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W Nim było życie,
a Życie było
Światłością ludzi,
a Światłość
w ciemnościach
świeci,
i ciemność Jej
nie ogarnęła (...)
Była Światłość
prawdziwa, która
oświeca każdego
człowieka, gdy na
świat przychodzi.
Na świecie było
Słowo, a świat stał
się przez Nie, lecz
świat Go nie poznał. Przyszło do
swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym
jednak, którzy Je
przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi
Bożymi.
Prolog Ewangelii św. Jana

3 - 16 luty 2019
Cena 1,- zł

WIERZĘ ...
KOŚCIÓŁ - MATKA I WSPÓLNOTA
Grecki wyraz ekklesia, od którego pochodzi łacińskie ecclesia, jest tłumaczeniem hebrajskiego określenia qahal, oznaczającego „zwołanie” lub „zebrane zgromadzenie”. To wyrażenie zostało wprowadzone
po raz pierwszy w VII w. przed Chrystusem, z pomocą wymownej formuły: „dzień zgromadzenia” (Pwt
4,10; 9,10; 18,16), o którym mówi Mojżesz, przypominając moment, kiedy Bóg polecił mu zwołać lud na
„zgromadzenie”(kościół) w celu
zawarcia Przymierza Synajskiego. Wyrażenie to zostało użyte
także w Nowym Testamencie,
w wystąpieniu Szczepana,
poprzedzającym jego męczeństwo (Dz 7,38), również w
odniesieniu do„zgromadzenia”
(kościoła) na Synaju. Mowa ta
jest jednym z pierwszych świadectw użycia tego terminu na
określenie nowej wspólnoty
wyznawców Jezusa jako „kościoła”, rozumianego w ciągłości
z „kościołem” lub „zgromadzeniem” synajskim, stanowiącym
moment powołania ludu wybranego. W pozostałych częściach Nowego Testamentu słowo „kościół”
pojawia się raczej stopniowo: w Ewangeliach występuje bardzo rzadko (tylko w Mt 16, 18; 18, 17), natomiast w pozostałych księgach, zwłaszcza w Dziejach Apostolskich i listach Pawłowych, spotykamy je
ponad sto razy.
Obydwa te rozumienia są obecne u Ojców Kościoła. Rozróżniają oni między„Kościołem jako matką, która
zwołuje i gromadzi”, a„Kościołem jako bratnią wspólnotą zwołaną i zgromadzoną”. Obydwa te wymiary
uzupełniają się wzajemnie, ponieważ opisują ten sam Kościół: jest on z jednej strony„święty jako matka,
która zwołuje swe dzieci dzięki posiadanym świętym darom „słowa i sakramentów” (KK 26), a z drugiej
strony jako bratnia wspólnota zwołana, złożona z ludzi, „wchodzi w ludzkie dzieje”.
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

KRÓLESTWO BOŻE JAKO ZIARNKO GORCZYCY
3 lutego Mk 6, 30 - 34 Tak często zdarza się nam stawać przed Bogiem w przekonaniu
o tym, że tylko nasze dłonie są puste i my jesteśmy tymi, którzy potrzebują. A przecież
obok nas jest tylu, którzy potrzebują jeszcze bardziej niż my. Niech nigdy nie zabraknie
nam odwagi do rezygnowania w własnych pragnień na modlitwie po to by, Jezusowi
przedstawić potrzeby innych.
9 lutego Mk 7, 31 – 37 To, czego potrzebuję dzisiaj, to usłyszeć od Jezusa: „«Effatha», to
znaczy: Otwórz się”. Od usłyszenia tych słów rozpocznie się proces dorastania do wierności
Bogu.
13 lutego Mk 8, 14 – 21 Przeciwności tak często odbierają nam przekonanie o tym, że
Bóg jest tak blisko nas. Gdy doświadczamy tego, co trudne, On jest jeszcze bliżej nas.
Przypomnij sobie i podziękuj za te wszystkie sytuacje, w których On okazał ci swoją łaskę.
Wdzięczność bowiem rodzi wytrwałość.
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA IV ZWYKŁA – 3 lutego 2019

K

iedy Jezus przyszedł do Nazaretu,
przemówił do ludu
Łk 4, 21-30
w synagodze: «Dziś
spełniły się te słowa
Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali
Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z
ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?» Wtedy
rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie:
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej
ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w
Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam:
Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę, mówię wam:Wiele wdów było w Izraelu za
czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte
przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został
posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I
wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza,
a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk
Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli
się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z
miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której
zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak,
przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
ziś jesteśmy świadkami sprzeciwu na jaki Chrystus
natrafił już na samym początku Jego posłannictwa –
w rodzinnym Nazarecie. Czyż czasy w których żyjemy, nie
są już groźną lekcją tego, czym może się stać społeczeństwo i ludzkość, gdy ewangeliczną prawdę i miłość uzna
się za nieważną? Gdy się ją postawi poza marginesem
światopoglądu czy ideologii, gdy się ją wykluczy z wychowania, ze środków przekazu, z cywilizacji, z polityki?
Czy czasy, w których żyjemy – nie stały się już dość groźną
lekcją tego, do czego taki program społeczny prowadzi?
I czy lekcja ta nie może się stać jeszcze groźniejsza? Człowiek każdy – i ludzkość cała – żyje „pomiędzy” miłością a
nienawiścią.. Jeżeli nie przyjmie miłości, nienawiść łatwo
znajdzie do niego przystęp i zacznie go wciągać coraz
bardziej, wydając coraz bardziej trujące owoce.

D

Nr 247/2019

NIEDZIELA V ZWYKŁA – 10 lutego 2019

P

ewnego razu –
gdy tłum cisnął
się do Jezusa, aby słuŁk 5, 1-11
chać słowa Bożego, a
On stał nad jeziorem
Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu;
rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do
jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go,
żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi
nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona:
«Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i
nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci».
Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb,
że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą.
Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie
zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi
do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich
jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb,
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A
Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi
będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili
wszystko i poszli za Nim.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
wielu momentach możemy stwierdzić, że Pan Jezus
naucza wszystkich, którzy się zbliżają, aby słuchać
Jego Słowa. Jednakże apostołów naucza w sposób
szczególny. Wprowadza ich w tajemnice królestwa, które przede wszystkim oni muszą poznać; ażeby uwierzyć
w swoje posłannictwo. Wychowuje ich do posłannictwa
przyszłychświadkówJegomocyisamodzielnychnauczycieli prawdy, którą On sam jest. Jezus nie tylko wyjaśnia im
słowo, poucza je głębiej zrozumieć. Ale w tym wypadku
potwierdza im prawdę głoszonych słów przez objawienie nadprzyrodzonej Bożej Mocy, która przemawia do
całego człowieka. Wobec objawienia się tej Mocy reakcja
człowieka bywa właśnie taka, jak w wypadku Szymona.
Daje wyraz swej niegodności czy grzeszności .

W
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POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (20)

Wystrój kościoła po rozbudowie – po 1760 roku (cd.)

F

asadę kościoła stanowią piękne, w rokoko dekorowane wieże o wysokości 47 m każda. Nad wejściem
do kościoła umieszczono herby fundatorów: Paprzyca i Ostoja – Grodzińskiego i Dulskiej, a wyżej:
Sas i Tramy – Strutyńskich i Platerów. Na prawej wieży zawieszono dwa dzwony, większy z roku 1736,
wysokości 75 cm i szerokości 95 cm z napisem„Gloria in excelsis Deo”. W 1901 roku ks. prałat Strymowicz
zlecił konwisarzowi w Węgrowie przelanie dzwonu. Na jego zewnętrznej płaszczyźnie widnieją: napis
po łacinie oraz płaskorzeźba przedstawiająca serce Matki Boskiej, Jezusa Chrystusa i św. Józefa. Dzwon
mniejszy z roku 1777 wysoki 69 cm i szeroki 84 cm ma długi napis po łacinie i płaskorzeźbę z wyobrażeniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, trzymającym kulę ziemską. Na lewej wieży zawieszono trzeci,
malutki dzwon o ślicznym dźwięku – sygnaturkę wysokości 40 cm i szerokości 50 cm z roku 1770. Na
dzwonie napis: „Soli Deo gloria”. Wszystkie trzy dzwony wykonano w zakładzie konwisarskim Andrzeja
Dorlinga w Królewcu w 1770 roku. Dekoracją prawej wieży był zegar, który wydzwaniał godziny.
Pierwsza połowa XX wieku, to pasmo utrzymywania substancji kościoła sejneńskiego, a okres II wojny
światowej i pierwsze lata powojenne, znacznie ją pogorszyły, głównie brak środków na jakiekolwiek
prace renowacyjne. Dopiero rok 1964 dał nadzieję na korzystne zmiany. Biskup łomżyński Czesław
Falkowski powierzył obowiązki administratora parafii Księdzu Stanisławowi Rogowskiemu, który rozpoczął posługę kapłańską w Sejnach 12 listopada 1964 roku. Co zastał, opisał
w kronice parafialnej. Rozpoczęły się starania o uzyskanie pozwoleń na wykonanie wielu zadań, na
limitowany zakup materiałów budowlanych, na pozyskanie fachowców. Wielki ciężar dźwigał Ks. Rogowski. Powoli jednak nastąpił postęp i ruszyły prace remontowe, odnawianie i konserwacja zabytków
stałych i ruchomych kościoła. 10 lat zaangażowanego działania, znacząca pomoc parafian, w ofiarach
i fizycznej pracy w realizacji działań, doprowadziły kościół do stanu, by móc zorganizować ogromne
uroczystości ukoronowania cudownej figury Matki Boskiej Sejneńskiej koronami papieskimi, z udziałem
całego Episkopatu Kościoła w Polsce. (cdn E. Klimaniec

Papieskie Intencje Modlitwy – luty 2019
O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 3 lutego 2019
Słowo Boże: Jr 1,4-5.17-19; 1Kor 13,4-13; Łk 4, 21-30
PONIEDZIAŁEK, 4 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 11,32-40; Mk 5,1-20
WTOREK, 5 lutego Wsp. św. Agaty, dz i męcz.
Słowo Boże: Hbr 12,1-4; Mk 5,21-43
ŚRODA, 6 lutego Wsp. św. Pawła Miki iTow. męcz
Słowo Boże: Hbr 12,4-15; Mk 6,1-6
CZWARTEK, 7 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 12,18-24; Mk 6,7-13
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 8 lutego Wsp. św. Józefiny Bakhity, dz
Słowo Boże: Hbr 13,1-8; Mk 6,14-29
SOBOTA, 9 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 13,15-21; Mk 6,30-34
NIEDZIELA V ZWYKŁA, 10 lutego 2019
Słowo Boże: Iz 6,1-8; 1Kor 15,1-11; Łk 5,1-11
Taca na WSD w Ełku

4

PONIEDZIAŁEK, 11 lutego Wsp. NMP z Lourdes
Słowo Boże: Rdz 1,1-19; Mk 6,53-56
Światowy Dzień Chorych
WTOREK, 12 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 1,20-2,4; Mk 7,1-13
ŚRODA, 13 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 2,4-9.15-17; Mk 7,14-23
CZWARTEK, 14 lutego Święto św. Cyryla i Metodego, bpów, Patronów Europy
Słowo Boże: Dz 13,46-49; Łk 10,1-9
PIĄTEK, 15 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 3,1-8; Mk 7,31-37
SOBOTA, 16 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 3,9-24; Mk 8,1-10
NIEDZIELA VI ZWYKŁA, 17 lutego 2019
Słowo Boże: Jr 17,5-8; 1Kor 15,12.16-20; Łk 6,17-26

SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Eucharystia niedzielna

6 powodów, dla których warto w niej uczestniczyć

Czasami ludzie nie rozumieją po co iść na Mszę świętą. A kiedy już pójdą, to czasami się nudzą. Jeśli
poznasz te 6 powodów, żadna Msza święta już nie będzie taka sama.

1. Bóg schodzi na ziemię i oddaje swojego Syna dla twojego zbawienia. Odnawia tajemnicę
wcielenia, by być obecnym nawet w najmniejszym okruchu chleba i każdej kropli wina, przemienianych przez Ducha Świętego w Jego Ciało i Krew.
2. Wciąż uobecnia swoją mękę, byś mógł się z nią zjednoczyć. Nie tylko złączyć z Nim swoje
cierpienia, ale całe swoje życie. I przez to otworzyć każdy obszar życia na Jego zbawienie, na
Jego błogosławieństwo.
3. Eucharystia czyni cię bardziej wolnym od pokus, oczyszcza pamięć i wolę ze skłonności do
złego. I jednocześnie umacnia w czynieniu dobra. Szatan nie ma wtedy do ciebie przystępu.
4. Dziękczynienie i wychwalanie Boga w Eucharystii dopełnia dziękczynienie, które składamy
Bogu w czasie modlitwy. Bo Eucharystia jest szczytem dziękczynienia.
5. Składając na ołtarzu ofiarę ze swojego życia, masz udział w zasługach Chrystusa, w Jego ofierze.
On błaga za tobą z takim samym krzykiem i z taką samą mocą, jak błagał na krzyżu za swoich
nieprzyjaciół. Jego rany i Jego krew wciąż wołają o miłosierdzie i zbawienie dla ciebie.
6. Wszyscy święci i aniołowie łączą się w każdej modlitwie Eucharystycznej z tobą, wołając do
Boga w twojej intencji.

Z dniem 1 lutego przybył do naszej Parafii nowy kapłan, ks. Jarosław Kalinowski. Pochodzi z
Wilna, wyświęcony na kapłana dwa lata temu w Białymstoku. Dzięki życzliwości Arcybiskupa
Białostockiego i staraniu naszego Pasterza Biskupa Jerzego, ks. Jarosław, który doskonale zna
język litewski będzie służył naszym Parafianom narodowości litewskiej w liturgii i duszpasterstwie. Serdecznie witamy nowego kapłana w naszej Wspólnocie i życzymy bogosławieństwa w
życiu i posłudze kapłańskiej, niech Matka Boża nasza Pani Sejneńska otoczy opieką i troską, by
ks. Jarosław dobrze czuł się pośród nas, a my abyśmy korzystali z jego doświadczenia wiary i
umiłowania Pana Boga ponad wszystko. Szczęść Boże.
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CIERP
– NAJWIĘK
Z nauczania Papieża
Franciszka

Cierpienie
nasycone treścią
„Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa, aby życie
Jezusa objawiało się w naszym ciele” (2 Kor 4,10).
Czy te słowa nie powinny nam wystarczyć? Zaświadczyć o sensie cierpienia i zamknąć usta tym, którzy
nie zgadzają się na cierpienie swoje i innych, którzy
wyrzucają Bogu niesprawiedliwość i mają za złe,
że dopuszcza cierpienie względem ludzi, o których
przecież mówi, że ich kocha… Ale czyż człowiek cierpiący nie ma prawa do skargi? Czy należy zamykać
usta ludziom obarczonym trudnościami?
Chrystus solidarny z nami w cierpieniu
Nie, nie jest wolą chrześcijanina zamykać usta cierpiącym, ale uznać ich wielką godność i wskazać,
że wobec cierpienia nie są sami – jest z nimi nade
wszystko Syn Boży a i naszym zadaniem jest trwać
i wspierać ich w trudnościach. „Pan Jezus stał się
solidarny z nami, będąc posłuszny woli ojca, aż do
śmierci na krzyżu, aby ludzkość została odkupiona.
Solidarność Chrystusa (…) jest wyrazem miłosiernej
wszechmocy Boga, która przejawia się w naszym
życiu – szczególnie gdy jest ono kruche, zranione,
upokorzone, usunięte na margines, naznaczone
cierpieniem – zaszczepiając w nim moc nadziei,
która nas podnosi i wspiera. (Orędzie na XXV Światowy Dzień Chorego).
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11 lutego przypada Światowy Dzień Cho
św. Jana

C

horzy i cierpiący odgrywają szczególnie ważną
rolę w życiu Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II
nazwał ich duchownym sercem Kościoła, zaznaczył
też, że chorzy i cierpiący w zjednoczeniu z Chrystusem przyczyniają się do zbawienia świata, a dla
zdrowych to jest wielkie wezwanie, by nieść pomoc
wszystkim, którzy jej potrzebują.
Każde cierpienie, które człowiek przeżywa, którego
doznaje, nigdy nie jest karą od Boga, jak niektórzy
uważają, ale jest wielką łaską i wielkim darem Bożym. Cierpienie jest wielkim powołaniem tajemnicy
Chrystusa i Kościoła. Jeżeli Pan Bóg daje cierpienie,
to znaczy wybiera
człowieka i jest ono
dane w konkretnym
celu, dla naszego
uświęcenia, czy dla
uświęcenia innej
osoby, rodziny. Przecież tak wiele jest
potrzeb dla całego
świata, dla nawrócenia grzeszników
– więc niech każde
cierpienie będzie
przyjęte z miłością.
Bóg nie chce ludzkiego cierpienia, gdyż
nas bezgranicznie kocha, ale jednak dopuszcza je
dla naszego dobra. Kościół opierając się na Piśmie
Świętym ukazuje sens i wartość cierpienia (choroba,
kalectwo). Bólu doświadczał sam Zbawiciel, który
przyszedł na świat, aby zbawić przez cierpienie i
krzyż. Jego Niepokalana Matka została ochroniona
od grzechu, lecz nie od cierpienia.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do chorych
: „Papież miłuje Was, ponieważ jesteście wezwani
do uczestnictwa w odkupieńczej męce naszego
Zbawiciela i dlatego, że do Was odnosi się błogosławieństwo ewangeliczne … Błogosławieni którzy się
smucą, albowiem oni będą pocieszeni…
SIEWCA

PIENIE
KSZY DAR

orego – ustanowiony przez Ojca Świętego
a Pawła II
Wasz ból nie jest daremny, stanowi on błogosławieństwo Kościoła, że nie jesteście sami, nie cierpicie na próżno, to cierpienie upodabnia Was do
Chrystusa”.
Cierpienie staje się dla człowieka błogosławieństwem, przywraca utraconą wartość i pozwala patrzeć na rzeczy we właściwej perspektywie. Zdarza
się że człowiek znajduje się na dnie swego upodlenia, wtedy cierpienie – choroba czy nieszczęście
może być dla niego jedyną szansą nawrócenia.
Ojciec Święty Jan Paweł II wzywał nas, …Ludzie
chorzy, cierpiący, starzy, niepełnosprawni uczą
nas, że słabość jest
twórczym okresem
ludzkiego życia i
że cierpienie może
być bez żadnego
uszczerbku dla
godności, cierpienie
człowieka złączone
z cierpieniem Chrystusa, ma znowu
wartość opiekuńczą, nigdy nie jest
daremne”.
Ze względu na troskę o cierpiących
Jan Paweł II ustanowił Międzynarodowy Dzień Chorego i ogłosił,
że obchodzić się go będzie 11 lutego w rocznicę
objawień w Lourdes, ponieważ jest to świątynia
ludzkiego cierpienia.
Przez wstawiennictwo Maryi prośmy o łaskę uzdrowienia ludzkich serc, dusz i ciał dla wszystkich, którzy
tego potrzebują. O Pani nasza z Lourdes, która tak
bardzo polecałaś pokutę, uproś nam łaskę przyjęcia
dobra, które Bóg daje, spraw, abyśmy zrozumieli
wszystkie zło grzechu i jego nieobliczalne skutki dla
naszego życia doczesnego i wiecznego.
		
(Wybrała Jadwiga)
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ŚWIĘTY BŁAŻEJ,
patron chorób gardła

W

dniu 3 lutego Kościół wspomina św. Błażeja
– biskupa i męczennika. O żywocie św. Błażeja mówią nam nie tylko spisane w późniejszym
czasie dokumenty, ale przede wszystkim bogate
legendy, które świadczą o jego posłudze, jak i
popularności. Pochodził z Cezarei Kapadockiej
(obecnie Turcja) i żył na przełomie III i IV wieku. Był
zacnym, bogatym i cenionym lekarzem. Często
spotykał się z ludźmi biednymi i chorymi, jednym
pomagał, drugich leczył.
Gdy Licyniusz rozpoczął prześladowanie chrześcijan, wówczas wierni prosili biskupa – Błażeja,
aby się ukrył w jaskini skalnej, skąd nadal rządził
swoją diecezją. Pomimo prób ukrywania się, wytropiono Błażeja i uwięziono w lochu więziennym. Tam umacniał współwięźniów w wierności
Chrystusowi. Tam w cudowny sposób uzdrowił
chłopca, któremu gardło przebiła ość rybna, przez
co chłopcu groziło uduszenie. Na pamiątkę tego
wydarzenia Kościół tego dnia błogosławi gardła
wiernych. Te i wiele innych wydarzeń, przypisywanych Błażejowi, sprawiły, że stał się on jednym
z najpopularniejszych świętych w średniowieczu
oraz orędownikiem w chorobach gardła i krwotokach.
Wówczas władze więzienne na skutek wspomnianych prześladowań, namawiały biskupa Błażeja
do odstępstwa od wiary w Chrystusa Pana. Błażej
nie uległ pokusie pogańskiej, gdzie po strasznych
torturach został ścięty mieczem w 316 roku.

Modlitwa cierpiącego
Chryste Panie, Zbawco nasz bolejący, spójrz
na rodzinę naszą, która cierpi. Wspominamy
Twoje słowa „Kto nie bierze krzyża swego i nie
naśladuje mnie, nie jest mnie godzien”. O Jezu,
łatwiej nam to powiedzieć niż wykonać, ufamy mocno, że Ty sam pomożesz nam kroczyć
drogą krzyża. Wierzymy, że mądrość i dobroć
Twoja dopuszcza to cierpienie, by udzielić nam
wyższych skarbów.
Pomóż Chryste bolejący, zrozumieć sens cierpienia i wpatrywać się w Ciebie na Krzyżu. Przypomnij nam, że trzeba było, aby Syn człowieczy
cierpiał i tak wszedł do chwały swojej. Cierpienia nasze łączymy ze łzami Twojej bolejącej
Matki, ofiarujemy je za rodziny i Kościół święty,
za dusze w czyśćcu cierpiące i dla naszego
uświęcenia. Amen. (MiJa)
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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. Kamil Borys, ks. Tomasz Sikorski, ks. Jarosław Kalinowski

W OSTATNIM CZASIE :
Odeszli do wieczności:
UAleksandra Faszczewska, Sejny
(l. 71) zm. 18/01/2019
UHelena Waboł, Sejny
(l. 89) zm. 26/01/2019
UJadwiga Giniewicz, Sejny
(l. 86) zm. 28/01/2019

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na prace remontowe naszej
bazyliki w 2018 roku:
Sławiński Renata Rafał,Sejny, Strażacka
Rapczyńscy Bogusława Andrzej,Daniłowce
Sudnik Ewa Radosław,Sejny, Mickiewicza
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego
Żagunis Lucyna Tomasz,Sejny, Zawadzkiego
Dąbrowscy Leokadia Andrzej,Babańce
Czarneccy Janina Józef,Sztabinki
Kijewscy Anna Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Anuszkiewicz Krystyna,Sejny, Parkowa
Bykas Longina Jan,Sejny, Łąkowa
Jankowscy Zofia Eugeniusz,Sejny, Powstań. Sejn.
Bender Zita,Sejny, Wojska Polskiego
Dziemitko Małgorzata Krzysztof,Sejny, Strażacka
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w
czasie kolędy 2019:
Kruszyłowicz Celina Tadeusz,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Czokajło Maria Piotr,Sejny, Konarskiego
Niedźwiedź Elżbieta Aleksander,Sejny, Konarskiego
Gryziewicz Agnieszka Radosław,Sejny, Konarskiego
Anuszkiewicz Cecylia Wojciech,Sejny, Konarskiego
Perwejnis Lucyna Krzysztof,Sejny, Konarskiego
Lewkowicz Helena,Sejny, Konarskiego
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Fiedorowicz Zofia,Sejny, Konarskiego
Makarewicz Zenobia,Sejny, Konarskiego
Nazaruk Ewa Jerzy,Sejny, Konarskiego
Palewicz Bronisława Marian,Sejny, Konarskiego
Rybczyńscy Justyna Sławomir,Sejny, Konarskiego
Jasińska Łucja,Sejny, Konarskiego
Ejdulis Wiesława Stanisław,Sejny, Konarskiego
Lemiesz Petronela,Sejny, Konarskiego
Ciszewska Genowefa,Sejny, Konarskiego
Jakubowska Halina,Sejny, Konarskiego
Jatkowski Antoni,Sejny, Konarskiego
Sobuń Barbara Andrzej,Sejny, Konarskiego
Bielska Krystyna,Sejny, Konarskiego
Rasiul Jadwiga Stanisław,Sejny, Konarskiego
Ołubowicz Celina,Sejny, Konarskiego
Luto Teresa,Sejny, Konarskiego
Nieszczerzewska Anna,Sejny, Konarskiego
Matwiejczyk Katarzyna Krzysztof,Sejny, Konarskiego
Pietkowska Janina,Sejny, Konarskiego
Przezwicka Katarzyna,Sejny, Konarskiego
Maksimowicz/ Kuczyńska Dorota Daniel,Sejny
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Frydrych Danuta Henryk,Sejny, Konarskiego
Karłowicz Marianna Józef,Sejny, Konarskiego
Chałaczkiewicz Anna Łukasz,Sejny, Konarskiego
Głembocki/ Niewulis Danuta Jan,Sejny, Konarskiego
Tarasiewicz Bogumiła,Sejny, Konarskiego
Auron Sabina Marian,Sejny, Konarskiego
Gibas Halina Eugeniusz,Sejny, Konarskiego
Zdancewicz Katarzyna,Sejny, Konarskiego
Kupstas Janina Józef,Sejny, Konarskiego
Grudzińscy Paulina Stanisław,Sejny, Konarskiego
Niemkiewicz Bogumiła Henryk,Sejny, Konarskiego
Szlegier Teresa,Sejny, Konarskiego
Szuszko Joanna,Sejny, Konarskiego
Ogurkis Dorota Mirosław,Sejny, Konarskiego
Dziemitko Bożena Andrzej,Sejny, Konarskiego
Kozakiewicz Daniela Bernard,Sejny, Konarskiego
Kozakiewicz Dorota Jacek,Sejny, Konarskiego
Wydro Teresa Marek,Sejny, Konarskiego
Fiodorowicz Zenon,Sejny, Konarskiego
Jankowska Anna,Sejny, Konarskiego
Augustynowicz Janina,Sejny, Konarskiego
Bartoszewicz Dorota Andrzej,Sejny, Konarskiego
Kamińska Regina,Sejny, Konarskiego
Selwent Anna Jacek, Sejny,Konarskiego
Choroszko Irena,Sejny,Konarskiego
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 03 - 17.02.2019
NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 3 LUTEGO 2019
07:00 +Jadwiga Leończyk (gr)
07:00 +Czesława Zubowicz (12 rocz.)
08:30 +Tadeusz Domel(12 rocz.)
10:00 +Wacław +Helena +Stanisław i rodzice
11:30 Za parafian
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Weroniki i Jana Kluczników
w 60 rocz. ślubu i dla rodziny
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Jan (rocz.) +Genowefa Buraczewscy
13:00 LT: +Eugenia +Jan Palanis +Alicja Staśkielunas
17:30 +Anna Rutowicz (3mc)
17:30 +Stanisław (9 rocz.) +Zofia +Jan i z r. Madejskich i Grzywaczów
PONIEDZIAŁEK, 4 lutego 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Wacław Jakubowski (4mc)
08:00 +Saturnin +s. Celina +Ks. Bonifacy
i z r. Ferensów
08:00 +Józef +Władysława Walukiewicz
i z r. Tomkiewiczów
08:00 +Łukasz Wilkiel (2 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Anny Turowicz
17:30 +Tadeusz Tydman
WTOREK, 5 lutego 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 O szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie dla
Stanisława
08:00 +Andrzej Balewicz (6 rocz.)
+Małgorzata +Mieczysław
08:00 +Krzysztof Sławiński (2mc)
+Agata Buchowska (32 rocz.)
08:00 +Zofia Ołów (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Witold (21 rocz.) i z r. Koneszko i Bykowskich
ŚRODA, 6 lutego 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Alina i z r. Ogórkisów
08:00 +Maria Jakubowska (3mc)
08:00 +Bolesław Malinowski (34 rocz)
CZWARTEK, 7 lutego 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Leszka i
Barbary Kuleszów i dla rodziny
08:00 +Regina Łostowska
08:00 +Czesława (15 rocz.) i z r. Wowaków i Łejmelów
08:00 +Romuald Wołągiewicz
17:30 +Józef Januszewicz (7mc)
17:30 +Romuald +Helena Benczyk
PIĄTEK, 8 lutego 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Władysław (21 rocz.) i z r. Wala
08:00 +Jerzy Zajkowski (3mc)
17:30 +Andrzej Staniewicz
17:30 +Wacław (51 rocz.) +Natalia (20 rocz.)
Nr 247/2019

+Janusz Kozakiewicz
SOBOTA, 9 lutego 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Józef (5 rocz.) +Zofia Rutkowscy
+Daniel Lewkowicz
08:00 +Jan Czeropski (30 rocz.) +Wacław +Ludwika
08:00 +Zofia (10 rocz.) +Stanisław i z r. Tomkielów
08:00 +Jadwiga +Józef Harackiewicz
08:30 Egzekwie: +Jan Marcinkiewicz (1 rocz.)
09:30 Egzekwie LT: +Bronisława Buraczewska (4 rocz.)
17:30 +Szymon Koncewicz (6mc)
17:30 +Jan Czeropski (30 rocz.)
17:30 +Florentyna Orlik (11 rocz.)
NIEDZIELA V ZWYKŁA, 10 lutego 2019
07:00 +Jadwiga Leończyk (gr)
07:00 +Weronika Okulanis (54 rocz.)
08:30 +Stanisława (11 rocz.) +Wacław (10 rocz.)
i z r. Adamowiczów
10:00 +Krzysztof (5 rocz.) i z r. Łepkowskich
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i Stanisława Buchowskich
w 50 rocz. ślubu i Stanisława w 80 rocz. urodz. i
dla rodziny
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz
14:00 HOSPICJUM:
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja,
TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
PONIEDZIAŁEK, 11 lutego 2019 Dzień Chorych
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Zofia +Antoni Namiotko
08:00 +Ryszard Bachan (2 rocz.)
08:00 +Kazimierz Ambrosiewicz (2 rocz.)
+Alicja Barszczewska
10:00 +Andrzej Kaczanowski (11mc)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, mocną wiarę i miłość
dla Mateusza Tydmana w 18 rocz. urodz. i dla
rodziny
17:30 +Bożena Gryguć (10mc)
17:30 +Stanisław Waboł (2 rocz.)
WTOREK, 12 lutego 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
06:30 +Józef Harackiewicz (16 rocz.)
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (5 rocz.) +Robert
08:00 +Maria +Józef Malinowscy
17:30 +Józef Staśkiel (22 rocz.)
17:30 +Henryka (13 rocz.) i z r. Koneszko
17:30 +Romuald Koncewicz (26 rocz.)
17:30 +Andrzej Krzemiński (2mc)
ŚRODA, 13 lutego 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jadwigi
w 54 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Dominika +Piotr Wieczorek
+Katarzyna Mieczkowska
08:00 +Florentyna +Franciszek +Jan Oleksy
08:00 +Ewa +Ryszard Maliszewscy i z r. Zaborowskich
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17:30 +Władysław Kamiński (5mc)
17:30 +Rafał Rupiński (9 rocz.)
CZWARTEK, 14 lutego 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB, wiarę i zdrowie
dla Piotra w 25 rocz. urodz.
08:00 +Józef Leończyk (4mc)
08:00 +Stanisława +Danuta +Adam z r. Deców,
Rumockich i Jaśkiewiczów
17:30 +Ryszard Bielski (13 rocz.) +Romuald
i z r. Puzynowskich +Zofia Łabacz
17:30 +Krzysztof Kowalewski (8 rocz.)
PIĄTEK, 15 lutego 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Stanisław Ogórkis (19 rocz.) i rodzice
08:00 +Anna +Ludwik Wichert
08:00 +Krzysztof Jodzis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Zdzisława i dla rodziny
17:30 +Halina Zackiewicz (6 rocz.)
SOBOTA, 16 lutego 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
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08:00 +Maria +Stanisław Rosińscy
08:00 +Franciszek +Bronisław Jurkiewicz
08:00 +Henryk (6 rocz.) i z r. Lisewskich
17:30 +Jarosław Rapczyński (7mc)
17:30 +Apolinary Szerel (6mc)
NIEDZIELA VI ZWYKŁA, 17 lutego 2019
07:00 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:30 +Janina Kluza
10:00 +Regina Naumowicz (11 rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 Za Sybiraków w 79 rocz. pierwszych wywózek
+Leonard Kusojć
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zygmunta Waszkiewicza w 90 rocz. i
dla Janiny w 87 rocz. urodzin
12:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Adeli
Małkińskiej w 83 rocz. urodz. +Ryszard (27
rocz.) i z r. Małkińskich
13:00 LT: Witold Buraczewski (3mc)
17:30 +Wacław (3 rocz.) +Zofia i z r. Pietranisów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Pierwsza niedziela miesiąca jest szczeglną okazją powierzenia się Bożemu miłosierdziu. Zawsze po sumie
jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i zawierzenie wszystkich w Koronce do Bożego Miłosierdzia.
We wtorek, we wspomnienie św. Agaty, która jest Patronką naszego miasta, będziemy modlić się za
wszystkich mieszkańców, za sprawujących władzę w naszym mieście, aby uchroniła nas od wszelkich
nieszczęść i wypraszała wszystkim zdrowie i pomyślność. Zapraszamy na wspólną modlitwę. Na zakończenie
Mszy Świętej pobłogosławimy chleb i wodę ku czci św. Agaty.
Nowenna do Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej, czczonej w cudownej Figurze jest w każdą sobotę po
wieczornej Mszy św. Zapraszamy, aby zanosić Matce Bożej swoje sprawy codzienne, wypisując swoje
intencje na kartkach, które są czytane zawsze w czasie Nowenny.
11 lutego wspominamy Matką Bożą z Lourdes i obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Msza Święta w
intencji chorych i cierpiących będzie o godz. 10.00. Zatroszczmy się, aby mogli w niej uczestniczyć
wszyscy, którzy pragną swoje trudy zjednoczyć z krzyżem Chrystusa i przyjąć sakrament namaszczenia.
Wielu z nich nie może zwyczajnie uczestniczyć we Mszy św. w kościele, mogą to czynić jedynie za pośrednictwem radia i telewizji. Może właśnie teraz przy naszej pomocy będą mogli być na Mszy św. w naszej
Bazylice przyjmując Komunię św. i Sakrament Namaszczenia Chorych. Bądźmy dobrymi samarytanami.
Serdeczne Bóg zapłać za skadane ofiary na przeprowadzone dotychczas i zaplanowane w tym roku
prace remontowe w naszej Bazylice: dokończenie elewacji południowej naszej świątyni i prowadzenie
remontu ołtarza głównego.

3
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Plan kolędy na najbliższe dni:
Poniedziałek, 4 lutego - Łąkowa i Jeziorna
Wtorek, 5 lutego (od g. 9.00) - Rachelany i Ogrodniki, Dusznica
Środa, 6 lutego (od g. 9.00) - Rynkojeziory i Jodeliszki, Burbiszki, Kielczany i Nowosady, Posejny
Czwartek, 7 lutego (od g. 9.00) - Radziucie, Posejanka
Piątek, 8 lutego (od g. 9.00) - Degucie i Grudziewszczyzna, Marynowo, Iwanówka, Lasanka,
			Konstantynówka Gib.
Sobota, 9 lutego (od g. 9.00) - Żegary, Jenorajście, Krasnogruda i Kalwiszki, Skarkiszki i Dowiaciszki
Poniedziałek, 11 lutego (od g. 9.00) - Sztabinki
Możliwa jest także kolęda na zamówienie, jeśli kogoś nie było w domu lub inne przyczyny sprawiły brak
kolędy w tym roku. Prosimy zgosić taką chęć w zakrystii.
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SIEWCA MŁODYCH

EUROPEJSKIE SPOTKANIE
MODYCH MADRYD 2018/2019
Już po raz kolejny nasza młodzież pod czujnym okiem ks. Tomasza uczestniczyła na przełomie roku w Europejskim
Spotkaniu Modych w duchu Taize w Madrycie. 147 osób, najliczniejsza grupa z naszej diecezji i zdaje się z całej
Polski przez kilka dni modliło się, skupiało, rozważało najważniejsze życiowe sprawy ogrzewając się w cieple Pana
Jezusa w madryckim słońcu, a w drodze powrotnej spoglądając na paryską wieżę Eiffla i tuląc twarz w Niepokalanej naszej Matce w Lourdes szczęśliwie powróciło do naszych Sejn. Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej.
Dziękujemy za organizatorski ogromny wysiłek ks. Tomaszowi i jego współpracownikom.
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

OKO Opatrzności Bożej
W

poprzednim felietonie omówiliśmy pojęcie Opatrzności Bożej. Poznajmy bliżej
formy kultu Opatrzności Bożej ze szczególnym
uwzględnieniem Polski. Wyrazem kultu Opatrzności Bożej jest modlitwa, a przykładem może
być Litania do Opatrzności Bożej. Inna formą
kultu są Bractwa Opatrzności Bożej inicjowane w
przeszłości zwykle przez
jezuitów i pijarów. Bractwo Opatrzności Bożej
w Kamieniu Podolskim
(1706) było najstarszym
na ziemiach polskich.
Inną formą oddawania
czci Opatrzności Bożej
są zgromadzenia zakonne. Polskie przykłady to:
polskie Siostry Opatrzności Bożej, założone w
1857 roku we Lwowie
przez Marię Antonię
Mirską, a także Siostry
Pasterki od Opatrzności Bożej, założone w
1894 roku w Poznaniu
przez Marię Karłowską.
Kolejnym przykładem
kultu są tytuły świątyń
i parafii. Kościół w Polsce posiada 42 parafie
pod wezwaniem Opatrzności Bożej. W Diecezji
Ełckiej czci Opatrzności Bożej poświęcone są
parafie w: Ełku i Sterławkach Wielkich, zaś najbardziej znaną świątynią wznoszoną w Polsce,
jako wotum za Konstytucję 3 maja jest Świątynia
Opatrzności Bożej w Warszawie.
Z relacji człowieka do Boga ustawicznie opiekującego się nim wynika potrzeba plastycznego
wyrażenia fenomenu Jego troskliwego czuwania.
Jest nim otwarte Oko Boga wpisane w opromieniony trójkąt, przedstawiający Go jako Trójcę
Świętą. W sejneńskiej galerii mamy dwa obrazy
ilustrujące Opatrzność Bożą. W obrazach tych
mamy jeden wspólny schemat kompozycyjny.
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Obraz jest podzielony na dwie sfery. Strefę górną
wypełnia: motyw otwartego Oka (lub Boga Ojca),
umieszczonego w promieniującym trójkącie otoczonym chmurami.Wysuwające się z chmur dwie
ręce wysypują bochenki chleba i ziarno, które spadają na ziemię. W strefie
dolnej natomiast znajdują
się przedstawione na tle
pejzażu: jedna, lub więcej klęczących osób oraz
stado dziobiących ziarno
ptaków. Na modlących się
spadają okrągłe chleby, na
ptaki natomiast ziarna.
W przypadku naszych
obrazów mamy przestawienie wspartego na kiju
wędrowca.
Kult Boskiej Opatrzności rozpowszechnił się
na terenach Polski na
przestrzeni XVII wieku i
utrzymał się, spopularyzowany przez papieża Klemensa XI, poprzez wiek
XVIII i XIX. Wyrazem
tegoż kultu są wydawane
na przełomie XVIII i XIX
wieku książeczki do nabożeństwa, których przykładem są pochodzące z
około 1800 roku „Godzinki do Boskiej Opatrzności...na Jutrznią”, zbiór
modlitw, hymnów, antyfon oraz litanii, opartych
o teksty biblijne. Można się w nich doszukać koncepcji, które poprzez ilustracje w książeczkach
do modlitwy dotarły do malarstwa ludowego i
cechowego. Obrazy ludowe z Okiem Opatrzności i rękami wynurzającymi się z chmur, które
wysypują chleb i ziarno są jednym z nielicznych
przykładów kultu pojęcia abstrakcyjnego, jakim
jest „opatrzność”. Tym bardziej warto zapoznać
się z tym rzadkim motywem bezpośrednio w
sejneńskiej galerii.
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