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PRAWDY WIARY ...
PRZEMIANA CZŁOWIEKA

P

onieważ zawierzenie człowieka dokonuje się w kontekście naznaczonego przemocą i radykalnego odrzucenia
Boga, oto dlaczego podarowanie się Ojca Jezusowi i nam
jest „miejscem” przebaczenia, pojednania, jakie przekracza
od wewnątrz także odrzucenie Boga i wszystkie formy, które
je reprezentują: brak komunii, opuszczenie, zdradę, samotność, przemoc i w końcu samą śmierć. Właśnie z powodu
owego symbolicznego ładunku, przez który gest radykalnej
miłości Jezusa objawia i daje niewypowiedzianą moc biednej i bezbronnej miłości Ojca, śmierć Jezusa jest miejscem
powszechnego pojednania. W Jezusie Ojciec oddał nam
całego siebie, swe własne życie, wydając je na pastwę zdrady,
opuszczenia, śmierci naznaczonej przemocą i na pastwę
zwycięstwa ludzi. Dlatego Jezus umiera, z powodu nas w
podwójnym sensie: „z powodu” naszego grzechu i „dla naszego dobra”. Przyjmując i niosąc na sobie nasze odrzucenie,
dokonuje pojednania właśnie tam, gdzie my zamknęliśmy
drzwi wiodące do Boga i przekracza granicę w geście swej
bezwarunkowej miłości. Duch komunii, który łączy Ojca i
Syna także w chwili największego oddalenia, przeistacza
również nasze grzeszna oddalenie, przemieniając je w bliskość naznaczoną zmartwychwstaniem.
Może dopiero tutaj można delikatnie i nieśmiało postawić
pytanie, wokół którego często budowaliśmy niekończące się
rozważania. Dlaczego było „konieczne” cierpienie, niewypowiedziany ból, któremu Jezus się poddał? Czyż Bóg nie mógł
nas zbawić szybciej, w sposób mniej naznaczony przemocą,
nie mógł nam darować wszystkiego bez krzyża swego Syna?
Dlaczego dokonała się męka i śmierć Jezusa? Dlaczego taka śmierć? Na takie pytania przenikające do głębi
jestestwa nie można odpowiedzieć inaczej, jak tylko jąkając się. Jezus dokonuje naszego pojednania – jak
ktoś powiedział – nie dlatego, że cierpi, lecz podczas cierpienia. Cierpienie nie jest wyborem ze strony Boga,
lecz konsekwencją odrzucenia i negacji ze strony człowieka.
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.

16 sierpnia Mt 19,23-30
Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po
to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi (św. Jan Pawe II)
18 sierpnia Mt 22, 34-40 Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając
człowieka, który jest obok nas (św. Jan Paweł II)
24 sierpnia J 1,45-51 Treścią cnót jest wola Boża; kto wiernie pełni wolę Bożą, ten się
ćwiczy we wszystkich cnotach (z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny)
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA XIX ZWYKŁA – 11 sierpnia 2019

J

ezus
powie dział do swoich
uczniów: «Niech
Łk 12, 35-40
będą przepasane
wasze biodra i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących na swego pana, kiedy z uczty weselnej
powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie
i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan
zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę
powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść
do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy
o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie,
że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie
złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się
do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o
godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

G

łówne zadanie życia polega na przygotowaniu
się do śmierci w łasce Bożej. Pewnie, brama
zbawienia może otworzyć się także przed tymi,
którzy w ostatniej chwili żałują szczerze i proszą
Boga o całkowite oczyszczenie. Jak dobry łotr u
umierającego Jezusa. Ale upomnienie Jezusowe jest
stanowcze: Niech będą przepasane biodra wasze i
zapalone pochodnie. Szczęśliwi słudzy, których pan
zastanie czuwających. „Bądźcie gotowi, o godzinie,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.”
Chrześcijanin posłuszny tym słowom stara się powiększać zasługi swego życia.
		

NIEDZIELA XX ZWYKŁA – 18 sierpnia 2019

J

ezus
powie dział do swoich
uczniów: „PrzyszeŁk 4, 1 - 13
dłem rzucić ogień
na ziemię i jakże
bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam
przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy
myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie,
powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podwojonych w jednym domu: troje
stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu;
ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka
przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa
przeciw synowej, a synowe przeciw teściowej”.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

P

rzyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam
przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie”. Pragnienie krzyża na ustach konającego Chrystusa
jest ostatnim wyrazem pragnienia chrztu, który
ma przyjąć, i ognia, który ma na ziemi zapłonąć,
pragnienia, któremu dawał wyraz za życia. Teraz
to pragnienie się wypełnia. Jezus potwierdza gorącą miłość, ożywiającą Jego pragnienie przyjęcia
owego najwyższego „chrztu”, aby nam wszystkim
otworzyć źródło wody, która naprawdę gasi pragnienie i zbawia.

(Katecheza Jana Pawła II)

Tomasz a’Kempis - O Naśladowaniu Chrystusa
4. Oto największa i najlepsza szkoła: poznać naprawdę samego siebie i odwrócić się od
siebie. O sobie samym niewiele mniemać, a o innych zawsze jak najlepiej - to mądrość, to jest
doskonałość. Nawet gdybyś widział, że ktoś jawnie grzeszy albo dopuszcza się zbrodni, nie
powinieneś uważać się za lepszego, bo nie wiesz, jak długo wytrwasz w dobrym. Wszyscy
jesteśmy ułomni, lecz ty nie sądź, że ktoś mógłby być bardziej ułomny od ciebie.
Nr 259/2019
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Akcja Katolicka Parafii Sejneńskiej
(uzupełnienie)
W latach 1932 – 39 w skład zarządu Parafialnej Akcji Katolickiej wchodzili prezesi wymienionych oddziałów
oraz inne wybitne osoby. Posiedzenia zarządu odbywały się raz w miesiącu.
Katolickie Stowarzyszenie Mężów aktywnie prowadziło prace: religijną, w tym: wspólne Komunie św. rekolekcje, obchody świąt, kwadranse Ewangeliczne; kulturalno – oświatową, w tym: wykłady, czasopisma,
nauka dla analfabetów, imprezy oraz apostolską członków. Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, realizowało
podobną działalność, ale zamiast pracy apostolskiej, prowadziły działalność charytatywną oraz gospodarczą
i higieny. Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej swoją działalnością rozwijały osobowość
druhów, uformowanych w zastępy. Były to zadania religijne, estetyczne, oświatowe, wychowanie fizyczne
i zagadnienia przysposobienia zawodowego.
Najważniejszym elementem funkcjonowania Akcji Katolickiej była corocznie organizowana uroczystość
Chrystusa Króla, w ostatnią niedzielę listopada. Przebieg święta w 1935 roku:
8,30 Msza święta, członkowie organizacji AK przystąpili do wspólnej Komunii św. (146 osób).
10.30 Suma poprzedzona procesją członków stowarzyszeń Akcji Katolickiej.
13,00 uroczysty poranek. Na Sali około 200 osób. Słowo wstępne: „Chrystus Król w rodzinie”. Śpiewy chóralne. Fragmenty sceniczne. Recytacje. Inscenizowana deklamacja. Wspólne wyznanie: „Wierzę w Boga”.
Zakończenie – śpiew „My chcemy Boga”.
17.00 Uroczysta akademia w domu„Żołnierza”zorganizowana przez Gimnazjum Biskupie z udziałem orkiestry
wojskowej. (program ze sprawozdania).
Na akademię ku czci Chrystusa Króla zarząd Akcji Katolickiej zapraszał liczne grono osób (małżeństw) z
parafii. Na odręcznie napisanej liście zapraszanych – 74 nazwiska.
Zatem Parafialny Oddział AK powstały w marcu 2002 roku według nowego statutu, jest kontynuatorem
Parafialnej Akcji Katolickiej z przed II wojny światowej.
								Eugeniusz Klimaniec

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 11 sierpnia 2019
Słowo Boże: Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-12; Łk 12,32-48
PONIEDZIAŁEK, 12 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 10,12-22; Mt 17,22-27
WTOREK, 13 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
ŚRODA, 14 sierpniaWsp. św. Maksymiliana Marii
Kolbego, prezb. i męcz
Słowo Boże: Pwt 34,1-12; Mt 18,15-20
CZWARTEK, 15 sierpnia UroczystośćWniebowzięcia NMP (Matki Boskiej Zielnej)
Słowo Boże: Ap 12,1.3-6.10; 1Kor 15,20-26; Łk 1,39-56
Rocznica Cudu nadWisłą BitwyWarszawskiej (1920).
Święto Wojska Polskiego
PIĄTEK, 16 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Joz 24,1-13; Mt 19,3-12
SOBOTA, 17 sierpnia Wsp. św. Jacka, prezb.
Słowo Boże: Joz 24,14-29; Mt 19,13-53
NIEDZIELA XX ZWYKŁA, 18 sierpnia 2019
Słowo Boże: Jr 38,4-10; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53
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PONIEDZIAŁEK , 19 sierpnia Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego
Słowo Boże: Ef 5, 15-20; J 6, 51-58
WTOREK, 20 sierpnia Wsp. św. Bernarda z Clairvaux, opata i dK
Słowo Boże: Sdz 6,11-24; Mt 19,23-30
ŚRODA, 21 sierpnia Wsp. św. Piusa X, papieża
Słowo Boże: Sdz 9,6-15; Mt 20,1-16
CZWARTEK, 22 sierpnia Wsp. NMP Królowej
Słowo Boże: Iz 9,1-3.5-6; Łk 1,26-38
PIĄTEK, 23 sierpnia Wsp. św. Róży z Limy
Słowo Boże: Rt 1,1.3-6.14-16.22; Mt 22,34-40
SOBOTA, 24 sierpnia Święto św. Bartomieja Ap
Słowo Boże: Ap 21,9-14; J 1,45-51
Odpust w Żegarach
NIEDZIELA XXI ZWYKŁA, 25 sierpnia 2019
Słowo Boże: Iz 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30
100. rocznica Powstania Sejneńskiego

SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

100. rocznica
Powstania Sejneńskiego
PROGRAM OBCHODÓW:
24 sierpnia 2019 r. (sobota):
Godz. 12.00 - odsłonięcie tablicy upamiętniającej pojednanie Polaków i Litwinów (Pl. św. Agaty)
godz. 13.45-otwarcie wystawy (Ośrodek Kultury w Sejnach):
- o Powstaniu Sejneńskim - przygotowanej przez Oddział IPN w Białymstoku
- o walkach na pograniczu polsko - litewskim w latach 1919 -1920 r. przygotowanej przez Muzeum Wojskowe im. Witolda Wielkiego w Kownie.
Godz. 14.30 -15.30 - promocja książki prof. dr. hab. Wiesława Jana Wysockiego
„Powstanie Sejneńskie 1919” i projekcja filmu dokumentalnego Rodzina Niepodległej: Powstanie sejneńskie 1919” reżyserii Stefana Skrzypczaka. (Ośrodek
Kultury w Sejnach)
Godz. 15.30 -17.30 - panel historyczny o tematyce: „Wydarzenia na obszarze
Suwalsko-Sejneńskim z okresu I wojny światowej i następstwa tego wielkiego
konfliktu w postaci konfliktu polsko-litewskiego w cieniu przegranych Niemiec
i zrewoltowanej Rosji (Ośrodek Kultury w Sejnach)
Godz. 17.30-18.00 - część artystyczna, występ młodzieży polskiej i litewskiej
w wiązankach pieśni patriotycznych. (Ośrodek Kultury w Sejnach)
25 sierpnia 2019 r. (niedziela):
Godz. 8.00 - 9.00 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogiłach poległych
w Powstaniu Sejneńskim przez samorządowców, młodzież szkolną, harcerzy i
członków stowarzyszenia POW-w Sejnach, Augustowie i Suwałkach.
Godz. 11.00 - Msza święta w Bazylice p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Godz. 13.00 - przemarsz pod Pomnik Powstania Sejneńskiego
- powitanie gości i przemówienia okolicznościowe,
- wręczenie medali i odznaczeń,
- odczytanie apelu pamięci,
- salwa honorowa,
- złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstania Sejneńskiego,

Nr 259/2019

5

WIEM,
ZAUFA

OBOWIĄZKI
KATOLIKÓW

J

akież są dzisiaj obowiązki dobrych katolików. Najprzód, według rozkazu Zbawiciela,
doświadczać duchów, a nie wierzyć byle komu;
namnożyło się bowiem fałszywych mistrzów
i proroków kłamliwych. Ponieważ wiara jest
skarbem nieocenionym, wobec którego wszystko
złoto ziemi jest jakby lichym błotem, przeto należy pilnować troskliwie tego skarbu, zwłaszcza,
że utracić go łątwo, a odzyskać trudno. Strzeż
się zatem każdy pychy, bo ona oślepia oko wewnętrzne, iż nie widzi potem Boga i Jego prawdy. Strzeż się rozpusty, bo ona na kształt ognia
płonącego niszczy nieraz w duszy wszystko co
dobre. Strzeż się podłości i rozpaczy, bo jedna i
druga wiedzie często do samobójstwa. Strzeż
się pierwotnych pism i złych towarzystw, bo nie
jesteś dosyć biegłym w teologii ani utwierdzony
w cnocie, by odeprzeć wszelki błąd i pokusę.
Natomiast módl się o utrzymanie i pomnożenie
wiary, słuchaj chętnie kazań, bywaj na rekolekcjach i czytaj książki dobre, by się oświecić w
wierze i zagrzać w pobożności.
Lecz trzeba wiarę objawiać uczynkami, płynącymi z miłości, bo tak do nas mówi Apostoł: Cóż za
pożytek, bracia moi, gdy kto mówił że ma wiarę,
a uczynków nie miał? Izali go może wiara zbawić?...a czarci wierzą i drżą (Jak. 2,14.9). Wiara
bez uczynków martwą jest; otóż taką wiarę ma
dziś wielu katolików. Nie dotrzymują wierności
ani spełniają przepisów wiary, nie modlą się, nie
święcą świętych, nie przystępują do Sakramentów, a życie domowe jest nieraz gorszące.
Najmilsi, nie naśladujcie tych fałszywych czy
niewiernych katolików, ale służcie Chrystusowi
Panu w duchu i prawdzie, to jest wierzcie, jak
Kościół uczy, i działajcie, jak Kościół każe.
Jeżeli zaś jesteś ojcem lub matką rodziny, patrz,
aby po katolicku wychowywać swe dzieci, bo
na co się przyda nauka czy ogłada lub majątek, jeżeli im na drodze życia zabraknie światła
wiary i moralnego statku. Bez tego statku zejdą
z pewnością na manowce. Ten sam obowiązek mają nauczyciele względem uczniów, gospodarze i gospodynie wobec sług, przełożeni
względem podwładnych, bo i ci wszyscy złożą
przed Bogiem liczbę za powierzone im dusze
(Hebr. 13,17).
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Św. Józef Sebastian Pelczar

Pragnę oddać Tobie cześć, Maryjo, jako Matce Chrys
ściśle związana z Wcieleniem i Golgotą. Dlatego te
o Tobie, to przecież trudno nie dostrzec Twojej obec
męki i śmierci Chrystusa, który z Ciebie wziął swoje
Ks. Feliks Folejewski SAC

O

dkrycie Bożego Miłosierdzia nie jest jakąś
drogą, która umożliwia nam prawdziwe zrozumienie tajemnicy Bożej bliskości, ale jest jedyną
drogą, która pozwoli w pełni tę bliskość pojąć.
Odkrycia zła grzechu w naszym życiu zobowiązuje
nas do liczenia się z miłosierdziem i ukazuje nam,
że nie możemy się obejść bez Boga. Odrzucenie
Boga z powodu zła nie może być odpowiedzią,
bo pozostawia zło bez rozwiązania, prowadzi do
rozpaczy albo do przekonania, że zło jest potężniejsze od dobra. Brak światła wiary, samowystarczalność zamyka człowiekowi drogę do wszelkiej
nadziei.
Co czyni Chrystus? Nie stara się najpierw poznać, czy ta nędza, jaką napotyka w człowieku
jest godna Jego pomocy. Widząc grzech Marii
Magdaleny, Piotra, Zachariasza czy Samarytanki,
czyni ich lepszymi, godnymi kochania, zupełnie
bezinteresownie wydobywa dobro spod różnych
nawarstwień zła. Sprawia, że stają się lepsi i od
chwili spotkania z Panem Jezusem nie mogą żyć
bez Niego. Bo tyko Bóg bogaty w miłosierdzie nie
jest zajęty samym sobą, bo tylko On zna i kocha
w sposób absolutnie czysty. Wychodzi pierwszy
na spotkanie każdego człowieka, zwłaszcza zagubionego w sobie, potrafi zaradzić największemu
złu, pragnąc tylko dobra dla tego, kogo kocha.
Bóg pozostaje zawsze wierny swojej odwiecznej
miłości do człowieka. Zaufać tej Miłości oznacza
„zobaczyć Ojca”, to uwierzyć, że w świecie jest
obecna miłość i że jest ona potężniejsza od jakiegokolwiek zła, w które uwikłany jest człowiek,
ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to
znaczy uwierzyć w miłosierdzie.
Chrystusa ranią i smucą nie tylko ciężkie i lekkie
grzechy, ale także ludzka niewdzięczność, odrzuSIEWCA

KOMU
AŁEM

stusa i Matce Kapłanów! Tajemnica Wieczernika jest
eż choć w liturgii Wielkiego Czwartku nie mówi się
cności w ustanowieniu Eucharystii, w uobecnieniu
e Ciało.
cenie daru miłosierdzia świadczące o niedowierzaniu Jego ranom i śmierci na krzyżu. Cierpienie
Boga spowodowane przez ludzi, którzy nie ufają
w Jego przebaczenie, jest przejmującym świadectwem Jego miłosierdzia. „Niedowierzanie mojej
dobroci najwięcej Mnie rani.” – powiedział Pan
Jezus do ś. Faustyny.
Wolny człowiek może więc przyjąć ten dar nad
dary Boże – miłosierdzie, przebaczenie, ale też
może wybrać nieufność i nie zwracać się do Bożego miłosierdzia, nazwanego przez Chrystusa
„ostatnią deską ratunku” dla grzeszników. A któż
z nas jest bez grzechu?...
Na drodze zawierzenia Bogu nie jesteśmy pozbawieni samym sobie. Św. Faustyna pośród fizycznego bólu i duchowych udręk ofiarowanych za zbawienie grzeszników pisała:„Ponad wszelkie opuszczenie ufam i wbrew swojemu uczuciu ufam, i cała
się przemieniam w ufność nieraz wbrew temu co
czuję”. Dzięki temu św. Faustyna zdobywa ogromną moc w uzyskiwaniu miłosierdzia.„Twoja wielka
ufność ku Mnie zniewala Mnie do ustawicznego
udzielania ci łask” – mówi Pan Jezus.
Trzeba modlić się o ufność. Zawierzyć Bogu to
zdać się na Niego. Wiem, komu zaufałem. Rozważać Jego obecność w naszym życiu, czytać słowo
Boże , które jest światłem i oczyma człowieka wierzącego, karmić się Eucharystycznym Chlebem,
mieć czas na adorację i prosić: Panie, wierzę, ale
zaradź memu niedowiarstwu. Panie, przymnóż mi
wiary. Zaufanie Bogu sprawi, że zacznie wlewać się
do naszego serca prawdziwy pokój. Od różnych
zagrożeń zewnętrznych czy lęków wewnętrznych
nie zawsze możemy się uwolnić, ale bardzo ważne
jest to, żeby ten lęk uciszać, usuwać świadomym
aktem nadziei: Jezu ufam Tobie.
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Nasza Matka i
Orędowniczka
S

ierpień, to czas wakacji i urlopów. Cieszymy
się odpoczynkiem w gronie najbliższych, podziwiamy piękno przyrody, zwiedzamy miejsca,
których nie znaliśmy, nawiązujemy nowe przyjaźnie. To również czas, kiedy możemy cieszyć
się w szczególny sposób owocami ziemi i pracy
rąk ludzkich.
Kiedy będziemy się radować czasem wakacji, nie
zapominajmy, że sierpień to również szczególny
miesiąc poświęcony Maryi, Matce naszego Pana,
która jest najpiękniejszym owocem rodzaju ludzkiego. Uroczystości: Wniebowzięcia NMP, Najświętszej Maryi Panny Królowej czy Częstochowskiej niech będą dla nas ważnymi spotkaniami z
Maryją i Jej doświadczeniem wiary na drodze do
wypełnienia woli Bożej. Maryja była zdecydowana, aktywna i odważna, ale jednocześnie pokorna.
Zgodziła się czynić to, do czego Bóg Ją wezwał.
Wiedziała, że o własnych siłach nie będzie w stanie
wypełnić Jego planu, ale to Jej nie zniechęcało.
Nie wycofała się w przekonaniu, że jest zbyt słaba
czy skromna. Zamiast rezygnować w poczuciu
fałszywej pokory, szła naprzód, oddając swoje
życie w ręce Boga. Maryja, podobnie jak uczyła małego Jezusa pierwszych kroków, modlitw
i tego wszystkiego, czego matka uczy dziecko,
uczy także nas. Jest nauczycielką dla Kościoła, a
będąc jego Matką, uczy każdego z nas modlitwy,
zaufania, cierpliwości, czystości, wierności i całkowitego przylgnięcia do Boga. Ma do tego wszelkie uprawnienia, gdyż przechodząc drogę wiary,
poprzez trud, cierpienie, niepewność i ciemności,
nigdy nie zwątpiła w miłość i wierność Boga. Nigdy nie koncentrowała się na sobie, lecz całą mocą
wskazywała na Chrystusa. Wszystkie objawienia
maryjne uznane przez Kościół kierują ludzi w
stronę Syna i Boga Ojca. Pokorna Służebnica Pańska poprzez swoje uniżenie i wierność, pokorę i
zaufanie, poprzez miłość i wielkoduszność wobec
Boga, otrzymała przywilej prowadzenia nas, jako
pełna blasku Królowa i najdzielniejsza z niewiast,
w stronę królestwa niebieskiego.
-Irena -

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:
28/07/2019 Konstanty Kaliński, Maria Chodkiewicz, Kacper Jastrzębski,
Milena Czerlanis, Karolina Karpowicz, Maja Gryguć, Antoni Kunicki.
04/08/2019 Mikołaj Draugialis

Zapow iedzi
przedślubne:
1/ Paweł Liszkowski, kawaler, Puńsk i Jurgita
Zubowicz, panna, Sejny, Parafia tut.
2/ Norbert Małkiński, kawaler, Krasnowo, Parafia
tut. i Iwona Sobolewska, panna, Suwałki, Parafia
św. Aleksandra.

Sakrament małżeństwa:
27/07/2019
Klaudia Rybczyńska i Rafał Obuchowski
Katarzyna Radzewicz i MichałWiśniewski
03/08/2019
Magdalena Obarska i Dominik Ryba

Odeszli
do wieczności:
UAnna Wilkiel, Sejny
(l. 83) zm. 30/07/2019
UHenryk Juszkiewicz, Kolonia Sejny
(l. 60) zm. 02/08/2019

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w
czasie kolędy 2019:
Witkowska Helena,Sejny, Młynarska
Popiel Irena Grzegorz,Sejny, Młynarska
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Gajdzińscy Jadwiga Marian,Sejny, Parkowa
Fiedorowicz Marianna Romuald,Sejny, Parkowa
Czeropscy Stefania Czesław,Sejny, Parkowa
Cieślukowska Zofia,Sejny, Parkowa
Koncewicz Jadwiga,Sejny, Parkowa
Tawrel Wanda,Sejny, Parkowa
Gryszkiewicz Bogusława Ryszard,Sejny, Młynarska
Poszwa Mirosława Krzysztof,Sejny, Młynarska
Poszwa Ewa Henryk,Sejny, Młynarska
Janculewicz Barbara Wojciech,Sejny, Młynarska
Moroz Janina Piotr,Sejny, Nowa
Zawadzcy Małgorzata Cezary,Sejny, Nowa
Zianowicz Alicja Czesław,Sejny, Nowa
Anuszkiewicz Krystyna,Sejny, Parkowa
Sekura Aneta Robert,Sejny, Parkowa
Wilkiel Zofia,Sejny, Parkowa
Rzepiejewska Genowefa,Sejny, Parkowa
Grzybowska Helena,Sejny, Parkowa
Sapiega Anna,Sejny, Parkowa
Teodorowscy Jadwiga Stanisław,Sejny, Parkowa
Rapczyńscy Alicja Czesław,Sejny, Niecała
Siemienkiewicz Urszula Łukasz,Sejny, Niecała
Malicka Danuta,Sejny, Niecała
Krakowscy Alicja Antoni,Sejny, Wileńska
Gryguć Marta Stanisław,Sejny, Wileńska
Nowalska Donata,Sejny, Wileńska
Olsztyn Teresa Jan,Sejny, Wileńska
Paciukanis Romualda Stanisław,Sejny, Wileńska
Żynda Maria Franciszek,Sejny, Wileńska
Mackiewicz Katarzyna Zbigniew,Sejny, Wileńska
Namiotko Władysław,Sejny, Targowa
Sienkiewicz Anna Józef,Sejny, Targowa
Iwaszewscy Magdalena Marcin,Sejny, Targowa
Iwaszewscy Halina Tadeusz,Sejny, Targowa
Chmielewscy Teresa Piotr,Sejny, Targowa
Kisiel Anna Wojciech,Sejny, 11 Listopada
Doroszko Elżbieta Zbyszek,Sejny, 11 Listopada
Milewscy Helena Jan,Sejny, 11 Listopada
Polkowscy Małgorzata Krzysztof,Sejny, 11 Listopada
Sikorscy Janina Andrzej,Sejny, 11 Listopada
Sikorscy Laura Karol,Sejny, 11 Listopada
Woźnialis Helena Józef,Sejny, 11 Listopada
Woźnialis Biruta Robert,Sejny, 11 Listopada
Dąbrowscy Anna Jerzy,Sejny, 11 Listopada
Myszczyńscy Stanisława Euzebiusz,Sejny, 11 Listopada
Dąbrowska Elżbieta,Sejny, 11 Listopada
Ruszczewscy Elżbieta Grzegorz,Sejny, 11 Listopada
Kisiel Krystyna Romuald,Sejny, 11 Listopada
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 11 - 25.08.2019
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 Za parafian
11:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
13:00 LT: +Julia Światłowska (gr)
13:00 LT: +Józef Jancza (9mc)
13:00 LT:+Gene Buračiauskiene(2m)+Jonas+Stasys+Buračiausku šm.+Antanas+Ona+Gibus+Gibu
šm+Julia+Antanas+Silvestras+Vaicekauskai
17:30 +Jan Laser (6mc)
PONIEDZIAŁEK, 12 sierpnia 2019
06:30 +Helena Waboł
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Józef Gerwel (m-c od pogrzebu)
08:00 +Regina Misiewska (4r)
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Czesława +Leon Rydzewscy
17:30 +Eugenia Butko+Stefania Butko
17:30 +Andrzej Krzemiński (8mc)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
WTOREK,13 sierpnia 2019
06:30 +Stanisław +Helena +Józef z r. Kubraków
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Stafan Dąbrowski (6mc)
08:00 +Bernard Wydro (m-c od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże i potomstwo dla Edyty i Filipa
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Władysław Kamiński (11mc)
17:30 +Robert (24r) +Józef (18r) +Bronisława Polens
+Zofia +Wincenty Wowak
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
ŚRODA, 14 sierpnia 2019
06:30 +Bożena Gryguć (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anity
Chrulskiej (7 ur.), jej rodziców i brata Marce
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Józef Leończyk (10mc)
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Julita +Stanisław Andrulewicz
17:30 +Józef Polanis (23r)
17:30 +Antoni Uminowicz (6mc)
17:30 +Anastazja Luto (2mc)
17:30 +Feliks (17 r.) +Jadwiga +Henryk +Roman
+Leszek z r. Miszkiel
CZWARTEK, 15 sierpnia 2019
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
07:00 +Julia Światłowska (gr)
08:30 +Józef +Józefa i z r. Baranowskich
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Iwony i Szymona w 4 rocz. ślubu i ich dzieci
10:00 +Andrzej +Anna Lewkiewicz i rodzice
11:30 Za parafian
11:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
11:30 +Monika +Franciszek Januszko
+Rozalia +Wincenty Milewscy
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
PIĄTEK, 16 sierpnia 2019
06:30 +Kazimiera (15r) z r. Adamowiczów
08:00 +Julia Światłowska (gr)
Nr 259/2019

08:00 +Eugeniusz i z r. Sienkiewiczów
08:00 +Romuald Jankowski (11mc)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Reginy Święcickiej w 90 rocz. ur. i dla rodziny
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Wojciech i z r. Ogórkisów
17:30 +Tomasz +Henryk Draugialis
17:30 +Jadwiga +Wincenty +Maksimowicz
+Weronika +Kazimierz Wilkiel
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
SOBOTA, 17 sierpnia 2019
06:30 +Romuald Fiedorowicz (m-c od pogrzebu)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Marty, Mariusza, Kuby i Natalii
08:00 +Szczepan +Walenty +Marianna
08:00 +Wacław Bobrowski (14 rocz.)
08:00 +Julia Światłowska (gr)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
17:30 +Mieczysław Marczewski +Józefa +Józef
17:30 +Emilia Micewicz (2 rocz.)
17:30 +Helena Wysocka (1 rocz.)
NIEDZIELA XX ZWYKŁA, 18 sierpnia 2019
07:00 +Wincenty +Anna Ogórkis
08:30 +Jan Berezecki (11mc)
10:00 +Scholastyka Kowalewska (4 rocz.)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: O błog. Boże, opiekę
MB i zdrowie dla Bolesławy Maksimowicz
11:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
11:30 +Bożena Gryguć (gr)
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Julia Światłowska (gr)
13:00 LT: +Vytautas Buraciauskas (9mc)
13:00 LT: +Helena (4mc)
17:30 +Edwin (9mc) +Wacława +Rafał z r. Rupińskich
PONIEDZIAŁEK, 19 sierpnia 2019
06:30 +Antoni i z r. Suchockich
+Genowefa +Wacław Letkiewicz
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Zenona Piliczewska (9mc)
08:00 +Józef (11 rocz.) +Anna +Maria z r. Masianisów i
Sawickich
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Krzysztofa
w 52 rocz. urodzin
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
17:30 +Andrzej Sikorski (5mc)
17:30 +Sabina Bielewicz (8mc)
WTOREK, 20 sierpnia 2019
06:30 +Marianna Balewicz (2mc)
06:30 +Zdzisław Jankowski (2mc)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Lubomiry w 80 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Zofia +Mieczysław Skupscy
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
17:30 +Józef Czakis (6mc)
17:30 +Tadeusz Sapiega (3mc)
17:30 +Kazimierz Franiak (6mc)
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ŚRODA, 21 sierpnia 2019
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla r. Hołubowiczów
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Józef Baran (14 rocz.)
08:00 +Kazimierz +Zdzisław +Wacław +Zofia
+Stanisław Cieślukowscy
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i trzeźwość dla brata i
bratowej
08:00 +Zdzisław Koncewicz
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
17:30 +Władysława +Michał Zubowicz
CZWARTEK, 22 sierpnia 2019
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i o przemianę trudnych
spraw w rodzinie Jadwigi
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Leokadia (3 rocz.) +Leonard z r. Basiewiczów,
Kłaczkowskich +Scholastyka Myszczyńska
08:00 +Józefa +Helena Kubrak +Stanisław
08:00 +Franciszek (23 rocz.) i z r. Pachutko
17:30 +Longin Rosiński (4mc)
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
17:30 +Wacław Kozłowski (2 rocz.)
17:30 +Mariusz Waluś (4mc)
PIĄTEK, 23 sierpnia 2019
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Elżbiety
Polak
06:30 +Marian Dubowski (40 rocz.)
08:00 +Julia Światłowska (gr)

08:00 +Tomasz Moniuszko (3mc)
08:00 +Helena Pachutko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
17:30 +Antoni Czokajło
17:30 +Marian Ponganis (4mc)
17:30 +Janina (9 rocz.) +Piotr Senda
SOBOTA, 24 sierpnia 2019
06:30 +Dariusz Sapiega (6mc)
06:30 +Petronela Lemiesz
08:00 +Stanisław Maksimowicz +Józef i rodzice
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Dariusz Sapiega (6mc)
08:45 Egzekwie: +Jadwiga Gibas (4 rocz.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
17:30 +Józef Peryt (9 rocz.)
17:30 +Stanisław Pietkiewicz (3mc)
NIEDZIELA XXI ZWYKŁA, 25 sierpnia 2019
07:00 +Aniela +Jerzy Misiewicz
08:30 +Bożena Gryguć (gr)
10:00 Dziękczynna za ofiarną pomoc i troskliwość dla
Pielęgniarek z Poradni Chirurgicznej
10:00 +Józef +Jadwiga Harackiewicz
11:00 100. rocznica Powstania Sejneńskiego
11:00 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
13:00 LT: +Julia Światłowska (gr)
13:00 LT: +Anna +Adam +Bronisława +Albin +Józef
Pietruszkiewicz
17:30 +Anna +Józef i z r. Dapkunów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
G

otowość na przyjście Pana, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie może napawać nas lękiem i niepokojem. Najlepszym jej znakiem jest pełne entuzjazmu zaangażowania w życie Kościoła oraz stan
łaski uświęcającej. Wykorzystajmy czas wakacyjnego odpoczynku także na budowanie głębokiej więzi z
Chrystusem i Jego Kościołem.
ierpniowy miesiąc, naznaczony licznymi pielgrzymami do maryjnych sanktuariów, zwłaszcza na Jasną
Górę osiąga swój punkt kulminacyjny w zbliżających się uroczystościach Wniebowzięcia NMP oraz Matki
Bożej Częstochowskiej. Już dziś zaplanujmy dobre przeżycie tych dni.
uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, 15 sierpnia, Msze Święte w naszym kościele według porządku
niedzielnego. Nie będzie Mszy św. o godz. 13.00 w języku litewskim z uwagi na odpust w Parafii Puńsk
- suma odpustowa o godz. 12.15. Przeżywana tego dnia rocznica bitwy warszawskiej będzie dla nas okazją
do modlitwy za Ojczyznę. Tradycyjne błogosławieństwo kwiatów i ziół w uroczystość Wniebowzięcia NMP
podczas wszystkich Mszy Świętych.
dpust w Żegarach w święto św. Bartłomieja Apostoła będzie w sobotę, 24 sierpnia. Msza św. w języku
litewskim o godz. 10.00.
bliża się 100. rocznica Powstania Sejneńskiego. Główne uroczystości będą w niedzielę: Msza św. w
intencji poległych powstańców, także w intencji naszej Ojczyzny i o łaskę budowania jak najlepszych
relacji polsko-litewskich będzie o godz. 11.00. Następnie przemarsz do Pomnika Powstania Sejneńskiego
i tak Apel Poległych i złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
rwa okres letniego wypoczynku. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom
życzymy radości i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.
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. Wspierającym te prace ofiarnym groszem niech Bóg wynagrodzi i Matka
Boża wyprasza Boże błogosławieństwo. Bóg zapłać.
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Wniebowzięcie NMP
Ś

więto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najstarszych świąt maryjnych.
Korzenie tego święta sięgają V – VI wieku, choć
dopiero 1 XI 1950 roku papież Pius XII Konstytucją apostolską Munificentissimus Deus ogłosił
dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi
Panny. Dzisiejszy wyjątkowy obraz skłania mnie
do przypomnienia w jak
piękny sposób najważniejsze święta maryjne
łączą sią z polską kulturą
ludową. W kalendarzu liturgicznym wymienia się
aż 19 świąt maryjnych, o
różnej randze i oprawie.
Tylko jednak najstarsze z
nich zajmują wyjątkowe
miejsce w kulturze ludowej. Święta te zostały
wpisane w ważne momenty ludowego rytmu
czasu, z nimi też związane są obrzędy i zwyczaje.
Obchodzone 2 II święto Oczyszczenia NMP
(Ofiarowania Pańskiego) to w tradycji ludowej
Matki Boskiej Gromnicznej. Święto Zwiastowania
NMP obchodzone 25 III
jest nazywane w tradycji
ludowej świętem: Matki
Boskiej Roztwornej lub
Wiosennej, Ożywiającej, Zagrzewnej, Żabicznej,
Strumiannej. Nawiedzenie NMP to z kolei święto
Matki Boskiej Jagodnej. Wniebowzięcie NMP
obchodzone 15 VIII w polskiej tradycji znane
jest przede wszystkim jako Matki Boskiej Zielnej
ale również: Zaśniętej, Żniwnej. W końcu Święto
Narodzenia NMP obchodzone 8 IX określane
jest jako Matki Boskiej Siewnej. Nazewnictwo
świąt maryjnych w tradycji ludowej nawiązuje
do obrzędów i obyczajów, wskazuje na rytm natury, który wyznacza porządek prac na roli i w
gospodarstwie. Takie nazwy świąt bywają częściej
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używane niż ich oficjalne kościelne odpowiedniki. Dzisiejszy obraz pięknie wpisuje się w tę
ludową tradycję. Oto widzimy ubraną w skromną ludową suknię, okrytą niebieskim płaszczem
Matkę Bożą, unoszącą się na obłoku do nieba. W
tle obrazu mamy dwie sfery. Sferę ziemską symbolizują stojący po bokach: święci Piotr i Paweł.
Sferę niebiańską strzegą
stojący na kolumnach archaniołowie. U samej góry
na Matkę Boską oczekują:
Jezus, Bóg Ojciec i Duch
Święty. Zgodnie z kanonem malarstwa ludowego, Matka Boska góruje
wielkością nad pozostałymi postaciami. Tym co
wyróżnia ten obraz spośród innych jest słyszalna
oczami wyobraźni muzyka towarzysząca wstępującej do nieba Matce Bożej.
W tym radosnym obrazie
słychać jak ludowe aniołki
skocznie przygrywając na
góralskich instrumentach
towarzyszą Matce Bożej.
W taki właśnie radosny,
ale przed wszystkim
„nasz” charakter święta
Wniebowstąpienia NMP
chcieli widzieć nasi przodkowie z okolic Żywca.
Prezentowany obraz jest wyjątkowy również
ze względu na to, że jest podpisany: „Malował
Wincenty Chrzoszczkiewicz w Żywcu w 1871”.
Autorem jest Wincenty Chrząstkiewicz (18211889), znany żywiecki malarz, który wraz z ojcem Antonim zdobił wnętrza wielu kościołów na
Żywiecczyźnie i ziemi suskiej. Rodzina Chrząstkiewiczów zaliczana jest do grona najbardziej
znanych i wziętych artystów rejonu dzisiejszego
pogranicza polsko-słowackiego w XIX wieku.
		
			Marcin Błaszczyk

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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