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Być jak ewangeliczny
			 Samarytanin

WIERZĘ ...
POSŁANY, BY GŁOSIĆ DOBRĄ NOWINĘ UBOGIM

K

atechezy o Jezusie Chrystusie – wchodzą w ostatnią
fazę,. Dotychczas staraliśmy się ukazać, kim jest Jezus Chrystus, naprzód w świetle Pisma Świętego, nade
wszystko w świetle Ewangelii. Została naświetlona odpowiedź wiary Kościoła na to ewangeliczne Objawienie,
naprzód u samych apostolskich początków, z kolei na
przestrzeni pierwszych stuleci, w okresie kształtowania
się chrystologicznych definicji pierwszych soborów (pomiędzy IV a VII w.)
Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek,
współistotny Ojcu (i Duchowi Świętemu) pod względem
Bóstwa, współistotny nam – ludziom pod względem
człowieczeństwa: Syn Boży, zrodzony z Maryi Dziewicy.
Taka jest centralna prawda wiady chrześcijańskiej, w
której wyraża się tajemnica Chrystusa.
Do tej samej tajemnicy należy z kolei posłannictwo
Jezusa Chrystusa. Symbol wiary łączy posłannictwo z
prawdą o Chrystusowym Boga człowieczeństwie (Theandrikos), mówiąc zwięźle, że «dla nas ludzi i dla naszego
zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem».
Od publicznej działalności mesjańskiej – jest to naprzód posłannictwo nauczycielskie. Jezus z Nazaretu
głosi Ewangelię. Sam On mówi, że «że na to wyszedł»
od Ojca, (por. Mk 1,38), że «na to został posłany», aby
«głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym» (Łk 4,43).
W odróżnieniu od swego poprzednika Jana Chrzciciela,
który uczył nad Jordanem, na miejscu pustynnym, tych, którzy do niego przybywali z różnych stron – Jezus
wychodzi ku tym, którym ma głosić Dobrą Nowinę. Trzeba w tym widzieć ruch i dynamizm właściwy dla
samej tajemnicy u Ewangelistów, że Jezus «obchodził… całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach»
(Mt 4,23), że «wędrował przez miasta i wsie» (Łk 8,1).
(z książki Jana Pawła II Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela)

MATKA NADZIEI
Codzienna lektura Pisma Świętego prowadzi nas od słowa Bożego do życia wiary. Przewodniczką
na tej drodze jest Matka Najświętsza, która „zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim
sercu”. Do medytacji trzeba się dobrze przygotować.
14 lipca Mt 7,21-29 Czasami wydaje się nam, że Bóg nie odpowiada na zło, że pozostaje
milczący. W rzeczywistości Bóg przemówił, odpowiedział, a Jego odpowiedzią jest Krzyż
Chrystusa: słowo, które jest miłością, miłosierdziem, przebaczeniem. Jest także osądem:
Bóg nas osądza, miłując nas (Papież Franciszek).
18 lipca Mt 8, 18-22 Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością (św. Jan Paweł II).
23 lipca Łk 9,51-62 Panie, będę Twoim uczniem, ale… Ileż jest tych„ale” w naszym życiu?
Jezus jak najlepszy pedagog pomaga nam ukształtować właściwe postawy i tożsamość.
Uczy cierpliwości i łagodności oraz wolności. On tylko zaprasza i zapewnia, że jeśli odważymy się być z Nim, to On zatroszczy się o nas i nasze sprawy. Św. Faustyna przypomina
nam: „Niech ci wystarczy Bóg, On sam jeden”.
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA XV ZWYKŁA – 14 lipca 2019

P

owstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na
Łk 10, 25-37
próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?». Jezus mu
odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak
czytasz?». On rzekł: «Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją mocą i
całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak
siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrześ
odpowiedział. To czyń, a będziesz żył». Lecz on,
chcąć się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto
jest moim bliźnim?». Jezus nawiązując do tego,
rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do
Jerycha i wpadł w ręce zbójów. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na
pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą
drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. To samo
lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go,
minął. Pewien zaś samarytanin, będąc w podróży,
przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył,
wzruszył się głęboko; podszedł do niego i opatrzył
mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził
na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował
go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał
gospodarzowi i rzekł:„Miej o nim staranie, a jeśli co
więcej wydasz, ja oddam tobie, jak będę wracał”.
Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójów?». On
odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie».

NIEDZIELA XVI ZWYKŁA – 21 lipca 2019

J

ezus przyszedł do
jednej wsi. Tam
pewna niewiasta,
Łk 10, 38-42
imieniem Marta,
przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która
siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.
Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług.
Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy ci
to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą
przy usługiwaniu? Powiedz jej żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie
będzie pozbawiona».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

N

ajlepsza cząstka” polega na wsłuchiwaniu się w
głos Chrystusa, pozostaniu przy Nim i związaniu
się z Nim duchem i sercem. Oto dlaczego w tradycji
chrześcijańskiej, inspirowanej przez Ewangelię, kontemplacja ma w życiu konsekrowanym bezsporny
priorytet. Odpowiadając Marcie, Nauczyciel daje do
zrozumienia, że przylgnięcie do Jego Osoby, do Jego
słowa, do prawdy, która pochodzi od Boga, a którą
On objawia i przykazuje, jest „jedyną rzeczą naprawdę potrzebną”. Inaczej mówiąc Bóg pragnie najpierw
daru serca, a dopiero potem daru wyrażającego się w
działalności.
(Katecheza 4 I 1995)

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

M

iłosiernym Samarytaninem jest człowiek, który zatrzymuje się przy cierpieniu drugiego człowieka.
Owo zatrzymanie się nie oznacza ciekawości, ale gotowość, wewnętrznej dyspozycji serca, które ma
także swój wyraz uczuciowy. Miłosiernym Samarytaninem jest każdy człowiek wrażliwy na cudze cierpienie,
człowiek, który „wzrusza się” nieszczęściem bliźniego. Jeżeli Chrystus, znawca wnętrza ludzkiego, podkreśla
owo wzruszenie, to znaczy, że jest ono również ważne dla całej naszej postawy wobec cudzego cierpienia.
Trzeba w sobie pielęgnować ową wrażliwość serca.
							(List apostolski Savifici Doloris 28)
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POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (28)

Kaplica św. Agaty
N

a placu św. Agaty, na skwerze przed bazyliką znajduje
się kaplica św. Agaty, która została zbudowana około
1789 roku, z fundacji parafian. Inspiracją wzniesienia kaplicy były liczne pożary drewnianej zabudowy Sejn. Święta
Agata jest patronką od pożarów i patronką Sejn. W kaplicy znajduje się obraz św. Agaty z połowy XVIII wieku Na
sklepieniu kaplicy fresk wyobraża „Kuszenie Chrystusa”,
wykonany w latach 50-tych XX wieku, przez Stanisława
Kaźmierczyka – syna Wiktorii z domu Jasionowskiej i Błażeja Kaźmierczyków. Stanisław Kaźmierczyk – absolwent
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie żył w latach 1931–
2004. Na szczycie kaplicy w 1828 roku umocowano figurę
św Agaty, wysokości 2 m, wykonaną w drewnie lipowym.
Gdy częste pożary niszczyły miasto, dominikanie z przeorem Wincentym Korsakiem oraz z magistratem miasta,
uzyskali pozwolenie biskupa Massalskiego i dnia 24 kwietnia 1789 roku odprawiono po mieście uroczystą procesję z
obrazem św. Agaty. Kaplica i figura była odnawiana w 1976
roku. W 1996 zauważono niebezpieczne ubytki na figurze
postaci św. Agaty. Fundacja Ochrony Zabytków w Warszawie zaopiekowała się figurą i w okresie do 20 kwietnia 1988
do 16 stycznia 1999 w Pracowni Konserwacji Zabytków mgr
inż. Piotr Kozarski rzeczoznawca zabytkowej architektury
uzupełnił zniszczone elementy, zabezpieczył, założył zaprawę i polichromię. Konserwacja figury była darem fundacji.
Figura powróciła do Sejn i została zamocowana na dachu kaplicy. Czas mijał, figura narażona na bezpośrednie
działanie aury, po prawie 180 latach drewniana rzeźba uległa zupełnej dewastacji. W 2016 roku została zdjęta i
jako zabytek sakralny, znajduje się w Domu Parafialnym. Trwają starania o zrobienie kopii figury i umieszczenia
jej na dotychczasowym miejscu.					
Eugeniusz Klimaniec

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XV ZWYKŁA, 14 lipca 2019
Słowo Boże: Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37
PONIEDZIAŁEK, 15 lipca Wsp. św. Bonawentury
Słowo Boże: Wj 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1
WTOREK, 16 lipca Wsp. NMP z Góry Karmel
Słowo Boże: Wj 2,1-15; Mt 11,20-24
ŚRODA, 17 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Wj 3,1-6;9-12; Mt 11,25-27
CZWARTEK, 18 lipca Wsp. św. Szymona z Lipnicy
Słowo Boże: Wj 3,13-20; Mt 11,28-30
PIĄTEK, 19 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Wj 11,10-12,14; Mt 12,1-8
SOBOTA, 20 lipca Wsp. bł. Czesława, prezb.
Słowo Boże: Wj 12,37-42; Mt 12,14-21
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA, 21 lipca 2019
Słowo Boże: Rdz 18,1-10; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42
74. rocznica Obławy Augustowskiej - Giby g. 12.00
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PONIEDZIAŁEK , 22 lipca Święto św. Marii Magdaleny
Słowo Boże: 2Kor 5,14-17; J 20,1.11-18
WTOREK, 23 lipca Święto św. Brygidy Szwedzkiej,
Patronki Europy
Słowo Boże: Ga 2,19-20; J 15,1-8
ŚRODA, 24 lipca Wsp. św. Kingi, dz
Słowo Boże: Wj 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9
CZWARTEK, 25 lipca Święto św. Jakuba Apostoła
Słowo Boże: 2Kor 4,7-15; Mt 20,20-28
PIĄTEK, 26 lipca Wsp. św. Joachima i Anny,
rodziców NMP
Słowo Boże: Wj 20,1-17; Mt 13,18-23
SOBOTA, 27 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Wj 24,3-8; Mt 13,24-30
NIEDZIELA XVII ZWYKŁA, 28 lipca 2019
Słowo Boże: Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13
Początek Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę
SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Bóg i jego rola
w życiu człowieka

C

hwalmy Boga! – tego typu manifest coraz trudniej jest obecnie wygłosić publicznie,
bez narażania się na śmieszność i lekceważące spojrzenia. Świat sukcesywnie pogrąża
się w absolutnym kryzysie wiary, który wiąże się z masowym odejściem ludzi od Kościoła, z zaprzeczaniem wartości boskich i z promowaniem skrajnie zgubnego dla człowieka
indywidualizmu. Przyjrzyjmy się naturze wiary, by uargumentować zasadność tej tezy.
Nie jest żadnym przypadkiem fakt, że ludzie wierzą najsilniej w Boga wtedy, kiedy nie czują
się bezpiecznie. Kiedy jest wojna, kiedy jest chaos, chyba tylko szpital mógłby równać się z
zapewnianiem poczucia bezpieczeństwa z budynkiem kościoła. Ludzie zwracają się do Boga,
bo to w nim widzą ocalenie oraz wszelką nadzieję na lepsze jutro. Kiedy jednak lepsze jutro
już nadejdzie, tak jak jest współcześnie, dobrobyt jest w stanie zakryć im oczy i uszy i uczynić
niewrażliwymi na boskie dobro. Lepsze jutro sprzyja łudzeniu się i pogrążaniu w doczesnych
przyjemnościach, by potem jedynie uświadomić sobie, że nadchodzi kres egzystencji, po
której czeka osobę niewierzącą już tylko wieczna pustka.
Dlatego zdecydowanie warto jest wierzyć. Wiara zapewnia bezpieczeństwo, wiara zapewnia
sens i poczucie, że jutro jest po co wstawać z łóżka. To prozaiczne rzeczy, które bez Boga
stają się ogromnym wyzwaniem. Dbajmy o swoją duchowość, partycypujmy w Mszach
Świętych, zamieńmy Facebook na serwis katolicki, integrujmy i kochajmy się nawzajem, by
trwać dumnie i wiecznie jako katolicy, niezależnie od obowiązujących na świecie trendów.
						
http://chwalmyboga.pl (Janusz)

Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00
(w jęz. lit.), 17:30;
w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30.
Żegary – w niedzielę g. 10.00 (w jęz. lit.)
w kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.
Kancelaria parafialna czynna: wtorek, piątek
Nr 257/2019

i sobota w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00
Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy
i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30
- mieści się w domu parafialnym (plebania)
Poradnia Rodzinna - środa 16.00-18.00
(dom parafialny) - wcześniej umówić telefonicznie: 509125028; 506019594
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ZŁO W D
ZAMIE

SEKTA
NIEBEZPIECZNY
AZYL
Na początku proponują atrakcyjną ofertę: pełne
zaspokojenie potrzeb i aspiracji człowieka. Jednocześnie jednak uzależniają adepta, czyniąc go
niezdolnym do samodzielnych decyzji.

S

ekty wyrządzają krzywdę, nadwyrężając
zdrowie fizyczne, finanse, niszcząc więzi między ludźmi, odbierając poczucie
własnej wartości, uniemożliwiając naukę,
odbierając człowiekowi perspektywy życiowe. Działający w Wielkiej Brytanii Ośrodek
Informacyjny do Spraw Sekt i Kultów opracował 18 – punktową listę zachowań, które
mogą wskazywać na przynależność młodego
adepta do sekty. U osób, które przystąpiły do
sekty, można zaobserwować:
1. Nagłą, wyraźną zmianę osobowości;
2. Bycie nieobecnym (stan podobny do transu);
3. Zamknięcie się w sobie i tajemniczość;
4. Posługiwanie się nowymi terminami
– żargonem sekty;
5. Nowy sposób odżywiania się;
6. Nowe kontakty towarzyskie;
7. Utratę poczucie humoru;
8. Utratę zdolności krytycznego myślenia;
9. Przesadny krytycyzm;
10.Przyjmowanie agresywnej postawy obronnej;
11.Zmianę naturalnej mimiki twarzy;
12.Utratę umiejętności abstrakcyjnego myślenia;
13.Ograniczenie zdolności do zawierania
związków intymnych,
14.Brak uczuć i chłód w stosunkach z rodziną
i przyjaciółmi;
15.Zmiany fizyczne – nagły spadek lub wzrost
wagi;
16.Zachowania neurotyczne, psychotroniczne;
17.Niezwykłe podniecenie i witalność;
18.Fascynacja nową literaturą. (cdn)
Ks. Andrzej Zwoliński
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My jedno wiemy z Pisma Świętego: „Ona zetrze głowę
Do tej roboty trzeba się przygotować przez coraz wi
kochać Niepokalaną: być codziennie, co godzinę, co ch
w czynie się Jej oddawajmy. Szatan nam nic zrobić n
Św. Maksymilian Maria Kolbe

W

yrazy ludzkie nie wystarczą do mówienia o
Niej, bo Ona niepokalana, cała piękna, a wyrazy nasze nie są wolne od niedoskonałości. Mowa
ludzka ma tylko dopomóc duszy do zbliżenia się
do Niej, a Ona sama duszy coraz
jaśniej się objawi. Dusza w modlitwie, w częstym a serdecznym
z Nią przestawaniu coraz doskonalej Ją rozumieć będzie. Jej Bożą
niepokalanością się zachwycać
i miłością ku Niej rozpłomieniać,
aż do całkowitego wyniszczenia
siebie… Bezpośrednio z Jej serca
więcej zaczerpiesz wiedzy o Niej i
bardziej się Jej miłością rozpalisz niż
ze wszystkich słów ludzkich razem
wziętych.

Lek skuteczny choć gorzki

Przez grzech pierworodny, wskutek
skażenia natury, człowiek stał się
samolubny, pełen pychy. Na zaradzenie tak chorobliwemu stanowi
duszy daje Bóg odpowiednie lekarstwo, jak pigułki gorzkie, ale skuteczne w swym działaniu. Odsuwa
się na chwilę od duszy, zostawiając
ją niejako samej sobie. W tej chwili
następuje upadek, niejednokrotnie bardzo bolesny. Dusza, tak ufna
sobie, po upadku przeciera oczy i
ogląda jasno nędzę i nicość swoją… Rzuca się więc z pokorną skruchą w objęcia Ojca
niebieskiego, przeprasza Go, a potem z tym większą
gorliwością i czujnością Mu służy.
Upadek jest zawsze z powodu braku pokory. Prośmy
Maryję, by nam dała łaskę pokory, żebyśmy nie potrzebowali takiego lekarstwa, jakimi są upadki, które
przecież sprawiają przykrość Panu Jezusowi.
SIEWCA

DOBRO
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ę twoją, a ty będziesz czychał na Jej piętę” (Rdz 3, 15).
iększe zbliżanie się do Niej. Nigdy nie będzie za dużo
hwilę coraz bardziej Jej rzeczą i własnością. Codziennie
nie potrafi.
Wykorzystuj upadki

Upadki wykorzystajmy w tym celu, w jakim Pan Bóg
je dopuszcza: żebyśmy się upokorzyli, żebyśmy się nie
denerwowali, ale poznali swoją nędzę. Gdybyśmy byli
pokorni, Pan Bóg nie dopuściłby do żadnego upadku.
Matka Najświętsza przez całe życie była pokorna.
Znała jednak swoją godność i uznawała wielkie rzeczy
Boże. Nie na tym polega pokora,
żebyśmy nie uznawali łask, lecz żebyśmy ich sobie nie przypisywali.
Jeśli dusza uważa się za coś lepszego od innych – wtedy upada.
Żeby sobie zapewnić jak najobfitsze łaski, trzeba się starać o głęboką pokorę, uznawać, że sami z
siebie jesteśmy niczym. Wszystko,
czym jesteśmy, od Boga mamy;
co możemy, od Boga możemy, co
czynimy, od Boga czynimy. Pokora
polega na tym, żeby uznawać dary
w sobie, iż są istotnie Bożymi, i pobudzać się do wdzięczności.

Nie odkładaj na później

Im doskonalej Ona rządzić będzie,
tym bardziej nawet błędy wychodzić będą na większe dobro. Od
rana do wieczora ile jest błędów?
Robi się postanowienie i swoją
drogą się idzie. Każdy może już
doświadczył, że ile razy zrobi się
coś po swojemu, nigdy nic nie
jest dobre. Niepokalana posiada
tę sztukę, że potrafi wszelkie zło na
dobro obrócić Chociaż się komuś
coś zdarzy nie tak, jak trzeba, niech sobie żal wzbudzi.
Niepokalanej odda i może być zupełnie spokojny, że
Niepokalana to na większe dobro obróci, o ile oczywiście chce z Nią współpracować. I to od razu zacząć,
nie odkładać. Oddanie się Jej musi być bezgraniczne,
bez zastrzeżeń; nie tylko w tym lub innym zajęciu,
lecz we wszystkich. Bez granic, bez żadnych granic.
Nr 257/2019

Św. Benedykt
Patron Europy

M

ódl się i pracuj”. Maksyma ta, wyrażająca w skrócie ducha Reguły św.
Benedykta, nie wydaje się zbyt pociągająca i chyba nie ma szans stać się mottem
dla dzisiejszej Europy, choć leży u korzeni jej
wielkości. Dla wielu kojarzy się ze śmiertelną
powagą i ograniczeniami niż ze szczęśliwym,
spełnionym życiem. Upadek cesarstwa rzymskiego w 476 roku oznaczał koniec epoki starożytnej. Dawny porządek runął. To właśnie w
tych trudnych czasach objawiła się mądrość,
wiedza i roztropność św. Benedykta, który nie
zamierzał być władcą ani reformatorem, pragnął jedynie służyć Bogu i temu celowi służyła reguła zakonna. Wkrótce przeciągnął wielu
prześladowców. Powstała sieć klasztorów, będąca jednocześnie ośrodkami kultury, nauki
i cywilizacji europejskiej. Paweł VI ogłaszając
św, Benedykta patronem Europy, opisał ich za
pomocą trzech symboli: Krzyż, pług, księga.
Krzyż – znak miłości Boga do człowieka, oznaczał niesienie przybyłym ludom wiary chrześcijańskiej, co przyczyniało się do łagodzenia
ich obyczajów. Pług – symbol pracy fizycznej,
przypomina o osiągnięciach zakonników w
dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa. Księga – symbol pracy umysłowej, przywodzi na myśl zasługi zastępów kopistów, którzy
przepisywali żmudnie starożytnie dzieła, ocalając w ten sposób dorobek myśli europejskiej.
Postać Benedykta ukazuje jasno, że wiara nie
jest ucieczką od świata. Sugeruje, że w trudnych czasach przełomu, należy tym bardziej
przylgnąć do Boga i otworzyć się na Jego
mądrość, której On nie odmawia szczerze jej
szukających. Chrześcijaństwo jest wąską drogą, taką wydaje się ona zwykle, zanim na nią
wejdziemy. Jeśli jednak wzorem św. Benedykta
nauczymy się znajdować Boga na modlitwie
i w codziennej pracy, odkryjemy, że, Jego
obecność zmienia wszystko. Bez relacji z Nim
modlitwa jest nudnym obowiązkiem, a praca
ciężarem. Z Bogiem modlitwa jest dialogiem
miłości, a praca wypełnieniem misji.
-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:
23/06/2019 Oksana Jurkun,
Maria Statkiewicz,
Mikołaj Niewulis
29/06/2019 Zuzanna Namiotko

Zapowiedzi przedślubne:

1/ Andrzej Jurkun, kawaler, Parafia Smolany i Angelika Baranowska, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
2/ Marcin Ponganis, kawaler, Sejny, Parafia tut. i
Jolanta Krupowicz, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
3/ Damian Krzywicki, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Ilona Namiotko, panna, Sejny, Parafia tut.
4/ Patryk Forencewicz, kawaler, Jodeliszki, Parafia
tutejsza i Aneta Staśkiel, panna, Sejny, Parafia tut.
5/ Grzegorz Megger, kawaler, Sztum, Parafia św.
Anny i Ewa Bartoszewicz, panna, Sejny, Parafia tut.
6/ Michał Sawicki, kawaler, Parafia Giby i Edyta
Łabanowska, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
7/ Krzysztof Hołubowicz, kawaler, Babańce, Parafia tutejsza i Monika Jaśkowiak, panna, Dąbrówka,
Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej.

Sakrament małżeństwa:
20/06/2019
Urszula Peliksza i Piotr Leszczyński
22/06/2019
Monika Ludorf i Daniel Jatkowski
03/07/2019
Anna Gudziewska i Tomasz Kuprewicz
04/07/2019 Jurgita Łatwis i Robert Zabłocki
06/07/2019 Beata Radziun i Robert Kłosek

Odeszli do wieczności:
UMarianna Balewicz, Babańce
(l. 89) zm. 18/06/2019
UZdzisław Jankowski, Sejny
(l. 45) zm. 18/06/2019
UEugenia Szczuka, Posejny
(l. 73) zm. 22/06/2019
UZofia Bagieńska, Sejny (l. 80) zm. 25/06/2019
UMacieja Miszkiel, Gdańsk (l. 94) zm. 21/06/2019
UDanuta Guzowska, Jenorajście (l. 71) zm. 29/06/2019
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OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w
czasie kolędy 2019:
Paszkiewicz Irena Jarosław,Łopuchowo
Korzenieccy Jadwiga Henryk,Łopuchowo
Korzenieccy Renata Janusz,Łopuchowo
Żynda Grażyna Stanisław,Łopuchowo
Basiewicz Grażyna Marek,Łopuchowo
Morawscy Mariola Mariusz,Gryszkańce
Szczudło Halina Krzysztof,Gawiniańce
Szczudło Elżbieta Teodor,Gawiniańce
Radzewicz Helena,Gawiniańce
Gudziewscy Stanisława Olgierd,Gawiniańce
Kuprewicz Anna Tomasz,Gawiniańce
Buchowska Władysława,Gawiniańce
Chmielewska Lucyna,Gawiniańce
Chabrewicz Irena Zbigniew,Gawiniańce
Kulesza Marta Kamil,Gawiniańce
Dudanowicz Zofia,Gawiniańce
Jarzembowicz Beata Dariusz,Gawiniańce
Karłowicz Angelika Karol,Gawiniańce
Tubiszewscy Małgorzata Jacek,Gawiniańce
Wydra Irena,Konstantynówka
Klepaccy Teresa Jan,Konstantynówka
Gaus Biruta Jan,Konstantynówka
Sadłoń Alfred,Konstantynówka
Radzewicz Barbara Sławomir,Konstantynówka
Zubowicz Lucyna Józef,Sejny, Broniewskiego
Bronejko Ewa Stanisław,Romanowce
Dąbrowscy Julia Witold,Romanowce
Werelich Janina Jarosław,Romanowce
Hołubowicz Bożena,Romanowce
Januszanis Anna Piotr,Romanowce
Brunejko Irena Aleksander,Romanowce
Borowscy Maria Grzegorz,Romanowce
Żegarska Jadwiga,Sejny, Piłsudskiego
Wołukanis Krystyna,Sejny, Piłsudskiego
Jedynasty Monika Adam,Sejny, Piłsudskiego
Rybczyńscy Dorota Wojciech,Sejny, Piłsudskiego
Mieczkowski Mieczysław,Sejny, Piłsudskiego
Żynda Izabela Wojciech,Sejny, Piłsudskiego
Pachuccy Jadwiga Kazimierz,Sejny, Piłsudskiego
Sychowscy Teresa Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 14 - 28.07.2019
NIEDZIELA XV ZWYKŁA, 14 lipca 2019
07:00 +Teresa Okulanis-Pawlik (10 rocz.)
+Bronisław Ludorf (49 rocz.)
08:30 +Józef Leończyk (9mc)
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie w życiu i posłudze kapłańskiej dla ks. Kamila w dniu imienin
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
11:30 Za parafian
13:00 +Vincas Krakauskas (gr)
13:00 LT: +Vytautas Buraciauskas (8mc)
13:00 LT: +Piotr Kosa (10 rocz.) +Marianna +Józef
Łatwis
17:30 +Józef Misiukanis (14 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 15 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
06:30 +Krzysztof Jodzis
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Henryki i
jej dzieci Marcina i Jolanty Kaufman
08:00 +Alicja +Honorata +Leokadia i rodzice
08:00 +Józef +Ludwik Kamińscy
08:00 +Romuald Jankowski (10mc)
17:30 +Józefa +Józef Janczulewicz
17:30 +Wacław Wróblewski +Katarzyna +Jan
17:30 +Mieczysław Wojciechowski (6 rocz.)
17:30 +Henryk Biziewski
WTOREK, 16 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Piotra,
Pawła i Leny Brzozowskich
08:00 +Stefania +Franciszek Korzenieccy
08:00 +Helena +Janina Massal
08:00 +Zofia Kołba (6 rocz.)
17:30 +Antoni Uminowicz (5mc)
17:30 +Zofia Zyskowska (1 rocz.)
17:30 +Sabina Bielewicz (7mc)
17:30 +Stanisław Balicki (4 rocz.)
ŚRODA, 17 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bożeny
Raglis i rodziny
08:00 +Stefania Korzeniecka i rodzice
08:00 +Helena Światłowska (3mc)
08:00 +Anna +Józef Depkun
17:30 +Remigiusz Faszczewski (9 rocz.)
+Aleksandra (6mc)
17:30 +Helena Wysocka (11mc)
17:30 +Julia Drutis (1 rocz.)
CZWARTEK, 18 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 +Leokadia (7 rocz.) +Romuald Pawełek
08:00 +Jan Berezecki (10mc)
08:00 +Helena Jejer (19 rocz.)
08:00 +Marianna Balewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Edwin (8mc) +Wacława +Rafał i z r. Rupińskich
17:30 +Józef Czakis (5mc)
17:30 +Franciszka Polakowska-Gaus (10 rocz.)
PIĄTEK, 19 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 +Zenona Piliczewska (8mc)
08:00 +Stanisław Łołka +Waleria Dembowska
08:00 +Sławomir Korzeniecki i dziadkowie
08:00 +Janina Andrejczyk (2 rocz.)
Nr 257/2019

17:30 +Donata (7mc) +Marian Moroz +Jadwiga Janke
+Józefa Kuczyńska
17:30 +Tadeusz Sapiega (2mc)
17:30 +Wincenty Pietruszkiewicz (12 rocz.) i z rodziny
SOBOTA, 20 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
06:30 +Zdzisław Jankowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Czesława +Franciszek Bielak
08:00 +Stanisław +Irena Statkiewicz
08:00 +Czesław Witkowski
08:00 +Czesław (20 rocz.) +Jan +Kamila Karpowicz
17:30 +Regina Szułowicz (1 rocz.)
17:30 +Zofia +Antoni Czeszkiewicz i z rodziny
17:30 +Helena +Władysław Wasilewscy
17:30 W intencji Bogu wiadomej
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA, 21 lipca 2019
07:00 +Weronika Okulanis
07:00 +Anna +Maria Ponganis +Czesław +Czesława
Tarasiewicz i z ich rodzin
08:30 +Daniel Lewkowicz +Marianna Pietkiewicz
10:00 +Zygmunt (3 rocz.) +Franciszka Luto
11:30 Za parafian
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Danuty i Józefa Matulewiczów w 50 rocz.
ślubu i rodziny
13:00 +Vincas Krakauskas (gr)
13:00 LT: +Józef Jancza (8mc)
13:00 LT: +Anna +Wiktor +Jan +Antoni z r. Marcinkiewiczów
17:30 +Jerzy +Jarosław +Weronika +Wincenty
+Danuta z r. Szymańskich i Domańskich
PONIEDZIAŁEK, 22 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
06:30 +Bazyli Gulan (12 rocz.)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Reginy
Koronkiewicz w 70 rocz. urodzin
08:00 +Helena i Witold Andrulewicz, +Marek Sapiega
08:00 +Romuald (6 rocz.) Jadwiga (4 rocz.) z rodz.
Dzimitko
08:00 +Stefania Grzybowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisława (9 rocz.) +Jerzy +Jerzy
z rodz. Wiźlańskich
17:30 +Mariusz Waluś (3 mc)
WTOREK, 23 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 +Czesław Matulewicz i z rodziny
08:00 +Anna +Stanisław Dąbrowscy
08:00 +Wincenty i+Zofia Szlaużys +Genowefa Durtan
08:00 +Anna (6 rocz.) +Jan
17:30 +Czesław i z rodz. Żegarskich
17:30 +Magdalena +Konstanty Bancewicz +Joanna
Niewulis
17:30 +Marian Ponganis (3 mc)
ŚRODA, 24 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 +Elżbieta i+Józef i z r. Szadkowskich
08:00 +Halina Tympalska (5 mc)
08:00 +Dariusz Sapiega (5 mc)
08:00 +Dariusz Sapiega (5 mc)
17:30 +Stanisław Pietkiewicz (2 mc)
17:30 +Krzysztof Kowalewski
17:30 +Anna Januszko (27 rocz.) +Jerzy +Aniela
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17:30 +Mieczysław Albowicz (24 rocz.)
CZWARTEK, 25 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 +Romuald Wołągiewicz
08:00 +Krzysztof Jodzis (6mc)
08:00 +Bronisław Radzewicz (2 rocz.)
08:00 +Stanisław Michalski +Zofia +Wacław
17:30 +Krzysztof Łepkowski
17:30 +Eugeniusz (26 rocz.)
17:30 +Anna Miszkiel
17:30 +Mirosław i z rodz. Wyganowskich +Stefania
+Adam +Helena +Waldemar i z rodz. Wysockich
PIĄTEK, 26 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
06:30 +Stefan +Helena Grabowscy i rodzice
08:00 +Anna +Wiktor Budowicz
08:00 +Franciszek i z rodz. Ropelów
08:00 +Romuald +Anna +Wiktor Makowscy +Antoni
+Magdalena Grablun +Helena +Waldemar
Wysoccy
08:00 +Anna +Bolesław Andrukanis
17:30 +Anna +Marian Masianis i rodzice
17:30 +Mateusz Miszkiel (12 rocz.)
17:30 +Anna +Dominik Zaborowscy

17:30 +Anna Leszkiewicz
SOBOTA, 27 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
06:30 +Stanisław Motuk
08:00 +Daniel Sztukowski (4 rocz.)
08:00 +Bernard Kobeldis (1 rocz.)
08:00 +Franciszek +Leonarda Błaszczak
08:00 +Wojciech Wydro (14 rocz.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców (Katarzyna i
Michał)
17:30 +Natalia +Grzegorz +Halina +Barbara Myszczyńscy +Władysław +Władysława Cichanowicz
17:30 +Anna +Józef Wołyniec
17:30 +Adam Klucznik (5 rocz.)
NIEDZIELA XVII ZWYKŁA, 28 lipca 2019
07:00 +Jerzy +Stefania Woźnialis i rodzice
08:30 +z r. Teodorowiczów
10:00 +Ks. Sylwester (20 rocz.) +Marianna (6 rocz.)
11:30 Za parafian
13:00 LT: Dziękczynna za 80 lat życia i o błog. Boże,
opiekę MB i zdrowie
13:00 +Vincas Krakauskas (gr)
17:30 +Kazimierz i z r. Górskich

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

P
P

rzypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża
się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka
uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.
ielgrzymka piesza z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie wyruszy jutro 15 lipca, a we wtorek, 16 lipca będzie
nawiedzać nasze Sanktuarium. Tak, jak dotychczas pragniemy podjąć pielgrzymów gościnnie, częstując
ich obiadem. Przybędzie ich do nas około tysiąca. Prosimy zatem naszych Parafian o pomoc w przygotowaniu
posiłku dla pielgrzymów - już jutro od 8.30 w stołówce Szkoły Rolniczej będzie potrzebna pomoc w kuchni
kilku pań, a we wtorek także panów w przygotowaniu stołów na zewnątrz. Bardzo o tę pomoc prosimy.
Dzisiaj przy kościele odbywa się zbiórka ofiar na przyjęcie pielgrzymów. Bóg zapłać za każde wsparcie.
rwają przygotowania do Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę od 26 lipca do 11 sierpnia. Pielgrzymka
jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to “rekolekcje w drodze”. Cechuje je duch modlitwy,
miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie regulaminu. Nie może w niej zabraknąć
młodzieńczego entuzjazmu pogody ducha, uśmiechu i radości. Pielgrzymi wyruszą z Ełku 28 lipca po Mszy
św. o godz. 6.00, natomiast wejdą na Jasną Górę 11 sierpnia ok. godz. 10.30. W każdej chwili można dołączyć
do pielgrzymki, przejść jakiś odcinek, a najlepiej od początku do końca. Pielgrzymi z Suwałk i Augustowa
wyruszą 26 lipca. Szczegóły znajdziemy na stronie: www.pielgrzymka.elk.pl
ejneńskie Spotkania z Nauką już po raz dziesiąty odbywają się w każdy czwartek wakacji o godz. 18.00
w Sali Rady Urzędu Miejskiego. W gablocie przykościelnej jest plakat informujący szczegółowo o tym
wydarzeniu. Zachęcamy do skorzystania z tej propozycji.
rwają prace remontowe przy naszej Bazylice. Odnawiana jest południowa elewacja naszej świątyni. A
za kilka dni będą kontynuowane prace remontowe ołtarza głównego. Zostanie nadana nowa, a raczej
powrót do starej kolorystyki ołtarza. Niestety nie uda się nam w tym roku pozłocić niektórych elementów
ołtarza – nie wystarczy na to pieniędzy. W tej chwili na ukończeniu jest renowacja obrazów Nawiedzenia
i Ukrzyżowania, które gotowe wrócą na swoje miejsce. Przypomnę, że otrzymaliśmy w tym roku dotacje
na te prace: z MKiDZN na elewację bazyliki 130 tys. zł, z MSWiA (fundusz kościelny) na remont ołtarza
głównego 100 tys. złotych oraz od Podlaskiego Konserwatora Zabytków na renowację obrazu Nawiedzenia
NMP 35 tys. złotych. Oczywiście skorzystanie z dotacji wymaga tzw. wkładu własnego Parafii w wysokości
przynajmniej 15% kosztów zadania. Bardzo dziękuję Pani Barbarze Miszkiel za skuteczne działania związanie z pisaniem wniosków na uzyskanie w/w dotacji. Proszę wszystkich o modlitwę w intencji tych prac,
a tym, którzy wspierają te prace ofiarnym groszem niech Bóg wynagrodzi i Matka Boża wyprasza Boże
błogosławieństwo. Bóg zapłać.

T
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Kodeńska
P

isząc ten felieton spoglądam na obraz Matki
Bożej Kodeńskiej. Za sprawą tego obrazu
przeczytałem fabularyzowaną historię Mikołaja
Sapiehy i obrazu kodeńskiego autorstwa Zofii
Kossak Szczuckiej pod tytułem „Błogosławiona
wina”. Warto przy tym zaznaczyć, że powieść
Zofii Kossak ma dwie wersje. Pierwsza napisana w 1924 pod tytułem
„Beatum scelus” i druga
z 1953 roku będąca rozwinięciem pierwszej pod
wspomnianym tytułem
„Błogosławiona wina”.
Można powiedzieć, że
książka ta jest z jednej
strony powieścią hagiograficzno-historyczną, a
z drugiej strony rodzajem
traktatu filozoficznego.
Literacka warstwa sarmackiej historii porwania obrazu i umieszczeniu
go w kościele w Kodniu
jest powszechnie znana.
Ciekawszą wydaje się
warstwa psychologiczna,
leżąca u podstaw działań literackiego bohatera - Mikołaja Sapiehy.
Sapieha zobaczywszy w
Rzymie w prywatnej kaplicy papieskiej obraz
Matki Gregoriańskiej wiedział, że za wszelką cenę
musi go zdobyć. Nawet za cenę świętokradztwa
i kradzieży. Wojewoda brzeski był przekonany,
że tajemnica zaklęta w obrazie może zdziałać
więcej w rodzinnym Kodniu i Polesiu niż w papieskich kaplicach w Rzymie, w których były
setki najznamienitszych obrazów czy rzeźb. Miał
nieuświadomioną jeszcze pewność, że decydując
się na świętokradztwo jego czyn ma głębszy sens.
Można powiedzieć,że był narzędziem w większym
planie, którego na początku nie rozumiał. Jak się
okazuje obraz Matki Bożej zmienia nie tylko sarmatę Mikołaja Sapiehę ale i na stałe odciska pozytywne piętno na mieszkańcach ziemi kodeńskiej.
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www.sejny.diecezja.elk.pl

Czytając powieść Zofii Kossak nie mogłem
oprzeć się dość osobistemu skojarzeniu jak wiele
jest podobieństw pomiędzy literacką historią z
Kodnia a naszą historią z Sejn. Na początku lipca
2016 roku po spływnie Czarną Hańczą odwiedziliśmy klasztor w Sejnach. Kiedy wyszliśmy z
żoną i córką przed oświetlony zachodzącym słońcem sejneńskie klasztor
miałem bardzo silne
ale jednocześnie jasne
przekonanie, że jest to
dokładnie to miejsce ,
w którym chciałbym
aby „święte obrazy”
znalazły swój nowy
dom i były dostępne
dla każdego. Przekonanie o tyle dziwne, że
nie znałem nikogo w
Sejnach, nie wiedziałem kto zarządza klasztorem i ile czekało nas
pracy aby zrealizować
to marzenie.
Z powieści Zofii Kossak dowiadujemy się,
że kiedy obraz Matki
Bożej Guadalupe pojawia się w Kodniu, za
jego sprawą zaczynają
się dziać cuda. Najważniejsze jest jednak to, że
dzięki obecności tak znamienitego obrazu na
dalekim Polesiu, ludzie stali się lepsi. Mam głębokie przekonanie, że galeria w Sejnach również
zrodzi coś pozytywnego. Przybliży naszą ciekawą historię, wzbogaci życie duchowe, pogłębi
wrażliwość estetyczną, czy też odkryje bogactwo
ludowej kultury. Będzie ciekawym dopełnieniem
dla Sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej dla
okolicznych mieszkańców, turystów czy pielgrzymów. Tymczasem zapraszam do obejrzenia w
galerii dwóch kopii kodeńskiego obrazu oraz
przeczytania powieści Zofii Kossak.
			
			Marcin Błaszczyk
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