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A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia śwata” (Mt 28, 20). Te słowa Chry-
stusa, wypowiedziane po rozesłaniu Apostołów na cały świat, świadczą o tym, że Syn Boży, 

który przychodząc na świat zapoczątkowuje w dziejach ludzkości królestwo Boże, przekazuje to 
królestwo  - a zarazem kontynuację posłannictwa  - Apostołom («przekazuję wam królestwo, jak 

Mnie przekazał mój Ojciec».: Łk 22, 29). W ten 
sposób ustanawia dla relacji jego królestwa 
oraz swego własnego posłannictwa w Koście-
le widzialną strukturę «ministerialną», która 
ma trwać «do skończenia świata», na zasadzie 
następstwa - czyli sukcesji – po Apostołach. 
Ministerium pozostaje w związki z misterium.
Apostołowie uważają siebie i chcą być uwa-
żani za «sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic 
Bożych» - 
Jak powie św. Paweł (1 Kor 4, 1). Struktura mi-
nisterialna  Kościoła zakłada i zawiera w sobie 
strukturę sakramentalną i względem jej jest 
«służebna» (ministerium = służba).
Ów związek pomiędzy ministerium i myste-
rium nawiązuje do podstawowej prawdy 
teologicznej: Chrystus nie tylko przyobiecał 
być „z” Apostołami, czyli „z” Kościołem, aż do 
skończenia świata. Równocześnie przyobiecał 
być „w” Kościele jako źródło i zasada życia, 
które jest w Nim, które potwierdziło swą moc 
nad grzechem i śmiercią poprzez tajemnicę 

paschalną. To życie Boże Chrystus pragnie przez posługę apostolską Kościoła przekazywać ludziom, 
aby mogli «trwać w Nim, a On w nich». 

WIERZĘ ...

(z książki Jana Pawła II Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela)

 

ŻYJĄC SŁOWEM - ROZWAŻANIA   

 12 maja J 3, 31 – 36      Wierząc, staję się uczestnikiem życia wiecznego. Moje życie polega 
na tym, że wierzę we wszystkim Jezusowi. On jest światłem mojej codzienności. Jest dla 
mnie wszystkim, co posiadam i co chcę posiadać.

16 maja J 6, 22 – 29   Czy dlatego szukam Jezusa, że chcę od Niego tylko coś otrzymać? 
Jeśli oddaję mu siebie, to jestem na właściwej drodze realizowania Ewangelii.

21 maja J 6, 55.60 – 69   Pragnę dzisiaj wyznać i konsekwentnie tak poznać postępowanie: 
„Panie, do kogo Pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i pozna-
liśmy, że Ty jesteś Swiętym Bożym.”

 CHRYSTUS USTANAWIA SAKRAMENTY 
ŻYCIA BOŻEGO
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Jezus powiedział: 
«Moje owce słu-

chają mego głosu, a 
Ja znam je. Idą one 
za Mną, a Ja daję im 

życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie 
ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest 
większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać 
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». 

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Chrystus w dzisiejszej liturgii nazywa siebie sa-
mego „pasterzem”. Do nas należy uznać w Nim 

jedynego naszego Pana i postępować „za Jego gło-
sem”, unikając przypisywania tych cech jakiemu-
kolwiek najemnikowi ludzkiemu, który ostatecznie 
nie troszczy się o owce, lecz o swoją korzyść. Później 
będą głosili Apostołowie: „ Nie dano ludziom pod 
niebem żadnego innego imienia, w którym mogli-
by być zbawieni” (Dz 4, 12). Jedynie przez Jezusa 
mamy dostęp do Ojca. To wszystko ma konkretne 
następstwa dla naszej egzystencji chrześcijańskiej. 
Przede wszystkim trzeba nieustannie wzmacniać 
naszą więź z Chrystusem Do- brym Pasterzem 
i czynić to w każdej okoliczności życia, zarówno 
kiedy się znajdujemy nad ”spokojnymi wodami”, 
jak wtedy, kiedy mielibyśmy znaleźć się w „ciemnej 
dolinie”. On istotnie zawsze jest naszym Pasterzem, 
a my powinniśmy być zawsze owcami należącymi 
do Niego. Na drugim miejscu, trzeba modlić się za 
tych, którzy w Kościele pełnią posługę pasterską; 
jest to istotnie jednocześnie ich wielkim zaszczytem  
i ich ciężarem;  uczestniczeniem w Chrystusowym 
pasterskim posługiwaniu, które absolutnie wymaga 
współpracy i wsparcia całej wspólnoty kościelnej. 
Na trzecim miejscu, konieczną jest rzeczą modlić się 
w szczególny sposób o powołania do kapłaństwa 
służebnego, ażeby nie zabrakło pasterzy w Kościele.  

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA – 12 maja 2019

 J 10, 27-30

Po wyjściu Judasza 
z wieczernika Je-

zus powiedział: «Syn 
Człowieczy został te-
raz otoczony chwa-

łą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg 
został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy 
chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. 
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami.  Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że 
jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wza-
jemnie miłowali».

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Komunia (koinonia) jest owocem i objawieniem 
owej miłości, która wypływając z serca przed-

wiecznego Ojca, rozlewa się w nas za sprawą Ducha 
darowanego nam przez Jezusa, abyśmy wszyscy 
stali się „jednym duchem i jednym sercem”. Właśnie 
budując tę komunię miłości Kościół objawia się jako 
„sakrament”, czyli jako „znak i narzędzie wewnętrz-
nego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju 
ludzkiego”. Także w nowym stuleciu Kościół na drodze 
swego rodzaju historycznego będzie potrzebował 
wielu różnych rzeczy; jeśli jednak zabraknie mu miło-
ści (agape), wszystko inne będzie bezużyteczne. Sam 
apostoł Paweł przypomina nam o tym w hymnie o 
miłości: nawet gdybyśmy mówili językami ludzi i 
aniołów i posiadali wiarę, która „góry przenosi”, ale 
nie mieli miłości, wszystko byłoby „niczym” (por.1 Kor 
13,2). Miłość jest naprawdę „sercem” Kościoła, jak to 
dobrze rozumiała św. Teresa z Lisieux, którą ogłosiłem 
Doktorem Kościoła właśnie ze względu na jej głębo-
ką znajomość „scientia amoris”: „Zrozumiałam, że 
Kościół ma Serce i że to Serce płonie Miłością. Zrozu-
miałam, że tylko Miłość zdolna jest poruszać członki 
Kościoła (…) Zrozumiałam, że Miłość jest wszystkim”.

NIEDZIELA V WIELKANOCNA – 19 maja 2019

 J 13, 31-35
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Fragment Litanii autorstwa Juliana Ejsmonda 
z lipca 1929 roku

 – wyszukał  Ks. bp Józef Zawitkowski

KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 12 maja
Słowo Boże: Dz 13,14. 43-52; Ap 7,9.14-17; J 10,27-30
Niedziela Dobrego Pasterza - Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania Kapłańskie i do Życia Kon-
sekrowanego
PONIEDZIAŁEK, 13 maja Wsp. NMP z Fatimy
Słowo Boże: Dz 11,1-18; J 10,1-10
WTOREK, 14 maja Święto św. Macieja Ap 
Słowo Boże: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17
ŚRODA, 15 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 12,24-13,5; J 12,44-50
CZWARTEK, 16 maja Święto św. Andrzeja Boboli, 
prezb i męcz, Patrona Polski
Słowo Boże: Ap 12,10-12; J 17,20-26
PIĄTEK, 17 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 13,26-33; J 14,1-6
SOBOTA, 18 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 13,44-52; J 14,7-14

NIEDZIELA V WIELKAN OCNA, 19 maja
Słowo Boże: Dz 14,21-27; Ap 21,1-5; J 13,31-35
PONIEDZIAŁEK , 20 maja
Słowo Boże: Dz 14,5-18; J 14,21-26
WTOREK, 21 maja
Słowo Boże: Dz 14,19-28; J 14,27-31
ŚRODA, 22 maja Wsp. św. Rity z Cascii, zak
Słowo Boże: Dz 15,1-6; J 15,1-8
CZWARTEK, 23 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 15,7-21; J 15,9-11
PIĄTEK, 24 maja Wsp NMP Wspomożenie Wiernych
Słowo Boże: Dz 15,22-31; J 15,12-17
SOBOTA, 25 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 16,1-10; J 15,18-21
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 26 maja
Słowo Boże: Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-23; J 14,23-29
Dni modlitw o urodzaje i kraje głodujące. Dzień Matki

ZORZO PORANNA!
Która kwiaty radujesz, i ludzi i
ptaszęta, spraw, aby dusza nasza
była uśmiechnięta, jako ranek
światłością jaśniejący Bożą, 
Poranna zorzo!...

NIEBIOS BŁĘKICIE!
Uchroń nas od codziennej
troski i od szkody.
Użycz nam słońca Twego
I jasnej pogody przez całe życie.
Niebios Błękicie!,,,

POLE RADOSNE!
Pełne zbóż śpiewających
nieskończonej toni!
Twa dobrość płody naszej pracy
chroni, niechaj nas
omijają klęski i niedole,
Radosne Pole!...

KŁOSIE DOJRZAŁY!
Chylący się ku ziemi,
moc biorący z nieba!
Daj nam pożywać z Ciebie
powszedniego chleba
przez żywot cały
Kłosie Dojrzały!...

WIECZORNA GWIAZDO!
Sercom naszym daj spokój 
zmierzchu czerwcowego.
Promieniste anioły niech snów
naszych strzegą.
Oto jest prośba nasza cicha
i pokorna. Gwiazdo Wieczorna!...

OWOCU BOSKI
Dający sercu nektar, duszy upojenie… 
Ugaś nasze płomienie,
Bolesne pragnienie, ułagodź
Palące troski. Owocu Boski!...
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Szturm modlitewny 
o powołania kapłańskie 

i zakonne

W ostatnich latach obserwujemy zdecydowany spadek powołań kapłańskich i zakonnych, ale 
również coraz mniej osób decyduje się na sakramentalne małżeństwo.
Jedną z przyczyn - być może decydującą - jest utrata wymiaru wiary. Myślimy coraz bardziej po 

ludzku a coraz mniej po Bożemu. Tymczasem sam Jezus nas zachęca byśmy o powołania „prosili Pana 
żniwa”. Kto prosi ten otrzymuje. Podejmijmy więc ufne wołanie do Boga, by natchnął swoim światłem 
i odwagą młodych ludzi tak, by nie wahali się odpowiedzieć na Boże zaproszenie. Jeśli modlitwa jest 
dodatkowo połączona z ofiarą (np. postu lub innego wyrzeczenia), to okazuje się bardzo skuteczna.
Od IV Niedzieli Wielkanocnej, która nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza przez tydzień, w modli-
twie wspólnotowej w naszym kościele parafialnym będziemy w każdej Mszy św. w trakcie modlitwy 
wiernych wznosili okolicznościowe wezwanie w intencji powołań, a po zakończeniu Mszy św. odma-
wiali modlitwę o powołania. Ponadto proponuję inne formy wspólnotowego a także indywidualnego 
wspierania powołań w rodzinach i parafii.
1. Codzienny dziesiątek różańca. Można dołączyć tę intencję do już realizowanych innych intencji.
2. Nabożeństwo majowe lub czerwcowe.
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. Koronka do Bożego Miłosierdzia.
5. Post, wyrzeczenie lub ofiara cierpienia (szczególnie osób chorych).
Prośmy ufnie „Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wzmocnijmy to wołanie, zwłaszcza 
w rodzinach, aby wspólnie modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Teraz wielu młodych 
ludzi rozważa, co dalej ze sobą zrobić, jaką drogą pójść. Tylko na modlitwie można ją dobrze rozeznać, 
trzeba prosić o to Ducha Świętego. Ale w rodzinie trzeba budować takie relacje, aby pomóc młodemu 
człowiekowi rozeznać swoje powołanie. Należy postawić sobie również i to pytanie: a może kapłaństwo? 
a może życie konsekrowane w zgromadzeniu zakonnym? Kto wie, być może?

Jezu, Synu Boga, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli 
na głębię, krocząc drogami świętości. Wzbudź w sercach ludzi młodych pragnienie, by być we 
współczesnym świecie świadkami potęgi Twojej miłości. Napełnij młodych Twoim Duchem odwagi 
i roztropności, aby prowadził ich ku głębi tajemnicy człowieka, by stali się zdolnymi do odkrycia 
pełnej prawdy o sobie i o własnym powołaniu. Nasz Zbawicielu, posłany przez Ojca, aby objawić 
Jego miłosierną miłość. Obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych, którzy są gotowi wypłynąć 
na głębię, aby być wśród łudzi znakiem Twojej obecności, która odnawia i zbawia. Najświętsza 
Dziewico, Matko Zbawiciela, niezawodna Przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu. Ty, która 
zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca, wspieraj Twoim macierzyńskim wstawiennic-
twem rodziny i wspólnoty kościelne, aby pomagały ludziom młodym w hojnej odpowiedzi na 
wezwanie Pana. 
Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, Ty powołałeś Apostołów, aby głosili Ciebie ludziom i udzielali im 
uzdrawiającej mocy Twoich sakramentów. Prosimy, wezwij i dziś, z naszej parafii, chłopców i 
mężczyzn. Niech odważnie odpowiedzą na Twoje powołanie, pójdą za Tobą i nakarmią spragnio-
nych Ciebie ludzi Twoim słowem i świętymi sakramentami.Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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KRÓLOWA NARODU

Proklamowanie Matki Boskiej Królową jakie-
goś narodu znane jest w historii Kościoła. 
Już w VI wieku w Etiopii, odczytując wypo-

wiedziane na krzyżu słowa Jezusa jako skierowane 
do siebie i naśladując św. Jana Apostoła, „wzięła do 
siebie” Maryję i ogłosiła Ją swoją Panią i Królową. 
Na początku XI w. uczyniły to Węgry, w XVII w. 
pod opiekę Królowej oddała się Bawaria, Francja, 
Portugalia i Polska.
Podstawy uznania w Maryi swej Królowej znaj-
dujemy już w najstarszej Tradycji Kościoła, która 
widziała w Matce Jezusa Orędowniczkę, Pośred-
niczkę i Pocieszycielkę. Są to wezwania, którymi 
chrześcijanie zwracają się do Maryi, odmawiając 
najstarszą, pochodzącą z III w. antyfonę do Matki 
Bożej – Pod Twoją obronę. Pierwszy z tytułów, jaki 
znajduje się w tym tekście (świadectwie maryjnej 
duchowości tamtych czasów), proklamuje Maryję 
„Świętą Bożą Rodzicielką” i „Panią naszą”. Czy więc 
należy się dziwić, że nie tylko poszczególni ludzie, 
ale i całe narody chcą uroczyście poddać się Jej 
panowaniu? Tym bardziej, że taka pobożność jest 
naśladowaniem samego Boga?
Jezus z wysokości krzyża dał nam Maryję za Mat-
kę (por. J 19. 26 – 27). W ten sposób wskazał, że 
nasz stosunek do Maryi ma być taki sam jak Jego. 
Kiedy mieszkał w Nazarecie, był jej poddany i 
słuchał Jej we wszystkim (por. Łk 2,51). Mamy 
więc naśladować Zbawiciela w miłości do Niej i 
w okazywaniu Jej posłuszeństwa. Co to znaczy? 
Otrzymaliśmy tylko jedno biblijne przykazanie 
maryjne. Zanotował je św. Jan, opisując pierwszy 
cud dokonany przez Jezusa: „Zróbcie wszystko, co 
wam powie” (J 2,5). Maryja Królowa wskazuje na 
swego Syna. Poddanie się Jej panowaniu oznacza 
wierne wypełniania Jej jedynego polecenia, które 
w języku Jezusa przekłada się na tyle konkretnych 
wskazówek, ile jest wezwań, poleceń i próśb Zba-
wiciela zapisanych w Ewangelii. A skoro Maryja 
jest Królową narodu, przykazania Chrystusowe 
muszą zostać wpisane nie tylko w osobiste życie 
jego członków, ale także w struktury państwa: 
w jego zasady gospodarki, ekonomii, życia spo-
łecznego. 
Kiedy patrzymy dziś na życie narodów oddanych 
pod opiekę Maryi, często nie możemy powiedzieć, 
że ich maryjna pobożność przejawia się w wymia-
rach ich życia. Wprawdzie nikt nie odebrał Maryi 
Jej tytułu, ale wydaje się, że w nowoczesnych, 
„demokratycznych” krajach Królowa jest już nie-
potrzebna…. A oznacza to, że także Chrystus nie 
jest już słuchany i że maryjny naród zaczyna żyć 
tak, jakby Boga nie było. Oby nie dotyczyło to 
naszej Ojczyzny.

Zakon Kaznodziejski (św. Dominika) został założo-
ny w 1218 roku przez św. Dominika Guzmana. 

Dewiza zakonu to: mówić nieustannie z Bogiem lub 
o Bogu. Wędrowni kaznodzieje rozszerzali na cały 
świat prawdy wiary i modlitwę różańcową. Różaniec 
był i pozostaje jednym z symboli zakonu dominikań-
skiego oraz pies z pochodnią w pysku na kartuszu 
herbowym – symbolizujący zakon strzegący wiary.
Dominikanie, którzy w 1602 roku osadzeni w Sej-
nach, zostali wyposażeni w nowo wybudowany, 
drewniany kościół i niewielki budynek klasztorny 
fundacji Jerzego Grodzińskiego. Wystrój ołtarza 
głównego tego kościoła stanowiła zakupiona w 
Królewcu rzeźbiona figura Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem,  stanowiąca tryptyk. Dominikanie zatroszczyli 
się o figurę i starannie rozszerzali jej kult.
W roku 1619 ukończyli budowę nowego, murowa-
nego kościoła klasztornego. Jesienią tego roku, w 
uroczystej procesji, z nabożeństwem przeniesiono 
figurę z drewnianego kościoła i umieszczono w 
nastawie ołtarza głównego nowego kościoła. Figurę 
ozdobiono szczero złotymi koronami na głowach 
Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus. W dłoń lewej ręki 
figury Matki Boskiej, trzymającej jabłko (symbol 
Pasji) – zawieszono kosztowny różaniec – godło 
dominikanów. (Z książeczki „Figura łaskami słynąca 
Matki Boskiej i kościół sejneński” aut. ks. Złotkow-
skiego wyd. 1938 r.)
W 1720 roku przeor sejneńskiego konwentu domini-
kanów Franciszek Kosiewski, który trzykrotnie pełnił 
ten urząd, ozdobił figurę Matki Boskiej srebrną, dwu-
częściową sukienką z metalu, metalowy kołnierz, 
osłonę Dzieciątka Jezus - modną wówczas ozdobą 
figur i obrazów w kościołach. Figura uzyskała przez 
to postać stojącą, metalowa sukienka przysłaniała 
draperie ubioru Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus 
oraz boki tronu. (Na fotografii z początku XX wieku 
wyraźnie widać różaniec w lewej dłoni Matki Boskiej).
W roku 1866 biskup sejneński Konstanty Ireneusz 
Łubieński realizując remont ogólny katedry sejneń-
skiej, zajął się także figurą Matki Boskiej. Wiceku-

RÓŻANIEC ŚWIĘTY 
W DŁONI MATKI BOSKIEJ 

- PANI SEJNEŃSKIEJ
Eugeniusz Klimaniec
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RÓŻANIEC ŚWIĘTY 
W DŁONI MATKI BOSKIEJ 

- PANI SEJNEŃSKIEJ
stosz katedry ks. Stanisław Jamiołkowski -  naoczny 
świadek napisał: „W rękę Matce Boskiej na miejsce 
dawniej drogiego różańca, włożyliśmy inny, maleńkiej 
wartości”. 
W 1925 roku kościół sejneński doznaje wielkich 
zmian. Katedra diecezji sejneńskiej po 107  latach, 
bullą erekcyjną papieża z 26 marca 1926 r. otrzymuje 
tytuł kolegiaty. Powołana zostaje kapituła kolegiac-
ka, a jej prepozytem Ks. prałat Józef Złotkowski. 
Podjęto starania o rewitalizację figury Matki Boskiej.  
Ks. prałat Wincenty Astasiewicz - proboszcz parafii 
w latach 1925–1946, jesienią 1930 roku przewiózł 
figurę do Warszawy i oddał w ręce wytrawnych 
fachowców, zamiłowanych w sztuce kościelnej: arty-
stę rzeźbiarza Fr. Sidorowicza, inżyniera Z. Węgrzyń-
skiego i malarza, profesora M. Gryczyńskiego. Zdjęto 
z figury srebrne blachy sukienki, odnowiono korony, 
zdjęto pokłady farb i gipsu. Wewnątrz malowane na 
połach płaszcza Matki Boskiej 27 postaci zachowały 
się w całości. Trójca Święta wymagała gruntownego 
oczyszczenia i odnowienia. Uzupełniono brakujące 
szczegóły, zakonserwowano figurę, pokryto farbami 
i złoceniami, zachowując wszystkie szczegóły. Prace 
konserwatorskie trwały całą zimę. Figura powró-
ciła do kolegiaty sejneńskiej na swoje miejsce. Po 
raz pierwszy od 1832 roku – po stu latach otwarto 
wnętrze figury na odpust Nawiedzenia Matki Bożej. 
W opisanym wydarzeniu brak odnotowania gdzie 
został zdjęty różaniec z ręki Matki Boskiej, dlaczego, 
po powrocie figury z Warszawy do kościoła nie wło-
żono różańca w rękę Matki Boskiej. Może ten „maleń-
kiej wartości” już nie pasował do odnowionej figury, 
a na nowy w tym czasie nie starczyło pieniędzy. 
W tym roku, w parafii będziemy przeżywać jubileusz 
400 lat przeniesienia cudownej figury Matki Boskiej 
z drewnianego kościoła św. Jerzego, do ówczesnego 
– nowego kościoła klasztornego. Mamy dowody, że 
ponad 300 lat cudowna figura Matki Boskiej – Pani 
Sejneńska prezentowała w lewej dłoni różaniec 
święty. Wróćmy do tego tradycyjnego i ważnego 
elementu wystroju figury.

Pokorna 
Służebnica 

Pana

Każda zmieniająca się pora roku mówi nam 
o wielkiej miłości Stwórcy do swego stwo-
rzenia, uzmysławiając nam prawdę o nas 

samych. Podobnie jak ulegają zmianie pory roku, 
zmianie ulega każdy człowiek – przychodzi na 
świat, radując się blaskiem Wschodzącego Słońca, 
którym jest Syn Boga, Chrystus. Kresem ludzkiego 
życia jest wieczna szczęśliwość w obecności Boga 
w Trójcy jedynego, do której dochodzi się często 
po drogach wyrzeczeń, cierpienia, dźwigania tru-
du codziennego krzyża. W tej pielgrzymce wiary 
nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, tuż obok 
idzie z nami Bóg, często prostując pokrzywione 
ścieżki naszego życia. Bóg w swojej dobroci i 
miłości troszczy się o człowieka. Jednym z prze-
jawów Jego troski jest dar Matki Syna Bożego, 
którą ustanowił również Matką każdego z nas. 
Tak jak dziecko potrzebuje ciepła matczynych 
dłoni i troski tkliwego Jej serca, tak również i cały 
Kościół potrzebuje opieki i prowadzenia Maryi, 
naszej Matki, aby trwać niewzruszenie przy swoim 
Mistrzu i Panu. 
Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony 
Matce Chrystusa. Pośród zgiełku świata, z przy-
drożnych kapliczek wznosi się ku niebu dziękczy-
nienie za dar Pokornej Służebnicy Pana, jedynej 
„błogosławionej między niewiastami”. W biblio-
tece parafialnej znajdziemy wiele książek, które 
pozwolą przyjrzeć się Matce Słowa Wcielonego, 
uczyć się od Niej, jak słuchać Słowa Bożego. Od 
Maryi pierwszej Uczennicy Chrystusa, możemy 
nauczyć się pokory, posłuszeństwa, wierności i 
zaufania Bogu. Bóg bowiem podobnie jak Maryję 
umiłował każdego z nas. Ważne jest, aby tę miłość 
odkryć i na nią odpowiedzieć przez życie zgodne 
z Ewangelią. 
Jeżeli z Maryją będziemy mówić Bogu „tak”, to 
znaczy, że będziemy się godzić na realizowanie 
Jego woli w naszym życiu. Wtedy doświadczymy 
mocy Jego łaski której będziemy mogli każdego 
dnia, z pomocą Maryi, naszej Matki, stawać się na 
nowo Jego dziećmi.
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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

21/04/2019 Sylwia Koneszko, Wero-
nika Dobreńko, Marcel Chrulski
28/04/2019 Bernardas Krakowski

03/05/2019
Edyta Sojko i Rafał Maćkowiak
04/05/2019
Barbara Jakubowska i Stanisław Burdyn

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
czasie kolędy 2019: 

Czokajło Wioletta Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Zdancewicz Marta Wojciech,Sejny, Wojska Polskiego
Niczyporuk Dorota Daniel,Sejny, Wojska Polskiego
Wołyniec Marianna Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego 
Klimasara Magdalena Mirosław,Sejny, Woj Polskiego 
Chraboł Waldemar,Sejny, Wojska Polskiego
Kowalik Agnieszka Mariusz,Sejny, Wojska Polskiego 
Budowicz Marzanna Dariusz,Sejny, Woj Polskiego
Podolewscy Halina Edward,Sejny, Wojska Polskiego 
Gaber Janina,Sejny, Wojska Polskiego
Albowicz Julia,Sejny, Wojska Polskiego
Kruszyłowicz Barbara Dariusz,Sejny, Woj Polskiego
Kościelak Benigna ,Łumbie 
Kamińscy Małgorzata Piotr,Sejny, Wojska Polskiego 
Palewicz Marzena Adam,Sejny, Wojska Polskiego
Adamowicz Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Derdzikowscy Anna Andrzej,Sejny, Woj Polskiego
Krysztopik Elżbieta Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego
Sas Renata Sylweriusz,Sejny, Wojska Polskiego
Wojciechowska-Balita Teresa Józef,Sejny, Woj Pol.
Luto Melania,Sejny, Wojska Polskiego 
Majewscy Teresa Grzegorz,Sejny, Wojska Polskiego
Pachutko Robert,Sejny, Wojska Polskiego
Bender Zita,Sejny, Wojska Polskiego

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: UMieczysława Kiewlak, Sejny  
 (l. 87)  zm. 15/04/2019
UHelena Światłowska, Sejny  
 (l. 58)  zm. 17/04/2019
UMichał Kapp, Sejny 
 (l. 26)  zm. 18/04/2019
ULongin Rosiński, Sejny (l. 84)  zm. 22/04/2019
UMariusz Waluś, Sejny (l. 30)  zm. 22/04/2019
UMarian Ponganis, Sejny (l. 72)  zm. 23/04/2019
UTomasz Moniuszko, Sejny (l. 47)  zm. 26/04/2019
UDanuta Chmielewska, Sejny (l. 71)  zm. 30/04/2019
UMagorzata Rutkowska, Sejny (l. 44)  zm. 30/04/2019
UJan Żyliński, Sejny (l. 76)  zm. 05/05/2019

1/Rafał Dziemitko, kawaler, Sejny i Joanna Szypu-
lewska, panna, Białowierśnie, Parafia Giby.
2/Tomasz Milewski, kawaler, Sarnetki, Parafia Ka-
rolin i Katarzyna Węgrzynowicz, panna, Sejny, 
Parafia tutejsza.
3/Maciej Ochotny, kawaler, Gdańsk, Parafia Najśw. 
Serca Pana Jezusa i Justyna Masal, panna, Maryno-
wo, Parafia tutejsza.
4/Robert Kłosek, kawaler, Stary Targ i Beata Ra-
dziun, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
5/Łukasz Wasilewski, kawaler, Sejny, Parafia tut. i 
Sylwia Milewska, panna, Jeleniewo, Parafia Najśw. 
Serca Pana Jezusa.
6/Michał Wiśniewski, cywilnie związany, Sejny i Ka-
tarzyna Ramona Wiśniewska, cywilnie związana, 
Sejny, oboje z Parafii tutejszej.
7/Radosław Orzechowski, kawaler, Daniłowce, Pa-
rafia tut. i Iwona Sawicka, panna, Berżniki Folwark, 
Parafia Berżniki.
8/Kamil Matwiejuk, kawaler, Białystok, Parafia św. 
Kazimierza i Joanna Szczudło, panna, Gawiniańce, 
Parafia tutejsza.
9/Daniel Jatkowski, kawaler, Sejny i Monika Lu-
dorf, panna, Sejny, oboje z Parafii tutejszej.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT
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INTENCJE MSZALNE   12 - 26.05.2019
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 12 maja 2019
07:00 +Stanisław Okulanis
08:30 O błog. Boże, opiekę MB, mocną wiarę i miłość 

dla Dominiki Dziemitko w 18 rocz. urodz. i rodz.
10:00 +Eugenia (6 rocz. ) i z r. Koncewiczów
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO
13:00 LT:
17:30 +Stanisława Górska (gr)
PONIEDZIAŁEK, 13 maja 2019
06:30 +Dariusz Sapiega
06:30 +Konrad Rogucki
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Irena Steffek (1 rocz.)
08:00 +Zofia Jurkiewicz
17:30 +z r. Gausów
17:30 +z r. Skrypków
17:30 +Władysław Kamiński (8mc) 
 +Grzegorz Matan (7 rocz.)
17:30 +Andrzej Sikorski (2mc)
WTOREK, 14 maja 2019
06:30 +Magdalena +Antoni Grablun
06:30 +Mieczysława Kiewlak (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Józef Leończyk (7mc)
08:00 +Walenty (4 rocz.) +Szczepan +Anna
08:00 +Sławomir Korzeniecki
17:30 +Jan i z r. Radzewiczów i Książków
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, łaskę wiary i zdrowie 

dla Eweliny w 27 rocz. urodzin
17:30 +Zofia +Józef i z r. Morozów
17:30 +Czesław Krejczman (15 rocz.)
ŚRODA, 15 maja 2019
06:30 +Józef +Zofia i z r. Bykowskich +Stanisław 

+Kazimiera z r. Juszkiewiczów
06:30 +Ryszard Mieńkiszewski
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Jerzy +Aniela Misiewicz
08:00 +Gabriela +Julian +Józefa +Stanisława +Janina 

+Maria +Stanisław z r. Szyłejko
08:00 +z r. Tameckich
17:30 +Eugenia +Stefania Butko
17:30 +Zofia +Jan Zyskowscy
17:30 +Paweł +Witold i dziadkowie
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofi 

Łabanowskiej w dniu imienin
CZWARTEK, 16 maja 2019
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii z ok. 

imienin i dla rodziny
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Władysława Bizio (10mc)
08:00 +Zofia +Klemens Krasuccy
08:00 +Marian (39 rocz.) +Elżbieta Tydman
09:00 W int. funkcjonariuszy Straży Granicznej i dla 

ich rodzin w dniu ich święta
17:30 +Apolinary Szerel (9mc)
17:30 +Helena (5 rocz.) +Romuald i z r. Benczyków i 

Kluczników
17:30 +Jarosław Rapczyński (10mc)
17:30 +Janina Lutecka (20 rocz.)

PIĄTEK, 17 maja 2019
06:30 +Czesława Koronkiewicz (22 rocz.)
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Leon +Anna Werelich +Zofia 
 +Józef Marcinkiewicz
08:00 +Marianna (19 rocz.) +Edward Gasińscy
08:00 +Franciszek +Zygmunt Chrulscy
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, miłość i zdrowie dla 

Żanety i Aureliusza Jarzębowiczów w 6 rocz. 
ślubu i dla rodziny

17:30 +Józef +Julian Rakowscy 
 +Anna +Leon Romanowscy
17:30 +Marian (35 rocz.) +Sabina i z r. Miszkielów
17:30 +Helena Wysocka (9mc)
SOBOTA, 18 maja 2019
06:30 +Antoni Uminowicz (3mc)
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Michał Kapp (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Genowefa Pietkiewicz (1 rocz.)
08:00 +Irena Baran (17 rocz.)
11:00 ŻEGARY LT: VI Przegląd Chórów Litewskich
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Marty
17:30 +Jan Berezecki (8mc)
17:30 +Edwin (6mc) +Wacława +Rafał 
 i z r. Rupińskich
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 19 maja 2019
07:00 +Zofia +Katarzyna Daniłowicz
08:30 +Antoni (24 rocz.) +Albina i z r. Niewulisów
10:00 +Helena i z r. Konewko
10:00 +Czesław (19 rocz.) +Henryk (15 rocz.) 
 +Zofia (7 rocz.) z r. Wysockich
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Za Ojczyznę
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Vytautas Buraciauskas (6mc)
13:00 LT: +Helena Światłowska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Stanisława Górska (gr)
PONIEDZIAŁEK, 20 maja 2019
06:30 +Katarzyna Mieczkowska (2 rocz.)
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Genowefa Żylińska (6 rocz.)
08:00 +Apolonia +Aleksander i z r. Sokołowskich
08:00 +Stanisław Krakowski +Stanisława Wołyniec
08:00 +Jan Klucznik
09:00 Egzekwie: +Teresa Hołubowicz (1 rocz.)
17:30 +Zenona Piliczewska (6mc)
17:30 +Donata Moroz (5mc)
17:30 +Aleksandra Faszczewska (4mc)
17:30 +Aleksander Czeszkiewicz 
 +Aniela +Feliks Milewscy
18:30 POSEJANKA: O błog. Boże i dobre urodzaje
WTOREK, 21 maja 2019
06:30 +Krzysztof Jodzis
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Jarosław +Jerzy +Weronika +Danuta +Win-

centy z r. Domańskich i Szymańskich
08:00 +Krzysztof Podolewski (30 rocz.)
08:00 +Józef +Stefania i z r. Święcickich
17:30 +Zofia +Kazimierz Basiaga 
 +Helena Markiewicz
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17:30 +Genowefa Dzimitko (8 rocz.)
17:30 +Jan +Helena +Leon +Franciszek Skupscy
17:30 +Józef Czakis (3mc)
ŚRODA, 22 maja 2019
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Bronisława +Józef Andrulewicz 
 +Marek Sapiega
08:00 +Leokadia Jarzębowicz +rodzice i teściowie
08:00 +Helena Wołągiewicz
17:30 +Helena Wysocka +Stefania +Adam 
 +Magdalena +Antoni i z r. Grablunów
17:30 +Tadeusz Gilewski (16 rocz.)
17:30 +Jadwiga (16 rocz.) +Czesław Bronejko +Da-

niela Czokajło +Weronika +Alfons Krakowscy
17:30 +Helena +Grzegorz +Marian Luto
CZWARTEK, 23 maja 2019
06:30 +Małgorzata Stawiany (4 rocz.) +Aleksander 

(14 rocz.) i z r. Milewskich i Fiedorowiczów
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Jadwiga +Józef i z r. Jodzio
08:00 +Janina Konewko (19 rocz.) +Bronisław
08:00 +Helena Gajdzińska (11mc)
17:30 +Waleria Gniazdowska (4 rocz.) +Henryk
17:30 +Jan Miszkiel (21 rocz.)
17:30 +Leokadia +Stanisław Namiotko
17:30 +Anna +Wacław i z r. Gibasów i Maciukanisów
PIĄTEK, 24 maja 2019
06:30 +Dariusz Sapiega (3mc)
08:00 +Stanisława Górska (gr)

08:00 +Janina +Kazimierz +Antoni Wyrzykowscy
08:00 +Halina Tympalska (3mc)
08:00 +Dariusz Sapiega (3mc)
17:30 +Aleksandra Jarzębowicz
17:30 +Zofia +Stanisław Wodeccy
17:30 +Stefan Dąbrowski (3mc)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Kariny i 

Oskara w 9 rocz. urodz. i dla babci i dziadka
SOBOTA, 25 maja 2019
06:30 +Leokadia Jarzębowicz
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Janina Ambrosiewicz (19 rocz.) +Aleksander
08:00 +Leokadia +Józef Jodango
08:00 +Mieczysław +Kazimiera +Kazimierz Ramel
08:00 +Marian Ponganis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Heleny i Ryszarda w 55 rocz. ślubu
17:30 +Krystyna Andruczyk
17:30 +Zofia Żylińska (1 rocz.)
17:30 +Rajmund Kotarski (20 rocz.)
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 26 maja 2019
07:00 +Stanisława Górska (gr)
08:30 +Helena Krejczman (7 rocz.)
10:00 +Grażyna Strokosz (20 rocz.) +Mieczysław 

Łepkowski (5 rocz.)
10:00 +Zenobia Radziun (7 rocz.)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Paweł +Emilia
13:00 LT: +Józef Jancza (6mc)
17:30 +Alina Ogórkis

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Troskę 

o nowe powołania wyraźmy w tym tygodniu poprzez uczestnictwo w nabożeństwach majowych i 
osobistą modlitwę.  Majowe codziennie po Mszy wieczornej, a w niedzielę o 17.00. 

Dnia 13 maja będzie rocznica początku objawień fatimskich, które miały miejsce w 1917 roku, tego dnia 
przypada smutna rocznica zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, które miało miejsce na Placu 

św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 roku. Zapraszamy tego dnia na nabożeństwo majowe po Mszy wieczornej, 
odmówimy Różaniec - o to prosiła Matka Boża, zaśpiewamy litanię loretańską. 

Zachęcamy naszych Parafian do organizowania Mszy św. wioskowych przy krzyżu, kapliczce w intencji 
tegorocznych urodzajów i o błog. Boże dla mieszkańców. W Posejance Msza św. będzie 20 maja o godz. 

18.30 przy krzyżu Państwa Andrejczyków. 

Uroczystość święceń kapłańskich w naszej diecezji odbędzie się w sobotę, 25 maja w katedrze ełckiej. 
Modlitewnej pamięci parafian polecamy tegorocznych kandydatów do kapłaństwa. Ksiądz Biskup 

wyświęcił również 6 nowych diakonów, uroczystość była w Raczkach 4 maja br.

W tym roku do pełnego udziału w Najświętszej Eucharystii przystąpią dzieci klas trzecich w pierwszą 
niedzielę czerwca. Młodzież klas trzecich gimnazjum i klas ósmych przyjmą sakrament bierzmowania 

ostatniego dnia maja, czyli 31 maja, w święto Nawiedzenia NMP, a więc odpustu naszej Parafii o godz. 18.00. 
Młodzież starszą, która jeszcze nie przyjęła sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej prosimy o jak najszybsze 
zgłoszenie się do ks. Tomasza, a on poprowadzi jak trzeba do przyjęcia tego sakramentu.

Będziemy kontynuować prace remontowe przy naszej bazylice. Otrzymamy dofinansowanie na te prace 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 130 tys. (elewacja bazyliki) oraz z MSWiA 

– 100 tys. (ołtarz główny). Również od Podlaskiego Konserwatora Zabytków – 35 tys. na renowację obrazów 
z ołtarza głównego. Z otrzymaniem tych kwot łączy się wkład finansowy Parafii, a więc nie da się tych prac 
przeprowadzić bez znacznego udziału naszych Parafian tak, jak w poprzednich latach. Dlatego zwracamy się 
do naszych Parafian z prośbą o dalszą troskę o nasz kościół. Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary, składane 
przez wielu naszych Parafian systematycznie. Można te ofiary składać w kopertach, w zakrystii i kancelarii 
czy wpłacając na konto bankowe (numer znajduje się w Siewcy). Proszę gorąco o modlitwę, aby tym pracom 
towarzyszyła i prowadziła nas wszystkich łaska Boża i opieka Matki Najświętszej naszej Pani Sejneńskiej.
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Chrystus Nazareński WykupioNy
Naszą dzisiejszą opowieść zaczynamy w 1193 
roku. W tym roku powstaje założony przez 
św. Jana de Matha, Zakon Trójcy Najświętszej 
zwany Trynitarzami. Głównym zadaniem za-
konu powstałego w dobie wypraw krzyżowych 
było uwalnianie i wykupywanie wiernych z rąk 
muzułmanów. Później 
jednym z wykupionych 
przez trynitarzy był 
słynny pisarz Migu-
el de Cervantes autor 
Don Kichota. Kilkaset 
lat później Maurowie 
zajmują marokańską 
placówkę nalężącą do 
Hiszpanii. Do niewoli 
trafiają chrześcijanie 
oraz liczne wizerunki 
święte, wśród nich drew-
niana figura Chrystusa. 
Figura Chrystusa jest 
okaleczana, wleczona 
ulicami i profanowana 
przez Maurów. Trynita-
rze proponują w 1682 
roku wykup chrześcijan, 
oraz zniszczonej figury. 
Istnieje legenda pocho-
dząca z XVIII wieku, we-
dle której figura miała 
być wykupiona za ilość 
złota, odpowiadającą 
wadze rzeźby. Okazało 
się jednak, że w cudowny sposób po złożeniu 
posągu na szali wystarczyła do przeważenia 
tylko jedna moneta. Odtąd figura Chrystusa 
ozdobiona szkaplerzem zwana Chrystusem Na-
zareńskim Wykupionym jest symbolem trynita-
rzy i do dziś znajduje się w Madrycie (Chrystus 
z Medinaceli).
W 1685 roku na podstawie osobistej prośby 
króla Jana III Sobieskiego – papież Innocenty XI 
zezwala na powstanie Zakonu Trynitarzy na zie-
miach Rzeczypospolitej. Zakon w późniejszych 
latach zostaje rozlokowany na wschodnich ru-
bieżach Rzeczypospolitej i jednym z zadań ma 

być wykupywanie chrześcijan z niewoli turec-
kiej. Pierwsza siedziba trynitarzy była we Lwo-
wie. Z innych lokacji kolejnych klasztorów warto 
wymienić Antokolę koło Wilna (obecnie Wilno). 
Jan Kazimierz Sapieha, hetman wielki litewski, 
dowiedziawszy się o pożytecznej działalności 

zakonników w uwal-
nianiu więźniów z nie-
woli Turków i Tatarów 
postanowił sprowadzić 
ich na Litwę. O popu-
larności zakonu na zie-
miach Rzeczypospolitej 
świadczy fakt, że w 1727 
roku oficjalnie zatwier-
dzono Polską Prowincję 
św. Joachima. Ostatnim 
polskim trynitarzem był 
ks. Anzelm Noniewicz 
jeden z najwybitniej-
szych dziekanów deka-
natu sokólskiego, zmarły 
w 1907 roku. 
Ostatnim elementem 
spinającym w całość 
naszą opowieść jest 
dzisiejszy obraz. Choć 
formalnie można go za-
liczyć do przedstawień 
„Ecce Homo”, tym nie-
mniej kompozycja i styl 
znacznie różniły się od 
typowych obrazów. Do-

piero opracowanie ks. prof. Andrzeja Witko 
wyjaśniło mi ostatnią zagadkę. Nasz nietypowy 
obraz to Chrystus Nazareński Wykupiony, bę-
dący kopią miedziorytu dewocyjnego Marcosa 
Orozco z 1685 roku. Stąd niecodzienne umiesz-
czenie postaci Chrystusa na podwyższeniu w 
świetle budowli z łukami i otoczenie Go przez 
anioły. Podsumowując mamy dziś historię 800 
letniego zakonu, figurę Chrystusa do dziś czczo-
ną w Madrycie oraz polską historię Zakonu 
Trynitarzy. A wszystko za sprawą niepozornego 
małego obrazka, który bardzo długo krył swoją 
tajemnicę.   
   Marcin Błaszczyk


