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Chwała Ojcu
i Synowi
		 i Duchowi Świętemu ...

WIERZĘ ...
SPOTKANIE NAD RZEKĄ JORDAN
W opisie spotkania Jezusa z Janem Chrzcicielem nad rzeką Jordan, warto zwrócić uwagę na prostotę, z jaką
Jezus staje wśród oczekujących na chrzest swoich rodaków, przyjmując w ten sposób postawę niejako jednego
z pokutujących grzeszników. Dopiero teofanijne wydarzenie (Ojciec, którego głos daje się słyszeć, Duch Święty
zstępujący na Jezusa pod postacią gołębicy) oraz następujące
potem świadectwa Jana Chrzciciela o Jezusie wyjaśniają sens
opowiadania: Jezus zanurza się w zwyczajny ludzki los, bierze
go na siebie i przez to wywyższa los wszystkich, podejmując
drogę, która tam bierze swój początek. Oto Baranek Boży, który
gładzi grzechy świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po
mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był
wcześniej ode mnie (J 1, 29-30).
I z pewnością Janowi Chrzcicielowi nie chodzi o wiek Jezusa:
wręcz przeciwnie, Jan jest od Niego o sześć miesięcy starszy (Łk
1, 36). To oznacza, że jego zadaniem jest przygotowanie drogi
Jezusowi, o którym daje następujące świadectwo: Ja zostałem
przed Nim posłany. (…) Trzeba, by on wzrastał, a ja żebym się
umniejszał (J 3,28-30).
Jeżeli taki jest teologiczny sens opowiadania, to jaki jest kontekst historyczno – religijny, w którym ma miejsce ten epizod?
Czasy w jakich żyje Jezus, od strony religijnej charakteryzują się
eschatologicznym oczekiwaniem (czasy ostateczne), którego
reprezentantem czuje się Jan Chrzciciel, mimo iż nie należy on do
żadnej instytucjonalnej kategorii religijnej. Jego ruch chrzcielny,
ukierunkowany na nawrócenie i odpuszczenie grzechów (Mk 1,
4), jest niezależny od kultu sprawowanego w świątyni i wykazuje
pewne wspólne cechy z religijnymi wspólnotami. W centrum jego
apokaliptycznego przepowiadania znajduje się orędzie o nadchodzącym końcu, o zbliżającym się sądzie
potępienia i zbawienia (Mt 3, 1-12), który przeprowadzi Bóg, przedstawiany jako surowy, nieubłagany sędzia.
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
30 maja J 1, 19-28 Zapytasz: Kim jestem? Odpowiesz: jestem tylko tym, czym jestem dzięki
łasce Bożej. Prawda o mnie ukazania jest w Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat dla
mojego zbawienia.
3 czerwca J 1, 29-34 Miłość Boga, której doświadczam w łasce przebaczenia, nadaje mojemu
życiu sens i cel. Dzięki niej odnajduje prawdę o sobie. Zanurzając się w niej, jeszcze bardziej
staram się o to, by kochać moich bliźnich.
5 czerwca Mk 1, 14-20 Bezsilność codzienności, porażki, przegrane - są wołaniem o Boga w
moim życiu. Przez Niego i w Nim wszystko jest możliwe. Pozwolić pociągnąć się wezwaniu: Pójdź
za Mną. Pójdź ze Mną przez wszystkie bezsilności twojego życia.
8 czerwca Mt 2, 1-12 Niech rozraduje się moje serce za to, że stałem się uczestnikiem zbawczej
misji Jezusa. Oto mój Pan, mój Nauczyciel. On przekracza prawdą Ewangelii wszelkie pragnienia
ludzkich serc. Oby i mi nie zabrakło łaski i wytrwałości, aby zanieść Go każdemu spotkanemu
człowiekowi przez świadectwo własnego życia.
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MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ - 27 maja

J

edenastu uczniów
udało się do Galilei
na górę, tam gdzie JeMt 28,16 - 20
zus im polecił. A gdy
Go ujrzeli, oddali Mu
pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył
się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nawracajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem w
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

C

hrystus jest słowem, które „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Jeśli odchodząc do
Ojca, mówi: «Ja jestem z wami (…) aż do skończenia
świata», to obecność Słowa – Syna, która w czasie Jego
ziemskiej misji była „fizyczna” i widzialna w przyjętym
przezeń człowieczeństwie. Apostołowie i Kościół mają
stale odnajdywać przez Ducha Świętego. Jednakże
po wstąpieniu Chrystusa do Ojca ta obecność będzie
całkowicie ogarnięta tajemnicą. Duch Święty, który
jak powiedział Jezus, przebywa we wnętrzu dusz i
Kościoła („u was przebywa i w was będzie” J 14,17),
będzie trwale uobecniać niewidzialnego Chrystusa,
„aż do skończenia świata”. Katecheza 24 V 1989

zanie władzy Głowy mesjańskiego królestwa i nowego
Prawodawcy. Nie chodzi tutaj jedynie o zwykłe odstępstwa do Prawa Mojżeszowego, które w wyjątkowych
wypadkach były dopuszczane także przez rabinów, ale
o przywrócenie Prawu jego pełnego znaczenia, o jego
uzupełnienie i odnowę, którą Jezus ogłasza jako nieprzemijającą: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa
nie przeminą” (Mt 24,35). To co pochodzi od Boga, jest
wieczne, tak jak i wieczny jest Bóg. Katecheza 14 X 1987
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NIEDZIELA IX ZWYKŁA – 3 czerwca

P

ewnego razu, gdy
Jezus przechodził w szabat wśród
Mk 2,23 – 3,6
zbóż, uczniowie Jego
zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz,
czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?». On
im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił
Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on
i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za
Abiarara, najwyższego kapłana i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również
równiesz swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat
został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla
szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w
szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka,
który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku». A do
nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś
dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?». Lecz
oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich
z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich
serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę». Wyciągnął
i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i
ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciw
Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
ezus w odpowiedzi na zarzut faryzeuszy najpierw przypomina im przykład Dawida i jego towarzyszy, którzy
bez wahania jedli „chleby pokładne”, aby zaspokoić głód,
a następnie przykład kapłanów, którzy w dzień szabatu
spełniająswojefunkcjewświątyni,niezachowującprawa
spoczynku. Na zakończenie z całą stanowczością wypowiada dla faryzeuszy słowa niesłychane: „ Syn Człowieczy
jest panem szabatu”. To oświadczenie wyraźnie wskazuje
na to, że Jezus miał pełną świadomość swojej Boskiej
władzy. Stwierdzenie Jezusa, że jest czymś „ większym
niż świątynia”, było dość jasną aluzją do Jego Boskiej
transcendencji. Ogłoszenie się zaś „Panem szabatu”, czyli
czegoś, co sam Bóg dał Izraelowi, stanowiło otwarte uka-
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Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (5)

STATUS KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W SEJNACH
Po przybyciu dominikanów do Sejn, biskup wileński Benedykt Wojna powierzył dominikanom obowiązki duszpasterskie, tworząc przy ich kościele parafię. Proboszczem był zawsze przeor klasztoru. Część obowiązków pełnił
w zastępstwie kurat (wikariusz).
Rok 1619 – zakończenie budowy kościoła klasztornego Konwentu Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów,
który jednoczenie był kościołem parafialnym.
Rok 1760 – rozbudowa i przeorientowanie kościoła – dominikanów, kościoła parafialnego.
Rok 1804 – zakończenie działalności zakonu dominikańskiego, przejęcie kościoła przez księży diecezjalnych,
proboszczów parafii.
Rok 1818 – ustanowienie Diecezji Augustowskiej czyli Sejneńskiej, kościół katedralny.
Rok 1925 – przejęcie kościoła przez Dekanat Sejneński, kościół nosił tytuł kolegiaty.
Rok 1975 – papież Paweł VI nadał kolegiacie sejneńskiej tytuł Bazyliki Mniejszej.
Rok 2009 – ustanowienie przez papieża Stolicy Tytularnej abpa Jana Romeo Pawłowskiego.
Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie Sekretariatu Stanu
Stolicy Apostolskiej - urodził się 23 listopada 1960 r. w Biskupcu (archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech
synów Stanisława i Magdaleny. W 1979 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w
Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. W latach 1987–1991
przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem
z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w odbył studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej,
przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę
w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji.
Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami.
W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego
Świątobliwości. Zna języki - włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski. Dnia 18 marca 2009
roku Ojciec Święty Bendykt XVI mianował go nuncjuszem w Kongo i Gabonie przydzielając stolicę tytularną w
Sejnach oraz godność arcybiskupa. Sakrę biskupią przyjął w Bydgoszczy 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego
sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone SDB. Papież ustanowił Bazylikę Sejneńską Stolicą
Tytularną abpa Jana Romeo Pawłowskiego.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, 27 maja
Słowo Boże: Pwt 4,32-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20
PONIEDZIAŁEK, 28 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: 1P 1,3-9; Mk 10,17-27
Rocznica 37. śmierci Sługi Bożego Kard. Stefana
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
WTOREK, 29 majaWsp. św. Urszuli Ledóchowskiej
Słowo Boże: 1P 1,10-16; Mk 10,28-31
ŚRODA, 30 maja Wsp. św. Jana Sarkandra, męcz
Słowo Boże: 1P 1,18-25; Mk 10,32-45
CZWARTEK, 31 maja Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
Słowo Boże: Wj 24,3-8; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-26
PIĄTEK, 1 czerwca Wsp. św. Justyna, męcz
Słowo Boże: Dz 22,30;23,6-11; J 17,20-26
Pierwszy piątek miesiąca. Oktawa Bożego Ciała
SOBOTA, 2 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: Jud 17,20-25; Mk 11,27-33
Pierwsza sobota miesiąca
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NIEDZIELA IX ZWYKŁA, 3 czerwca 2018
Słowo Boże: Pwt 5,12-15; 2Kor 4,6-11; Mk 2,23-3,6
PONIEDZIAŁEK , 4 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 2P 1,2-7; Mk 12,1-12
WTOREK, 5 czerwca Wsp. św. Bonifacego,męcz
Słowo Boże: 2P 3,12-18; Mk 12,13-17
ŚRODA, 6 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Tm 1,1-3.6-12; Mk 12,18-27
CZWARTEK, 7 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Tm 2,8-15; Mk 12,28-34
Pierwszy czwartek miesiąca. Zakończenie oktawy Bożego Ciała.
PIĄTEK, 8 czerwca Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa
Słowo Boże: Oz 11,1.3-4.8-9; Ef 3,8-19; J 19,31-37
SOBOTA, 9 czerwca Wsp. Niepokalanego Serca NMP
Słowo Boże: Iz 61,9-11; Łk 2,41-51
NIEDZIELA X ZWYKŁA, 10 czerwca 2018
Słowo Boże: Rdz 3,9-15; 2Kor 4,13-5,1; Mt 3,20-35
SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Świadectwo pracy
misyjnej
S. Joanna Rapacz, Franciszkanka Rodziny Maryi

P

odzielę się jeszcze przeżyciem z Bożego Narodzenia. Pojechałyśmy z Ks. Biskupem na Mszę Świętą
do sąsiedniej miejscowości, gdzie byli zgromadzeni czarni i kolorowi. Śpiewali kolędy w swoim
języku. Nie było tam pięknych dekoracji, choinek, takich na które i ja zwracam uwagę. Tutaj zostałam
„powalona” na ziemię, popłynęły łzy wzruszenia, ponieważ przed ołtarzem był żłóbek, a w nim czarne
Dzieciątko Jezus – takie umorusane pustynnym pyłem, owinięte kawałkami „białego” ręcznika. Obok
żłóbka rozrzucone łańcuchy, a na podłodze położona poobijana figurka białego Dzieciątka oraz figurki
aniołów z brakującymi elementami. To było niezwykłe…
Wydawać by się mogło, że to brak poszanowania, estetyki, wyczucia piękna. Można ich skrytykować,
wyśmiać, zwrócić uwagę albo sprowadzić artystę do wykonania szopki… Można, ale najpiękniejsze
przecież jest to, żeby pozwolić tym prostym ludziom wyrazić miłość w taki sposób, tak jak umieją. Takie i inne myśli mogą się nam nasuwać, kiedy patrzymy na różne dekoracje. Zrozumiałam tak wiele…
Zrozumiałam też, że liczy się serce, które wkłada ten, kto wykonuje dekoracje. Nie jest ważne na jakim
poziomie był wystrój, ważne są uczucia. Jestem przekonana, że oni to zrobili z miłości do Boga, tak jak
najlepiej potrafili i na ile było ich stać. Zobaczyć w czarnym, umorusanym Dzieciątku – Boga, to był
najpiękniejszy dar Nieba dla mnie…
W tych wszystkich doświadczeniach stają przede mną wszystkie lata różnorodnej pracy w Zgromadzeniu. Drogie, Kochane Siostry, tutaj otrzymałam wszystkie odpowiedzi dlaczego, po co to było.
Jakże jestem wdzięczna Bogu za Przełożone, które mnie kierowały do różnych obowiązków nie zawsze
takich, w których się widziałam, czułam je czy umiałam je od razu wykonywać. Było wiele łez, uczenia
się, zmagania się z tym, by w każdy najprostszy obowiązek włożyć serce nie tylko zrobić, bo muszę…
Dla mnie każdy obowiązek stawał się darem dla Boga, wypełnieniem Jego woli. Każdy obowiązek
przyjęty i oddany Bogu ubogaca człowieka, daje radość, daje pokój. Dziękuję Bogu za pobyt przez 8
lat wśród kapłanów, za to że byłam w pralni seminaryjnej
i szwalni, posługiwałam w refektarzu w „Księżówce”- Domu Rekolekcyjnym dla Kapłanów
i w Przemyślu w Seminarium. Za pracę w kuchni w Domu Prowincjalnym, za wydawanie posiłków
biednym, za pracę w domu dziecka. Wdzięczna jestem za zmobilizowanie mnie do ukończenia szkoły
zawodowej egzaminem Mistrza Krawieckiego, za studia pedagogiczne i pracę w przedszkolu, początkowo jako pomoc, a później w roli nauczyciela, za prowadzenie katechezy
w przedszkolu, za kursy i szkolenia, za zastępstwa w zakrystiach. Dziękuję za możliwość zrobienia prawa
jazdy, które tutaj jest bardzo potrzebne (uczę się jeździć samochodem
z kierownicą po lewej stronie). Za możliwość nauki języka angielskiego, w który wkładam ogromny
wysiłek, by mógł być narzędziem mojej pracy. Za to
dziękuję Ci Boże!
To wszystko przygotowało mnie do bycia tutaj. Tak!
Tutaj odkryłam tajemnicę Boga, Jego plany wobec
mnie. Wszystko co w naszym życiu się dokonuje jest
darem Boga. Trudne doświadczenia też są darem
Jego obecności. Darem są również ci wszyscy ludzie
na naszej drodze, którzy wyciskają nam niejedną łzę,
ileż oni nas uczą… Im bliżej jesteśmy Boga,
tym trudniej, światło Jego obecności pokazuje nam
najdrobniejszy pyłek. Dziękuję Bogu za dar posłania
mnie na misję, dziękuję Bogu, że nie miałam własnych planów misyjnej drogi, wyobrażeń i ideałów.
(c.d. w następnym numerze Siewcy)
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DLACZE
BO
Z nauczania Papieża
Franciszka

DOBRE ZIARNO I CHWAST
Jest to problem zła w świecie i uwydatnia cierpliwość
Boga (por Mt 13, 24-30). Jak bardzo cierpliwy jest Bóg!
Każdy z nas może powiedzieć: «Jak wiele cierpliwości
do mnie ma Bóg!». Opowieść rozgrywa się na polu, a
występuje w niej dwóch przeciwstawnych protagonistów. Z jednej strony właściciel pola, symbolizujący
Boga, rozsiewający dobre ziarno, z drugiej strony –
nieprzyjaciel, który reprezentuje szatana i rozsiewa
niszczące chwasty.
Z upływem czasu pośród pszenicy wyrastają również chwasty. Wobec tego gospodarz i jego słudzy
przyjmują różne postawy. Słudzy chcą zadziałać,
wyrywając chwasty; ale gospodarz, troszcząc się o
ocalenie pszenicy, oponuje mówiąc: «Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem i pszenicy» (w 29).
Poprzez ten obraz Jezus mówi nam, że na tym świecie
dobro i zło są tak ze sobą splecione, że niemożliwe
jest ich rozdzielenie i wykorzenienie w całości zła.
Tylko Bóg może to uczynić i dokona tego podczas
Sądu Ostatecznego. Wraz z tymi dwuznacznościami
i złożonym charakterem sytuacja obecna to pole
wolności – pole wolności chrześcijan, na którym dokonuje się trudne rozróżnienie dobra i zła.
Zatem na tym polu trzeba łączyć pokładając ufność
w Bogu w Jego opatrzności, dwie postawy pozornie
sprzeczne: stanowczość i cierpliwość. Stanowczość
to pragnienie bycia dobrą pszenicą – wszyscy tego
chcemy – z całych naszych sił, to znaczy dystansowania się od Złego i jego pokus. Cierpliwość oznacza przedkładanie Kościoła, który jest zaczynem w
cieście, który nie boi się pobrudzić rąk, piorąc brudy
swoich dzieci, nad Kościół «czystych», który chce
przedwcześnie osądzić, kto jest w królestwie Bożym,
a kto nie.
Pan, który jest wcieloną Mądrością, pomaga nam
dziś zrozumieć, że dobra i zła nie można utożsamiać
z określonym terytorium lub pewnymi grupami ludzi:
«Ci są dobrzy, a tamci źli».
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Skąd wzięła się tradycja tego święta? Dlaczego w
ten dzień bierzemy udział w uroczystej procesji?
Skąd tradycja czterech ołtarzy przy których się
zatrzymujemy? Poznaj najważniejsze fakty.

U

roczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość
niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego
chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa
towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa,
jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim
zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim.
Uroczystość,
która wyrosła
na podłożu
adoracyjnego
kierunku pobożności eucharystycznej
rozwijającej
się na Zachodzie od przełomu XI i XII w.,
przeżywana
jest obecnie
w czwartek po
uroczystości
Trójcy Świętej.
Bezpośrednią
przyczyną
ustanowienia
uroczystości
Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z
Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w
1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji
Liege.
W 1252 r. legat papieski rozszerzył obchodzenie tego
święta na Germanię natomiast papież Urban IV w
1264 r. ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym
w całym Kościele jako„zadośćuczynienie za zniewaSIEWCA

EGO ŚWIĘTUJEMY
OŻE CIAŁO?
żanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy
heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia
Najświętszego Sakramentu”.
W Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV w.
święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach. Było ono zawsze zaliczane do świąt
głównych. Od końca XV w. przy okazji tego święta
udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Prawdziwa obecność Chrystusa w Eucharystii
Kościół od samego początku głosił wiarę w realną
obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy
Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej
Ewangeliści:
Mateusz, Marek i Łukasz
oraz i św. Paweł Apostoł.
Prawdziwa i
rzeczywista
obecność
Jezusa Chrystusa pod
po s ta ci a m i
chleba i wina
opiera się
według nauki
Kościoła na
słowie Jezusa:
„To jest Ciało
moje ... To jest
krew moja” (Mk 14,22.24).
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż „sposób
obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy... W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście
i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem
Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus.”
(KKK 1374).
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Kult Najświętszego Sakramentu

Od XVI w. przyjęła się w Kościele praktyka 40-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Praktykę
tę wprowadził do Mediolanu św. Karol Boromeusz
w 1520 r. Dzisiaj praktyka ta jest obecna w całym
Kościele. Zostały założone nawet specjalne zakony,
których głównym celem jest nieustanna adoracja
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W Polsce
istnieją trzy zakony od wieczystej adoracji: benedyktynki-sakramentki, franciszkanki od Najświętszego
Sakramentu i eucharystki.
Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono później niż samo święto. Pierwszym śladem
ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed
sumą w Kolonii w latach 1265-75. Podczas procesji niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. W
ten sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju
zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed
niebezpieczeństwami.
W XV w. procesje eucharystyczne odprawiano w całych Niemczech, Anglii, Francji, północnych Włoszech
i Polsce. W Niemczech procesję w uroczystość Bożego Ciała łączono z procesją błagalną o odwrócenie
nieszczęść i dobrą pogodę, dlatego przy czterech
ołtarzach śpiewano początkowe teksty Ewangelii i
udzielano uroczystego błogosławieństwa. W Polsce
zwyczaj ten wszedł do „Rytuału piotrkowskiego” z
1631 r. Rzymskie przepisy procesji zawarte w„Caeremoniale episcoporum” (1600 r.) i „Rituale romanum”
(1614 r.) przewidywały jedynie przejście z Najświętszym Sakramentem bez zatrzymywania się i błogosławieństwo eucharystyczne na zakończenie.
Procesję odprawiano z wielkim przepychem od początku jej wprowadzenia. Od czasu zakwestionowania tych praktyk przez reformację, udział w procesji
traktowano jako publiczne wyznanie wiary.
W Polsce od czasów rozbiorów z udziałem w procesji
łączyła się w świadomości wiernych manifestacja
przynależności narodowej. Po II wojnie światowej
procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności
narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne władze państwowe niejednokrotnie zakazywały procesji urządzanych
ulicami miast. 		
www.deon.pl
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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 :

OFIARODAWCY NA REMONT

Sakrament Chrztu Świętego:
13/05/2018 Lena Siemienkiewicz,
Nikodem Kaufman
20/05/2018 Wiktor Maksimowicz,
Nela Klim

Zapowiedzi
przedślubne:
1/Bartosz Jarzembowicz, kawaler, Gawiniańce,
Parafia tut. i Daria Anna Bronek, panna, Wodzisław
Śląski, Parafia Wniebowzięcia NMP.
2/Józef Bogucki, kawaler, Pełele, Parafia Puńsk i Sandra Boraczewska, panna, Klejwy, Parafia tut.
3/Tomasz Wiaktor, kawaler, Żegary, Parafia tut. i
Joanna Kondzielewska, panna, Hołny Wolmera,
Parafia Berżniki.
4/Wiktor Żukowski, kawaler, Krejwiany, Parafia
Puńsk i Rasa Pieczulis, panna, Sankury, Parafia tut.
5/Karol Sidor, kawaler, Skarkiszki i Ewelina Sikorska,
panna, Skarkiszki, oboje z Parafii tut.
6/Jacek Nasewicz, kawaler, Serski Las, Parafia Studzieniczna i Paulina Błuszko, panna, Sejny, Parafia tut.
7/ Maciej Pawlukiewicz, kawaler, Sejny, Parafia tut.
i Monika Byczkowska, panna, Różanne, Parafia św.
Bartłomieja w Opocznie.
8/ Mateusz Gondek, kawaler, Pogorzelec, Parafia Karolin i Ramona Palanis, panna, Jodeliszki, Parafia tut.
9/ Mateusz Moroz, kawaler, Sejny i Urszula Żylińska,
panna, Sejny, oboje z Parafii tutejszej.

Sakrament małżeństwa:
19/05/2018
Katarzyna Koncewicz i Daniel Pietuszko

Odeszli do wieczności:
UWincenty Mazurkiewicz, Jenorajście (l. 77)
zm. 10/05/2018
UIrena Steffek, Sejny (l. 72)
zm. 13/05/2018
UPelagia Misiukanis, Sejny
(l. 84) zm. 19/05/2018
UTeresa Hołubowicz, Sejny
(l. 78) zm. 20/05/2018

8

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Rzepiejewska Genowefa,Sejny, Parkowa
Wilkiel Zofia,Sejny, Parkowa
Cieślukowska Zofia,Sejny, Parkowa
Koncewicz Jadwiga,Sejny, Parkowa
Tawrel Wanda,Sejny, Parkowa
Gaus Marianna,Sankury
Jankowscy Katarzyna Romuald,Sankury
Czarnieccy Irena Antoni,Sankury
Pieczulis Dalicja Waldemar,Sankury
Bubrowscy Anna Stanisław,Sankury
Łebkowska Ewa,Krasnowo
Małkińscy Marta Jarosław,Krasnowo
Łobik Alicja,Krasnowo
Motuk Halina,Krasnowo
Skupscy Krystyna Krzysztof,Krasnowo
Albowicz Romualda Zygmunt,Krasnowo
Bubrowscy Stanisława Ryszard,Krasnowo
Rekuć Aldona Waldemar,Krasnowo
Kossa Maria,Krasnowo
Dochód Halina Jerzy,Sejny, Łąkowa
Leonowicz Helena Jan,Sejny, Łąkowa
Ogórkis Grażyna Jan,Sejny, Łąkowa
Bućkun Marianna Stefan,Sejny, Łąkowa
Koncewicz Helena Stanisław,Sejny, Łąkowa
Czernialis Jadwiga Wiesław,Sejny, Łąkowa
Staniewicz Alicja Tomasz,Sejny, Łąkowa
Litwińscy Anna Andrzej,Sejny, Łąkowa
Awramik Raisa,Sejny, Strażacka
Wróblewska Janina,Sejny, Strażacka
Pankiewicz Bogumiła Andrzej,Sejny, Strażacka
Gołąbek Stanisława Robert,Sejny, Strażacka
Klucznik Teresa Robert,Sejny, Strażacka
Sławiński Renata Rafał,Sejny, Strażacka
Klidzio Jadwiga,Sejny, Strażacka
Maksimowicz Wiesława Adam,Sejny, Strażacka
Sadłoń Danuta Eugeniusz,Sejny, Strażacka
Franciszkanki Siostry ,Sejny, Mickiewicza
Straż Graniczna w Sejnach ,Sejny, Łąkowa
Kisiel Anna Wojciech,Sejny, 11 Listopada
Kisiel Anna Wojciech,Sejny, 11 Listopada
Krajewscy Małgorzata Mirosław,Sejny, 11 Listopada
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 27.05 - 10.06.2018
NIEDZIELATRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, 27 maja
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i
Michała i rodziny
07:00 +Jerzy Salwecki (gr27)
08:30 +Eugenia Koncewicz (gr27)
08:30 +Franciszka (19 rocz.) +Zygmunt Luto
10:00 +Grażyna Strokosz +Mieczysław Łebkowski
11:30 Za parafian
13:00 LT
KRASNOWO: +Irena Skupska (2mc)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Michała
Andruszkiewicza w 18 rocz. urodz.
17:30 +Krystyna Klucznik (5 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 28 maja 2018
06:30 +Wojciech Wilkiel (7mc)
08:00 +Jadwiga +Stanisław Romanowscy i rodzice
08:00 +Krystyna (10 rocz.) i z r. Rutkowskich
08:00 +Jerzy Salwecki (gr28)
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr28)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla
Kółka Różańcowego św. Franciszka i radość życia
wiecznego dla zmarłych
17:30 +Andrzej Korzecki (5mc)
17:30 +Janina Andrulewicz (4mc)
17:30 +Zofia Żurawska (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 29 maja 2018
06:30 +Eugenia Żegarska
08:00 +Dariusz Sienkiewicz (9mc)
08:00 +Bożena Gryguć
08:00 +Andrzej Kaczanowski
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr29)
08:30 egzekwie +Józef Luto (11 rocz.)
17:30 +Edward Milewski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Reginy i
Andrzeja Krzemińskich
17:30 +Jerzy Salwecki (gr29)
18:30 Zaruby: Msza św. przy krzyżu
ŚRODA, 30 maja 2018
06:30 Intencja wynagradzająca dla ludzi pokrzywdzonych
08:00 +Stanisława Czajkowicz (2 rocz.)
08:00 +Aniela +Michał Jodango
08:00 +Jerzy Salwecki ( gr30)
08:00 +Anna Kapp (5mc)
17:30 +Andrzej Kaczanowski (2mc)
17:30 +Ks. Sylwester Domel (rocz. święceń kapłańskich)
17:30 +Stanisława +Józef i z r. Krachało i Albosztów
17:30 +Aniela (2 rocz.) +Gedymin (5 rocz.) Boraczewscy
17:30 +Eugenia Koncewicz (gr30)
CZWARTEK, 31 maja 2018 BOŻE CIAŁO
07:00 +Helena Krejczman (6 rocz.)
08:30 +Stanisław (5 rocz.) i rodzice
10:00 +Ks. Sylwester Domel (rocznica prymicji)
11:00 Za parafian
11:00 +Magdalena Sidor (10 rocz.)
11:00 +Krystyna +Mieczysław Krywanis
17:30 +Jerzy Fiedorowicz (32 rocz.) +Janina +Franciszek
PIĄTEK, 1 czerwca 2018 pierwszy miesiąca
06:30 +Wojciech Klimasara (gr1)
Nr 230/2018

08:00 +Jan Gaus (gr1)
08:00 +Władysława +Edward
16:00 +Bożena Gryguć
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Agaty, Karoliny, Mateusza, Dominika i ich rodziców
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Leokadii i
Zbigniewa Wałukanis i ich dzieci Kamila, Mariusza
i Małgorzaty
SOBOTA, 2 czerwca 2018 pierwsza miesiąca
06:30 +Wojciech Klimasara (gr2)
08:00 +Władysława Cichanowicz (6mc)
08:00 +Leszek +Eugeniusz i z r. Jodzisów
08:00 +Jan Gaus (gr2)
08:30 egzekwie: Józef Misiewicz (15 rocz.)
17:30 +Helena +Adam Bałulis
17:30 +Lucyna (rocz.) +Wincenty +Helena
z r. Staniewiczów
17:30 +Jan (9 rocz.) i z r. Zyskowskich
17:30 +Leszek Gniazdowski
NIEDZIELA IX ZWYKŁA, 3 czerwca 2018
07:00 +Helena Żukowska (8mc)
07:00 +Wojciech Klimasara (gr3)
08:30 +Wiktor +Anna Budowicz +Waleska +Józef
Rzenieccy
10:00 +Helena +Wacław +Stanisław i z r. Koneszko
10:00 +Halina Sokołowska (5 rocz.)
11:00 O umiłowanie Eucharystii dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców
13:00 LT O umiłowanie Eucharystii dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców
+Benedykta Namiotko (3mc)
KRASNOWO: +Jan Gaus (gr3)
17:30 +Marek (26 rocz.) +Janusz +Marian Kaufman
PONIEDZIAŁEK, 4 czerwca 2018
06:30 +Jan Leończyk
06:30 +Piotr +Jerzy +Konrad
08:00 +Czesław Soroka (15 rocz.)
08:00 +Stanisław Konopko +Anna i z r. Zawadzkich
08:00 +Michał +Helena i z r. Bumbul
08:00 +Jan Gaus (gr4)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Barbary i
Krzysztofa Zyskowskich i ich dzieci Agnieszki i
Przemysława
17:30 +Kazimierz +Józef z r. Łyskowiczów +Magdalena
+Piotr i z r. Poźniaków +Tadeusz i z r. Skupskich
17:30 +Jan Kowalik
17:30 +Wojciech Klimasara (gr4)
WTOREK, 5 czerwca 2018
06:30 +Jan Leończyk
08:00 +Franciszek Kamiński (9mc)
08:00 +Julia Jagłowska (5mc)
08:00 +Henryka Węgrzynowicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan Gaus (gr5)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marzeny i
Przemysława Moroz w 25 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Bożena Gryguć
17:30 +Wojciech Klimasara (gr5)
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ŚRODA, 6 czerwca 2018
06:30 +Bożena Gryguć
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Wojciech Klimasara (gr6)
08:00 +Jan Gaus (gr6)
08:00 +Jan Leończyk
17:30 +Helena Wojciechowicz (8 rocz.)
17:30 +Alina Ogórkis (8mc)
17:30 +Janusz Kozakiewicz (9mc)
17:30 +Józef Korzeniecki
CZWARTEK, 7 czerwca 2018 pierwszy miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Franciszka Miszkiel
08:00 +Regina Łostowska
08:00 +Wojciech Klimasara (gr7)
08:00 +Jan Gaus (gr7)
17.30 +Daniel Lewkowicz (11 rocz.) i rodzice
17:30 +Witold Durtan (9mc)
17:30 +Zofia Sawicka (6mc)
17:30 +Wiesław Dąbrowski
PIĄTEK, 8 czerwca 2018
06:30 +Jan +Władysława
08:00 +Robert Czeszkiewicz
08:00 +Jan Gaus (1 rocz.)
08:00 +Jan Gaus (gr8)
17:30 +Tomasz Harackiewicz (7mc)
17:30 +Elżbieta Staniewicz
17:30 +Bronisław Krajewski (14 rocz.)
17:30 +Wojciech Klimasara (gr8)

W

SOBOTA, 9 czerwca 2018
06:30 +Jan Gaus (gr9)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla
Bernarda Misiewicza w 89 rocz. urodz.
08:00 +Marta Woźniak +Jan Sabok
08:00 +Genowefa +Jan +Krystyna Misiukanis
08:00 +Wojciech Klimasara (gr9)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Lucyny i
Czesława Kochańskich w 35 rocz. ślubu
17:30 +Elżbieta Roś (4 rocz.) +Jan Paprotka (16 rocz.)
17:30 +Zofia Wodecka (10mc)
NIEDZIELA X ZWYKŁA, 10 czerwca 2018
07:00 +Waldemar Kruczyński (6 rocz.) i z r. Wowaków
07:00 +Wojciech Klimasara (gr10)
08:30 +Krzysztof (13 rocz.) +Izydor i z r. Brzozowskich
10:00 O częste życie Eucharystią dla dzieci pierwszej
rocznicy Komunii św. i ich rodziców
10:00 +Helena +Piotr +Aleksander Miszkiel
11:30 (100 rocz. odzyskania Niepodległości i 155 rocz.
Powstania Styczniowego) – w intencji poległych
w walce o Niepodległość Ojczyzny
11:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja i
TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
11:30 +Jan Gaus (gr10)
13:00 LT
KRASNOWO: +Zofia +Antoni
17:30 +Janina Pachucka

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

czwartek, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, będziemy oddawać cześć i uwielbienie
Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi. Msze Święte w Boże Ciało będą sprawowane
o godz. 7.00; 8.30; 10.00. O godz. 11.00 - suma w języku polskim i litewskim, a po Mszy Świętej wyjdziemy
w procesji na ulice naszego miasta, aby zanosić błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod postacią
chleba do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach będziemy rozważali słowo Boże.
Procesję zakończy udzielenie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.
Czynny udział w procesji Bożego Ciała w atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem naszej wiary.
„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który
jest w niebie” – powiedział Pan Jezus. O przygotowanie ołtarzy prosimy: I ołtarz - Akcja Katolicka, II ołtarz
- służby mundurowe, III otarz - parafianie litewscy, IV ołtarz - rodzice z dziećmi pierwszokomunijnymi. W
sprawie ołtarzy konsultować się z ks. Kamilem. Wszystkich zapraszamy do czynnego udziału w procesji.
d uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się dni eucharystyczne w naszej parafii, dawniej znane jako
oktawa Bożego Ciała. Codziennie będziemy oddawać chwałę i dziękować Jezusowi za Jego obecność
wśród nas. Msza Święta z procesją eucharystyczną o godz. 17.30. Zakończenie oktawy Bożego Ciała we
czwartek, 7 czerwca - w czasie wieczornego nabożeństwa będzie poświęcenie wianków z kwiatów i ziół
oraz błogosławieństwo dzieci - rodzice przynieście najmłodsze i przyprowadźcie starsze.
tym tygodniu pierwsze dni nowego miesiąca: pierwszy piątek zachęcamy do przyjęcia Komunii św.
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. W pierwszą sobotę uczcimy
Niepokalane Serce Maryi. Zapraszamy na nabożeństwo wieczorne z Różańcem i zawierzeniem Maryi
naszych rodzin i kazdego z nas.
zieci klas trzecich przeżywać będą pierwszą spowiedź i pierwszy pełny udział w Eucharystii w niedzielę,
3 czerwca o godz. 11.00. Spowiedź dzieci, ich rodziców i bliskich będzie w środę przed Bożym Ciałem
o godz. 16.00, a odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w sobotę, 2 czerwca o godz. 11.00.
ozpoczyna się czerwiec i nabożeństwa z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po
Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o 17.00.
ozpoczynamy prace remontowe przy naszej Bazylice - malowanie elewacji ścian od strony północnej.
Prosimy gorąco o modlitwę, aby Pan Bóg nam pobłogosławił także w tym roku.
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SIEWCA MŁODYCH

DZIECI U MATKI BOŻEJ
W sobotę, 19 maja w Studzienicznej odbyło się spotkanie dzieci należących do Podwórkowych Kół Różańcowych, dzieci w tym roku przystępujących do I Komunii Świętej, dzieci rocznicowych, a także Szkolnych
Kół Caritas i Kół Misyjnych. Z naszej parafii wybrało się ponad 40 dzieci wraz z rodzicami i ks. Kamilem.
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Młodzież na Lednicę i do Madrytu

Mimo iż wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych
- Taize do Madrytu dopiero pod koniec grudnia,
rozpoczęliśmy już przygotowania. Tegoroczna grupa
pielgrzymkowa liczy 140 osób! Aby jak najlepiej przeżyć ten czas młodzież spotyka się na comiesięcznych
spotkaniach formacyjno - integracyjnych koordynowanych przez ks. Tomasza. W niedzielę rozpoczęliśmy Mszą Świętą, po której odbyły się spotkania w
grupach dzielenia (wzorowane na Taize), po nich
wyruszyliśmy do Gościńca (Krzywe, k. Suwałk), gdzie
wspólnie bawiliśmy się przy grillu i doskonałej muzyce na żywo. „Jaka siła jest w splecionych mocno
dłoniach, jaką moc ma spojrzenie w ludzkie oczy,
jak dobrze, gdy ludzi łączy przyjaźń, Każdy dzień
inaczej się toczy”

Z ŻYCIA

PARAFII

Foto Emilia Gryguć, KSM
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