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Pytałem Wniebowziętą
jak do nieba trafić
co prowadzi
by nie dojść do nikąd
odpowiedziała:
tysiące krzyżyków
Ks. Jan Twardowski

WIERZĘ ...
JUBILEUSZ 200-LECIA DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ: 1-2 września 2018

PEŁNA JEDNOŚĆ KATOLICKA:
więzy wiary, sakramenty i komunia (KK 14)
1. Jedność wiary. Wiara jest zasadą zjednoczenie między
osobami, ponieważ wszystkie wierzą w tę samą rzeczywistość, której świadectwo daje Pismo przekazywane w
Kościele. Dlatego wiara jest zasadą jedności. Ta jedność
jest faktycznie wewnętrzna, ponieważ wszyscy wierzący
spotykają się w jednym i tym samym centrum wiary. Objawieniu Boga w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym dla
zbawienia. Ponadto wiara jest zewnętrzna zasadą jedności,
gdyż wiąże się z pewnymi widzialnymi, powszechnymi
pośrednictwami, takimi jak wierzenia i orzeczenia na temat wiary (doktryny, dogmaty, deklaracje…). Objawienie
bowiem jest słowem danym wspólnocie kościelnej, która
je przekazuje w każdym czasie (DV 7-10).
2. Jedność sakramentów. Najważniejszym sakramentem
tej jedności jest Eucharystia, która wraz z innym ważnym
sakramentem, jakim jest chrzest, oznacza i urzeczywistnia
Kościół. Dlatego tradycja jednomyślnie widziała w wodzie (chrzest) i krwi (Eucharystia), które wypłynęły z boku
Ukrzyżowanego, symbol sakramentów jednoczących z
Chrystusem i budujących Kościół (J 19,34). Tak samo uznaje
się, że Eucharystia jest sakramentem jedności i że jej głębokim skutkiem jest jedność Ciała Mistycznego Chrystusa jako wyraz wspólnoty wszystkich wierzących.
3. Jedność komunii. Wiara i sakramenty są dwoma podstawowymi filarami, które powodują i budują
komunię Kościoła. Ze swej strony posługa apostolska biskupów wraz z prezbiterami daje świadectwo i
stanowi warunek tejże komunii kościelnej. Dlatego posługa apostolska jest określona przez Vaticanum
II jako „diakonia”, to znaczy służba i posługiwanie w Kościele i dla Kościoła (KK 24).
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
10 sierpnia J 12,24-26 To, co straciliśmy, często kojarzymy z osobistą porażką. Jednak w Bożej
perspektywie może być inaczej. Ponieważ to, co obumiera, przynieść może jeszcze obfitszy
owoc. Nie jest łatwo zgodzić się z tymi słowami. Jezus jednak wzywa nas do tego, byśmy poszli
za Nim. W pewien sposób i w nas powtórzyć się ma Jego życie. Czy będzie nas stać na to, by
kroczyć za Nim aż na Golgotę?
14 sierpnia J 15,12-16 Jezu, jak prowadzić swoje życie duchowe, by być gotowym na to, by
z miłości oddawać życie dla braci? Trwać przy źródle miłości, którym Ty jesteś. Starać się być dla
każdego brata i siostry znakiem Twojej miłości poprzez gotowość tracenia życia dla dobra innych.
15 sierpnia Łk 1,39-56 Nie ma dla mnie innej drogi niż ta prowadząca do Nieba. Maryjo, Ty potrafiłaś najlepiej być ukierunkowana na Niebo, pomóż mi zawsze mieć przed oczyma świadomość
tego, że zmierzam do domu Ojca.
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MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA - 5 sierpnia 2018

K

iedy ludzie z tłumu zauważyli, że
na brzegu jeziora nie
J 6, 24-35
ma Jezusa ani Jego
uczniów, wsiedli do
łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa.
Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu,
rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» W
odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że
widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do
syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje,
ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da
wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią
swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła
Boga?» Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na
tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego,
którego On posłał». Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty
uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na
pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z
nieba”». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z
nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy
chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten,
który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten
chleb!» Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem
życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
ezus mówi do rzeczy, a miało to miejsce w pobliżu Kafarnaum, po cudownym rozmnożeniu chleba: „Jam
jest chleb życia. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił
z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata
(…) kto spożywa moje Ciało i Krew, ma życie wieczne”.
A chociaż wielu wydały się one „twardą mową”, nie do
przyjęcia dla człowieka, Apostołowie jednak pozostali
przy Chrystusie. Oni też doczekali spełnienia tych słów
podczas Ostatniej Wieczerzy. Anioł Pański 1 VI 1986
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NIEDZIELA XIX ZWYKŁA – 12 sierpnia 2018

Ż

ydzi szemrali
przeciwko Jezusowi, dlatego że poJ 6, 41-51
wiedział: «Ja jestem
chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może
On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». Jezus rzekł im
w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt
nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie
Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w
dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni
wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca
usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie
znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie
Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy,
ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest
chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane
za życie świata».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
słowach wypowiedzianych w pobliżu Kafarnaum Jezus przygotowuje to, co ma się dokonać
w czasie Ostatniej Wieczerzy. Mówi: „Chlebem, który
Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Jakby echo
tych słów brzmi to, co zapisał św. Paweł około 50 roku.
„Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele
Chrystusa” (Kor 10,16). Kościół, Lud Boży Nowego
Przymierza, zawsze żywił się Eucharystią. Więcej,
tworzył się poprzez Eucharystię: „ponieważ jeden
jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało.
Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”
(1 Kor 10,17).

W

3

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (10)

Diecezja Augustowska czyli Sejneńska (cz.2)

W

październiku 1872 roku diecezję objął biskup Piotr Lubicz Wierzbowski, były proboszcz suwalski.
Zadbał o podniesienie kultu i czci figury Matki Boskiej Sejneńskiej, wybudował własnym kosztem kaplicę, w której ołtarz zdobi cudowna figura. Najdłużej pełnił obowiązki ordynatora diecezji w
Sejnach, ponad 20 lat. Zmarł 1 lipca 1893 roku. Pochowany w krypcie pod posadzką kaplicy Matki
Boskiej Sejneńskiej. Epitafium biskupa z marmuru kararyjskiego znajduje się na lewej ścianie kaplicy
przy ołtarzu. W grudniu 1897 roku do Sejn przybył mianowany bp Antoni Baranowski, dotychczasowy
sufragan żmudzki. Był człowiekiem głęboko wykształconym, tłumaczył Pismo Święte na język litewski,
utalentowany muzyk i poeta. Zmarł dnia 26 listopada 1902 roku. Pochowany w krypcie pod posadzką
kaplicy Matki Boskiej w Sejnach. Na prawej ścianie kaplicy znajdują się dwie tablice epitafijne.
Ostatnim biskupem w diecezji od 26 czerwca 1910 roku był bp Antoni Karaś, dotychczasowy sufragan
kowieński. Kierował diecezją do 1925 roku, to jest do uformowania nowej diecezji z siedzibą w Łomży.
Sześciokrotnie w latach, w których nie było mianowanego biskupa, diecezją zarządzali Księża
Administratorzy.
Kapituła katedralna została utworzona przez bpa Polikarpa Augustyna Marciejewskiego, uroczysta
instalacja czterech prałatów i ośmiu kanoników nastąpiła 8 grudnia 1822 roku. Prałaci i kanonicy
przebywali głównie w parafiach, w Sejnach mieszkali profesorowie seminarium duchownego i pracownicy konsystorza.
Konsystorz biskupi
Na czele konsystorza stał oficjał, który jednocześnie był proboszczem. Konsystorz prowadził sprawy
administracyjne diecezji. Na początku w diecezji były dwa konsystorze: polski i litewski. W 1837 biskup
Paweł Straszyński połączył je i utworzył jeden konsystorz dla całej diecezji.
Seminarium Duchowne
dokończenie na str. 5

JUBILEUSZ 200-LECIA DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ: 1-2 września
KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 5 sierpnia 2018
Słowo Boże: Wj 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; J 6,24-35
PONIEDZIAŁEK, 6 sierpnia Przemienienie Pańskie
Słowo Boże: Dn 7,9-10.13-14; 2P 1,16-19; Łk 9,28-36
WTOREK, 7 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36
ŚRODA, 8 sierpnia Wsp. św. Dominika, prezb.
Słowo Boże: Jr 31,1-7; Mt 15,21-28
CZWARTEK,9sierpniaŚwiętośw.TeresyBenedykty
od Krzyża (Edyty Stein), Patronki Europy
Słowo Boże: Oz 2,16-22; Mt 25,1-13
PIĄTEK, 10 sierpnia Święto św. Wawrzyńca, diak
Słowo Boże: Mdr 3,1-9; J 12,24-26
SOBOTA, 11 sierpnia Wsp. św. Klary, dz
Słowo Boże: Ha 1,12-2,4; Mt 17,14-20
NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 12 sierpnia 2018
Słowo Boże: 1Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51
Taca na fundusz kapłański diecezji ełckiej
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PONIEDZIAŁEK , 13 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 1,2-5.24-28; Mt 17,22-27
WTOREK, 14 sierpnia Wsp. św. Maksymiliana
Marii Kolbego, prezb. i męcz
Słowo Boże: Ez 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14
ŚRODA, 15 sierpniaWniebowzięcie NMP
Słowo Boże: Ap 11,19.12,1-10; 1Kor 15,20-26; Łk 1,39-56
Święto Wojska Polskiego. Rocz.“Cudu nad Wisłą”1920
Błogosławieństwo wianków z kwiatów i ziół
CZWARTEK, 16 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 12,1-12; Mt 18,21-19,1
PIĄTEK, 17 sierpnia Wsp. św. Jacka, prezb.
Słowo Boże: Ez 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12
SOBOTA, 18 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 18,1-10.13.30-32; Mt 19,13-15
NIEDZIELA XX ZWYKŁA, 19 sierpnia 2018
Rocznica pośw. Kościoła Katedralnego w Ełku
Słowo Boże: Prz 9, 1-6; Ef 5, 15-20; J 6, 51-58
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

W

tajemnicy Przemienienia Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie - Synem Bożym.
Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu.
Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się.
Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli
uczniom Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego.
Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr
w jednym ze swoich Listów (2 P 1, 16-18).
Uroczystość Przemienienia Pańskiego na Wschodzie spotykamy już w VI wieku. Była ona największym
świętem w ciągu lata. Na Zachodzie jako święto obowiązujące dla całego Kościoła wprowadził ją papież
Kalikst III z podziękowaniem Panu Bogu za zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu
6 sierpnia 1456 r. Wojskami dowodził wódz węgierski Jan Hunyadi, a całą obronę i bitwę przygotował
św. Jan Kapistran. Jednak lokalnie obchodzono to święto na Zachodzie już w VII wieku. W Polsce święto
znane jest od XI wieku i obchodzone jest 6 sierpnia.
To święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. Ma ono jednak jeszcze jeden,
radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w
tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem
wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim
nieprzemijająca chwała.
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie wytyczone
Jego wyznawcom. Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa,
wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa. Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi,
by do swej pełni mogła dojść w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być Mu wierny:
myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.
Chrystus obiecuje, że będziemy królować razem z Nim tam, gdzie - za Piotrem - będziemy powtarzać:
„Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy”. Warunkiem jest to, abyśmy już teraz pamiętali o tym, co dla nas
przygotował Bóg, i abyśmy każdego dnia karmili się Jego Słowem i Ciałem. On chce, abyśmy ufnie i
wytrwale się do Niego modlili, służyli bliźnim, rozwijając w sobie cnoty. Takie dążenie do przemiany
będzie odpowiedzią na zaproszenie św. Pawła: „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12, 2).

dokończenie ze str. 4

Seminarium w 1826 roku założył biskup Mikołaj Jan Manugiewicz. Seminarium zajmowało klasztor
podominikański. Początkowo było kilkunastu kleryków, w dalszych latach średnio 20-30 alumnów.
Po dołączeniu alumnów z seminarium w Tykocinie, liczba alumnów wzrosła i wahała się od 60 do 90.
Pracę seminarium przerwała I wojna światowa. W roku 1915 z uwagi na bezpieczeństwo, przeniesiono
seminarium do Mohylewa, jednak tam nie było warunków nauki, więc po kilku tygodniach
skierowano wszystkich do Petersburga. W połowie października tego roku najstarsi alumni przyjęli
święcenia kapłańskie.
W 1925 roku na postawie Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską, a odrodzoną Polską,
nastąpił nowy podział administracji kościelnej. Dekanat sejneński znalazł się w diecezji łomżyńskiej.
Kościół uzyskał tytuł kolegiaty, ustanowiono pierwszą kapitułę kolegiacką.
opr. E. Klimaniec
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Z nauczania Papieża
Franciszka

NIE DLA SIEBIE,
ALE DLA INNYCH
Chleb jest podstawowym pokarmem dla życia, a
Jezus w Ewangelii daje nam siebie jak Chleb życia,
jakby chciał powiedzieć: „Beze Mnie nie możecie się
obejść”. I używa mocnych słów: „Spożywajcie moje
Ciało i Krew moją pijcie” (por..J 6,53). Co to znaczy?
Że dla naszego życia istotne znaczenie ma nawiązanie życiodajnej, osobistej więzi z Nim. Ciało i Krew.
Tym jest Eucharystia – nie jest to piękny obrzęd, ale
najgłębsza, najbardziej konkretna, najbardziej zdumiewająca, jaką można sobie wyobrazić, komunia z
Bogiem: komunia miłości tak rzeczywista, że przybiera formę pokarmu. Życie chrześcijańskie zaczyna się
za każdym razem na nowo stąd, od tego stołu, gdzie
Bóg karmi nas miłością. Bez Niego, Chleba życia, każdy wysiłek w Kościele jest daremny, jak przypomniał
don Tonino Bello: „Nie wystarczą uczynki miłosierdzia, jeśli brakuje miłości uczynków. Jeśli brakuje miłości, od której pochodzą dzieła, jeśli brakuje źródła,
jeśli brakuje punktu wyjścia , jakim jest Eucharystia,
wszelkie zaangażowanie duszpasterskie okazuje się
jedynie karuzelą spraw”.
Jezus w Ewangelii dodaje: „Kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (w.57). To jakby powiedzieć:
ten kto karmi się Eucharystią, przyswaja mentalność
Pana. On jest Chlebem łamanym dla nas, a kto go
przyjmuje, staje się sam łamanym chlebem, który
nie rośnie na zaczynie pychy, ale daje się innym –
przestaje żyć dla siebie, dla własnego powodzenia,
dla posiadania czegoś lub stanie się kimś, ale żyje dla
Jezusa i jak Jezus, to znaczy dla innych. „Życie dla” to
znak wyróżniający tych, którzy spożywają ten Chleb,
„znak firmowy chrześcijanina”.
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O. Stanisaw Przepierski OP

Matko Słuchająca najowocniej, niech moją wiarę
kształtują słowa umiłowanego ucznia Pana: „Po
tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.

M

aryjo, wprowadź mnie na Górę Przemienienia.
Pragnę być z Jezusem, zaspokoić tęsknotę za
Obliczem rozjaśnionym chwałą Bóstwa. O Żywa Arko
Przymierza, wymódl mi ogarnięcie
Obłokiem Pana. Pomóż usłyszeć
głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie (Mt 17,5).Naucz
mnie tej niezwykłej sztuki słuchania
sercem i całym sobą! Naucz żyć Słowem Wiecznego Życia! Bo jak mówi
świadek przemienienia św. Jan,„Na
początku było Słowo, a Słowo było
u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1,1).
Pomóż mi Maryjo, żyć i rozbrzmiewać tym upodobaniem, które ma
w Jezusie Jego Niebieski Ojciec.
Przecież „Nikt (…) nie zna Syna,
tylko Ojciec”. Pragnę tego nie dla
zarozumiałości, nie dla zaspokojenia zwykłej ciekawości, ale po to, by
stać się radością Serca Jezusa. Niech
Jego modlitwa„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś
te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”
(Mt 11,25-26) dotyczy również mnie.
Chcę być prostaczkiem i dzieckiem
wobec Boga i Ciebie, Pani! Tak, gdyż
św. Jan poucza: „Na świecie było
[Słowo], a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał. Przyszło
do swojej własności, a swoi Go nie
przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą
w imię Jego – którzy ani z krwi, ani
z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z
Boga się narodzili” (J 1,10-13).
SIEWCA

RYJA
Ą BOGA
Maryjo, ucz mnie zażyłości z Bogiem Ojcem, z Jezusem i Duchem Świętym! To Bóg Ojciec zapragnął,
aby Jego Syn przyjął z Ciebie nasze człowieczeństwo i połączył je ze swoim Bóstwem. Dzięki cudowi
Wcielenia mogło zaistnieć widzenie chwały Bożej
na ludzkim Obliczu Jezusa. Nie możemy żyć w komunii z Chrystusem pomijając Boga Ojca! Maryjo,
Twój Syn powiedział: „Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i
ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11,27). Uproś mi
Pani, ten dar! Jak ważne jest mieć
współuczestnictwo z Ojcem, dzięki wierności Słowu! Przekonuje o
tym Apostoł: „Bóg jest światłością,
a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli mówimy, że mamy z Nim
współuczestnictwo, a chodzimy w
ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś
chodzimy w światłości, tak jak On
sam trwa w światłości, wtedy mamy
jedni z drugimi współuczestnictwo,
a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza
nas z wszelkiego grzechu” .
Matko Słuchająca najowocniej,
niech moją wiarę kształtują słowa
umiłowanego ucznia Pana:„Po tym
zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli
zachowujemy Jego przykazania.
(…) Kto twierdzi, że w Nim trwa,
powinien również sam postępować
tak, jak On postępował”. To dlatego
właśnie Bóg Ojciec mówi do Piotra,
Jakuba, Jana i do każdego z nas”„To
jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie, Jego słuchajcie!”.
Maryjo, jak bardzo potrzebujemy
przemiany dzięki Prawdzie i łasce
Jezusa! Jak bardzo potrzebujemy
posłuszeństwa względem Boga
Ojca i Ducha Świętego! Jak ważna
jest wierność Jezusowi – Słowu! Wychowaj w nas postawęTwego Serca!
Umiejąca słuchać i wypełniać wolę
Boga, prowadź nas!
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Zawierzyliśmy wszystko,
co Polskę stanowi
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listopada ub. r. wypowiedzieliśmy Jubileuszowy Akt w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach, a następnego dnia w naszych parafiach. Przyjęliśmy Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Wypowiedzieliśmy publicznie, obejmując nasz Naród
i każdą miejscowość. Wypowiedzieliśmy społecznie
przez reprezentację licznie zgromadzonych wiernych w naszych świątyniach. Jego zakres jest bardzo
szeroki. Powiedzieliśmy: „Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twojemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę
stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie
podążają twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć
mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź
do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej
zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza
te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża.
Spraw, aby rozpoznały w Tobie swego prawowitego
Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na
dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu”.
Akt Zawierzenia powinniśmy czytać w duchu Ewangelii i personalistycznego spojrzenia na każdego człowieka. Ten Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa i Pana jest
początkiem dzieła Intronizacji Najświętszego Serca
Pana Jezusa tak w Narodzie Polskim, jak i na całym
świecie. Dlatego wszystkie wspólnoty i środowiska,
które organizują pracę formacyjną i szanują szczegółowe rozwiązania, powinny widzieć jeden wspólny
cel. Jest nim zjednoczenie z Jezusem Chrystusem
według trzech przestrzeni, o których pisał już Ojciec
Święty Pius XI na zakończenie encykliki„Quas primas”
w 1925 roku. „Trzeba więc, aby Chrystus panował w
umyśle człowieka…, niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych, niech
panuje w sercu, które wzgardziwszy pożądliwościami,
ma Boga nade wszystko miłować i do Niego jedynie
należeć”.
Tak widziana praca rozpisana jest na różne środowiska i formy przybliżania Bożej treści człowiekowi,
zwłaszcza tym, którzy emocjonalnie obrażeni na Pana
Boga i ludzi negują wszystko, co ma jakikolwiek związek z życiem religijnym, ładem moralnymi patriotyczną odpowiedzialnością za Ojczyznę.
			
				- 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 :
Sakrament Chrztu Świętego:
29/07/2018 Hanna Makarewicz,
Wojciech Wyczółkowski

Zapowiedzi
przedślubne:
Dominik Czerwiński, kawaler, Łukta, Parafia MB
Częstochowskiej i Sylwia Rekuć, panna, Krasnowo,
Parafia tutejsza.

Sakrament małżeństwa:
21/07/2018
Marta Abuin Linayo i Stanisław Rybka
28/07/2018
Karolina Jodzis i Rafał Kąkolewski

Odeszli do wieczności:
UWładysława Bizio, Sejny
(l. 68) zm. 17/07/2018
UZofia Zyskowska, Sejny
(l. 74) zm. 18/07/2018
URegina Szułowicz, Łumbie
(l. 84) zm. 20/07/2018
UIrena Grygucis, Sejny
(l. 62) zm. 25/07/2018
UBernard Kobeldis, Lipsk
(l. 73) zm. 28/07/2018
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OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Brzostowska-Nasraoui Małgorzata,Sejny, Jodłowa
Wołos Barbara Sławomir,Sejny, Jodłowa
Selwent Helena Henryk,Sejny, Jodłowa
Juszkiewicz Teresa Eugeniusz,Sejny, Jodłowa
Maksimowicz Janina Antoni,Sejny, Jodłowa
Matulewicz Anna Stanisław,Sejny, Jodłowa
Czarniewscy Wanda Romuald,Sejny, Dębowa
Sas Renata Sylweriusz,Sejny, Wojska Polskiego
Krysztopik Elżbieta Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego
Wołyniec Wiesława Andrzej,Sejny, Woj Polskiego
Adamowicz Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Palewicz Marzena Adam,Sejny, Wojska Polskiego
Lauda Maria Andrzej,Sejny, Żwirki i Wigury
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Szturgulewscy Daria Paweł,Sejny, Szkolna
Jakubowscy Ewa Marian,Sejny, Łączna
Pierożyńska Marianna,Sejny, Wojska Polskiego
Tomkiewicz Helena Jacek,Sejny, Wojska Polskiego
Pomian Agnieszka Rafał,Sejny, Wojska Polskiego
Gołębiewscy Wincenta Benedykt,Sejny, Woj Polsk.
Fiedorowicz Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego
Jagłowscy Jolanta Mariusz,Sejny, Woj Polskiego
Janiszewscy Wacława Ignacy,Sejny, Woj Polskiego
Wydra Janina Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Chatkowscy Sabina Lech,Sejny, Wojska Polskiego
Wilkiel Jadwiga Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Ragiel Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Jodzis Henryka Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego
Urbańscy Biruta Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Żybuda Maria Romuald,Sejny, Wojska Polskiego
Słowik Marzena Robert,Sejny, Wojska Polskiego
Przezwicka Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Krajewska Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Nowaccy Renata Piotr,Sejny, Wojska Polskiego
Miszkiel Elżbieta Lech,Sejny, Wojska Polskiego
Rzodkiewicz Alicja Stanisław,Sejny, Woj Polskiego
Skrypko Stanisława Olgierd,Sejny, Woj Polskiego
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 05 - 19.08.2018
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 5 sierpnia 2018
07:00 +Stanisław Łobik (10mc)
07:00 +Regina Misiewicz (5gr)
08:30 +Franciszek Kamiński (11mc)
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Krystyny
i Stanisława Kwaterskich w 25 rocz. ślubu i dla
rodziny
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
PONIEDZIAŁEK, 6 sierpnia 2018
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
06:30 +Julia Jagłowska (7mc)
08:00 +Romuald+Franciszek+Eugenia+Stanisław
Szczerbińscy
08:00 +Józefa Soroka (13 rocz.)
08:00 +Regina Misiewicz (6gr)
08:00 +Regina Łostowska
17:30 +Alina Ogórkis (10mc)
17:30 +Romuald (12 rocz.)+Helena Benczyk
17:30 +Piotr Skrypko (2mc)
WTOREK, 7 sierpnia 2018
06:30 +Witold Durtan (11mc)
08:00 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Władysław Motuk (34 rocz.) i z rodziny
08:00 +Helena Jakubowska (24 rocz.) i rodzice
08:00 +Regina Misiewicz (7gr)
17:30 +Eugeniusz Fiedorowicz (4 rocz.) i rodzice
17:30 +Józef Tympalski (2 rocz.)
17:30 +Stanisława+Adam i z r. Deców i Rumockich
ŚRODA, 8 sierpnia 2018
06:30 O błog. Boże, opiekę MB, zdrowie i miłość dla
Klaudii i Konrada na nowej drodze życia
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Antoni Gerwel i rodzice
08:00 +Regina Misiewicz (8gr)
17:30 +Genowefa (1 rocz.)+Wojciech Sojko
17:30 +Tomasz Harackiewicz (9mc)
17:30 +Maria+Antoni i z r. Rakowskich
CZWARTEK, 9 sierpnia 2018
06:30 +Regina Misiewicz (9gr)
08:00 +Piotr Wróblewski (5mc)
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Henryk Turowski (9 rocz.)
17:30 +Genowefa+Jan+Krystyna Misiukanis
17:30 +Józef Januszewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Helena (19 rocz.) i z r. Ludorfów
+Adam (5 rocz.) i z r. Kruchelskich
PIĄTEK, 10 sierpnia 2018
06:30 +Regina Misiewicz (10gr)
08:00 +Marian Szczudło (16 rocz.)
08:00 +Janina Pachucka
08:00 +Stanisława+Wincenty+Witold z r. Pachutko
08:00 +Michał+Aniela Bocheńscy
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Krzysztofa i rodziny
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17:30 +Zofia Wodecka (1 rocz.)
17:30 +Janina Doliwa (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 11 sierpnia 2018
06:30 +Regina Misiewicz (11gr)
08:00 +Kazimierz Kujawski
08:00 +Bożena Gryguć (4mc)
08:00 +Jerzy Adukowski (miesiąc od pogrzebu)
10:00 LT
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Andrzeja
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Haliny i Stanisława Dochód i rodziny
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Heleny
Węgrzynowicz w 75 rocz. urodzin
NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 12 sierpnia 2018
07:00 +Regina Misiewicz (3 rocz.)
07:00 +Regina Misiewicz (12gr)
08:30 +Jan+Weronika+Antoni i z r. Raglisów
10:00 +Jadwiga+Mieczysław i z r. Gerwelów
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i
zdrowie dla Jubilatów Marianny i Tadeusza
Wołyńców w 50 rocz. ślubu
13:00 LT
17:30 +Honorata i z r. Jarzębowiczów
PONIEDZIAŁEK, 13 sierpnia 2018
06:30 +Jan Leończyk
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anity
Chrulskiej w 6 rocz. urodzin i dla rodziców
08:00 +Henryk Sapiega (1 rocz.)
08:00 +Regina Misiewicz (13gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marii
Adamowicz
17:30 +Tadeusz Adamowicz (8mc)
17:30 +Antoni (37 rocz.)+Sabina (7 rocz.)+Marian (8
rocz.)
WTOREK, 14 sierpnia 2018
06:30 +Andrzej Kaczanowski
08:00 +Janina Gniazdowska
08:00 +Wacława (3 rocz.) i z r. Rupińskich i Jodzisów
08:00 +Jerzy+Helena Sienkiewicz
08:00 +Regina Misiewicz (14gr)
17:30 +Julita+Stanisław Andrulewicz
17:30 +Józef Palanis (22 rocz.)
17:30 +Irena Grygucis (od koleżanek z klasy)
ŚRODA, 15 sierpnia 2018 WNIEBOWZIĘC IE NMP
07:00 +Marian Chraboł
07:00 +Regina Misiewicz (15gr)
08:30 +Józef+Józefa Baranowscy
10:00 O błog. Boże, opiekę MB, zdrowie i miłość dla
Eweliny i Mirosława Burnejko w 10 rocz. ślubu
10:00 +Andrzej+Anna i z r. Lewkiewiczów
11:30 O błog. Boże, opiekę MB, zdrowie i miłość dla
Marleny i Przemysława Kochańskich w 1 rocz.
ślubu
17:30 +Henryk (10mc)+Zofia+Marian z r. Makarewiczów
CZWARTEK, 16 sierpnia 2018
06:30 +Helena+Konstanty i z rodziny
08:00 +Józef(10 rocz.)+Anna+Maria Masianis
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08:00 +Anna+Franciszek i z r. Jurgielanisów
08:00 +Jarosław Rapczyński (1mc)
08:00 +Regina Misiewicz (16gr)
17:30 +Tomasz+Henryk Draugialis
17:30 +Wojciech (26 rocz.) i z r. Ogórkisów
PIĄTEK, 17 sierpnia 2018
06:30 +Mieczysław Marczewski (21 rocz.)+Józef+Józefa
08:00 +Czesława+Franciszek Kołpak
+Zofia+Eugeniusz Raudonowicz
08:00 +Wacław Bobrowski (13 rocz.)
08:00 +Regina Misiewicz (17gr)
17:30 +Zofia+Józef Kubylis
17:30 +Jadwiga+Wincenty Maksimowicz
+Weronika+Kazimierz Wilkiel
17:30 +Emilia Micewicz (1 rocz.)
SOBOTA, 18 sierpnia 2018
06:30 +Regina Misiewicz (18gr)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marty, Mariusza, Natalii i Kuby
08:00 +Szczepan+Waleny+Marianna
08:00 +Scholastyka Kowalewska (3 rocz.)

Żegary 10:00 Jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Krzysztofa
w 51 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Mieczysław Pachutko (1 rocz.)
17:30 +Wacław Kozłowski (1 rocz.)
Niedziela XX Zwykła, 19 sierpnia 2018
07:00 +Anna+Wincenty Ogórkis
07:00 +Regina Misiewicz (gr19)
08:30 +Antoni (28 rocz.) i z r. Suchockich
i Letkiewiczów
10:00 +Marianna+Antoni Kochańscy
11:30 Za parafian
11:30 +Janina Kap (5mc)
13:00 LT:
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bolesławy Maksimowicz w dniu imien
17:30 +Ryszard Miszkiel (11mc)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
P
J

an Jezus, dając głodnym ludziom chleb, jednocześnie wprowadza ich w tajemnicę chleba życia. On chce
nam dać najlepszy pokarm: swoje Ciało wzmacniające nas na drodze do nieba. Jak najczęściej starajmy
się rozbudzić w sobie pragnienie przyjmowania tego wyjątkowego pokarmu.
utro będziemy świętować tajemnicę Przemienienia Pańskiego, a w czwartek święto św. Teresy Benedykty
od Krzyża, patronki Europy, a w piątek święto św. Wawrzyńca, diakona. Św. Maksymiliana Marię Kolbego,
niezwykłego męczennika z obozu koncentracyjnego z Oświęcimia, który ofiarował własne życie za życie
drugiego człowieka czcić będziemy 14 sierpnia.
roczystość Wniebowzięcia Maryi będziemy świętować w środę, 15 sierpnia. Nazywamy to święto również
świętem Matki Boskiej Zielnej. Papież Pius XII ustanowił w 1950 r. Wniebowzięcie jednym z dogmatów
Kościoła Katolickiego. Jednak tradycja tego święta ma dużo starsze korzenie. Matka Boska Zielna zarówno
w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich czczona była jako patronka ziemi i płodów rolnych. Dlatego
z okazji święta 15 sierpnia składane są symboliczne dary w postaci warzyw, ziół czy kwiatów, właśnie dla
Matki Boskiej Zielnej. Przynosimy więc do stóp Matki Najświętszej bukiety z kwiatów, ziół, zbóż, kosze
warzyw i owoców, aby to Ona wypraszała Boże błogosławieństwo dla pracy i trudu, byśmy zawsze mogli
cieszyć ich owocami. By praca nie była na marne. Msze św. w to święto: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 i 17.00. Nie
będzie Mszy św. w języku litewskim o 13.00. Tego dnia wielki odpust w Puńsku - suma odpustowa o 12.15;
w naszym dekanacie także odpust w Berżnikach.
sierpniu idą Pielgrzymi na Jasną Górę . Przed tron Jasnogórskiej Pani dotrą 11 sierpnia. W codziennej
modlitwie łączymy się z pielgrzymami, którzy niosą także nasze intencje do domu naszej wspólnej
Matki Maryi.
olejną, bo już 99 rocznicę Powstania Sejneńskiego obchodzić będziemy w niedzielę, 19 sierpnia. Msza św.
w intencji poległych w Powstaniu Sejneńskim będzie o godz. 10.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy
prośby, abyśmy byli jedno, by nie dzieliły nas nieporozumienia i konflikty, byśmy mogli wspólnie budować
dobro naszej Ojczyzny i dbać o jak najlepsze relacje między narodami polskim i litewskim. Żyjemy pod
wspólnym dachem, więc wspólnie dbajmy o nasz „dom”.
akończone zostały tegoroczne prace przy naszej Bazylice. Odnowione zostały strona północna i dokończona wieża południowa. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku dokończymy odnowienie strony
południowej naszej świątyni. 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 jeszcze remont figury Matki Bożej
wraz z postumentem stojących po prawej stronie placu kościelnego.

U

W
K
Z

10

SIEWCA

XXV Festiwal Organowy Młodych
31.07-04.08.2018

Jubileuszowy XXV Festiwal Organowy Młodych Priores Iuniores Organorium Seinensis odbył się w dniach 31 lipca
- 4 sierpnia. Uczestniczyło w nim 15 studentów, organistów i trzech profesorów: Józef Serafin, Julian Gembalski
oraz - jako Gość specjalny - prof. Gerhard Gnann z Niemiec. Koncerty odbywały się od wtorku do soboty o godz.
19.00. Wspaniałe wprowadzenia do poszczególnych utworów czynił Bartłomiej Barwinek. Nasi młodzi wykazali
się niemałymi umiętnościami gry i interpretacji wielkich mistrzów. Chwała profesorom i wdzięczność studentom.
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JUBILEUSZ 200-LECIA UTWORZENIA
DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ 1818-1925
SOBOTA, 1 WRZEŚNIA
Pałac biskupi (ul. Piłsudskiego 28):
14:15 - odsłonięcie tablicy poświęconej Bp. Antoniemu Baranowskiemu (Antanas Baranauskas), biskupowi sejneńskiemu
w latach 1897-1902
14:30 - Sympozjum naukowe:
- Ks. prof. Józef Łupiński: Dzieje Diecezji Sejneńskiej
- Prof. Algimantas Katilius: Seminarium Duchowne w Sejnach
- Prof. Wiesław Wysocki: Diecezja Sejneńska a Niepodległość
klasztor podominikański:
16.30 - otwarcie Galerii „Polskie Malarstwo Sakralne”
i wystawy „Dzieje Diecezji Sejneńskiej”
- koncert Orkiestry Kameralnej z Kowna
bazylika nawiedzenia nmp:
17:45 - przeniesienie Cudownej Figury Matki Boskiej Sejneńskiej z kaplicy do ołtarza głównego - 43 rocznica koronacji
18:00 - Msza św. (przewodniczy JE Bp Jerzy Mazur, Biskup
Ełcki, kazanie JE Bp Rimantas Norvila, Biskup Wyłkowyski
19:00 - 21:00 - czuwanie modlitewne
NIEDZIELA, 2 WRZEŚNIA
12:00 - Msza św. Jubileuszowa - przewodniczy i kazanie wygłosi JE Abp Jan Romeo Pawłowski, biskup tytularny sejneński
15:00 - Festyn rodzinny na Placu Dominikańskim

SIEWCA

www.sejny.diecezja.elk.pl
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