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Święty Michale
Archaniele,
broń nas w walce.
Przeciw
niegodziwości
i zasadzkom
złego ducha
bądź nam obroną.
Niech go Bóg
pogromi,
pokornie prosimy.
A Ty, Wodzu
niebieskich
zastępów,
szatana
i inne złe duchy,
które na zgubę
dusz ludzkich krążą
po świecie,
mocą Bożą
strąć do piekła.
Amen

Cena 1,- zł

29 września - święto
św. Michała Archanioła

PRAWDY WIARY ...
KOŚCIÓŁ – JEGO MISJA EWANGELIZACYJNA
Cel i rację istnienia Kościoła można zrozumieć jedynie w świetle Bożego planu zbawienia względem ludzi.
Na fundamencie tego planu staje się bowiem jasne, że Boże zbawienie polega na zbawieniu ludzkości w
historii, ponieważ w przeciwnym razie nie byłoby to zbawienie konkretnego człowieka. Właśnie w takiej
koncepcji Kościół jawi się jako rzeczywista
aktualizacja zbawczej misji Chrystusa. Dlatego też Ojcowie Kościoła twierdzili, że z
przebitego boku Ukrzyżowanego zrodził
się Kościół, symbolizowany przez krew i
wodę – znaki chrztu i Eucharystii (por. J
19, 34; KK 3).
Kościół w tym sensie jawi się jako„konieczny”, ponieważ pozwala zidentyfikować
w historii zasadę zbawczej przemiany
ludzkości, czyli Jezusa Chrystusa. Zatem
konieczność Kościoła zasadza się na konieczności wpisanej w ukazanie się Boga
ludziom poprzez poznanie Chrystusa.
Gdyby tak nie było, można by zapytać,
czy dzieło Chrystusa byłoby rzeczywiście dostępne dla ludzkości bez pośrednictwa jakiegokolwiek
historycznego znaku trwania Jego obecności w świecie (G. Canobbio). Taki jest sens przypomnianego
przez Vaticanum II wyrażenia patrystycznego o„Kościele od Abla”(KK 2), które podkreśla właśnie wartość
pośrednictwa kościelnego, przynajmniej ukrytego, dla zbawienia wszystkich ludzi, ponieważ już od
samego początku ludzkości osoby „sprawiedliwe”, jak pierwszy sprawiedliwy Abel, są włączone w Boży
plan zbawienia.
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
23 września Mk 9, 30 – 37 Stosunek do drugiego człowieka potwierdza bądź zaprzecza
przyjętemu przeze mnie Słowu Bożemu. Jesteśmy wezwani do tego, aby wobec bliźnich
przyjąć postawę pokory i służby.
25 września Łk 8, 19 – 21 Życie Bożymi przykazaniami prowadzi do obdarzenia mnie
niezwykłą godnością. Mogę usłyszeć od Jezusa: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy
słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
30 września Mk 9, 38 – 43 Jezu, z całego serca proszę Ciebie, bym dla bliźnich był przykładem
wierności i działania Twojej łaski. Umacniaj moje serce na drodze wierności.
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA XXV ZWYKŁA - 23 września 2018

J

ezus i Jego uczniowie przemierzali
Galileę, On jednak
Mk 9, 30-37
nie chciał, żeby ktoś
o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go
zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali
się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już
w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w
drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do
nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem
wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je
ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci
przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto
Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego,
który Mnie posłał».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

T

rzeba czuwać nad tym, co się kryje w sercu człowieka
skażonym zarzewiem grzechu. Oto ludzie najbliżsi
Chrystusa, Apostołowie, „sprzeczają się między sobą
o to, kto z nich jest największy” w „królestwie”, które
On przyszedł głosić. Nawiązując do tego sporu, Chrystus poucza uczniów, jak należy sprawować władzę w
Kościele, a także czym powinien być Kościół, który ma
nie panować lecz służyć. Siebie samego stawia za wzór
w wypełnianiu misji budowania Królestwa Bożego i
zakładania Kościoła, którego jest Głową i najwyższym
Prawodawcą, albowiem nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć; nie narzuca się, lecz służy z miłości,
gotów nawet oddać swoje życie. Taki właśnie jest Jego
sposób bycia pierwszym.
Homilia 18 IX 1988
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NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA – 30 września 2018

A

postoł Jan rzekł
do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliMk 9, 38-48
śmy kogoś, kto nie
chodzi z nami, jak w
Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł:
«Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud
w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o
Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z
nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego
że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam
wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał
powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński
uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. zatem twoja
ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij
ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia
wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w
ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami
być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla
ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla
ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż
z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie
robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
ie możecie zakrywać oczu przed zagrożeniami,
jakie czyhają na was w młodości. Mogą one wycisnąć swoje piętno na całym życiu. Pod adresem
tych wszystkich, którzy różnorodnymi pokusami i
ułudami usiłują zniszczyć waszą młodość, muszą
być przypomniane słowa Chrystusa o zagrożeniu i
o gorszycielach. Groźne słowa! Groźne zwłaszcza w
ustach Tego, który przyszedł objawić miłość. Kto jednak czyta z uwagą te właśnie słowa Ewangelii, musi
odczuć, jak głęboka jest antyteza dobra i zła, cnoty i
grzechu. Musi także tym jaśniej dostrzec, jaką wagę
w oczach Chrystusa ma młodość każdego i każdej z
was. To właśnie miłość do młodych, podyktowała,
groźne, surowe słowa.
List Apostolski JPII
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Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

Figura Matki Boskiej
- Tron Łaski
Po otwarciu – pośrodku rzeźba przedstawiająca Trójcę
Świętą (Tron Łaski) na cokole ażurowym z arkadami
ostrołukowymi – siedząca na tronie w postawie frontalnej, hieratycznej postać Boga Ojca w długiej szacie
i płaszczu opadającym miękko i płytko modelowanymi i rurkowatymi fałdami na cokół. Głowa okolona
pasmami włosów opadających na ramiona. Długa
broda przykrywająca piersi. W rozłożonych rękach Bóg
Ojciec trzyma krucyfiks. Nad głową unosi się Gołębica
– Duch Święty.
Jezus Ukrzyżowany, martwy, ciało Chrystusa o wysmukłych, wydłużonych proporcjach z lekko podgiętymi
kolanami. Stopy skrzyżowane. Głowa nieco pochylona
na prawe ramię, okolona krótkim
zarostem i brodą zakończoną dwoma spiralnie skręconymi lokami. Długie włosy przykrywające kark i
górną partię pleców z jednym pasmem skręconym
opadającym na ramię. Perizonium pośrodku skrzyżowane, długie końce rozwiane po obu bokach. W całej
postaci zaznaczona wyraźnie budowa anatomiczna
kośćca oraz umięśnienia. Gruba cierniowa korona.
W tle płaszcz Maryi. Na skrzydłach postacie klęczące
w pozach dewocyjnych, dostojników duchownych i
świeckich, kobiet i mężczyzn. Na pierwszym planie na
obu skrzydłach postacie dwóch krzyżaków.
			
			
opr. E. Klimaniec

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 23 września 2018
Słowo Boże: Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37
Taca na seminarium duchowne w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 24 września Dzień powszedni
Słowo Boże: Prz 3,27-35; Łk 8,16-18
WTOREK, 25 września Dzień powszedni
Słowo Boże: Prz 21,1-6.10-13; Łk 8,19-21
ŚRODA, 26 września Dzień powszedni
Słowo Boże: Prz 30,5-9; Łk 9,1-6
CZWARTEK,27wrześniaWsp.św.Wincentegoa’Paulo
Słowo Boże: Koh 1,2-11; Łk 9,7-9
PIĄTEK, 28 września Wsp. św. Wacława, męcz
Słowo Boże: Koh 3,1-11; Łk 9,18-22
SOBOTA,29wrześniaŚwiętoArchaniołówMichała,
Gabriela i Rafała
Słowo Boże: Ap 12,7-12; J 1,47-51
NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA, 30 września 2018
Słowo Boże: Lb 11,25-29; Jk 5,1-6; Mk 9,38-43.47-48
PONIEDZIAŁEK , 1 października Wsp. św. Teresy od

4

Dzieciątka Jezus, dz, dK
Słowo Boże: Hi 1,6-22; Łk 9,46-50
WTOREK, 2 października Wsp. Aniołów Stróżów
Słowo Boże: Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10
ŚRODA, 3 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Hi 9,1-12.14-16; Łk 9,57-62
CZWARTEK, 4 października Wsp. św. Franciszka
z Asyżu
Słowo Boże: Hi 19,21-27; Łk 10,1-12
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 5 października Wsp. św. Faustyny, dz
Słowo Boże: Hi 38,1.12-21.40,3-5; Łk 10,13-16
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 6 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Hi 42,1-3.5-6.12-17; Łk 10,17-24
Pierwsza sobota miesiąca
NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA, 7 października 2018
Słowo Boże: Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16
Odpust MB Królowej Różańca Świętego
SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Z życia Parafii
Wielka wdzięczność za Jubileusz

J

ubileusz 200-lecia utworzenia Diecezji Sejneńskiej i 43 rocznicę koronacji Cudownej Figury Matki Boskiej
Sejneńskiej mamy już za sobą. Pragnę wyrazi wielką wdzięczność wszystkim, którzy wzięli udział w jubileuszowo-odpustowych uroczystościach. Podziękowanie składam naszym pasterzom, księżom biskupom:
księdzu arybiskupowi Janowi Romeo Pawłowskiemu, biskupowi tytularnemu sejneńskiemu, który przewodniczył uroczystościom, księdzu biskupowi Jerzmu Mazurowi, naszemu ordynariuszowi diecezji ełckiej
za podjęcie się roli gospodarza, przewodniczenie liturgii sobotniej: Mszy św. wieczornej i poprowadzeniu
Apelu Jasnogórskiego wobec Matki Bożej w znaku otwartej Figury Sejneńskiej, księdzu Rimantasowi Norvili,
ordynariuszowi diecezji wyłkowyskiej za budujące słowo Boże w czasie Mszy św. sobotniej, księdzu biskupowi
Henrykowi Ciereszce, pomocniczemu biskupowi z Białegostoku, za koncelebrację sobotniej Eucharystii,
księdzu arcybiskupowi z Kowna Lionginasowi Virbalasowi, księdzu biskupowi Romualdowi Kamińskiemu,
ordynariuszowi warszawsko-praskiemu, wielkiemu przyjacielowi naszej sejneńskiej parafii, księdzu biskupowi Witoldowi Mroziewskiemu z Nowego Jorku, licznym kapłanom naszej diecezji, kapitule sejneńsko-wigierskiej, kapłanom gościom z kraju i zagranicy, przedstawicielom wadz państwowych na czele z posłem
RP Jarosławm Zielińskim, samorządowych, wojewodą podlaskim, gościom z Litwy, komendantom policji,
straży granicznej i pożarnej, Towarzystwu Sejneńskiemu Opieki nad Zabytkami, Panu Konsulowi Republiki
Litewskiej, wojskowym, pielgrzymom z różnych stron Polski i naszym Parafianom. Wszystkim niech Bóg
wynagrodzi, a Matka Najświętsza niech otacza swoją matczyną opieką i wyprasza potrzebne łaski. Bardzo
dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania tych uroczystości, ofiarując swój czas, zdolności a przede wszystkim dobre serce. Bóg zapłać za przygotowanie i poprowadzenie festynu rodzinnego
na Placu Dominikańskim, który stał się pięknym dopełnieniem naszych uroczystości. Dziękuję Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego za pomoc w finansowym udźwignięciu jubileuszowych
wydarzeń, zwaszcza Panu Bogdanowi Dyjukowi, członkowi zarządu województwa, a także Stowarzyszeniu
Samorządów Ziemi Sejneńskiej za wsparcie finansowe. Panu Robertowi Woźnialisowi dziękuję za ogarnięcie
graficznej strony naszych uroczystości i przygotowania do nich. Kapłanom, Siostrom Zakonnym, a zwłaszcza
siostrze Barbarze, kościelnemu, organiście, chórom polskiemu i litewskiemu, paniom Mariom, liturgicznej
służbie ołtarza, zespołom śpiewaczym i wszystkim, którzy przyczynili się do większej chwały Bożej i czci
Najświętszej Panienki. Bóg zapłać!

D

obiega końca praca duszpasterska Księdza Pietrasa Guceviciusa w naszej
Parafii. Decyzją Arcybiskupa Wileńskiego ks. Pietras kończy prawie sześcioletnią posługę kapłańską w naszej Wspólnocie służąc całej naszej Parafii,
a zwłaszcza Parafianom języka litewskiego. Pragniemy bardzo podziękować
księdzu Piotrowi za obecność pośród nas, życzliwość, dobre i otwarte serce, a
przede wszystkim za kapłańską służbę przy ołtarzu, w konfesjonale, na ambonie i w szkole „Żyburis”. Niech Pan Bóg błogosławi Księdzu Piotrowi w nowych
zadaniach, w życiu i posłudze kapłańskiej, Matka Boża niech przytula do swego
Niepokalanego Serca i wyprasza łaski potrzebne w dalszej pracy. Szczęść Boże.

Papieskie Intencje Modlitwy – październik 2018
Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne
wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.
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Z nauczania Papieża
Franciszka

Język Ducha...
Na pewno trzeba myśleć o dostosowaniu słów do
wiedzy i wykształcenia słuchaczy, spoglądać na środowisko i tożsamość kulturową. „Przepowiadanie
chrześcijańskie znajduje w sercu kultury ludu źródło
wody żywej, zarówno żeby wiedzieć, co należy mówić, jak i znaleźć właściwy sposób przekazu.
Nie chodzi tu jednak o uproszczenie terminologiczne, ale raczej o uważne patrzenie na człowieka. By
móc dostosować swój język, „trzeba wiele słuchać,
trzeba dzielić życie z ludźmi” (EG 1580. W ten sposób nasz język stanie się podobny do języka, jakim
przemawiali Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy,
a wtedy – jak mówi pismo – „każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku (Dz2,6). I być może
nie chodzi tu wcale o różne dialekty, ale o język
jako umiejętność dotarcia do serca człowieka. Tylko
Duch Święty może nas tego nauczyć, zstępując na
każdego w ogniu. Byśmy odtąd mogli mówić innym o Chrystusie „jednym, uniwersalnym, znanym
wszystkim językiem miłości” – jak mówił podczas
tegorocznego czuwania w wigilię Zesłania Ducha
Świętego bp Piotr Greger.
I lepiej dla nas, by ludzie mówili o współczesnych
chrześcijanach, że: „upili się młodym winem” (Dz 2,
13), niż by ich głosu nie słyszano w ogóle.
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Maria Zbolarska

19 października mija 21 lat od czasu, gdy Jan Paweł
II ogłosił św. Teresę od Dzieciątka Jezus doktorem
Kościoła. „Ojciec Święty uczynił to, bo chciał, aby
Kościół przyswoił sobie jej przesłanie dziecięctwa
Bożego”. Orędzie to wciąż inspiruje i przynosi wielkie owoce.

Ś

więta z Lisieux

Choć nauka o dziecięctwie Bożym jest wizytówką św. Tereski (1873 – 1897), to jej własne dzieciństwo nie jest usłane różami. Już
w wieku czterech lat traci mamę
i pomimo miłości przekazywanej
jej przez ojca i starsze siostry, do
13 roku życia odreaguje tę tragedię
emocjonalną chwiejnością. W tym
czasie przeprowadza się do rodziny
we francuskim Lisieux, gdzie wychowywana jest w surowym klimacie. Kres trudnym początkom jej życia przynosi uzdrowienie duchowe,
którego Tereska doświadcza w Boże
Narodzenie 1886 r. Od tego momentu – jak sama pisze – zaczyna
„iść krokiem olbrzyma” po drodze
doskonałości.
Ostatecznie pragnienie Teresy,
ażeby rozpocząć życie kontemplacyjne, spełnia się 9 kwietnia 1888
r. kiedy wstępuje do Karmelu w
Lisieux. Pomimo młodego wieku
i licznych słabości siostra gorliwie
spełnia obowiązki zakonne i nie
uskarża się na trudności. Zgłębia
jednocześnie duchowość karmelitańską, znajdując szczególne
upodobanie w pismach św. Teresy
Wielkiej i św. Jana od Krzyża. Postępuje w świętości, wyróżnia się
duchem pokory, poświęcenia oraz
radosnego przyjmowania cierpień. Z czasem rodzi
się w niej myśl o zaangażowaniu apostolskim i misyjnym. Choć Teresa na misje nigdy nie wyjedzie, pełną
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MAŁEJ
E ŻYCIA
oddania miłością do Chrystusa zapala nowicjuszki,
nad którymi sprawuje pieczę w zakonie.

W

poszukiwaniu świętości

Krótkie życie Małej Teresy i to w dużym stopniu spędzone za klauzurą, nie okazuje się żadną
przeszkodą dla wielkiej misji ewangelizacji świata,
którą Bóg przez nią dokonuje. Jej dzieło wychodzi
daleko poza mury Karmelu, jak i poza XX wiek. „W
życiu Teresy Bóg zawarł określone przesłanie do
świata, ukazując ludziom ewangeliczną drogę; małą
drogę – którą mogą iść wszyscy, bo wszyscy są
powołani do świętości” – pisze św.
Jan Paweł II w 100 lecie śmierci
karmelitanki.

W

ielka święta

Gorąca miłość do Boga i
do sióstr, którą wyróżnia się św.
Teresa, to papierek lakmusowy
prawdziwości dziecięctwa Bożego. Owej małej drogi, po której
krocząc, młoda karmelitanka
osiągnęła świętość i zapaliła nią
cały świat. Bo już nie tylko ludzie
prości, ale i papieże zachwycili
się nauczaniem oraz przykładem
życia siostry z Lisieux, nazywając
ją „największą świętą czasów nowożytnych” (Pius X),„nauczycielką
życia (Pius XI), czy„mistrzynią życia
duchowego (Pan Paweł II).
Każdy bowiem, kto otwiera się
na duchowość Małej Tereski, wie,
jak trafne jest zdanie o. Wilfrida
Stiniscena OCD na temat owoców, jakie ta droga przynosi:
„wówczas wszystko będzie inne
(…). Będziesz wiedział, że twoje
własne siły nie wystarczą, a bardziej będziesz ufać Jemu [Bogu]
niż sobie i nie stracisz odwagi w
niepowodzeniach. Zrozumiesz, że
istnieje tylko jedno niepowodzenie: nie ufać Bogu,
nie zwracać się do Niego”.
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WSZYSTKO DLA
MARYI

M

iłość Najświętszej Maryi Panny jest ściśle
spleciona z istnieniem naszej Ojczyzny.
Dlatego przyłączmy się do dziękczynienia Matce
Boga za wszystko, co Polsce uczyniła. Niech ono
wzbudzi w sercach radość i pogłębi nasze przekonanie, że w szczerym nabożeństwie do Maryi jest
skuteczność do pewnego stopnia nieskończona,
w nim leży jakiś bezmiar sił duchowych dla jednostek i dla świata, bo przez Jej ręce przechodzi
wszystko dobre.
Jest wielkim darem Matki Bożej, że takie miłowanie wciąż jest obecne w naszym Narodzie, że
wciąż jest żywe, że nie wygasa. Jest siłą, która
porywa do codziennych dobrych działań tysiące
serc. Miłość Maryi jest tak ściśle spleciona z istnieniem Ojczyzny, że wyznacza główny nurt naszych
dziejów. Tak, jak na rycerskich ryngrafach, gdzie
Matka Boża chroni orła, a on osłania Ją swymi
skrzydłami. Możemy być dumni, że idziemy w nieprzerwanym, długim szeregu pokoleń Polaków,
którzy działali z miłości do Matki Bożej, a którym
zawdzięczamy wolność miłowania Chrystusa i
Jego Matki. Zapraszajmy Maryję dziś wszędzie
tam, gdzie wkrada się brak miłości, dobroci, pokoju i innych owoców Ducha Świętego. Maryja nigdy
nie skupia uwagi na sobie, ale wskazuje Jezusa.
Zmagamy się w sercu z pytaniami i wątpliwościami, których nie mamy odwagi głośno wyrazić. Ale
potrzebny jest ten odruch serca, który budzi się,
gdy wchodzimy do sanktuariów Maryjnych, gdy
patrzymy na nagromadzone tam przez
wieki znaki wiary, gdy
przekonujemy się, że
świat nie kończy się
na zimnej logice, ale
jest w nim też miejsce
na bezwarunkową
miłość, której najbardziej czytelnym
symbolem pozostaje
macierzyństwo. Bóg,
znając nasze serca,
dał nam Matkę, która
ukazuje nam Jego dobroć. Bądźmy Mu za to
wdzięczni.		
		

- 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:
09/09/2018 Martyna Turowicz,
Filip Kossa

Sakrament małżeństwa:
08/09/2018
Karolina Wiżlańska i Artur Palanis
Paulina Błuszko i Jacek Nasewicz
15/09/2018
Sylwia Rekuć i Dominik Czerwiński

Odeszli do wieczności:
UStanisława Górska, Bubele
(l. 80) zm. 04/09/2018
UFeliks Dzimida, Krasnowo
(l. 76) zm. 04/09/2018
UWładysław Kamiński, Sejny
(l. 86) zm. 13/09/2018
URomuald Jankowski, Sejny
(l. 62) zm. 15/09/2018

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Pawłowscy Teresa Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Okulanis Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Moroz Irena,Sejny, Konarskiego
Zaniewska Helena,Sejny, Konarskiego
Szulińska Barbara,Sejny, Konarskiego
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Karwowska Irena,Sejny, Konarskiego
Ciborowscy Anna Andrzej,Sejny, Konarskiego
Lewandowscy Zofia Jerzy,Sejny, Konarskiego
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
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Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Niedźwiedź Elżbieta Aleksander,Sejny, Konarskiego
Gryziewicz Agnieszka Radosław,Sejny, Konarskiego
Anuszkiewicz Cecylia Wojciech,Sejny, Konarskiego
Lewkowicz Helena,Sejny, Konarskiego
Fiedorowicz Zofia,Sejny, Konarskiego
Sikorska Janina,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Alicja,Sejny, Konarskiego
Rybczyńscy Justyna Sławomir,Sejny, Konarskiego
Zdancewicz Danuta Robert,Sejny, Zawadzkiego
Daniłowicz Zofia Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego
Dąbrowscy Henryka Henryk,Sejny, Zawadzkiego
Gibas Janina Mieczysław,Sejny, Zawadzkiego
Żegarscy Bożena Czesław,Sejny, Zawadzkiego
Tyczkowscy Janina Piotr,Sejny, Zawadzkiego
Jakielaszek Wiesława Mieczysław,Sejny, Zawadzkiego
Dabulis Grażyna,Sejny, Zawadzkiego
Bulwin Regina Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Gobczyńscy Krystyna Jan,Sejny, Zawadzkiego
Czeplik Jolanta Marek,Sejny, Zawadzkiego
Dobuszyńska Teodozja,Sejny, Zawadzkiego
Gobczyńscy Jadwiga Marek,Sejny, Zawadzkiego
Siebert Anna,Sejny, Zawadzkiego
Budko Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Buraczewscy Zofia Lech,Sejny, Zawadzkiego
Sawicka Halina,Sejny, Zawadzkiego
Kulikowska Halina,Sejny, Zawadzkiego
Ogurkis Grażyna Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Meyza Ewa,Sejny, Zawadzkiego
Fiedorowicz Halina Jan,Sejny, Emilii Plater
Kozakiewicz Danuta Krzysztof,Sejny, Emilii Plater
Czeszkiewicz Ewa Henryk,Sejny, Emilii Plater
Jakubowscy Elżbieta Jerzy,Sejny, Emilii Plater
Stachurska Krystyna,Sejny, Emilii Plater
Tarleccy Jolanta Karol,Sejny, Emilii Plater
Radziun Anna Leszek,Sejny, Emilii Plater
Kalwejt Jadwiga,Sejny, Emilii Plater
Szkarnulis Katarzyna Grzegorz,Sejny, Emilii Plater
Palanis Stanisława,Sejny, Zawadzkiego
Żagunis Lucyna Tomasz,Sejny, Zawadzkiego
Ejdulis Izabela Andrzej,Sejny, Zawadzkiego
Andruczyk Maria,Sejny, Zawadzkiego
Żegarscy Alicja Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Niemkiewicz Marta Jarosław,Sejny, Zawadzkiego
Waluś Danuta Krzysztof,Sejny, Grodzka
Polens Teresa Henryk,Sejny, Zawadzkiego
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 23.09 - 07.10.2018
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 23 września 2018
07:00 +Mieczysław Albowicz
07:00 +Józef Buchowski (gr23)
08:30 +Alicja (4 rocz.) i z r. Tujakowskich i Romanowskich +Andrzej Korzecki (9mc)
10:00 +Karol Tujakowski +Marian
11:30 Za parafian
11:30 +Antoni+Józefa+Wacław+Genowefa
z r. Michałowskich
11:30 +Józef Miszkiel (gr23)
KRASNOWO 12:00 +Irena Skupska (6mc)
17:30 +Anna+Lechosław i z r. Przezwickich
PONIEDZIAŁEK, 24 września 2018
06:30 +Józef Buchowski (gr24)
08:00 +Walerian Kuczyński (10mc)
08:00 +z r. Biernackich i Czernialisów
08:00 +Czesław Juszkialis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Miszkiel (gr24)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jana i
Alicji w 40 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 O błog. Boże, dary Ducha św. i opiekę MB dla
Magdaleny Masianis w 15 rocz. urodzin
17:30 +Izabela Brzezińska (11mc) +Antoni (32 rocz.)
17:30 +z r. Janczulewiczów i Leończyków
WTOREK, 25 września 2018
06:30 +Józef Buchowski (gr25)
08:00 +Józef (2 rocz.) +Robert (27 rocz.) z r. Milewskich i Rakucewiczów
08:00 +Irena Grygucis (2mc)
08:00 +Józef Miszkiel (gr25)
17:30 +Sergiusz i z r. Mackiewiczów
17:30 +Franciszek Sidor i rodzice
17:30 Przebłagalna z prośbą o przebaczenie
ŚRODA, 26 września 2018
06:30 +Marek Ostrowski
08:00 +Józef Buchowski (gr26)
08:00 +Stanisław (9 rocz.) +Teresa Jankowscy
08:00 +Józefa Radzewicz (3 rocz.) +Stanisław
08:00 +Eugenia Kamińska (14 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i miłość dla Pawła
Andrejczyka w 18 rocz. urodzin
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Oliwiera i
Mikołaja i rodziców
17:30 +Stanisław +Julita Andrulewicz
17:30 +Józef Miszkiel (gr26)
CZWARTEK, 27 września 2018
06:30 +Wojciech Wilkiel (11mc)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Stanisława
08:00 +Józef +Konstancja Kuklewicz
08:00 +Antoni Strękowski (24 rocz.) i rodzice
08:00 +Józef Miszkiel (gr27)
17:30 Dziękczynna za uratowanie życia Beaty
17:30 +Józef Buchowski (gr27)
17:30 +Janina Andrulewicz (8mc)
17:30 +Jerzy Jankowski (4 rocz.) +Dariusz
PIĄTEK, 28 września 2018
06:30 +Józef Miszkiel (gr28)
08:00 +Józef Buchowski (gr28)
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08:00
08:00
17:30
17:30
17:30

+Wacław Dacz, rodzice i brat
+Bernard Kobeldis
+Krzysztof Pierożyński (10 rocz.)
+Jan Zdancewicz i rodzice
+Bronisława +Wacław Miszkiel +Stanisława
+Wacław Jatkowscy
SOBOTA, 29 września 2018
06:30 +Michał +Leontyna Walesiuk
08:00 +Józef Miszkiel (gr29)
08:00 +Zdzisław Koncewicz (2 rocz.)
08:00 +Julian Krzywak (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Buchowski (gr29)
10:00 LT: Dziękczynna i o błog. Boże dla Olgierda i
Emilii Wiaktor, Czesława i Anny Szkarnulis
17:30 +Anna +Wiesława Jakubowskie
17.30 +Bożena Stankiewicz (7 rocz.)
17:30 +Stefan Winiewicz (10 rocz.)
+Leonarda +Eugeniusz Sawiccy
NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA, 30 września 2018
07:00 +Anna Kapp (9mc)
07:00 +Józef Buchowski (gr30)
08:30 +Jadwiga Motuk (7 rocz.) i z rodziny
08:30 +Janina Kap (6mc)
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i
zdrowie dla Kazimierza w 45 rocz. urodzin i dla
rodziny Raglis
11:30 Za parafian
11:30 +Józef Miszkiel (gr30)
13:00 LT
KRASNOWO 12:00
17:30 +Bernarda i z r. Ropelów
PONIEDZIAŁEK, 1 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr1)
08:00 +Kazimierz Rymuza
08:00 +Helena Gajdzińska
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr1)
17:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla Parafian z Posejanki
17:30 +Józef Werelich (6mc)
WTOREK, 2 października 2018
06:30
08:00 +Władysława Cichanowicz (10mc)
08:00 +Konstanty (18 rocz.) i z r. Gaudzewiczów
08:00 +Antoni Suszczewicz (9 rocz.)
08:00 +Regina Szułowicz (gr2)
17:30 +Marianna +Franciszek Chraboł +Helena
Korzeniecka
17:30 +Antoni Dobreńko (2 rocz.)
17:30 +Janina Bartoszewicz (gr2)
ŚRODA, 3 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr3)
08:00 +Marianna +Józef +Anna +Halina +Piotr
+Helena z r. Przeborowskich i Tomkiewiczów
08:00 +Teresa Hołubowicz (5mc)
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr3)
17:30 +Helena Żukowska (1 rocz.)
17:30 +Jarosław Rapczyński
17:30 +Leokadia Maślak (miesiąc od pogrze
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CZWARTEK, 4 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr4)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jadwigi Wilkiel w 80 rocz. urodz.
08:00 +Ryszard Jakubowski (3 rocz.)
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr4)
17:30 +Stanisława (21 rocz.) +Józef (33 rocz.) z r. Winikajtisów +Stefania Marcinkiewicz (38 rocz.)
17:30 +Jerzy (25 rocz.) +Stanisława +Jerzy
z r. Wiżlańskich
17:30 +Paweł +Witold i dziadkowie z r. Koneszko
PIĄTEK, 5 października 2018 pierwszy miesiąca
06:30
08:00 +Julia Jagłowska (9 rocz.)
08:00 +Karolina Klimaniec (17 rocz.)
08:00 +Regina Szułowicz (gr5)
16:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie duszy i ciała
dla Jana, Pawła, Leszka i r. Grochalów
17:30 +Janina Bartoszewicz (gr5)
17:30 +Helena Anuszkiewicz (8 rocz.)
17:30 +Jarosław Rapczyński
SOBOTA, 6 października 2018 pierwsza miesiąca
06:30 +Regina Szułowicz (gr6)
08:00 +Regina Łostowska
08:00 +Piotr Skrypko (4mc)
08:00 +Bożena Gryguć (6mc)

08:30 egzekwie:
+Alina Ogórkis (1 rocz.)
12:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marka
Sokołowskiego w 50 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Anna Namiotko +Piotr +Franciszek
17:30 +Leszek Gniazdowski
17:30 +Janina Bartoszewicz (gr6)
NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA, 7 października 2018
MB Królowej Różańca Świętego
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jacka w
53 rocz. urodz. i dla rodziny
07:00 +Aniela +Stefan +Stanisław z r. Żychlińskich
08:30 +Konstanty (8 rocz.) +Joanna Rapczyńscy
10:00 +Grzegorz Myszczyński (12 rocz.) +Zofia +Wacław Pietranis
10:00 +Ireneusz Jarzębowicz (10 rocz.) (O błog. Boże,
opiekę MB i mocną wiarę dla Mateusza Jarzębowicza (syn Ireneusza) w 18 rocz. urodzin)
11:30 Za parafian
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
11:30 +Krystyna Makarewicz (6 rocz.)
11:30 +Janina Bartoszewicz (gr7)
KRASNOWO 12:00 +Stanisław Łobik (1 rocz.)
13:00 LT
17:30 +Andrzej Łabanowski
17:30 +Regina Szułowicz (gr7)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

P

an Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie
ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą
życiową jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa
swoim rodzicom.
tało się już tradycją, że na zakończenie lata nasza Parafia organizuje rowerowy wyjazd rodzinny. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na wspólną wyprawę rowerami, w dzisiejszą niedzielę. O godz. 13
spotkajmy się przy Domu Parafialnym, stąd wyruszymy w kierunku Bubel, gdzie zakończymy wspólnym
ogniskiem oraz grami sportowymi. Serdecznie zachęcamy do udziału.
Augustowie, w Parafii św. Jana Chrzciciela działa Szkoła Liderów Grup Parafialnych i Animatorów
Ewangelizacji. Tegoroczna edycja rozpocznie się 15 października. Mogą w niej uczestniczyć dorośli
i młodzież. Bardzo takich liderów uformowanych potrzebujemy. Zachęcamy zatem, aby przemyśleć tę
propozycję. Szczegóły możemy uzyskać u kapłanów. Zapraszamy.
a kilka dni rozpocznie się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała,
abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania
tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa różańcowego w niedzielę o godz. 17.00, a codziennie po
wieczornej Mszy św. Dzieci zapraszamy na Różaniec w poniedziałki, środy i piątki o godz. 16.00.
pierwszym tygodniu października wypadaj pierwsze dni czwartku - modlitwa za kapłanów i o nowe
powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek - dzień postu, pokuty i umartwienia: okazja do
spowiedzi rano i po południu od 15.30, potem Msza św. o 16.00 i wieczorna Msza św. Odwiedziny chorych
i starszych w domach przed południem. Pierwsza sobota miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Maryi z modlitwą różańcową po wieczornej Mszy św.
awniej obchodzono u nas odpust ku czci Matki Bożej Królowej Rózańca Świętego. Wracamy do tej
praktyki i w niedzielę, 7 października na sumie będzie odpust z uroczystą Mszą św., wystawieniem
Najśw. Sakramentu i procesją (krótką - przed Bazyliką). Zapraszamy do udziału w odpuście.
akończone zostały tegoroczne prace przy naszej Bazylice. Właśnie rozliczamy te prace. Przypomnę, że ich
koszt w tym roku wyniósł 280 tys. złotych, z czego 250 tys. to dotacja MKiDZN, a nasi Parafianie ofiarowali
30 tys. złotych tzw. wkładu własnego. Bóg zapłać wszystkim, którzy okazują troskę o naszą piękną świątynię.
W tej chwili trwają prace przy renowacji ołtarza głównego. Koszt tegorocznych prac to suma 120 tys. zł
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Festyn Rodzinny 02.09.2018

RODZINA BOGIEM SILNA

Wszyscy mieli okazję się zaprezentować - nasza młodzież,
a ten w kapeluszu i z gitarą - to ks. Tomasz, główny koordynator festynu

Były gry, zabawa i wiele ciekawych konkurencji, oczywiście
z nagrodami, maluchy przodowały

Zabawa była przednia, dorośli też chętnie podrygiwali

Przeciąganie liny, a jakże, kto silniejszy? Nie było lekko.

Maluchy też miały okazję się wykazać, było ciekawie.

Płynęła też piękna pieśń uwielbienia, a wszystko na Bożą
chwałę.
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Ołtarz główny w konserwacji

Foto arch. Parafii
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