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Przybądź Duchu Święty, 
ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, 
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień

O, najmilszy z Gości, 
słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, 
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza! 
Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia 
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte, 
oschłym wlej zachętę

Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde, 
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, 
w Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa, 
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
Alleluja!
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Zapowiedzi wniebowstąpienia, rzucają wiele światła na prawdę wyrażoną zwięźle w najstarszych 
symbolach wiary: «wstąpił na niebiosa». Chodzi tu o «tajemnicę», która jest przedmiotem wiary. Uzu-

pełnia ona tajemnicę Wcielenia i stanowi ostateczne 
uzupełnienie mesjańskiego posłannictwa Syna Bożego, 
który przyszedł na ziemię, aby nas odkupić. 
Równocześnie jednak jest «faktem», który możemy po-
znać przez elementy biografii Jezusa i dane zawarte 
w Ewangeliach. Odwołujemy się do tekstów Łukaszo-
wych. Naprzód do tego, który znajduje się w zakończe-
niu Ewangelii: «wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy 
ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się 
z nimi i został uniesiony do nieba» (Łk 24, 50-51). Jezus 
zostaje «uniesiony do nieba», co wskazuje równocześnie 
na własny ruch całej Jego postaci, jak też na działanie 
«odrywające» Chrystusa od ziemi. Jezus  błogosławi 
przy tym Apostołom, co wskazuje na zbawczy sens Jego 
odejścia: potwierdza się w nim i zamyka wszelkie du-
chowe dobro związane z posłannictwem Odkupiciela.
Odczytując ten tekst świętego Łukasza w oderwaniu 
od innych, można by wnioskować, że Jezus wstąpił 
do nieba w dniu zmartwychwstania, wówczas kiedy 
ukazał się Apostołom (por. Łk 24, 36-49). Jednakże kiedy 
dokładnie odczyta się cały tekst, widać, że zamiarem 
Ewangelisty było przedstawienie ostatnich wydarzeń 
z życia Chrystusa w sposób syntetyczny po to, ażeby 
skupić się na Jego zbawczej misji zakończonej wniebo-
wstąpieniem. Szczegóły dotyczące ostatnich wydarzeń Łukasz opisze w innej księdze, będącej niejako 
uzupełnieniem jego Ewangelii, w Dziejach Apostolskich. Podejmuje tam zawartą w Ewangelii opowieść, 
aby przedstawić dalszy ciąg historii początków Kościoła.

 WNIEBOWSTĄPIENIE – TAJEMNICA DOPEŁNIONA  

PRAWDY WIARY ...

 

OTO MATKA TWOJA   
Jak przyjmować niezrozumienie ze strony świata? Tylko wpatrując się w Jezusa. Dziękuję, Panie, 
za łaskę wiary, za to, że jestem wybrany przez Ciebie. Prowadź mnie takimi drogami, bym innym 
pomagał odkrywać, co znaczy trwać z Tobą.

24 maja Mk 14, 22-25    Udział we Mszy św. i karmienie się Najdroższym Ciałem i Krwią 
Jezusa jest dla mnie największym szczęściem mojego życia. Komunia święta staje się dla 
mnie momentem zjednoczenia z Nim. Jezu, chcę, abym nie żył ja, lecz żebyś Ty żył we 
mnie całym.

27 maja Mt 28, 16-20   Nad każdym z nas zostało wezwane Imię Boga w Trójcy Świętej Je-
dynego w czasie Chrztu. Staliśmy się uczestnikami Bożego życia. Wezwani do budowania 
jedności i miłowania drugiego człowieka.

30 maja Mk 10, 32-45     Mam zająć ostatnie miejsce, stać się sługą wszystkich. Znam wagę 
tego Jezusowego wymagania. Nie boję się prosić. Jezu, wspomagaj mnie łaską, bym był 
gotowy tak czynić.

 (św. Jan Paweł II)
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Jedenastu uczniów 
udało się do Galilei, 

na górę, tam gdzie Je-
zus im polecił. A gdy 
Go ujrzeli, oddali Mu 
pokłon. Niektórzy 

jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i prze-
mówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza 
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata». 

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym i uro-
czystym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale 

również zadatkiem i gwarancją wywyższenia, wynie-
sienia do chwały natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja 
chrześcijan zostają dzisiaj umocnione i utwierdzone, 
bowiem jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego, by roz-
ważać własną małość, słabość i ubóstwo, ale także ową 
przemianę wspanialszą aniżeli samo dzieło stworzenia, 
„przemianę”, której Chrystus w nas dokonuje wówczas, 
kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki łasce i sakra-
mentom. (Homilia 12 V 1983)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA VII WIELKANOCNA – 24 maja 2020
WNIEBOWSTĄPIENIE PaŃSKIE

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. - 31 maja 2020

Do każdej doskonałości w życiu miesza się coś niedo-
skonałego, a żadne dociekanie nie jest wolne od cienia. 
Pokorne poznanie siebie pewniej prowadzi do Boga 
niż głębokie roztrząsania naukowe. Wiedza i proste 
poznawanie świata nie są naganne, bo są dobre same 
w sobie i dane nam od Boga, lecz zawsze ważniejsze 
jest czyste sumienie i życie prawe. Tymczasem ludzie 
częściej starają się o wiedzę niż o dobre życie, dlatego 
błądzą i tak mało albo wcale nie odnoszą wewnętrznej 
korzyści. 
O, gdyby tak samo gorliwie przykładali się do wykorze-
nienia wad i pielęgnowania dobra, jak do roztrząsania 
abstrakcyjnych zagadnień, nie byłoby tyle zła i zbrodni 

Tomasz a’Kempis - 
 O Naśladowaniu Chrystusa

J 7, 37-39 Mt 28, 16-20

W ostatnim, naj-
bardziej uroczy-

stym dniu Święta Na-
miotów Jezus wstał i 
zawołał donośnym 
głosem: «Jeśli ktoś 

jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie 
do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej 
popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, 
którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bo-
wiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został 
jeszcze uwielbiony.

REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Liturgia Pięćdziesiątnicy prowadzi nas do wieczer-
nika w dniu zmartwychwstania, ponieważ już w 

tym dniu został dany Apostołom Duch Święty. Już w 
tym  dniu zaczęła się Pięćdziesiątnica. Chrystus wszedł 
drzwiami zamkniętymi, pozdrowił Apostołów słowa-
mi: „pokój wam” (J 20,19), ukazał im ślady swej męki na 
rękach i w boku – a wreszcie rzekł: „Weźmijcie Ducha 
Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Apo-
stołowie otrzymali Ducha Świętego, aby w Jego mocy 
przyjąć odkupieńcze i zbawcze posłannictwo Chry-
stusa: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. 
Wspominając to wydarzenie dnia i wieczoru Chrystu-
sowego Zmartwychwstania, nie możemy oprzeć się 
potrzebie szczególnego dziękczynienia. Dziękujemy 
Ci, Duchu Prawdy! Dziękujemy Ci, Przyjacielu, za to, że 
nam przybliżyłeś tajemnicę przebitych rąk i nóg,i serca 
Chrystusa. Że na nowo nam przybliżyłeś głębię i moc 
tajemnicy Odkupienia.    (Homilia 10 VI 1984)

na świecie i tyle rozprzężenia w klasztorach! To pewne, 
że w godzinie Sądu nie zapytają nas, cośmy czytali, ale 
co robiliśmy; ani czyśmy dobrze przemawiali, lecz czy 
żyliśmy po Bożemu. No powiedz, gdzie są owi wszyscy 
mędrcy i profesorowie, których tak dobrze znałeś, póki 
żyli i chodzili w blasku swej wiedzy? Ich majętności daw-
no inni zabrali, a nie wiem, czy jeszcze ich wspominają. 
Za życia wydawali się wielcy, a oto już cicho o nich. 
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA, WNIEBOWSTĄPIENIE, 24 maja
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
PONIEDZIAŁEK, 25 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: DZ 19,1-8; J 16,29-33
WTOREK, 26 maja Wsp. św. Filipa de Neri,prezb
Słowo Boże: Dz 20,17-27; J 17,1-11
Dzień Matki
ŚRODA, 27 maja Wsp. św. Pawła VI, papieża
Słowo Boże: Dz 20,28-38; J 17,11-19
CZWARTEK, 28 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 22,30.23,6-11; J 17,20-26
39. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego
PIĄTEK, 29 maja Wsp. św. Urszuli Ledóchows-
kiej, dziewicy
Słowo Boże: Dz 25,13-21; J 21,15-19
SOBOTA, 30 maja Wsp. św. Jana Sarkandra
Słowo Boże: Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25
Wieczorem: Wigilia Zesłania Ducha Świętego
Słowo Boże: Ez 37,1-14; Rz 8,22-27; J 7,37-39

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (43)

W Parafii Sejneńskiej w latach 1925 – 1936 rozwijał się kult świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Dowodem 
jest archiwalne pismo ówczesnego proboszcza Ks. Wincentego Astasiewicza, skierowane 24 lutego 1930 

roku, do Biskupa Ordynariusza Stanisława Kostki Łukomskiego w Łomży. Oto skrót treści pisma:
Nabożeństwo do św. Teresy w tutejszej parafii od kilku lat rozszerza się. Przed obrazem małym tej świę-

tej, znajdującym się na ołtarzu św. 
Aniołów Stróżów raz po raz wierni 
palą świece, modlą się i zamawiają 
Msze święte. Jest już trzy wota, które 
świadczą o łaskach otrzymanych za 
wstawiennictwem św. Teresy. Projekt 
umieszczenia Jej obrazu w jednym z 
ołtarzy tutejszego kościoła spotkany 
został z ogólną radością. 
W razie odnośnego zezwolenia 
Waszej Ekscelencji obraz św. Teresy 
możnaby było umieścić w ołtarzu 
św. Wincentego Ferariusza, którego 
obraz stary i skądinąd dostosowany 
sklejony jest z trzech części.
Starania zostały zrealizowane, w 

1936 roku dokonano projektowanej przez proboszcza Ks. Astasiewicza zmiany tytułu: z ołtarza św. Wincen-
tego Ferrariusza, na ołtarz Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Powyższy tekst wyjaśnia kolejny błąd w niektórych 
wydawnictwach, gdzie opisano …w ołtarzu św. Teresy znajduje się XVIII wieczny obraz.       
        Eugeniusz Klimaniec

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

Starania o ustanowienie ołtarza 
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW, 31 maja
Słowo Boże: Dz 2,1-11; 1Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23
PONIEDZIAŁEK, Urocz. NMP Matki Kościoła
Słowo Boże:Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 2,1-11
WTOREK, 2 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 2P 3,12-18; Mk 12,13-17
ŚRODA, 3 czerwca Wsp. św. Karola Lwangi 
i Towarzyszy Męczenników
Słowo Boże: 2Tm 1,1-3.6-12; Mk 12,18-27
CZWARTEK, 4 czerwca Święto Jezusa Chrys-
tusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Słowo Boże:  Rdz 22,9-18; Mt 26,36-42
PIĄTEK, 5 czerwca Wsp. św. Bonifacego, b, m
Słowo Boże: 2Tm 3,10-17; Mk 12,35-37
Pierwszy piątek miesiąca. Modlitwa i ofiara za misje
SOBOTA, 6 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Tm 4,1-8; Mk 12,38-44
NIEDZIELA PRZENAJŚW. TRÓJCY, 7 czerwca
Słowo Boże: Wj 34,4-9; 2Kor 13,11-13; J 3,16-18
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Pierwsza pełna Eucharystia dzieci 
i Bierzmowanie młodzieży

Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa, odnaleźli 
drogi życia.

Papieskie Intencje Modlitwy – czerwiec 2020

Czas pandemii wymaga od nas szczególnego postępowania. Obowiązuje wciąż wiele obostrzeń, jak 
noszenie maseczek, zachowanie odległości, ograniczona ilość miejsc w kościele. Choć w tej chwili 

może być w naszej bazylice jednorazowo około 110 osób, to wciąż wielu z naszych Parafian odczuwa lęk 
i trudno im przełamać obawy o bezpieczeństwo. Starajmy się jednak wracać do Wspólnoty gromadzącej 
się na niedzielnej Eucharystii. Wszyscy tej Wspólnoty potrzebujemy, bo ona buduje właściwe relacje 
z Bogiem i między sobą.  Rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i komunii 
świętej prosimy, aby pomogli dzieciom w tym przygotowaniu, przede wszystkim poprzez wspólną 
modlitwę rodzinną, poprzez katechezę rodzicielską, tzn. mówienie dzieciom o Jezusie, który stał się 
Chlebem dla nas, który mówi: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne”. On jest 
naszym pokarmem w drodze. Nie ma prawdziwego życia bez Niego. Trzeba mieć serce czyste, wolne 
od grzechu, aby godnie Go przyjmować do swego serca. Trzeba mówić dziecku o grzechu, który jest 
brakiem słuchania Pana Boga, odejściem od Jego przykazań. Pomóc dziecku dobrze przygotować się 
do tej pierwszej spowiedzi poprzez rachunek sumienia, wyjaśnić co to jest sumienie. A jest to głos Boga, 
który wewnętrznie słyszymy, mówiący: idź za dobrem a zła unikaj. Sumienie jest to najskrytsze miejsce 
w nas, takie sanktuarium, gdzie spotykam się sam na sam z Bogiem. Oczywiście dobra spowiedź, szczera 
zależy od każdego z nas, ale jest też ona łaską, czyli darem Boga ukazującym Jego miłość do człowieka 
bez względu na wszystko, nawet wtedy, gdy upadniemy bardzo nisko. Bóg nigdy nie przestanie nas 
kochać, nigdy z nas nie zrezygnuje. On czeka na moją decyzję, na moją wolę, co ja zrobię z moim 
grzechem, czy się do niego przyznam, czy żałuję, czy chcę wrócić, czy chcę wynagrodzić wyrządzoną 
bliźniemu krzywdę. Rodzice, dobrze byłoby omówić z dzieckiem pięć warunków dobrej spowiedzi, 
co one oznaczają, czego wymagają od penitenta. Wytłumaczyć też poprawnie rolę spowiednika. On 
jest tylko narzędziem w ręku Pana Jezusa, tak samo grzesznym i tak samo potrzebującym nawrócenia 
i oczyszczenia w sakramencie pokuty. Ale w momencie, kiedy kapłan siada do konfesjonału i słucha 
spowiedzi, w jego osobie jest sam Chrystus, który przebacza grzechy i podnosi z upadku, bo mnie 
kocha, bo jestem Jego dzieckiem.
W tym roku uroczystości pierwszej spowiedzi i komunii świętej będzie kilka, a to z uwagi na panującą 
epidemię. I tak 13 czerwca o godz. 11.00 będzie pierwsza pełna Eucharystia dla trójki dzieci; 14 czerwca 
o godz. 11.00 dla 6 dzieci; 27 czerwca o godz. 11.00 dla 7 dzieci; 18 lipca o godz. 11.00 dla 10 dzieci; 
22 sierpnia o godz. 11.00 dla 7 dzieci i 22 sierpnia o godz. 13.00 dla 7 dzieci. Grupa dzieci litewskich 
będzie miała uroczystość 29 sierpnia o godz. 11.00. W przeddzień dzieci i rodzice przystąpią do spowie-
dzi świętej. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych będzie w ramach Eucharystii pierwszokomunijnej. 
Bliższe informacje i cały harmonogram przygotowania znjadziemy u ks. Krzysztofa Kaszuby, a grupa 
litewska u ks. Jarosława.
W tym roku przypada wizytacja kanoniczna (wymagana prawem kanonicznym) księdza biskupa. Ksiądz 
Biskup Ordynariusz przybędzie do nas 28 czerwca, w niedzielę. Będzie uroczysty ingres na pierwszej 
Mszy św. niedzielnej, potem na wszystkich Mszach św. będzie głosił słowo Boże. Młodzież nasza przyjmie 
sakrament bierzmowania w dwóch grupach. Jedna grupa na Mszy św. o godz. 15.00, a druga grupa na 
Mszy św. o 17.30. Świadkami dla młodzieży bierzmowanej będą rodzice: matka dla dziewczyny, ojciec 
dla chłopca. Wszystkie sprawy związane z przygotowaniem do bierzmowania koordynuje ks. Tomasz.
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Zobacz, Matko
cała Polska umajona!
Przy krzyżach, kapliczkach,
w kościołach śpiewają:
Chwalcie łąki umajone!
Cała Polska rozmodlona!

Nieprawda!
Dlaczego oni wiarę stracili?
Dlaczego przestali się modlić?
Matko, przecież jesteś tu Królową. 
Zdepcz głowę węża, moc Szatana.

Oni nie znali wolności.
Dalej są w niewoli.
Przybądź nam, miłościwa Pani, 
ku pomocy…
Okaż się Matką grzeszników.

Gwiazdo zaranna,
opiekunko skowronków,
jaskółek Matko,
patrz, jak się zmienia.
Wszystko, co czuje i co żyje,
Niech z nami chwali Maryję.

Bp Józef Zawitkowski

O MOJA 
ŚLICZNA, 
UMAJONA!

ŚW. JAN PAWEŁ II FATIMSKI             
Jak sam mówił, jego pontyfikat trwał tylko trzy lata. Reszta była darem Matki Bożej Fatimskiej, 

i zadaniem, które miał wypełnić

Ten, którego czcimy jako świętego, ma swój 
sekret świętości, ma swą tajemnicę modlitw 

wysłuchanych, próśb spełnionych, ofiar przyjętych. 
Także cudów. 
Jaki to sekret, jaka tajemnica, która uczyniła ten 
pontyfikat tak opatrznościowym, a samego papieża 
– świętym? Odpowiedź jest prosta, a zarazem dla 
wielu trudna do przyjęcia. 
Jan Paweł II to 
Jan Paweł Maryj-
ny. Od 1981 r. Jan 
Paweł Maryjny 
Fatimski.
Wszędzie widzi-
my znaki maryj-
ne jego wielkie-
go pontyfikatu. 
Matka Boża była 
w jego herbie 
biskupim i pa-
pieskim, była w 
jego zawołaniu, 
była w ikonie 
jasnogórskiej w 
jego prywatnej 
kaplicy, czuwała 
w figurze fatim-
skiej przy łóżku. 
Była obecna w aktach zawierzenia wypowiedzia-
nych w każdej papieskiej pielgrzymce. Jej wspo-
mnieniem kończył się każdy dokument papieski 
Jana Pawła II. Od Totus Tuus rozpoczyna się papieski 
testament. 
W pewnym momencie jego Maryja zamieszkała w 
Fatimie, miejscu objawienia mocy Serca Matki. Ten 
moment zadecydował o całym jego dalszym życiu. 
Chwila ta na zawsze zmieniła też świat.
Jan Paweł II chciał swój fatimski sekret uczynić naj-
bardziej osobistą wartością. Kto przeczuwa obec-
ność maryjnego charyzmatu w życiu papieża, ten 
dostrzega most, jaki Jan Paweł II przerzucił między 
doświadczeniem swego pontyfikatu i naszym, każ-
dego z nas zapraszając do największej przygody 
chrześcijańskiego ducha: doświadczenia nieustan-
nego prowadzenia przez Madonnę. 
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ŚW. JAN PAWEŁ II FATIMSKI             
Jak sam mówił, jego pontyfikat trwał tylko trzy lata. Reszta była darem Matki Bożej Fatimskiej, 

i zadaniem, które miał wypełnić

Dzień 13 maja 1981 r. zmienił wszystko. Papież 
uświadomił sobie, że zamach na jego życie nastąpił 
w dniu pierwszego fatimskiego objawienia. Czy 
był to zwykły zbieg okoliczności, czy może znak, 
że macierzyńska dłoń nie przestaje chronić Papie-
ża i że Fatima to orędzie zadane współczesnemu 
Kościołowi? Aby się o tym przekonać, Jan Paweł II 
sięgnął do dokumentów fatimskich.

Papież Polak 
sam przyznawał, 
że do czasu za-
machu niewiele 
wiedział o Fa-
timie. Postawmy 
jednak sobie py-
tanie, co w jego 
ustach znaczyło 
słowo „niewie-
le”. Przecież nie 
mógł nie słyszeć 
o poświęceniu 
swego narodu 
Niepokalane-
mu Sercu Maryi 
w 1946 r. i nie 
dostrzec jego 
elementów w 
aktach zawie-

rzenia przygotowywanych przez Prymasa Wyszyń-
skiego. Nie mógł nie dostrzec lęku komunistów 
przed orędziem. A jednak mimo to mówił, że mało 
wiedział o najważniejszym orędziu XX w.
To było „mało” wobec tego, o czym Papież dowie-
dział się dzięki dokumentacji fatimskiej. Kiedy za-
mknął księgę objawień, powiedział: „Zrozumiałem, 
że jedynym sposobem ocalenia świata od wojny, 
ocalenia od ateizmu, jest nawrócenie Rosji zgodnie 
z orędziem z Fatimy”.
Tak oto przesłanie fatimskie stanęło w centrum 
jego pontyfikatu. 
Od tamtych dni Fatima staje się mu bardzo bli-
ska. Jan Paweł II lubił powtarzać, że codziennie 
duchowo udaje się do Fatimy. „Fatima? Każdego 
dnia jestem tam obecny”! A kiedy 16 października 
1991 r. episkopat brazylijski wznosi toast z okazji 13 

rocznicy jego pontyfikatu, mówi: „Nie, nie można 
mówić o 13 latach. Powinniśmy mówić o trzech 
latach pontyfikatu i dziesięciu latach cudu.
Papież wiedział, po co został ocalony. Miał popro-
wadzić Kościół drogą wskazaną przez orędzie z 
Fatimy. A nam pozostawił zadanie poznania go i 
wprowadzenia w swoje codzienne życie. Bo tylko 
w ten sposób świat zostanie uratowany…
To nasze zadanie. Zrozumieć, dlaczego Jan Pa-
weł II oddał Maryi  cały świat, dlaczego w Fatimie 
ofiarował Bogu jako „żertwa ofiarna” za zbawienie 
świata, dla czego od sierpnia 1981 r. nie opuścił ani 
jednej pierwszej soboty, dlaczego miał przy łóżku 
Fatimską Madonnę i przed snem całował jej stopy i 
dłonie. To nasza droga: poznania fatimskiego apelu 
Maryi, oddana Jej samych siebie i codziennego 
zawierzania Jej Kościoła i świata, wędrowania w 
rytmie pierwszych sobót z różańcem w dłoni, z co-
miesięczną spowiedzią, z uczeniem się rozmyślania, 
z oddaniem się do dyspozycji Boga, by mógł się 
nami posłużyć, aby ratować biednych grzeszników.
    Wincenty Łaszewski 
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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. Tomasz Sikorski, ks. Jarosław Kalinowski, ks. Krzysztof Kaszuba

Odeszli do wieczności:

Zapowiedzi 
 przedślubne:

UZbigniew Wałukanis, Sejny 
 (l. 57)  zm. 04/05/2020
UZygmunt Koncewicz, 
Iwanówka (l. 85)  zm. 07/05/2020
UGrzegorz Buchowski,  Sejny  
 (l. 68)  zm. 08/05/2020
UZbigniew Chabrewicz,  Gawiniańce  
 (l. 65)  zm. 12/05/2020
UZofia Sidorowicz,  Sejny (l. 83)  zm. 14/05/2020
UJanina Czurlanis,  Sejny (l. 78)  zm. 16/05/2020
URemigiusz Anuszkiewicz, Sejny (l. 62)  zm. 18/05/2020

1/ Radosław Ludorf, kawaler, Pogorzelec, Para-
fia Karolin i Natalia Chmielewska, panna, Sejny, 
Parafia tutejsza.
2/ Dariusz Pietruszkiewicz, kawaler, Sejny i Anna 
Szułowicz, panna, Łumbie, oboje Parafia tutejsza.
3/ Arunas Balunas, kawaler, Poluńce, Parafia Puńsk 
i Sylwia Kubilis, panna, Radziucie, Parafia tut.
4/ Mariusz Namiotko, kawaler, Zelwa, Parafia Ber-
żniki i Justyna Łowiagin, panna, Dusznica, Parafia 
tutejsza.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki 
Roku Pańskim 2020: 

Luto Janina,Sejny, Zawadzkiego
Jasiewicz Aniela,Sejny, Zawadzkiego
Fidrych Lucyna Jarosław,Sejny, Zawadzkiego
Hołubowicz Joanna Dariusz,Sejny, Zawadzkiego
Jagłowska Irena,Sejny, Zawadzkiego
Chraboł Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Koncewicz Barbara Marian,Sejny, Zawadzkiego
Wiśniewscy Beata Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Fidrych Maria Jan,Sejny, Zawadzkiego 

Daniłowicz Ewa Tomasz,Sejny, Zawadzkiego 
Sawicka Halina,Sejny, Zawadzkiego
Luto Bożena Zenon,Sejny, Zawadzkiego
Sokołowscy Iwona Krzysztof,Sejny, Zawadzkiego
Kobeldis Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Meyza Ewa,Sejny, Zawadzkiego
Szafranowscy Jolanta Krzysztof,Sejny, Zawadzkiego 
Kukolscy Barbara Piotr,Sejny, Zawadzkiego 
Olszewscy Hanna Jarosław,Sejny, Zawadzkiego 
Bulwin Regina Stanisław,Sejny, Zawadzkiego 
Pietrewicz Janina,Sejny, Zawadzkiego 
Gobczyńscy Krystyna Jan,Sejny, Zawadzkiego 
Czeplik Jolanta Marek,Sejny, Zawadzkiego 
Dobuszyńska Teodozja,Sejny, Zawadzkiego 
Gobczyńscy Jadwiga Marek,Sejny, Zawadzkiego 
Buraczewscy Zofia Lech,Sejny, Zawadzkiego
Siebert Anna,Sejny, Zawadzkiego
Jachimowicz Hanna Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Rydzewska Monika,Sejny, Zawadzkiego
Jakubowska Genowefa,Sejny, Zawadzkiego
Grażulewicz Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Szoka Anna,Sejny, Zawadzkiego
Namiotko Violetta,Sejny, Zawadzkiego
Pachutko Irena Romuald,Sejny, Zawadzkiego
Nowacka Bożena,Sejny, Zawadzkiego
Keller Anna,Sejny, Zawadzkiego
Borowscy Halina Jan,Sejny, Zawadzkiego
Leszczyński/ Peliksza Urszula Piotr,Sejny, Zawadzkiego
Borowski Zbigniew,Sejny, Zawadzkiego
Gruda Małgorzata Jerzy,Sejny, Zawadzkiego
Pierożyńska Marianna,Sejny, Wojska Polskiego
Daniłowicz Zofia,Sejny, Wojska Polskiego
Jagłowscy Jolanta Mariusz,Sejny, Wojska Polskiego
Janiszewscy Wacława Ignacy,Sejny, Woj Polskiego
Kołakowscy Marianna Andrzej,Sejny, Woj Polskiego
Wydra Janina Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Wilkiel Jadwiga Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego
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INTENCJE MSZALNE  24.05 - 06.06.2020
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 24 maja
07:00 +Jan Milewski (gr)
08:30 +Helena i z r. Konewko
08:30 +Albin Szlaużys
10:00 +Czesław (20 rocz.) +Henryk (16 rocz.) 
 +Zofia (8 rocz.) i z r. Wysockich
10:00 +Franciszka (21 rocz.) +Zygmunt Luto
Żegary LT g. 10:00
11:30 Za parafian
Krasnowo g. 12:00
13:00 LT: +Helena Światłowska (gr)
13:00 LT: +Aniela +Gedymin Buraczewscy
15:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla parafian 

z Posejanki
17:30 +Grażyna Strokosz +Mieczysław Łepkowski
PONIEDZIAŁEK, 25 maja 2020  
06:30 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Bernard (20 rocz) +Janina z r. Makarewiczów 

+Andrzej Konewko
08:00 +Czesława +Wacław +Bożena +Zbigniew 
 z r. Gryniewiczów
08:00 +Marianna Bilińska (2mc)
17:30 +Helena Światłowska (gr)
17:30 +Jan i z r. Radzewiczów i Książków
17:30 +Janiana Ambrosiewicz (20 rocz) +Aleksander
WTOREK, 26 maja 2020 
06:30 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Anna +Aleksander z r. Tomkiel i Gołkowskich
08:00 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Leokadia +Józef Jodango
08:00 +Grzegorz Tomkiel (1 rocz) i rodzice
08:30 egzekwie: +Regina Ponganis (15 rocz)
17:30 +Krystyna +Jan Andruczyk
17:30 +Alina Ogórkis
17:30 +Leokadia Jarzębowicz
ŚRODA, 27 maja 2020 
06:30 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Stanisław +Jadwiga Romanowscy +zm 

rodzice
08:00 +Zm z rodz Tameckich
08:00 +Grzegorz +zm z rodz Pietrewiczów
17:30 +Helena Światłowska (gr)
17:30 +Tadeusz Jurgielanis (2mc)
17:30 +Klucznik Krystyna (7 rocz)
17:30 +Bronisława Kwaterska (3mc)
CZWARTEK, 28 maja 2020 
06:30 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Krystyna Rutkowska (12 rocz) 
 +Zofia Chowaniec
08:00 +Bernard Kobeldis (10 mc)
08:00 +Magdalena Sojko (2mc)
08:30 egzekwie: +Józef Luto (13 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Barbary 

w 60 rocz. urodz. i dla Hanny w 9 rocz. urodz.
17:30 +Helena Światłowska (gr)
17:30 +Barbara Strękowska (6mc)
PIĄTEK, 29 maja 2020 
06:30 +Alicja Agafonow

08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Renata Wojnowska (11mc)
17:30 +Jan Milewski (gr)
17:30 +Genowefa +Adam +Stanisław Święciccy 

+Felicja +Dominik Tytarczuk+Zofia +Antoni 
+Mirosław Sapiega

17:30 +Stanisław Palanis (rocz) +Anna +Wincenty 
Niewulis +Rozalia Gutowska

SOBOTA, 30 maja 2020  Nawiedzenie NMP odpust
06:30 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Stanisława Czajkowicz (4 rocz)
08:00 +Ludwika +Maciej i z r. Maksimowiczów
11:00 +Ks. Sylwester Domel (rocz. święceń)
11:00 +Helena Światłowska (gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, mocną wiarę i miłość 

dla Stasia, Mai, Dominika, 
 ich rodziców i Grzegorza
17:30 +z r Chmielewskich i Ołów
17:30 +Genowefa +Wacław (22 rocz) Gibas
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW., 31 maja 2020
07:00 +Helena Krejczman (8 rocz)
08:30 +Teodozja +Jan Jasińscy
08:30 +Stanisław (7 rocz) +Stanisława +Jerzy Czar-

kowscy
10:00 +Aniela +Michał Jodango
Żegary LT g. 10:00
11:30 Za parafian
Krasnowo g. 12:00
13:00 LT: +Jerzy (2 rocz.) +Donat (9 rocz.) Łatwis
15:00 
17:30 +Ks. Sylwester Domel (rocz. prymicji)
PONIEDZIAŁEK ,1 czerwca 2020
UrOczySTOść NmP maTKI KOścIOła 
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Władysława +Edward Juszkiewicz
08:00 +Olgierd Czeplik (1 rocz)
08:00 +Stanisława +Józef z r. Krachało i Alboszta
10:00
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Agaty, 

Karoliny, Mateusza, Dominika i ich rodziców
17:30 +Szymon Koncewicz
WTOREK, 2 czerwca 2020 
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Salomei Buchowskiej
08:00 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Leszek Leszkiewicz
08:00 +Marek (28 rocz) +Janusz +Marian 
 z r. Kaufmanów
17:30 Regina 5mc) +Andrzej Krzemińscy
17:30 +Leon +Marianna +Józef +Petronela +Józefa 

+Aleksandra z r. Gerwelów
ŚRODA, 3 czerwca 2020 
06:30 +Wiktor +Anna Budowicz +Waleria i Józef 

Rzenieccy
08:00 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Halina (7 rocz) i z r Sokołowskich i Ogórkisów
08:00 +Michał Bumbul (40 rocz) +Helena
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, po-

wiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” . 
Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego 
siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygoto-
wać nam miejsce.  Cały Kościół oczekuje na Zesłanie Ducha Świętego poprzez modlitwę Nowenną trwającą 
od minionego piątku. Łączymy się w tej modlitwie codziennie na nabożeństwie majowym.

Dzisija także wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstą-
pieniu Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego 

właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że 
Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. 

Dzień Matki we wtorek, 26 maja. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, Dziękując im 
za życie, za wychowanie, wskazanie na największą miłość, jaką jest Bóg. To ona nauczyła nas modlitwy  i 

życia według wiary. Pomódlmy się za nie, aby żyjącym Bóg dał radość i pokój serca, a zmare obdarzył Niebem. 

39 rocznicę  śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia wspominamy we 
czwartek, 28 maja. Oczekujemy na jego beatyfikację, która miała się odbyć 7 czerwca w Warszawie. 

Z powodu epidemii została przeniesiona na inny czas. Nie znamy jeszcze daty tej uroczystości, oby była 
jak najszybciej. Z pewnością Wielki Prymas jest nam bardzo potrzebny na ten trudny czas. Pamiętajmy, że 
On oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego będziemy obchodzić w przyszłą  niedzielę, która zakończy okres 
Wielkanocy. Uroczystość ta przypada 31 maja, a więc w doroczny odpust Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny. Oczywiście nie możemy odpustu obchodzić w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, dlatego 
obejdziemy odpust w sobotę, 30 maja. O godz. 11.00 będzie suma odpustowa z procesją wewnątrz bazyliki.  
Pół godziny wcześniej będzie modlitwa różańcowa. Będzie okazja do skorzystania ze spowiedzi św. Ser-
decznie zapraszam naszych Parafian do skorzystania z odpustu zupełnego, który możemy zyskać poprzez 
stan łaski uświęcającej, udział pełny we Mszy św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Tego dnia będą 
również Msze św. rano o 6.30 i o 8.00. Zapraszamy.

Drugi dzień Zielonych Świąt, poniedziałek, 1 czerwca to uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki 
Kościoła, głównej Patronki naszej Diecezji. Msze św. o 6.30; 8.00; 10.00 i 17.30. Tego dnia odpust w 

Żegarach - Msza św. w języku litewskim o 14.30, a w języku polskim o 16.00. Zachęcamy do udziału w 
uroczystości odpustowej.

W pierwszym tygodniu czerwca  pierwszy czwartek miesiąca - akurat będzie to uroczystość Jezusa 
Chrystusa, Jedynego i Wiecznego Kapłana - modlitwa za kapłanów i o nowe powołania, a w pierwszy 

piątek okazja do spowiedzi jak zawsze rano przed Mszami i po południu od 15.30, potem Msza św. o 16.00 
- zapraszamy dzieci kl. IV, a także młodzież - kandydatów do bierzmowania. Przed południem odwiedziny 
chorych i starszych w domach. Pierwsza sobota - wieczorem nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-
wie dla Genowefy Rzepiejewskiej 

 w rocz urodzin
17:30 +Lucyna +Wincenty +Helena
17:30 +Janina +Stanisław Kisiel
17:30 +Jan Zyskowski (11 rocz)
CZWARTEK, 4 czerwca 2020 
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Franciszka Miszkiel
08:00 +Jurkiewicz Stanisław (9mc)
08:00 +Nadzieja  +Wincenty z r. Danilczyków
17:30 +Franciszek Miszkiel
17:30 +Genowefa Kalinowska
PIĄTEK, 5 czerwca 2020  pierwszy miesiąca 
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Zbigniew Wałukanis (miesiąc od pogrzebu)
16:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Ewy Rapczyńskiej w 50 rocz. urodzin
SOBOTA, 6 czerwca 2020 pierwsza miesiąca 
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)

08:00 +Janina Małkińska (1 rocz.)
08:00 +Helena Wojciechowicz (9 rocz)
08:00 +Walerian Kuczyński
08:30 egzekwie: +Janina Małkińska (1 rocz)
16:00 O bog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Piotr Skrypko
17:30 +Jerzy Salwecki (4mc)
NIEDZIELA PRZENAJŚW. TRÓJCY, 7 czerwca 2020 
07:00 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:30 +Regina Ziniewicz (8mc)
08:30 +Daniel Lewkowicz (13 rocz) i rodzice
10:00 +Helena +Wacław Koneszko i rodzice 
 +Stanisław
Żegary LT g. 10:00
11:30 Za parafian
Krasnowo g. 12:00: +Jan Gaus (3 rocz)
13:00 LT: +Anna +Antoni Skrypko
13:00 LT: +Aniela +Jan +Wilius Klucznik
13:00 LT: +Maria +Piotr Seweryn
15:00 +Jan Milewski (6mc)
17:30 +Jerzy Fiedorowicz (33 rocz) +Janina +Franciszek
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W IV Niedzielę Wielkanocną, która nazywana jest 
Niedzielą Dobrego Pasterza, 3 maja nawiedził nasze 
Sanktuarium Pasterz naszej Diecezji Biskup Jerzy, 
który celebrował sumę i wygłosił homilię, a po 

Mszy św. przed cudownym obliczem Matki Boskiej 
Sejneńskiej zawierzył diecezję i Ojczyznę Najśw. 

Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Poświęcił także kilka tysięcy różańców zebranych 

przez kapelana Aresztu Śledczego w Suwakach 
ks. Szymona Wysockiego z przeznaczeniem dla 
więźniów, aby rozbudzi w nich pragnienie mo-
dlitwy prowadzącej do nawrócenia i przemiany 
życia. Tej samej niedzieli rozpoczynającej Tydzień 
Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne wie-
czorną Mszę św. i słowo Boże wygłosił biskup 
pomocniczy naszej diecezji Biskup Adrian Galbas. 
Po Mszy św. w kaplicy Matki Bożej we wspólnocie 
kapłańskiej modliliśmy się Różańcem powierzając 

intencje o nowe powołania, za Ojczyznę i ustanie 
epidemii, a także za wszystkich pomagających w 
jej zwalczaniu. Była to pierwsza wizyta nowego 
biskupa pomocniczego w naszym Sanktuarium. 
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Kodeńska

Omawiamy dziś czwarty wizerunek Matki Bo-
żej Kodeńskiej. W poprzednich odcinkach po-

święconych Królowej Podlasia poznaliśmy historię 
Mikołaja Sapiehy i porwania obrazu do Kodnia, 
wiemy dlaczego obraz jest nazywany Matką Bożą 
Guadalupe lub Gregoriańską oraz skąd obraz znalazł 
się na ponad 50 lat w klasz-
torze jasnogórskim. Dziś po-
znamy historię najnowszą. 
Niewiele brakowało a obraz 
z Częstochowy nie trafiłby 
z powrotem do Kodnia. Sa-
piehowie podjęli starania o 
odzyskanie obrazu Matki 
Bożej Kodeńskiej i prze-
niesienie go z Częstochowy 
do ich zamkowej kaplicy w 
Krasiczynie. Po wielu latach 
zabiegów, uzyskali w końcu 
zgodę władz kościelnych i 
świeckich, a termin prze-
niesienia wizerunku usta-
lono na 2 VIII 1914 roku, 
w 39 rocznicę wywiezienia 
obrazu z Kodnia. Wybuch I 
wojny światowej spowodo-
wał jednak, że peregrynacja 
ta nie doszła do skutku. W 
1918 roku ks. bp Henryk 
Przeździecki przystąpił do 
reaktywowania diecezji 
podlaskiej. W 1919 polecił 
przygotowywać świątynię kodeńską, ogołoconą przez 
prawosławnych. Nawiązał kontakt z abp. Krakowa, 
księciem Adamem Sapiehą z linii kodeńskiej. „Książę 
Niezłomny” abp Sapieha opowiedział się na rzecz 
Kodnia, ucinając wszelkie roszczenia rodowe Sapie-
hów. Bp Przeździecki najpierw przewiózł obraz do 
pracowni konserwatorskiej prof. Jana Rutkowskiego 
w Warszawie w marcu 1926. Pod koniec stycznia 
1927 Matka Boża Kodeńska została przeniesiona do 
kaplicy w Zamku Królewskim. W końcu, w uroczystej 
procesji z honorami wojskowymi i kościelnymi przez 

Siedlce obraz dotarł do Kodnia w dniu 4 IX 1927 
r. i jest tam do dnia dzisiejszego. Na koniec warto 
wspomnieć o malarskich kopiach cudownego obrazu. 
W Tucznej 16 km od Kodnia, w ołtarzu bocznym, 
znajduje się kopia obrazu MB Kodeńskiej, zapewne 
z 1882 roku. Do tego kościoła przeniesiono większość 

wyposażenia oryginalnego 
kościoła w Kodniu po jego 
zamianie na cerkiew. W 
Muzeum Zamoyskich w Ko-
złówce, przy kaplicy znajdu-
je się pokój, w którym w cza-
sie wojny mieszkał ks. Stefan 
Wyszyński, ukrywający się 
przed gestapo. Jednym z 
eksponatów jest wizerunek 
Matki Boskiej Kodeńskiej 
wykonany w stylistyce lu-
dowej podobnej do naszych 
obrazów. Kolejna kopia ko-
deńskiego obrazu znajduje 
się w parafii Chrystusa Kró-
la w Bojanowie koło Raci-
borza. Według zapisków 
parafialnych obraz podaro-
wał król Jan III Sobieski lub 
jego wojska idąc na odsiecz 
Wiednia jako wotum dzięk-
czynne. Ponad 300 lat temu 
powstała barokowa „Gene-
alogia Sapieharum”, tablica 
genealogiczna złożona z 70 

portretów Sapiehów. Wśród obrazów wiszących 
ongiś w kościele sanktuaryjnym, a dziś wyekspono-
wanych na Wawelu, znajduje się portret Mikołaja 
Sapiehy, który sprowadził do Kodnia wizerunek 
Madonny Gregoriańskiej. Na portrecie tym w rogu 
obrazu namalowano wizerunek MB Kodeńskiej. 
Wizerunek ten jak i cała galeria datowany jest na 
1709 rok. Tym bardziej doceńmy rzadkie i różne 
stylistycznie 4 obrazy kodeńskie prezentowane w 
Siewcy.
   Marcin Błaszczyk


