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Świętość nie przynależy do człowieka – przynależy Bogu. W świętości jak w ogniu człowiek się spala 
z miłości, by płonąć i coraz bardziej stawać się wieczystym, żywym płomieniem. Wymyka się ona 

wszelkim kategoriom, ocenom, szablonom. Raz irytuje, raz wzbudza podziw, bywa podejrzewana i pięt-
nowana, zawsze jednak doświadczana w 
tyglu historii. Jest jak ukazywanie się Boga, 
jak pociąganie pędzlem Boskiego Mistrza, 
dbałego o kunszt swych obrazów.
Czasem sączy się przez szczelinę życia 
cierpliwego, wierności codziennej, zwy-
kłej, jak uśmiech czy płacz dziecka; cza-
sem biegnie rwącą, gwałtowną historią, 
stając się szaleństwem. Wtedy świętość 
wdziera się w życie człowieka i porywa 
jak Eliasza w anielskim rydwanie, bo dzieła 
Boże nie mogą czekać. Świadczy dobitnie 
o zwycięstwie Boga – Boga walecznych 
zastępów.

Ale o wiele bardziej świętość jest niecierpliwością, zuchwałością zdzierającą welony z tajemnic, aby 
zakosztować Pełni, przyszłego wieku. Dlatego jest niecierpliwością życia i umierania, niecierpliwością 
wyniesienia. Świętość jest najbardziej rozległą formą istnienia, gdy owa szczelina nadprzyrodzona zostaje 
wypełniona życiem samego Boga i owo niedopowiedzenie nadprzyrodzone staje się bramą do coraz 
większego i głębszego poznawania i miłowania Boga, któremu niema już końca. Zaiste, świętość jest 
najbardziej nieskończona ze wszystkich darów ofiarowanych człowiekowi. 
Wreszcie świętość to radość Boga, Jego duma i oszołomienie. Świętość jest napotykaniem Boga zdu-
mionego jak Chrystusa zdziwionego wiarą setnika (zob. Mt 8, 10); Boga, który może wreszcie odpocząć, 
bo dokonał dzieła zbawienia. Świętość jest odpoczywaniem Boga.

 Czym jest świętość ? 

WIERZĘ ...

 
NIEBIAŃSKA NADZIEJA   

Nasza codzienność jest często oczekiwaniem. Czekamy na czyjąś wizytę, wakacje, awans, 
na narodziny dziecka… Kto jednak dziś czeka na powtórne przyjście Jezusa? Kto oczekuje 
na spotkanie i sąd z miłości? Z pewnością ci, którzy niestrudzenie biorą do ręki Biblię i w 
jej świetle przyjmują życiowe wyzwania. Pomagają w tym święci. Pomaga w tym słowo 
Boże, proponowane na każdy dzień przez Kościół. 
5 listopada Łk 15, 1-10       Święci Zachariaszu i Elżbieto, uczcie mnie ufności w Opatrzność 
Bożą, która wszystkim rządzi i wszystkim kieruje. Nie dajcie, abym zgubił w życiu to, co naprawdę 
cenne – wiarę, miłość, przyjaźń…
10 listopada  Łk 17, 7-10       Św. Leonie, przez historię nazwany Wielkim, proś, abym był uży-
tecznym sługą mojego Pana Jezusa Chrystusa. Nie daj mi chlubić się czymś innym, jak tylko Jego 
krzyżem. Spraw, abym to ja umniejszał, a On wzrastał.
13 listopada Łk 17,26-37      Święci Pierwsi Polscy Męczennicy, wstawiajcie się za moją Ojczyzną 
i tymi i tymi, którzy sprawują w niej władzę. Królestwo niebieskie ma swój początek już tutaj, chcę 
czynnie uczestniczyć w jego budowaniu poprzez troskę o Polskę i stałą gotowość do jej obrony.
18 listopada Łk 19,11-28       Bł. Karolino Kózkówna, módl się za mnie o dar czystości według 
stanu oraz o łaskę ustawicznego rozwijania darów, które Bóg złożył w moje ręce. Spraw, abym 
był kreatywny i pomysłowy – i tym samym przyczyniał się do skutecznego głoszenia Dobrej 
Nowiny ludziom wokoło.

O. Marian Zawada OCD
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Jezus przemówił do 
tłumów i do swych 

uczniów tymi słowa-
mi: «Na katedrze Moj-
żesza zasiedli uczeni 
w Piśmie i faryzeusze. 

Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, 
lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, 
ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do unie-
sienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem 
ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają 
w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają 
swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią 
zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w 
synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i 
żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie 
nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczy-
ciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na 
ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem 
jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, 
żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko 
wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie 
waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a 
kto się poniża, będzie wywyższony».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Eucharystia powinna dawać odczuć swe nieustanne 
owoce aktywnej wspólnoty, z każdym dniem coraz 

bardziej umacniając Chrystusa. Konkretnym sposo-
bem urzeczywistnienia tej wspólnoty, powinno być 
stworzenie prawdziwego braterstwa, zespalającego 
wszystkich, którzy uczestniczą w tym samym ideale 
życia, powołania, czy misji kościelnej. Braterstwa, które 
powinno się urzeczywistniać w życiu i służbie braciom 
w parafii, w szkole, w szpitalu, w domu zakonnym, w 
osiedlu nędzy i w każdym innym miejscu. Braterstwa 
wyraźnego w uczynkach, w postawach i gestach 
codziennej rzeczywistości. Braterstwo tak używane 
stanowi część naszego świadectwa wiarygodności wo-
bec świata. Pamiętajmy jednak o tym, że to braterstwo, 
owoc Eucharystii w życiu nie zamyka się w granicach 
własnej grupy, wspólnoty czy narodu. Rozszerza się i 
powinno obejmować całą powszechną rzeczywistość 
Kościoła.

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA – 5 listopada 2017 NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA - 12 listopada 2017

Jezus opowiedział 
swoim uczniom tę 

przypowieść: «Podob-
ne będzie królestwo 
niebieskie do dzie-
sięciu panien, które 

wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana 
młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć 
roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie 
wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lam-
pami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. 
Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła 
wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się 
wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na 
spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny 
i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do 
roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze 
lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogło-
by i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do 
sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, 
nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, we-
szły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. 
Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: 
„Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowie-
dział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. 
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Ten, który w swym własnym człowieczeństwie 
był doskonałym „obrazem Boga niewidzialne-

go” (Kol 1,15), staje się poprzez swoje ziemskie 
życie, poprzez wszystko, co czynił i czego nauczał, 
a nade wszystko przez swą ofiarę, widzialnym 
wzorem dla ludzi. Wzorem najdoskonalszym. 
Chrystus jest wzorem na drodze „naśladowania 
Boga”. Równocześnie On jeden czyni to naśla-
dowanie możliwym do urzeczywistnienia, kiedy 
poprzez odkupienie daje nam uczestnictwo w 
Bożym życiu. W tym punkcie Chrystus staje się 
wzorem nie tylko doskonałym, ale wzorem sku-
tecznym.

Mt 25, 1-13 Mt 23, 1-12
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA, 5 listopada 2017
Słowo Boże: Ml 1,14-2,2-10; 1Tes 2,7-13; Mt 25,1-13
PONIEDZIAŁEK, 6 listopada  Dzień powszedni
Słowo Boże: Rz 11,29-36; Ł 14,12-14
WTOREK, 7 listopada Dzień powszedni
Słowo Boże: Rz 12,5-16; Łk 14,15-24
ŚRODA, 8 listopada Dzień powszedni
Słowo Boże: Rz 13,8-10; Łk 14,25-33
CZWARTEK, 9 listopada Święto Rocznicy Po-
święcenia Bazyliki Laterańskiej
Słowo Boże: 1Kor 3,9-11.16-17; J 2,13-22
Spotkanie i Euchartystia Kapituły Sejneńsko-Wi-
gierskiej godz. 12.00
PIĄTEK, 10 listopada Wsp. św. Leona Wlk,pap.
Słowo Boże: Rz 15,14-21; Łk 16,1-8
SOBOTA, 11 listopada Wsp. św. Marcina z Tours
Słowo Boże: Rz 16,3-9.16.22-27; Łk 16,9-15
Święto Narodowe - 99. rocznica Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę.

NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA, 12 listopada 2017
Słowo Boże: Mdr 6,12-16; 1Tes 4,13-18; Mt 25,1-13
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Zbiórka przed kościołem do skarbon.
PONIEDZIAŁEK, 13 listopada Wsp. św. Benedykta, 
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Mę-
czenników Polskich 
Słowo Boże: Mdr 1,1-7; Łk 17,1-6
WTOREK, 14 listopada Dzień powszedni
Słowo Boże: Mdr 2,23-3,9; Łk 17,7-10
ŚRODA, 15 listopada Wsp. św. Alberta Wlk, bpa
Słowo Boże: Mdr 6,1-11; Łk 17,11-19
CZWARTEK, 16 listopada Święto NMP Ostrobram-
skiej, Matki Miłosierdzia
Słowo Boże: Tt 3,4-7; Łk 1,26-38
PIĄTEK, 17 listopada Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej
Słowo Boże: Mdr 7,22-8,1; Łk 17,20-25
SOBOTA, 18 listopada Wsp. bł. Karoliny Kózka
Słowo Boże: Mdr 18,14-16.19,6-9; Łk 18,1-8

Czym są rzeczy ostateczne?
Śmierć. Sąd. Piekło. Niebo. 
Niektóre fragmenty nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego o dobrym zwyczaju modlitwy za zmarłych 
krewnych i przyjaciół, szczególnie wskazane do rozważania podczas miesiąca listopada.
W Świętych Księgach nazywa się rzeczami ostatecznymi rzeczywistość, z którą zetknie się człowiek pod 
koniec swego życia, śmierć, sąd, wieczne przeznaczenie: niebo albo piekło. Kościół przypomina je w 
sposób szczególny w miesiącu listopadzie. Poprzez liturgię, chrześcijanie są zaproszeni do rozważania 
o tych rzeczywistościach.

1. Co jest po śmierci? Czy Bóg sądzi każdą osobę za jej życie?
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że «śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przy-
jęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie».
«Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie 
szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczysz-
czenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie 
na wieki». W tym sensie, św. Jan od Krzyża mówi o sądzie szczegółowym każdego zaznaczając, że 
«pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości» Katechizm Kościoła Katolickiego, 1021-1022.

Rozważania ze św. Josemaríą
Ze wszystkim można sobie poradzić z wyjątkiem śmierci... A śmierć radzi sobie ze wszystkim. 
W obliczu śmierci bądź pogodny! — Tego od ciebie oczekuję. — Nie z chłodnym stoicyzmem pogani-
na, lecz z żarem dziecka Bożego, które wie, że życie zmienia się, ale się nie kończy. — Umrzeć...? Nie! 
Żyć! Nie rób mi ze śmierci tragedii, bo nią nie jest! Tylko dzieci, które nie kochają swoich rodziców, nie 
cieszą się na spotkanie z nimi. 
Prawdziwy chrześcijanin jest zawsze gotów stawić się przed Bogiem. W każdej bowiem chwili — jeżeli 
walczy o to, by żyć jak człowiek Chrystusowy — jest przygotowany do spełniania swojego obowiązku. 
„Rozbawiło mnie, że mówi ksiądz o «zdaniu sprawy», którego nasz Pan od księdza zażąda. Nie, nie będzie 
On dla was Sędzią — w surowym znaczeniu tego słowa — lecz po prostu Jezusem”. — To zdanie, napisane 
przez pewnego świętego biskupa, pocieszyło już wiele strapionych serc. Może więc pocieszyć i twoje.
   (Ze strony internetowej OPUS DEI - dalsze rozważania w następnym numerze Siewcy) 
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina 
nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, 

mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On 
nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to 
znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum 
zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić 
Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję 
na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z 
Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami 
wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, 
który gładzi grzechy świata.

Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawie-
dzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki 

odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w inten-
cjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. 
Codziennie przed wieczorną Mszą Św. modlimy się też za zmarłych w wypominkach, które można 
jeszcze można dołączyć w zakrystii.

W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto pod-
powiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzym-

skokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest 
katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie 
Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika 
Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej 
znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Tego dnia Kapituła 
Kolegiacka Sejneńsko-Wigierska spotka się na dorocznej modlitwie - Eucharystii w intencji zmarłych 
kanoników tejże Kapituły. Rozpocznie się ona o godz. 12.00, a przewodniczy będzie JE bp Jerzy, nasz 
Ordynariusz. Na tej Mszy św. będziemy modlić się również za ofiarodawców na przeprowadzony do-
tychczas remont naszej bazyliki i poprosimy księdza biskupa o poświęcenie odnowionego frontonu 
i zmienionego dachu naszej pięknej świątyni. Zapraszam wszystkich naszych parafian.

Święto Niepodległości naszej Ojczyzny - 99 rocznicę odzyskania wolności po 123 latach niewoli 
obchodzić będziemy uroczyście w przyszłą sobotę, 11 listopada. To nasze narodowe święto. 

Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzi-
siaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się 
naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, 
którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie 
nas przy mogiłach żołnierzy naszych narodowych bohaterów. Uroczysta Msza św. w intencji naszej 
Ojczyzny i naszego Narodu, o błogosławieństwo i pomyślność oraz opiekę Matki Bożej, Królowej 
Polski będzie o godz. 10.00. Zapraszam wszystkie poczty sztandarowe, żołnierzy, służby mundurowe, 
leśników, młodzież, klasy mundurowe, dzieci, rodziców i dziadków. Stawmy się wszyscy razem przed 
Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Jego Najświętszą Matką, naszą Królową z dumnie podniesioną 
głową dziękując za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Wprzyszłą niedzielę, 12 listopada będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prze-
śladowanym.  Modlić się będziemy za chrześcijan prześladowanych o odwagę i wytrwałość 

oraz o nawrócenie oprawców.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone dotychczas na przeprowadzone remonty naszej bazyliki. 
Spłacamy w ten sposób zaciągnięte wcześniej długi, aby można było na czas się rozliczyć.
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Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma 
się podobnie jak z człowiekiem, który 
udał się w podróż. Zostawił swój dom, 
powierzył swoim sługom staranie o 
wszystko, każdemu wyznaczył zaję-
cie, a odźwiernemu przykazał, żeby 
czuwał.

Uroczystość Wszystkich Świętych rozpoczyna 
wyjście na spotkanie szczęśliwych ludzi, którzy 

zakończyli drogę swojego życia spotkaniem z Bo-
giem. Miłość jest ich życiem wiecznym. 2 listopada 
Kościół, nasza Matka, prowadzi swoje dzieci na spo-
tkanie dusz w czyśćcu cierpiących. Chociaż są już 
zbawione, podlegają jeszcze prawu oczyszczenia 
z tego, co przeszkadza w pełnym zjednoczeniu się 
z Bogiem. Pomagamy im poprzez naszą wstawien-
niczą modlitwę. Każdy kapłan w tym dniu może 
odprawić trzy Msze św., które niczym wodospad 
Bożego miłosierdzia obmywają oczekujące dusze. 
W listopadzie, gdy opadają liście z drzew, zamiera 
życie w ogrodach i dni są krótsze, ogarnia nas me-
lancholia i dziwna tęsknota. Widzimy, że przemija 
postać świata. Samo życie uczy nas umierania. Za-
pamiętałem napis na pomniku Cmentarza Bród-
nowskiego w Warszawie: „Tym, kim wy jesteście, 
myśmy byli. Tym, kim my jesteśmy, wy będziecie”. 
Boże mój, czy ja wiem, co to znaczy umrzeć? Mam 
przed sobą życie, ale również świadomość, że kiedyś 
się ono skończy. O śmierci innych mogę opowie-
dzieć, napisać artykuł, o swojej nie ułożę ani jednego 

Papież Franciszek kieruje naglące wezwanie do 
dialogu nad tym, w jaki sposób budowana 

jest przyszłość naszej planety. „Naglące wzywanie 
ochrony naszego wspólnego domu obejmuje tro-
skę o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w dążeniu 
do zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju, 
ponieważ wiemy, że wszystko może się zmienić. 
Stwórca nas nie opuszcza, nigdy nie cofa się w 
swoim planie miłości, nie żałuje, że nas stworzył. 
Ludzkość jest jeszcze zdolna do współpracy w bu-
dowaniu naszego wspólnego domu”.  Do form za-
nieczyszczeń, które codziennie wpływają na ludzi, 
papież Franciszek zaliczył: spaliny, nawozy, środki 
owadobójcze i grzybobójcze, pestycydy, a także 
szereg różnego rodzaju odpadów. W encyklice 
poruszany jest też problem ocieplenia klimatu, 
za który w większości odpowiedzialne jest wyso-
kie stężenie gazów cieplarnianych emitowanych 
głównie z powodu działalności człowieka. Papież 
sugeruje konieczność zmniejszenia emisji gazów, 
zastąpienia ich paliwami kopalnymi i rozwijanie 
odnawialnych źródeł energii. Kolejnym proble-
mem jest dostępność do wody pitej na świecie. 
Papież pisze także, że z powodu działań ludzkich 
każdego roku znikają tysiące gatunków roślin 
i zwierząt, których „nie będziemy mogli już po-
znać...; z naszego powodu tysiące gatunków nie 
będzie swoim istnieniem chwaliło Boga”. Ojciec 
Święty wskazuje na biblijne opisy stworzenia, 
które sugerują, że ludzka egzystencja opiera się 
na trzech relacjach: z Bogiem, z ludźmi i z ziemią. 
„Harmonia między Stwórcą, ludzkością, a całym 
stworzeniem została zniszczona, ponieważ czło-
wiek usiłował zająć miejsce Boga, odmawiając 
uznania siebie za ograniczone stworzenie”.

TROSKA O NASZ 
WSPÓLNY DOM  

CZAS UCIEKA 
WIECZNOŚĆ CZEKAZ nauczania Papieża 

Franciszka

Tak mało mówi się dzisiaj o życiu wiecznym, o rzeczach ostatecznych, a przecież war-
to zastanowić się nad tym, dokąd ta droga życia prowadzi. To jest pytanie człowieka 

myślącego, miłującego, odpowiedzialnego za życie.



7Nr 216/2017

CZAS UCIEKA 
WIECZNOŚĆ CZEKA

PRZEZ SERCE 
KRÓLOWEJ POLSKI 

DO WOLNOŚCI I 
NIEPODLEGŁOŚCI

zdania. Jedynie o śmierci klinicznej, którą przeżyłem 
27 marca 1980 roku, bo to doświadczenie noszę w 
sobie. Czy jednak jestem przygotowany na śmierć? 
Modlę się o łaskę dobrej śmierci, o dar spotkania z 
Bogiem, ze świętymi, z moimi rodzicami, braćmi i 
siostrami, znajomymi. Przecież miłość się nie kończy. 
Jest ciągle obecna. 
Od kilku już lat nawet na pogrzebach nie umiem 
mówić o śmierci. Opowiadam o życiu wiecznym, o 
Bogu. Pomocą dla mnie jest Biblia, Księga Żywych. 
Przypominam sobie i słucham słowa Nauczyciela i 
Dobrego Pasterza: „Niech się nie trwoży serce wasze. 
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca 
mego jest mieszkań wiele . Gdyby tak nie było, to 
bym wam powiedział. Idę przecież przygotować 
wam miejsce. A gdy odejdę (…) przyjdę powtórnie 
i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam gdzie 
Ja jestem” (J 14,1-3). 
W tak bardzo trudnych i bolesnych chwilach, gdy 
odchodzą bliskie nam osoby, gdy rodzice patrzą na 
umierające dziecko – trzeba oprzeć zbolałą głowę 
i struchlałe serce na skale Bożego Słowa, na Jego 
Sercu, które mówi: „Kocham cię”, „Jestem z tobą”. Bo 
czy jest inne prawdziwe pocieszenie? Ja wiem, że w 
ostatniej chwili ziemskiego życia przyjdzie po mnie 
Pan Jezus, a nie śmierć. Jeżeli Chrystus jest naszym 
„życiem, prawdą, drogą” na ziemi, to dokąd ta droga 
nas zaprowadzi, jeśli nie do domu Ojca?
             Ks. Feliks Folejewski SAC

Polacy będąc w niewoli przez 123 lata wołali do 
Matki Bożej Królowej Polski o pomoc i wsparcie. 

Przez Jej Serce pragnęli w listopadzie 1918 roku otwo-
rzyć drogę do wolności i niepodległości. Przez wieki 
nasz Naród podążał Jej śladami, a Ona zawsze pod 
Krzyżem Narodu czuwała, brała go w opiekę i swym 
duchem szumiała na sztandarach.
Była z nami na polach Grunwaldu i Wiednia, Kir-
cholmu i Chocimia, w czasie powstań i zaborów, aż 
po zwycięstwo w listopadzie 1918 roku. Razem z 
Narodem w krwawych rękach niosła skarb wiary i 
nadziei żebyśmy mogli, choć poranieni powracać 
z każdego nieszczęścia do swojej wolności i nie-
podległości. Wszystkie nasze żale, niedole i krzyże 
zamieniała w nadzieję, wiarę i męstwo. Zostawiała 
nam znaki na ziemi i niebie jak np. w Gietrzwałdzie, 
by po klęskach znów przyszło w Jej imię jak np. Cud 
nad Wisłą, zwycięstwo.
Szła z nami na Sybir przez śnieżne gułagi, szła pośród 
skazańców gdzie gwizdały kule, widzieli Ją w nie-
mieckich obozach śmierci i w płomieniach ginącej 
Ojczyzny. Płakała nad grobami w Katyniu, w Ponarach 
pod Krzyżem Wołynia i dźwigała nas cudem polskie-
go Papieża spod czerwonej niewoli w imię ocalenia. 
I ciągle nas czeka o każdej godzinie i dzwoni głośno 
w sercu sygnaturką trwogi, pokazując nam Boże do 
Ojczyzny drogi. Niech nasza Ojczyzna błogosławiona 
pod Matczynym berłem i Matczyną koroną, a różańca 
mocna tarcza wykuta modlitwą niech będzie gdy 
trzeba najlepszą obroną nas i naszej Ojczyzny. 
Po 123 latach niewoli i smutku 11 listopada 1918 
roku przyszła znowu radość i pokój jako wynik Bo-
żej woli, dlatego nieśmy z sobą dobro i pokój do 
wszystkich, którym tego brakuje i dzielmy jak okru-
chy chleba, by wśród naszych bliźnich było więcej 
spokoju i narodowej zgody. Niechaj nad naszym 
Narodem zawsze słońce świeci i nad każdym krzy-
żem zorza się pali, by wszyscy na świecie zobaczyli 
nasze zmartwychwstanie, byśmy już tylko z radości 
płakali. Królowa Korony Polskiej zawsze była i jest 
chlubą naszego Narodu i źródłem siły gdy nam wróg 
zagrażał i zagraża. Czuwała za nami w całych dziejach 
naszej Ojczyzny i nadal nam potrzeba Jej królowania 
w naszych sercach.     -Irena-

Tak mało mówi się dzisiaj o życiu wiecznym, o rzeczach ostatecznych, a przecież war-
to zastanowić się nad tym, dokąd ta droga życia prowadzi. To jest pytanie człowieka 

myślącego, miłującego, odpowiedzialnego za życie.
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com
Wikariusze: ks. Petras Gucevicius, ks. Kamil Borys, ks. Tomasz Sikorski

22/10/2017 Oskar Fejfer, Wojciech 
Milewski, Zuzanna Miszkiel

21/10/2017
Agata Krywanis i Marcin Czeszkiewicz

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na prace remontowe w tym 
roku przy naszej bazylice: 
Krzywak Julian Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Przezwicka Katarzyna,Sejny, Konarskiego 
Luto Zofia Antoni,Sejny, 1 Maja 
Andruczyk Maria,Sejny, Zawadzkiego 
Brunejko Dorota Józef,Bubele 
Drozdowscy Henryk Teresa ,Białystok
Kukolscy Barbara Piotr,Sejny, Zawadzkiego 
Janczulewicz Jerzy Janina,Sejny, Topolowa 
Sewastynowicz Franciszek Lucyna,Sejny, Konarskiego
Gulan Danuta,Sejny, Zawadzkiego 
Daniłowicz Zofia,Sejny, Wojska Polskiego 
Palanis Jerzy Alicja,Sejny, Wojska Polskiego
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego 
Titarczuk Janina Antoni,Sejny, Jodłowa 
Węgrzyk Dominik Małgorzata,Sejny, 1 Maja 

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UWanda Różańska, Białystok 
 (l. 92)  zm. 23/10/2017
UIzabela Brzezińska, Sejny 
 (l. 92)  zm. 24/10/2017
UWojciech Wilkiel, Sejny 
 (l. 50)  zm. 24/10/2017
UStanisław Kupstas, Węgorzewo 
 (l. 64)  zm. 26/10/2017

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Suchocka Zofia Katarzyna,Sejny, Piłsudskiego
Pokutko Eugeniusz Teresa,Sejny, Konarskiego 
Staśkiel Genowefa,Sejny, Konarskiego 
Grażulewicz Józef Serafin,Romanowce 
Klucznik Jan Anna,Nowosady 
Polkowscy Krzysztof Małgorzata,Sejny, 11 Listopada 
Krysztopik Jerzy Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego 
Moroz Zenon Anna,Sejny, Akacjowa 
Wojciechowicz Jarosław Bożena,Sejny, Łąkowa 
Kijewski Zdzisław Anna ,Sejny, Zawadzkiego 
Waluś Krzysztof Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Auron Marian Sabina,Sejny, Konarskiego
Zubowicz Romuald ,Sejny, Parkowa
Jankowscy Zofia Eugeniusz,Sejny, Pow. Sejneńskich
Gryziewicz Radosław Agnieszka,Sejny, Konarskiego 
Woźnialis Józef Zofia,Nowosady 
Mikołajczyk Henryk Leokadia,Sejny, Elektryczna 
Lipiec Józef Helena,Sejny, Cisowa 
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Witkowscy Piotr Katarzyna,Degucie 
Miszkiel Maria Stanisław,Sejny, Grodzińskiego 
Szklarz Helena ,Sejny, Konopnickiej 
Andruczyk Maria,Sejny, Zawadzkiego
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego 
Stylińscy Tadeusz Alicja,Sejny, Wojska Polskiego 
Kaufman Adam Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Karłowicz Marianna Józef,Sejny, Konarskiego
Adukowska Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki 
Oleksiak Marian Zofia ,Suwałki, Korczaka 
Tomkiewicz Janusz Halina,Sejny, Młynarska 
Jachimowicz Stanisław Bożena,Stabieńszczyzna 
Sikorska Janina,Sejny, Konarskiego 
Sidorowicz Weronika Józef,Sejny, Piłsudskiego
Przekopscy Agnieszka Jarosław,Daniłowce 
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Przekopscy Irena Stanisław,Daniłowce
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Misiewicz Lucyna,Sejny, Zawadzkiego
Misiewicz Bernard Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Milewscy Ryszard Barbara,Łumbie 
Karwowska Irena,Sejny, Konarskiego
Żegarscy Stanisław Wanda,Sejny, Woj. Polskiego
Ołów Ewa,Sejny, Wojska Polskiego 
Myszczyńska Krystyna,Sejny, Wojska Polskiego
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego 
Wojciechowicz Jarosław Bożena,Sejny, Łąkowa 
Radziun Leszek Anna,Sejny, Emilii Plater 
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INTENCJE MSZALNE  05 - 19.11.2017

NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA, 5 listopada 2017 
07:00 +Katarzyna +Stanisław Raczkowscy i z r. Bałulisów
07:00 +Marianna Buczyńska (gr)
08:30 +Zofia +Franciszek Rasiul 
 +Weronika +Antoni Raglis
10:00 Dziękczynna za zbiory i o błog. Boże dla para-

fian z Babańc
10:00 +Józef Milewski (2 rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 +Janina Okulanis (12 rocz.)
13:00 LT 
KRASNOWO: 
17:30 +Jadwiga Anuszkiewicz (20 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 6 listopada 2017
06:30 +z r. Boraczewskich i Cyruszysów
08:00  +Elżbieta Suchożebrska (3 rocz.) 
 +Marian Tydman
08:00  +Sigit Czeplik (11 rocz.)
08:00 +z r. Czarkowskich i Tomkielów
08:00 +Franciszek Kamiński (2mc)
08:00 +Marianna Buczyńska (gr) 
17:30  +Marian Moroz +Jadwiga Janko 
 +Józefa Kuczyńska
17:30  +Stanisław i z r. Bobrowskich 
17:30  +Janusz Kozakiewicz (2mc)
17:30 +Regina +Franciszek Naumowicz i rodzice
WTOREK, 7 listopada 2017 
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00  +Józef +Julia +Jan z r. Gausów 
08:00  +z r. Kuklewiczów
08:00  +Helena Rekus (7mc)
08:00 +Witold Durtan (2mc)
17:30  O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bernardy 

i Witalisa Pieczulisów i dla r. Stefańskich
17:30  +Teresa Jankowska (1 rocz.)
17:30  +Alicja +Maria +Franciszek Tujakowscy
17:30 +Władysława Wysocka
17:30 +Marianna Buczyńska (gr)
ŚRODA, 8 listopada 2017
06:30 +Kazimiera +Kazimierz +Grzegorz Mołylińscy 

+Wacław +Łukasz Sobisz +Teresa Elas
08:00 +Janina +Kazimierz +Antoni z r. Wyrzykowskich
08:00 +Weronika +Stanisław +Bronisław +Ireneusz 
 z r. Buchowskich
08:00 +Jan Gaus (5mc)
08:00 +Genowefa Sojko (3mc)
17:30 +Zofia Kubylis (11mc)
17:30 +Wanda Herbszt
17:30 +Paweł +Witold Koneszko i dziadkowie
17:30 +Marianna Buczyńska (gr) 
CZWARTEK, 9 listopada 2017
06:30 +Łukasz Wilkiel
08:00  +Genowefa Misiukanis (10mc) +Albin
08:00  +Józef Sienkiewicz (8mc)
08:00 +Wojciech Klimasara (5mc)
08:00 +Kazimierz Ambrosiewicz (9mc)
12:00 Za zm. biskupów i kanoników Diecezji Sejneń-

skiej i Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej
17:30  +Anatol Bacharewicz (1mc)
17:30 +Henryk Stankiewicz (1 rocz.) 
 +Dariusz Sosnowski (24 rocz.)
17:30 +Marianna Gudanowska (1 rocz.)
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:30 +Marianna Buczyńska (gr)
PIĄTEK, 10 listopada 2017 
06:30  +Władysława +Jan i z r. Czeszkiewiczów
08:00 +Janina Pachucka (7mc)
08:00 +Stefania Czakis (7mc)
08:00  +Wacław (15 rocz.) i z r. Daczów
08:00 +Zofia Wodecka (3mc)
08:00 +Marianna Buczyńska (gr) 
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Schola-

styki w 79 rocz. urodzin
17:30  Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii 
17:30  +Stanisława Bołtralik (6mc)
17:30 +Maria Rogucka (5 rocz.)
SOBOTA, 11 listopada 2017 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI OJCZYZNY
06:30  +Zenon Paszkiewicz
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i szczęśliwe rozwiąza-

nie dla Joanny i Artura
08:00 +Stanisław Abramowicz (11mc)
08:00 +Alina Ogórkis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Anna +Stanisław Dąbrowscy
10:00 O błog. Boże i  pomyślność dla naszej Ojczyzny
17:30 Intencja Nieustającego Różańca: za poległych w 

obronie Ojczyzny i zm. członków wspólnoty 
Nieustającego Różańca

17:30  +Henryk Szumski (4mc)
17:30 +Renata Myszczyńska
17:30  +Marianna Buczyńska (gr)
NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA, 12 listopada 2017 
07:00 +Antonina +Józef i z r. Rybczyńskich
08:30 +z r. Baranowskich, Matulewiczów, Czakisów 
 i Żylanisów
10:00 Dziękczynna za zbiory i o błog. Boże dla Para-

fian wsi Bubele
10:00 +Dorota Andrulewicz
11:30 Za parafian
11:30 +Wacław Fiedorowicz (11mc)
11:30 +Marianna Buczyńska (gr)
13:00 LT  +Anna Macianis (7 rocz.)
KRASNOWO:
12:00 +Piotr Stanisław Łobik (m-c od pogrzebu)
17:30 Honorata (3 rocz.) i z r. Jarzębowiczów
PONIEDZIAŁEK, 13 listopada 2017
06:30 +Jan +Anna +Anna z r. Jasińskich +Maria 

+Józef +Antoni +Stanisław z r. Gutowskich 
 i z r. Pawełków i Wieczorków
08:00 +Genowefa Durtan (11mc)
08:00 +Anna +Jan Niewulis
08:00 +Wacława +Antoni i z r. Wołągiewiczów
08:00 +Agata +Cyprian +Józef +Fabian z r. Gryguć 
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+Magdalena +Bronisław +Jan +Jadwiga 
 z r. Matulewiczów
08:00 +Marianna Buczyńska (gr)
17:30 +Zdzisław Sikorski (17 rocz.)
17:30  +Anna Palanis (1 rocz.)
17:30  +Józef Ambrosiewicz (29 rocz.) +Józef Fidrych 
 i zm. z ich rodzin
17:30 +Mirosław Wyganowski
WTOREK, 14 listopada 2017
06:30 +Grzegorz Jasiński (24 rocz.)
08:00 +Józef +Antoni +Genowefa +Wacław Letkiewicz
08:00  +z r. Romanowskich i Melerów
08:00  +Jerzy Pietranis (6 rocz.) 
 +Kazimierz +Helena +Michał
08:00 +Marianna Buczyńska (gr)
17:30 +Janina Gniazdowska (1 rocz.)
17:30 +Irena +Józef +Zdzisław +Henryk Urbańscy
17:30 +Henryk Rutowicz (18 rocz.)
17:30 +Alina Ogórkis
ŚRODA, 15 listopada 2017 
06:30 +Genowefa +Jerzy Szczerbińscy
08:00 +Anna +Ignacy Ogórkis
08:00  +Jadwiga (28 rocz.) +Zygmunt (3 rocz.) 
 z r. Żegarskich
08:00  +Wincenty +Weronika +Jarosław +Jerzy 

+Danuta
08:00 +Piotr (14 rocz.) +Jan Wyżlańscy +Antoni 
 i z r. Gutowskich
08:00 +Marianna Buczyńska (gr)
17:30 +Henryk Makarewicz
17:30 +Józef Ziniewicz (9 rocz.)
17:30 +Edmund Maślak (5mc)
17:30 +Józef Tympalski
CZWARTEK, 16 listopada 2017 
06:30 +Marianna +Aleksander +Witold 
 z r. Węgrzynowiczów
08:00 Dziękczynno-błagalna za rodz. Sobiszów
08:00  Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Zofii i Kazimierza w 62 rocz. ślubu i dla 
rodziny i za prawnuka Kornela

08:00 +Józef Korzeniecki
08:00  +Marianna +Wacław Laskowscy 
 +Anna +Eugeniusz Michalscy
17:30  +Eugenia Werelich (1 rocz.)
17:30  +Mieczysław Wojciechowski

17:30 +Jan +Emilia Juchniewicz +Maria +Stanisław 
Mikołajczyk +Franciszek Kobryńczuk 

 +Władysław +Edward Simniszko
17:30  +Marianna Buczyńska (gr)
PIĄTEK, 17 listopada 2017 
06:30  +Marianna Buczyńska (gr)
08:00  +Olgierd Jasiewicz (4mc)
08:00  +Henryk +Tadeusz +Władysława +Zygmunt 
 z r. Sadkowskich
08:00 +Marianna +Kazimierz Maciejewscy i rodzice
08:00 +Franciszek Awramik (13 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i miłość dla Karola i 

Sylwii Statkiewiczów w 10 rocz. ślubu
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i miłość dla Szymona 

Krupińskiego w 25 rocz. urodzin 
 i dla s. Zofii w rocz. urodzin 
17:30 +Sylwia Galińska (7 rocz.)
17:30 +Adam Wowak (8mc)
SOBOTA, 18 listopada 2017 
06:30 +Marta Gulan (8 rocz.)
08:00 +Stefania +Antoni Przekopscy, 
 rodzice i wnuk Sławomir
08:00 +Adam (19 rocz.) i z r. Modzelewskich
08:00 +Anna (3 rocz.) i z r. Lisewskich i Dzienisiewiczów
08:00 +Marianna Kubaszewska (10mc) +Stanisław
08:00 +Marianna Buczyńska (gr)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Janiny i Wacława Szruba 
 w 50 rocz. ślubu i dla całej rodziny
17:30 +Stefan +Leokadia Kaufman
17:30 +Adela +Józef Zielepucha +Teresa Zdanowicz
NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA, 19 listopada 2017 
07:00 +Stanisław Motuk
07:00 +Marianna Buczyńska (gr)
08:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Marcina w rocz. urodzin
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i miłość 

dla Teresy Marcinkiewicz w 18 rocz. urodzin
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Elżbiety 

Chmielewskiej e dniu urodzin
11:30 +Jan +Elżbieta +Jan i z r. Brzezińskich i Jaku-

bowskich
13:00 LT +Julia +Jerzy +Witold Gilis
KRASNOWO: Za parafian
17:30 +Marta Staniewicz (16 rocz.) 

KAPITUŁA KOLEGIACKA SEJNEŃSKO-WIGIERSKA SPOTYKA SIĘ DOROCZNIE NA 
SESJI KANONIKÓW 9 LISTOPADA, WE CZWARTEK,  A ZWIEŃCZENIEM SPOTKANIA 
BĘDZIE EUCHARYSTIA POD PRZEWODNICTWEM PASTERZA DIECEZJI ECKIEJ 
BISKUPA JERZEGO W INTENCJI ZMARŁYCH BISKUPÓW I KANONIKÓW KAPI-
TUŁY DAWNEJ DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ, ŁOMZYŃSKIEJ I EŁCKIEJ. KORZYSTAJĄC 
Z OBECNOŚCI BISKUPA EŁCKIEGO I KAPITUŁY POPROSIMY KSIĘDZA BISKUPA 
O MODLITWĘ I POŚWIĘCENIE ODNOWIONEGO FRONTONU I ZMIENIONEGO 
DACHU NASZEJ BAZYLIKI. EUCHARYSTIA ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ. 12.00. ZA-
PRASZAM SERDECZNIE - PRZYBĄDŹCIE LICZNIE, ABYŚMY MOGLI PODZIĘKO-
WAĆ BOGU ZA WYKONANE PRACE I WSZYSTKICH OFIARODAWCÓW.



SIEWCA MŁODYCH
RÓŻANIEC MILIONA DZIECI

11

18 października br. dzieci na całym świecie gromadziły się na modlitwie różańcowej, aby prosić przez 
ręce Matki Bożej o pokój na świecie, o jedność oraz za prześladowanych chrześcijan. Wszystko to w 
ramach akcji „Różaniec miliona dzieci”. Również najmłodsi z naszej parafii spotkali się w Bazylice, by 
modlić się na różańcu w tak ważnej intencji. Modlitwa zgromadziła ok. 70 dzieci. Razem stworzyliśmy 
„Żywy Różaniec” z nas samych, i spoglądając na Matkę Bożą Fatimską, która właśnie prosiła dzieci o tę 
modlitwę, z wiarą rozważaliśmy tajemnice chwalebne różańca świętego.
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