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Miłosierdzie rozświetla drogę ...



2 SIEWCA  

 PRZYJĄŁ CIAŁO ZA SPRAWĄ DUCHA ŚWIĘTEGO 

WIERZĘ ...

 

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA   

8 lipca Mk 6,1-6 Jezu, zachować w sobie każde z twoich słów. Nie ulec presji otoczenia, men-
talności świata. Widzieć w Tobie swojego pana i Zbawiciela. To zadanie nie na jednorazową 
deklarację, lecz na potwierdzenia każdego dnia.

12 lipca Mt 10,7-15    Jezus wzywa swoich uczniów do dzieła ewangelizacji. Mam poczuć się 
wezwany do tego, by każdemu człowiekowi głosić prawdę Ewangelii. Być świadkiem Jezusa 
wobec najbliższych to najtrudniejsze zadanie.

17 lipca Mt 11,20-24    Będziemy również sądzeni za zlekceważenie Bożych napomnień kierowanych 
do nas w okolicznościach naszego życia. Co więc zmienia naszą relację do Boga, to czego doświad-
czamy dobrego i złego? Niezależnie od naszej oceny wydarzeń zawsze winniśmy być bliżej Niego. 

20 lipca Mt 12,1-8      Jezu, rozumiem, jak bardzo ja potrzebuję Twojego miłosierdzia. Uczę się 
jednak rozumieć, że Ty potrzebujesz mojego miłosierdzia okazywanego moim bliźnim. Skoro 
ono ma moc przemieniać moje serce, tak samo przecież czynić może z moimi braćmi i siostrami.

Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

Nowe światło opromienia ludzki rodowód Jezusa. Jest to 
światło Paschy, światło płynące od Zmartwychwstałego, 

oraz światło Pięćdziesiątnicy, rozniecone przez ogień Ducha. 
W owym momencie rodzący się Kościół oglądał Jego chwałę, 
chwałę jaką jedyny Syn otrzymuje od ojca (por. J 1, 14). To samo 
światło, spoczywające na poczęciu Jezusa, w nowy sposób 
wyjaśnia też Jego tajemnicę.
Ewangelista Mateusz wyraził to w następujących słowach: 
Wpierw nim zamieszkali razem, (Maryja) znalazła się brze-
mienną za sprawą Ducha Świętego (Mt 1, 18); z Ducha Świę-
tego jest to, co się w Niej poczęło (Mt 1, 20). Łukasz stwierdza 
to samo: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
okryje Cię cieniem.. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 
nazwane Synem Bożym (Łk 1, 35).
Akcentowanie macierzyństwa Maryi nie może ukrywać ani 
zaciemniać sprawy o wiele ważniejszej i decydującej: działania 
Ducha Świętego, który nie tyle pomaga Maryi w spełnieniu 
Jej macierzyńskiej misji; Maryja zostaje przyjęta i złączona 
działaniem Ducha Bożego w swoim łonie. Nie dysponowała 
Ona macierzyńską, cielesną, biologiczną mocą, żeby sprostać 
takiej roli wobec tego Syna, którego Bóg Jej powierzył, zaś anioł 
Gabriel zwiastował. Była absolutnie niezdolna zrodzić Syna 
Bożego, którym jest Jezus. Ani sama w swym dziewictwie, ani 
też wraz z małżonkiem nie mogłaby Go wydać na świat. Zastrzeżenie, jakie Łukasz włożył w usta Maryi (Jakże 
się to stanie, skoro nie znam męża?  Obaj ewangeliści Mateusz i Łukasz, widzą w macierzyństwie Maryi dzieło 
Ducha Świętego. Duch Stworzyciel, Duch z kart Księgi Rodzaju (Rdz 1,2), działał w Niej, Bóg osłonił Ją swoją 
mocą i „dlatego” Ten, który się począł pod Jej sercem, był Święty, Boski, był Synem Bożym. Tylko dzięki Duchowi 
Świętemu Maryja mogła Go zrodzić! 
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Jezus przyszedł 
do swojego ro-

dzinnego miasta. 
A towarzyszyli Mu 
Jego uczniowie. Gdy 

nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A 
wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: 
«Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest 
dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy 
nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, 
Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego 
siostry?». I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: 
«Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i 
w swoim domu może być prorok tak lekceważony». 
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na 
kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się 
też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne 
wsie i nauczał.

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Religia czerpie swą doniosłość, swą właściwą wiel-
kość, zarówno z przedmiotowej rzeczywistości, do 

której się odnosi, to jest z Boga objawiającego swą 
prawdę i miłość – jak też i z podmiotu – z człowieka, 
który ją wyznaje w sposób godny siebie. W sposób ro-
zumny, świadomy i wolny. Dzisiaj jest dzień, w którym 
Kościół w szczególny sposób akcentuje tę dojrzałość 
wiary. Wiara jest – i nie przestaje nigdy –być  progra-
mem Chrystusa w stosunku do człowieka.         
   Anioł Pański, 22 IV 1979

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA - 8 lipca 2018

 Mk 6, 1- 6

Jezus przywołał 
Dwunastu i za-

czął rozsyłać ich po 
dwóch. Dał im też 
władzę nad ducha-

mi nieczystymi. I przykazał im, by nic z sobą nie 
brali na drogę prócz laski; ani chleba, ani torby, ani 
pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i 
nie wdziewajcie dwóch sukien». I mówił do nich:  
«Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, 
aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was 
nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc 
stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świa-
dectwo dla nich». Oni więc wyszli i wzywali do 
nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz 
wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Spotkać Chrystusa na drodze własnego życia często 
oznacza doznać uzdrowienia fizycznego. Jezus 

powierzy swoim uczniom misję głoszenia królestwa 
Bożego, nawracania i odpuszczania grzechów, 
lecz również uzdrawiania chorych, uwalniania od 
wszelkiego zła, pocieszania i wspierania na duchu. 
I rzeczywiście, uczniowie „wzywali do nawrócenia. 
Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych 
namaszczali olejem i uzdrawiali”. Chrystus przyszedł, 
aby szukać, spotykać i zbawiać całego człowieka.       
   Katecheza 9 VIII 2000

NIEDZIELA XV ZWYKŁA – 15 lipca 2018

 Mk 6, 7 - 13

 Tomasz a’Kempis - O Naśladowaniu Chrystusa
4. Marnością jest gromadzić bogactwa, które przeminą, i w nich pokładać nadzieję.
Marnością także - zabiegać o własne znaczenie i piąć się na coraz wyższe szczeble godności.
Marnością - iść ślepo za zachceniami ciała i szukać tego, co kiedyś przyjdzie ciężko odpokutować. 
Marnością jest pragnąć długiego życia, a nie dbać o życie dobre. 
Marnością - przykładać wagę tylko do teraźniejszości, a o przyszłości nie myśleć. 
Marnością - miłować to, co tak szybko przemija, a nie śpieszyć tam, gdzie radość nieprzemijająca. 
Miej często w pamięci to zdanie: Nie nasyci się oko widzeniem, a ucho nie napełni się słyszeniem. Staraj się 
więc odciągać serce od rzeczy widzialnych, a zwracaj się ku niewidzialnym. Bo ci, co zawierzają tylko pozna-
niu zmysłów, plamią sumienie i tracą łaskę Boga. 
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 8 lipca 2018
Słowo Boże: Ez 2,2-5; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6
PONIEDZIAŁEK, 9 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 2,16-22; Mt 9,18-26
WTOREK, 10 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38
ŚRODA, 11 lipca Święto św. Bendedykta z Nursji,op
Słowo Boże: Prz 2,1-9; Mt 19,27-29
CZWARTEK, 12 lipca Wsp. św. Brunona z Kwerfurtu, 
współpatrona Diecezji Ełckiej
Słowo Boże: Oz 11,1-4.8-9; Mt 10,7-15
PIĄTEK, 13 lipca Wsp. św. Pustelników Andrzeja 
Świerada i Benedykta
Słowo Boże: Oz 14,2-10; Mt 10,16-23
SOBOTA, 14 lipca Wsp. św. Kamila de Lellis, prezb
Słowo Boże: Iz 6,1-8; Mt 10,24-33
Dzień imienin ks. Kamila, pomódlmy się za naszego 
Solenizanta

NIEDZIELA XV ZWYKŁA, 15 lipca 2018
Słowo Boże: Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
73. rocznica Obławy Augustowskiej.
Początek Pieszej Pielgrzymki Suwałki-Wilno
PONIEDZIAŁEK , 16 lipca Wsp. NMP z Góry Karmel
Słowo Boże: Iz 1,10-17; Mt 10,34-11,1
WTOREK, 17 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 2,19-22; J 20,24-29
ŚRODA, 18 lipcaWsp. św. Szymona z Lipnicy
Słowo Boże: Am 5,14-24; Mt 8,28-34
CZWARTEK, 19 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
PIĄTEK, 20 lipca Wsp. bł. Czesława, prezb.
Słowo Boże: Iz 38,1-6.21-22; Mt 12,1-8
SOBOTA, 21 lipca Wsp. św. Wawrzyńca z Brindisi
Słowo Boże: Mi 2,1-5; Mt 12,14-21
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA, 22 lipca 2018
Słowo Boże: Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34

DIECEZJA AUGUSTOWSKA CZYLI SEJNEŃSKA 

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (8)

W roku1815 na kongresie w Wiedniu ustalono nowy porządek Europy. Carowi poddano część ziem 
polskich, nazwanych Królestwem Kongresowym lub Królestwem Polskim. W roku 1818 Stolica 

Apostolska ustaliła nowe granice w Królestwie Polskim. 30 czerwca 1818 roku papież Pius VII bullą Ex 
imposita Nobis erygował Diecezję Augustowską czyli Sejneńską, której terytorium pokrywało woje-
wództwo augustowskie, a biskup rezydował w Sejnach. Nowa diecezja posiadała 120 parafii i około 
37 tysięcy wiernych. Dekanaty: Augustów, Kalwaria, Łomża, Łoździeje, Mariampol, Olwita, Sapieżyszki, 
Sejny, Tykocin, Wąsosz, Wizna i Wysokie Mazowieckie. Katedrę stanowił kościół podominikański w Sej-
nach. Pierwsi biskupi diecezji: Jan Klemens Gołaszewski, Mikołaj Jan Manugiewicz i Stanisław Henryk 
Choromański, bp sufragan - zarządzali diecezją korespondencyjnie, przez konsystorz. 
Bp Ignacy Stanisław Czyżewski był drugim mianowanym biskupem, rezydował w Warszawie, ale czynił 
usilne starania o ustanowienie katedry i siedziby biskupiej w Sejnach; uzyskał znaczną dotację rządową, 
dzięki której wyremontowano zniszczony kościół podominikański, zwłaszcza po burzy w 1818 roku, 
który zamknięto na 3 lata. 
Mianowany w 1837 roku biskup Paweł Straszyński, który wcześniej zarządzał diecezją warszawską, za-
mieszkał na stałe w Sejnach. Wizytował wszystkie parafie, ujednolicił porządek nabożeństw w diecezji. 
Zmarł 21 czerwca 1847 roku, pochowany w krypcie kaplicy Serca Jezusowego katedry sejneńskiej. 
Biskup Konstanty Ireneusz Łubieński pochodził z warszawskiej rodziny hrabiowskiej. Konsekrację przy-
jął w 20 grudnia 1863 roku. Biskupem sejneńskim „…z woli Bożej i Aleksandra II Romanowa cesarza 
Rosji…”  został mianowany 16 marca 1863 roku. Był dobrym gospodarzem diecezji. Zatroszczył się o 
stan figury Matki Boskiej Sejneńskiej i osobiście nadzorował prace renowacyjne.
Z  jego inicjatywy podjęto prace przy budowie pałacu biskupiego. Biskup Łubieński nie godził się z 
próbami ograniczenia władzy papieża w Polsce, czynionymi przez rząd rosyjski, 31 maja 1869 roku 
został aresztowany i wywieziony na Syberię. Zmarł podczas drogi na zesłanie 16 czerwca 1869 roku, 
pochowany w Niżnym Nowogrodzie. (cdn)

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

JUBILEUSZ 200-LECIA DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ: 1-2 września 
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Pobożność 
eucharystyczna 

Istotą człowieka wierzącego jest zjednoczenie z Chrystusem. Ale ono może dokonać się przy pomocy 
określonych wzorców. Mamy – wśród naszych poprzedników – zastęp świętych. Każdy z nich miał 

swoją drogę do Boga. Każdy z nich realizował często własną pobożność, której dzisiaj się przyglądamy 
i uczymy. Możemy zgłębiać na przykład pobożność karmelitańską czytając św. Jana od Krzyża, albo 
jezuicką poznając życie św. Ignacego z Loyoli. Możemy również przyjrzeć się pobożności franciszkań-
skiej czy dominikańskiej i brać wzorce od św. Franciszka z Asyżu czy św. Dominika Guzmana. Jednak 
każda z tych osób opierała swoją drogę do Boga na Eucharystii. Dlatego w encyklice o Eucharystii św. 
Jan Paweł II napisał:
Wejdźmy, umiłowani Bracia i Siostry, do szkoły świętych, wielkich mistrzów prawdziwej pobożności eucha-
rystycznej. W ich świadectwie teologia Eucharystii nabiera całego blasku przeżycia, «zaraża» nas i niejako 
«rozgrzewa». Posłuchajmy przede wszystkim Najświętszej Dziewicy Maryi, w której tajemnica Eucharystii 
jawi się bardziej niż w kimkolwiek innym jako tajemnica światła. Patrząc na Nią, poznajemy przemieniającą 
moc, jaką posiada Eucharystia. W Niej dostrzegamy świat odnowiony w miłości (EE 62).

istotne elementy pobożności eucharystycznej
Oczywiście pobożność eucharystyczna jest zawsze procesem, który dokonuje się w ciągu życia człowie-
ka. Tak, jak rozwija się i dojrzewa nasza wiara, podobne przeobrażenia dokonują się w ramach naszej 
pobożności. Ostatecznie wszystko zmierza do rzeczywistości eschatycznej (wiecznej, niebiańskiej).
Cel eschatyczny (wieczny, niebiański) wynika z przeżywania liturgii ziemskiej. Przypomina o tym Kon-
stytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium:
Ziemska liturgia daje nam przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej sprawowanej w świętym mie-
ście, Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga jako sługa świątyni 
i prawdziwego przybytku. W ziemskiej liturgii ze wszystkimi zastępami niebieskich duchów śpiewamy 
Panu hymn chwały. Wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się, że Bóg dopuści nas do ich grona. 
Wyczekujemy Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, aż się ukaże jako nasze życie, i my razem z Nim 
ukażemy się w chwale (KL 8 ).
Jednak zanim doświadczymy liturgii niebiańskiej, musimy w osobie ukształtować dojrzałą pobożność 
eucharystyczną, która – jak sugeruje ks. Zdzisław Janiec – winna być: teofaniczna, chrystocentryczna i 
pneumahagijna. Co to znaczy? Nasza wiara ma być skierowana na Trójcę Świętą: Boga Ojca, Syna Bożego 
i Ducha Świętego. Bo zbawienie człowieka i kult chrześcijański zawsze dokonuje się w odniesieniu do 
Trójcy Świętej[2]. A przypomina o tym na każdym kroku liturgia chrześcijańska. Potwierdzenie tego 
znajdujemy chociażby w doksologii mszalnej, kończącej każdą modlitwę eucharystyczną:
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, 
wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Pobożność eucharystyczna jest zawsze personalistyczna, a równocześnie wspólnotowa i eklezjalna[3].
Personalistyczna, ponieważ kontakt chrześcijanina z Bogiem powinien mieć zawsze charakter osobowy. 
Inspiracją może być tutaj scena opisana już w Starym Testamencie, jak to Mojżesz rozmawiał z Bogiem:
Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy Pan 
rozmawiał z Mojżeszem. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem 
(Wj 33, 9. 11).
Pobożność eucharystyczna jest wspólnotowa i eklezjalna, ponieważ zawsze dokonuje się we wspólnocie 
braterskiej – w Kościele[4]. Przypomina o tym sam Chrystus w Ewangelii wg św. Mateusza:
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego uży-
czy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród 
nich (Mt 18, 19-20). 

Szczytem zaś pobożności eucharystycznej, co ostatecznie prowadzi do celu eschatycznego, jest przyjmowanie 
Ciała i Krwi Chrystusa podczas Mszy świętej. Tak, jak podkreśla to Pismo Święte:

Ks. dr Marcin Kołodziej
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Miłosierdzie jest szczególnym rodzajem miłości, 
jej wyjątkową barwą, tonacją. Chodzi o takie sy-
tuacje, w których miłość (Boża lub ludzka) spotyka 
się ze złem (nędza, cierpienie, grzech, śmierć). Mi-
łosierdzie to odpowiedź miłości na misterium zła. 

miłość i wolność

Czy można nauczyć się miłosierdzia? Jedną z lek-
cji jest przypowieść o synu marnotrawnym. Oto 

dziecko – któremu ojciec dał życie, które kocha – od-
chodzi, żeby zakosztować szczęścia, które spodziewa 
się znaleźć poza domem. Ojcowskie serce zostało tym 
głęboko zranione. Ale ojciec szanuje decyzję syna, 
chociaż wie, jakie będą jej skutki. I tak dramat syna 
staje się także dramatem 
ojca. Co robi ojciec? Za 
wszelką cenę ratuje gi-
nące dziecko. 
Myślom syna o powro-
cie do domu towarzyszą 
wyrzuty sumienia. Są 
one przejawem miłości 
ojca, łaską, która ożywiła 
obumarte serce. Decy-
zję o powrocie uprzedza 
wspomnienie ojcowskiej 
miłości, domu. Z tym 
wspomnieniem złączona 
jest także nadzieja, że syn 
nie zostanie przez ojca 
odrzucony, ale będzie 
przyjęty. 

wyjść naprzeciw
Św. Łukasz pisze, że gdy 
syn był jeszcze daleko, 
ujrzał go ojciec, wzruszył 
się głęboko, wyszedł mu 
naprzeciw, rzucił mu się 
na szyję i ucałował go. 
Chodzi tu nie o emocje, 
uczucia ojca, ale o to, kim 
naprawdę jest – miłosierdziem, czyli miłością, która 

Jezus naucza dwunastu apostołów, gdy po raz pierw-
szy posyła ich na misję do wiosek Galilei i Judei. W 
końcowej części Jezus podkreśla dwa istotne aspekty 
życia ucznia – misjonarza; po pierwsze – jego związek 
z Jezusem jest silniejszy niż jakikolwiek inny związek; 
po drugie – misjonarz nie niesie samego siebie, lecz 
Jezusa, a za Jego pośrednictwem miłość Ojca niebie-
skiego. Te dwa aspekty są powiązane, ponieważ im 
bardziej Jezus jest na centralnym miejscu w sercu i ży-
ciu ucznia, tym bardziej ten uczeń jest „przeźroczysty” 
dla Jego obecności. Obydwa występują razem. „Kto 
kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie 
godzien”  – mówi Jezus. Miłość ojca, czułość matki, 
słodka przyjaźń między braćmi i siostrami, wszystko 
to, choć jest bardzo dobre i uzasadnione, nie może 
być przedkładane nad Chrystusa. Nie dlatego, że 
On chciałby, abyśmy byli bezduszni i niewdzięczni, 
wręcz przeciwnie, lecz dlatego, że sytuacja ucznia 
wymaga priorytetowej relacji z nauczycielem. Każdy 
uczeń – czy to osoba świecka, kapłan, biskup – musi 
mieć z Nim relację priorytetową. Może pierwsze py-
tanie, jakie powinniśmy zadać chrześcijaninowi, po-
winno brzmieć: „Czy spotykasz się z Jezusem? Czy 
modlisz się do Jezusa?” Relacja. Można by niemal 
sparafrazować Księgę Rodzaju: Dlatego mężczyzna 
opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się z Je-
zusem Chrystusem, a dwoje staną się jednym. Ten, 
kto daje się przyciągnąć tej więzi miłości i życia z 
Panem Jezusem, staje się Jego przedstawicielem, 
Jego „ambasadorem”, zwłaszcza przez swój sposób 
bycia i życia. Jezus posyłając uczniów na misję, mówi 
im: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” ..
Maryja Panna doświadczyła osobiście, co znaczy 
kochać Jezusa, nabierając dystansu do siebie samej, 
nadając nowe znaczenie więzom rodzinnym, poczy-
nając od wiary w Niego. Niech przez swoje matczyne 
wstawiennictwo pomoże nam być wolnymi i rado-
snymi misjonarzami Ewangelii.

 ISTOTNE ASPEKTY ŻYCIA 
UCZNIA – MISJONARZA

MIŁOSIERNI 
JAK OJCIEC

Z nauczania Papieża 
Franciszka
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MIŁOSIERNI 
JAK OJCIEC

działa niestrudzenie, „pracuje”, by dziecko wróciło 
do niego, odnalazło w nim, jak statek po burzliwym 
rejsie, bezpieczny port. 
W przypowieści zadziwia i to, że ojciec nie wypo-
mina synowi złej przeszłości, nie karci go. Nie czeka 
na niego z kijem w ręku, z wyrzutami, litanią żalów, 
pretensji i twardych słów. Syna witają otwarte ramio-
na ojca. Kiedy rozpoczyna swoje wyznanie, ojciec 
jakby kładł palec na jego usta, mówił „ Już dobrze, 
synu, wiem wszystko, najważniejsze że wróciłeś. Nad 
wszystkim dominuje radość ojca z powrotu syna. Co 
więcej, daje mu najlepszą szatę, pierścień, sandały na 
nogi, wyprawia ucztę. Miłosierdzie ojca przywraca 
marnotrawnemu dziecku jego największą godność, 
godność dziecka Bożego.

czyń miłosierdzie na co dzień

Nie od razu miłosierdzie 
w sercu zbudowano. Nie 
zrażajmy się. Czyńmy 
krok po kroku. Żeby nam 
weszło w nawyk, stało się 
naszą naturą. Na koniec 
zadajmy sobie kilka py-
tań: Czy nie zostawiam 
bliźniego w potrzebie? 
Czy chętnie daruję ura-
zy? Czy odmawiam 
modlitwę Koronka do 
Miłosierdzia Bożego jako 
lekarstwo na wszystkie 
dolegliwości? Pomyślmy, 
niech miłosierdzie okazy-
wane bliźnim będzie oka-
zją do spłacenie choćby 
małej cząstki długu, jaki 
wciąż zaciągamy wobec 
Boga przez nasze słabości 
i grzechy.

      Ks. Wojciech Przybylski

OJCIEC NASZEJ 
WOLNOŚCI

Wielu ludzi zwraca uwagę, że Polska jest dziś wy-
spą wiary w całej Europie. Na pewno nie byłaby 

taka, gdyby nie było Ks. kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, który jako prymas Polski w najtrudniejszych 
czasach dla polskiego Kościoła stał się wielkim au-
torytetem i wzorem dla katolików i wszystkich pra-
gnących wolności. Bez wątpienia Prymas Tysiąclecia 
jest wzorem miłości do człowieka. Ojciec Święty Jan 
Paweł II nazwał go nawet rzecznikiem praw czło-
wieka. Ksiądz Prymas budził świadomość godności 
człowieczeństwa, uczył, że najważniejszy na ziemi jest 
człowiek, jako dziecko Boga. Prosił, żebyśmy nie zmie-
nili się w stado wilków gryzących się wzajemnie, ale 
żebyśmy byli ludźmi, którzy potrafią miłować i mieć 
świadomość prawdy, ale jednocześnie przebaczać. 
„Ja nie mam wrogów, tylko ludzi, którzy się uważają 
za moich wrogów”, mawiał Prymas Tysiąclecia. Wśród 
cnót, które w swoim życiu praktykował Ks. kardynał 
Stefan Wyszyński, trzeba wskazać wielkie miłowanie 
Ojczyzny. Ta jego miłość do ojczyzny to też wzór dla 
nas. Mówił, że kocha Polskę więcej niż własne serce i 
wszystko co czyni dla Kościoła, czyni  dla niej. 
W czasie Milenium Chrztu Polski Ksiądz Prymas chciał 
ubezpieczyć tożsamość naszej Ojczyzny, tę samą 
istotę naszego życia narodowego, czyli wiarą Pola-
ków. Uczynił to w dłoniach Matki Bożej w milenijnym 
Akcie Oddania Polski w niewolę Maryi za wolność 
Kościoła w Ojczyźnie, ale i na świecie. Cały czas miał 
świadomość tej misji, jaką Polska ma wobec świata. 
„Po Bogu dla mnie Polska jest najważniejsza” – to prze-
słanie także na dzisiejsze czasy jest dla nas wszystkich 
bardzo ważne.
Watykan otworzył drogę do beatyfikacji Ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Na tę decyzję Ojca Świętego 
Franciszka oczekiwali wszyscy, którzy mają świado-
mość, że bez Prymasa nie byłoby wolnej Polski. Papie-
ski dekret o heroiczności cnót kandydata na ołtarze 
praktycznie otwiera drogę do jego wyniesienia na 
ołtarze i kończy podstawowy etap procesu beatyfika-
cyjnego. Do ogłoszenia błogosławionym potrzebny 
jest cud dokonany za wstawiennictwem Ks. kard. 
Wyszyńskiego, któremu przysługuje tytuł Czcigod-
ny Sługa Boży. Realnie jest szansa, aby beatyfikacja 
odbyła się w roku stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. To byłby piękny, symboliczny znak i 
wyraźne wskazane: idźcie drogą oddania Kościołowi, 
służby ludziom, idźcie drogą maryjną, kochajcie swo-
ją Ojczyznę – jak to czynił Ks. kard. Stefan Wyszyński.   
   
    - Irena - 
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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

24/06/2018 Kacper Kaszuba
01/07/2018 Halina Borkowska, 
     Karol Żdżarski

23/06/2018 
Agata Dąbrowska i Jacek Puściński
29/06/2018 
Joanna Ochał i Piotr Gajdziński
30/06/2018 
Aneta Luty i Maciej Nowacki

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie 
wizyty duszpasterskiej 2018: 
 
Rybczyńscy Halina Józef,Kielczany 
Madejscy Ilona Dariusz,Kielczany 
Bartnik Danuta Józef,Skarkiszki 
Czerlanis Teresa Sylwester,Skarkiszki 
Buchowscy Stanisława Jan,Skarkiszki 
Staśkiewicz Danuta Walenty,Skarkiszki 
Raglis Bożena Kazimierz,Skarkiszki 
Tomal Hanna Wojciech,Krasnogruda 
Czeropska Janina,Krasnogruda 
Gniazdowscy Bożena Ryszard,Marynowo 
Ramel Marta Mariusz,Marynowo 
Andrulewicz Barbara Stanisław,Marynowo 
Masal Danuta Andrzej,Marynowo 
Massal Alicja Wiesław,Marynowo 
Fiedorowicz Renata Marek,Marynowo 
Rutkowski Krzysztof,Marynowo 
Klimasara Janina Olgierd,Marynowo 
Dzimido Stanisława Stanisław,Marynowo 
Dziemido Krystyna Mirosław,Marynowo 
Kaklin Aleksandra Piotr,Marynowo 
Pełszyńscy Halina Antoni,Marynowo 
Januszko Agnieszka Józef,Radziucie 
Bocheńscy Marzena Waldemar,Radziucie 
Czakis Krystyna Andrzej,Radziucie 
Niewulis Anna Gedymin,Burbiszki 
Tomkiewicz Anna Jan,Burbiszki 
Żukowscy Ruta Jan,Burbiszki 
Szczerbińscy Helena Józef,Burbiszki 
Ziniewicz Regina,Posejanka 
Andrejczyk Stanisław,Posejanka 
Andrejczyk Józef,Posejanka 
Bizio Ewa Leszek,Posejanka 
Bizio Anna Krzysztof,Posejanka 
Miszkiel Marta Mirosław,Posejanka 
Sapiega Irena Tadeusz,Posejanka 
Nowak Sylwia Damian,Posejanka 
Hołubowicz Dorota Henryk,Posejanka 
Polimscy Anna Rajmund,Posejanka 

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UOlgierd Pachutko, Sejny
 (l. 61)  zm. 19/06/2018
UBronisława Margiewicz, Dusznica 
 (l. 82) zm. 20/06/2018
UHelena Gajdzińska, Sejny 
 (l. 95)  zm. 23/06/2018
UJanina Krajewska, Sejny
 (l. 86) zm. 27/06/2018

1/ Adam Anuszkiewicz, kawaler, Sejny i Ola So-
roka, panna, Folwark Berżniki, Parafia Berżniki.

2/ Tomasz Knapp, kawaler, Białystok, Parafia św. 
Kazimierza i Marta Rutowicz, panna, Stabieńsz-

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT



9Nr 233/2018

INTENCJE MSZALNE  08 - 21.07.2018
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 8 lipca 2018 
07:00  +Stanisław Łobik (9mc) 
07:00  +Teresa Okulanis-Pawlik (8 rocz.) 
08:30  +Wiktoria (62 rocz.) +Wincenty +Jan +Zofia 
 +Helena z r. Dąbrowskich
10:00  +Zofia (4 rocz.) +Wacław i z r. Pietranisów
11:30 Intencja Nieustającego Różańca  
13:00 LT +Jerzy Łatwis (miesiąc od pogrzebu)
17:30  +Tomasz Harackiewicz (8mc)
PONIEDZIAŁEK, 9 lipca 2018 
06:30  
08:00  +Zofia Sawicka (7mc)
08:00  +Edmund Koronkiewicz (20 rocz.) 
 +Aniela+Piotr+Roman
08:00 +Romuald Miszkiel +Aniela+Antoni +Władysław 

+Witold z r. Grablewskich
08:00  +Piotr Skrypko (miesiąc od pogrzebu)
17:30  +Andrzej Zaborowski (7 rocz.) 
17:30  +Romuald Polanis i rodzice
17:30  +Franciszka Polakowska-Gaus (9 rocz.)
WTOREK, 10 lipca 2018 
06:30 +Antoni+Magdalena+Józef+Zofia z r. Grablunów 

+Romuald+Anna+Witold Makowscy
08:00 +Janina Pachucka
08:00 +Anna Wołyniec (10 rocz.)
08:00 +Antonina+Józef Rybczyńscy
17:30 +Zofia Wodecka (11mc)
17:30 +Irena Kornowska
ŚRODA, 11 lipca 2018 
06:30  
08:00  W intencji Bogu wiadomej
08:00  +Piotr Wróblewski (4mc)
08:00  +Bożena Gryguć (3mc)
17:30  O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla r. Lyszików i 

Gwiazdów i wieczność dla zmarłych
17:30  +Tadeusz Adamowicz (7mc)
CZWARTEK, 12 lipca 2018
06:30  +Jan Leończyk
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Genowefy Palewicz w 70 rocz. urodz.
08:00  +zm. z r. Łączków, Dźwilewskich, Kowalików 
 i Motuków
08:00  +Stanisława Auron (1 rocz.)
17:30  O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ireny i Jerze-

go Zajkowskich w 61 rocz. ślubu oraz Magdaleny 
i Aleksandra Ulatowskich w 4 rocz. ślubu

17:30  +Henryk Sapiega (1 rocz.) +Stanisława+Józef
 +Bolesław+Wincenta  
PIĄTEK, 13 lipca 2018
06:30  
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bożeny 
 z ok. urodz. i dla  rodziny Raglisów
08:00  Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Leokadii i Stefana Dąbrowskich w 68 rocz. 
ślubu

08:00  +Stanisław Mikłaszewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30  +Wiesław Okulanis (15 rocz.) +Ignacy i zm. z rodz.
17:30  +Mieczysław Wojciechowski (5 rocz.)

17:30 +Marianna Tananis (18 rocz.)
SOBOTA, 14 lipca 2018 
06:30  +Halina Gawinowicz (5 rocz.)
08:00 +Janina Gniazdowska
08:00  +Aleksandra (30 rocz.) +Wincenty Rapczyńscy
11:00  LT: O błog. Boże dla Nowożeńców
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Wacław Wróblewski +Katarzyna+Jan
17:30  +Józefa Janczulewicz
17:30  +Józef Misiukanis (13 rocz.)  
NIEDZIELA XV ZWYKŁA, 15 lipca 2018 
07:00  +Bronisław Ludorf (48 rocz.)
07:00 +Jadwiga +Mieczysław Gerwel
08:30  +Czesław Matulewicz
10:00  +Paweł+Witold z r. Koneszko i dziadkowie
11:30  Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

w 30 rocz. ślubu dla Mariana i Doroty Uroda oraz 
dla Kingi i Jana Werelich, Romana i Marzeny Fejfer

11:30 Za parafian
13:00 LT: Bożena Nowacka +Julia+Janusz Jagłowscy
17:30 +Wacław Tulin +Adam+Franciszka+Michał
 +Antonina 
PONIEDZIAŁEK, 16 lipca 2018
06:30  
08:00  +Stefania+Franciszek Korzenieccy 
08:00  +Halina+Czesław Palanis
08:00  +Józef+Ludwik Kamińscy
17:30  +Henryk Makarewicz (9mc) +Zofia+Marian  
17:30  +Czesław Żegarski (6 rocz.)
WTOREK, 17 lipca 2018 
06:30  O błog. Boże, opiekę MB, zgodę i miłość w mał-

żeństwie Martyny i Karola i o dar potomstwa dla 
Małgorzaty i Bartosza i dobrego męża dla Danieli

08:00  +Tadeusz Waluś (7mc) 
08:00  +Teresa Hołubowicz (2mc)
08:00  +Stefania i z r. Korzenieckich
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Rafała 

Dziemitko w 25 rocz. urodzin
17:30  O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Kuby i 

Natalii
17:30  +Henryk+Maria+Mieczysław Stefańscy
ŚRODA, 18 lipca 2018 
06:30  +Jan Leończyk 
08:00  +Leokadia (6 rocz.) +Romuald Pawełek 
08:00  Za parafian
17:30  +Remigiusz Faszczewski (8 rocz.)
17:30  +Julian (2 rocz.)+Stanisława (14 rocz.)+Stanisław 

(13 rocz.) z r. Macianisów 
CZWARTEK, 19 lipca 2018 
06:30  
08:00  +Sławomir Korzeniecki i dziadkowie
08:00  +Stanisław Łołka +Waleria Dembowska
08:00  +Janina Andrejczyk (1 rocz.)
08:00 +Olgierd Pachutko (miesiąc od pogrzebu)
17.30  +Ryszard Miszkiel (10mc)
17:30  +Olgierd (1 rocz.) +Anna Jasiewicz
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PIĄTEK, 20 lipca 2018 
06:30  +Czesław Witkowski
08:00 O błog. Bożę, opiekę MB i zdrowie dla Weroniki 

Wołukanis w 90 rocz. urodzin
08:00  +Irena Skupska (4mc) 
08:00  +Wincenty+Zofia Szlaużys 
08:00  +Bronisław Margiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30  +Zofia+Antoni i z r. Czeszkiewiczów 
17:30  +Antoni+Rozalia+Józef z r. Draugialisów
SOBOTA, 21 lipca 2018 
06:30  
08:00  +Stanisław+Irena Statkiewicz
08:00  +Jerzy Kamiński (2 rocz.)
08:00 +Antoni Kamiński 

17:30 +Marianna Pietkiewicz (20 rocz.) +Daniel Lewko-
wicz

17:30  +Zygmunt Luto (2 rocz.)
17:30  +Marian+Krystyna Cicheccy +Józefa+Witold 

Łabanowscy
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA, 22 lipca 2018
07:00 +Marian Luto
08:30 +Jerzy+Stefania Woźnialis
10:00 +Kazimierz i z r. Górskich
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Czesława, 

Danuty i Czesławy z r. Morozów
11:30 +Janina Kap (4mc)
13:00 LT: +Anna +Olgierd Macianis
17:30 +Helena +Witold Andrulewicz +Marek Sapiega

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wakacje już trwają w najlepsze, są one na pewno okazją do wzmocnienia sił fizycznych, ale też i 

duchowych. Sprzyja temu kontakt z pięknem przyrody, słońcem i dobrymi ludźmi spotkanymi na 
wakacyjnych drogach. Bóg pragnie być z nami także w wakacyjnym czasie, nie zapominajmy o tym. Na 
wakacyjnych ścieżkach spotykamy wiele świątyń, wstąpmy, uwielbijmy w nich Jezusa Eucharystycznego. 
Bądźmy na niedzielnej Mszy św., która przynosi pokój i zbawienie. 

Przypominamy o niedzielnym porządku Mszy św. w naszej Bazylice: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 i 17.30. 
Również jest Msza św. w języku litewskim: w Bazylice o 13.00, a w kościółku w Żegarach o 10.00. W dni 

powszednie Msze św. są sprawowane: 6.30; 8.00 i 17.30. Okazja do spowiedzi św. codziennie 15 min. przed 
Mszą św., a w niedzielę także w czasie nabożeństw.

Pielgrzymka piesza z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie wyruszy 15 lipca, a w poniedziałek, 16 lipca będzie 
nawiedzać nasze Sanktuarium. Jak dotychczas pragniemy podjąć pielgrzymów gościnnie, częstując ich 

obiadem. Przybędzie ich do nas około tysiąca. Prosimy zatem naszych Parafian o pomoc w przygotowaniu 
posiłku dla pielgrzymów w różnej formie: materialnej pieniężnej, albo materialnie w produktach, z których 
przygotujemy smaczny bigos, miło będzie zatroszczyć się o napoje, ciasta i pieczywo. W niedzielę, 15 lipca 
po  Mszach św. będzie przy kościele zbiórka ofiar na ten cel. Bóg zapłać za każde wsparcie.

Kolejna, 73 rocznica Obławy Augustowskiej będzie obchodzona w niedzielę, 15 lipca w Gibach. Msza św. 
w intencji ofiar Obławy będzie w kościele św. Anny o godz. 12.00, a następnie Apel Pamięci na wzgórzu  

upamiętniającym ofiary lipcowej tragedii, w której zostali bezprawnie aresztowani przez NKWD, a następnie 
wywiezieni i zamordowani i zakopani w bezimiennych dołach mieszkańcy Sejneńszczyzny. Zachęcamy do 
licznego udziału w tej uroczystości.

Pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Rajgrodzie będzie 21 lipca, w sobotę. 
Zachęcamy do wybrania się do Rajgrodu na modlitwę, a przy okazji można nawiedzić grób śp. ks. prałata 

Kazimierza Gackiego, proboszcza naszej parafii sejneńskiej. 

Przygotowujemy się do tegorocznego jubileuszowego Festiwalu Organowego Młodych w naszej Bazylice. 
W tym roku już po raz dwudziesty piąty rozbrzmiewać będzie muzyka organowa na sejneńskich 36-cio 

głosowych organach. Festiwal rozpocznie się 31 lipca i trwać będzie do 4 sierpnia. Codziennie w tym czasie 
wieczorem o godz. 19.00 będą koncerty organowe w wykonaniu profesorów i studentów.

Zaplanowany pobyt dzieci z Białorusi w lipcu w naszej Parafii nie dojdzie do skutku, bowiem do przyjęcia 
dzieci u siebie na nocleg zgłosiło się zaledwie dwie rodziny. Z przykrością więc trzeba było odwołać 

wakacje dzieci z Baranowicz, chociaż miały już gotowe wizy wjazdowe do Polski. Szkoda, że tak się stało, 
ale wciąż wierzę, że nasze rodziny są otwarte i życzliwe i jakieś ważne okoliczności sprawiły, że nie można 
było wziąć dzieci do siebie. Jednak warto cnotę miłosierdzia w sobie rozwijać.

Trwają prace remontowe przy naszej Bazylice. Odnawiana jest północna elewacja naszej świątyni, a 
więc dokończone malowanie wieży i dalej kaplicy Matki Bożej, aż do elewacji klasztoru. Prace 

postępują tak, aby na Jubileusz wszystko było gotowe. Jeśli nam starczy pieniędzy (z ofiar naszych 
Parafian) to dokończymy również wieżę od strony południowej. Przypomnę, że wkład własny Parafii 
na tegoroczne prace przy Bazylice to 35 tysięcy złotych, a dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wynosi 250 tysięcy złotych. Proszę wszystkich o modlitwę w intencji tych prac, jak również 
w remoncie figury Matki Bożej wraz z postumentem stojących po prawej stronie placu kościelnego. A 
tym, którzy wspierają te prace ofiarnym groszem niech Bóg wynagrodzi i Matka Boża wyprasza Boże 
bogosławieństwo. Bóg zapłać. 
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Ks. Kamil jako moderator Ruchu Światło-Życie prowadzi rekolekcje dla dzieci w Chełchach. Opierają się one na 15 ta-
jemnicach różańcowych, każdy dzień to jedna tajemnica. Jest czas na formację, modlitwę, zabawę, ciekawe rozmowy i 
poczucie wspólnoty. Z naszej Parafii uczestniczy w nich 14 dzieci. Zdjęcia ukazują radość dzieci przeżywających właśnie 
tajemnicę Bożego Narodzenia, a skoro tak, to również św. Mikołaj. Dużo radości, zabawy i nowi koledzy i koleżanki. To 
zawsze zostanie w pamięci i będzie pięknym wspomnieniem. 
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Obrazy o tematyce sakralnej z prywatnej kolekcji Państwa Barbary i Marcina Błaszczyków z Łodzi znalazły 
miejsce w specjalnie przygotowanych salach naszego klasztoru. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 1 
września br. w ramach obchodów Jubileuszu 200-lecia Diecezji Sejneńskiej, ale już teraz można oglądać i 
kontemplować i mistycznie przeżywać piekno sztuki sakralnej sprzed kilkuset laty stworzonej.


