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WIERZĘ ...
MACIERZYŃSTWO MARYI

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

M

aryja godzi się na wybór Boży, aby z mocy Ducha
Świętego stać się Matką Syna Bożego. Można powiedzieć, że zgoda na macierzyństwo jest przede wszystkim
owocem całkowitego oddania się Bogu w dziewictwie.
Maryja przyjęła wybór na Matkę Syna Bożego, kierując
się oblubieńczą miłością, która całkowicie poświęca, czyli
„konsekruje”osobę ludzką Bogu. Mocą tej miłości Maryja
pragnęła zawsze i we wszystkim być oddaną Bogu, żyjąc w dziewictwie. Słowa: Oto ja służebnica Pańska dają
wyraz temu, iż macierzyństwo swoje przyjęła i pojęła od
początku jako całkowite oddanie siebie, swojej osoby,
zbawczym zamierzeniom Najwyższego. Całe zaś swoje
macierzyńskie uczestnictwo w życiu Jezusa Chrystusa,
swego Syna, wypełniała aż do końca w sposób właściwy
powołaniu do dziewictwa.
Macierzyństwo Maryi, przeniknięte do głębi postawą„służebnicy Pańskiej”, stanowi pierwszy i podstawowy wymiar
owego pośrednictwa, które w odniesieniu do Niej Kościół
wyznaje, głosi i „stale zaleca sercu wiernych” w sposób
szczególny i wyjątkowy, gdyż pokłada w nim nadzieję.
Należy wszakże przyznać, że przede wszystkim sam Bóg,
Ojciec przedwieczny, zawierzył Dziewicy nazaretańskiej,
oddając Jej swojego Syna w tajemnicy wcielenia. To Jej
wyniesienie do najwyższego urzędu i godności Matki
Syna Bożego – w znaczeniu ontycznym – odnosi się do samej rzeczywistości zjednoczenia obu natur w
osobie Słowa (unia hipostatyczna). Ten podstawowy fakt bycia Matką Syna Bożego jest od początku w
pełni otwarty na osobę Chrystusa oraz na Jego dzieło, na całe Jego posłannictwo. Słowa:„oto ja służebnica
Pańska”świadczą o tym otwarciu ducha Maryi, która urzeczywistnia w sobie w sposób doskonały miłość
właściwą dla dziewictwa i miłość macierzyńską, złączone i jakoby stopione w jedno. Maryja przeto nie tylko
stała się„Matką Karmicielką”Syna Człowieczego, ale także w sposób wyjątkowy„szlachetną towarzyszką”
Mesjasza i Odkupiciela.„Szła naprzód w pielgrzymce wiary”– jak to zostało ukazane poprzednio(RM 39).
Św. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”

Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
22 sierpnia Łk 1,26-38 Oto nasza Matka i Królowa, która ciągle przypomina nam, jak wiele
zawdzięczmy Bogu. W Niej bowiem wypełnia się obietnica Zbawiciela, który przyszedł na świat,
aby wybawić nas od grzechu, śmierci i piekła.
26 sierpnia J 2,1-11 Z doświadczenia wiem, że w najtrudniejszych sprawach trzeba się uciekać
do Ciebie, Maryjo. Jak nie być Ci wdzięcznym za tak wiele łask, które za Twym pośrednictwem
otrzymałem i otrzymuję. Przede wszystkim jestem Ci wdzięczny za to, że Ty zawsze wskazujesz
na swojego Syna.
29 sierpnia Mk 6,17-29 Cena poniesiona przez Jana Chrzciciela, w imię Boga i prawdy wzywa i
mnie do jednoznaczności i konsekwentnego życia. Być może nawet za cenę tego życia.

2

SIEWCA

MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA XXI ZWYKŁA - 26 sierpnia 2018

W

Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była
J 2, 1 - 11
tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają
już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja
lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła
godzina moja». Wtedy Matka Jego powiedziała do
sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stał zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda
mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich
Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż
po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci
zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował
wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd
ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę
wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział
do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre
wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił
swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
rzyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy
swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające , chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi
życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych – wiązać
z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się
ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o
wszystkim swojej matce – Tej, która ma tutaj nie tylko
swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych
i najbardziej czczonych na całym świecie – ale która w
jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna. Jest obecna w
tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Jest obecna dla każdego
i dla wszystkich, którzy do Niej pielgrzymują… choćby
tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem
życia, jeśli inaczej nie mogą.
Homilia 4 VI 1979
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NIEDZIELA XXII ZWYKŁA – 2 września 2018
43 rocz. Koronacji Cudownej Figury

M

aryja wybrała
się i poszła z
pośpiechem w góry
Łk 1, 39-56
do pewnego miasta
w pokoleniu Judy.
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił
Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony
jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka
mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos
Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią
się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja
rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch
mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie
swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić
mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy
uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad
tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym
odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny
na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem
wróciła do domu.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
uroczystości koronacji Matki Bożej Sejneńskiej, którą bym nazwał Matką od ukrytej w Jej wnętrzu Trójcy Świętej, wrócicie, umiłowane Dzieci Boże, do swoich
domów. Wrócicie świadome, że wszyscy nosicie w
sercach waszych Boga w Trójcy świętej Jedynego, chociażby ludzie tego nie widzieli, jak my tego nie widzimy
w figurze, którą za chwilę będziemy koronowali. Niech
wraz z Wami idzie w wasze życie nieustannie obecny
w Was Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch.

Z

kard. St. Wyszyński - 7 IX 1975 w Sejnach
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Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

Cudowna Figura Matki Boskiej

OZDOBNA SUKIENKA MATKI BOSKIEJ
SEJNEŃSKIEJ
W 1720 roku przeor Franciszek Kosiewski ozdobił figurę Matki Boskiej srebrną, dwuczęściową sukienką
z metalu, modną wówczas ozdobą figur i obrazów. Figura uzyskała przez to postać stojącą, sukienka
przysłaniała draperie ubioru Matki Bożej i Dzieciątka Jezus oraz boki tronu. Przeor mógł w ten sposób
uchronić figurę, gdy w okresie średniowiecza teologowie krytykowali formułę ikonograficzną Madonn
szafkowych, uznając ją za niezgodną z nauką Kościoła. Sposób przedstawienia sugerował bowiem, że
cała Trójca Święta przyjęła ciało z Maryi, a nie tylko Chrystus. Po Soborze Trydenckim figury te całkowicie usunięto z kościołów. Niszczono całe figury bądź usuwano z ich wnętrza grupę Trójcy Świętej. W
roku 1930 proboszcz Ks. Wincenty Astasiewicz powierzył figurę w Warszawie prof. Gryczyńskiemu i inż.
Węgrzyńskiemu, którzy zdjęli sukienkę na stałe i dokonali starannej renowacji figury. Prace konserwatorskie trwały całą zimę. Figura powróciła do kolegiaty sejneńskiej na swoje miejsce. Po raz pierwszy od
1832 roku – po stu latach otwarto wnętrze figury na odpust Matki Bożej Nawiedzenia. opr. E. Klimaniec

Papieskie Intencje Modlitwy – wrzesień 2018
Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

JUBILEUSZ 200-LECIA DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ: 1-2 września
KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXI ZWYKŁA, 26 sierpnia 2018
UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
Słowo Boże: Iz 2,2-5; Ga 4,4-7; J 2,1-11
PONIEDZIAŁEK, 27 sierpnia Wsp. św. Moniki
Słowo Boże: 2Tes 1,1-5.11-12; Mt 23,13-22
WTOREK, 28 sierpnia Wsp. św. Augustyna, bpa
Słowo Boże: 2Tes 2,1-3.14-17; Mt 23,23-26
ŚRODA, 29 sierpnia Wsp. Męcz. św. Jana Chrzciciela
Słowo Boże: Jr 1,17-19; Mk 6,17-29
CZWARTEK, 30 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Kor 1,1-9; Mt 24,42-51
PIĄTEK, 31 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Kor 1,17-25; Mt 25,1-13
SOBOTA, 1 września Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Kor 1,26-31; Mt 25,14-30
79. rocz. wybuchu II wojny światowej
Jubileusz 200-lecia Diecezji Sejneńskiej
NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 2 września 2018
Odpust Matki Boskiej Sejneńskiej
Słowo Boże: So 3,14-18; Rz 12,9-16; Łk 1,39-56
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PONIEDZIAŁEK , 3 września Wsp. św. Grzegorza
Wlk, pap i dK
Słowo Boże: 1Kor 2,1-5; Łk 4,16-30
Początek nowego roku szkolnego
WTOREK, 4 września Wsp. bł. Sióstr Nazaretanek, męczennic z Nowogródka
Słowo Boże: 1Kor 2,10-16; Łk 4,31-37
ŚRODA, 5 września Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Kor 3,1-9; Łk 4,38-44
CZWARTEK, 6 września Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Kor 3,18-23; Łk 5,1-11
PIĄTEK, 7 wrześniaWsp. bł. Ignacego Kłopotowskiego
Słowo Boże: 1Kor 4,1-5; Łk 5,33-39
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 8 września Święto Narodzenia NMP
Słowo Boże: Rz 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23
Dożynki diecezjalne w Gołdapi
NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 9 września 2018
Dożynki dekanalno-powiatowe w Sejnach
Słowo Boże: Iz 35,4-7; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

JUBILEUSZ I ODPUST
ZAPROSZENI SĄ WSZYSCY

T

egoroczny odpust ku czci Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej w 43 rocznicę koronacji Cudownej
Figury będziemy obchodzić w szczególnych okolicznościach. Ta uroczystość zbiega się z Jubileuszem 200-lecia utworzenia Diecezji Augustowskiej, czyli Sejneńskiej. Ktoś zapyta, po co obchodzić
jubileusz diecezji, która już dawno nie istnieje, bowiem istniała przez 107 lat (1818-1925). Bo to czas
ważny w dziejach naszego miasta, parafii, co więcej w historii naszej Ojczyzny, której już wtedy nie
było na mapach Europy, a struktury kościelne istniały i Kościół istniał i rozwijał serca i umysły Polaków,
Litwinów i inne narodowości zamieszkałe na naszej ziemi. Diecezja, jej biskupi i administratorzy, a przede
wszystkim kapłani głosili temu ludowi słowo Boże, budzili nadzieję, uczyli wiary, rozwijali szkolnictwo,
budzili wrażliwość na kulturę i sztukę, uczyli zawierzenia wszystkich spraw Matce Bożej w znaku Jej
cudownej Figury, która w Sejnach nieprzerwanie króluje od 1602 roku i tak jest po dzień dzisiejszy. Tyle
cudownych rzeczy dokonało się za Jej przyczyną, tyle ludzkich spraw rozwiązanych, tyle piękna rozlało
się za Jej przyczyną. Pamiętajmy, że wraz z utworzeniem diecezji, nasz dotychczasowy kościół klasztorny, zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej rozbudowany, stał się katedrą, a więc świątynią najważniejszą
w nowej diecezji sięgającej na północ pod Kowno, a na południe do Wysokiego Mazowieckiego. Tu
biskupi sprawowali najważniejszą liturgię, głosili orędzie Ewangelii, udzielali sakramentów świętych,
posług alumnom seminarium duchownego, które mieściło się w klasztorze podominikańskim, tu wielu
diakonów otrzymało święcenia kapłańskie, tu wyświęcano biskupów, tyle łaski Bożej spłynęło na ludzi,
którzy przybywali, aby dziękować, prosić i błagać o wstawiennictwo Matki Najświętszej. Świątynia nasza
jako katedra była zawsze oczkiem w głowie pasterzy diecezji, którzy dbali o jej wygląd, jej piękno, bo
była ona wzorem dla innych kościołów w diecezji sejneńskiej. Sto siedem lat to kilka pokoleń, to wielki
wpływ na kształtowanie się religijności naszych przodków, to budzenie postaw moralnych, ale też i
patriotycznych zarówno Polaków jak i Litwinów, ktrzy także tęsknili za niepodległością (seminarium
duchowne w Sejnach kształtowało postawy przyszłych twórców niepodległej Litwy). My dzisiaj, żyjący
na tej ziemi jesteśmy spadkobiercami całej spuścizny diecezji sejneńskiej. I dlatego wspominamy tamten
czas, chcemy za wszystko Bogu i Matce Najświętszej dziękować i nie utracić niczego, co otrzymaliśmy
po przodkach naszych. Niech więc uroczystości jubileuszowe i odpustowe jednocześnie budują w nas
wiarę, przywiązanie do tradycji i rozwijanie w sobie postawy wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Warto sięgać po dotychczasowe publikacje opowiadające historię naszych ziem, naszej Parafii, diecezji
sejneńskiej, naszej świątyni, która była najpierw kościołem klasztornym dominikanów, potem katedrą,
potem kolegiatą, a od 1973 roku bazyliką mniejszą, a więc niejako świątynią papieską. Polecam ostatnio
wydane przez naszą Parafię dwie publikacje z okazji Jubileuszu: album o naszej bazylice, a także książkę: „Parafia Sejneńska - 400 lat dziejów” oraz inne. Któż bardziej, niż nasi parafianie, sejnianie powinni
znać historię naszej świątyni, klasztoru i Parafii po to, by potem opowiadać o tym innym. Zapraszam
wszystkich do radosnego świętowania przez udział w uroczystościach jubileuszowo-odpustowych.
Program znajdziemy w Siewcy, na stronie internetowej Parafii: www.sejny.diecezja.elk.pl
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PARAFIA SEJNE
400 LAT DZIE

rzed rokiem 1602 z fundacji Jerzego Grodzińskiego wybudowano w Sejnach drewniany
kościół pod wezwaniem świętego Jerzego, ulokowany na prawym brzegu rzeki, na wzgórzu.
Kościół z drzewa ciosanego, ośmiokątny, 6 półokrągłych okien, wyposażony w ołtarz główny z
obrazem św. Jerzego i dwa boczne, małą zakrystię. Kościół był zwrócony na wschód. Podłoga
z desek, pod nią nisza dla zmarłych zakonników
i ewentualnie dobrodziejów. Na galerii małe organy, na gontowym dachu sygnaturka i żelazny
krzyż. Przy kościele stała mała dzwonnica.
Kościół szybko stał się za ciasny. Już w 1610 roku
podjęto budowę nowej, murowanej świątyni na
pobliskim, wyniosłym wzgórzu, nad rzeką, gdzie
wcześniej stały zabudowania folwarku Wiśniowieckich. W roku 1619 ukończono budowę, choć
wewnątrz trwały nadal prace wykończeniowe.
Najprawdopodobnie wtedy właśnie uroczyście
przeniesiono Figurę Matki Boskiej z kościółka św.
Jerzego do kościoa klasztornego i umieszczono
ją w ołtarzu głównym. Konsekracji kościoła pod
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny, św. Jerzego męczennika i św. Jacka, w
1632 roku dokonał biskup wileński Jerzy Tyszkiewicz. Parafia sejneńska nosiła dotychczasowy
tytuł św. Jerzego.
Kościół miał kierunek orientalny, zwrócony absydą (tylną ścianą kościoła) i wielkim ołtarzem na
wschód (czyli w stronę obecnego centrum miasta). Trzy nawy prawie równej wysokości oddzielone były od siebie dwoma rzędami filarów po
trzy z każdej strony. Długość kościoła wynosiła
17,46 m. Dwuspadowy dach z sygnaturką. Wejście do kościoła było od strony klasztoru. Wystrój
wewnętrzny kościoła stanowił piękny, rzeźbiony
w drewnie chór, ambona, ołtarz główny przy
ścianie na środku kościoła (naprzeciw wejścia).
Na ołtarzu stała figura Matki Boskiej Sejneńskiej,
powyżej obraz św. Jerzego.
Dziesięć ołtarzy bocznych. Licząc od wejścia do
kościoła (wejście od strony klasztoru).
Wielki ołtarz miał w kondygnacji niższej Trójcę
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Przenajświętszą, w wyższej św. Jerzego zabijającego smoka. Trójca Przenajświętsza, nie był to
jak przypuszczamy obraz, lecz szafkowa figura
Matki Boskiej, przedstawiająca po otwarciu tę
Tajemnicę.
Dotychczasowy kościół klasztorny rozbudowano
w XVIII wieku w stylu określanym “barokiem
wileńskim”. Wydarzenia, jakie doprowadziły do
tej przebudowy, stanowią interesujący rys epoki.
W roku 1760 nastąpiła przebudowa kościoła z
fundacji Róży z Platerów Strutyńskiej. Dzięki niej
przeor Ludwik Mostowicz podjął dzieło rozbudowy kościoła. W czasie przebudowy zmieniono
orientację kościoła. W miejscu poprzedniego
prezbiterium zbudowano monumentalną, dwuwieżową fasadę oraz przedłużono wnętrze o
dwa przęsła. Elewacje boczne uzyskały okna w
zmienionej, barokowej formie. W jego wnętrzu
wprowadzono ujednolicony stylistycznie wystrój
ołtarzy, obudowy chóru muzycznego i organów.
W roku 1818, kiedy utworzono diecezję augustowską, czyli sejneńską dotychczasowa świątynia stała się katedrą. Wówczas zmieniono wystrój
prezbiterium dostosowując go dla potrzeb liturgii w kościele katedralnym. Każdy z proboszczów
parafii sejneńskiej przyczynił się do właściwego
utrzymania świątyni i troski o jej godny wygląd.
Wiązało się to z ogromnym wysiłkiem fizycznym
i finansowym. W okresie powojennym niełatwo
było zdobyć odpowiednie materiały. Państwo
nie sprzyjało trosce o remonty zabytowych
obiektów, a tym bardziej kościołów. A mimo
to widać było z daleka odnowioną i piękną w
swoim wyglądzie kolegiatę a potem bazylikę
sejneńską.
Minęło właśnie dziesięć lat pełnienia przeze
mnie urzędu proboszcza w Sejnach. Razem z
moimi Parafianami udało się w tym okresie przeprowadzić wiele inwestycji poprawiających stan
parafialnych obiektów:
swymiana nagłośnienia w bazylice
swyposażenie kaplicy Matki Bożej w zabytkowe,
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barokowe ławki
suruchomienie zegara na wieży kościoła wraz z
sygnaturką pieśni „Ku Tobie czysta…”
snowe (stare, zabytkowe) żyrandole w kościele
sremont bazyliki (izolacja fundamentów, renowacja okien i wstawienie dodatkowych okien z
profili aluminiowych, wymiana pokrycia dachowego, remont wieżyczki i frontonu zachodniego,
renowacja i malowanie frontonu głównego wraz
z wieżami, malowanie elewacji ścian bocznych
bazyliki)
s renowacja kamiennej figury Matki Boskiej
Lourdzkiej wraz z postumentem z 1908 roku
stojących po prawej stronie placu kościelnego
s renowacja i malowanie elewacji kaplicy św.
Agaty
sremont kościółka św. Bartłomieja w Żegarach
– wymiana porycia dachowego
sw klasztorze podominikańskim wymiana okien
i drzwi wejściowych, przygotowanie dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie
na stworzenie w klasztorze Muzeum Kresów
Dawnej Rzeczypospolitej
sodtworzenie kopca z roku 1932 poświęconego
Żwirce i Wigurze, obecnie miejsce patriotyczne upamiętniające żołnierzy Korpusu Ochrony
Pogranicza z aleją dębów i tablicami memoriałowymi
sremont kapitalny domu parafialnego (wybudowany w 1903 roku dla potrzeb Sejneńskiej
Kapituły Katedralnej), obecnie plebania, dom
spotkań wspólnot parafialnych, biblioteka, archiwum, poradnia rodzinna, a w najwyższej kondygnacji gościnne pokoje dla pielgrzymów i gości
sprzebudowa dawnych zabudowań gospodarczych na garaże wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół domu parafialnego.
Wszystko to dzięki ofiarności naszych Parafian
i pozyskiwaniu dotacji z MKiDZN. Bóg zapłać
wszystkim.
Ks. Zbigniew Bzdak, proboszcz
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Diecezja Augustowska czyli Sejneńska
1818–1925
Pasterze diecezji
sejneńskiej
bp Jan Klemens Gołaszewski (1748-1820)
biskup sejneński 1818 -1820
bp Polikarp Augustyn Marciejewski (1761-1827)
sufragan sejneński 1818-1827
administrator diecezji 1823 – 1825
bp Ignacy Stanisław Czyżewski (1752-1823)
biskup sejneński 1820-1823
bp Mikołaj Jan Manugiewicz (1754-1834)
biskup sejneński 1825-1834
bp Stanisław Henryk Choromański (1769-1838)
sufragan sejneński 1829–1834
administrator diecezji 1834 - 1836
bp Paweł Straszyński (1784-1847)
biskup sejneński 1837-1847
Ks. kanonik Mikołaj Błocki
administrator diecezji sejneńskiej 1847-1851
Ks. prałat Bonawentura Butkiewicz
administrator diecezji sejneńskiej 1851-1855
Ks. kanonik Jakub Choiński
administrator diecezji sejneńskiej1856 -1863
bp Konstanty Ireneusz Łubieński (1825-1869)
biskup sejneński 1863-1869
Ks. kanonik Paweł Andruszkiewicz
administrator diecezji sejneńskiej 1869-1872
bp Piotr Paweł Wierzbowski (1818-1893)
biskup sejneński 1872-1893
bp Józef Hollak (1818-1890)
sufragan sejneński 1883-1890
Ks. prałat Paweł Krajewski
administrator diecezji sejneńskiej 1893-1897
bp Antoni Baranowski (1835-1902)
biskup sejneński 1897-1902
Administrator diecezji 1902 - 1910
Ks. prałat Józef Antonowicz
administrator diecezji sejneńskiej 1902-1910
bp Antoni Karaś (1856-1947)
biskup sejneński 1910-1925
bp Romuald Jałbrzykowski (1876-1955)
sufragan diecezji sejneńskiej1918-1925
Od roku 2009 Sejny są stolicą tutularną abpa
Jana Romeo Pawłowskiego, delegata papieża ds
nuncjatur papieskich w świecie przy Sekretariacie
Stanu Stolicy Apostolskiej. W ten sposób jest to
nawiązanie do faktu historycznego, kiedy Sejny
były stolicą biskupią diecezji augustowskiej czyli
sejneńskiej.
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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:
05/08/2018 Matylda Sokołowska,
Aleksander Gliniecki, Klara Żylińska
19/08/2018 Ksawery Leończyk,
Kalina Nowalska, Kalina Kubrak,
Mateusz Pawełek

Zapowiedzi
przedślubne:
1/ Daiwidas Pieczulis, kawaler, Pełele, Parafia
Puńsk i Martyna Pomian, panna, Sejny, Parafia tut.
2/ Łukasz Grzybowski, kawaler, Sejny, Parafia tut.
i Monika Naumowicz, panna, Strzelcowizna, Parafia Mikaszówka.
3/ Bogumił Madejski, kawaler, Kielczany i Magdalena Agnieszka Miszkiel, panna, Marynowo,
oboje Parafia tutejsza.
4/ Jarosław Jakubowski, kawaler, Sejny, Parafia
tut. i Anna Betko, panna, Augustów, Parafia Świętej Rodziny.

Sakrament małżeństwa:
04/08/2018
Monika Poświatowska i Tomasz Best
18/08/2018
Ewelina Sikorska i Karol Sidor
Agnieszka Jakubowska i Artur Poszwa

Odeszli do wieczności:
USzymon Koncewicz, Sejny
(l. 30) zm. 09/08/2018
UHelena Rapczyńska, Sumowo
(l. 90) zm. 13/08/2018
UHelena Wysocka, Burbiszki
(l. 56) zm. 14/08/2018
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OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Masalscy Alicja Zdzisław,Sejny, Wojska Polskiego
Sidor Janina,Sejny, Wojska Polskiego
Janczewscy Joanna Szymon,Sejny, Woj Polskiego
Rejmontowicz Małgorzata Grzegorz,Sejny, Woj.Pol
Palewicz Łucja Grzegorz,Sejny, Wojska Polskiego
Luto Alicja Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Rakowscy Teresa Stanisław,Sejny, Woj Polskiego
Wróblewscy Anna Radosław,Sejny, Woj Polskiego
Domoraccy Kazimiera Witold,Sejny, Woj Polskiego
Misiukanis Pelagia,Sejny, Wojska Polskiego
Stylińscy Alicja Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Buczyńska Czesława,Sejny, Wojska Polskiego
Urbańscy Edyta Wojciech,Sejny, Wojska Polskiego
Łobik Grażyna,Sejny, Wojska Polskiego
Biernacka Ryta,Sejny, Wojska Polskiego
Krutul Marian,Sejny, Wojska Polskiego
Kamińscy Bożena Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Polens Sylwia Janusz,Sejny, Konopnickiej
Kwaterscy Małgorzata Waldemar,Zaleskie
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Kowalewscy Halina Bogdan,Sejny, Woj Polskiego
Miszkiel Barbara Mariusz,Sejny, Wojska Polskiego
Tujakowscy Marzena Michał,Sejny, Woj Polskiego
Sojka Anna Zygmunt,Sejny, Wojska Polskiego
Jankowiak Teresa Adam,Sejny, Wojska Polskiego
Domosławski Jarosław,Sejny, Wojska Polskiego
Małkińscy Anna Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Czeplik Marianna Olgierd,Sejny, Wojska Polskiego
Skupscy Jarosława Antoni,Sejny, Wojska Polskiego
Pawłowscy Ewa Przemysław,Sejny, Woj Polskiego
Moroz Agnieszka,Sejny, Wojska Polskiego
Trzaska Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego
Nowak Irena Piotr,Sejny, Wojska Polskiego
Ludorf Anna Krzysztof,Sejny, Wojska Polskiego
Sojka Elżbieta Jan,Sejny, Wojska Polskiego
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 26.08. - 09.09.2018
NIEDZIELA XXI ZWYKŁA, 26 sierpnia 2018
07:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Lucyny i Tadeusza w 40 rocz. ślubu
07:00 +Marek Ostrowski
08:30 +Regina Misiewicz (26gr)
08:30 +Jacek Miszkiel (20 rocz.)
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii i Stanisława Jurkiewiczów
w 50 rocz. ślubu
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Janiny i
Jerzego
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Weroniki Łebskiej w 80 rocz. urodzin
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
17:30 +Władysław Werpachowski
PONIEDZIAŁEK, 27 sierpnia 2018
06:30 +Wojciech Wilkiel (10mc)
08:00 +Bronisława Skrypko (22 rocz.)
08:00 +Hilaria (37 rocz.) +Jan (28 rocz.) z r. Święcickich
08:00 +Regina Misiewicz (27gr)
17:30 +Aniela+Bronisław Warakomscy
17:30 +Tadeusz Palanis i rodzice
17:30 +Melania+Mieczysław Pawliccy
WTOREK, 28 sierpnia 2018
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jacka
08:00 +Janina Kap (5mc)
08:00 +Jerzy+Józef z r. Janczulewiczów
08:00 +Stanisław Zabłocki (5 rocz.)
08:00 +Regina Misiewicz (28gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla pielgrzymów udających się do Bułgarii
17:30 +Andrzej Korzecki (8mc)
17:30 +Emilia+Dominik Radzewicz
17:30 +Janina Krajewska
ŚRODA, 29 sierpnia 2018
06:30 +Jan (12 rocz.)+Jadwiga z r. Drozdowskich
08:00 +Regina Misiewicz (29gr)
08:00 +Leontyna Wołukanis (30 rocz.)
08:00 +Helena+Michał Bumbul
17:30 +Janina Andrulewicz (7mc)
17:30 +Helena Kutyło (20 rocz.)
17:30 +Alicja Agafonow (4 rocz.)
17:30 +Bernard Kobeldis (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK, 30 sierpnia 2018
06:30 +Kazimiera Adamowicz (14 rocz.)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB, miłość i zdrowie dla
Eweliny i Mirosława Burnejko w 10 rocz. ślubu
08:00 +Anna Kapp (8mc)
08:00 +Regina Misiewicz (30gr)
17:30 +Eugeniusz+Marianna Romanowscy
17:30 +Jan Wilkiel (25 rocz.) +Jadwiga+Aleksander
Lewandowscy
17:30 +Teresa+Bronisław i z r. Kobylińskich
PIĄTEK, 31 sierpnia 2018
06:30
08:00 +Józef (7 rocz.) i z r. Sikorskich i Madejskich
08:00 +Zofia i z r. Myszczyńskich
08:00 +Anna+Jan Niewulis
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17:30 +Stanisław Salwecki i rodzice
17:30 +Henryka (7 rocz.) i z r. Misiukanisów
+Józef Zdancewicz
SOBOTA, 1 września 2018
06:30 +Józef Buchowski (1gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Magdaleny w nowym roku szkolnym
08:00 +Bronisław Namiotko
08:00 +Bronisława+Zygmunt Kabrońscy
08:00 +Stefan Ogórkis+Stanisław Rutkowski i rodzice
08:00 +Józef Miszkiel (gr1)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
18:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marianny i Ernesta w 17 rocz. ślubu i
Katarzyny i Erwina w 12 rocz. ślubu
18:00 +Halina Kochanowska (4 rocz.)
18:00 +z r. Cieślukowskich, Wasilewskich i Zabłockich
Niedziela, 2 września 2018 Jubileusz 200-lecia
Diecezji Sejneńskiej i Odpust MB Sejneńskiej - 43 Rocznica Koronacji
07:00 +Władysław Senda (19 rocz.)
07:00 +Józef Miszkiel (gr2)
08:30 +Władysława Cichanowicz (9mc)
08:30 +Józef Buchowski (gr2)
10:00 +Janina Makarewicz (4 rocz.)+Bernard
12:00 PL/LT: Jubileusz 200-lecia utworzenia Diecezji
Sejneńskiej i Odpust ku czci MB Sejneńskiej w
43 rocz. Koronacji Cudownej Figury
17:30 +Józef+Anna Grudzińscy
17:30 +Salomea Buchowska
PONIEDZIAŁEK, 3 września 2018
06:30 +Helena Żukowska (11mc)
08:00 O błog. Boże dla dzieci i młodzieży i nauczycieli
w nowym roku szkolnym 2018/2019
08:00 +Katarzyna+Kazimiera i z r. Milewskich i Krakowskich
08:00 +Józef Buchowski (gr3)
08:00 +Helena+Marian Luto i rodzice
17:30 +Helena+Marian+Grzegorz Luto
17:30 +Jan+Marianna+Marian+Kazimierz+Helena
z r. Kluczników
17:30 +Józef Miszkiel (gr3)
WTOREK, 4 września 2018
06:30 +Józef Buchowski (gr4)
08:00 +Rozalia Pietranis +Zofia Koneszko
08:00 +Józef Miszkiel (gr4)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Małgorzaty i Tomasza Andrejczyków w 25 rocz. ślubu
17:30 +Franciszek Olszewski
17:30 +Bolesław (7 rocz.) i z r. Czeropskich
ŚRODA, 5 września 2018
06:30 +Józef Buchowski (gr5)
08:00 +Franciszek Kamiński (1 rocz.)
08:00 +Julia Jagłowska (8mc)
08:00 +Dorota Andrulewicz
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marty i
Wojciecha Zdancewiczów w 25 rocz. ślubu
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17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jana Wilkiela w 80 rocz. urodz.
17:30 +Józef Miszkiel (gr5)
CZWARTEK, 6 września 2018, pierwszy miesiąca
06:30 +Józef Buchowski (gr6)
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Regina Łostowska
08:00 +Piotr Skrypko (3mc)
17:30 +Alina Ogórkis (11mc)
17:30 +Janusz Kozakiewicz (1 rocz.)
17:30 +Bożena +Fabian Gryguć
17:30 +Józef Miszkiel (gr6)
PIĄTEK, 7 września 2018, pierwszy miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB w życiu i
gospodarstwie rodz. Ogórkisów
08:00 +Anna +Stanisław Sławomir Korzenieccy
08:00 +Władysława +Józef Walukiewicz
i z r. Tomkiewiczów
08:00 +Franciszek +Honorata Wołągiewicz i z rodziny
16:00 +Józef Miszkiel (gr7)
17:30 +Witold Durtan (1 rocz.)
17:30 +Helena Gajdzińska
17:30 +Józef Buchowski (gr7)

SOBOTA, 8 września 2018,
Święto Narodzenia NMP (MB Siewnej)
06:30 +Józef Buchowski (gr8)
08:00 +Rozalia +Józef z r. Paszkiewiczów
08:00 +Stefan +Janina Wichert
08:00 +Józef Miszkiel (gr8)
08:00 +Zofia Sawicka (9 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i miłość dla Karola
Dabulisa w 18 rocz. urodz.
17:30 +Anna Makowska +Romuald+Wiktor+Helena
Sapieha +Antoni Grablun
17:30 +Tomasz Harackiewicz (10mc)
17:30 +Stanisław (18 rocz.) i z r. Milewskich, Baganów
i Zaborowskich
NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 9 wrzesnia 2018
07:00 +Stanisław Rejmontowicz (19 rocz.)
08:30 +Janina +Eugeniusz +Józef z r. Budrewiczów
08:30 +Czesław i z r. Matulewiczów
10:00 +Maria Boraczewska (32 rocz.)
10:00 +Aniela (7 rocz.) +Czesław+Jan i z r. Wojciechowskich +Albin+Piotr i z r. Malinowskich
10:00 Stadion Miejski: Dożynki dekanalno-powiatowe
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
11:30 +Józef Miszkiel (gr9)
Krasnowo 12.00: +Stanisław Łobik (11mc)
17:30 +Robert Szuliński (10 rocz.)
17:30 +Józef Buchowski (gr9)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1
2
3

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej skłania nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Jej naszych losów. Wsłuchani w słowa Maryi: uczyńcie wszystko, co wam mówi mój Syn, starajmy się wiernie
wypełnić Jej wskazania.
Dzisiaj w kościółku w Żegarach odpust ku czci św. Bartłomieja: Msza św. w języku litewskim o godz. 10.00,
a w języku polskim o godz. 14.00. Zachęcamy naszych Parafian do udziau w odpuście.
Kończy się czas tegorocznych wakacji. Bogu dziękujemy za wszelkie dobro, jakiego pozwolił na doświadczyć w tym czasie odpoczynku, nabrania sił do podjęcia nowych obowiązków w szkole i w pracy.
Zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania w tych dniach ze spowiedzi św., by nowy rok szkolny rozpocząć
czystym sercem, z Bożym błogosławieństwem i pod opieką Matki Bożej.
Jubileusz 200-lecia utworzenia Diecezji Sejneńskiej i nasz parafialny odpust rozpoczniemy już w sobotę,
a w niedzielę główna Msza św. o godz. 12.00 z procesją eucharystyczną na Pl. św. Agaty. Zapraszamy
wszystkich do procesji, dzieci do sypania kwiatów, niesienia chorągwi, feretronów, wstążek, naszych
Parafian Litwinów do ubrania się w stroje ludowe. Dokładny program uroczystości znajdziemy w Siewcy.
Dnia 1 września wspominamy 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Będziemy się modlić o pokój
na świecie oraz za wszystkie ofiary wojny.
W poniedziałek, 3 września rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas uroczystej
Mszy Świętej o godz. 8.00 pragniemy wypraszać pomoc Maryi, Stolicy Mądrości, dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia.
W pierwszych dniach września przypada pierwszy czwartek miesiąca - dzień modlitwy za kapłanów i o
nowe powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca - dzień pokuty i postu, przepraszania
za grzechy własne i innych. Okazja do spowiedzi przed Mszami rano i po południu; będzie Msza św. o
godz. 16.00, a wcześniej od 15.30 spowiedź. Przed południem odwiedzimy chorych istarszych w domach.
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, znane jako święto Matki Bożej Siewnej obchodzić będziemy
w sobotę, 8 września. Msze św. będą o 6.30; 8.00 i 17.30.
Dożynki powiatowe odbędą się w niedzielę, 9 września. Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony
o godz. 10.00 na stadionie miejskim. Zachęcamy do przygotowania wieńców i koszy dożynkowych.
Bóg zapłać za ofiary złożone na tegoroczne remonty naszej bazyliki, statuy Matki Bożej przy kościele
i na rozpoczęte właśnie prace renowacji ołtarza głównego w naszej bazylice.
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JUBILEUSZ 200-LECIA UTWORZENIA
DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ 1818-1925
ODPUST MATKI BOSKIEJ SEJNEŃSKIEJ
W 43 ROCZNICĘ KORONACJI
SOBOTA, 1 WRZEŚNIA

Pałac biskupi (ul. Piłsudskiego 28):

14:15 - odsłonięcie tablicy poświęconej Antoniemu Baranowskiemu (Antanas Baranauskas), biskupowi sejneńskiemu w latach 1897-1902
14:30 - Sympozjum naukowe:
- Ks. prof. Józef Łupiński: Dzieje Diecezji Sejneńskiej
- Prof. Algimantas Katilius: Wychowankowie Seminarium
Duchownego w Sejnach - twórcy niepodległej Litwy
- 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
18:00 - Msza św. (przewodniczy JE bp Jerzy Mazur, Biskup
Ełcki, kazanie JE bp Rimantas Norvila, Biskup Wyłkowyski
19:00 - 21:00 - czuwanie modlitewne:
19:15 - Różaniec - tajemnice światła (prowadzi Wieczernik)
20:00 - Różaniec - tajemnice chwalebne (w jęz. litewskim)
21:00 - Apel Jasnogórski
Patronat Honorowy nad naszymi uroczystościami objęli: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski; abp Gintaras Grusas, metropolita wileński; prof. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; bp Jerzy Mazur, biskup ełcki;
Patronat medialny: Tygodnik „Idziemy”, Tygodnik „Niedziela”, Nasz Dziennik, Martyria, KAI
Nr 236/2018
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JUBILEUSZ 200-LECIA UTWORZENIA
DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ 1818-1925
ODPUST MATKI BOSKIEJ SEJNEŃSKIEJ
W 43 ROCZNICĘ KORONACJI
NIEDZIELA, 2 WRZEŚNIA

06:30 - Godzinki ku czci NMP
07:00 - Msza św. z kazaniem (ks. dr Ryszard Sawicki)
08:30 - Msza św. z kazaniem
10:00 - Msza św. z kazaniem
12:00 - w procesji wejścia zatrzymanie się przy Figurze Matki Bożej na placu kościelnym i jej poświęcenie (figura z postumentem pochodzi z 1908 roku)
Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i akt zawierzenia Kościoła, Ojczyzny i naszej Diecezji opiece
Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej
- procesja eucharystyczna na Placu św. Agaty
- Te Deum ... i błogosławieństwo Najśw. Sakramentem
- instalacja ołtarza i relikwii św. Jana Pawła II
- odsłonięcie tablicy ufundowanej przez Kapitułę Sejneńsko-Wigierską upamiętniającej Jubileusz 200-lecia
utworzenia Diecezji Sejneńskiej
15:00 - Festyn rodzinny na Placu Dominikańskim
(występ zespołów, piosenka, zabawa, gry, loteria, ogłoszenie wyników konkursu literackiego i plastycznego
nt. Jubileuszu 200-lecia)
- koncert zespołu „SANCTUS” z Gdańska
19:00 - przeniesienie Cudownej Figury do kaplicy

SIEWCA

www.sejny.diecezja.elk.pl

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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