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DOBROĆ I POTĘGA ANIOŁÓW
Nie tylko w poezji, lecz również w najbardziej oficjalnym nauczaniu wiary mówi się o możliwości upodobnienia do aniołów. „Na wzniosłe imię anioła – mówi święty papież Grzegorz
Wielki – również wy, możecie zasłużyć. Każdy z was – o ile
otrzymał do tego natchnienia z nieba – prawdziwie jest aniołem, jeśli zdoła odwieść bliźniego od zła, jeżeli stara się zachęcić
go do dobrego, jeśli błądzącemu mówi o wiecznym królestwie,
i o karze, i nie szczędzi mu świętych słów upomnienia”.
Przede wszystkim jednak anioł kojarzy się z gestem pochylenia
nad człowiekiem słabym i bezradnym lub cierpiącym. Skojarzenie to utrwaliło się w języku, w postaci takich zwrotów jak:
„anielska cierpliwość”, „anioł dobroci”, „to anioł nie człowiek”
itp. Zauważmy jednak, że anielska moc istotnie różni się od
ludzkiej. Jest potężna. Weźmy dla przykładu słynną scenę
z Księgi Daniela: „Anioł Pański zstąpił z Azariaszem i jego
towarzyszami do pieca i wyrzucił płomień ognisty z pieca.
Sprawił, że w środku pieca przewiewał jakby wietrzyk, rosisty, a
ogień nie dotknął się ich wcale i nie zadał im żadnego bólu ani
szkody” (Dn 3, 49 – 50). Przecież to od razu rzuca się w oczy, że
ten anioł różni się bardzo od miłosiernego samarytanina. Nie
dotyczą go ograniczenia naszej ludzkiej kondycji.
Potęga aniołów nie tylko wspiera przyjaciół Bożych. Jest groźna dla zła. W Biblii mówi się o tym tak często, że aż trudno zrozumieć, dlaczego prawda o aniołach jako o
potężnych wrogach zła jest w naszej świadomości prawie obecna. Przypomnijmy główne epizody tworzące
tę tradycję. Otwierają ją Cheruby z ognistym mieczem, postawieni u bram Edenu (por. Rdz 3,24).
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
22 lipca Mk 6, 30-34 Miejsce odosobnienia ma być dla nas miejscem odpoczynku. Cisza i
samotność okazją do spotkania z Bogiem. On ukoi nasze serca. Mój odpoczynek, który jest
w Bogu. Rozumieć, że za każdym razem, gdy wznoszę swego ducha do Boga, doświadczam
odpoczynku w Nim.
25 lipca Mt 20, 20-28 Wezwanie do służby naszym bliźnim kierowane do każdego z nas przez
Jezusa wyznacza nam sposób naszego postępowania w codzienności. Ile w nas jest miłości
względem braci i sióstr, tyle jest w nas gotowości służenia im.
29 lipca J 6, 1-15 Jezu, jakże zachwyca nas Twoja troska o tych, którzy pragną słuchać Ciebie. Dostrzegasz ich potrzebę wzmocnienia się pokarmem. Proszę Ciebie, aby to, co związane jest z moimi
codziennymi potrzebami, nigdy nie przysłoniło mi Ciebie. Wlewaj w moje serce pewność, że zawsze
będziesz troszczyć się również o mnie.
2 sierpnia Mt 13,47-53 Doświadczenie Boga obecne w mojej pamięci powinno służyć moim
braciom i siostrom. Jestem wezwany do dawania świadectwa o tym, co On uczynił i czyni w
moim życiu.
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA XVI ZWYKŁA - 22 lipca 2018

A

postołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu
Mk 6, 30-34
wszystko, co zdziałali i czego nauczali.
A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na
pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem
przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie
mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie,
osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu
zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich
miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł,
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich
nauczać o wielu sprawach.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
ycie Jezusa jest nieustannym ukazywaniem i codziennym stosowaniem w praktyce Jego „miłości
pasterskiej”. Jezus lituje się nad tłumami, bo były nękane i porzucone, jak owce bez pasterza; szuka owiec
zagubionych i rozproszonych, a gdy je odnajdzie, cieszy się, zbiera je i broni, zna je i woła każdą po imieniu,
prowadzi je do wody i na zielone pastwiska, gdzie
mogą odpocząć , przygotowuje dla nich posiłek i karmi
je swoim własnym życiem.
Katecheza, 7 VII 1993

Ż

NIEDZIELA XVII ZWYKŁA – 29 lipca 2018

J

ezus udał się na
drugi brzeg Jeziora Galilejskiego,
J 6, 1-15
czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim
wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla
tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i
usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł
oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego,
rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się
najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę.
Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu
Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba,
aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra,
rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma
pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to
jest dla tak wielu?» Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom
usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli
więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu
tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy
dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się
nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe
ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi
po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus,
mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma
przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli
przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam
usunął się znów na górę.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
udowne rozmnożenie chleba, jakie miało miejsce
w pobliżu Kafarnaum, w Ewangelii Janowej wydarzenie to wiąże się z mową wygłoszoną następnego dnia. Jezus podkreśla w niej, iż trzeba zdobywać
pokarm, „który trwa na wieki”, poprzez wiarę „w Tego,
którego Bóg posłał”. Jezus mówi także, że oto On
jest prawdziwym chlebem, który „życie daje światu”,
więcej który daje swoje ciało „za życie świata”.
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Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (9)

Rys historyczny figury Matki Boskiej,
Pani Sejneńskiej

F

igura jest bardzo rzadkim typem wizerunku maryjnego, który występował w XIV i XV wieku.
Jest jedyną znaną figurą tego okresu, która dotychczas i aktualnie doznaje kultu i czci. Jest najbogatsza w symbolikę pośród zachowanych. Zakupiona i sprowadzona do Sejn w 1602 roku, jako wystrój
kościoła klasztornego. Dominikanie sejneńscy, którzy przybyli z Wilna w 1602 roku, otoczyli figurę
troskliwą opieką, dbali o wystrój, a szczególnie o jej rozsławienie. Ustawiono ją w ołtarzu
świeżo wybudowanego drewnianego kościoła.
W Europie zachowały się jeszcze figury szafkowe stanowiące obiekty muzealne: dwie w Muzeum
Diecezjalnym w Pelplinie pochodzące z kościołów w Klonówce i Lubiszewie, po jednej w Germańskim
Muzeum w Norymberdze, która pochodzi prawdopodobnie z Rogóźna koło Grudziądza, w Muzeum
Cluny w Paryżu oraz pochodząca z Elbląga, a wywieziona w 1945 roku do wiejskiej świątyni w Vacha
koło Eisenach w Niemczech.
Z przybyciem figury do Sejn i umieszczeniem jej w kościele św. Jerzego, Matka Boska niejako osobiście
nawiedziła te strony, jako Królowa wśród wiernego ludu poczęła szczodrze siać swoje łaski; nie tylko
prośby w potrzebach dla duszy bywały wysłuchane, ale także cierpienia i choroby ciała znalazły tu lekarstwo i cudowne uzdrowienia: ułomni, ślepi, kulawi, głusi wracali do zdrowia. Liczne wota dziękczynne
były tego dowodem, jako oczywiste dowody odebranych łask. Rozgłos ich rozchodził się szeroko, a
nawet docierał do Rzymu. Ten rozgłos ściągał do Sejn tysięczne tłumy wiernych na uroczystości Matki
Boskiej Nawiedzenia, Wniebowzięcia, Narodzenia i Różańcowej.
Przymiotniki nadane figurze: Matka Boska Sejneńska, łaskami słynąca, od Trójcy Świętej, Matka Wspomożenia Wiernych, Przemożna Orędowniczka – dobitnie świadczą o wielkim kulcie, jakim jest obdarzona
w Sanktuarium Maryjnym w Sejnach. Liczne wota dziękczynne, mimo dwukrotnej
kradzieży części z nich, zaświadczają zasadności tych przymiotników. Od wieków słowa„łaskami słynąca”
towarzyszą Sejneńskiej Pani. (cdn)

JUBILEUSZ 200-LECIA DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ: 1-2 września
KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA, 22 lipca 2018
Słowo Boże: Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34
PONIEDZIAŁEK, 23 lipca Święto św. Brygidy
Szwedzkiej, zak, Patronki Europy
Słowo Boże: Ga 2,19-20; J 15,1-8
WTOREK, 24 lipca Wsp. św. Kingi, dziewicy
Słowo Boże: Mi 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
ŚRODA, 25 lipca Święto św. Jakuba Apostoła
Słowo Boże: 2Kor 4,7-15; Mt 20,20-28
CZWARTEK, 26 lipca Wsp. św. Joachima i Anny
Słowo Boże: Jr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
PIĄTEK, 27 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 3,14-17; Mt 13,18-23
SOBOTA, 28 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 7,1-11; Mt 13,24-30
Początek XXVI Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną
Górę - katedra ełcka godz. 6.00
NIEDZIELA XVII ZWYKŁA, 29 lipca 2018
Słowo Boże: 2Krl 4,42-44; Ef 4,1-6; J 6,1-15
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PONIEDZIAŁEK , 30 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 13,1-11; Mt 13,31-35
WTOREK, 31 lipca Wsp. św. Ignacego Loyoli
Słowo Boże: Jr 14,17-22; Mt 13,36-43
ŚRODA, 1 sierpniaWsp. św. Alfonsa Marii
Liguoriego, bpa, dK
Słowo Boże: Jr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszaw.
CZWARTEK, 2 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 18,1-6; Mt 13,47-53
Odpust zupełny “Porcjunkuli”
PIĄTEK, 3 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 26,1-9; Mt 13,54-58
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 4 sierpnia Wsp. św. Jana Marii Vianneya
Słowo Boże: Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 5 sierpnia 2018
Słowo Boże: Wj 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; J 6,24-35
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

W wakacje dobrze wypocząć

T

rwające miesiące wakacyjne przypominają nam o przysługującym nam prawie do wypoczynku. Odpoczynek jest po to, aby móc odpocząć i powinien on być konieczną troską o ciało i o ducha. Wzmacnia on nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Szansa odprężenia dana w wolnym czasie powinna też być
wykorzystana jako powrót do natury. Poznajemy bowiem wówczas lepiej miłość Boga objawiającego się
w dziełach stworzenia. Jezus nauczał zachęcając do obserwowania ptaków, lilii polnych (Mt 6,26nn.) i do
czerpania z ich obserwacji duchowych pouczeń. Wiemy, i to nie od dziś, że jakość naszego wypoczynku
nie zależy od ilości nagromadzonych wrażeń, ale od jakości ich kontemplowania.
Czasami bywa i tak, że wypoczywając nie wypoczniemy, bo źle wypoczywamy. Dobrego wypoczynku
uczymy się także wówczas, gdy przewidujemy, gdy mamy plan wypoczynku. Różne finansowe możliwości
wielu z nas wpływają także na jakość i uwarunkowania naszego wypoczynku. Liczy się zawsze mądre
zagospodarowanie wolnego czasu, a to wymaga pomysłu i troski z naszej strony. Zwykle inni też nam w
tym pomagają, ale ostatecznie to jednak od nas zależeć będzie, czy dobrze wypoczniemy, gdzie, z kim i
za ile. Każdy powinien zadbać o swój wypoczynek, aby uczynić go odpowiednim dla siebie, aby później
nie czuć się źle, nie być „rozbitym” i nie mieć poczucia straconej godności, czasu oraz pieniędzy.
Czasami można spotkać ludzi„ciągle zapracowanych” i usłyszeć: u nas, nie ma wakacji. Tak mówią ci, którzy
zapracowują się „na śmierć” - pracoholicy. Z takiej pracy nie ma i nie będzie żadnego większego pożytku.
Piąte Boże przykazanie nakłada na nas obowiązek troski o życie i zdrowie. Nawet maszyna potrzebuje
czasu przestoju, okresu konserwacji, przeglądu. Człowiek niewypoczęty, niewyspany, niezrelaksowany, lecz
zmęczony, żyjący ledwo z dnia na dzień, a w dodatku nadmiernie nerwowy jest nie tylko mało wydajny
w pracy, ale i staje się odpowiedzialnym za ruinę swojego zdrowia. Nie przybywa Bożej chwały przez taki
zły styl życia, nawet jeśli przybywa pieniędzy, bo tak intensywnie się eksploatując, nie żyje się jednak
mądrze. Słoneczne i pochmurne dni wakacyjne nie powinny służyć leniuchowaniu. Warto przeczytać
dobrą książkę, zobaczyć ciekawy film, poznać nowych ludzi, odwiedzić przyjaciół i interesujące miejsca.
Czekają na nas wspaniałe zakątki ze swoją historią i urocze regiony z bogatym folklorem. Wakacje są
okazją do bycia razem, z rodziną, przyjaciółmi. Wakacyjne podróże wychowują nas do większej troski o
naturę i uczą nas szacunku do wszystkiego, co żyje, i do tego, co ludzie dobrego i pięknego uczynili.

Papieskie Intencje Modlitwy – sierpień 2018
Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb
ludzkości.

W TYM CZASIE PATRONUJĄ NAM:
• 23 VII – św. Brygida (1303-1373), szwedzka mistyczka, patronka Europy.
• 24 VII – św. Kinga (1234-1292), polska księżna, a następnie klaryska w Starym Sączu.
• 25 VII – św. Jakub Większy (I w.), pierwszy męczennik wśród Apostołów, patron Hiszpanii.
• 26 VII – święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny.
• 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), hiszpański rycerz, założyciel zakonu jezuitów.
• 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), włoski kapłan, założyciel zgromadzenia redemptorystów.
• 4 VIII – św. Jan Maria Vianney (1786-1859), francuski kapłan, gorliwy spowiednik, patron proboszczów.
Nr 234/2018
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Z nauczania Papieża
Franciszka

O JEDNOŚĆ
W RÓŻNORODNOŚCI
Dobrze jest pomagać sobie w unikaniu dwóch pokus, często się pojawiających. Pierwsza to pokusa
dążenia do odmienności bez jedności. Dzieje się tak
wtedy, kiedy chcemy się wyróżniać, kiedy tworzą
się ugrupowania i partie, kiedy się usztywniamy w
postawach wykluczających, kiedy zamykamy się
we własnych odrębnościach, być może uważając się
za najlepszych lub mających zawsze rację. Są to tak
zwani „stróże prawdy”. Wówczas wybiera się część,
a nie całość, przynależność w pierwszym rzędzie do
tego czy tamtego, a nie do Kościoła; stajemy się stronniczymi „kibicami”, zamiast być braćmi i siostrami w
tym samym Duchu, chrześcijanami „lewicowymi lub
prawicowymi” zamiast być Jezusowymi; nieprzejednanymi strażnikami przyszłości, a nie pokornymi i
wdzięcznymi dziećmi Kościoła. Wtedy jest różność
bez jedności. Przeciwną pokusą jest natomiast pokusa do jedności bez różnorodności. W ten sposób
jednak jedność staje się jednolitością, obowiązkiem
robienia wszystkiego razem i wszystkiego tak samo,
myślenia wszyscy zawsze w taki sam sposób. I tak
jedność staje się uniformizacją i nie ma już wolności.
A św. Paweł mówi: „gdzie jest Duch Pański – tam
wolność” (2 Kor 3,17).
Naszą modlitwą do Ducha Świętego jest zatem
proszenie o łaskę, byśmy przyjęli Jego jedność,
spojrzenie, obejmujące i miłujące, niezależnie od
osobistych preferencji, Jego Kościół, nasz Kościół;
abyśmy wzięli na siebie odpowiedzialność za jedność
wśród wszystkich, eliminowali obmowy, które sieją
niezgodę i trujące zawiści, bo być mężczyznami i
kobietami Kościoła oznacza być w jedności; to także
proszenie o serce, które będzie czuło, że Kościół jest
naszą matką i naszym domem: domem gościnnym i
otwartym, gdzie ludzie dzielą się wieloraką radością
Ducha Świętego.
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KONTEM
W DRO

Ks. Wojciech Bartkowicz

Miałem kiedyś pewne zastrzeżenia co do sensowności zwyczaju rozpowszechnionego wśród
kierowców – zawieszaniu różańca na przednim
lusterku. Czy nie jest to czasem traktowanie paciorków różańca jak talizmanu, który ma chronić
kierowcę i jego pojazd?

M

oże czasem i tak bywa. A jednak ten zwyczaj niesie w sobie ciekawą symbolikę. Otóż każdy z nas
gdzieś w swoim życiu zmierza odbyć jakąś podróż.
Wypatrujemy drogi, chcemy zawczasu dostrzec niebezpieczeństwo, nie chcemy przegapić miejsc, gdzie
trzeba skręcić… Kierowca musi umieć„czytać mapę”,
ale też „czytać drogę”. W jaki sposób nauczyć się dobrze patrzeć – na świat
i swoje własne życie?
Trzeba użyć odpowiedniego klucza interpretacyjnego. Czy
różaniec nie jest takim
właśnie kluczem?
Ojciec Święty powiada, że w nowym
tysiącleciu potrzebne
jest „chrześcijaństwo
wyróżniające się
przede wszystkim
szkołą modlitwy”
(p.5). Chrześcijanin –
jeśli nie chce zginąć
marnie we współczesnym świecie – musi
stać się człowiekiem
modlitwy, głębokiej,
mądrej i ambitnej.
Chodzi o taki rodzaj spotkania z Bogiem, który w
tradycji nazywany jest medytacją i kontemplacją.
Matka Teresa z Kalkuty, odpowiadając kiedyś na pytanie, dlaczego siostry w jej zgromadzeniu spędzają tyle czasu na adoracji Jezusa Eucharystycznego,
powiedziała, że jest to niezbędne dla misji pracy z
ubogimi. W tej pracy trudno wytrzymać nawet pół
godziny, gdyby nie to, że wiara pozwala w nędzarzach
widzieć umęczone Oblicze Pana. A tego nie da się
SIEWCA

MPLACJA
ODZE
nauczyć bez codziennego wpatrywania się w Boga
na modlitwie.
Wszyscy mamy swoją Kalkutę. Obok nas żyją ludzie,
którym bardzo trudno powiedzieć nawet„dzień dobry”. Przeżywamy chwile, których nie rozumiemy,
sytuacje, od których chciałoby się uciec… chyba, że
odkryjemy w tym obecność Boga. Wtedy uspokaja
się serce: jeszcze trochę wytrzymam, jeszcze raz się
uśmiechnę, przebaczę…
Różaniec to taka adoracja Pana Jezusa rozłożona na
cały dzień. Wraz z poszczególnymi dziesiątkami przesuwa mi się przed oczami Jezus w Jego sytuacjach
radosnych, apostolskich, bolesnych i chwalebnych.
Przez nie patrzę na wszystko co mnie spotyka.„Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej
tradycji kontemplacji chrześcijańskiej”
(p,5).
Powróćmy do obrazu różańca przed
oczyma kierowcy.
Czy nie jest to piękny symbol chrześcijanina, który patrzy
na drogę swojego
życia poprzez różańcowe, a więc Jezusowe tajemnice?
Medytacja nad Jego
Osobą pomaga
mu rozpoznawać
drogę, dostrzegać
znaki ostrzegawcze,
dobrze pokonywać
życiowe zakręty…
Aby modlitwa różańcowa spełniała w naszym życiu taką właśnie rolę
– rolę kontemplacji w drodze – musi być rzeczywiście
rozłożona na całą drogę, musi towarzyszyć człowiekowi prze cały dzień. Nie bójmy się więc tam, gdzie to
możliwe, wracać do Różańca. Na przystanku, w autobusie, w korku, na nudnym zebraniu, gdy czekam, aż
upiecze się ciasto, nie mogę zasnąć, budzę się w nocy,
nie wiedzieć czemu – każda pora i miejsce jest dobre,
by myśleć o Jezusie z Maryją – modlić się różańcem.
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NIEBEZPIECZNE
TALIZMANY
kulturze masowej coraz częściej można znaleźć
W
elementy wskazujące na rzeczywistości demoniczne. Należy pamiętać, że dzieci chętnie utożsa-

miają się z popularnymi postaciami. Bawiąc się, nie
zdają sobie sprawy że prasa, film, gry, zabawki, ubiór,
tatuaże mogą mieć przesłanie magiczne. W drodze
identyfikacji z konkretnym bohaterem noszą jego
symbolikę okultystyczną, nie wiedząc, jakie mogą
wyniknąć konsekwencje dla ich życia duchowego.
Może to być początek drogi odejścia od wiary.
Rodzice powinni zwracać szczególną uwagę jakiej
muzyki dzieci słuchają, w jakie grają gry, jakimi symbolami otaczają się, jakie noszą amulety i talizmany,
jakich używają zabawek. Symbolika, którą się otaczają, stanowi ważną część kultury danej społeczności
czy narodu, jest to znak wyznawanych wartości i o
tym należy rozmawiać z dziećmi i młodzieżą. Wymowa okultystycznej symboliki często jest dziś deprecjonowana bądź tłumaczona jedynie modą, natomiast
księża egzorcyści ostrzegają i wskazują na badania,
które mówią, że 60 procent osób zniewolonych przez
złego ducha, którym udzielali pomocy nosiło amulety
i talizmany.
Zadaniem rodziców, nauczycieli i katechetów powinno być uświadamianie dzieci i młodzieży oraz
dawanie im odpowiednich wzorców. Jeśli zauważymy zmianę zachowania lub nieodpowiednie symbole
w ich otoczeniu, starajmy się z nimi o tych problemach porozmawiać w taki sposób, aby dziecko samo
zrozumiało swój błędny wybór. To trudne zadanie,
które stoi przed każdym rodzicem i wychowawcą.
Nie możemy udawać, że nie dostrzegamy problemu
niszczącej symboliki, która otacza nas i nasze dzieci. Jeśli uważam się za chrześcijanina, powinienem
być świadomy tego, że przez przywiązanie się do
magicznych przedmiotów zapalam zielone światło
dla sił duchowego zła. Przywołuję demony, którym
tak naprawdę zależy tylko na tym, aby osłabić naszą
ufność i wiarę w Boga na rzecz zgubnych zabobonów
i przynieść szkodę duszy, a często zdrowiu i życiu.
			
				- 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

W OSTATNIM CZASIE :
OFIARODAWCY NA REMONT
Sakrament Chrztu Świętego:
08/07/2018 Antonina Ellert,
Miłosz Żeladonis
15/07/2018 Bruno Miszkiel
Igor Buchowski

Zapowiedzi
przedślubne:
1/ Melchior Jakubowski, kawaler, Komorów, Parafia Narodzenia NMP i Magdalena Luto, panna,
Budwieć, Parafia Berżniki.
2/ Kornel Koncewicz, kawaler, Sejny i Wioletta
Dąbkowska, panna, Ostrołęka, Parafia św. Antoniego Padewskiego.

Sakrament małżeństwa:
07/07/2018
Justyna Jagłowska i Paweł Kowalewski
Martyna Wiaktor i Emil Pycz
Beata Głembocka i Arkadiusz Bombrych
14/07/2018
Rasa Pieczulis i Wiktor Żukowski
Monika Czeropska i Adrian Margiewicz
Ramona Palanis i Mateusz Gondek

Odeszli do wieczności:
UJózef Januszewicz, Sejny
(l. 68) zm. 07/07/2018
UJerzy Adukowski, Pełele
(l. 88) zm. 08/07/2018
UJanina Doliwa, Sejny
(l. 68) zm. 09/07/2018
UJulia Drutis, Sejny
(l. 83) zm. 17/07/2018
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Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Niewiadomscy Lidia Czesław,Posejanka
Miszkiel Grażyna Józef,Zaruby
Gerwel Teresa Zygmunt,Zaruby
Milewski Marian,Zaruby
Milewscy Aneta Tomasz,Zaruby
Buchowscy Salomea Piotr,Zaruby
Suchodolscy Krystyna Mirosław,Zaruby
Skupscy Elżbieta Mariusz,Zaruby
Radzewicz Henryka Lucjan,Olszanka
Żeladonis Jadwiga Tadeusz,Olszanka
Gibas Lidia Rafał,Olszanka
Jastrzębscy Teresa Jerzy,Olszanka
Anuszkiewicz Barbara Wojciech,Świackie
Andrukanis Zofia Kazimierz,Świackie
Mroczkowscy Marianna Mirosław,Świackie
Kiejza Elżbieta Jan,Sejny, Cisowa
Guzewicz Anna Andrzej,Sejny, Cisowa
Gryguć Teresa Witold,Sejny, Cisowa
Bałulis Irena Robert,Sejny, Cisowa
Bukało Joanna,Sejny, Cisowa
Miszkiel Krystyna Wojciech,Sejny, Cisowa
Chałkowscy Aldona Algiment,Sejny,Cisowa
Jatkowscy Grażyna Mariusz,Sejny, Lipowa
Wysoccy Mirosława Walerian,Sejny, Lipowa
Bizio Władysława Tadeusz,Sejny, Klonowa
Wróblewscy Asta Daniel,Sejny, Dębowa
Borkowska Aldona,Sejny, Dębowa
Titarczuk Janina Antoni,Sejny, Jodłowa
Wróblewscy Elżbieta Jan,Sejny, Jodłowa
Krzywiccy Danuta Marian,Sejny, Jodłowa
Kap Dorota Jan,Sejny, Kasztanowa
Gałdzewicz Teresa Ryszard,Sejny, Jodłowa
Małkińscy Małgorzata Andrzej,Sejny, Kasztanowa
Motuk Krystyna Ryszard,Sejny, Jodłowa
Nieszczerzewscy Dorota Cezary,Sejny, Wierzbowa
Terleccy Zofia Zenon,Sejny, Wierzbowa
Gulan Helena,Sejny, Jodłowa

SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 22.07 - 05.08.2018
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
+Olgierd Pachutko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Helena +Witold Andrulewicz +Marek Sapiega
PONIEDZIAŁEK, 23 lipca 2018
06:30 +Jan Leończyk
08:00 +Bronisław Radzewicz (1 rocz.)
08:00 +Zofia Majewska (14 rocz.) +Feliks+Jan (1 rocz.)
+Janina Milewscy
08:00 +Walerian Kuczyński (8mc)
08:00 +Anna+Jan Krusznis (5 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, zdrowie i ulgę w
cierpieniu dla Jana
17:30 +Anna+Anton i Berezeccy
17:30 +Anna+Józef Depkun
WTOREK, 24 lipca 2018
06:30 +Janina Kap (4mc)
08:00 +Izabela Brzezińska (9mc)
08:00 +Romuald (5 rocz.) +Jadwiga (3 rocz.) z r.
Dzimitko
08:00 +Grzegorz Butkiewicz (1 rocz.)
08:00 +Mieczysław Albowicz (23 rocz.)
17:30 +Rozalia+Józef+Bolesław z r. Żukowskich
17:30 +Daniela Kruszyłowicz (1 rocz.)
17:30 +Natalia+Edwin Miszkiel
ŚRODA, 25 lipca 2018
06:30 +Anna Kamińska
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Krzysztofa i Janiny i dla rodziny
08:00 +Romuald Wołągiewicz (rocz.)
08:00 +Krzysztof Siniło i dziadkowie
17:30 +Krzysztof Kowalewski
17:30 +Krzysztof i z r. Łebkowskich
17:30 +Emilia+Józef+Bernard Moroz
17:30 +Anna Makowska +Romuald+Wiktor+Helena
Sapieha
CZWARTEK, 26 lipca 2018
06:30 +Marek Ostrowski
08:00 +Anna+Bolesław Andrukanis
08:00 +Franciszek i z r. Ropelów
08:00 +Kazimierz+Zdzisław+Wacław+Zofia+Stanisław Cieślukowscy
08:00 +AnnaGerwel +Bronisława+Aniela+Józefa
17:30 +AnnaWirbał +Jan+Józef+Jan+MariaWaszkiewicz
17:30 +Anna Palanis
17:30 +Anna+Marian i z r. Masianisów
17:30 +Jerzy(12 rocz.) +Aniela+Anna (26 rocz.) i z r.
Januszko
PIĄTEK, 27 lipca 2018
06:30 +Wojciech Wilkiel (9mc)
08:00 +Franciszek Błaszczak (rocz.)
08:00 +Wojciech Wydro (13 rocz.)
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08:00 +z r. Pawłowskich i Olszewskich
08:00 +Helena Gajdzińska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Heleny Stefańskiej w 80 rocz. urodz.
17:30 +Andrzej Korzecki (7mc)
17:30 +Janina Andrulewicz (6mc)
SOBOTA, 28 lipca 2018
06:30 +Stanisław Motuk
08:00 +Dariusz Sienkiewicz (11mc)
08:00 +Mateusz Miszkiel (11 rocz.)
08:00 +Jerzy Szlegier (2 rocz.)
08:00 +Helena Gajdzińska
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Józef+Tadeusz Rasiul
17:30 +Czesław (11 rocz.) +Jadwiga Bronejko +Daniela Czokajło +Alfons +Weronika Krakowscy
17:30 +Daniel Sztukowski (3 rocz.) i z r. Czeszkiewiczów
17:30 +Piotr Chmielewski (23 rocz.) +Adela+Florian
NIEDZIELA XVII ZWYKŁA, 29 lipca 2018
07:00 +Anna+Maria Ponganis +Czesława+Czesław
Tarasiewicz +Natalia Kozakiewicz
08:30 +Aniela+Jan+Józef+Stanisław Teodorowicz
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i
zdrowie w 32 rocz. ślubu dla Zofii i Mariana
Bielewiczów, dla ich dzieci i wnuków
10:00 +Ks. Sylwester Domel (19 rocz.) +Marianna
Dziemido (5 rocz.)
11:30 Za parafian
13:00 LT:
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i
zdrowie dla Rafała i Szymona Brunejko w rocz.
urodz.
PONIEDZIAŁEK, 30 lipca 2018
06:30 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Anna Kapp (7mc)
08:00 +Franciszek Sidor (15 rocz.)
08:00 +Andrzej Kaczanowski
17:30 +Tadeusz Wojciechowicz (16 rocz.)
17:30 +Natalia+Henryk+Halina+Grzegorz+Barbara z
r. Myszczyńskich +Władysław+Władysława z r.
Cichanowiczów
17:30 +Janina Krajewska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Kostrzewski (3mc)
WTOREK, 31 lipca 2018
06:30 +Jan Leończyk
08:00 +Jan Kościelak (rocz.)
08:00 +Robert+Stanisław Czeszkiewicz
+Helena+Józef+Stanisław Gajdzińscy
08:00 +Bazyli Gulan (11 rocz.)
17:30 O błog. Boże dla uczestników XXV Festiwalu
Organowego Młodych
17:30 +Janusz Pietkowski (24 rocz.) +Ludwik
17:30 +Julia+Jadwiga+Józef Wałukanis
ŚRODA, 1 sierpnia 2018
06:30 +Marian Staśkiel (12 rocz.) +Bożena Szymańska
08:00 +Regina Misiewicz (gr1)
08:00 +Jan Leończyk
08:00 +Wacław+Stefania Ordowscy
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17:30 O błog. Boże, opiekę MB, zdrowie i ulgę w
cierpieniu dla Jana
17:30 +Czesław+Zofia+Józef Malinowscy
CZWARTEK, 2 sierpnia 2018 pierwszy miesiąca
06:30 O błog. Boże i uwolnienie z choroby alkoholowej męża Mieczysława i synów Arka i Irka
08:00 +Władysława Cichanowicz (8mc)
08:00 +Regina Misiewicz (gr2)
08:00 +Stanisław Radziewicz
17.30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marianny i Konstantego i dla rodziny
17:30 +Józef i z r. Staśkielów
17:30 +Julia Drutis
PIĄTEK, 3 sierpnia 2018 pierwszy miesiąca
06:30 +Helena Żukowska (10mc) +Piotr (23 rocz.)
08:00 +Regina Misiewicz (gr3)
08:00 +Henryka Węgrzynowicz (3mc)
17:30 +Witold Buczyński (21 rocz.)
SOBOTA, 4 sierpnia 2018 pierwsza miesiąca
06:30 +Regina Misiewicz (gr4)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i miłość dla Diany i

P

Szymona zawierających dzisiaj małżeństwo we
Włoszech
08:00 +Józef Ogórkis (rocz.)
08:00 +Jan (55 rocz.)+Piotr Wiżlańscy +Anna+Leon
Werelich
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i miłość dla Kamila i
Marzeny w 1 rocz. ślubu
17:30 +Janusz Kozakiewicz (11mc)
17:30 +Jadwiga Miszkiel (1 rocz.)
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 5 sierpnia 2018
07:00 +Stanisław Łobik (10mc)
07:00 +Regina Misiewicz (gr5)
08:30 +Franciszek Kamiński (11mc)
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Krystyny
i Stanisława Kwaterskich w 25 rocz. ślubu i rodz.
10:00 +Paweł Koneszko (5 rocz.) +Witold i dziadkowie
11:30 Za parafian
13:00 LT:
17:30 +Marek Sapiega (3 rocz.)
17:30 +Józef+Stefania+Aleksander Makowscy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

an Jezus przypomina swoim uczniom o obowiązku odpoczynku po pracy. Gdy jednak wielki tłum znowu
gromadzi się przy nich, Jezus od razu zaczyna nauczać. Odpoczynek jest konieczny do nabrania sił do
dalszej pracy. Pobyt na urlopie nie zwalnia nas nigdy od czynienia dobra, jeżeli tylko nadarza się ku temu
sposobność.
łcka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 28 lipca po Mszy św. w katedrze o godz. 6.00. Wcześniej,
bo 26 lipca wyruszą pielgrzymi z Augustowa. Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 11 sierpnia. Zachęcamy
do wybrania się na pielgrzymi szlak, będziemy również codziennie łączyć się duchowo z pielgrzymami w
modlitwie.
Uż po raz XXV odbędzie się w naszej Bazylice Festiwal Organowy Młodych w dniach od 31 lipca do 4
sierpnia. Szczegółowy program Festiwalu znajdziemy na ostatniej stronie Siewcy.
spomnienie rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Anny będzie 26 lipca. Byli oni dziadkami
Pana Jezusa, dlatego zachęcamy w tym dniu do serdecznej modlitwy za naszych dziadków: żyjącym
wypraszajmy Boże błogosławieństwo, a zmarłym – wieczne szczęście w niebie.
środę rozpoczyna się sierpień, w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych. 1
sierpnia to pamiętny dzień wybuchu Powstania Warszawskiego, w którym wielu zwłaszcza młodych
Polaków złożyło ofiarę swojego życia na ołtarzu Ojczyzny. Pamiętajmy o nich. Od wielu lat jesteśmy zachęcani
do szczególnej wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu. Uczyńmy to i w tym roku, abyśmy poprzez
nasze wyrzeczenie przyczyniali się do wyzwolenia wielu naszych rodaków z nałogu.
spomnienie Matki Bożej Anielskiej i związany z nim odpust Parcjunkuli obchodzić będziemy 2 sierpnia.
Porcjunkula to wyjątkowy przywilej uproszony przez św. Franciszka z Asyżu, aby każdy, kto w tym
dniu nawiedzi kościół parafialny i spełni zwykłe warunki odpustu, to znaczy: przyjmie Komunię św. oraz
wzbudzi pragnienie uwolnienia się od wszystkich grzechów i pomodli się w intencjach Ojca Świętego,
otrzyma odpust zupełny. Kościół można nawiedzić już w środę wieczorem.
oczątek sierpnia to pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek modlimy się za
kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne; w pierwszy piątek możemy skorzystać z sakramentu pojednania rano i po południu przed Mszą św. (6.30; 8.00 i 17.30). Zachęcamy do przyjęcia Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy; w pierwszą sobotę miesiąca uczcimy
Niepokalane Serce Maryi. Chorych i starszych w domach odwiedzimy we wrześniu. Tego dnia będziemy
szczególnie modlić się za księży proboszczów, we wspomnienie ich patrona, św. Jana Marii Vianneya.
rwają prace remontowe przy naszej Bazylice. Odnawiana jest północna elewacja naszej świątyni. W planie
jest również dokończenie remontu wieży 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. Bg zapłać tym, którzy wspierają te prace ofiarnym groszem i modlitwą.
Trwa także remont figury Matki Bożej wraz z postumentem stojących po prawej stronie placu kościelnego.
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Pielgrzymi Suwałki - Wilno w Sejnach

Po raz kolejnyPielgrzymi idący z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie przybyli do naszego Sanktuarium Matki Bożej naszej
Pani Sejneńskiej i Bazyliki Nawiedzenia NMP w Sejnach. Ponad dziewięćset osób modliło się w intencjach niesionych na
pielgrzymim szlaku. Było przywitanie przez proboszcza naszej Parafii i oczekujących Parafian, była Eucharystia sprawowana przez kilkunastu kapłanów - przewodników Pielgrzymki, a potem wspólny posiłek w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego przygotowany dzięki wysiłkowi Pań Kucharek ze stołówki szkolnej i wolontariuszy - naszych
Parafian, Pani Gieni, Pani Marii, ofiarności dobrych ludzi z Mlekpolu Grajewo, Mleczarni w Sejnach, Pani Prezes naszego
GS-u, Sklepu Warzywniczego Państwa Protasiewiczów, naszych Parafian wspierających ofiarnym groszem. Dzięki temu
pielgrzymi wyszli od nas w dalszą drogę nakarmieni duchowo i fizycznie, ponieśli też przed tron Ostrobramskiej Pani
nasze intencje. Dziękuję Dyrekcji Szkoły i Pani Kierownik Internatu i wszystkim, którzy się zaangażowali w przyjęcie
pielgrzymów. Niech Pan Bóg wszystkim wynagrodzi.
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JUBILEUSZOWY
XXV FESTIWAL ORGANOWY MŁODYCH
Priores Iuniores Organorum Seinensis
31 VII - 4 VIII 2018
WTOREK, DNIA 31 LIPCA 2018
10.00 - Kurs mistrzowski - prof. Gerhard Gnann (Niemcy)
17.30 - Msza św. rozpoczynająca Festiwal
19.00 - Koncert inauguracyjny - prof. Józef Serafin i iuniores
ŚRODA, DNIA 1 SIERPNIA 2018
10.00 - Kurs mistrzowski - prof. Gerhard Gnann
19.00 - Recital organowy - prof. Gerhard Gnann
CZWARTEK, DNIA 2 SIERPNIA 2018
10.00 - Kurs mistrzowski - prof. Julian Gembalski
19.00 - Koncert uczestników festiwalu
PIĄTEK, DNIA 3 SIERPNIA 2018
10.00 - Kurs mistrzowski - prof. Julian Gembalski
19.00 - Koncert organowy - prof. Julian Gembalski i iuniores
SOBOTA, DNIA 4 SIERPNIA 2018
19.00 - Zakończenie festiwalu - koncert uczestników

SIEWCA
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