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WIERZĘ ...
MIEJSCE CZŁOWIEKA
W DZIELE STWORZENIA
Prawda o Bogu Stworzycielu i o świecie przez Niego stworzonym została odziedziczona z pism Starego
Testamentu i leży u podstaw chrześcijańskiej mentalności. Na szczególną uwagę zasługuje tu pozycja,
którą człowiek zajmuje pośród stworzeń, ponieważ został on umieszczony na samym szczycie w ich
hierarchii. Analiza opisu dzieła stworzenia umożliwia zrozumienie prawdy o Bogu Stworzycielu
i stwarza perspektywę dla właściwego spojrzenia na istotę człowieczeństwa. Równocześnie
umożliwia prezentację miejsca, które zajmuje
człowiek w dziele stworzenia. Nic więc dziwnego, że każda istota rozumna zastanawia się
nad tajemnicą całej stworzonej rzeczywistości,
podziwiając doskonałość Boga i wspaniały świat
istniejący za sprawą Jego wszechmocy. W nauczaniu papieża Jana Pawła II widać odwoływanie się do prawdy o dziele stworzenia jako treści
wiary wszystkich ludzi ochrzczonych, albowiem
stanowi ona podstawę zaszczepienia życia duchowego, w każdym człowieku, który jest dziełem Trójjedynego Boga. Rozważanie prawdy o
stworzeniu nie ma charakteru abstrakcyjnego,
lecz łączy się z konsekwencjami związanymi z
duchowym rozwojem człowieka. Daje temu
wyraz całokształt nauczania Ojca Świętego.
Ks. Waldemar Brodziak

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.
21 listopada Łk 20, 27 – 40 Najświętsza Maryjo Panno, módl się, abym umiał całym sercem
odpowiadać na Boże natchnienia. Abym robił dla nich miejsce w sercu i umyśle i im posłuszny
szedł drogą codziennego naśladowania Jezusa Chrystusa – Boga nie umarłych, lecz żyjących.
24 listopada Łk 21, 5 – 11 Św. Andrzeju z Towarzyszami, Męczennicy z Wietnamu, módlcie
się, abym, wytrwał w wierze katolickiej aż do śmierci i tym samym zasłużył na wieniec chwały.
Proście za mnie, abym całym sercem ufał Kościołowi – mojej Matce – i szanował jego pasterzy.
26 listopada Łk 21, 20 – 28 Bł. Jakubie Alberione, zatroskany o ewangelizację współczesnego świata, daj i mnie zaangażować się w to dzieło. Chcę, aby Jezus był znany i kochany, i
rozpoznany, kiedy przyjdzie powtórnie sądzić żywych i umarłych. Módl się za mnie o łaskę
skutecznego apostołowania.
29 listopada Łk 21, 25 – 28. 34 – 36
Bł. Dionizy, wyjednaj mi łaskę życia w trzeźwości i
umiarkowaniu. Módl się, aby skromność, dyskrecja i opanowanie były stałymi cechami mojego
charakteru. Chcę w ten sposób bardziej kochać Boga i skuteczniej służyć ludziom.
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Ewangelia w nauce
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NIEDZIELA XXXIV ZWYKŁA - 26 listopada 2017
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

ezus opowiedział
ezus powiedział do
swoim uczniom
swoich uczniów:
następującą przypo«Gdy Syn Człowieczy
wieść: «Podobnie jest
Mt 25, 14-30
przyjdzie w swej chwaz królestwem niebieMt 25, 31-46
le, a z Nim wszyscy anioskim jak z pewnym
łowie, wtedy zasiądzie
człowiekiem, który mając się udać w podróż, przyna swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed
wołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. JedNim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od
nemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu
drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce
jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.
postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który
„Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w
otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł:
posiadanie królestwo, przygotowane dla was od za„Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć
łożenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
talentów zyskałem”. Rzekł mu Pan: „Dobrze, sługo
byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem,
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu,
a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,
Pana!”»
a przyszliście do Mnie”.Wówczas zapytają sprawiedliwi:
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
„Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy
bliżając się do końca roku liturgicznego, Kościół
Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy wiprzypomina nam słowa Pana wzywającego nas do
dzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim
czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Powinniśmy
i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym
się przygotować na to, dając prostą, ale zdecydowaną
lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im
odpowiedź do nawrócenia, które Jezus do nas kieruje
odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co
polecając nam przeżywać Ewangelię jako emocję,
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
nadzieję, oczekiwanie. W dzisiejszej liturgii Odkupiciel
Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po leopowiada przypowieść o talentach, aby nam pokazać,
wej stronie:„Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień
że tych, którzy należą do Niego w wierze i żyją aktywnie
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byw oczekiwaniu Jego powrotu, można porównać ze
łem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a
„sługą dobrym i wiernym”, który w sposób rozumny,
nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście
sprawnie i owocnie zarządza dobrami nieobecnego
Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem
pana.
chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci:„Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo
spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy
odpowie im:„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego
i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
akże bardzo pragnie Jezus rozpoznać swoje owce, choćby po jednym uczynku miłości! Jakże bardzo
pragnie zgromadzić swe owce w jedną ostateczną owczarnię! A jednak w tej samej przypowieści
mówi o kozłach, które staną „po lewej stronie”. To ci, którzy odrzucili królestwo; nie tylko Boga – ale
odrzucili również człowieka; nie przygarnęli go ani nie nakarmili. Królestwo Chrystusa potwierdza się
poprzez słowa ostatecznego sądu jako królestwo miłości do człowieka.
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Czym są rzeczy ostateczne?
2. Kto idzie do nieba? Jakie jest niebo?
Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i
ostatecznego szczęścia. Św. Paweł pisze: „To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).
Po sądzie ostatecznym, ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni,
idą do nieba. Żyją w Bogu, widzą Go „takim, jakim jest” (1 J 3, 2). Są na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze
podobni do Boga, radują się Jego szczęściem, Jego Dobrem, Prawdą, Pięknem Boga.
To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane „niebem”. Jezus „otworzył” nam niebo przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. Żyć w niebie oznacza „być z Chrystusem” (por. J 14, 3; Flp 1, 23; 1 Tes 4, 17). Wybrani żyją
„w Nim”, ale zachowują i - co więcej - odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość. Katechizm Kościoła
Katolickiego, 1023-1026
Rozważania ze św. Josemaríą
Ludzie kłamią, kiedy w sprawach doczesnych mówią „na zawsze”. Prawdziwe jest jedynie, w całym tego
słowa znaczeniu, owo „na zawsze” wieczności. — I tak właśnie powinieneś żyć ty, z wiarą, która pozwoli
ci odczuwać smak miodu i słodycz nieba na myśl o tej wieczności, która prawdziwie jest na zawsze!
Pomyśl, jak miłe jest Bogu, naszemu Panu, kadzidło, które spala się na Jego cześć; pomyśl również o
tym, jak mało są warte rzeczy tego świata, które ledwie się zaczną, a już się kończą... Natomiast w niebie
czeka na ciebie wielka miłość, bez zdrady, bez rozczarowania: cała miłość, całe piękno, cała wielkość, cała
wiedza...! I bez przesytu: nasyci cię, choć jeszcze będziesz pragnąć.
Jeśli jednak nasze doczesne plany stają się dla nas celem ostatecznym, kiedy tracimy z oczu życie wieczne
w Bogu — cel, dla którego zostaliśmy stworzeni: kochać i czcić Pana, aby posiąść Go później w Niebie — to
nawet najwspanialsze dążenia zawodzą, a nawet stają się środkiem poniżenia człowieka.
W życiu duchowym często trzeba umieć przegrywać w obliczu świata, aby wygrać w niebie.
— W ten sposób zawsze się wygrywa. (cdn)		
(Ze strony internetowej OPUS DEI - dalsze rozważania w następnym numerze Siewcy)

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA, 19 listopada 2017
Słowo Boże: Prz 31,10-31; 1Tes 5,1-6; Mt 25,14-30
PONIEDZIAŁEK, 20 listopada Wsp. św. Rafała
Kalinowskiego, prezb.
Słowo Boże: 1Mch 1,10-64; Łk 18,35-43
WTOREK, 21 listopada Wsp. Ofiarowania NMP
Słowo Boże: 2Mch 6,18-31; Łk 19,1-10
ŚRODA, 22 listopada Wsp. św. Cecylii, dz i męcz
Słowo Boże: 2Mch 7,1.20-31; Łk 19,11-28
CZWARTEK, 23 listopada Wsp. św. Klemensa
Słowo Boże: 1Mch 2,15-29; Łk 19,41-44
PIĄTEK, 24 listopada Wsp. św. Męcz. Andrzeja
Dung-Lac, prezb. i Towarzyszy
Słowo Boże: 1Mch 4,36-59; Łk 19,45-48
SOBOTA, 25 listopada Wsp. bł. Franciszki Siedliskiej, zak
Słowo Boże: 1Mch 6,1-13; Łk 20,27-40
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NIEDZIELA XXXIV ZWYKŁA, 26 listopada 2017
Urocz. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Słowo Boże: Ez 34,11-17; 1Kor 15,20-28; Mt 25,31-46
Święto Patronalne Akcji Katolickiej
PONIEDZIAŁEK, 27 listopada Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 1,1-20; Łk 21,1-4
WTOREK, 28 listopada Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 2,31-45; Łk 21,5-11
ŚRODA, 29 listopada Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 5,1-6.13-28; Łk 21,12-19
CZWARTEK, 30 listopada Święto św. Andrzeja Ap
Słowo Boże: Rz 10,9-18; Mt 4,18-22
PIĄTEK, 1 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 7,2-14; Łk 21,29-33
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 2 grudnia Wsp. bł. Rafała Chylińskiego
Słowo Boże: Dn 7,15-27; Łk 21,34-36
Pierwsza sobota miesiąca - nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
Koniec Roku Liturgicznego
SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

AKCJA KATOLICKA
W POLSCE
A

kcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji celu apostolskiego Kościoła. Powołana do życia przez
Konferencję Episkopatu Polski w 1996 roku. W roku 1997 Biskup Ełcki powołał Diecezjalny Instytut
Akcji Katolickiej. Mija 20 lat od jego powołania. Aktualnie funkcjonuje 55 Parafialnych Oddziałów
AK w diecezji. Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest Święto Chrystusa Króla Wszechświata, a
głównym patronem Akcji Katolickiej w Polsce został właśnie ogłoszony w tych dniach św. Jan Paweł II.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) przy Parafii Nawiedzenia NMP w Sejnach działa od 2003 roku.
Oddział liczy 25 członków. Prezesem zarządu jest Pani dr Teresa Rugienis Witkowska – powołana
przez Biskupa Ełckiego na 4 letnią kadencję. Asystentem kościelnym jest Ks. prałat Zbigniew Bzdak.
Członkowie wykazują zdyscyplinowanie i aktywność. Uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach
formacyjnych, uroczystościach parafialnych i angażują się w dzieła ewangelizacyjne parafii. POAK
jest wydawcą i dystrybutorem Pisma Parafii – SIEWCA.
Spotkania formacyjne odbywają się co miesiąc, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej, w której uczestniczą członkowie. Podstawą formacyjną spotkań są
katechezy z wydawnictwa Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej z komentarzem księdza asystenta i
krótką dyskusją. Systematycznie prowadzona jest kronika POAK.
Członkowie POAK aktywnie pracują w innych wspólnotach i grupach katolickich przy parafii.
W niedzielę 26 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata organizujemy uroczystość patronalną, która rozpocznie się Mszą św. o 11.30.
Po Mszy św. spotkanie członków i sympatyków oraz agapa.
Serdecznie zapraszamy naszych Parafian, którzy są gotowi bardziej aktywniej realizować swoje chrześcijańskie powołanie zgodnie na Katolicką Nauką Społeczną do włączenia się w szeregi Akcji Katolickiej.
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Sprzeniewierzenie się prawu Bożemu prow
dziś zaćmienie umysłów i serc. Jaką zapo

SZCZĘŚCIE B
Z nauczania Papieża
Franciszka

MIŁUJMY NIE SŁOWEM ALE CZYNAMI
«Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!». (I J 3,18) Te słowa apostoła Jana
wyrażają nakaz, którego żaden chrześcijanin nie
może nie brać pod uwagę. Powagę, z jaką «umiłowany uczeń» przekazuje aż do naszych czasów
polecenie Jezusa, jeszcze bardziej uwydatnia kontrast – na który zwraca uwagę – między pustymi
słowami, które często pojawiają się w naszych
ustach, a konkretnymi faktami, z jakimi mamy
się zmierzyć. Miłość nie uznaje wymówek; kto
zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien
postępować zgodnie z Jego przykładem, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy wzywani do miłowania
ubogich. Sposób, w jaki kocha Syn Boży, jest zresztą dobrze znany, a Jan Jasno o tym przypomina.
Miłość ta opiera się na dwóch filarach: Bóg pierwszy umiłował (por.I J 4, 10 – 19), dając całego siebie,
również swoje życie (por. I J 3,16).
Taka miłość nie może zostać bez odpowiedzi.
Mimo iż została ona dana jednostronnie, a zatem nie domaga się niczego w zamian, rozpala
serca tak bardzo, że każdy poczuwa się do tego,
by ją odwzajemniać, mimo własnych ograniczeń i
grzechów. A jest to możliwe wtedy, jeśli łaskę Boga,
Jego miłosierną miłość, przyjmujemy, w miarę
możliwości, w naszym sercu tak, że kieruje ona
naszą wolę oraz nasze uczucia ku miłości Boga i
bliźniego. W ten sposób miłosierdzie, które wypływa niejako z serca Trójcy Świętej, może poruszyć
nasze życie i zrodzić współczucie oraz pobudzić do
dzieł miłosierdzia względem braci i sióstr, którzy
znajdują się w potrzebie.
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Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne.

P

asażerowie zajęli miejsca. Za chwilę samolot ma
wystartować. Niespodziewanie na płycie lotniska
pojawia się jakiś człowiek. Chce wejść na pokład.
Pasażerowie rozkładają ręce, porozumiewawczo
kręcą głowami, dając mu do zrozumienia, że jest
już zbyt późno. Okazuje się, że człowiekiem, który
próbował wejść na pokład samolotu jest jego pilot.
Czy nie jest tak, że wielu chciałoby się wzbić ku
szczęściu bez Boga.
Przykazanie: „Nie
będziesz miał
bogów cudzych
przede Mną” jest
pierwsze, bo
jest kluczowe.
Jest tylko jeden prawdziwy
Bóg, kochający
wszystkich ludzi
Ojciec, Prawodawca, Pan i nie
ma innego. Jemu
należy wierzyć,
ufać, kochać Go,
pełnić Jego wolę.
Przykazania są
nakazami kogoś,
kto nas kocha,
kto chce naszego prawdziwego szczęścia. Bóg nie
nakazuje czegoś dla własnej korzyści, ale dla korzyści człowieka, który odrzucając Boga, poddaje się
kapryśnej władzy drugiego. Wypacza swoje życie,
gdy wielbi kogoś, kto nie jest Bogiem. Gdy kreuje
się na bóstwo ostatecznie wielbi samego siebie.
Dekalog jest darem Boga, żebyśmy nie błądzili, wybierali dobro, unikali zła i w ten sposób oddawali
SIEWCA

wadzi do katastrofy, upadku. Obserwujemy
orę położyć przed samowolą człowieka?

BEZ BOGA?
cześć Stwórcy i kochali bliźniego, byli sprawiedliwi.
Sprawiedliwość zobowiązuje do oddania tego, co
się należy Bogu jako Bogu i człowiekowi z tytułu,
że jest człowiekiem. Z tego wypływa przyrodzona i
nadprzyrodzona godność! „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu”
– zwykł mawiać św. Augustyn.
Niedziela – dzień święty przypomina o nierozerwalnym związku między nami z Bogiem. Bóg woła nas
do siebie. Czas wolny jest Jego darem. Dysponowanie nim według własnego uznania sprawia, że sami
zaczynamy się dusić. To, co miało przynieść odpoczynek, radość, służyć pogłębieniu relacji między
Bogiem a człowiekiem staje się źródłem zniewolenia
(niekonieczna praca w niedziele i święta, zmuszanie
pracowników do pracy pod płaszczykiem ekonomicznej konieczności, wielogodzinne zakupy
w marketach,
puste lenistwo,
zapominanie o
Mszy świętej,
odwiedzinach
chorych, godziwym relaksie).
Narzekamy na
brak czasu, a
kiedy go mamy,
bezmyślnie go
marnotrawimy.
Ostatecznie zapominamy o
bliskich, o sobie.
Wróćmy
do
prawdziwego świętowania, centrum którego jest
Bóg.. Wtedy odnajdą i pogłębią ze sobą więź małżonkowie, rodzice z dziećmi – cała rodzina.
		
Ks. Wojciech Przybylski

DUCH, KTÓRY
UMACNIA MIŁOŚĆ
Jest to hasło Nowego Roku Duszpasterskiego 2017
– 2018. Dobrze jest być„napełnionym”duchowo ponieważ napełnienie Duchem Świętym nie tylko nas
zaspokaja, ale i przemienia. Jego miłość nie tylko
nas uszczęśliwia, ale i posyła do świata. Chcemy w
spokoju cieszyć się Jego miłością, ale zarazem radość
wypełnia nas do tego stopnia, że czujemy się przynagleni, by dzielić się błogosławieństwem Ducha z
tymi, których mamy wokół siebie.
Święty Paweł w liście do Rzymian pisze, że Duch
Święty jest dla nas źródłem życia, że w nas przebywa i
uczy nas żyć dla Boga, że przychodzi z pomocą naszej
słabości. Przypomina nam także, że jesteśmy dziećmi
Bożymi. Wszyscy mamy swoje słabości i ograniczenia.
Ujawniają się one zwłaszcza wtedy, kiedy dotykają
nas cierpienia i nieszczęścia. Pokusy, choroby, nałogi,
niezgoda w rodzinach, problemy finansowe, klęski
żywiołowe – budzą w nas strach i poczucie bezradności, gdy próbujemy stawić czoło o własnych siłach.
Jednak z pomocą Ducha Świętego możemy zobaczyć
wszystko z Bożej perspektywy znaleźć siłę potrzebną
do przetrwania.
Łatwo jest wmówić sobie, że wszystko zależy od nas,
że to my sami mamy wszystkiemu sprostać. Nie jest to
jednak prawda. Każda dobra myśl i każdy akt miłości
bierze początek z Ducha Świętego. Codziennie, w
dobrych i złych czasach, Duch Święty jest z nami, uczy
nas prosić Boga o wszystko, czego nam potrzeba i
napełnia nas swoją łaską. Kiedy więc znajdziemy w
sobie siłę do przetrwania czasu próby, pragnienie kochania innych czy światło do rozwiązania trapiącego
nas problemu, cieszmy się.
Św. Paweł wyjaśnia, że napełnienie Duchem Świętym
wywołuje miłość i radość, a także pokój, cierpliwość,
dobroć i opanowanie. Nazywa je „owocami Ducha”.
Biorąc sobie do serca słowa św. Pawła, ojcowie Kościoła opisywali napełnienie Duchem Świętym jako
„trzeźwe upojenie”. Według nich jest uczuciem, którego doznajemy, gdy Duch Święty upewnia nas, że
nic nie może nas odłączyć od miłości Boga. Ojcowie
Kościoła byli przekonani, że ten rodzaj miłości i radości
jest dostępny nie tylko dla wielkich świętych. Wielu z
nich uważało – za św. Pawłem – że wszyscy wierzący są w stania doświadczyć potężnego napełnienia
Duchem Świętym. Otwórzmy nasze serca i módlmy
się słowami: „Przyjdź Duchu Święty i napełnij mnie
swoją obecnością. Przyjdź i przemień moje serce”.
-Irena-

Szczęście nie jest ani poza nami, ani w nas: jest w Bogu – i poza nami i w nas.
								
									Blaise Pascal
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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

W OSTATNIM CZASIE :
Odeszli do wieczności:
UTomasz Harackiewicz, Sejny
(l. 39) zm. 08/11/2017
UJakub Ślusarczyk, Sejny
(l. 84) zm. 11/11/2017

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na prace remontowe w tym
roku przy naszej bazylice:
Bender Zita,Sejny, Wojska Polskiego
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Berezecka Maria,Sejny, Konarskiego
Jasińska Łucja Katarzyna,Sejny, Konarskiego
Kaklin Piotr Aleksandra,Marynowo
Krysztopik Jerzy Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Gołąbek Robert Stanisława,Sejny, Strażacka
Sienkiewicz Józef Anna,Sejny, Targowa
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie
Gerwel Mirosław Teresa,Łumbie
Dąbrowscy Andrzej Leokadia,Babańce
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Rytelewska Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Makarewicz Zenobia,Sejny, Konarskiego
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego
Buczyńska Czesława,Sejny, Wojska Polskiego
Zygadło Władysław Jadwiga,Sejny, Wojska
Polskiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Gołębiewscy Benedykt Wincenta,Sejny, Woj. Pol.
Wołukanis Sabina,Sejny, Głowackiego
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Ludorf Krzysztof Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Bykas Tadeusz Maria,Sejny, Łąkow31
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Palewicz Marian Bronisława,Sejny, Konarskiego
Jaroszewicz Danuta Katarzyna,Sejny, Grodzińskiego
Sapiega Anna,Sejny, Parkowa
Kalwejt Halina,Sejny, Słowackiego
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Jodzio Helena Tadeusz,Sejny, Mickiewicza
Bednarscy Renata Henryk,Babańce8
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
Wasilewska Helena ,Sejny, Konarskiego
Korzenieccy Zofia Stanisław,Lasanka
Namiotko Violetta,Sejny, Zawadzkiego
Kościelak Stanisław Danuta,Łumbie
Skupscy Grzegorz Biruta,Sejny, Zawadzkiego
Rybka Wojciech Małgorzata,Sejny, Zawadzkiego
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Szczuchniak Romuald Maria,Sejny, Woj Polskiego
Bałakier Halina Katarzyna,Sejny, Piłsudskiego
Dochód Jerzy Halina,Sejny, Łąkowa
Przeborowscy Zenon Krystyna,Sejny, Konopnickiej
Górska Stanisława ,Bubele
Anonimowo ,
Janczulewicz Jerzy Janina,Sejny, Topolowa
Adukowska Anna Antoni,Sejny, Wojska Polskiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Twardowska Czesława Bożena,Sejny, Grodzka
Łuba Jan Barbara,Sejny, Konarskiego
Szyryńscy Katarzyna Piotr,Gryszkańce
Modzelewscy Sławomir Anna,Sejny, Konopnickiej
Ustach Julia Aldona,Sejny, Zawadzkiego
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna
Jaśkiewicz Jacek Sylwia,Kolonia Sejny
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Andrejczyk Helena,Posejanka
Misiukanis Stanisław Renata,Sejny, Parkowa
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Ciborowscy Andrzej Anna,Sejny, Konarskiego
Niczyporuk Daniel Dorota,Sejny, Wojska Polskiego
Szyryńscy Katarzyna Piotr,Gryszkańce
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna
Jaśkiewicz Jacek Sylwia,Kolonia Sejny
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Poźniak Czesław Grażyna,Kolonia Sejny
Andrejczyk Helena,Posejanka
Misiukanis Stanisław Renata,Sejny, Parkowa
Zielińscy Andrzej Renata,Sejny, Młynarska
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Czakis Ewa Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego
Chałaczkiewicz Leszek Lucyna,Sejny, Woj Polsk.
Niewulis Anna,Sejny, Konarskiego
Szyryńscy Katarzyna Piotr,Gryszkańce
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 19.11. - 03.12.2017
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 zdrowie 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 w dniu urodzin
11:30 +Jan +Elżbieta +Jan i z r. Brzezińskich i Jakubowskich
13:00 LT +Julia +Jerzy +Witold Gilis
KRASNOWO: Za parafian
17:30 +Marta Staniewicz (16 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 20 listopada 2017
06:30 +Jan Sojko i z r. Albów, Palewiczów i Wilkielów
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jana Fiedorowicza w 70 rocz. urodz.
08:00 +Katarzyna Mieczkowska (6mc)
08:00 +Małgorzata Krajewska (2mc)
08:00 +Franciszek Grzędziński (11 rocz.)
08:00 +Marianna Buczyńska (gr)
17:30 Dziękczynna za dar życia i o błog. Boże, opiekę
MB i zdrowie dla Nikodema w 1 rocz. urodz.
17:30 +z r. Wyganowskich
17:30 +Henryk +Marianna i z r. Radzewiczów i Dulewiczów
17:30 +Józef Grzybowski (9mc)
WTOREK, 21 listopada 2017
06:30 +Franciszek +Marianna Sawiccy +Józef +Danuta +Anna
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Janiny Chmielewskiej w 70 rocz. urodz.
08:00 +Piotr Wołongiewicz (1 rocz.)
08:00 +Halina +Petronela +Bronisław Kossa +Anna
+Hieronim Ogórkis
08:00 +Zofia +Jerzy Okulanis
17:30 +Henryk Gniazdowski (9mc)
17:30 +Eugenia Pawełek (9mc)
17:30 +Eugenia Pilecka (10mc) +Stanisław (21 rocz.)
17:30 +Anna Sutuła (4mc) +Stanisław (21 rocz.)
17:30 +Marianna Buczyńska (gr)
ŚRODA, 22 listopada 2017
06:30 +Ludwik +Marianna z r. Zubowiczów +Stanisław +Jan +Henryk +Czesław +Zofia +Janina
08:00 +z r. Motuków i Albów
08:00 +Jan Leończyk (7mc)
08:00 +Zofia +Stanisław z r. Miszkielów
08:00 +Stanisław +Aleksandra z r. Sitkowskich +Józef
+Olga +Paweł z r. Totczyków +Marianna +Bolesław +Jerzy z r. Gerwelów
08:00 +Marianna Buczyńska (gr)
17:30 +Helena +Lucyna +Wincenty Stankiewicz
17:30 +Jadwiga +Izydor Miszkiel
17:30 +Marian (5 rocz.) i z r. Radzewiczów
i Łabanowskich
17:30 +Adam Zdancewicz (3mc)
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CZWARTEK, 23 listopada 2017
06:30 +Piotr Mejza
08:00 +Józef Matusiewicz (15 rocz.)
08:00 +Aleksander +Leontyna Krawczyk
08:00 +Andrzej Konewko (2mc)
08:00 +z r. Szulewskich i Suszczewiczów
17:30 +Ryszard Miszkiel (2mc)
17:30 +Grzegorz Bukało (11 rocz.)
17:30 +Wiesław Matwiejczyk (2mc)
17:30 Józef +Witold +Piotr z r. Ogórkisów +Waldemar +Sylwia +Stanisław +Helena
z r. Kondzielewskich
17:30 +Marianna Buczyńska (gr)
PIĄTEK, 24 listopada 2017
06:30 +Marianna Buczyńska (gr)
08:00 +Grzegorz Butkiewicz (4mc)
08:00 +Kazimierz (36 rocz.) +Marianna +Marian
+Stefania
08:00 +Izabela Brzezińska (miesiąc od pogrzebu)
16:00 Kaplica MB: Za zm nauczycieli i pracowników
Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach
17:30 +Benedykta Sidor (1 rocz.)
17:30 +Daniela Kruszyłowicz
17:30 +Józef Malinowski
SOBOTA, 25 listopada 2017
06:30 +Marianna Buczyńska (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Stanisławy Brzezińskiej w 70 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Jadwiga i z r. Bulwinów
08:00 +Salomea (3 rocz.) i z r. Klahs
08:30 egzekwie: +Henryka Abramowicz (20 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Barbary
w dniu urodzin i dla całej rodziny
17:30 +Gabriela Janczulewicz
17:30 +Henryk Karczewski +Bronisław +Sygit Kulesza
+Piotr Januszanis
17:30 +Stanisław +Antonina +Bronisława +Jan
+Stanisław z r. Rzepiejewskich
NIEDZIELA XXXIV ZWYKŁA, 26 listopada 2017
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
07:00 +Stefania +Jerzy Woźnialis +Andrzej
07:00 +Marianna Buczyńska (gr)
08:30 +Eugeniusz Szabłowski (14 rocz.)
10:00 +Franciszek Miszkiel
10:00 +Stanisław (17 rocz.) i z r. Tarasiewiczów
11:30 +Mirosław Skupski (8 rocz.)
13:00 LT
KRASNOWO 12:00 Za parafian
17:30 O błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Parafialnego Zespołu Uwielbienia
17:30 +Teresa Senda (8mc)
PONIEDZIAŁEK, 27 listopada 2017
06:30 +Marek Ostrowski (2mc)
08:00 +Maria Sitczuk (11 rocz.)
08:00 +Wojciech Wilkiel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan +Elżbieta +Jan i z r. Brzezińskich +Stanisław +Anna i z r. Zianowiczów
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08:00 +Marianna Buczyńska (gr)
17:30 +Wincenty (52 rocz.) +Wiktoria +Zofia +Helena
z r. Dąbrowskich
17:30 +Witold Gilis (10mc)
17:30 +Piotr i z r. Kiewlaków
17:30 +Bronisława +Wacław Miszkiel +Zenon +Bronisław Kisielewscy +Aniela +Józef Niewulis
WTOREK, 28 listopada 2017
06:30 +Marianna Buczyńska (gr)
08:00 +Szczepan (20 rocz.) +Walenty +Kazimierz
08:00 +Józef Wołyniec (8mc)
08:00 +Stanisław Kupstas (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef +Aleksandra +Franciszek
17:30 +Celina +Romuald +Waldemar +Jerzy
+Tadeusz z r. Majewskich
17:30 +Antoni Berezecki (8 rocz.)
17:30 +Stanisław Szyłejko +Józefa Dąbrowska
ŚRODA, 29 listopada 2017
06:30 +Marianna Buczyńska (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Joanny
Mikielskiej
08:00 +Janina Andrejczyk
08:00 +Jan +Józef i z r. Bartników
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i szczęśliwe rozwiązanie dla Sylwii
17:30 +Joanna (1 rocz.) i z r. Idzikowskich i Wysockich
17:30 +Dariusz Sienkiewicz (3mc)
CZWARTEK, 30 listopada 2017
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Andrzeja
w dniu imienin
06:30 +Zygmunt Rzeniecki

08:00
08:00
08:00
17:30
17:30

+Roman Koronkiewicz (5mc)
+Weronika Kozłowska (4mc)
+Marianna Buczyńska (gr)
+Andrzej Palewicz
+Marianna +Jan +Władysław +Tomasz
+Teofila z r. Wołkanisów
PIĄTEK, 1 grudnia 2017 pierwszy miesiąca
06:30 +Stanisława Moroz (gr)
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
16:00 +Wojciech Bykas (1 rocz.)
17:30 +Paweł +Witold Koneszko i dziadkowie
SOBOTA, 2 grudnia 2017 pierwsza miesiąca
06:30 +Stanisława Moroz (gr)
08:00 +Jerzy Salwecki (1 rocz.)
08:00 +Józef Radzewicz (2 rocz.)
08:00 +Lechosław Auron (2 rocz.)
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
17:30 +Irena Mackiewicz (8mc)
17:30 +Władysława Sznejkowska (9 rocz.)
17:30 +Janusz Kozakiewicz (3mc)
NIEDZIELA I ADWENTU, 3 grudnia 2017
07:00 +Józef Korzeniecki
07:00 +Stanisława Moroz (gr)
08:30 +Wiesław Kalwejt (9 rocz.)
10:00 +Helena +Stefan Grabowscy i rodzice
11:30 Za parafian
11:30 +Bronisława (10 rocz.) +Stanisław Michałkiewicz
11:30 +Danuta Masiewicz (gr)
13:00 LT
KRASNOWO: +Piotr Stanisaw Łobik (2mc)
17:30 +Jadwiga i z r. Turowiczów, Andrulewiczów i
Szczudłów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
D

ziś przeżywamy 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża się do końca.
Czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa, zwane Paruzją, która zamknie dzieje świata. Chrystus Pan przybędzie jako Sędzia – Król, by raz na zawsze oddzielić dobro od
zła i – jak to mówimy w każdym Credo mszalnym – Jego panowaniu nie będzie końca.
spomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy obchodzić będziemy w środę, 22 listopada. Jest
ona patronką śpiewu i muzyki liturgicznej, jest patronką chórów i zespołów śpiewaczych. Niech
wyprasza łaski potrzebne naszym chórzystom, by śpiew i gra na organach były na chwałę Boga.
roczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed
adwentowym wyciszeniem. Po sumie przed Najśw. Sakramentem dokonamy aktu poświęcenia
rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Ta niedziela i cały tydzień kończą rok liturgiczny, przyszła niedziela będzie pierwszą Adwentu.
e czwartek, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem św. Piotra. Tradycja głosi, że udał się do Grecji, gdzie oddał
życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu.
pierwszym tygodniu grudnia przypada pierwszy piątek miesiąca, i pierwsza sobota miesiąca.
Zapraszamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii św.: okazja do spowiedzi rano przed
Mszami, a popołudniu od 15.30, potem Msza św. z dziećmi i młodzieżą o 16.00. W pierwszą sobotę
miesiąca po wieczornej Mszy św. będzie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z Różańcem
i medytacją.
asza Parafia włącza się w akcję Koła Sybiraków w Sejnach organizując paczki świąteczne dla
kombatantów, żołnierzy AK, Sybiraków z Białorusi. W niedzielę, 3 grudnia młodzież przedstawi
nam tę akcję i zbierać będzie ofiary na przygotowanie paczek. Zachęcamy wszystkich do włączenia
się w to dobre dzieło.
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SIEWCA

SIEWCA MŁODYCH
DZIEWCZYNY NA SZÓSTKĘ
W SIATKÓWCE

Dnia 11 listopada br. w Mikołajkach odbył się 13 Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości. Wzięło w nim udział 6 zespołów parafialnych z naszej diecezji. Naszą Parafię reprezentowały dziewczęta przygotowujące się w tym roku do sakramentu bierzmowania oraz młodzież z
KSM-u. Po losowaniu trafiliśmy do grupy pierwszej, w której odnieśliśmy dwa efektowne zwycięstwa (2
: 1 z Ruciane Nida, oraz 2 : 0 z Piszem). Najbardziej zacięty był pojedynek półfinałowy z gospodarzami
turnieju – Mikołajkami, który po zaciętej i charakternej walce nasze dziewczęta wygrały 2 : 1! W finale
ponownie spotkaliśmy się z Ruciane Nida i chociaż widać było, że nasze zawodniczki „jadą na oparach
sił”, to nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa w całym turnieju. 2 : 0 i wielka radość połączona z euforią!
Brawo! Dotychczas – po sukcesach kadry Niemczyka (dwa tytuły mistrzyń Europy) – zwykło się mówić
o polskich „złotkach”. Cieszymy się, albowiem od 11 listopada my też mamy swoje „złotka sejneńskie”!
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KAPITUŁA SEJNEŃSKO-WIGIERSKA
9 listopada 2017 r.

Z ŻYCIA

PARAFII
Fot. GFT Studio Robert Woźnialis
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www.sejny.diecezja.elk.pl
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