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2 SIEWCA 

W Dziejach Apostolskich czytamy: 
«Dlatego że Bóg był z Nim, On 

(Chrystus) dobrze czyniąc i uzdrawia-
jąc wszystkich, którzy byli pod władzą 
diabła» (Dz 10,38). Ewangelie mówią, 
że Chrystus uzdrawiał chorych na 
różne niemoce (jak np. ową niewiastę 
porażoną, która «w żaden sposób nie 
mogła się wyprostować». Jeżeli cho-
dzi o wyrzucanie złych duchów, to na 
zarzuty, iż czyni to z pomocą złego 
ducha, odpowiedział, wskazując we-
wnętrzny nonsens takiego zarzutu i 
dodawał: «lecz jeśli Ja mocą Ducha 
Bożego wyrzucam złe duchy, to istot-
nie przyszło do was królestwo Boże» 
(Mt 12, 28; Łk 11,20). Wyzwalając 
ludzi od zła grzechu, Chrystus wielo-
krotnie demaskuje przy tym tego, któ-
ry jest «ojcem grzechu». To właśnie od 
niego, od złego ducha bierze początek 
«niewola grzechu» w której znajdu-
ją się ludzie. «Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Każdy, kto popełnia 
grzech, jest niewolnikiem grzechu. A 
niewolnik nie przebywa w domu na za-
wsze, lecz Syn przebywa na zawsze. 
Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wów-
czas będziecie rzeczywiście wolni (J 8,34-36)». 
Wobec sprzeciwu słuchaczy, Jezus dodaje: «Ja… 
od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem 
od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie ro-
zumiecie mojej mowy? Bo nie możecie słuchać 
mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie 
spełniać pożądania waszego ojca. Od począt-

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Pragnę ukryć się w Twym Sercu, które zostało przebite z miłości dla mnie. Jezu pokazuj mi,  

w jaki sposób mogę przyczyniać się do tego, by Twoje Serce nie cierpiało.
19 czerwca  Mt 5,43-48 Jak trudne jest wezwanie Jezusa, by miłować naszych nieprzyjaciół. Im bardziej znamy 
ciężar tego wymagania, tym bardziej świadczy to o tym, że próbujemy je wprowadzić w nasze życie.

23 czerwca  Mt 5,13-16 Nie utracić tego, co nadaje mojemu życiu sens. Umacniać w sobie pewność wynikają-
cą  wiary, że to, co jest istotą mojego życia, to bliskość Boga. 

29 czerwca Mt 5,38-42 Wyzbyć się postawy odpłacania się drugiemu za zło, które w naszych oczach nam 
wyrządził, to wejść w mentalność Ewangelii. Potrafić nadstawić drugi policzek. Jak często, zanim to uczynimy, 
już wymierzyliśmy mocniejszy cios naszym bliźnim.

PRAWDY WIARY

ku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo 
prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od 
siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa» (J 
8,42-44). Trudno znaleźć inny tekst, w którym zło 
grzechu byłoby ukazane tak do samego korzenia. 
Z książki Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela 
str.454 - 455

CHRYSTUS WYZWALA  
CZŁOWIEKA DO WOLNOŚCI  

W PRAWDZIE
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Łk 9,51-62

Kiedy dopełnił się czas 
wzięcia Jezusa z tego 

świata, postanowił udać 
się do Jerozolimy, i wysłał 
przed sobą posłańców. Ci 
wybrali się w drogę i przy-

byli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przy-
gotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak ponieważ zmierzał do 
Jerozolimy. Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, 
czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył 
ich?». Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do 
innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do 
Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu 
odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, 
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł 
wesprzeć». Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś od-
powiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać 
mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich 
umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: 
«Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać 
się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek 
przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się 
do królestwa Bożego».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Wezwanie Jezusa do naśladowania Go wiązało się z wymo-
gami, które przekraczają ludzkie pragnienia i siły; człowiek 

nie potrafi o własnych siłach naśladować i przeżywać miłości 
Chrystusa. Staje się zdolny do takiej miłości jedynie mocą 
udzielonego mu daru. Pan Jezus, tak, jak przyjmuje miłość 
swego Ojca, podobnie sam udziela jej darmo swoim uczniom.: 
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwaj-
cie w miłości mojej (J 15,9). Darem Chrystusa jest Jego Duch, 
którego pierwszy „owoc” to miłość. Św. Augustyn zapytuje: 
„Czy to miłość sprawia, że przestrzegamy przykazań, czy też 
raczej ich przestrzeganie rodzi miłość?”. I odpowiada: „Któż 
może mieć wątpliwości, że to miłość poprzedza zachowywanie 
przykazań? Kto bowiem nie miłuje, pozbawiony jest motywacji 
do ich przestrzegania” (Enc. Veritatis splendor, 22)

Gdy Jezus modlił się na 
osobności, a byli z Nim 

uczniowie, zwrócił się do 
nich z zapytaniem: «Za 
kogo uważają Mnie tłu-
my?». Oni odpowiedzieli: 

«Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, 
że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał 
ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Piotr odpowiedział: 
«Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i na-
pomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn 
człowieczy musi wiele wycierpieć; będzie odrzucony przez 
starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie 
zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił 
do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną; niech się zaprze 
samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech 
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci 
je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Każdy z nas winien odnieść do samego siebie pytanie 
Jezusa: A ty za kogo Mnie uważasz? Ty, który słyszysz, 

jak o Mnie mówią, powiedz, kim Ja naprawdę jestem dla 
ciebie? Piotr został oświecony przez Boga i znalazł od-
powiedź wiary dopiero po długim okresie przebywania z 
Jezusem, słuchania Jego słowa, obserwowania Jego życia 
i Jego posługiwania. My także, jak Piotr, musimy przebyć 
drogę uważnego, wnikliwego słuchania, ażeby móc bardziej 
świadomie wyznawać Jezusa Chrystusa. Musimy przejść 
przez szkołę pierwszych uczniów, którzy stali się Jego 
świadkami i naszymi nauczycielami. (Katecheza 7 I 1987)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
XII NIEDZIELA ZWYKŁA  19/06/22 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  26/06/22

Łk 9,18-24

„Nie jest naszym zadaniem ogłaszać Chrystusa 
Królem, lecz uznać Jego panowanie i poddać się Jego 
Prawu, Jego woli i zbawczej władzy, zawierzyć i po-
święcić Mu naszą Ojczyznę i cały Naród, nas samych i 
nasze rodziny.”

Bp Andrzej Czaja
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Komunia święta to dru-
gie Wcielenie Syna Bo-

żego. Życie Pana Jezusa 
odtwarza się, wykańcza 
i rozwija się w nas w 
komunii świętej. I dopie-
ro, gdy drugi raz wcieli 
się w człowieka, wtedy 
człowiek staje się wykoń-
czony, jakim był w chwili 
stworzenia.
Stąd rozumiemy, jak po-
trzebną była komunia 
święta i rozumiemy dla-
czego Pan Jezus zatę-
sknił za ustanowieniem 
Najświętszego Sakramentu, czemu dał wyraz w 
słowach: „Pożądaniem wielkim pożądałem poży-
wać z wami tej paschy”. A pragnął tego zjednocze-
nia w Komunii świętej, by nas odnowić, przemienić 
w siebie, a dopiero przemieniwszy w siebie – odna-
wia nas. Nie było Jego intencją, aby nas odwiedzić 
jak przyjaciół, nie było celem abyśmy Mu oddawali 
tylko cześć. To możemy uczynić: klękając przed 
Najświętszym Sakramentem. Ale aby się z nami 
zjednoczył, nas odnowił, wszczepiwszy w nas swe 
człowieczeństwo i Bóstwo, swą szlachetność w na-
szą podłotę. On dlatego więcej pragnie komuniko-
wać się z nami, iż my tego pragniemy.
Pan Jezus przychodzi jako lekarz, kiedy się z nami 
jednoczy. A kiedy się jednoczy? Możemy być nieraz 
w wielkim skupieniu w czasie Komunii świętej, a nie 
zjednoczyć się. Kiedy chcemy – tu decyduje wola. 

Jak Archanioł Gabriel zwiastował Najświętszej Pan-
nie, że zostanie Matką Syna Bożego i oczekiwał od 
Niej „fiat”. Sam Bóg oczekiwał od Niej tego słowa. 
Od tej chwili bierze udział w zbawieniu ludzkości. 
Tak i my: od naszego „fiat” zależy zjednoczenie. Ale 
ja mam przyjąć pana Jezusa nie jako gościa do ser-
ca swego, ale mam Go wprowadzić do istoty swo-
jej, by tę istotę zjednoczyć ze swoją. Mamy tęsknić, 
wzdychać, jak św. Ignacy wołać: „Duszo Chrystuso-
wa poświęć mnie, Ciało Chrystusowe zbaw mnie…”.
Komunia święta na to jest ustanowiona, aby czło-
wiek stał się podobny Bogu. Widzimy, jak to drugie 
Wcielenie było potrzebne, jak było potrzebne usta-
nowienie Najświętszego Sakramentu, tak potrzeb-
ne, jak pierwsze Wcielenie w Nazarecie w ludzkość. 

Ks. J. G. Z rozważań z 1949 r.”Głos Karmelu”.

19/06 XII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo Boże: Za 12,10-11;13,1; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24;
PONIEDZIAŁEK 20/06 
Słowo Boże: 2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5;
WTOREK 21/06 ŚW. ALOJZEGO GONZAGI
Słowo Boże: 2 Krl 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14;
ŚRODA 22/06 
Słowo Boże: 2 Krl 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20;
CZWARTEK 23/06 NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Słowo Boże: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80;
PIĄTEK 24/06 UR. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Słowo Boże: Ez 34,11-16; Rz 5,5b-11; Łk 15,3-7;
SOBOTA 25/06 NIEPOKALANEGO SERCA NMP
Słowo Boże: Iz 61,9-11; Łk 2,41-51;

26/06 XII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo Boże: 1 Krl 19,16b.19-21; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62;
PONIEDZIAŁEK 27/06 
Słowo Boże: Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22;
WTOREK 28/06 ŚW. IRENEUSZA
Słowo Boże: Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27;
ŚRODA 29/06 UR. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Słowo Boże: Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19;
CZWARTEK 30/06 PIERWSZYCH MĘCZENNNIKÓW RZYMSKICH
Słowo Boże: Rz 8,31b-39; Mt 24,4-13;
PIĄTEK 1/07 
Słowo Boże: Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13;
SOBOTA 2/07 ZIELONY
Słowo Boże: Am 9,11-15; Mt 9,14-17;

K A L E N D A R Z  L I T U R G I C Z N Y

DRUGIE  
WCIELENIE
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1Relikwie św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, zostały dzisiaj uroczyście 
wprowadzone do naszej Bazyliki na sumie o 11.30 przez kustosza Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego 

w Górze Kalwarii O. Pawła Naumowicza. Ojciec Paweł na wszystkich Mszach św. mówił nam o św. Stanisławie 
przygotowując nas na spotkanie z tym niezwykłym Założycielem Marianów.

2Trwamy w oktawie Bożego Ciała. Codziennie o godz. 17:00 procesja eucharystyczna przed naszą Bazyliką ze 
śpiewem litanii do Najśw. Serca Pana Jezusa, a potem Msza św. We czwartek, na zakończenie oktawy będzie 

poświęcenie wianków z kwiatów i ziół oraz błogosławieństwo dzieci poczynając od najmłodszych. Prosimy 
rodziców o przyniesienie i przyprowadzenie swoich pociech, aby otrzymały dar błogosławieństwa.

3W czwartek, 23 czerwca, przypada Dzień Ojca.  W modlitwie będziemy powierzać Bogu wszystkich ojców wy-
praszając im łaskę głębokiej wiary i odpowiedzialności za powierzone ich pieczy dzieci i rodziny. Zapraszamy 

tego dnia na Mszę Świętą i powierzenie swego życia Bogu. 

4W piątek, 24 czerwca, będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To także z inicja-
tywy Św. Jana Pawła II Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Szczególnie zapraszamy tego dnia 

na nabożeństwo czerwcowe z aktem zawierzenia naszych rodzin Boskiemu Sercu Zbawiciela oraz na uroczystą 
Mszę św. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5Piątek, 24 czerwca jest dniem zakończenia roku szkolnego. Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli 
i wychowawców na Mszą Świętą  o godz. 8:00,  w czasie której będziemy w sposób szczególny dziękować za 

trud całorocznej pracy i prosić o Bożą opiekę na czas wakacji. 

6W sobotę, 25 czerwca, będziemy obchodzić liturgiczną uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 
Ze względu na przypadającą w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa została przeniesiona 

właśnie na sobotę.

7W środę, 29 czerwca, obchodzić będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Święty Piotr został 
wybrany przez Jezusa na przewodnika Apostołów, Święty Paweł głosił Ewangelię wśród ludów pogańskich. 

Według tradycji obaj ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie. Świętowanie rozpoczniemy już Mszą wigilijną we 
wtorkowy wieczór. Msze św. 6.30; 8.00; 10.00 i 17.30. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby 
Stolicy Apostolskiej. 

8W pierwszych dniach lipca przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: w piątek całodzienna 
adoracja Najśw. Sakramentu, okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00. Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo 

do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W lipcu i sierpniu nie będzie pierwszopiątkowych odwiedzin chorych, ale 
w razie potrzeby można w każdej chwili poprosić o wizytę kapłana. W pierwszą sobotę po wieczornej Mszy św. 
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej z medytacją i różańcem. 

9Pan Andrzej Bator, wybitny śpiewak i człowiek głębokiej wiary przybędzie do nas w sobotę, 2 lipca: uświetni 
liturgię wieczornej Mszy św., a w niedzielę, 3 lipca na każdej Mszy św. będzie śpiewał na chwałę Pana Boga 

dając świadectwo swojej wiary. Po każdej Mszy św. da krótki koncert pieśni religijnych i patriotycznych.

SPOTKANIE RODZINY RADIA MARYJA DIECEZJI EŁCKIEJ BĘDZIE W NASZEJ BAZYLICE 27 CZERWCA 
(PONIEDZIAŁEK). O GODZ. 16.30 SPOTKANIE Z OJCEM Z RM, A TRANSMISJA TVTRWAM ROZPOCZNIE SIĘ 
O 17.30: SPEKTAKL MŁODZIEŻY: „KU TOBIE CZYSTA... MATKO BOSKA SEJNEŃSKA”. MSZA ŚW. O 18.20. 
ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE 21.30 NA TEMAT: „Sejny kolebką dziedzictwa historycznego Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów - Muzeum Kresów”.
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Czym w istocie jest miłość chrześcijańska? 

Miłość chrześcijańska oparta jest na dwóch 
przykazaniach: Będziesz miłował Pana Boga 

swego z całego serca swego ze wszystkich sił 
swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. 
(Mt 22,37-39). Przy czym musimy pamiętać, że 
zgodnie z nauczaniem św. Jana Apostoła mamy 
miłować nie tyle językiem, co słowem i czynem 
(1 J 3,18).
Miłość chrześcijańska w klasycznym rozumieniu 
ma trzy wymiary: eros – rozumiana jako miłość 
zmysłowa; filia – miłość braterska; agape – naj-
wyższa forma miłości Dobra, Prawdy i Piękna. 
Podkreślamy, że miłość to rozumna i świadoma 
decyzja, a nie tylko uczucie. Jest to decyzja po-
legająca na wyrzeczeniu się szatana i świadomej 
wierze w Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Po-
dejmując taką decyzję, kształtujemy swoje życie 
i bierzemy za nią odpowiedzialność. 
Miłość chrześcijańska nakazuje nam obecność 
drugiego człowieka, by mógł wzrastać. Stąd 
nasza troska o współbraci w wierze i wynikają-
ce z niej obowiązki, żeby iść razem we Wspól-
nocie Kościoła, by samemu być zbawionym 
i nie zatracić bliźnich. 
Miłość to troska o wieczne zbawienie drugiego 
człowieka. Kiedy dotyka nas grzech – największe 
nieszczęście! – wtedy zadajmy sobie pytanie, czy 
to, co robimy – nasze zachowanie, słowa, modli-
twa lub jej brak – pomagają innym czy też prze-
szkadzają w dotarciu do celu, jakim jest zbawie-

Odpowiednia interpretacja nauczania Jezusa po-
zwala nam reagować w sposób twórczy i współod-

powiedzialny na doświadczenia życia bez strachu, bez 
błędnie i zostawania samemu, ale z pewnością pod 
mądrym wpływem Ducha Świętego w każdym mo-
mencie i w każdej okoliczności, czy byłaby ona mniej 
czy bardziej ważna.
Ta nadzwyczajna Boża asystencja jest zapewniona dla 
wszystkich tych, którzy ofiarują swoje życie Jezusowi. 
Ojcowskim planem zbawienia obejmuje Bóg całą ludz-
kość. Ten sam Duch Święty jest posłany jako dar dla 
wszystkich tych, którzy się otwierają na Jego przyjęcie 
w wierze. Każdy z nas jest objęty częścią całego planu 
Bożego. Wyłącznie tylko osobista i prywatna postawa 
w sprawie zbawienia nie jest chrześcijańską postawą 
i rodzi się z fundamentalnie błędnej mentalności.
Konsekwentnie wasze życie nie może być przeżywane 
w izolacji, a nawet, decydując o swojej przyszłości po-
winniście zawsze pamiętać o swojej odpowiedzialności 
za innych jako chrześcijanie. Nie powinno być miejsca 
w waszym życiu na apatię czy obojętność w stosunku 
do otaczającego świata. W Kościele nie ma miejsca na 
egoizm. Powinniście zatroszczyć się o to, by ideały ży-
ciowe dostosować do planu Bożego. Chrystus liczy na 
was, że skutki waszego działania będą mogły promie-
niować z was na innych i w ten sposób promieniować. 
„Wszystkim objawia się Duch Święty dla wspólnego 
dobra” (1 Kor 12,7). 
Podążajcie za przykładem naszej Błogosławionej 
Pani, doskonałego wzoru zaufania Bogu i wspaniało-
myślnej współpracy w Jego Boskim planie zbawienia 
ludzkości. Zapamiętajcie radę, którą Ona dała sługom 
w Kanie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” 
(J 2,5). Jezus dla swojej Matki z tej okazji przemienił 
wodę w wino. Swoim wstawiennictwem przemieni 
także nasze życie.

Jan Paweł II

Pod mądrym  
wpływem  
Ducha Świętego Miłość  

chrześcijańska
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nie wieczne. 
Sięgając do Ewangelii, znajdziemy scenę, która 
ukazuje nam istotę miłości chrześcijańskiej, 
jest nią wielkoczwartkowy obrzęd umywania 
przez Zbawiciela nóg Apostołom. To pełna mi-
łości służba. 
Musimy też pamiętać, że z tej miłości wypływa 
szacunek. Szanujemy w każdym bliźnim to, że 
jest dzieckiem Bożym, że jest ochrzczony. W na-
szym zagubionym bracie czy siostrze widzieć 
powinniśmy oblicze Chrystusowe, nawet gdy jest 
ono zniszczone, zatarte. 
Mamy prawo i obowiązek upominać bliźnich. Pan 
Jezus mówił wyraźnie: Gdy brat twój grzeszy, idź 
i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, uzy-
skasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze 
sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na sło-
wie dwóch albo trzech świadków oparła się cała 
sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościoło-
wi! A jeśli i Kościoła nie usłucha, niech ci będzie 
jak poganin i celnik!
Na osoby, które siebie nie szanują, popatrzmy 
jak na obraz. Z jednej strony widzimy ile straciły. 
Ale pamiętajmy, że walka jeszcze trwa. A dzięki 
Zmartwychwstaniu Chrystusa wiemy, że Dobro 
zwycięża. I ostatecznie zwycięży. W takiej sytu-
acji pomyślmy o naszych błądzących, nie szanu-
jących się braciach i siostrach z miłością. Wyma-
gającą miłością, która nakazuje nam upominanie 
ich, dla ich zbawienia. 
       Ks. Józef Litwa

Mój dobry Aniele Stróżu, Tobie powierzył mnie Bóg, 
od początku mego życia.
Z całego serca dziękuję Ci za twą pełną miłości troskę 
o mnie i oddaję się Tobie. 
Proszę Cię strzeż mnie od moich własnych słabości, 
broń od ataków złych duchów,
Chroń od nieszczęść, oddalaj choroby, odświeżaj mego 
ducha i moje serce,
Abym zawsze poznawał i wypełniał wolę Bożą. 
Gdy błądzę – poprawiaj, gdy upadnę – podźwignij, gdy 
jestem strapiony – pociesz, 
W niebezpieczeństwie – uratuj. Prowadź mnie do zjed-
noczenia z Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. 
Amen.

MODLITWA DO 
ANIOŁA STRÓŻA

Panie, spójrz na mnie oczyma Twojego miłosierdzia. 
Niech spocznie na mnie Twoja uzdrawiająca moc, 
popłynie do wszystkich komórek mojego ciała i naj-
tajniejszej głębiny duszy, uzdrawiając, oczyszczając, 
przywracając mi pełnię zdrowia i sił w służbie Two-
jego królestwa. O Boże, jedyne źródło uzdrowienia 
i ocalenia. Duchu pokoju, który dajesz ukojenie całe-
mu światu, daj mi poczucie Twojej obecności w mnie 
i wokół mnie, abym mogła otrzymać zdrowie, siłę 
i pokój, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zebrała Jadwiga

MODLITWA BABCI

Miłość  
chrześcijańska



8 SIEWCA 

BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
 Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Świętej Agaty 1;     tel.:  87 5162141; 606254906
 w sieci: sejny.diecezja.elk.pl  ;   tt: @ParafiaSejny  ;   fb: @ParafiaSejny
 Konto bankowe: BS Sejny   20 93540007 0000 0000 0635 0003 
 Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak,  e-mail: ParafiaSejny@gmail.com
 Wikariusze: ks. dr Jaroslav Kalinovskij,   ks. Mariusz Niedziałkowski;    rezydent: ks. Adam Łosiewski

12/06/2022   Puczyłowska Liliana Hanna

4/06/2022  
Natalia Masianis i Kamil Taraś

11/06/2022  
Natalia Andzel i Kazimierz Balita 
Beata Raglis i Maksymilian Kamiński 
Gabriela Nowak i Kamil Bieńkowski

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UPaszkiewicz Józef, 
l. 82, Suwałki. 29/05/2022
UBernecka Helena, 

l. 63, Sejny, 06/06/2022
USkrypko Franciszek, 

l. 65, Dusznica, 12/06/2022

OFIARODAWCY 
NA REMONT

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, 
którzy złożyli swoje ofiary na potrzeby 
naszej Parafii w Roku Pańskim 2022: 

Zapowiedzi 
przedślubne:
Jodzis Mateusz, kawaler, Daniłowce, Parafia Sejny i Jar-
mołowicz Karolina, panna, Mikołajewo, Parafia Wigry

Moroz Agnieszka,Sejny, Wojska Polskiego 
Turowicz Bożena Mirosław,Sejny, Grodzińskiego 
Palewicz Marzena Adam,Sejny, Grodzińskiego 
Dochód Dorota Andrzej,Sejny, Grodzińskiego 
Harackiewicz Helena Jan,Sejny, Grodzińskiego 
Głowacka Halina,Sejny, Grodzińskiego 
Gwiazdowska Jadwiga,Sejny, Parkowa 

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:
Janczulewicz Janina Jerzy, Topolowa
Zajkowska Irena, Piłsudskiego
Motuk Zofia, Wojska Polskiego
Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 153 ofiarodawców na 
sumę 32 740 zł.  

Fiedorowicz Marianna,Sejny, Parkowa 
Czeropscy Stefania Czesław,Sejny, Parkowa 
Koncewicz Dorota,Sejny, Parkowa 
Gajdzińscy Jadwiga Marian,Sejny, Parkowa 
Janczulewicz Janina Jerzy,Sejny, Topolowa 
Rapczyńska Iwona,Sejny, Topolowa 
Kuklewicz Barbara,Posejny 
Gryguć Helena Witold,Klejwy 
Łatwis Danuta,Klejwy 
Brunejko Irena Aleksander,Sejny, Zawadzkiego 
Makarewicz Zenobia,Sejny, Konarskiego 
Sianowska Halina,Sejny, Zawadzkiego 
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego 
Malinowscy Jadwiga Czesław,Sejny, Zawadzkiego
Sojka Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Laskowscy Zofia Marek,Daniłowce 
Luto Melania,Sejny, Wojska Polskiego 
Maksimowicz Bolesława,Posejny
Niewulis Józef ,Łumbie 
Borowscy Maria Grzegorz,Romanowce 
Bizio Anna Krzysztof,Posejanka 
Reszczyńska Zofia,Sejny, Konarskiego
Waluś Renata,Bubele
Abryccy Zofia Marek,Sejny, Wojska Polskiego 
Łatwis Edyta,Sejny, Konarskiego 
Przezwicka Marta,Sejny, Wojska Polskiego 
Jasińska Łucja,Sejny, Konarskiego 
Falkowska Justyna,Sejny, Piłsudskiego 
Polakowski/ Baranowska Ewelina Tomasz,Kolonia Sejny 
Żegarscy Biruta Karol,Skustele 
Sawko Elżbieta Andrzej,Skustele 
Morawscy Mariola Mariusz,Gryszkańce
Sankowska ,Iwanówka 
Makowscy ,Sejny, Wojska Polskiego
Bobrowski ,Gawiniańce
Żegarscy ,Sejny, Zawadzkiego 
Kibisz ,Sejny, Grodzka

W OSTATNIM CZASIE :
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INTENCJE  MSZALNE  19.06 -  02.07.2022
NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 19/06/22
07:00 +Janina Okulanis
08:30 +Janina +Walentyna +Józef +Aleksander Ambrosiewicz 

+Irena Moroz +Wiesław Cybulski
10:00 +Józef (40 r.) +Józef +Stanisława +r. Żytkowskich 

+Władysława Kaszkiel
11:30 Za parafian
11:30 +ks. prał. Stanisław Rogowski (27 r.)
KRASNOWO 12:00: +Emilia +Paweł
13:00 LT: +Benedykta Bocheńska
13:00 LT: +Anna Keller (8mc)
17:30 +Marianna Bilińska (19 gr.)
PONIEDZIAŁEK 20/06/22
06:30 +Kazimierz Andruszkiewicz
08:00 +Marianna Bilińska (20 gr.)
08:00 +Bronisława (4 r.) +Paweł Margiewicz
08:00 +Jadwiga +Tadeusz Sitko
08:00 +Olgierd Pietruszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O bł. Boże dla Angelo Disalvo (4 ur.))
17:30 +Jadwiga +Stefan Rogalewscy 
  +s. Weronika Wojciechowicz
17:30 +Julia Domoracka (6mc)
17:30 +Jadwiga Ambrosiewicz (7mc)
WTOREK 21/06/22
06:30 +Genowefa Bulwin
08:00 +Marianna Bilińska (21 gr.)
08:00 +Helena Simniszko (10 r. ) i rodzice
08:00 +Julia Ustach (1 r.) 
17:30 +Bronisława +Wacław Miszkiel 
  +Stanisława +Wacław Jatkowscy
17:30 +Stanisław  (49 r.) i z r. Sidor
17:30 +Aleksander Moroz (8mc) +Helena Gajdzińska
17:30 +Macieja (3 r.) +Dominik Miszkiel
ŚRODA 22/06/22
06:30 +Czesława +Witold Wysoccy
08:00 +Marianna Bilińska (22 gr.)
08:00 +Wacława Klucznik (1 r.)
08:00 +Zofia  (30 r.) +Weronika Rutkowskie
08:00 +Jan (10 r.) +Emilia (5 r.) i z r. Wiaktor
17:30 +Józef Sikorski +Stefania +Ludwik Jakubowscy
17:30 +Jadwiga Grzybowska (6mc)
17:30 +Jan (7mc)  +Bożena Stankiewicz
CZWARTEK 23/06/22
06:30 +Emilia Janczewska (3mc)
08:00 +Robert (31 r.) +r. Milewskich i Rakucewiczów
08:00 +Marianna Bilińska (23 gr.)
08:00 +Jerzy Sikorski
08:00 +Marianna Jatkowska (15 r.)
17:30 +Zdzisław Koncewicz
17:30 +Marian +Sabina Miszkiel
17:30 +Jan +Elżbieta +Jan +r. Brzezińskich
17:30 +Jan +Julia Marcinkiewicz
PIĄTEK 24/06/22
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Janiny i Czesława
08:00 +Jan +Zofia Zubowicz

08:00 +Marianna Bilińska (24 gr.)
08:00 +Jan +Bronisława +r. Kuklewiczów
17:30 +Jerzy Trofimiuk (6 r.)
17:30 +Jerzy  i z r. Polensów i Ziniewiczów
17:30 +Eugenia Szczuka (3 r.)
SOBOTA 25/06/22
06:30 +Jan +Teresa +Witold +r. Misiukiewicz
08:00 +Marianna Bilińska (25 gr.)
08:00 +Stefan Bućkun (8mc) +Anna +Jerzy Żylińscy
08:00 +Zdzisław Koperek (5mc)
11:00 CHRZEST
16:00 O bł. Boże dla Nowożeńców
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i wiarę dla dzieci i wnuków dla 

Wojciecha i Katarzyny (16 r. ślubu) oraz Cezarego i Agaty 
(14 r. ślubu)

17:30 +Teresa Rutowicz (1 r.)
17:30 +Krzysztof Pachutko (5mc)
17:30 +Janina +Leokadia Kaszkiel
NIEDZIELA XIII ZWYKŁA, 26/06/22
07:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ireneusza Okulanisa
08:30 +Marianna Bilińska (26 gr.)
10:00 +Zofia Okulanis
11:30 Za parafian
KRASNOWO 12:00: +Anna +Alojzy
13:00 LT: +Jan +Janina Bałulis
17:30 +Mirosław Kasprzycki
PONIEDZIAŁEK 27/06/22
06:30 +Marianna Czeszkiewicz (4 mc)
08:00 +Marianna Bilińska (27 gr.)
08:00 +Janina i Bolesław Małkińscy
08:00 +Władysława +Władysław +r. Cichanowiczów 
  +Halina +Zbigniew Makowscy
18:00 +Wiesław Jakubowski (16 r.)
18:00 +Jan +Alfons Berneccy
18:00 +Helena Magalengo (30 r.)
18:00 +Jan +Wacław +Ludwika +r. Czeropskich
WTOREK 28/06/22
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 +Marianna Bilińska (28 gr.)
08:00 +Paweł Marciszewski
08:00 +Eugenia (11mc) +Władysław +Władysław 

Derdzikowscy
17:30 +Jadwiga Laskowska (7mc)
17:30 +Romuald Moroz (3mc)
17:30 +Jan Namiotko
ŚRODA 29/06/22 UROCZ. ŚW. AP PIOTRA I PAWŁA
06:30 O Boże bł. i opiekę MB dla Piotra i Bożeny oraz Wojcie-

cha i Agnieszki
08:00 +Marianna Bilińska (29 gr.)
08:00 +Bogusław Mackiewicz (5mc)
08:00 +Bernard Kobeldis (1 gr.)
10:00 +Piotr Wojciechowski +Janina +Jan
17:30 +Antoni +Julia (16 r.) z r. Sienkiewiczów
17:30 +Henryk (20 r.) +Władysława +r. Mikłaszewicz 
  +Aleksandra Morawska
17:30 +Piotr +Teresa +r. Hołubowiczów i Kuźnickich
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CZWARTEK 30/06/22
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Marianna Bilińska (30 gr.)
08:00 +Józef +Helena +Antonina +Stanisław Gajdzińscy 

+Stanisław +Robert Czeszkiewicz
08:00 +Bernard Kobeldis (2 gr.)
08:00 +Józef Baran (miesiąc od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna w 10 rocz. ślubu Michała i Agnieszki Lauda 

i o bł. Boże i miłość na dalsze lata dla nich i dzieci
17:30 +Józef Paszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Helena Gajdzińska
17:30 +Jan +Władysława Miszkiel +Jan Namiotko
PIĄTEK 1 LIPCA 2022 PIERWSZY MIESIĄCA
06:30 +Halina Namiotko
08:00 +Jan Kowalik (7 r.)
08:00 +Zofia Miszkiel (1 gr.)
08:00 +Halina +r. Sokołowskich, Ogórkisów i Adamowiczów
08:00 +Bernard Kobeldis (3 gr.)
17:30 +Kazimierz +Natalia +Helena Wilkiel
17:30 +Anna +Marian Masianis
17:30 +Irena +Katarzyna +r. Tameckich

SOBOTA 2 LIPCA 2022 PIERWSZA MIESIĄCA
06:30 +Leokadia +Marianna +Antoni +Lucjan +r. Staśkielów
08:00 O bł. Boże dla Stanisława Andrejczyka (70 ur.)
08:00 +Aleksandra (35 r.) +Józef +r. Jarzębowicz
08:00 +Zofia Miszkiel (2 gr.)
08:00 +Bernard Kobeldis (4 gr.)
17:30 O bł. Boże dla Anny Kamińskiej (70 ur.)
17:30 +Marianna +Jerzy Budowicz
17:30 +Julian Pachucki (5mc)
17:30 +Zofia (8 r.) +Wacław z r. Pietranisów
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 03/07/22
07:00 +Teresa Okulanis
07:00 +Bernard Kobeldis (5 gr.)
08:30 +Zofia Miszkiel (3 gr.)
10:00 +Józef (2 r.) +Regina Andrejczyk +Janina
11:30 Za parafian
11:30 Dziękczynna i o b. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny 

Adukowskiej w 70 r. ur. i dla rodziny
13:00 LT: +Donat +Jerzy +Weronika z r. Łatwis
17:30 +Helena Luto (31 r.)

I N T E N C J E  M S Z A L N E  -  D O KO Ń C Z E N I E

Cuda św. Stanisława Papczyńskiego
 „Uznaje się cud, dokonany przez Boga za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego Stanisława od 
Jezusa i Maryi (w świecie Jana Papczyńskiego) (…), mianowicie nieoczekiwane ożywienie (w oryginale napisano: 
„ripresa inaspettata”) ciąży (…) w 7–8 jej tygodniu, po samoistnym jej przerwaniu przez «poronienie wewnętrzne» 
udokumentowane ultrasonograficznie, z postępującym jej rozwojem aż do prawidłowego zakończenia porodem, 
bez negatywnych następstw dla płodu, który urodził się żywy i zdrowy 17 października 2001 roku”.
Tak brzmi kluczowa sentencja dekretu o cudzie podpisanego 16 grudnia 2006 roku przez Ojca Świętego Benedykta 
XVI. Cud ten wydarzył się w Polsce, w Ełku, i chociaż w dokumencie watykańskim użyto sformułowania „nieocze-
kiwane ożywienie”, dawniej – to, co się wydarzyło – nie wahano by się nazwać wskrzeszeniem. 
 Nasza historia związana ze św. Stanisławem Papczyńskim zaczęła się od… świecy z Jego wizerun-
kiem. Dostaliśmy ją od koleżanki jako dodatek do prezentu ślubnego. Szukając informacji o postaci z naszej świecy 
dowiedzieliśmy się o sanktuarium w Górze Kalwarii. Po ponad roku trudności w poczęciu upragnionego dziecka 
odbyliśmy do niego pielgrzymkę i uczestniczyliśmy we Mszy Świętej oraz nabożeństwie o dar potomstwa. Dowie-
dzieliśmy się wtedy o Duszpasterstwie Małżeństw Pragnących Potomstwa. 9 listopada 2019 roku uczestniczyliśmy 
w dniu skupienia owego duszpasterstwa, który odbywał się na terenie sanktuarium. Ten dzień przybliżył nas do 
św. Stanisława Papczyńskiego i wiele zmienił w naszym sercach. Zrozumieliśmy, że Bóg może mieć inny plan na 
nasze życie niż my i zaakceptowaliśmy go jako lepszy niż nasz, otworzyliśmy się na różne scenariusze. Z głębi 
serca pomodliliśmy się przy grobie św. ojca Papczyńskiego.
Dwa tygodnie później zrobiliśmy badania, które potwierdziły, że poczęło się tak wyczekiwane przez nas dziecko. 
Na wizycie u lekarza usłyszeliśmy, że poczęcie nastąpiło prawdopodobnie w dniu pobytu i naszej modlitwy w 
sanktuarium. Nasz syn Tymoteusz urodził się zdrowy 9 sierpnia 2020 roku. Przyszedł na świat siłami natury, jak 
tego pragnęliśmy, pomimo poważnych obaw lekarzy czy to się uda. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Bogu i św. Sta-
nisławowi Papczyńskiemu. Mówimy o tym świętym innym ludziom i staramy się modlić przez jego wstawiennictwo, 
szczególnie za pary pragnące potomstwa. Wiemy o kilku małżeństwach, którym wyprosił już upragnione dzieci. 
Ewa i Dominik
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Bogucka Aleksandra, Dąbrowska Natalia, Gaus Zuzanna, Gniady Hanna, Grzybowska Nadia Anna, Januszewicz Filip, Jat-
kowska Wiktoria, Jungiewicz Bartosz, Jurkun Oskar, Krecz Dominik, Maksimowicz Aleksandra, Naruszewicz Daria, Palewicz 
Jakub, Siemienkiewicz Paweł, Żegarski Dominik

Pierwsza Komunia Święta 2022

Błaszczak Lena, Chrulska Anita, Czakis Amelia, Czokajło Maciej, Hryniewicki Marcel, Klewiec Patryk, Kruszyłowicz Weronika, 
Litwiński Kuba, Ludorf Kacper, Matulanis Antoni, Paszkiewicz Oliwier, Przeborowski-Skowron Orest Tymoteusz, Sokołowski 
Sebastian Lech, Żynda Mateusz

Fot. Stefan Warakomski

4 czerwca 2022 - klasa III A

11 czerwca 2022 - klasa III B
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Święci Piotr i Paweł

Czas na kolejną chorągiew procesyjną z wize-
runkami św. Piotra i Pawła. Jak wspominałem 

w Siewcy 333, większość wizerunków św. Piotra i 
Pawła pokazuje ich razem. Tym razem jednak czas 
na omówienie świętego Piotra. Najpierw prześledź-
my symbolikę prezentowanej chorągwi. Św. Piotr 
przedstawiony jest tradycyjnie jako starszy mężczy-
zna z dwoma kluczami symbolizującymi dane mu 
przez Jezusa klucze do Królestwa Bożego. Symbol 
ten towarzyszy Piotrowi 
już od V wieku. Od wieku 
XIII klucze pojawiły się jako 
symbole władzy papieskiej 
i stanowią element godła 
Watykanu. Złoty klucz to 
symbol władzy odpuszcza-
nia i otwierania. Srebrny 
natomiast symbolizuje 
władzę związywania i za-
mykania. To właśnie klucze 
są symbolem „Prymatu św. 
Piotra” czyli doktryny Ko-
ścioła katolickiego o pierw-
szeństwie biskupa Rzymu, 
czyli papieża w przewodze-
niu Kościołowi. W dalszej 
części felietonu spróbuję 
przybliżyć ten temat.
W przypadku św. Piotra 
należy zauważyć, iż w gro-
nie Dwunastu Piotr ma 
pozycję specjalną. Należy 
do trzech wybranych, obok 
synów Zebedeusza, którzy 
są świadkami szczególnych wydarzeń: Przemienie-
nia, modlitwy na Górze Oliwnej oraz wskrzeszenia 
córki Jaira. Według świadectw Nowego Testamentu 
Jezus nadał Szymonowi nowe imię jako jedynemu 
z apostołów, w brzmieniu: Kefas — Piotr — Skała. 
W Biblii zmiana imienia oznacza to, że Bóg nadaje 
komuś odpowiednią rolę w swym planie zbawienia 
(Abram na Abraham, Jakub na Izrael). W końcu 
zasadnicze znaczenie ma dialog Piotra Apostoła z 

Jezusem w Cezarei Filipowej (Mt 16,13-20). To w nim 
padają słowa o „skale”, „wiązaniu i rozwiązywaniu” 
oraz wspomnianych „kluczach”. Klucze stanowią 
oczywiście czytelny symbol. Od wieków ten symbol 
oznacza podstawową władzę w danej społeczności. 
Na tym kto posiada klucze, spoczywa obowiązek 
troski o bezpieczeństwo pozostałych osób. Przekaza-
nie kluczy, szczególnie od bram miasta, jest gestem 
przekazania rządów nad nim w ręce tego, który otrzy-

muje klucze. Podkreśleniem 
szczególnej pozycji Piotra 
po śmierci Jezusa jest rów-
nież treść Credo w formule 
korynckiej, gdzie czytamy: 
„zmartwychwstał trzeciego 
dnia, zgodnie z Pismem; i 
ukazał się Kefasowi, a po-
tem Dwunastu”. Na koniec 
warto wspomnieć Dzieje 
Apostolskie, gdzie Piotr 
konsekwentnie jest przed-
stawiany jako postać pierw-
szoplanową w kontynuacji 
planu zbawienia w życiu i 
działalności apostołów, za-
początkowanego w Jezusie 
Chrystusie.
To uprzywilejowanie osoby 
św. Piotra i jego misji zosta-
ło nazwane prymatem czy 
też prymacjalnym urzędem 
(posługą). Św. Piotr z woli 
powołującego Chrystusa 
stał się kamieniem węgiel-

nym kolegium apostolskiego oraz fundamentem ca-
łego Kościoła, a także spadkobiercą rzeczywistego 
posłannictwa pasterskiego. Święty Piotr trzymający 
w dłoni dwa klucze jest więc postacią wyjątkową w 
kontekście zapewnienia Kościołowi jedności i trwa-
łości. Stąd też posłannictwo Piotra i posłannictwo 
papieża traktujemy w Kościele katolickim jako toż-
same. 
   Marcin Błaszczyk


