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Czytamy w Konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen 
Gentium o ziemskim posłannictwie Chrystusa: «Przy-

szedł tedy Syn, zesłany przez Ojca, który wybrał nas w 
Nim przed stworzeniem świata i do przybrania za synów 
Bożych przeznaczył, ponieważ w Nim spodobało mu się 
wszystko). Żeby wypełnić wolę Ojca, Chrystus zapocząt-
kował królestwo niebieskie i objawił nam tajemnicę Ojca, 
a posłuszeństwem swym dokonał odkupienia». Powyższy 
tekst soborowy stawia przed nami prawdę o dogłębnej 
spójności, jaka zachodzi pomiędzy tym posłannictwem a 
samym Posłanym, czyli Chrystusem, który wypełniając je 
ukazuje swoje osobiste właściwości i cechy. Pod tym kątem 
trzeba wskazać na pewne rysy podstawowe, które uwy-
datniają się w całym postępowaniu Chrystusa, znajdują 
wyraz w Jego nauczaniu i służą w pełni tej wiarygodności, 
jaką posiada całe Jego mesjańskie posłanie. Jezus w swoim 
nauczaniu oraz postępowaniu ukazuje przede wszystkim 
swoje dogłębne zjednoczenie w myśli i w czynach z Ojcem. 
To co pragnie przekazać swoim słuchaczom (oraz całej 
ludzkości), pochodzi od Ojca, który Go «posłał na świat» . 
«Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie 
posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć  i oznaj-
mić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. 
To, co mówię, mówię tak, jak Mnie Ojciec powiedział» (J 
12, 49-50). «To mówię, czego Mnie Ojciec nauczył» (J 8, 28). 
Słowa powyższe świadczą o tym, jak w swoim nauczaniu 
Chrystus pozostaje «świadkiem wiernym». Równocześnie 
uwydatnia się w nich rys owego szczególnego «posłuszeństwa» Syna wobec Ojca, które w momencie 
szczytowym okaże się «posłuszeństwem aż do śmierci».

 JEZUS CHRYSTUS: ŚWIADEK WIERNY  

PRAWDY WIARY ...

 
OTO SYN TWÓJ   

Pragnę ukryć się w tym sercu, które zostało przebite z miłości dla mnie. W nim odnajduję swoje 
ukojenie, w nim jest zawarte wszystko, czego potrzebuję. Jezu, pokazuj mi, w jaki sposób mogę 
przyczyniać się do tego.

22 czerwca Mt 6,19-23     Moja nagroda jest u Pana. Moja Ojczyzna jest w Niebie. Każde-
go dnia mieć świadomość tego, że od mojej postawy zależy to, czy będę na wieki przed 
Obliczem Boga.

26 czerwca Mt 7,6.12-14   Jedna z najstarszych zasad życia chrześcijańskiego: Wszystko 
więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie uczynili, i wy im czyńcie. Gdy spojrzymy na naszą 
postawę wobec bliźniego, możemy nie mieć prawa, by dziwić się temu, jak jesteśmy przez 
nich traktowani.

30 czerwca Mt 8, 5-17     Jezu, ty znasz moje serce, uzdrów w nim wszystko to, co wymaga 
jeszcze uzdrowienia. Tobie się powierzam i Tobie się oddaję.

(z książki Jana Pawła II Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela)
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Jezus powiedział do 
swoich apostołów: 

«Nie bójcie się ludzi! 
Nie ma bowiem nic 
skrytego, co by nie 
miało być wyjawione, 

ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowie-
dzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie 
w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na 
dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, 
lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, 
który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie 
sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli 
Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. 
U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na 
głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż 
wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do 
Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim 
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze 
przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie». 

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Syn „prześwietlając wszystko, co na temat Opatrz-
ności zostało powiedziane, daje najszczególniejsze 

świadectwo tajemnicy swojego Ojca: tajemnicy Opatrz-
ności i troski ojcowskiej, która ogarnia każde stworzenie, 
choćby najmniej znaczące, jak trawa polna czy wróble. 
O ileż bardziej człowieka! Chrystus to nade wszystko 
pragnie uwydatnić: jeśli Opatrzność Boża okazuje się 
tak szczodra wobec stworzeń nieporównanie niższych 
od człowieka, o ileż bardziej odnosi się do niego. Została 
w tę ewangeliczną przypowieść o Opatrzności głęboko 
wpisana ta sama prawda o hierarchii wartości, jaka 
obecna jest od początku w Księdze Rodzaju, w opisie 
stworzenia: człowiek posiada prymat nad rzeczami. 
Prymat swej natury i swojego ducha, prymat w trosce i 
opiece Opatrzności, i w sercu Boga.  (Katecheza 14 V 1986)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XII ZWYKŁA – 21 czerwca 2020 NIEDZIELA XIII ZWYKŁA  - 28 czerwca 2020

Mt 10, 37-42 Mt 10, 26-33

Jezus powiedział do 
swoich apostołów: 

«Kto kocha ojca lub 
matkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie 
godzien. I kto kocha 

syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie go-
dzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie 
jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci 
je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie 
je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto 
przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka 
otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako spra-
wiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto 
poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych 
najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, 
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Radykalność tego wezwania nie tylko ze specyfiki 
języka Ewangelii, ale z konkretnych wymagań 

przylgnięcia do Chrystusa. Używając tych mocnych 
słów, Jezus mówi, że Ewangelia, jest także źródłem 
„zaniepokojenia” dla człowieka. A wymagać, to znaczy 
zarazem niepokoić sumienia, nie dopuszczać do fał-
szywego „pokoju”, w którym sumienie staje się niewraż-
liwe i właściwie obumiera. Do całej rodziny ludzkich 
czynów wnosi On światło, rozpraszając ciemności w 
myślach,  zwłaszcza w sumieniach, aby w każdym 
człowieku zapanowała prawda. Dlatego Jezus jest 
wymagający. Nie zawzięty i bezlitośnie surowy, ale 
silny i stanowczy w swym nawoływaniu do życia w 
prawdzie.   (Katecheza 28 X 1987)

Współczesnego człowieka niszczy pośpiech. 
Nigdy się nie zatrzymuje. A przecież tajemnicą 
szczęścia jest umieć czasem przystanąć.
   [ Michel Quoist ]
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XII ZWYKŁA,  21 czerwca
Słowo Boże: Jr 20,10-13; Rz 5,12-15; Mt 10,26-33
PONIEDZIAŁEK, 22 VI, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Krl 17,5-8.13-18; Mt 7,1-5
WTOREK, 23 VI,  Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Krl 19,9-36; Mt 7,6.12-14
ŚRODA, 24 VI, Uroczystość Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela
Słowo Boże: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80
CZWARTEK, 25 VI, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Krl 24,8-17; Mt 7,21-29
PIĄTEK, 26 VI,  Wsp. św. Zygmunta Gorazdow-
skiego, prezbitera
Słowo Boże: 2Krl 25,1-12; Mt 8,1-4
SOBOTA, 27 VI, Wsp. NMP Nieustającej Pomocy
Słowo Boże: Lm 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17
NIEDZIELA XIII ZWYKŁA, 28 czerwca
Słowo Boże: 2Krl 4,8-16; Rz 6,3-11; Mt 10,37-42

Za rodziny, aby były otaczane miłością i szacunkiem oraz wspierane 
radą.

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (45)

W latach 1967 – 1973 poczyniono wiele starań  o spełnienie wa-
runków, dzięki niestrudzonym działaniom ówczesnego Ku-

stosza Sanktuarium i Proboszcza Kolegiaty Sejneńskiej Ks. prałata 
Stanisława Rogowskiego. Początkiem działań było następujące 
wydarzenie: Ks. Rogowski w październiku 1967 roku przygotował 
figurę Matki Boskiej do przewiezienia jej do Zakładu Konserwacji 
Zabytków w Warszawie do renowacji.  Figura po 37 latach wyma-
gała ponownej konserwacji. W kolegiacie sejneńskiej odbyło się 
trzydniowe nabożeństwo pożegnalne, połączone ze złożeniem u 
stóp figury licznych podziękowań i próśb od parafian. Stanowiły 
one znaczące dowody kultu i czci Matki Boskiej Sejneńskiej. Po 
ośmiu miesiącach odnowiona, cudowna figura powróciła do 
sejneńskiej kolegiaty.
Dnia 18 października 1967 roku Ks. Stanisław Rogowski złożył 
wizytę w Episkopacie Polski, gdzie odbył spotkanie z Prymasem 
Polski. Poprosił o wpisanie się do Księgi czci Matki Bożej Sejneń-
skiej i złożył zaproszenie do odwiedzenia Parafii. Stefan Kardynał 
Wyszyński, doceniając oddanie i cześć figurze, udzielił specjalnego 
błogosławieństwa. W księdze pamiątkowej wpisał akt synow-
skiego oddania Matce Boskiej. „Matce Bożej Sejneńskiej składam 

uczucia synowskiego oddania i czci. Każdemu, kto klęka przed Matką Boską Sejneńską z serca błogosławię”. 
Niniejsza inskrypcja znacząco podniosła rangę sejneńskiego sanktuarium. Kardynał Wyszyński zasugerował 
podjęcie starań o koronację figury, mając na uwadze: rozwój duszpasterstwa od XVII wieku, w tym 202 lata 
funkcjonowania Konwentu Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów oraz 107 lat Diecezji Augustowskiej 
czyli Sejneńskiej. W okresie ponad 300 lat  trwał nieustannie rozwój kultu cudownej figury Matki Boskiej w 
Sejnach i stanowił podstawę działalności duszpasterskiej.  Dnia 10 lipca 1969 roku Ks. Rogowski skierował 
pisemną prośbę do Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej biskupa Czesława Falkowskiego, prosząc o pomoc 
w koronacji figury Matki Boskiej Sejneńskiej. Zasugerował, że taką okazją będzie planowana na 30 sierpnia 
1970 roku, wizyta Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w parafii sejneńskiej.  Argumenty prośby zamieścił na 
czterech stronach pisma. W archiwum parafii znajduje się kopia pisma.  Eugeniusz Klimaniec

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

Starania Ks. proboszcza Stanisława Rogowskiego 
o rozszerzanie kultu i czci Cudownej Figury Matki 

Bożej Pani Sejneńskiej.

PONIEDZIAŁEK, 29 VI, Uroczystość św. Ap Pio-
tra i Pawła
Słowo Boże:Dz 12,1-11; 2Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19
WTOREK, 30 VI, Dzień powszedni
Słowo Boże: Am 2,6-10.13-16; Mt 8,23-27
ŚRODA, 1 VII, Dzień powszedni
Słowo Boże: Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34
CZWARTEK, 2 VII, Dzień powszedni
Słowo Boże:  Am 7,10-17; Mt 9,1-8
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 3 VII, Święto św. Tomasza Apostoła
Słowo Boże: Ef 2,19-22; J 20,24-29
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 4 VII, Dzień powszedni
Słowo Boże: Am 9,11-15; Mt 9,14-17
Pierwsza sobota miesiąca
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA,  5 lipca
Słowo Boże: Za 9,9-10; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Czym jest wizytacja kanoniczna?

Przed nami  w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzi Biskup Ełcki, JE ks. bp Jerzy 
Mazur, będzie miała miejsce w niedzielę, 28 czerwca br.
Czym ona jest? Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup 

jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymii wspólnie 
przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by 
prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako 
gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, 
że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania 
ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytel-
nie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą 
zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. 
Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i ad-
ministracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie 
religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa 
występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem 
duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej 
istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (tak mówi doku-
ment o posudze biskupa w Kościele: Pastores gregis, nr 46). Tegoroczna wizytacja kanoniczna  odbywać 
się będzie w czasie trwajcej pandemii koronawirusa. Pierwsza część wizytacji miała odbyć się w marcu 
odwiedzeniem naszych szkół i spotkanie z uczniami i gronem nauczycielskim. Wirus to uniemożliwił, 
myślę, że w najbliższej przyszłości, może jesienią będzie okazja zaprosić naszego Pasterza do wspólnot 
szkolnych. Nie będzie też spotkania Biskupa z chorymi, wszak szpital, hospicjum czy chorzy w domach 
to też miejsce naszej posługi duszpasterskiej, także będzie ku temu okazja w innym czasie. Tegoroczna 
wizytacja zatem nie ma pełnego wymiaru, ale ogromnie cieszymy się, że mimo sytuacji pandemicznej 
dojdzie do skutku, że będziemy mogli wspólnie z naszym Pasterzem modlić się wielbiąc Boga za dar 
wspólnoty Kościoła i prosząc o błogosławieństwo za przyczyną Biskupa Ełckiego Jerzego dla naszej 
Parafii i wszystkich dzieł dobrych, które prowadzimy w naszej parafialnej Wspólnocie. 
Drodzy Parafianie, serdecznie zapraszam Was na niedzielną Eucharystię, właśnie 28 czerwca i udziału 
w spotkaniach z Księdzem Biskupem.

Plan wizytacji:
NIEDZIELA XIII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU – 28.06.2020
Godz. 08:30 – Ingres. Eucharystia – celebruje i homilię głosi Ksiądz Biskup. Powitanie przez wiernych i 
proboszcza, który składa Księdzu Biskupowi sprawozdanie z życia Parafii w czasie od ostatniej wizytacji
Godz.10.00 – Eucharystia z udziałem dzieci – celebruje i homilie głosi miejscowy kapłan. Na zakończenie 
Mszy Świętej Ksiądz Biskup wygłosi słowo pasterskie i pobłogosławi dzieci. 
Godz. 11.30 – Eucharystia – suma – celebruje i homilie głosi ks. proboszcz. Zaproszeni są na tę Mszę św. 
parafianie z Krasnowa ( kaplica dojazdowa - nie będzie tam Mszy św. o g. 12.00). Po Mszy św. spotkanie 
ze wspólnotami ( Żywy Różaniec, Domowy Kościół, Wieczernik, Nieustający Różaniec, Wspólnota Intro-
nizacji Chrystusa Króla, Akcja Katolicka, Dzieło Nieustannej Nowenny, Zespół Muzyczny Uwielbienia, 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Liturgiczna, Służba Ołtarza, Krąg Biblijny). Na zakończenie Ksiądz 
Biskup skieruje do wiernych słowo pasterskie i udzieli błogosławieństwa.
Godz. 13.00 – Eucharystia w języku litewskim – celebruje ks. Jarosław. Homilia Ksiądz Biskup. Na tę Mszę 
św. przyjadą parafianie z Żegar (kościół filialny - nie będzie tam Mszy o 10.00)
Godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Eucharystia z udziałem Rady Parafialnej – celebruje 
proboszcz. Homilia Ksiądz Biskup. Spotkanie z Radą Parafialną na plebanii. Obecni będą katecheci.
Godz. 17.30 – Eucharystia z Sakramentem Bierzmowania młodzieży klas ósmych (60 osób) 
Około 19.00 – kolacja z kapłanami dekanatu.
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W 25 rocznicę śmierci czcigodnego 
Proboszcza Parafii w Sejnach Księ-

dza prałata Stanisława Rogowskiego, pra-
gnę przypomnieć jego heroiczny trud w 
odrestaurowaniu sejneńskiego kościoła, 
wówczas kolegiaty i liczne dobroczynne 
działania.
 Posługę kapłańską w Parafii Nawiedzenia 
NMP w Sejnach realizował; w latach 1964 
– 1967 jako administrator. 12. 05. 1967 
powołany przez Biskupa Łomżyńskiego 
Proboszczem Parafii Sejneńskiej i Dzieka-
nem Dekanatu św. Kazimierza Królewicza 
w Sejnach.  Jego sumienność i bezgra-
niczne zaangażowanie w ratowanie cen-
nego zabytku architektury sakralnej w 
Sejnach, obrazują w szczegółach, jego 
własnoręczne zapisy w kronice parafial-
nej. Zapisy skrótowo i systematycznie 
opisują, ile samozaparcia i woli poświęcał 
dla zdobycia podstawowych materiałów 
budowlanych, w czasach reglamentacji 
i ignorowania przez ówczesne władze 
regionu potrzeb kościoła, w czasach po-
wojennego zubożenia miejscowej spo-
łeczności.
Dzięki jego zaangażowaniu i staraniom w 
latach 1966 - 1973 został przeprowadzony 
gruntowny remont kolegiaty sejneńskiej. 
Z troskliwą opieką ożywił kult Matki Naj-
świętszej w cudownej figurze sejneńskiej. 
Szczytem starań było doprowadzenie do 
Jej koronacji 7 września 1975 r. Kościół 
uzyskał tytuł Bazyliki Mniejszej oraz Sank-
tuarium Matki Bożej Sejneńskiej.
W 1975 r. papież Paweł VI  mianował Ks. 
Rogowskiego prałatem honorowym  Jego 

ŚP. KSIĄDZ 
PRAŁAT 

STANISŁAW 
ROGOWSKI

BŁOGOSŁAW, MAMO 
BŁOGOSŁAW, TATO           

Przed laty powszechną praktyką było błogosławienie dzieci przez rodziców: czy to przed wyjściem do 
szkoły, czy też przed wyjazdem na kolonie, studia, nie mówiąc już o błogosławieństwie na dobranoc. 

Dziś coraz mniej rodziców o tym pamięta.

Często błogosławieństwo dzieci ogranicza się 
do tego, które odbywa się przy udzielaniu 

chrztu, potem przy Pierwszej Komunii świętej, 
kolejne przed zawarciem małżeństwa lub prymi-

cją – i tyle. A przecież błogosławieństwo to wielki 
dar i pomoc dla człowieka. Błogosławieństwo 
kogoś to modlić się i prosić o łaski dla tej osoby. 
Błogosławić to pragnąć, by człowiek był szczęśli-
wy, by Bóg go takim uczynił.

Bądź z Bogiem
Dziś często narzekamy na dzieci, że są niegrzecz-
ne, źle się zachowują, są niespokojne, nerwowe, 
nie mają żadnych wartości itd. Warto się zasta-
nowić, czy taki stan rzeczy nie jest spowodo-
wany tym, że zamiast błogosławić dzieci, prze-
klinamy je. Zamiast przyzywać do nich Jezusa, 
przyzywamy diabła. Zamiast dać im ochronę i 
bezpieczeństwo, wystawiamy je na ryzyko i jawne 

PARAFIA SEJNEŃSKA PAMIĘTA
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BŁOGOSŁAW, MAMO 
BŁOGOSŁAW, TATO           

Przed laty powszechną praktyką było błogosławienie dzieci przez rodziców: czy to przed wyjściem do 
szkoły, czy też przed wyjazdem na kolonie, studia, nie mówiąc już o błogosławieństwie na dobranoc. 

Dziś coraz mniej rodziców o tym pamięta.

niebezpieczeństwo.
Do Jezusa przynoszono dzieci, a On „biorąc je 
w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 
10,16). To samo pragnie czynić i dziś, bo w szcze-

gólny sposób kocha 
dzieci, dlatego wciąż 
aktualne są Jego słowa: 
„Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, 
nie przeszkadzajcie im; 
do takich bowiem nale-
ży królestwo Boże” (Mk 
10,14). Można by te sło-
wa sparafrazować i po-
wiedzieć: „Błogosławcie 
i pozwólcie, abym był z 
waszymi dziećmi, bym 
je ochraniał i obsypywał 
darami”.

W imię Trójcy
Należy powiedzieć, że 
każde błogosławień-
stwo jest uwielbieniem 

Boga i modlitwą o Jego dary. Gdy błogosławimy 
dziecko, oddajemy chwałę Stwórcy i jednocześnie 
prosimy, by był z naszym dzieckiem i wspierał je 
swoimi darami. Dlaczego z tego nie korzystać jak 
najczęściej, dlaczego pozbawiać dziecko tego, co 
najlepsze? Szczególnie w dzisiejszym świecie, 
pozbawionym jakichkolwiek wyższych wartości. 
Błogosławieństwo ojca i matki  ma tak wielką 
moc, że potrafi uzdrowić, potrafi wprowadzić 
pokój w sercu dziecka. Niech zatem codzienny 
znak krzyża i błogosławieństwo dziecka będą 
naszym chlebem powszednim. Dzieci na to cze-
kają. Błogosławmy je i wszystko co oddajemy w 
ich użytkowanie.
   Ks. Dariusz Ostałowski

Świątobliwości, w uznaniu zasług położo-
nych przy odbudowie kolegiaty sejneńskiej, 
aktywność i gorliwość duszpasterską oraz 
przykładny takt i postawę kapłańską.
Ksiądz Stanisław Rogowski objął szczególną 
troską inne świątynie na terenie parafii. Za-
bytkowy, modrzewiowy kościół w Żegarach 
z 1793 r. który spłonął w 1984 roku, z wielkim 
zaangażowaniem odbudował i  23. 08. 1987 
r. jako nowy, w pełni wyposażony kościół p.w. 
św. Bartłomieja.
W trosce o parafian gminy Giby – w 1982 r. 
przeniósł opuszczoną, drewnianą molennę 
staroobrzędowców z Pogorzelca i w 1983 r. 
przy wielkim zaangażowaniu parafian od-
budował i doprowadził do konsekracji, jako 
filialny kościół św. Anny. 
W 1988 roku na potrzeby parafian z odległej 
wioski Krasnowo i okolic, parafia zakupiła 
działkę ½ hektara leżącej na terenie Krasno-
wa. Teren ogrodzono, wybudowano dom 
parafialny z dwoma wieżyczkami, w którym 
wyposażono punkt katechetyczny oraz ka-
plicę.  
W grudniu 1993 r. ze względu na stan zdro-
wia, Biskup Ełcki Wojciech Zięba zwolnił Ks. 
Rogowskiego ze sprawowanych urzędów. 
Zmarł 19 czerwca 1995 r, pochowany zgod-
nie ze swoją wolą na cmentarzu parafialnym 
w Sejnach.
Prawie trzydziestoletnia praca duszpasterska 
w parafii, zaangażowanie w przywrócenie i 
rozsławienie kultu cudownej figury Matki Bo-
żej, Pani Sejneńskiej, zasługują na wdzięcz-
ność i pamięć w modlitwie o chwałę nieba 
dla śp. Ks. prałata Stanisława Rogowskiego.
   Eugeniusz Klimaniec
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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

06/06/2020 Adrian Jakubowski
11/06/2020 Franciszek Leszczyński
13/06/2020 Aleksandra Wojciechowska
14/06/2020 Mateusz Czokajło

06/06/2020
Laura Kochańska i Mateusz Bieńkowski

Odeszli do wieczności:

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UIrena Żukowska, Burbiszki 
 (l. 55)  zm. 03/06/2020
UJózef Sienkiewicz, Sejny 
                        (l. 74)  zm. 05/06/2020
UAnna Turowicz,  Sejny  
 (l. 86)  zm. 10/06/2020
UZenon Sitkowski,  Nowa Wieś Ełcka  
 (l. 71)  zm. 10/06/2020
UZofia Sienkiewicz, Marynowo 
 (l. 101)  zm. 11/06/2020

1/ Tomasz Sojka, kawaler, Sejny  i Sylwia Misiuka-
nis, panna, Sejny, oboje Parafia tutejsza.
2/ Dawid Rydzewski, kawaler, Sejny i Ewelina 
Koneszko, panna, Sejny, oboje Parafia tutejsza.
3/ Cezary Radzewicz, kawaler, Sejny i Marta Ka-
ufman, panna, Lasanka, oboje Parafia tutejsza.
4/ Dawid Żyliński, kawaler, Błąkały, Parafia Dube-
ninki i Magdalena Adamowicz, panna, Degucie, 
Parafia tutejsza.
5/ Krzysztof Baryłka, kawaler, Białystok, Parafia 
św. Karola Boromeusza i Anna Żardecka, panna, 
Sejny, Parafia tutejsza.

W OSTATNIM CZASIE : OFIARODAWCY NA REMONT

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

Gibas Halina Eugeniusz,Sejny, Konarskiego
Auron Sabina Marian,Sejny, Konarskiego
Tarasiewicz Bogumiła,Sejny, Konarskiego
Głembocki/ Niewulis Danuta Jan,Sejny, Konarskiego
Łabanowska Celina,Daniłowce 
Orzechowscy Janina Antoni,Daniłowce 
Stankiewicz Sabina Marian,Daniłowce 
Przekopscy Irena Stanisław,Daniłowce
Przekopscy Agnieszka Jarosław,Daniłowce
Luto Ewa Krzysztof,Daniłowce
Makowscy Grażyna Ryszard,Daniłowce
Fiedorowicz Alicja,Daniłowce
Fiedorowicz Jadwiga,Daniłowce
Sewastynowicz Lucyna Franciszek,Sejny, Konarskiego 
Mikołajczyk Leokadia Henryk,Sejny, Elektryczna
Dzienisiewicz Agnieszka Paweł,Sejny, Elektryczna 
Klahs Zofia Andrzej,Sejny, Elektryczna 
Zajko Zofia,Sejny, Elektryczna 
Juszkiewicz Renata,Kolonia Sejny 
Poźniak Grażyna Czesław,Kolonia Sejny 
Żytkowska Maria,Kolonia Sejny 
Majewscy Marianna Wacław,Kolonia Sejny
Gaus Marianna,Sankury 
Jankowscy Katarzyna Romuald,Sankury 
Czarnieccy Irena Antoni,Sankury 
Pieczulis Dalicja Waldemar,Sankury 
Bubrowscy Anna Stanisław,Sankury 
Łebkowska Ewa,Krasnowo 
Łobik Alicja,Krasnowo 
Głowaccy Joanna Waldemar,Krasnowo
Kossa Wida Józef,Krasnowo
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INTENCJE MSZALNE  21.06 - 05.07.2020
NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 21 czerwca 2020 
07:00 +Stanisław (47 rocz) i  z r. Sidorów
08:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:30 +Robert (29 rocz) +Józef i z r.  Milewskich 
 i Rakucewiczów
10:00 +Józef +Jadwiga Harackiewicz +Marian +Józef 

+Helena Zielińscy +Krystyna Gruszczyńska
10:00 +Józef (38 rocz) +Stanisława Żytkowscy 
 +Władysława Kaszkiel
11:30 Za parafian
11:30 +Maciej +Dominika (rocz.) Miszkiel
12:00 Krasnowo: +Zofia +Antoni
13:00 LT: +Anna Maciukanis +Bene +Józef Misiukanis 

+Jan +Marta Subocz
15:00 
17:30 +Halina Markiewicz (3 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 22 czerwca 2020  
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i szczęśliwy zabieg dla 

Stanisława
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Danuty 

Kamińskiej i rodziny
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Janiny i 

Antoniego
08:00 +Zofia Wala (12 rocz)
17:30 +Edward Simniszko (10 rocz) +Helena (8 rocz) 

Władysław
17:30 +Józef Sikorski (12 rocz) +Stefania +Ludwik 

Jakubowscy
17:30 +Eugenia Szczuka (1 rocz)
17:30 +Łukasz Gulan (5mc)
WTOREK, 23 czerwca 2020 
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Leokadia +Józef Jodango
08:00 +Helena Gajdzińska (2 rocz)
08:00 +Zygmunt Sojka (3mc)
17:30 +Zdzisław Koncewicz
17:30 +Marian +Sabina Miszkiel
17:30 +Maciej Buchowski
ŚRODA, 24 czerwca 2020 
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jana i 

Władysławy Miszkiel  i +Jan Namiotko 
08:00 O błog. Boże, pomoc w gospodarstwie,  opiekę 

MB i zdrowie dla Janiny i Krzysztofa
08:00 +Jan +Elżbieta +Jan Brzezińscy
08:00 +Janina Okulanis
17:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
17:30 +Jan +Zofia i z r. Zubowiczów
17:30 +Józef (4 rocz) i z r.  Polensów i Ziniewiczów
CZWARTEK, 25 czerwca 2020 
06:30 +Marek Majewski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan Kuklewicz (6mc)
08:00 +Bronisława Kwaterska (4mc)
08:00 +Janina i z r. Kuklewiczów i Janczulewiczów
17:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
17:30 +Janina +Leokadia (16 rocz) Kaszkiel
17:30 +Czesława +Wacław +Bożena +Zbigniew 

 i z r. Gryniewiczów
PIĄTEK, 26 czerwca 2020 
06:30 +Zdzisław Jankowski
08:00 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Bronisław Kutyło (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Wanda Kruszyłowicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Zbigniew Wałukanis
17:30 +Marek Ostrowski
17:30 +Edward Grochowski (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 27 czerwca 2020 
06:30 
08:00 +Władysława +Władysław i z r. Cichanowiczów i 

Rutkowskich
08:00 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Władysław +Władysław Derdzikowscy 
 +Piotr Matusiewicz
11:00 Pierwsza Komunia Święta (7 dzieci)
14:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Jubilatów Stanisławy i Romualda Łabutis 
 w 50 rocz. ślubu i ich rodziny
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Helena Sidor
17:30 +Tadeusz Jurgielanis (3mc)
17:30 +Krzysztof Harackiewicz
NIEDZIELA XIII ZWYKŁA, 28 czerwca 2020 
07:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Ireneusza w dniu 90 rocz urodzin i imienin
08:30 +Bernard Kobeldis (11mc)
10:00 +Barbara Strękowska (7mc)
11:30 Za parafian
11:30 +Anna +Alojzy
13:00 LT: +Petra +Anele +Antawas Baliunus
15:00 +Zygmunt Gerwel (gr)
17:30 Sakrament Bierzmowania: o dary Ducha Święte-

go dla młodzieży
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i szczęśliwe rozwiazanie 

dla Marzeny Bronejko 
PONIEDZIAŁEK, 29 czerwca 2020
Uroczystość św. Ap Piotra i Pawła 
06:30 +Józef +Janusz +Wiesław +Stanisława +Maria 
 z r. Jacennik
08:00 +Alicja Agafonow
08:00 +Renata (1 rocz) +Franciszek Wojnowscy
10:00 +Zygmunt Gerwel (gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Waldemara 

i rodziny
17:30 +Paweł +Piotr +Piotr Wróblewscy
17:30 +Halina Krejczman (4 rocz)
WTOREK, 30 czerwca 2020 
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Robert +Stanisław Czeszkiewicz +Józef +Helena 

+Stanisław +Antonina Gajdzińscy
08:00 +Halina +Zbigniew Makowscy +Zofia +Marian 

Chowaniec
08:00 +Anna +Piotr Łukowscy
17:30 +Aniela +Bronisław Warakomscy
17:30 +Lucjan Tomkiewicz (5 rocz)
17:30 +Roman i z r. Koronkiewiczów
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział 

w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie 
zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w co-
dziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do 
miłość do Boga i bliźniego. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy wieczornej, a w niedzielę o 17.00

Dzień Ojca we wtorek, 23 czerwca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty 
parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne 

rodziny. Niech wpatrują się w przykład św. Józefa, Oblubieńca Maryi i Opiekuna Pana Jezusa.

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela obchodzić będziemy w środę, 24 czerwca. Tę uroczystość 
rozpoczniemy już wieczorem we wtorek Mszą Świętą wigilijną o godz. 17:30. W samą uroczystość 

Msze Święte jak każdego dnia. W Litanii do Wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na 
pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był za nią gotów 
oddać życie. Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, 
nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością. 

Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. W tym roku niecodzienna to była nauka, niecodzienna 
szkoa i niecodzienne zakończenie. Ale nie może zabraknąć Waszej wdzięczności, drogie dzieci i droga 

młodzieży waszym nauczycielom i rodzicom. Bogu dziękujemy za talenty i zdolności, za toże Jego łaska 
pomogła przetrwać ten trudny czas. Zapraszam Was wszystkich na niedzielną Mszę św., która będzie dzięk-
czynieniem za kończący się rok szkolny: dzieci zapraszamy na godz. 10.00, a młodzież na 8.30. Mówimy 
oczywiście o niedzieli 28 czerwca. Niech Bóg bogosławi wszystkim na wakacje, niech będą udane i ciekawe. 

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła obchodzić będziemy w poniedziałek, 29 czerwca. To są dwa 
filary Kościoła: Piotr (Skała), apostoł, któremu Chrystus dał klucze Królestwa Niebieskiego i Paweł, 

apostoł Narodów, posłany do pogan, zaniósł Ewangelię na krańce świata. Msze św. jak każdego dnia z 
dodatkową o godz. 10.00.

Przypominamy, że można składać swoje ofiary np. na tacę za pomocą karty płatniczej w formie zbliże-
niowej. Najmniejsza ofiara w ten sposób złożona może być w wysokości 10 zł, a do 100 zł nie trzeba 

wpisywa PIN-u. W niedzielę przed wejściem do bazyliki stać będzie ktoś ze służby liturgicznej z terminalem 
patniczym, aby umożliwić wchodzącym złożenie ofiary w ten sposób.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, zwłaszcza na dokończenie remontu 
ołtarza głównego.  Ruszyły dalsze prace remontowe otarza głównego. Otrzymaliśmy dotację na ten cel 

z MKiDZN w wysokości 160 tys., z Urzędu Marszałkowskiego - 51 tys. i Podlaskiego Konserwatora Zabytków 
30 tys.  Całość prac będzie kosztować - wraz ze złoceniem tronu eucharystycznego - 280 tys. zł

ŚRODA, 1 lipca 2020 
06:30 +Halina Namiotko
08:00 +Halina i z r. Sokołowskich
08:00 +Jan Kowalik
08:00 +Anna +Jadwiga +Józef +Mirosława Dąbrowscy
17:30 +Janina Dziczkowska (gr)
17:30 +Marian +Anna Masianis i rodzice
17:30 +Zofia Sidorowicz
CZWARTEK, 2 lipca 2020 pierwszy miesiąca 
06:30 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Grażyny 

Dabulis i rodziny
08:00 +Aleksandra Jarzębowicz (33 rocz)
08:00 +Kazimierz +Natalia +Helena Wilkiel
17:30 +Marianna +Jerzy Budowicz
17:30 +Regina (6mc) +Andrzej Krzemińscy
17:30 +Antoni +Julia (14 rocz) Sienkiewicz
PIĄTEK, 3 lipca 2020 pierwszy miesiąca 
06:30 +Józef (8 rocz.) + Stanisław +Weronika z r. Gibas 

+Stanisław +Jadwiga Mikłaszewicz
08:00 +Janina Dziczkowska (gr)

17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 
dla Igi i Oliwii i rodziców

17:30 +Alina Ogórkis
SOBOTA, 4 lipca 2020 pierwsza miesiąca 
06:30 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Zofia (19 rocz) +Antoni (4 rocz) i z r. Czeszkiewicz
08:00 +Jerzy Salwecki (5mc)
17:30 +Malwina +Eugeniusz Myszczyńscy
17:30 +Marian +Kazimierz +Marianna +Stefania
17:30 +Aleksandra Jarzębowicz +Józef +Adolf
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 5 lipca 2020 
07:00 +Janina Dziczkowska (gr)
07:00 +Teresa Okulanis-Pawlik (11 rocz)
08:30 +Stanisława +Władysław Kubylis +Leokadia
08:30 +Stanisław Jurkiewicz (10 mc)
10:00 +z r. Stachurskich
10:00 +Zofia (6 rocz) +Wacław i z r. Pietranisów
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Anna +Antoni Skrypko
13:00 LT: +Irena Żukowska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Petronela +Michał Bondzis
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W tym roku uroczystość Pierwszej Komunii Świętej została podzielona na kilka grup - z uwagi na trwającą 
pandemię koronawirusa. Pierwsza maleńka grupka, trzyosobowa miała uroczystość w sobotę, 13 czerwca: 
Agata Charkiewicz, Natalia Koneszko, Maciej Kruszyłowicz. 

Druga grupka, sześcioosobowa miała uroczystość w niedzielę, 14 czerwca: Wiktor Jagłowski,Nikola Per-
sjanow, Gabriel Dzienisiewicz, Piotr Pieciukanis, Paweł Gryguć, Oktawian Kuczyński. Uroczystości były 
kameralne, ale z wielkim przeżyciem dla dzieci, rodziców, gości i księdza proboszcza. Modliła się cała Parafia 
dziękując za ten przepiękny dar przyjścia Chrystusa do serc naszych dzieci. 

13 czerwca 2020 r.

14 czerwca 2020 r.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Najświętsze Serce Maryi

W sobotę po uroczystości Najświętszego Serca 
Pana Jezusa Kościół obchodzi święto Nie-

pokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Kult 
Serca Maryi sięga czasów wczesnochrześcijańskich, 
a od XII w. pojawiły się modlitwy do Serca Ma-
ryi, Matki Miłosierdzia. 
Ważną postacią związa-
ną z kultem Serca Maryi 
był św. Franciszek Salezy 
(1567-1622), doktor ko-
ścioła, którego pisma o 
doskonałości serca Maryi 
jako modelu miłości do 
Boga zainspirowały m.in. 
św. Jeana Eudesa. W 1681 
roku ukazało się w druku 
„Przedziwne Serce Naj-
świętszej Matki Bożej”, w 
którym św. Jan Eudes wy-
łożył naukę dotyczącą na-
bożeństwa do Serca Jezusa 
i Jego Matki. Między inny-
mi dzięki tym dwóm świę-
tym na początku XVII w. 
pojawia się święto ku czci 
Serca NMP, obchodzone 
przez bractwa maryjne we 
Francji. Pod koniec XVII 
w. i w wieku XVIII nabo-
żeństwo do Najświętszego 
Serca Maryi zaczęło święcić triumf w całej Europie, 
także w Polsce (bractwa w Wilnie od 1717 r. i w 
Warszawie u karmelitów w 1723 r.). Od pontyfikatu 
Piusa VII święto przyjęło się we wszystkich zako-
nach i w wielu diecezjach. Ogromną rolę w kulcie 
Serca Maryi odegrały Jej objawienia, szczególnie w 
1830 św. Katarzynie Labouré, w Paryżu. Drugim 
niezwykle ważnym wydarzeniem było objawienie w 
Fatimie w 1917 roku ale tego tematu nie będziemy 
rozwijać z uwagi na to, że nasz obraz został nama-
lowany przed objawieniami fatimskimi.
Po tym krótkim rysie historycznym zajmijmy się iko-

nografią przedstawień Najświętszego Serca Maryi. 
Choć kult Serca Maryi i Serca Pana Jezusa rozwijały 
się równolegle, najczęściej mamy do czynienia z 
wspólnym przedstawieniem tych tematów na jed-
nym obrazie bądź na parze obrazów (pendant). W 

zdecydowanej większości 
do dziś przetrwały obrazy 
fabryczne, drukowane na 
papierze różnymi techni-
kami: druki barwne, czar-
no-białe, litografie, repro-
dukcje fotograficzne, które 
zalewały nasz kraj od II 
poł. XIX w. Ciekawym 
przykładem prezentacji 
takich obrazów była wy-
stawa: „Przymierze Serc 
– Wizerunki Najświętsze-
go Serca Jezusa i Niepo-
kalanego Serca Maryi” 
w 2016 roku w Muzeum 
Archidiecezjalnym w Bia-
łymstoku. Co ciekawe na 
tej bogatej wystawie nie 
było ani jednego obrazu 
malowanego ręcznie. W 
tym sensie nasz dzisiejszy 
obraz należy do unikatów. 
Został on namalowany 
najprawdopodobniej w 

jednym z żywieckich warsztatów i pochodzi z pol-
skiej części ziemi orawskiej. Matka Boża zgodnie z 
kanonem w jednej ręce trzyma białe lilie, zaś drugą 
wskazuje na gorejące serce. O ile na starszych i 
współczesnych obrazkach dewocyjnych Serce Maryi 
jest otoczone wiankiem z kwiatków, to na naszym 
obrazie jest ono pęknięte z bólu i zszyte. Jest to 
przykład swoistej „inwencji” twórczej lokalnego 
artysty, który nie posiadając wiedzy teologicznej, 
akcent niepokalanego serca zamienił na pęknięte 
z bólu serce Matki.
   Marcin Błaszczyk


