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Prawdziwa miłość sięga niekiedy po środki trwałe i ostre – jeśli nie ma innego sposobu, żeby doprowadzić 
do opamiętania tego, kogo się kocha. Serce ludzkie może bowiem stwardnieć i obrosnąć kamieniem. Może 

do tego stopnia utracić wrażliwość, 
że nie rozumie nawet duchowego 
elementarza. Pan Jezus próbował do-
trzeć nawet do takich serc i używał 
wówczas środków różnych. Potrafił w 
oczy powiedzieć faryzeuszom, że są 
plemieniem żmijowym i grobami po-
bielanymi, ostrzegał nas wszystkich, 
żeby sobie nie przygotowywali ognia 
wiecznego. Mówił tak, bo nas kocha.
Nie wiemy, czy piekło jest puste, ale z 
całą pewnością, pan Jezus jest pierw-
szym, który chciałby, żeby było ono 
puste. Jeśli ktoś tam się znajdzie, to 

dlatego, że sam tego będzie chciał. Pewien kaznodzieja poglądowo tak to wyjaśniał: Na swoim sądzie 
Bóg zada mi jedno jedynie pytanie: „Czy ty mnie kochasz?” Kłamstwo i udawanie będą na sądzie Bożym 
niemożliwe, tam człowiek będzie mówił czystą prawdę. Ci, którzy na to pytanie odpowiedzą: tak” – od razu 
znajdą się wśród zbawionych. Pozostałych Bóg zapyta: „Czy przynajmniej pozwolisz Mi abym Ja ciebie 
kochał?” Ci, którzy odpowiedzą: „tak” – pójdą do czyśćca, gdzie miłość Boża będzie ich ogarniała coraz 
więcej, zą cali i bez reszty rozkochają się w swoim Bogu i Zbawicielu, i staną się zdolni do przebywania 
przed Bożym obliczem twarzą w twarz. Aż trudno sobie wyobrazić, że ktoś na drugie pytanie samego 
Boga mógłby odpowiedzieć przecząco. 
Jednak nie posuwajmy się już dalej naszego zgłębiania tej tajemnicy. Raczej przywołajmy dwuwiersz 
Antoniego Goreckiego: Pytali: „Czy jest piekło?” Ten rzekł: Co żartować?
                                                 Lepiej nie iść do niego, niż czy jest, próbować”.

 PRAWDZIWA MIŁOŚĆ

WIERZĘ ...

 

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA   

 
7 stycznia Mk 1,7-11 Słuchać Jezusa – pozwolić, aby On mówił w naszych sercach i przez 
nas. Otworzyć Mu swoje serce. Odnaleźć Go i tylko w Nim doświadczać ukojenia.

11 stycznia Mk 1,40-45  Obecność w sercu Boga pozwala stawić czoła nieprzyjaciołom 
naszego zbawienia. Wyzwolenie jest nam udzielane przez jego miłosierdzie. Ono przy-
wraca nam godność.

14 stycznia J1,35-42  Przez swoje czyny stać się świadkiem stwierdzenia wyrytego w sercu: 
„Znaleźliśmy Mesjasza”. Tak aby inni zapragnęli pójść i zobaczyć, jak wielki jest Pan dla 
tych, którzy Go miłują. Stać się uczestnikiem głoszenia orędzia Dobrej Nowiny.

17 stycznia Mk 3,1-6  Każdy dzień przeżywamy ze świadomością, że jest ze mną i przy mnie 
Bóg. On prowadzi mnie przez życie, wspomaga i zachowuje. Bóg prostuje ścieżki mojego 
życia, tak często skomplikowane przez mojego uporu i niewierności.

Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz
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Jan Chrzciciel tak 
głosił: «Idzie za 

mną mocniejszy ode 
mnie, a ja nie jestem 
godzien, aby się schy-

lić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem 
was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świę-
tym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w 
Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili 
gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i 
Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba 
odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Jan Chrzciciel, który żył na rozpalonej pustyni judzkiej 
skromnym, pokornym życiem pełnym modlitwy, od-

czuwał nadchodzącą moc i świętość Boga i przygotowy-
wał na jej przyjęcie ludzi. Słowo „chrzest” oznacza „zanu-
rzenie”. Chrzest Jana dokonywał się przez symboliczne 
zanurzenie w wodzie. Do dziś miejsca wokół zielonego 
dorzecza  Jordanu, gdzie chrzcił Jan, są surową, kamieni-
stą pustynią. Jednak przez to pustkowie do Jana zewsząd 
przybywali ludzie, a on nauczał, mówił, czego pragnie 
od nich Bóg oraz o bliskości przyjścia Mesjasza, Baranka 
Bożego. Gdy decydowali się na zmianę w swoim życiu, 
Jan wchodził z nimi do ciepłej rzeki, by mogli symbolicznie 
zanurzyć się, obmyć. Dzisiejsza Ewangelia mówi o Bogu w 
trzech osobach, który zaprasza nas do wspólnoty ze sobą.
Bóg jest miłością. Miłość Boga oznacza, że jest On ukie-
runkowany na inne  osoby, które pragnie uszczęśliwić. 
Najpierw na swojego Syna. „Tyś jest mój Syn umiłowa-
ny, w Tobie mam upodobanie”- słyszymy nad brzegiem 
Jordanu. Jezus Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem, 
jest jedynym, „Jednorodzonym” synem Ojca. Miłość Ojca 
i Syna to Duch Święty, który zstępuje na Jezusa. Wielkie 
są to tajemnice, do których możemy się tylko przybliżać 
i nigdy ich do końca nie pojmiemy.
Miłość Boga jest ukierunkowana również na nas. Jezus, 
pojawiając się nad Jordanem, przychodzi do ludzi, którzy 
szukają Boga i pragną zmiany swojego życia. Patrząc na 
życie Jezusa, wiemy, w jaich postawach Bóg ma upodo-
banie. My wszyscy jesteśmy zaproszeni do tej wspólnoty 
z Ojcem i Synem w Duchu Świętym.

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 7 stycznia 2018

 Mk 1, 6-11
Jan stał wraz z dwo-

ma swoimi ucznia-
mi i gdy zobaczył 
przechodzącego Je-
zusa, rzekł: «Oto Bara-

nek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli 
za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że 
oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?». Oni 
powiedzieli do Niego: «Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, 
gdzie mieszkasz?». Odpowiedział im: «Chodźcie, a 
zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, 
i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godzi-
ny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli 
od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona 
Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do 
niego: «Znaleźliśmy Mesjasza», to znaczy: Chrystusa. 
I przyprowadził go do Jezusa.  A Jezus wejrzawszy na 
niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz 
się nazywał Kefas», to znaczy: Piotr.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Wielkość Jana Chrzciciela polega na wskazaniu Ba-
ranka, którym jest Jezus. Nauczyciel znad Jordanu, 

prorok, dla wielu nawet Mesjasz - kiedy przychodzi od-
powiednia pora, usuwa się w cień, pokazuje ludziom 
Tego, który jest prawdziwym Mesjaszem, Zbawicielem, 
Posłanym, Namaszczonym, by głosić Dobrą Nowinę. 
Wielkość człowieka, szczególnie nauczyciela, tego, który 
mówi o Bogu, polega na prowadzeniu do Niego, a nie 
zatrzymywaniu na sobie samym.
Jezus zaprasza każdego z nas do uczestnictwa w misji 
zleconej Mu przez Ojca; pragnie, byśmy dostrzegli ten 
wielki dar powołania, wybrania na uczniów. Zaprasza do 
pójścia za Nim, to znaczy wejścia w głębię swojego serca, 
zaufania Bogu, powierzenia Mu całego siebie z tym, co 
było, co jest i co przed nami. On wie, co jest dla nas dobre. 
Bóg ciągle pyta cię: czego szukasz w swoim chodzeniu za 
Jezusem, w swojej wierze?
Od odpowiedzi na to pytanie zależy jakość twoich decyzji, 
codziennych wyborów.
Czego oczekuję w mojej wierze? Jakie nadzieje pokładam 
w Jezusie? Które obszary mojego życia potrzebują Jego 
miłosiernego spojrzenia?

NIEDZIELA II ZWYKŁA – 14 stycznia 2018

 J 1, 35-42
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 7 stycznia
Słowo Boże: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6-11
Początek okresu zwykłego w ciągu roku
PONIEDZIAŁEK, 8 stycznia2018 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 1,1-8; Mk 1,14-20
WTOREK, 9 stycznia 2018 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 1,9-20; Mk 1,21-28
ŚRODA, 10 stycznia 2018 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39
CZWARTEK, 11 stycznia 2018 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 4,1-11; Mk 1,40-45
PIĄTEK, 12 stycznia 2018 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 8,4-7.10-22; Mk 2,1-12
SOBOTA, 13 stycznia 2018 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1; Mk 2,13-17
NIEDZIELA II ZWYKŁA, 14 stycznia 2018
Słowo Boże: 1Sm 3,3-10.19; 1Kor 6,13-20; J 1,35-42
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

PONIEDZIAŁEK, 15 stycznia 2018 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 15,16-23; Mk 2,18-22
WTOREK, 16 stycznia 2018 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 16,1-13; Mk 2,23-28
ŚRODA, 17 stycznia 2018 Wsp. św. Antoniego,op
Słowo Boże: 1Sm 17,32-51; Mk 3,1-6
Dzień Judaizmu w Kościele Katol. w Polsce
CZWARTEK, 18 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 18,6-9;19,1-7; Mk 3,7-12
Tydzień Powszechenj Modlitwy o Jedność Chrześć.
PIĄTEK, 19 stycznia Wsp. św. Józefa Pelczara,bpa
Słowo Boże: 1Sm 24,3-21; Mk 3,13-19
SOBOTA, 20 stycznia  2018 Wsp. św. Sebastiana
Słowo Boże: 2Sm 1,1-4.11-27; Mk 3,20-21
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 21 stycznia 2018
Słowo Boże: Jon 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Dzień Babci

Kaplica Serca Jezusowego, została zbudowana w 1666 roku z funduszy podkomorzego grodzieńskie-
go Stanisława Masalskiego. Fundator przekazał przeorowi konwentu dominikanów O. Ambrożemu 

Puciłowskiemu  zastrzeżenie: …by prochy jego, rodziców i dzieci w grobowcu pod kaplicą były złożone. 
Miała zostać rodzinnym mauzoleum. Kaplica nosiła imię Opatrzności Bożej, była wyposażona w drewnia-
ny ołtarz z obrazem św. Anny. Po 1818 roku, od powołania biskupstwa w Sejnach, odnowienia wnętrza 
kościoła i wyposażenia go na potrzeby katedry w 1823 roku - aż do 1906 roku była kaplicą Najświętsze-
go Sakramentu. Na schodach kaplicy udzielano Komunii świętej. W 1888 roku w kaplicy wybudowano 
murowany ołtarz i ustawiono figurę Serca Jezusowego, zmieniając imię na kaplicę Serca Jezusowego. 
W latach 1837 – 1847 ordynariuszem diecezji sejneńskiej był bp Paweł Straszyński, który zabiegał o 
odrestaurowanie katedry, na stałe mieszkał w Sejnach. Zmarł 21 czerwca 1847 roku. Został pochowany 
w krypcie pod kaplicą ufundowaną przez Masalskich. To pierwszy z trzech biskupów, których doczesne 
szczątki spoczywają w naszej bazylice. Nie dochowano jednak zastrzeżenia fundatora kaplicy, przed 
pogrzebem biskupa Straszyńskiego, usunięto z krypty pod kaplicą szczątki całej rodziny Masalskiego i 
pochowane je na cmentarzu przykościelnym – czyli wokół kościoła. Chociaż kilka trumien zachowało się 
w niszach ścian kaplicy, o czym pisał ks. Kłapkowski. 
W 2016 roku na lewej ścianie kaplicy zainstalowano relikwiarium, w którym znajduje się 38 relikwii świę-
tych i błogosławionych Kościoła, w tym najcenniejsze - relikwie Krzyża Świętego.  
         -Eugeniusz-

Kto czego nie zna, tego nie ceni,  ani szanuje.

POZNAJEMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (1)
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

ŚP. S. GRAŻYNA DĄBROWSKA, 
FRANCISZKANKA RODZINY MARYI

Siostra Grażyna Irena Dąbrowska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi odeszła do 
Domu Ojca 20 grudnia 2017 roku. Liturgia pogrzebu odbyła się 23 grudnia 2017 roku z udziałem 

kilkunastu kapłanów z ks. inf. Antonim Kochańskim na czele, o. Krzysztofem Świderkiem, który wygłosił 
homilię i licznym gronem Sióstr z matką Barbarą Król, przełożoną prowincjalną Zgromadzenia. Śp. s. 
Grażyna została pochowana na starym cmentarzu w Sejnach. 
Ponieważ była ona osobą niezwykłą, oddaną Panum Bogu i Kościołowi, nie tylko wspólnocie Sióstr 
Sejneńskich i Domowi Opieki Społecznej, ale także naszej Parafii Sejneńskiej, czuję potrzebę pwiedzenia 
o niej czegoś więcej, aniżeli mówi oficjalny nekrolog.
Kim była s. Grażyna? Była prawdziwą franciszkańską duszą - tak mówił o niej pogrzebowy kaznodzieja - 
miała wielką miłość do Boga i Kościoła, 
żyła sprawami Ko- ścioła, miała ogromny 
szacunek do kapła- nów i kapłaństwa 
- codziennie modli- ła się za nich. Przez 
dziewięć lat była przełożoną domu 
Sióstr w Sejnach tworząc niezwykłą 
atmosferę „domu św. Rodziny”. Dzięki 
jej otwartości dom Sióstr był otwarty na 
gości, gdzie czuło się otoczenie miło-
ścią, wielką troską, tu każdy był ważny. 
Bardzo dbała o roz- wój DPS-u, chciała, 
aby panie tu żyjące czuły się jak w domu, 
dlatego doprowa- dziła do gruntow-
nych zmian, aby dom dostosować do 
współczesnych wy- mogów, dla obecnej 
przełożonej s. Hen- ryki była inspiracją 
do upiększania oto- czenia i pięknego, 
estetycznego za- g o s p o d a row a n i a . 
Jak wspomina s. Henryka - s. Grażyna 
była osobą do- świadczoną życiowo i 
powołaniowo. Na jej doświadczeniu moż-
na było śmiało się oprzeć i iść naprzód. 
Miała bardzo jasne i konkretne spojrzenie 
na sprawy Kościoła, Ojczyzny i świata. Była 
na bieżąco. Umiała bardzo ewangelicznie 
reagować na czy- jeś słabości, mając 
pełną świadomość własnych braków i 
niedociągnięć. Na zło umiała reagować 
właściwie, szanując przy tym osobę, kim-
kolwiek by była. Umiała przeprosić, jeśli ktoś czuł się obrażony. Wyznawała zasadę biblijną: „niech nad 
gniewem waszym nie zachodzi słońce”. S. Henryka Wójcik tak mówi o ostatnich dniach jej życia: była 
osobą bardzo chorą, a jednak na zewnątrz tego nie okazywała. Z wielkim spokojem szła na spotkanie 
z Bogiem. W dniu w którym dostała udaru i straciła przytomność rano wstała jeszcze  na Mszę św. Po 
Mszy św. została jeszcze w kaplicy na indywidualnej modlitwie. To była jej ostatnia rozmowa z Jezusem 
ukrytym w Tabernakulum. Po śniadaniu poszła do kancelarii by jeszcze wypełnić kwity. Padła przy 
biurku. Od tego dnia podtrzymywana aparaturą żyła na OIOMIE jeszcze sześć dni. Odeszła do Pana 
rano o 4.45. Liczyła 79 lat życia i 60 lat powołania. W Sejnach przeżyła 16 lat, pozostawiając po sobie 
wielkie i piękne dzieło. Niech Bóg będzie sam dla niej nagrodą za jej dobroć.
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Od 2013 roku treści zawarte w pro-
gramach duszpasterskich Kościoła 
w Polsce pomagają wiernym kształ-
tować autentyczną duchowość 
chrzcielną.

Sakrament chrztu świętego przyjmowany jest 
jeden raz, ale dotyczy całego życia chrześcija-

nina, które powinno z tego wydarzenia wyrastać i 
rozwijać się dzięki niemu, by osiągnąć pełnię. Na nim 
budowana jest tożsamość chrześcijanina: umieram 
dla zła i grzechu, żżyję w Chrystusie mocą działają-
cego Ducha Świętego.
Duchowość chrześcijańska to życie w Chrystusie 
pod natchnieniem Ducha Świętego i gorliwa współ-
praca z łaską Bożą. Jest ona wprawdzie jedna, gdyż 
decyduje o tym fakt osoby Jezusa Chrystusa, który 
głosił jedną Ewangelię, a także założony przez Niego 
jeden,  święty, powszechny i apostolski Kościół, ale 
ze względu na kryteria teologiczno-antropologicz-

Jesienią 2016 roku papież Franciszek odbył sie-
demnastą podróż – tym razem do Szwecji. Wziął 

udział w inauguracji obchodów 500 lat wystąpienia 
Marcina Lutra, które zapoczątkowało reformację. To 
nie pierwszy raz, kiedy Papież w swoim nauczaniu 
skupia się na ekumenizmie.
„Nie możemy pogodzić się z podziałem i dystansem, 
jaki rozdzielenie wytworzyło między nami. Możemy 
to naprawić w kluczowym momencie naszej histo-
rii, przezwyciężając spory i nieporozumienia, które 
często uniemożliwiały siebie nawzajem. Również my 
musimy spojrzeć z miłością i szczerością na naszą 
przeszłość i uznać błąd oraz prosić o przebaczenie: 
sam Bóg jest sędzią. (…) Pomimo że z obu stron 
istniało prawdziwe pragnienie wyznawania i bro-
nienia prawdziwej wiary, to jesteśmy też świadomi, 
że zasklepiliśmy się w sobie ze strachu lub uprze-
dzeń wobec wiary wyznawanej przez innych, inaczej 
rozkładającej akcenty czy też używających innego 
języka. (…) Niewątpliwie podział był ogromnym 
źródłem cierpienia i nieporozumień; ale jednocze-
śnie doprowadziła nas do szerszego uświadomienia 
sobie, że bez Niego nic nie możemy uczynić umożli-
wiając nam lepsze zrozumienie pewnych aspektów 
naszej wiary”. (…) Modlimy się razem, luteranie i 
katolicy, w tej katedrze i jesteśmy świadomi, że bez 
Boga nic nie możemy uczynić. Prośmy o Jego pomoc, 
abyśmy byli żywymi członkami, zjednoczonymi z 
Nim, zawsze potrzebującymi Jego łaski, aby móc 
razem nieść Jego Słowo światu, który potrzebuje 
Jego czułości i miłosierdzi”.
Papież zacytował też słowa Jana Pawła II: „Nie po-
winniśmy ulegać pokusie, by stawać się sędziami 
historii, ale tylko mieć na celu lepsze zrozumienie 
wydarzeń, aby stać się nosicielami prawdy”.

EKUMENIZM

DUCHOWOŚĆ 
CHRZEŚCIJAŃSKA

Z nauczania Papieża 
Franciszka
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DUCHOWOŚĆ 
CHRZEŚCIJAŃSKA

TĘSKNOTA

ne można mówić o wielości form. Ze względu na 
kryterium doktrynalne wyróżnia się: duchowość 
maryjną, pasyjną , eucharystyczną. Można także 
mówić o duchowości chrzcielnej.
Co chrzest święty czyni z człowiekiem? Z kateche-
zy szkolnej większość z nas pamięta dwa skutki 
przyjęcia tego sakramentu: uwalnia nas od grzechu 
pierworodnego i czyni nas dziećmi Bożymi. Kate-
chizm Kościoła katolickiego wyraża to precyzyjnie: 
„Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i 
odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami 
Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i 
stajemy się uczestnikami jego posłania” (nr1213). 
Widzimy zatem, że wydarzenie misteryjne, jakim 
jest chrzest, wprowadza człowieka w chrześcijańską 
nowość życia. Duchowość chrzcielną możemy za-
tem nazwać duchowością nowości życia. Ta nowość 
jest możliwa dopiero wtedy, gdy nastąpi pragnienie 
odejścia od tego, co stare – od starego sposobu 
myślenia i życia. Ta rzeczywistość była bardziej 
widoczna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, 
gdy chrzest przyjmowały osoby dorosłe. Sakrament 
chrztu nierozerwalnie łączy się z odpuszczeniem 

grzechów i wejściem w nowość 
życia w Jezusie Chrystusie.
W momencie chrztu wiara – za-
równo dzieci, jak i osób dorosłych 
– nie musi i nie jest w pełni ukształ-
towana. Katechizm Kościoła ka-
tolickiego poucza: „U wszystkich 
ochrzczonych, dzieci i dorosłych, 
po chrzcie wiara powinna wzra-
stać. Dlatego co roku podczas Wi-
gilii paschalnej Kościół celebruje 
odnowienie przyrzeczeń chrztu” 
(nr 1254). W czasie chrztu wiara to 
dar już obecny, ale także zaczyn, 
początek, który musi się rozwijać 
i być przeżywany, aby wiara była 
żywa i przynosząca owoc.    
           Ks. Paweł Wiatrak

Za Tobą tęsknię, Chrystusie,
moja nadziejo, Chrystusie,

pełen dobroci przyjacielu ludzi.
Ty, światło. Drogo, życie, Zbawienie,
Chwało wszystkich twoich sług,
żyj l panuj na całe wlekł!
Ty jesteś moim żywym i prawdziwym Bogiem,
moim świętym Ojcem,
moim najlepszym Panem,
wielkim Królem, dobrym Pasterzem,
moim jedynym Nauczycielem,
moim najlepszym Pomocnikiem,
moim przewodnikiem do ojczyzny,
moją prostą drogą...
Ty, Darze ofiarny bez zmazy,
moje święte zbawienie.
moja mocna nadziejo, moja doskonała miłości,
moje prawdziwe zmartwychwstanie.
moje życie wieczne.
Za Tobą tęsknię,
najłagodniejszy l najpiękniejszy Panie...
O blasku chwały Ojca,
który panujesz nad Cherubinami
l ogarniasz wzrokiem czeluście.
Ty prawdziwe, oświecające, nlegasnące Światło,
którego pragną nieustannie oglądać Aniołowie.
spójrz tutaj, przed Tobą Jest moje serce,
usuń z niego ciemności,
aby mogło być bardziej zalane
blaskiem Twojej świętej miłości.
  św. Augustyn, doktor Kościoła 
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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

25/12/2017 Hanna Sawicka, 
     Daniel Degutis
26/12/2017 Bartosz Klucznik, 
     Maria Baluta, 
     Maksymilian Makowski

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na prace remontowe w tym 
roku przy naszej bazylice: 

Malinowscy Czesław Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Jarzębowicz Fabian K. Z.,Gryszkańce 
Janiszewscy Ignacy Wacława,Sejny, Woj Polskiego 
Ziniewicz Regina, Waldemar, Krzysztof,Posejanka 
Milewscy Stefan Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Sobuń Barbara Andrzej,Sejny, Konarskiego
Frydrych Danuta Henryk,Sejny, Konarskiego
Krzywak Julian Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Bender Zita,Sejny, Wojska Polskiego
Lewandowscy Jerzy Zofia,Sejny, Konarskiego
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego 
Wołukanis Sabina,Sejny, Głowackiego 
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego 
Wichert Halina Stanisław,Sejny, Mickiewicza
Brunejko Dorota Józef,Bubele 
Meyza Ewa,Sejny, Zawadzkiego 
Ludorf Bożena Jarosław,Sejny, Konopnickiej 
Miszkiel Józef Grażyna,Zaruby 
Trofimiuk Alicja,Sejny, Łąkowa 

Sakrament Chrztu Świętego: 

US. Grażyna Dąbrowska, Sejny 
 (l. 79)  zm. 20/12/2017
UBernarda Czokajło, Sejny 
 (l. 92)  zm. 23/12/2017
UAndrzej Korzecki, Suwałki DPS 
 (l. 59)  zm. 28/12/2017

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Zdankiewicz Halina Katarzyna,Sejny, Piłsudskiego 
Niewulis Józef ,Łumbie 
Wydra Henryk Janina,Sejny, Wojska Polskiego 
Pietkiewicz Zofia Romuald,Bubele 
Małkińscy Tadeusz Anna,Sejny, Wojska Polskiego 
Zajkowscy Jerzy Irena,Sejny, Parkowa 
Jurkiewicz Magdalena Andrzej,Chicago 
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Plesiewicz Mieczysław,Sejny, Konopnickiej
Wasilewska Maria,Sejny, Wojska Polskiego 
Szczerbińscy Helena Józef,Burbiszki 
Kuklewicz Witold Anna,Klejwy 
Wasilewska Helena ,Sejny, Konarskiego 
Żeladonis Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Gryguć Andrzej Anna,Skustele 
Bombola Sylwia Katarzyna,Sejny, Grodzka 
Dąbrowscy Jerzy Anna,Sejny, 11 Listopada 
Kuczyńska Helena,Sejny, Emilii Plater 
Dacz Jadwiga,Sejny, Emilii Plater
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego 
Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa 
Jurkiewicz Eugeniusz Henryka,Sejny, Grodzka 
Szyryńscy Katarzyna Piotr,Gryszkańce 
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna 
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska 
Rybczyńscy Dorota Wojciech,Sejny, Piłsudskiego 
Jaśkiewicz Jacek Sylwia,Kolonia Sejny 
Andrejczyk Helena,Posejanka 
Misiukanis Stanisław Renata,Sejny, Parkowa 
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury 
Szyryńscy Katarzyna Piotr,Gryszkańce 
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna 
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska 
Jaśkiewicz Jacek Sylwia,Kolonia Sejny 
Luto Ewa Krzysztof,Daniłowce 
Andrejczyk Helena,Posejanka
Misiukanis Stanisław Renata,Sejny, Parkowa
Szewczyk Ewa Stefania,Kraków
Modzelewscy Sławomir Anna,Sejny, Konopnickiej 
Szyryńscy Katarzyna Piotr,Gryszkańce 
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa 
Jaśkiewicz Jacek Sylwia,Kolonia Sejny 
Poźniak Czesław Grażyna,Kolonia Sejny 
Andrejczyk Helena,Posejanka 2a
Misiukanis Stanisław Renata,Sejny, Parkowa
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
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INTENCJE MSZALNE  07 - 21.01.2018
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 7 stycznia 2018
07:00 +Anna Sutuła (gr) 
08:30 +Józef Fidrych (9 rocz.)
10:00 +Irena +Przemysław Luto (8mc)
10:00 +Wanda Herbszt (1 rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 +Jan Leończyk (gr)
13:00LT
KRASNOWO: +Stanisław Łobik (4mc)
17:30 +Andrzej Łabanowski
PONIEDZIAŁEK, 8 stycznia 2018
06:30 +Anna Sutuła (gr)
08:00 +Tomasz Harackiewicz (2mc)
08:00 +Fabian (2 rocz. i z r. Gryguć
08:00 +Zofia Sawicka (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan Leończyk (gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Igora 

Mikielskiego w 3 rocz. urodz. i dla rodziny
WTOREK, 9 stycznia 2018
06:30 +Anna Sutuła (gr)
08:00 +Kazimierz Ambrosiewicz (11mc)
08:00 +Wojciech Klimasara (7mc)
08:00 +Anna Grabowska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Genowefa (1 rocz.) +Albin +Jan +Krystyna Mi-

siukanis +Anna Marcinkiewicz +Marek Żyliński
08:00 +Józef Sienkiewicz (10mc)
08:00 +Jan Leończyk (gr)
17:30 +Łukasz Wilkiel (1 rocz.)
ŚRODA, 10 stycznia 2018
06:30 +Zofia Wodecka (5mc)
08:00 +Marian Szczudło
08:00 +Janina (9mc) +Marianna +Antoni Pachuccy 

+Helena +Aleksander Letkiewicz
08:00 +Stanisława Bołtralik (8mc)
08:00 +Jan Leończyk (gr)
08:00 +Anna Sutuła (gr)
17:30 Za  Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
CZWARTEK, 11 stycznia 2018 
06:30 +Anna Sutuła (gr)
08:00 +Stefania Czakis (9mc)
08:00 +Konstanty +Adela Stasel 
08:00  +Wiesław Zackiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan Leończyk (gr)
17:30 +Henryk Szumski (7mc)
17:30  +Anna +Marian Jerzy +Józefa i z r. Masianisów
PIĄTEK, 12 stycznia 2018
06:30  +Józef +Paulina Paszkiewicz
08:00 +Stanisława Auron (6mc)
08:00 +Jan Leończyk (gr)
08:00 +Anna Sutuła (gr)
17:30 +Stefan Puczyłowski +Andrzej +Bronisław
SOBOTA, 13 stycznia 2018
06:30 +Józef Mackiewicz (12 rocz.)
08:00 +Stanisław Staniewicz (2 rocz.)
08:00 +Stanisław Pietranis (19 rocz.) +Anna Molner-

-Fidrych (20 rocz.)
08:00 +Maria (20 rocz.) +Bronisław i z r. Tomkiewiczów

08:00 +Antoni Pachutko (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan Leończyk (gr) 
17:30 +Edward Grycel (5 rocz.)
17:30 +Anna Sutuła (gr)
NIEDZIELA II ZWYKŁA, 14 stycznia 2018
07:00 +Anna Sutuła (gr)
07:00 +Jan Leończyk (gr)
08:30 +Alicja (9 rocz.) +Natalia Paszkiewicz
10:00 +Kazimierz Chmielewski (16 rocz.)
10:00 +Franciszek Staniewicz i rodzice
11:30 Za parafian
13:00 LT +Wincenty +Bronisława Zabłoccy +Michali-

na Delnicka (m-c od pogrzebu)
KRASNOWO: +Jan Gaus (7mc)
17:30 +Eugeniusz (16 rocz.) +Wanda i z r. Sucholew-

skich i Mrozowiczów
17:30 +Wacław Pawełek 
PONIEDZIAŁEK, 15 stycznia 2018
06:30 +Anna Sutuła (gr)
08:00 +Henryk Makarewicz (3mc)
08:00 +Marianna Dabulis (4 rocz.)
08:00 +Tadeusz Adamowicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan Leończyk (gr)
17:30 +Edmund Maślak (7mc)
WTOREK, 16 stycznia 2018
06:30 +Anna Sutuła (gr)
08:00 +Jakub +Stanisława (11 rocz.) Ślusarczyk
08:00 +Janina Gniazdowska (2mc)
08:00 +Marian Essel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan Leończyk (gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Heleny i 

rodz. Korzeckich
ŚRODA, 17 stycznia 2018 
06:30 +Anna Sutuła (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Probosz-

cza i Kapłanów z Parafii Sejneńskiej
08:00 +Adam Wowak (10mc)
08:00 +Edward +Genowefa i z r. Sadkowskich
08:00 +Jan Leończyk (gr)
17:30 +Stanisław Moroz (6 rocz.)
CZWARTEK, 18 stycznia 2018 
06:30 +Józef Koronkiewicz (6 rocz.)
08:00 +Marianna (1 rocz.) +Stanisław (21 rocz.) 
 Kubaszewscy 
08:00  +Anna Masianis (13 rocz.) +Józef +Maria i z r. 

Wojciechowskich
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Zofii i Bożeny w rocz. urodzin
08:00 +Jan Leończyk (gr)
17:30  +Anna Sutuła (gr)
PIĄTEK, 19 stycznia 2018 
06:30 +Anna Sutuła (gr)
08:00  +Marianna Kuzyk (33 rocz.) +Piotr +Stanisław 

+Bolesław
08:00 +Felicja Seroczyńska +Henryk Miszkiel 
 +Henryk Stankiewicz
08:00 +Tadeusz Waluś (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan Leończyk (gr)
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17:30 +Ryszard Miszkiel (4mc)
SOBOTA, 20 stycznia 2018 
06:30 +Jan Leończyk (gr)
08:00 +Anna Sutuła (gr)
08:00 +Katarzyna Mieczkowska (8mc)
08:00 +Domicela +Antoni +Piotr Wieczorek
08:00 +Halina (1 rocz.) +Petronela +Bronisław Kossa 

+Anna +Hieronim Ogurkis
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Henryki Oskroba w 80 rocz. urodz. 
17:30 +Jan Wojna (20 rocz.)

NIEDZIELA III ZWYKŁA, 21 stycznia 2018
07:00 +Anna Sutuła (gr)
07:00 +Jan Leończyk (gr)
08:30 +Eugenia (1 rocz.) +Stanisław Pileccy
10:00 +Bernardyna Karłowicz (6 rocz.) +Lucjan
10:00 +Wanda Herbszt (1 rocz.)
11:30 +Paulina +Stanisław +Aleksander Małkińscy
13:00LT
KRASNOWO: Za parafian
17:30 +Jadwiga (6 rocz.) +Feliks +Henryk +Leszek 

+Roman Miszkiel

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec dał świadectwo: „Tyś jest mój Syn umi-

łowany, w Tobie mam upodobanie”. Każdy, kto przyjął sakrament chrztu św., staje się dzieckiem Bożym. 
Dzisiaj odnowiliśmy nasze przymierze z Bogiem, przypieczętowane łaską chrztu św.

Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową 
tradycją czas świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 

a więc do 2 lutego.

Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwier-
dzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i 

potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

Niedziela, 14 stycznia to w Kościele dzień modlitwy za migrantów i uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób 
szczególny otoczyć modlitwą naszych rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny, ich rodziny 

oraz duszpasterzy posługujących polskim emigrantom.

W środę, 17 stycznia Kościół w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu. Dziękujemy Panu Bogu za wspólną 
wiarę objawioną na kartach Starego Testamentu.

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan rozpoczyna się 18 stycznia. W tym roku przebiega 
on pod hasłem:  „Prawica Twoja wsławiła się mocą”. Zapraszamy na codzienną modlitewę o zjednoczenie 

wszystkich chrześcijan, „aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz”. 

Dzień Babci, a po nim. W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dzień Dziadka. Za-
praszamy seniorów do wspólnej modlitwy ze swoimi wnukami za tydzień, podczas Mszy Świętej z 

udziałem dzieci o godz. 10.00. 

Dzieci i młodzież rozpoczynają ferie zimowe od 22 stycznia i trwać będą do 4 lutego. Życzymy im do-
brego i błogosławionego odpoczynku. Niech będą bezpieczne. Ks. Kamil zabiera dzieci naszej Parafii  

należące do wspólnot dziecięco-młodzieżowych na tygodniowy wypoczynek do Zakopanego. Życzymy 
im radosnego i owocnego pobytu w stolicy Tatr. Tam śniegu nie zabraknie. Niech Bóg prowadzi.

A jeżeli ktoś chce zagospodarować czas ferii trochę bliżej, to jest propozycja udziału w Suwałkach, w Parafii 
bł. Anieli Salawy, ul. Łanowa w Oazie Modlitwy dla dzieci (wiek 11-14 lat) w terminie 1-4 lutego.  Koszt: 

120 zł. Rekolekcje mają formę warsztatowo-zabawową. W programie: konferencje, rozważania i rozmowy, 
ciekawe filmy, praca w małych grupach, modlitwy, Msza Święta. Uczestnicy rekolekcji podzieleni są na nie-
wielkie grupy, nad każdą z nich czuwa animator. Dzięki takiej przynależności dzieci uczą się współdziałania, 
nawiązywania relacji z innymi oraz odpowiedzialności za siebie nawzajem; mogą też lepiej się poznawać.
Zapisy i bliższe informacje: Ks. Szymon Klimaszewski, Suwałki, ul. Łanowa 13; 
szymonbetania@gmail.com ; tel. 693 556 657, 87 5665736

Kurs przedmałżeński dla narzeczonych i dla małżonków odbędzie się w Suwałkach, Parafia bł. Anieli 
Salawy w dniach 9 -11 lutego 2018 r. Będzie to bezpośrednie przygotowanie dla narzeczonych, 

którzy w roku 2018 lub 2019 planują zawrzeć sakrament małżeństwa. Treści spotkań skierowane będą 
do zakochanych. Zapraszamy także małżeństwa - osoby które wezmą udział w spotkaniach, odkryją 
nową świadomość, smak, głębię oraz inspiracje powołania małżeńskiego. Czas trwania zajęć: piątek 
17.00-22.00; sobota  9.00-22.00; niedziela  9.00-13.00. Następny kurs odbędzie się 11-13 maja 2018 r. 
Namiary do Parafii - jak wyżej.

Rekolekcje dla kobiet pt. „Kobieta urzekająca”- Suwałki, 9-11.02.2018 r. Rekolekcje inspirowane będą 
życiem Błogosławionej Anieli Salawy. Poprowadzi je Ojciec Stanisław Sikora OFMConv. Zgłoszenia 

do 30.01.2018 r. - namiary i bliższe informacje w Parafii bł. Anieli Salawy w Suwałkach. 
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W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia dzieci z naszego Parafialnego Koła Misyjnego wraz z ks. 
Kamilem odwidziło z kolędą 24 rodziny. Kolęda misyjna trwała 6,5 godziny. Zebraliśmy ofiary na dzieci poszko-
dowane w wojnach w Syrii i Libanie, łącznie w wysokości 2.000 zł. Każda rodzina otrzymała na pamiątkę skrzydła 
Anioła, który niesie pomoc przez ręce wspierających. Podczas kolędy można było doświadczyć wiele radości, 
gościnności, życzliwości,hojności i wzruszeń. Dziękujemy wszystkim rodzinom, które nas przyjęły, BÓG ZAPŁAĆ :)
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KOLĘDA 2018, 
CZYLI ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

Kolęda to nie jest prywatna wizyta księdza, ale ma ona wymiar dusz-
pasterski i jest to przede wszystkim okazja do wspólnej modlitwy. 

Potraktujmy to spotkanie odświętnie poprzez ubiór i zachowanie. Na 
stole przykrytym białym obrusem niech będzie krzyż i zapalone świece, 
woda święcona, którą przynosimy z kościoła, kropidło i otwarta księga 
Pisma Świętego. Jeśli jest to możliwe, niech ktoś z domowników na 
początku modlitwy przeczyta dowolny, krótki fragment Ewangelii, 
potem wspólna modlitwa i błogosławieństwo domu. W tym roku wpro-
wadzamy pewną nowość. Otóż przed kapłanem pójdą ministranci lub 
młodzież należąca do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zapukają 
do naszych drzwi i poinformują, że kapłan jest już blisko, u sąsiadów. 
Będą mieli ze sobą puszkę, do której będziemy mogli złożyć ofiarę na 
fundusz dziecięco - młodzieżowy przy naszej Parafii. Te fundusze będą 
dofinansowaniem wyjazdów dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 
i innych wyjazdów. W wielu parafiach jest ten zwyczaj praktykowany. 
Kolędę rozpoczynać będziemy w mieście około godz. 16.00, a kończyć nie później niż 21.00. Na wioskach 
rozpoczynać będziemy o godz. 9.00 – niech umówiony przedstawiciel wioski przyjedzie po księdza. 
Przez okres trwania kolędy biuro parafialne będzie czynne przed południem, a w sobotę po południu. 
Plan kolędy na najbliższe dni:

Poniedziałek, 8 stycznia - ul. Zawadzkiego - dokończenie (numery parzyste i nieparzyste), Emilii Plater
Wtorek, 9 stycznia - ul. Wojska Polskiego 9, 11, 13, 15, 17
Środa, 10 stycznia - ul. Wojska Polskiego 19, 19A, 19B, domy jednorodzinne
Czwartek, 11 stycznia - ul. Wojska Polskiego 21, 60, 60C, 62
Piątek, 12 stycznia - ul. Grodzińskiego, Jodłowa, Kasztanowa, Wierzbowa, Broniewskiego, Akacjowa,
           Brzozowa, Topolowa, Cisowa, Lipowa, Dębowa, Klonowa.
Sobota, 13 stycznia (od g. 9.00) - Zaruby, Olszanka,  Świackie (1); Klejwy (2); Posejny (1);  
              Konarskiego - dokończenie; ul. Elektryczna i Kolonia Sejny 
 Poniedziałek, 15 stycznia - ul. Wileńska, 11 Listopada, ul. Targowa, Łączna, Rittlera, Szkolna, 
       Żwirki i Wigury, Niecała 
 Wtorek, 16 stycznia - ul. 1 Maja; ul. Piłsudskiego 18, 20, 22, 28A, 30, 36, 38 . 
 Środa, 17 stycznia - ul. Piłsudskiego – dokończenie, Plac Św. Agaty, Strażacka, 
           Powstańców Sejneńskich, Pogodna
 Czwartek, 18 stycznia - ul. Konopnickiej, Grodzka, Przyrzeczna, Głowackiego, Krzywa 
 Piątek, 19 stycznia - ul. Młynarska, Nowa, Ogrodowa, Słowackiego, Parkowa 1, 1A, 3, 5
 Sobota, 20 stycznia (od g. 9.00) – Sankury i Krasnowo; Daniłowce; Sumowo;  
                Skustele i Łopuchowo.
Poniedziałek, 22 stycznia - Łąkowa i Jeziorna 
Wtorek, 23 stycznia - (od g. 9.00) - Rachelany i Ogrodniki; Radziuszki, Gryszkańce, Dusznica 
Środa, 24 stycznia - (od g. 9.00 ) - Łumbie, Rynkojeziory i Jodeliszki, Burbiszki 
Czwartek, 25 stycznia - (od g. 9.00) Sztabinki, Bubele, Radziucie 
Piątek, 26 stycznia - Marynowo, Iwanówka, Lasanka, Konstantynówka Gib. 
Sobota, 27 stycznia - (od g. 9.00) Żegary, Gawiniańce i Konstantynówka, Zaleskie. 
 Poniedziałek, 29 stycznia (od g. 9.00) - Jenorajście, Krasnogruda i Kalwiszki, Romanowce; 
 Wtorek, 30 stycznia (od g. 9.00) - Skarkiszki i Dowiaciszki, Stabieńszczyzna i Babańce. 
 Środa, 31 stycznia (od g. 9.00) - Kielczany i Nowosady, Posejanka, Degucie i Grudziewszczyzna 
Możliwa jest także kolęda na zamówienie, jeśli kogoś nie było w domu lub inne przyczyny sprawiły brak kolędy 
w tym roku. Prosimy zgłosić taką chęć w zakrystii.


