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WIERZĘ ...
OBLICZE BOGA

P

rawda o Bogu, któremu Jezus się zawierza, ukazuje
ostateczny obraz tajemnicy Boga, który daje siebie
samego w sposób ostateczny w śmierci Jezusa. Całe życia, jakie jest w Bogu, polega na oddaniu się – poprzez
bezwarunkowy dar Jezusa – innym. Prawda o Bogu
utożsamia się z miłością Ojca, ukazaną w Jezusie. W
ten sposób bezwarunkowe oddanie się, z jakim Jezus
zdaje się na Ojca, objawia oddanie się Ojca Jezusowi, w
którym ofiaruje On swe własne życie, dając nam swój
najcenniejszy dar: swego Syna. A Paweł komentuje:
jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie
darować? (Rz 8,32). Dlatego z subtelną intuicją Ewangeliści przypominają fakt rozdarcie się zasłony w świątyni, która zasłaniała miejsce obecności Bożej, święte
świętych. Nostalgiczne wezwanie psalmu: Szukam,
o Panie, twego oblicza (Ps 27,8), tęskne oczekiwanie
Izraela, by ujrzeć oblicze Boga, aby wejść w intymność
przymierza z Nim, zostaje teraz odkryte w zniekształconym obliczu umierającego Jezusa, właśnie w chwili
i w wydarzeniu, które są owocem Jego największego
odrzucenia.
Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

LOGIKA EWANGELII
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.
28 lipca Mt 16, 13-23 Cała historia zbawienia jest historią Boga, który szuka człowieka,
ofiaruje mu swoją miłość, przyjmuje go. (Papież Franciszek)
6 sierpnia Łk 12, 32-48 Miłość Boga nadaje sens naszym codziennym obowiązkom, a
także pomaga stawiać czoła ciężkim próbom. To jest prawdziwy skarb człowieka. Iść naprzód z miłością, z tą miłością, którą Pan zasiał w sercu, z miłością Boga. Miłość Boga nie
jest czymś nieokreślonym, ogólnikowym uczuciem. Miłość Boga ma imię i oblicze: Jezus
Chrystus. (papież Franciszek)
9 sierpnia Mt 25,1-13 Nic nie ufaj sobie: we wszystkim człowieku zaufaj miłosierdziu
Bożemu, co przez Niepokalaną cię prowadzi. (św. Maksymilian Maria Kolbe)

2

SIEWCA

MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA XVII ZWYKŁA – 28 lipca 2019

J

ezus, przebywając
w jakimś miejscu,
modlił się, a kiedy
Łk 11, 1-13
skończył, rzekł jeden
z uczniów do Niego:
«Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył
swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego
chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i
przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy
każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść,
byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z
was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy
i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo
mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam
co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz:
„Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i
moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i
dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i
nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem,
to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile
potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu
zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców,
syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o
rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy
prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc
wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary
swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba
udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA – 4 sierpnia 2019

K

toś z tłumu rzekł
do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz
Łk 12, 13-21
mojemu bratu, żeby
się podzielił ze mną
spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku,
któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma
wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy
od jego mienia». I opowiedział im przypowieść:
«Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie
mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak
zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe
i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem
sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!”Lecz Bóg rzekł do niego:
„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od
ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi
dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
głębokiej nieświadomości żyje człowiek, który
łudzi się, że uniknie śmierci, gorączkowo gromadząc dobra materialne. Istotę tego tematu wyraża
Jezus, mówiąc: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej
chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w
nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia”.
Bogacz, przywiązany do swej fortuny, jest przekonany,
że uda mu się zapanować nad śmiercią, podobnie jak
podporządkować sobie wszystko i wszystkich dzięki
pieniądzom. Jednak niezależnie od tego, jak wielką
sumę jest gotów ofiarować, jego ostateczny los jest
nieuchronny.
(Katecheza Jana Pawła II)

W

M

odlitwa Jezusa jest pełna uwielbienia Ojca, pełna bezgranicznego zawierzenia Jego woli. Synowska
miłość, posłuszna i wierna, znajduje wyraz także i wtedy, kiedy uczniowie proszą Chrystusa, aby nauczył
ich się modlić, a On przekazuje im i wszystkim pokoleniom swych wyznawców modlitwę, która rozpoczyna
się owym, jakże wymownym: „Ojcze nasz”. W tych słowach zawiera się równocześnie wyraz Chrystusowego
ducha skierowanego ku Ojcu , do głębi przejętego „sprawami Ojca”. Naśladując Chrystusa, trzeba, abyśmy
nie przestawali się modlić tak, jak On nauczył się modlić do Ojca.
(Katecheza Jana Pawła II)
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Akcja Katolicka Parafii Sejneńskiej
W

archiwum parafialnym w Sejnach odnaleziono oryginalne materiały świadczące o działaniu Parafialnej
Akcji Katolickiej w latach 1932 – 1939.Akcja Katolicka w Polsce została powołana w 1930 roku, z siedzibą
naczelnego instytutu w Poznaniu. Diecezja Łomżyńska powołała Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, zarząd
instytutu skłonił zawiązanie Parafialnej Akcji Katolickiej w Parafii Sejneńskiej. Powołanie zarządu nastąpiło
14 października 1932 roku. Posiadamy kompletną dokumentację; w tym księgę protokołów zarządu oraz
teczkę dokumentów; roczne sprawozdania, korespondencję. Ostatni protokół z posiedzenia zarządu spisano
9 maja 1939 toku. Zatem Parafialny Oddział AK powstały w marcu 2002 roku według nowego statutu, jest
jej kontynuatorem .Parafialna Akcja Katolicka zrzeszała następujące stowarzyszenia:
• Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Mężów – powołany 18 X 1934 r.
• Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet – powołany 25 III 1935 r.
• Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej – powołany 25 III 1935 r.
• Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej – powołany 1 I 1919 r.
• Samodzielne Dobroczynne Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo powstało 12 IV 1932r.
Wymienione oddziały prowadziły samodzielną działalność. Najważniejszym elementem funkcjonowania
Akcji Katolickiej była corocznie organizowana uroczystość Chrystusa Króla, w ostatnią niedzielę listopada.
W statutowej działalności mieścił się także kolportaż czasopism katolickich (20 tytułów). W sprawozdaniu
za 1936 rok ustalono ilość członków AK - razem 231.
Parafialny Oddział AK od 2003 roku jest wydawcą dwutygodnika Parafii Nawiedzenia NMP – Siewca. Członkowie prowadzą kolportaż pisma, aktualnie wydajemy do 700 egzemplarzy Siewcy.
								Eugeniusz Klimaniec

Papieskie Intencje Modlitwy – sierpień 2019
Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej
„szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

KALENDARZ LITURGICZNY
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
PONIEDZIAŁEK, 29 lipca Wsp. św. Marty
Słowo Boże: 1J 4,7-16; J 11,19-27
WTOREK, 30 lipca Wsp. św. Piotra Chryzologa
Słowo Boże: Wj 33,7-11.34,5-9.28; Mt 13,36-43
ŚRODA, 31 lipca Wsp. św. Ignacego z Loyoli,zak
Słowo Boże: Wj 34,29-35; Mt 13,44-46
CZWARTEK, 1 sierpnia Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK
Słowo Boże: Wj 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53
Narodowy Dzień Pamięci PowstaniaWarszawskiego
PIĄTEK, 2 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Kpł 23,1.4-37; Mt 13,54-58
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 3 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Kpł 25,1.8-17; Mt 14,1-12
Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z medytacją i Różańcem.
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NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 4 sierpnia 2019
Słowo Boże: Koh 1,2.2,21-23; Kol 3,1-11; Łk 12,13-21
PONIEDZIAŁEK , 5 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Lb 11,4-15; Mt 14,13-21
WTOREK, 6 sierpnia Przemienienie Pańskie
Słowo Boże: 2P 1,16-19; Mt 17,1-9
ŚRODA, 7 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Lb 13,1-2.25-14,26-35; Mt 15,21-28
CZWARTEK, 8 sierpnia Wsp. św. Dominika
Słowo Boże: Lb 20,1-13; Mt 16,13-23
PIĄTEK, 9 sierpnia Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Patronki Europy
Słowo Boże: Oz 2,16-22; Mt 25,1-13
SOBOTA, 10 sierpnia Święto św.Wawrzyńca, diak
Słowo Boże: 2Kor 9,6-10; J 12,24-26
NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 11 sierpnia 2019
Słowo Boże: Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-12; Łk 12,32-48
Zakończenie Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę

SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

N

Gdzie zgubiłem
Jezusa?

iejednemu z nas zdarzyło się poczuć, że właściwie to może już wszystko. Przecież tyle
wiem, tyle umiem, poradzę sobie ze wszystkim. I nie potrzebuję już żadnych porad,
żadnych mentorów, doradców. Ludzi, tak ludzi też już nie potrzebuję, chyba, że do
robienia z nimi interesów.

Poczuliście tak już kiedyś?

Jeśli tak, to ciekawe dokąd Was to zaprowadziło. Czy aby na pewno nie potrzebujemy nikogo
i niczego by czuć się szczęśliwym. Otóż takie podejście sprowadzi nas niechybnie na manowce. Człowiek jest bardzo skomplikowaną istotą, która nierzadko ma problem, by siebie
zrozumieć, a co dopiero drugiego człowieka. Poczucie wypalenia, pustki, pozornego szczęścia.
To właśnie nas czeka, gdy postanowimy w sercu o całkowicie egoistycznym podejściu do
świata. Niestety na dłuższą metę takie życie traci sens.

Co wtedy zrobić, gdzie szukać pocieszenia?

Odpowiedź dla człowieka jest bardzo prosta – tą odpowiedzią jest Jezus i Msza Święta.
Tylko z Nim i tylko tam możemy uleczyć naszą duszę. Tak, właśnie uleczyć duszę z samotności, pustki i wypalenia. Nie ma dla człowieka innej alternatywy, by dojść do prawdziwego
szczęścia, autentycznego sensu życia. Jako ludzie potrzebujemy Miłości, ale tej prawdziwej,
potrzebujemy Miłosierdzia, ale zarówno tego otrzymanego, jak i dawanego innemu człowiekowi. Dopiero wtedy możemy poczuć, że nasze życie ma sens, że jest potrzebne, że to
nie przypadek, iż znaleźliśmy się na tym świecie. I cieszmy się z tego, że tak właśnie jest, gdyż
inaczej świat, pozbawiony tej ogromnej Miłości, już dawno by się skończył.
						
http://chwalmyboga.pl (Janusz)
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SEKTA
NIEBEZPIECZNY
AZYL (2)
Jak pomóc człowiekowi zniewolonemu sektą?
Do najważniejszych zasad należy zaliczyć:
1. Utrzymanie kontaktu z osobą zwerbowaną przez sektę, chociaż może to być bardzo
utrudnione; należy ją zapewnić, że nadal jest
kochana, darzona szacunkiem i potrzebna.
Kontakt z bliskimi, jest często jedyną okazją
do uświadomienia adeptowi sekty, jak wygląda
świat poza nią.
2. Utrzymywanie pozytywnej, osobowej relacji
z młodym adeptem sekty. Szczególnie ważne
dla utrzymania pozytywnej relacji jest wysłuchanie tego, co ona ma do powiedzenia. Odkładając na bok żale i urazy, a akceptując to, co
łączy; rodzice mają prawo do własnego zdania
i wyrażenia swoich poglądów.
3. Uzyskanie informacji o sekcie; umożliwia
jasną dyskusję z nowym wyznawcą sekty.
Konieczne jest pozyskanie ich z neutralnych
źródeł.
4. Uzyskanie informacji o wstąpieniu danej
osoby do sekty i ocena zaistniałej sytuacji.
5. Kwestie finansowe pozostawić w gestii osoby
angażującej się w sektę. Jest to element odpowiedzialności za swoje decyzje. Niektóre sekty
próbują nacisku na swych członków, by pod
byle pretekstem wyłudzali pieniądze od swych
bliskich. Należy szukać porad prawnych, w
kwestii dziedziczenia, otrzymania spadków,
które ewentualnie osoba uwiedziona chciałaby
przekazać na rzecz sekty. Niezwykle ważną i
cenną pomocą dla adepta sekty, który próbuje
znaleźć drogę wyjścia w trudnej sytuacji życiowej, może być WSPÓLNOTA RELIGIJNA kultywująca zdrową pobożność, modlitwę, przyjaźń, a także pomoc duszpasterska. Spotkanie
z Bogiem w rzeczywistości Kościoła bardzo
często otwiera drogę do wyjścia z kryzysu.
Bycie z bliźnimi, przyjaźń, braterstwo i miłość
okazują się jedynym skutecznym środkiem profilaktycznym, a w ostateczności – terapeutycznym, wobec zagrożeń współczesnego świata.
		
			Ks. Andrzej Zwoliński
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MARYJA A
NIENIE PAN

Maryja nie widziała przemienienia swojego Sy
O. Łukasz Przybyło CMF

P

rzy rozważaniu tej tajemnicy zaskakuje nas
fakt, że nie widzimy na górze Tabor Maryi. Nie
było Jej dane widzieć Syna w Jego prawdziwej
chwale. Jakże więc rozważać przemienienie z
Maryją, jeśli nie została
zaproszona do grona
świadków?
Jezus zabrał ze sobą tylko trzech uczniów. Widok Jego przemienienia
miał ich przygotować na
mękę i śmierć krzyżową.
Czy Maryja nie potrzebowała takiego przygotowania? Wiemy jednak,
że uczniowie nie wytrzymali próby – przestraszyli się, uciekli i zdradzili,
nawet Piotr… Uczestnictwo w wydarzeniu na
górze Tabor nie gwarantowało niezniszczalnej
wiary. Jest zatem inne
źródło mocy i ufności;
źródło, z którego czerpała właśnie Maryja. Nie
widziała przemienienia,
a miała siłę, by pozostać
pod krzyżem. Również
Maria Magdalena i Jan
wytrwali przy umierającym Mistrzu. Właśnie te osoby postrzegamy jako
najbliższych przyjaciół Jezusa. To oni najbardziej
Go miłowali. To miłość wydaje się być tym źródłem niezłomnej siły. Owszem, Jan był wtedy na
górze Tabor, ale to nie cud przemienienia dał mu
siły pod krzyżem, lecz prawdziwa miłość, którą
pielęgnował w swym sercu. Być może, ów wieczór
SIEWCA

PRZEMIENA JEZUSA

yna, a miała siłę, by pozostać pod krzyżem.

Ostatniej Wieczerzy, kiedy spoczywał tak blisko
Jezusa, dał mu tę siłę.
Ani Matka Jezusa, ani nikt z nas nie widział przemienienia, nie był tam, nie słyszał… Wiara Maryi
opierała się bardziej na zaufaniu Bogu niż na cudownych wydarzeniach.
Nasza wiara najczęściej
jest pozbawiona nadprzyrodzonych zjawisk.
Wierzymy, że Chrystus
jest w chwale niebieskiej, że jest uwielbiony i
jaśniejący, ale to wyobrażenie wcale nie sprawia,
że Go bardziej kochamy.
Nasza miłość umacnia
się w zwyczajnej codzienności, w wierności,
w byciu razem. I w tym
najbardziej Jezus chciał
się zjednoczyć z nami,
aż po cierpienie, aż po
krzyż. Przemienienie w
pewien sposób objawia
nam przyszłość, pobudzając nadzieję i oczekiwanie na przemienienie
naszych ciał, aby stały się
podobne do Jego ciała
uwielbionego.
Gdyby przemienienie
miało być drogą duchowego rozwoju każdego z nas i całego Kościoła, na
pewno i Maryja by w nim uczestniczyła. Jednak
Jej życie pokazuje, że można być wiernym, ufnym i oddanym, bez względu na niezwykłe czy
zachwycające przeżycia.

Chrześcijanin –
człowiekiem
w drodze
S

ierpień jest w Polsce miesiącem pieszych pielgrzymek do Częstochowy. Jest to dla wielu z
nas ważny sposób wyrażania i pogłębiania naszej
wiary. Nie tylko zanosimy Maryi własne i powierzone
nam przez innych intencje, ale również przeżywamy
rekolekcje w drodze, uczymy się ofiarować Bogu
swój trud, otwieramy się na innych, doświadczamy szczególnej atmosfery. Jednak pielgrzymka dla
chrześcijanina nie jest wyjątkowym doświadczeniem, Ziemia nie jest naszym ostatecznym przeznaczeniem. Ta ziemska pielgrzymka łączy się z trudem,
ale i z radością. Z trudem, gdyż zmagamy się z grzechem, pokusami, przeciwnościami. Z radością, gdyż
doświadczamy już tu, na ziemi, przebłysków życia
wiecznego: miłości Boga, Jego mocy, która wciąż nas
podnosi, wsparcia Maryi i świętych. Pielgrzymki do
miejsc świętych pomagają nam uświadomić sobie
kondycję „człowieka w drodze”. Jak pisał św. Jan
Paweł II„Przejście w duchu modlitwy z jednego miejsca czy miasta do drugiego, poprzez przestrzeń w
szczególny sposób naznaczoną Bożym działaniem,
nie tylko pomaga nam przeżywać nasze życie jako
wędrówkę, ale ukazuje nam plastyczny obraz Boga,
który poprzedza nas i idzie przed nami, który sam
podjął wędrówkę drogami człowieka i nie spogląda
na nas z wysoka, ale stał się towarzyszem naszej
drogi” (z Listu o pielgrzymowaniu). Fascynująca historia Abrahama pozwala nam odkryć najgłębszy
sens pielgrzymowania. Nasza pielgrzymka będzie
owocna, jeżeli spojrzymy na nią z nadzieją wydarzenia naszego życia, wierząc, że prowadzą nas do
chwały nieba. Pielgrzymkę odbywamy we wspólnocie Kościoła, który wciąż pielgrzymuje przez dzieje
ludzkości. To w Kościele, kierowanym przez Ducha
Świętego, Jezus pozostawił nam wszelkie środki
potrzebne na drodze zbawienia – słowo Boże, sakramenty święte, a także wsparcie innych członków
Kościoła. Ewangelie wciąż ukazują nam Jezusa w
drodze, w otoczeniu uczniów i innych towarzyszących Mu osób. My także nie zatrzymujmy się w
naszej drodze wiary, ale przyjmijmy zaproszenie
do pielgrzymowania wraz z Jezusem przez historię
naszego życia. Oby Bóg błogosławił wszystkim naszym pielgrzymom.
-Irena -

Nr 258/2019

7

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:
14/07/2019 Karol Palanis,
Kamil Różański,
Jan Kuklewicz,
Aleksandra Palewicz

Zapow iedzi
przedślubne:
1/ Hubert Andrzejczyk, kawaler, Sejny i Jowita
Krajewska, panna, Sumowo, oboje Parafii tut.
2/ Marcin Pogorzelski, kawaler, Białystok, Parafia
św. Kazimierza i Marta Myszczyńska, panna, Babańce, Parafia tut.

Sakrament małżeństwa:
13/07/2019
Beata Litwora i Tadeusz Juszkiewicz
13/07/2019
Jurgita Kibisz i Cezary Aleszczyk

Odeszli do wieczności:
URenata Wojnowska, Sumowo
(l. 46) zm. 29/06/2019
UJózef Gerwel, Zaruby
(l. 72) zm. 07/07/2019
UAndrzej Radzewicz, Sejny
(l. 68) zm. 07/07/2019
UMarian Tananis, Sejny (l. 90) zm. 09/07/2019
UBernard Wydro, Nowosady (l. 69) zm. 14/07/2019
URomuald Fiedorowicz, Sejny (l. 80) zm. 15/07/2019
UHelena Pachutko, Zaleskie (l. 88) zm. 21/07/2019
UStanisław Sojko, Radziuszki (l. 56) zm. 22/07/2019
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OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w
czasie kolędy 2019:
Warsiewicz Izabella Sławomir,Sejny, Piłsudskiego
Borodziuk Wioletta Bogusław,Sejny, Piłsudskiego
Szkarnulis Jan,Sejny, Piłsudskiego
Bartoszewicz Józef,Sejny, Pl. Św. Agaty
Waszkiewicz Janina Zygmunt,Sejny, Pl. Św. Agaty
Rydzewscy Hanna Tomasz,Sejny, Pl. Św. Agaty
Bobrowscy Helena Józef,Sejny, Pl. Św. Agaty
Daniłowicz Alicja,Sejny, Pl. Św. Agaty
Ziniewicz Lucyna Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego
Bykas Jolanta,Sejny, Piłsudskiego
Suchocka Zofia,Sejny, Piłsudskiego
Korzenieccy Aldona Józef,Sejny, Ogrodowa
Kalwejt Halina,Sejny, Słowackiego
Awramik Raisa,Sejny, Strażacka
Pankiewicz Bogumiła Andrzej,Sejny, Strażacka
Gołąbek Stanisława Robert,Sejny, Strażacka
Klucznik Teresa Robert,Sejny, Strażacka
Sławiński Renata Rafał,Sejny, Strażacka
Dziemitko Małgorzata Krzysztof,Sejny, Strażacka
Klidzio Jadwiga,Sejny, Strażacka
Kuklewicz Elżbieta Wiesław,Sejny, Strażacka
Maksimowicz Wiesława Adam,Sejny, Strażacka
Sulżyńscy Maria Arkadiusz,Sejny, Strażacka
Sadłoń Danuta Eugeniusz,Sejny, Strażacka
Nowak Joanna Łukasz,Sejny, Powst. Sejneńskich
Kozłowscy Jadwiga Kazimierz,Sejny, Powst Sejneńskich
Milewska Eugenia,Sejny, Powstańców Sejneńskich
Jankowscy Zofia Eugeniusz,Sejny, Powst Sejneńskich
Salwecka Teresa,Sejny, Powstańców Sejneńskich
Staśkiel Alicja Andrzej,Sejny, Młynarska
Benczyk Bożena Henryk,Sejny, Parkowa
Skindzier Anna Jan,Sejny, Parkowa
Zajkowska Irena,Sejny, Parkowa
Franiak Joanna,Sejny, Parkowa
Kotarska Zofia,Sejny, Parkowa
Wołągiewicz Maria Stanisław,Sejny, Młynarska
Wołongiewicz Danuta Andrzej,Sejny, Młynarska
Zielińscy Renata Andrzej,Sejny, Młynarska
Ogórkis Zyta,Sejny, Młynarska
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 28.07 - 11.08.2019
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 LT: +Vincas Krakauskas (gr)
13:00 LT: +Petras (2m.) Pakutku ir Budzejku mir.
13:00 +Ona +Algirdas Mačioniai
17:30 +Kazimierz Górski i zm z rodz.
PONIEDZIAŁEK, 29 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 +Stanisław +Melania +Kazimierz i z rodz. Kobeldis
08:00 +Zofia Bagieńska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jerzy Szlegier (3r.)
08:00 +Henryk Turowski(10r.)
17:30 +Julian Krzywak (11mc)
17:30 +Józef Krywanis (10mc)
17:30 +Jadwiga +Czesław (12r.) Bronejko +Daniela
Czokajło +Weronika +Alfons Krakowscy
17:30 +Danuta Guzowska (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 30 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 +Ludwika +Maciej i z r. Maksimowiczów
i Baranowskich
08:00 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Zofia +Feliks Majewscy +Jan +Janina Milewscy
08:00 +Jerzy Kamiński +Antoni
17:30 +Marianna Szafranowska (8mc)
17:30 +Tadeusz Wojciechowicz (17r.)
17:30 +Piotr Chmielewski (24r.)
17:30 +Franciszek Sidor (16r.) +Joanna +Stanisław
+Czesław z r. Kłaczkowskich
ŚRODA, 31 lipca 2019
06:30 +Bogumiła Buchowska (2mc)
08:00 +Robert +Stanisław Czeszkiewicz +Helena
+Antonina +Stanisław Gajdzińscy
08:00 +Jan Kościelak (13r.) jego bracia i rodzice
08:00 +Janusz Pietkowski (25r.) +Ludwik
17:30 +Julia +Jadwiga +Józef Wałukanis
17:30 +Tadeusz i z rodz. Adamowiczów
17:30 +Zofia +Henryk Karłowicz
17:30 +Jerzy Namiotko +Teresa +Tadeusz
+Andrzej Dzieguć
CZWARTEK, 1 sierpnia 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Macieja Miszkiel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Łostowski (6mc)
08:00 +Jerzy Sikorski (6mc)
08:00 +Eugenia Szczuka (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Julia Światłowska (gr)
17:30 +Anna +Antoni Berezeccy
17:30 +Anna Modzelewska (6mc)
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
PIĄTEK, 2 sierpnia 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Józef +Tadeusz Rasiul
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Jadwiga Giniewicz (6mc)
08:00 +Antoni i z r. Gerwelów
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Haliny i
Jana Wilkielów w 40 rocz. ślubu i dla rodziny
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17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
SOBOTA, 3 sierpnia 2019 pierwsza miesiąca
06:30 +Bożena Gryguć (gr)
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Jan (56 rocz.) +Piotr Wiżlańscy +Anna +Leon
Werelich
08:00 +Krzysztof Sławiński (8mc)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Bogusławy i rodziny
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Wacław Jakubowski (10mc)
17:30 +Anna Rutowicz (9mc)
17:30 +Witold Buczyński (22 rocz.)
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 4 sierpnia 2019
07:00 +Anna Sutuła (2 rocz.)
07:00 +Tomasz Moniuszko (3mc)
08:30 +Jadwiga Gerwel (5 rocz.) +Mieczysław
10:00 +Paweł Koneszko (6 rocz.) +Witold i dziadkowie
11:30 Za parafian
11:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
11:30 +Bożena Gryguć (gr)
13:00 LT: +Julia Światłowska (gr)
13:00 LT: +Wincenty +Anna Niewulis
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i miłość
dla Moniki i Tomasza w 1 rocz. ślubu
PONIEDZIAŁEK, 5 sierpnia 2019
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Teresy i Krzysztofa Tur w 30 rocz. ślubu i dla
rodziny
06:30 +Jadwiga Miszkiel (2 rocz.) +Czesława +Piotr
Maksimowicz
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Józefa Soroka
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Marek Sapiega (4 rocz.)
17:30 +Józef Ogórkis (16 rocz.)
17:30 +Romuald (20 rocz.) i z r. Maksimowiczów
17:30 +Emilia Wowak (5mc)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
WTOREK, 6 sierpnia 2019 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
06:30 +Janina Małkińska (2mc)
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Romuald +Franciszek +Eugenia +Stanisław
z r. Szczerbińskich
08:00 +Andrzej Radzewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Henryka Węgrzynowicz
17:30 +Romuald (13 rocz.) +Helena i z r. Benczyków
17:30 +Piotr Skrypko
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
ŚRODA, 7 sierpnia 2019
06:30 +Helena +Józef Buraczewscy
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Maria Jakubowska (9mc)
08:00 +Helena Jakubowska (25 rocz.)
08:00 +Władysław (35 rocz.) i z r. Motuków
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i miłość dla Marzeny i
Kamila w 2 rocz. ślubu
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Eugeniusz Fiedorowicz (5 rocz.) i rodzice
17:30 +Antoni +Maria i z r. Rakowskich
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17:30 +Bożena Gryguć (gr)
CZWARTEK, 8 sierpnia 2019
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Józef Macianis (8mc)
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Genowefa Durtan +Kazimierz Podgórski
08:00 +Stanisława +Józef +Henryk i z r. Sapiegów i
Molnerów
08:00 +Jerzy Zajkowski (9mc)
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Halina (5mc) +Witold Lewkiewicz
17:30 +Szymon Mazalewski (4mc)
17:30 +Genowefa (2 rocz.) +Wojciech (3 rocz.) Sojko
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
PIĄTEK, 9 sierpnia 2019
06:30 +Antonina +Józef Rybczyńscy
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Aureliusza
Jarzębowicza i rodziny
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Marian Szczudło (17 rocz.)
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Szymon Koncewicz (1 rocz.)
17:30 +Eleonora Gryziewicz (5 rocz.)
17:30 +Jadwiga Olsztyn (2mc)

17:30 +Bożena Gryguć (gr)
SOBOTA, 10 sierpnia 2019
06:30 +Zofia Wodecka (2 rocz.) i z rodziny
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Jan (20 rocz.) +Jerzy i z r. Wojciechowskich
08:00 +Krzysztof Jodzis (7mc)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja,
TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii i
Mariana w 33 rocz. ślubu i dla dzieci i wnuków
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Maria Jakubowska
17:30 +Helena Rapczyńska (1 rocz.)
NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 11 sierpnia 2019
07:00 +Bożena Gryguć (gr)
08:30 +Weronika +Antoni +Jan i z r. Raglisów
10:00 +Mieczysław (2 rocz.) +Helena
+Bożena Pachutko
11:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
13:00 +Julia Światłowska (gr)
13:00 LT: +Józef Jancza (9mc)
17:30 +Jan Laser (6mc)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W

raz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie duchowe,
które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem naszych starań i wysiłków,
ale nade wszystko darem samego Boga. Wierzymy, że przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocni
w nas pragnienie modlitwy.
rwa okres letniego wypoczynku. Zadbajmy o świętowanie niedzieli uczestnicząc we Mszy św. Wszystkim
odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radość i pięknych chwil w
gronie rodziny i przyjaciół.
pierwszych dniach sierpnia przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa o stałej porze. We czwartek modlitwa za kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa,
w piątek okazja do spowiedzi przed Mszą św. rano i po południu od 17.00, a pół godziny później Msza św.
pierwszopiątkowa. Taca w tym dniu na fundusz misyjny naszej diecezji, z powodu trwających urlopów księży
wikariuszy najbliższe odwiedziny chorych i starszych z posługą duszpasterską będą we wrześniu. W nagłych
przypadkach jesteśmy gotowi zawsze z posługą chorym; w sobotę po Mszy wieczornej nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi z medytacją i różańcem. Serdecznie zapraszamy.
czwartek ,1 sierpnia wspominamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Za poległych w walce
o wolność Ojczyzny zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 17.30.
krótce rozpoczynamy sierpień, który w Polsce jest miesiącem abstynencji. Kościół zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw
młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
Serdecznie zapraszamy do podjęcia tego wyrzeczenia. Każdego roku w Studzienicznej organizowana jest
pielgrzymka w intencji trzeźwości, w tym roku będzie to 10 sierpnia, w sobotę. Msza św. w sanktuarium
studzieniczańskim o g. 11.00. Zachęcamy, aby wybrać się w tym dniu do Studzienicznej.
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.
Prowadzone są również 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. Wspierającym te prace ofiarnym groszem niech Bóg wynagrodzi i
Matka Boża wyprasza Boże błogosławieństwo. Bóg zapłać.
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XXVI FESTIWAL
ORGANOWY MŁODYCH
Iuniores Priores Organorum Seinensis

30.07-03.08.2019

Z ŻYCIA

PARAFII

WTOREK, DNIA 30 LIPCA 2019
10.00 - Kurs mistrzowski - Prof. Thierry Escaich (Francja)
17:30 - Msza św. inaugurująca Festiwal
19.00 - Koncert inauguracyjny - Prof. Józef Serafin i juniores
ŚRODA, DNIA 31 LIPCA 2019
10.00 - Kurs mistrzowski - Prof. Thierry Escaich
19.00 - Recital organowy - Prof. Thierry EscaichJ
CZWARTEK, DNIA 1 SIERPNIA 2019
10.00 - Kurs mistrzowski - Prof. Julian Gembalski
19.00 - Koncert uczestników festiwalu
PIĄTEK, DNIA 2 SIERPNIA 2019
10.00 - Kurs mistrzowski - Prof. Julian Gembalski
19.00 - Koncert organowy - Prof. Julian Gembalski i juniores
SOBOTA, DNIA 3 SIERPNIA 2019
10.00 - Kurs mistrzowski - Ad. Roman Szlaużys
19.00 - Zakończenie festiwalu - koncert uczestników
Nr 258/2019
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Św. Anna z Przyrowa
S

anktuarium w Świętej Annie koło Przyrowa
leży 35 km na wschód od Częstochowy. Zgodnie z dobrze udokumentowaną tradycją początki
kultu św. Anny sięgają końca XV wieku.Wówczas
w okolicznych lasach miało miejsce kilka cudownych wydarzeń. To również okres największego w
Europie i Polsce zainteresowania osobą św. Anny.
Sanktuarium swoją sławę zawdzięcza cudownej figurze św. Anny Samotrzeć. Rzeźba została
wykonana w trzecim
dziesięcioleciu XVI wieku
przez krakowskiego rzeźbiarza. Figura przedstawia tronującą św. Annę,
przy boku której klęczy
młoda Maryja, zaś z drugiej strony na kolanach
św. Anny ukazany jest
w ożywionej pozie mały
Jezus. Siedząca frontalnie św. Anna przygarnia
ramionami zarówno
Maryję jak i Dzieciątko.
Rzeźba przetrwała do
naszych czasów w praktycznie niezmienionej
formie, jedynie w czasach
baroku dodano sukienkę
zakrywającą nagie ciało
Dzieciątka oraz korony
ufundowane w 1651 roku
przez Ewę Jurzkiewiczową. Figura św. Anny Samotrzeć umieszczona
jest w niezwykle dekoracyjnym i dojrzałym
artystycznie ołtarzu autorstwa Jerzego Larsa.
Sanktuarium św. Anny z Przyrowa jest najstarszym polskim sanktuarium poświęconym babci
Jezusa, a sama rzeźba należy do najpiękniejszych
późnogotyckich rzeźb w Polsce. Zarówno piękno
architektury kompleksu kościoła i klasztoru jak i
wielowiekowa historia i wyjątkowa atmosfera zachęcają do odwiedzenia tego sanktuarium. Jedną
z wielu osobliwości udostępnionej do zwiedzania
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części klasztoru jest XVII/XVIII wieczna replika
obrazu „Taniec śmierci”.
Nasz obraz św. Anny Przyrowskiej jest dokładną
malarską kopią cudownej figury. Dodatkowym
elementem ozdobnym są kwiaty w rączce Jezusa
i na jego szacie. Obraz powstał najprawdopodobniej w jednym z warsztatów częstochowskich.
Klasztor, którym pierwotnie opiekowali się
bernardyni, zyskał po
kasacie konwentu bernardyńskiego nowych
opiekunów. W 1869 do
Świętej Anny przybyło siedemnaście sióstr
dominikanek. Do dziś
dnia opiekują się one
„Skarbnicą miłosierdzia” jak nazywane
jest przyrowskie sanktuarium. Korzystając
z okazji chciałbym
zwrócić uwagę na misję sióstr dominikanek: „contemplata aliis
tradere” (przekazywać
innym owoce kontemplacji). W naszym utylitarnym świecie, coraz
bardziej potrzeba chwili wyciszenia, refleksji, modlitwy o czym
świadczą na co dzień
przyrowskie dominikanki. Choć zamknięte za murami klasztoru,
siostry dominikanki są pełne humoru i radości
o czym wiem osobiście dzięki korespondencji
mailowej z s. Zdzisławą OP. Siostra Zdzisława OP
pomogła mi w zbieraniu materiałów o Św. Annie
polecając album J. Żmudzińskiego „Skarbnica
miłosierdzia. Rzecz o św. Annie i jej sanktuarium
pod Przyrowem”. Co ciekawe siostra doskonale
zna Sejny i klasztor i cały czas kibicowała powstaniu naszej sejneńskiej galerii.		
			Marcin Błaszczyk

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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