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PRAWDY WIARY ...
PANOWANIE CHRYSTUSA NAD KOŚCIOŁEM
I LUDZKOŚCIĄ

C

o czyni Chrystus dla swojego Kościoła teraz, kiedy Jego ziemska misja została wypełniona i gdy żyje
w chwale? Nie stał się On zbyt odległy i mało dostępny?
Przede wszystkim Chrystus kocha swój Kościół miłością oblubieńca i oblubienicy. Zaślubiny Syna Królewskiego dokonały się ostatecznie na
krzyżu i wraz z Jego zmartwychwstaniem i wniebowzięciem nabrały w całej pełni skuteczności.
Kościół stał się Jego oblubienicą na
wieczność. Lecz ta miłość nie jest
miłością osób równych sobie; jest
niczym miłość króla do pasterki.
Rzeczywiście Chrystus oblubieniec, ustanowiony„Królem nad królami i Panem nad panami” (Ap 19, 16),
króluje po prawicy swojego Ojca. Chrystus uwielbiony i król sprawuje więc swoją królewską władzę nad
swoją małżonką, która równocześnie jest Jego ciałem a On jest jej głową:
Czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły.
Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad
wszelką Zwierzchnością i Władzą i mocą i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym
nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił
nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi
sposobami (Ef 1, 19 – 23).
Nie trzeba dopatrywać się w tych określeniach pojęcia władzy uzurpowanej i narzuconej. Jest ona
wszechmocą miłości, która, jak mówi Ignacy Loyola, polega „na obopólnym udzielaniu się sobie, a
mianowicie na tym, aby miłujący dawał i udzielał umiłowanemu tego, co sam posiada, albo coś z tego,
co jest w jego posiadaniu lub w jego mocy; i znów wzajemnie żeby umiłowany [udzielał] miłującemu
(Ćwiczenia duchowe, nr 231). Chrześcijanie dzięki łasce Bożej są zdolni do„uczestnictwa w dziale świętych
i światłości” (Kol 1, 12)
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
7 października Mk 10,2-16 Jak kierować się słowami Jezusa? Przyjmować je jako wezwanie
do jednoznaczności i radykalności życia. Będąc bowiem dzieckiem Bożym, nie trzeba nam
zastanawiać się, czy wątpić w Jego Słowa, w nich bowiem zawarte jest życie.
13 października Łk 11,27-28
Umocnienie mojej wiary dokonuje się przez słuchanie
Słowa Bożego i wprowadzanie nauki z niej płynącej. Ci bowiem, którzy wierzą, rozumieją,
co znaczy być Bożym dzieckiem.
20 października Łk 12,8-12 Czy przyznaję się do Jezusa? Nie może być w życiu momentów,
w których wydaje mi się, że jestem z tego obowiązku zwolniony. Nie jest to obowiązek, lecz
konsekwencja postawy mojego serca.
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MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA - 7 października

F

aryzeusze przystąpili do Jezusa,
a chcąc Go wystawić
Mk 10,2-16
na próbę, pytali Go,
czy wolno mężowi
oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam
przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił
napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus
rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc
waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę
i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i
matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym
ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek
nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali
Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a
bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I
jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego,
popełnia cudzołóstwo» (...).
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
łowa Chrystusa wypowiedziane do faryzeuszów
mówią o małżeństwie jako o sakramencie, czyli
o najpierwotniejszym objawieniu zbawczej woli i
zbawczego działania Boga „na początku”: w samej tajemnicy stworzenia. Mocą tej zbawczej woli
i działania Boga mężczyzna i kobieta, jednocząc się
ze sobą tak ściśle, że stają się „jednym ciałem” (Rdz
2,24), mieli być razem zespoleni w prawdzie i miłości
jako dzieci Boże, przybrani za synów w jednym,
odwiecznie umiłowanym Synu. Ku takiej jedności,
ku takiej komunii osób na podobieństwo jedności
Osób boskich zwracają się słowa Chrystusa, które
mówią o małżeństwie jako o sakramencie najpierwotniejszym i równocześnie potwierdzają tenże
sakrament na gruncie tajemnicy odkupienia. Pierwotna bowiem „jedność w ciele” mężczyzny i kobiety, chociaż straciła ową przejrzystość sakramentu,
znaku zbawienia, jaką posiadała „na początku”, nie
przestaje kształtować dziejów człowieka na ziemi.
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NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA – 14 października

G

dy Jezus wybierał się w drogę,
przybiegł pewien
Mk 10,17-30
człowiek i upadłszy
przed Nim na kolana,
zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić,
aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko
sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż,
nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij
swego ojca i matkę». On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej
młodości». Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością
i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on
spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał
bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał
dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym,
którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego».
Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają
ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho
igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą:
«Któż więc może być zbawiony?» Jezus popatrzył na
nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo
u Boga wszystko jest możliwe» (...).
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
ylko Bóg jest dobry – to znaczy: w Nim i tylko w Nim
wszystkie wartości mają swe pierwsze źródło i ostateczne spełnienie. W Nim jest Alfa i Omega, Początek i
Koniec” (Ap 21,6).Tylko w Nim znajdują one swą prawdziwość i swe definitywne potwierdzenie. Bez Niego
– bez odniesienia do Boga – cały świat wartości stworzonych zawisa jakby w ostatecznej próżni. Traci również
swą przejrzystość, swą wyrazistość. Zło przedstawia się
jako dobro, a dobro zostaje zdyskwalifikowane. Czyż
nie wskazuje na to również i doświadczenie naszych
czasów wszędzie tam, gdzie Bóg został odsunięty poza
horyzont ocen, wartościowań, czynów?

T
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KOŚCIÓŁ
KLASZTORNY
Dominikanie, którzy weszli w posiadanie znacznych dóbr, w
tym folwarków, wsi, jezior, majątków ziemskich z mieszkańcami, a także finansowe zabezpieczenie w postaci fundacji,
w tym: brata Jerzego Grodzińskiego – Jana wraz z żoną
Krystyną z Kurnickich, którzy ofiarowali na klasztor 800
florenów. Prowincjał Wojciech Sękowski 19 kwietnia 1606
roku polecił odprawiać w Sejnach w intencji ofiarodawców
jedną Mszę św. w tygodniu przez 30 lat, ofiarując znaczną
sumę. Napływające od licznych dobrodziejów datki oraz
dochody z folwarków należących do sejneńskich dominikanów musiały być znaczne. Gromadzili pieniądze i materiały,
by przystąpić do budowy dużej świątyni i wygodnego,
dużego klasztoru. Pierwotny, drewniany kościół szybko stał
się za ciasny. Już 1 lipca 1603 roku kapituła dominikanów w
Poznaniu zatwierdziła fundację konwentu sejneńskiego. 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. Jesienią 1619 roku uroczyście, w procesji
przeniesiono figurę Matki Boskiej do nowego kościoła i
ustawiono ją w nastawie głównego ołtarza. 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 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 od strony klasztoru. Wystrój wewnętrzny kościoła był piękny.
									opr. E. Klimaniec

KALENDARZ LITURGICZNY
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
PONIEDZIAŁEK, 8 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Ga 1,6-12; Łk 10,25-37
WTOREK, 9 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Ga 1,13-24; Łk 10,38-42
ŚRODA, 10 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Ga 2,1-2.7-14; Łk 11,1-4
CZWARTEK,11październikaWsp.św.JanaXXIII,pap
Słowo Boże: Ga 3,1-5; Łk 11,5-13
PIĄTEK, 12 października Wsp. bł. Jana Beyzyma
Słowo Boże: Ga 3,7-14; Łk 11,15-26
SOBOTA, 13 października Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.
Słowo Boże: Ga 3,22-29; Łk 11,27-28
NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA, 14 października
Słowo Boże: Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30
Dzień Papieski. Zbiórka na Fundację„Dzieło Nowe-
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go Tysiąclecia” - stypendia dla młodzieży
PONIEDZIAŁEK , 15 października Wsp. św. Teresy
od Jezusa, dz, dK
Słowo Boże: Ga 4,22-5,1; Łk 11,29-32
WTOREK, 16 października Wsp. św. Jadwigi Śl.
Słowo Boże: Ga 5,1-6; Łk 11,37-41
40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową, wybrał imię Jana Pawła II
ŚRODA, 17 października Wsp. św. Ignacego
Antiocheńskiego, bpa i męcz
Słowo Boże: Ga 5,18-25; Łk 11,42-46
CZWARTEK, 18 października Święto św. Łukasza
Słowo Boże: 2Tm 4,9-17; Łk 10,1-9
Dzień modlitwy za Służbę Zdrowia
PIĄTEK, 19 października Wsp. bł. Jerzego Popiełuszki
Słowo Boże: Ef 1,11-14; Łk 12,1-7
34. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego
SOBOTA, 20 października Wsp. św. Jana Kantego
Słowo Boże: Ef 1,15-23; Łk 12,8-12
SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Wymodlone obrazy
Galeria malarstwa sakralnego w Klasztorze

P

odczas uroczystości 200 – lecia utworzenia Diecezji Sejneńskiej została uroczyście otwarta wystawa:
Polskie Malarstwo Sakralne mająca wymowny podtytuł: „Wymodlone obrazy”.
Wystawa prezentuje polskie dawne ludowe i cechowe malarstwo religijne na przestrzeni XVII – XIX wieku.
Prezentowane obrazy są namacalnym świadectwem dawnej pobożności, codziennych i świątecznych obyczajów polskiej kultury. Przywożone z pielgrzymek, kupowane na odpustach, stanowiły najważniejszy element
wystroju wiejskiej izby lub domu. Święte obrazy wraz z bochnem chleba były wnoszone jako pierwsze do
nowego domu. Obraz święty w wielu regionach był obowiązkowym prezentem ślubnym, chronił dom przed
pożarem, wynoszony w uroczystych procesjach miał zapewnić bogate plony. Objęte szczególną troską,
dekorowane kwiatami i wycinanymi z kolorowego papieru ozdobami, stanowiły często centralny punkt
w domu. Bogato dekorowane, kolorowe święte obrazy nie miały jednak jako główne zadanie cieszyć oko
odbiorcy piękną kompozycją, walorami czysto estetycznymi, które podziwiamy w klasycznym malarstwie.
Ich główny cel był zgoła inny w świecie, w którym religijność była mocno zrośnięta z życiem codziennym.
Stanowiąc swoisty pomost pomiędzy sferą sacrum a codziennym życiem, prezentowane obrazy przepełnione są modlitwami, prośbami i oczekiwaniami ich poprzednich właścicieli. To za pośrednictwem takich
obrazów modlono się: o szczęśliwy powrót męża
lub syna z wojny, o pomyślność dla emigrującego
za ocean syna, o przetrzymanie głodu lub zarazy, o
szczęśliwy poród czy wyzdrowienie i wszelką ludzką
pomyślność. Te modlitwy naszych przodków nadają
tym szczególnym obrazom swego rodzaju moc i
tajemnicę.
Prezentowane obrazy pochodzą z ziem polskich
lub kulturowo związanych z polską kulturą takich
jak Dolny czy Górny Śląsk, czy kresy wschodnie.
Większość prac pochodzi z XVIII i XIX wieku. Wystawa
ta pokazuje również jak wielką rolę w utrzymaniu
tradycji, kultury, tożsamości miał Kościół, przy braku
polskich instytucji państwowych.
Zwiedzając wystawę i oglądając święte obrazy z:
Częstochowy, Gidel, Żywca, Leżajska, Rzeszowa, Kalisza, Raciborza, Kodnia, Wilna, Berdyczowa i wielu
innych nie określonych z nazwy miejsc, możemy być
pewni, że ponad sto lat temu modlili się przed nimi
nasi pradziadowie. To z tej a nie innej kultury i tradycji
wyrosły następne pokolenia i w konsekwencji my.
Po dwóch latach starań właścicieli oraz Parafii Sejneńskiej i STOnZ wystawa została na wiele lat publicznie udostępniona do zwiedzania w Klasztorze
Podominikańskim w Sejnach.
Zgodnie z frazą Stanisława Jachowicza:
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie,
co posiadacie” - chcielibyśmy dodatkowo przybliżyć poszczególne obrazy, opowiadając ich historię,
tłumacząc symbolikę, opisując poszczególne style i Barbara i Marcin Błaszczykowie
warsztaty malarskie. Mamy nadzieję, że prezentacja - właściciele obrazów
poszczególnych świętych wymodlonych obrazów i dobrodzieje naszej Parafii
na łamach Siewcy, przyczyni się do pełniejszego
ich odbioru.
W każdym wydaniu Siewcy, będziemy prezentować jeden lub dwa obrazy wraz z omówieniem, począwszy
od tego numeru. 		
Marcin Błaszczyk
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Z nauczania Papieża
Franciszka

WSZYSCY JESTEŚMY
WYBRANI
Każdy z nas może powiedzieć: Jestem człowiekiem
wybranym, od początku wybranym, wybraną”
mając pewność, że Bóg „gra o wysoką stawkę”, aż
po „związanie się z nami” i stanie się dobrowolnie
więźniem „z miłości”, a Jego kryterium jest „małość”.
Bowiem skoro „Bóg stał się mały, tylko mali mogą
usłyszeć Jego głos. To jest „wielka tajemnica”. Wysławiamy Boga za to, że w sercu Jezusa daje nam
łaskę celebrowania z radością wielkich tajemnic
naszego zbawienia. Jego miłość do nas; a zatem
celebrowania naszej wiary; celebrowania tego, że
wierzymy, iż On nas kocha. On wszedł między nas
na drodze życia i dał swojego Syna i życie swojego
Syna z miłości do nas. Są dwa słowa, które przyciągają naszą uwagę: „wybranie” i „miłość”.
Wybranie – bo to nie my wybraliśmy Jego lecz zostaliśmy wybrani. On nas wybrał, to On był wielkoduszny i każdy z nas może powiedzieć: jestem wybranym, od początku wybranym, wybraną. Jednak to
wybranie – to coś znacznie więcej, bowiem Mojżesz
mówi: „Pan wybrał was i związał się z wami”.
Miłość, bo On upodobał sobie w naszej małości i
dlatego nas wybrał, a on wybiera małych. On objawia się małym. „Zakryłeś wielkie rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.
„Tak dochodzimy do tajemnicy serca Chrystusa”.
Przebite serce Chrystusa to serce objawienia, serce naszej wiary, gdyż On się umniejszył, wybrał tę
drogę. Paweł używa wyrażeń: „Uniżył się, upokorzył samego siebie, unicestwił się aż do śmierci, i to
śmierci krzyżowej”.
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PRZEDE W

Milena Kindziuk

19 października – wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana wiernego swemu powołaniu, wyznawanym zasadom, składanym przyrzeczeniom.
Wiernym do końca – aż do męczeńskiej śmierci.

N

ie jego czas, tylko Boga

„Chcę zostać księdzem, ponieważ mam zamiłowanie do tego zawodu”. To„zamiłowanie”ks. Jerzy
przejawiał przez całe życie. Już w momencie święceń
(1972 r.) wymyślił motto swego kapłaństwa: „żeby
się nie skaleczyć”, a więc nie
być księdzem, który ma niewiele miłości do ludzi. Tej
dewizie pozostał przez całe
życie. „Był otwarty, każdą
chwilę poświęcał innym, nie
ograniczał swej posługi do
katechezy i konfesjonału”.
Wszyscy czuli, że to nie jego
czas, tylko Pana Boga. Wielu
zresztą przy nim się nawróciło, po latach przystąpiło do
spowiedzi i komunii świętej.
Jednał zwaśnione małżeństwa, godził rodziny, młodym wskazywał, co w życiu
jest ważne. „Towarzyszył w
życiowych wyborach, pomagał rozwiązywać problemy,
uczył modlitwy i zaufania
Bożej Opatrzności. Miłość
do ludzi przeplatała się u ks.
Jerzego z miłością do Stwórcy. Chętnie spotykał się z innymi, pomagał im, ale też za
nich się modlił, odprawiał w
ich intencji Msze święte.

Ś

wiadek, nie teolog

Miłością do Boga i ludzi
ks. Jerzy dzielił się także w
środowisku robotników, których poznał podczas
strajku Solidarności w Hucie Warszawa w 1980 r. i
z którymi pozostał już do samego końca. Szybko
SIEWCA

PŁAN

Co Bóg złączył…

WSZYSTKIM
wszedł w ich codzienne życie, przeżywał z nimi bóle
i troski, towarzyszył w rozprawach sądowych, pomagał internowanym i ich rodzinom. Jak mówił, zadaniem księdza jest: „być z ludźmi w doli i niedoli”. Był
zwyczajny, skromny i ludzki, nie wynosił się, umiał
się zwyczajnie przyjaźnić. Nie był wielkim teologiem,
ale autentycznym świadkiem. Wszyscy, którzy przybywali na słynne w całej Polsce Msze za Ojczyznę
na warszawskim Żoliborzu, to wyczuwali. „Doprowadził wtedy wielu do wiary” – mówiła Katarzyna
Soborak, notariusz w procesie beatyfikacyjnym ks.
Popiełuszki. Miał w sobie
jakąś charyzmę, bo zaczęła
się lawina, chrztów, ślubów
i spowiedzi. „To wspaniałe
uczucie, kiedy chrzci się
30 letniego człowieka” –
zwierzał się przyjaciołom
ks. Jerzy. Powroty ludzi do
Boga i Kościoła cieszyły go
najbardziej. Pan Bóg był najważniejszy. To Jemu powierzał ludzkie problemy, dbał
o to, by poza Mszą świętą
i brewiarzem, codziennie
znaleźć czas na osobistą
modlitwę. To także rys jego
kapłaństwa. Nie oceniał, nie
potępiał, przyjmował ludzi
takich, jakimi byli, delikatnie
podprowadzając do wiary.
Stąd ludzie tak się do niego
garnęli.

Ś

Grupa znajomych z czasów studenckich spotkała
się po latach. Gdy rozmawiano o losach dawnych
kolegów i koleżanek, ktoś rzucił, Iza rozeszła się z
Tomkiem. Wieść wywołała duże zdziwienie, gdyź Iza
była znana jako osoba głęboko wierząca, poważnie
traktująca ślub kościelny.„A ja się w ogóle nie dziwię
– stwierdził Marcin. Wiecie, gdzie ona pracowała? W
jej dziale był chyba tylko jeden człowiek, żyjący w
stabilnym małżeństwie, reszta albo w nieformalnych
związkach, albo po rozwodach. Zresztą to zgrana
paczka, spotykali się czasem po pracy. Jakie więc rady
mogła od nich usłyszeć, kiedy zwierzała się ze swoich problemów małżeńskich? Daj sobie dziewczyno
spokój, nie ma się co męczyć, zakończ ten związek.
W końcu nie wytrzymała”.
Słowa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie waży się
rozdzielać”, nie odnoszą się tylko do samych małżonków, lecz do wszystkich tworzących środowisko,
w jakim żyją. Do rodziców, dziadków, rodzeństwa i
dalszej rodziny. Do przyjaciółki, kolegi, powiernika,
współpracownika i szefa. Do sąsiadów i znajomych.
Do nas wszystkich. Możemy wspierać jedność bliskich nam małżeństw, ale możemy też ją zniszczyć.
Przez nieprzemyślane, podszyte fałszywym współczuciem rady. Przez nadmierne ingerowanie w życie
małżonków lub buntowanie ich przeciwko sobie
nawzajem. Przez plotkę i krytykę. Przez moralizowanie, gdy potrzeba konkretnej pomocy – wskazania,
poradni, rekolekcji, terapii, kompetentnego duszpasterza czy właściwej lektury. Przez brak czasu na
życzliwe wysłuchanie i brak odwagi, by powiedzieć:
„Nie poddawaj się, to przecież twój mąż, ślubowałaś
mu przed Bogiem i Bóg ci pomoże”.
Dzisiejsze czasy w sposób szczególny domagają się
od nas wspierania małżeństw. To wielkie zadanie
dla duszpasterzy. Ale też każdy z nas jest wezwany
do tworzenia klimatu sprzyjającego jedności, wierności, ofiarności i miłości – czyli tym wartościom, na
których buduje się życie małżeńskie. Otoczmy modlitwą wszystkie znane nam małżeństwa, zwłaszcza
przeżywające trudności, a także małżeństwa rozbite.
Bóg przygarnia wszystkich i dla każdego ma drogę
wyjścia. Umiejmy wskazywać sobie i innym drogę
zaufania.				- Irena -

więty

Życie w przyjaźni z
Chrystusem pozwoliło ks.
Jerzemu zachować tę więź
w najtrudniejszej chwili życia, w momencie śmierci.
Trzeba bowiem wytrwałej
modlitwy i wyrzeczeń, by
przejść pomyślnie tak ogromną próbę. Trzeba najpierw okazać wierność w codziennych przeciwnościach, by stać się świętym.
Nr 239/2018
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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:
23/09/2018 Arkadiusz Staśkiewicz
30/09/2018 Agata Ambrosiewicz
Rimantas Gryguć

Sakrament małżeństwa:
22/09/2018
Magdalena Luto i Melchior Jakubowski

Odeszli do wieczności:
UJan Berezecki, Sejny
(l. 79) zm. 18/09/2018
UJózef Krywanis, Sejny
(l. 85) zm. 29/09/2018

OFIARODAWCY NA REMONT

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Masianis Celina Józef,Sejny, Zawadzkiego
Kukolska Halina,Sejny, Zawadzkiego
Gulan Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Klidzio Danuta Tadeusz,Sejny, Zawadzkiego
Sawośko Lucyna Tadeusz,Sejny, Zawadzkiego
Fidrych Lucyna Jarosław,Sejny, Zawadzkiego
Korzenieccy Janina Romuald,Sejny, Zawadzkiego
Luto Janina,Sejny, Zawadzkiego
Selwent Maria Ryszard,Sejny, Zawadzkiego
Łejmel Marzena Tomasz,Sejny, Zawadzkiego
Klukińscy Maria Jan,Sejny, Zawadzkiego
Jachimowicz Hanna Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Jakubowska Genowefa,Sejny, Zawadzkiego
Grażulewicz Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Szoka Anna,Sejny, Zawadzkiego
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Namiotko Violetta,Sejny, Zawadzkiego
Nowacka Bożena,Sejny, Zawadzkiego
Keller Anna,Sejny, Zawadzkiego
Borowscy Halina Jan,Sejny, Zawadzkiego
Borowski Zbigniew,Sejny, Zawadzkiego
Koncewicz Anna,Sejny, Zawadzkiego
Gruda Małgorzata Jerzy,Sejny, Zawadzkiego
Zdancewicz Cecylia,Sejny, Mickiewicza
Sidor Zofia,Sejny, Mickiewicza
Liszewscy Krystyna Wacław,Sejny, Mickiewicza
Liszewscy Dorota Radosław,Sejny, Mickiewicza
Sawejko Maria,Sejny, Mickiewicza
Jodzis Renata Dariusz,Sejny, Mickiewicza
Anzel Katarzyna Sylwester,Sejny, Mickiewicza
Szurc Grażyna Stanisław,Sejny, Mickiewicza
Wichert Halina Stanisław,Sejny, Mickiewicza
Dzimida Alina Hubert,Sejny, Mickiewicza
Draugialis Ewa Krzysztof,Sejny, Mickiewicza
Januszko Weronika,Sejny, Projektowana III
Kijewscy Teresa Fabian,Sejny, Leśna
Czokajło Irena Wiesław,Sejny, Leśna
Kuźniccy Barbara Mirosław,Sejny, Leśna
Kozłowscy Teresa Janusz,Sejny, Mickiewicza
Okulanis Helena,Sejny, Mickiewicza
Żardeccy Grażyna Piotr,Sejny, Mickiewicza
Lewkiewicz Anna Józef,Sejny, Mickiewicza
Orłowska Wanda,Sejny, Mickiewicza
Jankowscy Aneta Mariusz,Sejny, Mickiewicza
Szyryńska Helena,Sejny, Mickiewicza
Makowska Czesława,Sejny, Mickiewicza
Klucznik Marta,Sejny, Mickiewicza
Jodzio Helena Tadeusz,Sejny, Mickiewicza
Paprotka Irena,Sejny, Mickiewicza
Wasilewska Romualda,Sejny, Mickiewicza
Waluś Lucyna Zbigniew,Sejny, Mickiewicza
Sobuń Barbara Andrzej,Sejny, Konarskiego
Jatkowski Antoni,Sejny, Konarskiego
Jakubowska Halina,Sejny, Konarskiego
Ejdulis Wiesława Stanisław,Sejny, Konarskiego
Kozakiewicz Dorota Jacek,Sejny, Konarskiego
Niemkiewicz Bogumiła Henryk,Sejny, Konarskiego
Grudzińscy Paulina Stanisław,Sejny, Konarskiego
Doliwa ,Sejny, Konarskiego
Gibas Halina Eugeniusz,Sejny, Konarskiego
Auron Sabina Marian,Sejny, Konarskiego
Tarasiewicz Bogumiła,Sejny, Konarskiego
Głembocki/ Niewulis Danuta Jan,Sejny, Konarskiego
Chałaczkiewicz Anna Łukasz,Sejny, Konarskiego
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 07 - 21.10.2018
NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA, 7 października 2018
Matki Bożej 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 +Józef Klucznik (1 rocz.)
17:30 +Andrzej Łabanowski
17:30 +Regina Szułowicz (gr7)
PONIEDZIAŁEK, 8 października 2018
06:30 +Janina Bartoszewicz (gr8)
08:00 +Stanisława Górska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Mikołaj Nazaruk (28 rocz.)
08:00 +Zofia Sawicka
17:30 +Konrad (5 rocz.) +Jerzy +Piotr z r. Roguckich
17:30 +Tomasz Harackiewicz (11mc)
17:30 +Jan +Ludwika Miszkiel
17:30 +Regina Szułowicz (gr8)
WTOREK, 9 października 2018
06:30 +Andrzej Kaczanowski
08:00 +Józef Januszewicz (3mc)
08:00 +Stanisław +Zofia +Wacław Michalscy
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr9)
17:30 +Barbara Daniłowicz (6 rocz.)
17:30 +Szymon Koncewicz (2mc)
17:30 +Jan +Bronisław +Petronela +Katarzyna Bałulis
17:30 +Regina Szułowicz (gr9)
ŚRODA, 10 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr10)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Romualda i Zdzisława
08:00 +Jarosław Rapczyński
08:00 +Anna (10 rocz.) +Piotr (15 rocz.) Poligrimas
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr10)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja
TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Janina Pachucka
17:30 +Romuald (12 rocz.) +Leokadia Pawełek
17:30 +Helena Deguć (11 rocz.)
CZWARTEK, 11 października 2018
06:30 +Janina Bartoszewicz (gr11)
08:00 +Regina Szułowicz (gr11)
08:00 +Czesława +Hieronim Skupscy
08:00 +Julianna +Antoni Gasperowicz
17:30 +Bożena Gryguć (6mc)
17:30 +Paweł +Olga Totczyk
17:30 +Romuald Jankowski (miesiąc od pogrzebu)
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PIĄTEK, 12 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr12)
08:00 +Wojciech Domoracki
08:00 +z rodz. Ludorfów, Miszkielów i Namiotko
08:00 +Karol Derdzikowski (mc po śmierci)
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr12)
17:30 O błog. Boże, dary Ducha Św., opiekę MB i zdrowie dla Dawida Masianis w 18 rocz. urodz.
17:30 +Michalina +Stanisław i z r. Zajkowskich
17:30 +Jarosław Rapczyński
17:30 +Feliks Dzimida (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 13 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr13)
08:00 +Aleksander +Jadwiga Andruszkiewicz
08:00 +Witold Macianis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr13)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB w rodz.
Bielewiczów i w gospodarstwie
17.30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
17:30 +Anna +Leon Mazur
17:30 +Wiesław +Wiktoria +Kazimierz Dąbrowscy
NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA, 14 października 2018
07:00 +Janina Gniazdowska
08:30 +Adam +Anna Radzewicz
10:00 +Józef +Aleksander +Maria Węgrzynowicz
+Antoni +Maria +Józef Pachcuccy
+Aniela Nejman
11:30 Za parafian
11:30 O błog. Boże dla Koła Pszczelarzy w Sejnach
w 145 rocz. powstania i z okazji poświęcenia
sztandaru
11:30 +Janina Bartoszewicz (gr14)
13:00 LT +Wincenty +Bronisława Zabłoccy
KRASNOWO 12:00
17:30 +Jadwiga Kusojć (9 rocz.)
17:30 +Regina Szułowicz (gr14)
PONIEDZIAŁEK, 15 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr15)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jadwigi
Winiewicz
08:00 +Józef (75 rocz.) i z r. Wowaków i Łejmelów
08:00 +Tadeusz Adamowicz (10mc)
17:30 +Janina Bartoszewicz (gr15)
17:30 +Henryk Makarewicz (1 rocz.) +Zofia +Marian
17:30 +Teresa i z r. Sidor
17:30 +Jadwiga +Wacław +Halina z r. Morozów
WTOREK, 16 października 2018
06:30 +Janina Bartoszewicz (gr16)
08:00 +Anna (16 rocz.) +Aleksander Tomkiel
+Stanisław Czarkowski
08:00 +Wincenty +Mateusz i z r. Miszkielów
08:00 +Tadeusz (6 rocz.) +Józef i z r. Rasiulów
17:30 +Jarosław Rapczyński (3mc)
17:30 +Apolinary Szerel (2mc)
17:30 +Regina Szułowicz (gr16)
ŚRODA, 17 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr17)
08:00 +Czesław Sadłoń (26 rocz.)
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08:00 +Władysław Kamiński (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr17)
17:30 +Marian +Anna Masianis		
17:30 +Kazimierz Kujawski (5 rocz.)
17:30 +Władysława Bizio (3mc)
17:30 +Helena Wysocka (2mc)
CZWARTEK, 18 października 2018
06:30 +Janina Bartoszewicz (gr18)
08:00 +Helena +Witold i z r. Skrypko
08:00 +z r. Gausów
08:00 +Borys Kasjanow (8 rocz.)
08:00 +Jan Berezecki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jarosław Rapczyński
17:30 +Zofia Zyskowska
17:30 +Regina Szułowicz (gr18)
PIĄTEK, 19 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr19)
08:00 +Władysława Bizio (3mc)
08:00 +Marianna +Antoni Korenkiewicz
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr19)
17:30 O błog. Boże, dary Ducha Św., opiekę MB i zdrowie dla Dominika Janculewicza w 18 rocz. urodz.
17:30 +Edward (6 rocz.) +Marianna
+Zdzisław Olejniczak
17:30 +Wojciech Perwejnis (17 rocz.)

SOBOTA, 20 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr20)
08:00 +Stanisław Piotrowski (22 rocz.)
08:00 +Janusz Jagłowski (5 rocz.)
08:00 +Teresa Hołubowicz (5mc)
08:00 +Janina Doliwa (3mc)
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr20)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Wandy Żegarskiej w 70 rocz. urodz
17:30 +Bronisław Jasiewicz (14 rocz.)
17:30 +Tadeusz Waluś (10mc)
17:30 +Malwina +Eugeniusz Myszczyńscy
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 21 października 2018
07:00 +Aniela +Józef +Jadwiga +Anna +Andrzej
z r. Gausów
08:30 +Szczepan i z r. Brunejko
10:00 +Robert Czeszkiewicz (10 rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 +Janina Kap (7mc)
11:30 +Janina Bartoszewicz (gr21)
KRASNOWO 12:00 +Irena Skupska (7mc)
13:00 LT +Magdalena +Jerzy Buraczewscy +Magdalena +Józef Degucis
17:30 +Marian Ciszewski (2 rocz.)
17:30 +Regina Szułowicz (gr21)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
P

rzez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w
chwilach radości i doświadczenia. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się codziennie
po Mszy św. wieczornej, w niedzielę o 17.00. Dzieci zapraszamy na Różaniec w poniedziałek, środę
i piątek o godz. 16.00.
przyszłą niedzielę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy
obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą
życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą.
zień Papieski pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa” obchodzić będziemy w niedzielę, 14 października. W ten dzień wpisują się ważne rocznice: 60. rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły, 40 rocznica
wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego – działo się to pamiętnego 16 października 1978
roku, a także setna rocznica odzyskania niepodległości. Jest więc wiele powodów, by dziękować Panu Bogu
i za wstawiennictwem św. Jana Pawła II powierzać Kościół, Ojczyznę, a zwłaszcza młodzież, którą chcemy
wspierać stypendiami ze zbiórki przy kościele na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
więto św. Łukasza przypada 18 października, we czwartek. Jest On Patronem Służby Zdrowia: lekarzy,
pielęgniarek, personelu medycznego. Wieczorem na Mszy św. będziemy ich polecać Bogu, także
Różaniec będzie w ich intencji - prosimy o poprowadzenie rozważań różańcowych.
iedziela Misyjna rozpoczynająca tydzień misyjny będzie 21 października. Przybędą do nas klerycy
naszego seminarium ze specjalną wystawą o tematyce miesyjnej i przeprowadzą tematyczną misyjną
katechezę. Będziemy wieli okazję wesprzeć także materialnie misje zarówno na tacę, jak i przy okazji oglądania wystawy, z której niektóre rzeczy będą do kupienia. To także zasili fundusz misyjny.
oło Sejneńskich Pszczelarzy obchodzi w tym roku 145 rocznicę powstania. Z tej okazji został ufundowany
nowy sztandar Koła. W przyszłą niedzielę, 14 października na Mszy św. o godz. 11.30 będziemy modlić
się za pszczelarzy, dziękując Bogu za wstawiennictwem św. Ambrożego za ten niezwykły dar, jakim są
pszczoły i owoc ich pracy - miód. Będzie także poświęcenie nowego sztandaru.
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, z
czego 100 tysięcy złotych to dotacja MSWiA, a reszta to wkład Parafii. To dopiero I etap działań.
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Papież Franciszek w Wilnie
- nasi też tam byli

Nie sposób opisać Wam ile emocji, radości i uśmiechu przyniosły nam ostatnie dni. Dzięki zaangażowaniu,
pomysłowości i zaradności naszych księży wikariuszy - ks. Tomasza oraz ks. Petrasa mogliśmy uczestniczyć
w spotkaniu młodych na Litwie i spotkać się z Papieżem Franciszkiem prawie twarzą w twarz! W sobotni
poranek z naszej parafii do Wilna wyruszyło aż 115 osób. Z racji tego, iż byliśmy jedną z największych grup
polskich zarejestrowanych na spotkaniu, zostaliśmy poproszeni o reprezentowanie naszego kraju m.in.
przy prezentowaniu hasła papieskiej pielgrzymki. To był wspaniały dzień - móc uczestniczyć w „mini ŚDM”,
spotkać na żywo papieża, spojrzeć w oblicze Matki Bożej Ostrobramskiej, być wśród rozentuzjazmowanego
tłumu młodych ludzi o wspaniałych wartościach. DZIĘKUJEMY!!!
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Dzikowska
Prezentację obrazów z Galerii Polskiego Malarstwa Sakralnego w Sejnach rozpoczynamy od obrazu Matki
Boskiej Dzikowskiej, patronki Tarnobrzega, zwanej Matką Bożą Tarnobrzeska i Królową Zagłębia Siarkowego.
Był to pierwszy obraz w kolekcji, zakupiony w 2013 roku.
Oryginalny obraz Matki Boskiej Dzikowskiej został namalowany w I połowie XVI wieku w typie manieryzmu
flamandzkiego. Nie znamy historii w jaki sposób obraz trafił na tereny Rzeczypospolitej ale wiemy, dzięki
wydanej w 1686 książce „Wonność Róże Jerychonskiey” autorstwa ojca Wawrzyńca Święcickiego, że nieznany
żołnierz podarował go państwu Białkowskim. Po siedmiu latach obraz został podarowany Janowi Amorowi Tarnowskiemu. Obraz zawisł w prywatnych pokojach na zamku w Dzikowie, siedzibie rodu Tarnowskich (Dzików
to obecnie część Tarnobrzegu). Za namową opata
cysterskiego z Koprzywnicy Mikołaja Zielopolskiego
obraz przeniesiono do zamkowej kaplicy. Wtedy to
za jego sprawą zaczęły dziać się cudowne zdarzenia.
Liczne cuda sprawiły, że biskup Andrzej Trzebnicki
wysłał do Dzikowa specjalną komisję, która w 1675
roku po przesłuchaniu 33 świadków stwierdziła cudowność obrazu. Do opieki nad cudownym obrazem
sprowadzono ojców Dominikanów. W związku z
rosnącą sławą obrazu dnia 20 maja 1678 r. w uroczystej procesji został on przeniesiony do nowo wybudowanego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Klasztor wkrótce zaczęły odwiedzać
liczne pielgrzymki i otrzymał status sanktuarium.
Przez kolejne 300 lat cudowny obraz kilkukrotnie
wracał do dzikowskiego zamku aby za każdym razem powrócić do dominikańskiej świątyni, gdzie
obraz można podziwiać do dziś.
Obraz Matki Boskiej Dzikowskiej był koronowany
trzykrotnie. Za pierwszym razem koronami papieskimi za zgodą papieża Piusa X. W 1927 roku
korony zostały skradzione i powtórna koronacja
miała miejsce w 1933 roku. W 1959 roku po raz
drugi sprofanowano świątynie i obraz i podobnie jak
poprzednio korony zostały skradzione. Po raz ostatni
cudowny obraz został ukoronowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyłę w 1966 roku.
Prezentowany w Sejnach obraz jest cechową kopią obrazu dzikowskiego z końca XIX wieku. W przypadku
ludowych kopii wizerunku Matki Boskiej Dzikowskiej – coraz mniej zrozumiałe symboliczne ptaki karmiące
się „chlebem i winem” ze stołu Pańskiego zostawały zastępowane św. Janem Chrzcicielem trzymającym często
baranka. Tak jest i w tym przedstawieniu. Wizerunki te wędrowały szlakiem pielgrzymek lub były popularyzowane przez góralskich flisaków spławiających towary Wisłą. Stąd obraz malowany jest w żywieckiej
stylistyce, jeśli chodzi o ludowe ubiory św. Rodziny oraz udekorowanie różami i welonami Matki Bożej. Na
uwagę zasługuje również oryginalna rama obrazu dekorowana motywami kwiatowymi.
Marcin Błaszczyk
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