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Duchu Święty, przyjdź!
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
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WIERZĘ ...
OSOBA DUCHA ŚWIĘTEGO

D

uch nie jest czymś, nie jest jakąś emanacją Boga ani istotą ludzką, ale relacją miłości, związaną z extasis
(wyjście poza siebie, dawanie lub przekraczanie siebie) i z udzielaniem się (współdzielenie życia). To jest
fundament, Bóg jest darem, darowanym życiem, które
ofiarowuje się ludziom przez Chrystusa (Jego Syna). Ten
dar pochodzi od Ojca i należy nierozerwalnie do Jego
tajemnicy (Kościół prawosławny); dodajemy jednak, że
Ojciec dał Go nam przez Jezusa, swojego Syna (Kościół
katolicki). Z łona tego Ducha miłości i stworzenia narodziliśmy się, w Nim żyjemy, powierzając się Mu poza grobem.
To jest tajemnica Boga jako Trójcy (Ojca, Syna i Ducha
Świętego), i to powinno wystarczyć. Jednak tradycja teologiczna chciała określić Jego tożsamość, wskazując na
Jego osobowy charakter. Tak też dzięki wielowiekowym
wysiłkom, zrobiła. Owoc tej refleksji możemy ująć w czterech rozwijanych punktach:
Duch jest wewnątrzboską Miłością, pełną Boskiego działania, jakie rozwija się na dwóch płaszczyznach, z których
jedna dotyczy poznania, a druga miłości.
Duch jest wzajemną miłością dwóch Osób, nie zaś miłością własną Boga, skierowaną ku samemu sobie, tak
jak to miało miejsce w poprzednim ujęciu, lecz miłością
wzajemną Ojca i Syna. I na odwrót.
Duch, jako ten Trzeci w Bogu, jest pełną Miłością. Nie jest
On tylko Umiłowanym czy Miłością Dwóch, lecz Wspólnie
Umiłowanym.
Duch jest Osobą – darmowym udzielaniem się, wspólnym stwórczym «Ty», które wypowiadają wobec siebie
Ojciec i Syn, stając się i będąc Ich wzajemną podarowaną
Miłością. Otwiera Ona i ofiarowuje ludziom swoje Spotkanie życia i swoją Paschę, sięgając do podstaw całej
rzeczywistości.
(Z książki Wierzę wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM - ROZWAŻANIA
9 czerwca Mt 10,7-13
Jak być dobrym człowiekiem? Nie chodzi tylko o pobożne pragnienie, lecz o konkretną postawę. Duchu Święty, prowadź mnie przez swoje natchnienia
tak, bym realizował każdego dnia pragnienie dobra dla moich bliskich.
10 czerwca Łk 2,41-51 Jezu, dziękuję Ci za to, że wiem gdzie mogę Ciebie zawsze znaleźć.
Przepraszam, że tak często powodem, dla którego szukam Ciebie, jest tylko mój ból serca,
a nie przede wszystkim pragnienie uwielbienia Ciebie. Maryjo, dziękuję Ci za to, że przez
Twoje cierpienie ja mam pewność, gdzie jest Twój Syn.
15 czerwca Mt 5,27–32 Konsekwencja wierności Boga wyraża się w radykalizmie moich postaw. Ma nie być we mnie niczego, co zachowuje dla siebie lub rozumieć chcę po swojemu.
Jezu, dziękuję Ci za każde Twoje słowo skierowane do mnie, wskazujące mi, jak mam żyć.
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. – 9 czerwca 2019

J

ezus
powie dział do swoich
uczniów: «Jeżeli
J 14, 15-16.
Mnie miłujecie, bę23-26
dziecie zachowywać
moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego
Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,
i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje
Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka,
którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie
posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając
wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
Liturgia pięćdziesiątnicy prowadzi nas do wieczernika w dniu zmartwychwstania, ponieważ już w
tym dniu został dany Apostołom Duch Święty. Już
wtedy zaczęła się pięćdziesiątnica. Chrystus wszedł
drzwiami zamkniętymi, pozdrowił Apostołów słowami „pokój wam”!, ukazał im ślady swej męki na
rękach i w boku – a wreszcie rzekł: „Weźmijcie Ducha
Świętego”. Apostołowie otrzymali Ducha Świętego,
aby w Jego mocy przyjąć odkupieńcze i zbawcze
posłannictwo Chrystusa. Dziękujemy Ci, Duchu Pocieszycielu, za to, że przybliżyłeś nam głębię i moc
tajemnicy Odkupienia! (Homilia 10 VI 1984)

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚW. – 16 czerwca 2019

J

ezus
powie dział do swoich
uczniów: «Jeszcze
J 16, 12-15
wiele mam wam do
powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie
i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje.
Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam
objawi».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

B

óg dla nas niepojęty zechciał nam objawić siebie
samego, nie tylko jako Jedynego Stwórcę i Ojca
wszechmogącego, ale ponadto jeszcze jako Ojca,
Syna i Ducha Świętego. W objawieniu tym prawda
o Bogu, który jest miłością, odsłania się w swoim
najgłębszym źródle: Bóg jest miłością w samym
wewnętrznym życiu Jedynego Bóstwa. Miłość ta
objawia się jako niewysłowiona Komunia Osób.
Ową tajemnicę – najgłębszą wewnętrznego życia
Boga samego – objawił nam Jezus Chrystus: „Ten,
(…) który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył”.
			

(Katecheza 8 X 1985)

odczuwać skruchę niż umieć ją zdefiniować. Choćbyś znał całą Biblię na wyrywki i
mądre zdania
Tomasz a’Kempis - O Naśladowaniu Chrystusa wszystkie
filozofów, cóż ci z tego
przyjdzie, jeśli nie masz miłości i łaski Boga?
3. Cóż ci przyjdzie ze wzniosłej dysputy o
„Marność nad marnościami i wszystko marTrójcy Świętej, jeśli nie masz współczucia dla
ność” oprócz jednego: miłować Boga i Jemu
ludzi, a więc nie możesz podobać się Bogu w
służyć.To jest mądrość najwyższa: przez odrzuTrójcy Świętej? Naprawdę, wzniosłe słowa nie
cenie świata dążyć do Królestwa niebieskiego.
czynią świętego ani sprawiedliwego, ale życie prawe czyni człowieka miłym Bogu. Wolę
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POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (26)

WYDARZENIA - część 2

W

1818 roku nad Sejnami i okolicą przeszła gwałtowna burza,
która poczyniła wiele szkód. Zerwany został częściowo dach
kościoła i wież, a pęknięcia sklepień były znaczne. Kościół zamknięto
i oplombowano. W październiku 1819 roku w kościele odbyły się
uroczystości na odpust Matki Bożej Różańcowej i ponownie kościół
zamknięto. To wydarzenie potwierdza, że wówczas cudowna figura
Matki Bożej znajdowała się w kościele. Ponieważ w Sejnach funkcjonował wówczas jeszcze drewniany kościół św. Jerzego, istnieje
prawdopodobieństwo, że na okres zamknięcia kościoła podominikańskiego i czas jego remontu tam przeniesiono cudowną figurę
Matki Boskiej. Według zapisków dominikanina Ojca Ciecierskiego w
tym okresie opiekę nad figurą powierzono kamedułom w klasztorze
wigierskim. Inna wersja to sprawozdanie ks. Marciejewskiego – ówczesnego proboszcza (potem administratora diecezji sejneńskiej),
który pisemnie relacjonował biskupowi wydarzenia w Sejnach po
burzy w 1818 roku, nie odnotował faktu wywiezienia figury z Sejn.
Po erygowaniu diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej w 1820
roku bp Ignacy Czyżewski otrzymał od rządu dotację, dzięki której
kościół został wyremontowany. 8 października 1822 roku odbyła
się uroczystość otwarcia katedry wraz z instalacją kapituły. Wiosną
1915 roku przez Sejny przemieszczały się wojska niemieckie i rosyjskie, nieustannie grzmiały armaty warczały samoloty. Niejedna armata była skierowana na kościół i klasztor,
choć rwały się pociski i bomby, katedra ocalała, a podominikański klasztor – seminarium diecezji odniósł drobne
uszkodzenia. Matka Boska przedziwnie chroniła świątynię, w której cudowna figura Pani Sejneńskiej przebywała.
								
								

Eugeniusz Klimaniec

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELAZESŁANIADUCHAŚWIĘTEGO,9czerwca
Słowo Boże: Dz 2,1-11; Rz 8,8-17; J 14,15-16.23-26.
Zakończenie Okresu Wielkanocnego.
PONIEDZIAŁEK, 10 czerwca Urocz. NMP Matki
Kościoła, Głównej Patronki Diecezji Ełckiej
Słowo Boże: Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 2,1-11
WTOREK, 11 czerwca Wsp. św. Barnaby Ap.
Słowo Boże: Dz 11,21-26. 13,1-3; Mt 10,7-13
ŚRODA, 12 czerwca Wsp. 108 Męcz. II Wojny
Światowej, bł. Marianny Biernackiej
Słowo Boże: 2Kor 3,4-11; Mt 5,17-19
CZWARTEK, 13 czerwca Święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Słowo Boże: Iz 6,1-4.8; J 17,1-2.9.14-26
PIĄTEK, 14 czerwca Wsp. bł. Michała Kozala, bpa
Słowo Boże: 2Kor 4,7-15; Mt 5,27-32
SOBOTA, 15 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Kor 5,14-21; Mt 5,33-37
NIEDZIELA PRZENAJŚW. TRÓJCY, 16 czerwca
Słowo Boże: Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15
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PONIEDZIAŁEK , 17 czerwcaWsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak
Słowo Boże: 2Kor 6,1-10; Mt 5,38-42
WTOREK, 18 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Kor 8,1-9; Mt 5,43-48
ŚRODA, 19 czerwca Wsp. św. Romualda, opata
Słowo Boże: 2Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
24. rocznica śmierci Ks. prał. Stanisława Rogowskiego
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
CZWARTEK, 20 czerwca Urocz. Najśw. Ciała i Krwi
Chrystusa (Boże Ciało)
Słowo Boże: Rdz 14,18-20; 1Kor 11,23-26; Łk 9,11-17
PIĄTEK, 21 czerwcaWsp. św. Alojzego Gonzagi,zak
Słowo Boże: 2Kor 11,18.21-30; Mt 6,19-23
SOBOTA, 22 czerwca Wsp. św. Jana Fishera i Tomasza More’a, męcz
Słowo Boże: 2Kor 12,1-10; Mt 6,24-34
NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 23 czerwca 2019
Słowo Boże: Za 12,10-11.13,1; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24
Dzień Ojca. Zbiórka przy kościele na fundusz duszpasterstwa młodzieży.

SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Czy można żyć bez Boga?

T

o bardzo filozoficzne i trudne pytanie, na które pewnie każdy ma własną odpowiedź.
Świat współczesny jest na tyle dynamiczny i nieprzewidywalny, że obecnie niejeden
z nas powie, że wiara w Boga to przeżytek.

Czy rzeczywiście Bóg nas opuścił?
To wszystko zależy kogo rzeczywiście szukamy i gdzie. Bóg, cokolwiek byśmy o Nim nie
myśleli, jest obecny pośród nas, tylko my jako ludzie nie potrafimy Go odnaleźć. A może
więcej, po prostu nie chcemy Go odnaleźć, bo przecież wygodniej jest żyć bez Niego. Po co
nam Kościół, po co nam modlitwa, przecież my sami wiemy wszystko lepiej. Bóg nakłada na
nas pewne wymogi, ograniczenia, wymaga od nas Miłości, Poświęcenia, Miłosierdzia. A my
nie chcemy, my mamy wolność, możemy wszystko…

Ale czy na pewno człowiek może wszystko, bez Boga w sercu…?
Bóg, jako nasz Stwórca, zawsze chce dla nas dobra, chce dla nas czegoś pozytywnego i rozwijającego. Tylko niestety my jako ludzie, jako słabi ludzie, nie potrafimy tego dostrzec. A
może nie chcemy, bo tak jest wygodniej. Spójrzmy na obecny Świat, opanowany przez kult
pieniądza, przez wojny toczone o surowce, przez wszechobecną znieczulicę na drugiego
człowieka….

Czy Świat bez Boga jest rzeczywiście taki ciekawy…?
Niestety człowiek pozbawiony Boga błądzi, wydaje mu się, że jest szczęśliwy, bo ma wszystko. Tylko zapomina, że posiadanie dóbr materialnych współczesnego Świata, nie zapewnia
szczęścia. Owszem, na pewno żyje się łatwiej, przyjemniej, wygodniej, ale bez uczuć wyższych,
bez Miłości, bez Miłosierdzia względem drugiego człowieka, trudno mówić o szczęściu. Nie
do tego zostaliśmy stworzeni…

Nr 255/2019
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DARY D
MIŁO

ŚLUBUJĘ CI,
ŻE CIĘ NIE
OPUSZCZĘ

S

tatystyki pokazują, że słowa przysięgi małżeńskiej „nie opuszczę cię aż do śmierci” są
coraz częściej łamane. Jeśli jednak na problem spojrzymy w kontekście zakochanego Ozeasza i jego żony, to jest nadzieja. Gomer wróciła.
Niewierna żona wytrwała w związku małżeńskim
aż do śmierci, choć nie obyło się bez rozstania. Paradoks? Nie. Dopóki jest nadzieja, małżeństwo nie
umiera. Jeśli mamy kochać – to na wieki, inaczej
nie warto nawet zaczynać. Małżeństwo żywi się
miłością, jest jego witalną siłą. Bez niej człowiek
więdnie, usycha, umiera. Pismo Święte, a także
nasza intuicja, podpowiada nam, że„miłość nigdy
nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie” (1 Kor 13,8).
Każdy człowiek tęskni za miłością, która nigdy
się nie kończy; która trwa aż do śmierci. Miłość
nie może być chwilą. Jeśli trwa chwilę, to znaczy,
że to nie była miłość. Owszem, w życiu piękne są
tylko chwile, ale przecież nie mówimy o życiu w
pojedynkę, lecz o życiu we dwoje – życiu kochających się osób.
Bóg jest miłością. Miłość jest wieczna. Miłość
dźwiga człowieka na wyższy poziom istnienia –
na poziom boski. Tam, gdzie zaciera się granica
między ja a ty, gdzie łączą się w jedno emocje,
dusze i ciała – tam jest miłość. Najpiękniejszym
obrazem miłości jest Trójca Święta – doskonała
jedność Trojga.
Bycie razem aż do śmierci nie oznacza jednak
wzajemnego „kopiowania” siebie. Małżonkowie
to dwie indywidualne osoby, bardzo bliskie sobie,
ale inne, różniące się od siebie. Bliskość w małżeństwie domaga się rozwijania indywidualności
obojga w wolności i miłości. Czasami ta wolność
przez jedną ze stron może być nadużyta. Znamy
taki przykład z historii Ozeasza i Gomer. List
rozwodowy zdawał się położyć kres małżeństwu.
Żona opuściła proroka. Ten jednak czekał cierpliwie – na żonę i na spełnienie małżeńskiej przysięgi. Jak wiadomo, ta małżeńska historia zakończyła
się pomyślnie dla obojga. Ozeasz pokochał jeszcze
raz kobietę, która pokochała innego, łamiąc wiarę
małżeńską (por. Oz 3,1). Poślubił znowu na wieki,
aż do śmierci… Ponownie stanowili jedno – my.
O. Ignacy Kosmana OFMConv
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Ks. Marek Dziewiecki

J

esteśmy powołani do tego, żeby przyjmować miłość od Boga i żeby coraz bardziej kochać na wzór
Jezusa. Jezus posyła nam swego Ducha po to, byśmy
uczyli się miłości prawdziwej, gdyż miłość jest osiągalna tylko w sferze ducha. Wzrastanie w miłości nie jest
możliwe bez otwierania się na dary Ducha Świętego.

Dar mądrości

Duch Święty przypomina nam o tym, że mądrość
to korzystanie z inteligencji, wiedzy i wykształcenia
wyłącznie w jednym celu: po to, by kochać.
Mądrość, której uczy nas Duch Jezusa, łączy umysł
z sercem, realizm z ideałami, odwagę z odpornością. To mądrość, która chroni nas przed nowymi
ideologiami, które oddalają nas od miłości, a także
przed uznawaniem za autorytety tych, którzy sami
nie postępują w sposób godny dziecka Bożego.

Dar rozumu

Po grzechu pierworodnym człowiek potrafi używać
myślenia w nierozumny sposób. Bywa bezmyślny.
Czasem nałogowo oszukuje samego siebie, jak
czynią to ludzie uzależnieni czy ci, którzy trwają w
ciężkich grzechach. Dar rozumu uzdalnia człowieka
do tego, by nie tylko poznawał świat wokół siebie,
ale też coraz lepiej rozumiał samego siebie. Dzięki
temu darowi jesteśmy w stanie odróżnić świętość
od grzechu, a drogę błogosławieństwa i życia od
drogi przekleństwa i śmierci.
Duch Święty pomaga nam rozumieć, że nie jesteśmy jak zwierzęta, które są zaprogramowane, by
kierować się instynktami i popędami.

Dar

rady

Duch Święty udziela nam wyłącznie mądrych rad,
czyli tych, które są zgodne z Dekalogiem. Pierwsi
ludzie nie konsultowali się z Bogiem, lecz z syczącym głosem szatana. Duch Święty zawsze radzi
czynić to, co sprawiedliwe i święte. Spośród ludzi
wzorem w udzielaniu mądrych wskazań jest Maryja
– Matka Dobrej Rady.
Łatwiej jest udzielać rozsądnych porad innym
SIEWCA

DUCHA
OŚCI
ludziom niż samemu sobie. Łatwiej też jest przyjmować rozwiązania pozorne, ale łatwiejsze niż rozwiązania Boże, które stawiają twarde wymagania.

Dar męstwa

Chodzi tu o męstwo w czynieniu dobra, gdyż czynienie zła nie wymaga wytrwałości, dyscypliny, ani
wysiłku. Odważni w dobru są ci, którzy nie boją się
przyznawać do Jezusa, słuchać głosu sumienia i
bronić swoich ideałów. Duch święty dodaje nam
odwagi w mierzeniu się z własnymi słabościami i
lękami o przyszłość.
Nikt nie namówi do zła tego, kto ma odwagę
powiedzieć samemu sobie stanowczo „nie”, gdy
przychodzi mu zmierzyć się z własną słabością
czy pokusami.

Dar umiejętności

Każdy człowiek posiada pozytywne umiejętności. Najcenniejsze umiejętności to zdolność przyjmowania i okazywania miłości, panowanie nad
samym sobą, a zwłaszcza nad ciałem i emocjami,
a także zdolność naśladowania Chrystusa, który
umiał kochać w każdej sytuacji i za każdą cenę.
Duch Święty uczy nas odnoszenia się z mądrością
także do tych ludzi, którzy jeszcze czy znowu nie
kochają. Pomaga nam łączyć miłość do Boga z
miłością do człowieka, bogactwo duchowe z dobytkiem materialnym, solidną pracę ze zdrowym
wypoczynkiem.

Dar pobożności i bojaźni Bożej

Dzięki temu darowi odróżniamy pobożność od jej
karykatur. Dar pobożności pomaga zaprzyjaźnić się
z Bogiem w sposób, który prowadzi do ciągłego
nawrócenia i do coraz bardziej ofiarnej miłości.
Pismo Święte wyjaśnia, że bojaźń Boża to początek
mądrości, gdyż nie wynika ona ze strachu przed Bogiem, lecz z szacunku i wdzięczności wobec Boga,
który kocha nas aż do oddania życia na krzyżu.

Wszyscy zostali
napełnieni
Duchem Świętym
W

szyscy świętujemy urodziny – wspominamy
dzień, w którym narodził się Kościół. Mamy
dziękować Duchowi Świętemu za to wszystko, co
uczynił od tego dnia. Przede wszystkim bez natchnienia Ducha Świętego chrześcijanie nie byliby
w stanie przekazać przesłania Ewangelii kolejnym
pokoleniom – i nie dotarłoby ono do każdego z
nas. Pamiętajmy też, że Duch Święty nie żyje tylko
w wielkich świętych, tych z dawnych epok i tych
nam współczesnych. Działa także w każdym z nas,
pomagając prowadzić święte życie. Czy poczułeś
kiedyś przynaglenie, by pomóc komuś w potrzebie? To jest działanie Ducha Świętego. Próbowałeś
opowiedzieć komuś, dlaczego wierzysz? To także
działanie Ducha Świętego. Czy walczyłeś z pokusą
i pokonałeś ją? To Duch Święty dał ci moc. Czy
wychodząc ze Mszy świętej lub kończąc modlitwę,
czułeś się umocniony w wierze i bliżej Boga? To
także sprawił Duch Święty. On działa w tobie przez
cały czas, nawet wtedy, gdy tego nie czujesz, To
On przynagla cię do pójścia do spowiedzi, gdy
sumienie wyrzuca ci popełnione grzechy. To On
zachęca cię do wzięcia do ręki Pisma Świętego czy
do większego skupienia podczas Mszy świętej. To
on dzień po dniu inspiruje cię do tego, by żyć lepiej. To On pomaga ci głębiej poznać Jezusa. Jezus
zapewnia cię jak kiedyś zapewniał Apostołów, że
Duch Święty działa w tobie dziś i będzie działał zawsze. Zaprośmy więc Ducha Świętego, by z jeszcze
większą swobodą poruszał się w twoim sercu. Proś
Go, by pokazał ci obszary w twoim życiu, które
wymagają przemiany. Jesteśmy niepowtarzalnymi
stworzeniami Boga i on będzie do każdego z nas
mówił w taki sposób, jaki jest dla ciebie i dla mnie
najlepszy.
Słowa, obrazy, przyjaciele, uczucia – zasób możliwości Ducha jest naprawdę niewyczerpany. Wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego, ponieważ jedynie dzięki Jego mocy możemy żyć tym życiem,
które Jezus wysłużył dla nas na krzyżu. Gdybyśmy
mieli z dzisiejszej uroczystości wydobyć jedną uniwersalną prawdę, brzmiałaby ona: Pięćdziesiątnica
jest dla wszystkich.
-Irena -
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BAZYLIKA MNIEJSZA
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 87 5162141
Konto bankowe: BS Sejny 20 93540007 0000 0000 0635 0003
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com
Wikariusze: ks. Kamil Borys, ks. Tomasz Sikorski, ks. Jarosław Kalinowski

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
26/05/2019 Jan Sapiega,
Igor Czarniecki, Paulina Andzel,
Wojciech Luto

Zapowiedzi
przedślubne:
1/Damian Oskroba, kawaler, Sejny i Joanna Popiel, panna, Sejny, oboje Parafii tutejszej.
2/Jarosław Misiukanis, kawaler, Romanowce, Parafia tutejsza i Maja Jutkiewicz, panna, Suwałki,
Parafia Chrystusa Króla.
3/Dariusz Maksimowicz, kawaler, Dusznica, Parafia tutejsza i Katarzyna Kuleszo, panna, Parafia
Berżniki.
4/Łukasz Pachutko, kawaler, Kalwiszki, Parafia
tut. i Paulina Rutkowska, panna, Suwałki, Parafia
św. Kazimierza.

Sakrament małżeństwa:
01/06/2019
Aleksandra Wilkiel i Sylwester Rogowski

Odeszli do wieczności:
URegina Wichert, Radziuszki
(l. 90) zm. 10/05/2019
UStanisław Teodorowski, Sejny
(l. 87) zm. 10/05/2019
UTadeusz Sapiega, Posejanka
(l. 85) zm. 20/05/2019
UStanisław Pietkiewicz, Sejny (l. 72) zm. 24/05/2019
UJózef Miszkiel, Romanowce (l. 89) zm. 30/05/2019
UOlgierd Czeplik, Sejny (l. 74) zm. 31/05/2019
URyta Biernacka, Sejny (l. 79) zm. 03/06/2019
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OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w
czasie kolędy 2019:
Juszkiewicz Teresa Eugeniusz,Sejny, Jodłowa
Maksimowicz Edyta Zdzisław,Sejny, Jodłowa
Maksimowicz Janina Antoni,Sejny, Jodłowa
Miszkiel Barbara Piotr,Sejny, Pogodna
Auron Halina Mariusz,Sejny, Pogodna
Miszkiel Maria Stanisław,Sejny, Pogodna
Guzewicz Anna Andrzej,Sejny, Cisowa
Gryguć Teresa Witold,Sejny, Cisowa
Morgaś Helena,Sejny, Cisowa
Lipiec Helena Józef,Sejny, Cisowa
Bałulis Janina Albin,Sejny, Cisowa
Bałulis Irena Robert,Sejny, Cisowa
Skupska - Bukało Joanna,Sejny, Cisowa
Miszkiel Krystyna Wojciech,Sejny, Cisowa
Grzędzińska Halina,Sejny, Lipowa
Jatkowscy Grażyna Mariusz,Sejny, Lipowa
Kolis Irena,Sejny, Lipowa
Bizio Tadeusz,Sejny, Klonowa
Wróblewscy Asta Daniel,Sejny, Dębowa
Borkowska Aldona,Sejny, Dębowa
Janczulewicz Janina Jerzy,Sejny, Topolowa
Niewulis Dalicja Józef,Sejny, Topolowa
Żukowscy Angela Leon,Sejny, Topolowa
Rapczyńscy Małgorzata Marian,Sejny, Akacjowa
Moroz Anna Zenon,Sejny, Akacjowa
Gniazdowscy Marta Jacek,Sejny, Broniewskiego
Tomczyk Lucyna Andrzej,Sejny, Broniewskiego
Koronkiewicz Julia Krzysztof,Sejny, Broniewskiego
Miszkiel Olga Rafał,Sejny, 1 Maja
Miszkiel Barbara Józef,Sejny, 1 Maja
Kaufman Justyna Paweł,Sejny, 1 Maja
Kaufman Małgorzata Andrzej,Sejny, 1 Maja
Jurkun Paulina Marcin,Sejny, 1 Maja
Majewscy Halina Rajmund,Sejny, 1 Maja
Delniccy Beata Piotr,Sejny, 1 Maja
Węgrzyk Małgorzata Dominik,Sejny, 1 Maja
Żylińscy Helena Witold,Sejny, 1 Maja
Żukowska Janina,Sejny, 1 Maja
Nieszczerzewscy Katarzyna Leonard,Sejny, 1 Maja
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 09 - 23.06.2019
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 9 czerwca
07:00 +Waldemar Budowicz (gr)
07:00 +Jan Sutuła (14 rocz.)
08:30 +Jerzy (32 rocz.) +Janina +Franciszek Fiedorowicz
10:00 ROCZNICA KOMUNII ŚW.: O gorliwe życie
eucharystyczne dzieci klas IV i ich rodzin
10:00 +Helena +Piotr +Aleksander Miszkiel
11:30 Za parafian
11:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
12:00 KRASNOWO: +Jan Gaus (2 rocz.)
13:00 LT: +Jan Bałulis +Jerzy +Konrad Roguccy
17:30 +Szymon Koncewicz (10mc)
PONIEDZIAŁEK, 10 czerwca 2019
UROCZYSTOŚĆ NMP MATKI KOŚCIOŁA
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Waldemar (7 rocz.) i z r. Kruczyńskich
08:00 +Krystyna +Mieczysław Krywanis
10:00 +Waldemar Budowicz (gr)
Żegary (Odpust) LT: 14.00
PL: 16.00
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja,
TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Andrzej Sikorski (3mc)
17:30 +Stanisława Strękowska (2mc)
WTOREK, 11 czerwca 2019
06:30 +Henryk Szumski (2 rocz.)
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Stefan Dąbrowski (4mc)
08:00 +Marta Woźniak
08:00 +Magdalena +Marcin i z r. Krakowskich
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Wiktorii
w 7 rocz. urodzin i dla rodziców
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Renata Jagłowska (3 rocz.)
17:30 +Krzysztof (14 rocz.) +Izydor +Helena Brzozowscy
ŚRODA, 12 czerwca 2019
06:30 +Longin Rosiński
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i
zdrowie dla Jadwigi w 80 rocz. urodz. oraz dla
Henryka i Piotra w 32 rocz. urodz.
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Krzysztof Jodzis (5mc) +Irena (4 rocz.)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Urszula Dejnerowicz
17:30 +Andrzej Krzemiński (6mc)
17:30 +Stanisława (17 rocz.) +Antoni Paszkiewicz
CZWARTEK, 13 czerwca 2019
06:30 +Zenon Miszkiel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Marek Sapiega
08:00 +Antoni Grażulewicz
08:00 +Antoni +Magdalena i z r. Grablunów
+Weronika Kozłowska +Jadwiga Kościelniak
08:00 +Anna +Antoni Głowaccy
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Władysław Kamiński (9mc)
17:30 +Antoni Krzywicki
17:30 +Sabina (6mc) +Józef (26 rocz.) Bielewicz
PIĄTEK, 14 czerwca 2019
06:30 +Krzysztof Jodzis
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa
Adamowicza i rodziny
Nr 255/2019

08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Józef Leończyk (8mc)
08:00 +Regina Wichert (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Antoni Uminowicz (4mc)
17:30 +Piotr Czarkowski (8 rocz.)
17:30 +Stanisław Teodorowski (m-c od pogrzebu)
SOBOTA, 15 czerwca 2019
06:30 +Stanisław Bizio (10 rocz.)
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Zofia (3 rocz.) +Michał +Walerian Szrajbert
08:00 +Anna +Stanisław +Sławomir Korzenieccy
09:00 Egzekwie LT: +Aldona Stankiewicz (1 rocz.)
11:00 O błog. Boże dla Nowożeńców (Iwona i Krzysztof)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców (Justyna i Tomasz)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Andrzej Kamiński (4 rocz.) +Antonina +Józef
+Czesław Matulewicz
17:30 +Romuald Jankowski (9mc)
NIEDZIELATRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, 16 czerwca
07:00 +Waldemar Budowicz (gr)
07:00 +Zofia +Franciszek
08:30 +Jarosław Rapczyński (11mc)
10:00 +Alina Ogórkis
11:30 Za parafian
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Za Ojczyznę
12:00 KRASNOWO: +Aniela i z r. Urbaników
13:00 LT: +Witold Buraczewski (7mc)
13:00 LT: +Helena Światłowska (2mc)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Apolinary Szerel (10mc)
PONIEDZIAŁEK, 17 czerwca 2019
06:30 +Krzysztof Jodzis
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Helena Wysocka (10mc)
08:00 +Mieczysław +Anna +Stanisław Ignatowicz
08:00 +Stefania +Antoni i z r. Przekopskich
+Sławomir Korzeniecki
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Krystyna Fiedorowicz (6 rocz.) i z r. Łabanowskich
17:30 +Władysława Bizio (11mc)
17:30 +Stanisław Palanis (5 rocz.)
WTOREK, 18 czerwca 2019
06:30 +Jan Namiotko (5 rocz.)
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Mieczysław +Halina +Regina z r. Wichertów
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Jan Berezecki (9mc)
17:30 +Edwin (7mc) +Wacława +Rafał i z r. Rupińskich
17:30 +Marta Staniewicz
17:30 +Władysława +Edward Juszkiewicz
ŚRODA, 19 czerwca 2019
06:30 +Jan +Józef +Bronisława +Wincenty
z r. Obuchowskich
08:00 Dziękczynna za kończący się rok szkolny
2018/2019
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Danuta +Stanisław Bugielscy (19 rocz.)
08:00 +Zenona Piliczewska (7mc)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i
Adama w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
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17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Tadeusz Sapiega (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Donata Moroz (6mc)
CZWARTEK, 20 czerwca 2019 BOŻE CIAŁO
UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ
07:00 +Waldemar Budowicz (gr)
07:00 +Mirosław Kasprzycki (7 rocz.)
08:30 +Marianna +Bronisław Sojka
10:00 +Józef (37 rocz.) +Stanisława Żytkowscy
+Władysława Kaszkiel
11:00 Za parafian
11:00 +Jerzy Trofimiuk (gr)
11:00 +Jadwiga +Stefan Rogalewscy i rodzice
11:00 +Józef Jancza (7mc) +Magdalena Sidor (11 rocz.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców (Urszula i Piotr)
17:30 +Bronisława Margiewicz (1 rocz.)
PIĄTEK, 21 czerwca 2019
06:30 +Stanisław Sidor (46 rocz.)
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Helena Markiewicz (4mc)
08:00 +Mariusz Waluś (2mc)
17:30 Za Absolwentów Rocznik 1969 (o błog. Boże
dla żyjących i wieczność dla zmarłych)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Aleksandra Faszczewska (5mc)
17:30 +Józef Czakis (4mc)
17:30 +Anna (13 rocz.) +Stanisław +Tomasz Żeladonis

SOBOTA, 22 czerwca 2019
06:30 +Zenobia +Jan Piliczewscy
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Witold Gilis i rodzice
08:00 +Zofia Wala (11 rocz.) i z rodziny
08:30 Egzekwie: +Helena Gajdzińska (1 rocz.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców (Monika i Daniel)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Helena Tomaszycka +Wanda Bobrowska
17:30 +Józef Sikorski (11 rocz.) +Stefania +Ludwik
Jakubowscy
17:30 +Bronisława +Antoni +Eugeniusz Popiel
+Jadwiga +Antoni Fiedorowicz
NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 23 czerwca 2019
07:00 +Waldemar Budowicz (gr)
07:00 +Antoni Okulanis
07:00 +Janina Okulanis
08:30 +Robert (28 rocz.) +Józef +Stanisława
+Władysław z r. Milewskich i Rakucewiczów
10:00 +Paweł +Witold i dziadkowie
11:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Anna +Alojzy
13:00 LT: +Anna Maciukanis +Benigna +Józef Misiukanis +Jan Subacius
17:30 +Józef +Leokadia Jodango

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

D

zisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że czas Komunii św. wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do
przyszłej niedzieli. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego
przykazania kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.
szystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy podczas nabożeństw
czerwcowych w tygodniu po Mszy wieczornej oraz w niedziele o godz. 17.00.
utro, w poniedziałek obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, Patronki naszej
Diecezji Ełckiej i drugi dzień Zielonych Świąt. Msze św. 6.30; 8.00; 10.00; 17.30. Jest to dzień odpustu w
Żegarach: Msza św. w języku litewskim o 14.00, a w języku polskim o 16.00. Zapraszamy naszych Parafian do
udziału w odpuście poprzez Eucharystię, przyjęcie Komunii św., ofiarowanie modlitwy za żywych i umarłych.
więto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana obchodzić będziemy we czwartek, 13 czerwca.
Niech udział w wieczornej Mszy Świętej będzie okazją do modlitwy za kapłanów, o nowych kapłanów
oraz duchowym przygotowaniem do uroczystości Bożego Ciała.
czwartek, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, będziemy oddawać cześć i uwielbienieJezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi. Msze Święte w Boże Ciało będą sprawowane
o godz. 7.00; 8.30; 10.00. O godz. 11.00 - suma w języku polskim i litewskim, a po Mszy Świętej wyjdziemy
w procesji na ulice naszego miasta, aby zanosić błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod postacią
chleba do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach będziemy rozważali słowo Boże.
Procesję zakończy udzielenie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.
Czynny udział w procesji Bożego Ciała w atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem naszej wiary. O
przygotowanie ołtarzy prosimy: I ołtarz - Akcja Katolicka, II ołtarz - służby mundurowe, III otarz - parafianie
litewscy, IV ołtarz - młodzież bierzmowana w tym roku. W sprawie ołtarzy konsultować się z ks. Kamilem.
Wszystkich zapraszamy do czynnego udziału w procesji.
d uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się dni eucharystyczne w naszej parafii, dawniej znane jako
oktawa Bożego Ciała. Codziennie będziemy oddawać chwałę i dziękować Jezusowi za Jego obecność
wśród nas. Msza Święta z procesją eucharystyczną o godz. 17.30.
akończenie roku szkolnego 2018/2019 w środę, 19 czerwca. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców,
nauczycieli do wspólnego dziękczynienia na Mszy św. o godz. 8.00. Prosić też będziemy o szczęśliwe
wakacje. Pamiętajmy, że kto umie prosić, ten też zobowiązany jest do wdzięczności.
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BIERZMOWANIE 2019

Adam Andrejczyk, Urszula Andruczyk, Sebastian Andruszkiewicz, Weronika Andruszkiewicz, Weronika Bednarska, Gabriela Bocheńska, Krystian Bombola, Zuzanna
Borkowska, Marcin Borkowski, Szymon Brunejko, Oliwia Bukało, Aleksandra Ciborowska, Izabela Czajka, Bożena Czernik, Adam Czeszkiewicz, Weronika Czokajło, Damian Czyżyński, Izabela Dobreńko, Aleksandra Draugialis, Kacper Durtan, Wiktoria Durtan, Natalia Fiedorowicz, Andrzej Forencewicz, Natalia Gąsiorowska, Julia Gerwel,
Gabriel Gibas, Grzegorz Gibas, Kamil Gibas, Sylwia Głowacka, Aleksandra Gryguć, Maciej Gryguć, Diana Gryszkiewicz, Dominik Maksimowicz, Julia Jakubowska, Jakub
Janculewicz, Mateusz Jankowski, Kinga Januszanis, Grzegorz Kierejszys, Weronika Kijewska, Gabriela Kimszal, Norbert Klim, Gabriela Korzecka, Zuzanna Korzeniecka, Wiktoria Krakowska, Bartosz Krecz, Joanna Krzesicka, Julia Kuczyńska, Krzysztof Kulesza, Aleksandra Kwaterska, Sebastian Kwaterski, Jakub Leszczyński, Gabriela Linkiewicz,
Bartosz Lipiec, Kinga Lutyńska, Jakub Łojewski, Paulina Łukaszewicz, Milena Madejska, Karolina Marcinkiewicz, Magdalena Masianis, Kinga Masłowska, Oliwia Mikołajczyk,
Kamil Milewski, Emilia Miszkiel, Magda Miszkiel, Mateusz Miszkiel, Krystian Moroz, Laura Namiotko, Hubert Nosek, Wiktoria Nosek, Milena Ogurkis, Kacper Okulanis, Zofia
Ołów, Paulina Palewicz, Emilia Panczenko, Magdalena Sewastianowicz, Joanna Pietranis, Oliwia Pietuszko, Aleksandra Pochylska, Anna Pochylska, Agata Polens, Piotr
Polimski, Paweł Połuboczek, Michał Popiel, Konrad Porębny, Weronika Przekopska, Kornelia Rasiul, Julia Rutkowska, Dominik Rydzewski, Zuzanna Rzepiejewska, Amelia
Sikorska, Agata Skupska, Monika Sokołowska, Jakub Soroka, Paweł Soroka, Gabriela Staniewicz, Adam Staśkiel, Kacper Staśkielunas, Kuba Stawiecki, Bartosz Stefański,
Kacper Stefański, Karol Sulżyński, Patrycja Suszczewicz, Patrycja Szestowicka, Julia Szeszko, Oliwier Szklarz, Michał Szuliński, Krystian Tichanow, Krystian Totczyk, Julia
Tur, Maksymilian Turowski, Aleksandra Wilkiel, Urszula Wilkiel, Robert Wiźlański, Mikołaj Wojciechowski, Maciej Zawadzki, Maja Zianowicz, Klaudia Ziniewicz, Izabela
Zubowicz, Wioleta Zubowicz, Faustyna Żagunis, Gabriel Żakowski, Bartłomiej Żmijewski, Adrian Żukowski, Franciszek Żyliński, Eryk Żynda.

Foto Emilia Gryguć
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Najświętsze Serce Jezusa
N

abożeństwo do Najświętszego Serca rozwinęło się z nabożeństwa do świętych
ran, w szczególności do świętej rany w boku
Jezusa. Pierwsze wzmianki o nabożeństwie
do Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdują się w jedenastym
i dwunastym wieku
w średniowiecznych klasztorach
cysterskich i benedyktyńskich. Jednak
dopiero objawienia
francuskiej zakonnicy Małgorzaty Marii
Alacoque jakie miały
miejsce od grudnia
1673 do czerwca 1675
w burgundzkiej wiosce Paray-le-Monial,
sprawiły, że kult ten
stał się popularny i
z czasem przybrał
obecną formę. W
objawieniach tych
Chrystus polecił aby
ustanowiono święto
ku czci Jego Serca w
pierwszy piątek po
oktawie Bożego Ciała (piątek po drugiej
niedzieli po Zesłaniu
Ducha Świętego) oraz
odprawiania specjalnego nabożeństwa.
Co ciekawe korzenie święta Serca Pana Jezusa
w Polsce sięgają czasów przed objawieniami
św. Małgorzaty Alacoque. Pierwszy w świecie
podręcznik tego nabożeństwa pod tytułem
„Ognisko serc – Serce Jezusa” napisał o. Kacper
Drużbicki. Liturgiczne święto Boskiego Serca
Pana Jezusa wraz z mszą świętą ustanowił w
1765 r. papież Klemens XIII. Był to przywilej
tylko dla Polski, dla ówczesnego Królestwa Polskiego i jednej Konfraterni Najświętszego Serca
w Rzymie. W ten sposób Stolica Apostolska
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odpowiedziała na memoriał biskupów polskich
z 1764 r. Dopiero w 1856 roku papież Pius IX
rozszerzył na cały Kościół święto Serca Pana
Jezusa, a 31 grudnia 1899 roku papież Leon XIII
dokonał oddania całego Kościoła i rodzaju ludzkiego w opiekę Serca
Jezusowego. Wielkim
czcicielem Bożego
Serca był Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież
wielokrotnie mówił o
nieskończonej miłości
Chrystusa ku ludziom:
„To Serce tętni całą
niewyczerpaną miłością, która odwiecznie
jest w Bogu. Tą miłością jest ku nam wciąż
otwarte, jak zostało
otwarte włócznią setnika na krzyżu”.
Najświętsze Serce
Jezusa jest jednym z
najpopularniejszych
tematów w sztuce sakralnej. Pierwowzorem jest obraz autorstwa Włocha – Pompeo Batoniego z 1760
roku znajdujący się w
rzymskim kościele Il
Gesù. Większość późniejszych obrazów jest
wyraźnym nawiązaniem do tego pierwowzoru.
Podobnie jest z naszymi sejneńskimi obrazami.
Na dzisiejszym obrazie Zbawiciel przedstawiony jest w półpostaci, ubrany w czerwoną tunikę
i okryty niebieskim płaszczem. Jezus lewą ręką
noszącą ślady przybicia do krzyża, wskazuje na
płonące serce świecące boskim blaskiem. Serce
to krwawi w miejscu przebicia lancą i otoczone jest koroną cierniową. Serce wieńczy krzyż
nawiązujący do zbawczej śmierci. Promienie
otaczające Najświętsze Serce są zaś symbolem
miłości promieniującej w stronę ludzi.
			Marcin Błaszczyk
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