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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
to niedziela pierwszego pełnego udziału 

w Eucharystii dzieci naszej Parafii a dla nas 
powód wielkiej radości
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MOC SŁOWA
Niedziela 
Wniebowstąpienie Pańskie 
– 24.05.2009
Mk 16,15-�0 

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział 
do nich:  „Idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwie-
rzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a 
kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, 

którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W 
imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi 
językami mówić będą; węże brać będą do rąk 
i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im 
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzy-
skają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus 
został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 
Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszę-
dzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał 
naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Refleksja niedzielna:
Wniebowstąpienie w liturgii Kościoła ma 

wielką rangę - jest uroczystością, ale w poboż-

ności chrześcijan jakby nie zajmuje zbyt waż-
nego miejsca. Może niesłusznie. Należałoby bo-
wiem pamiętać, że prawda o wniebowstąpieniu 
Jezusa rozwiązuje przynajmniej dwa istotne 
problemy. Z jednej strony daje odpowiedź na 
bolesne doświadczenie: odtąd zmartwychwsta-
ły Chrystus nie ukazuje się już swoim uczniom. 
Wniebowstąpienie znaczy: „Nie może przecież 
już się ukazywać, ponieważ odszedł do

Boga, Jego i naszego Ojca, a skoro jest u 
Boga, nie można Go spotykać tak, jak spotykali 
się z Nim ludzie, gdy przebywał między nimi”. A 
po drugie wniebowstąpienie wyjaśnia pozycję, 
jaką Jezus zajmuje po zmartwychwstaniu: ,, Je-
zus jest władcą wyniesionym ponad wszystkie 
potęgi i możnych” - takie wyznanie wiary skła-
damy o Jezusie właśnie dzięki prawdzie o Jego 
wniebowstąpieniu. Jest to ważne wyznanie, bo 
pozwala nam chociażby pozostawać bez lęku 
w obliczu wszystkich wielkich i małych szefów 
tego świata.

                                                      Helmuł Siegel

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 
– 31.05.2009
J �0,19–�3 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi 

były zamknięte z obawy przed Żydami. Przy-
szedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: 
„Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał 
im ręce i bok. Uradowali się zatem ucznio-
wie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki 
do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął 
na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha 
Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane”.  
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KALENDARZ LITURGICZNYMOC SŁOWA VII NIEDZIELA VII WIELKANOCNA, WNIEBO-
WSTĄPIENIE PAŃSKIE, 24 maja 2009 r. 
Słowo Boże: Dz 1,1-11; 1 Ef 1,17-�3; Mt 16,15-�0

PONIEDZIAŁEK, 25 maja, wsp. św. Bedy Czci-
godnego, kapłana
Słowo Boże: Dz 19,1-8; J 16,�9-33

WTOREK, 26 maja, wsp. św. Filipa Nereusza, 
kapłana. Dzień Matki
Słowo Boże: Dz �0,17-�7; J 17,1-11

ŚRODA, 27 maja, wsp. św. Augustyna z Can-
terbury, bpa
Słowo Boże: Dz �0,�8-38; J 17,11-19

CZWARTEK,28 maja. Rocznica 28 śmierci Sługi 
Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa 
Tysiąclecia
Słowo Boże: Dz ��,30;�3,6-11; J 17,�0-�6

PIĄTEK, 29 maja, wsp. św. Urszuli Ledóchow-
skiej, dziewicy
Słowo Boże: Dz �5,13-�1; J �1,15-19

SOBOTA, 30 maja, wsp. św. Jana Sarkandra, 
kapł i męcz. Wigilia Zesłania Ducha Świętego
Słowo Boże: Ap �6,16-�0,30-31 ; J �1,�0-�5

NIEDZIELA VIII WIELKANOCNA-UROCZYSTOŚĆ 
ZESŁANIA DUCHA ŚW. 31 maja 2009. 
Odpust Parafialny Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Koniec okresu wielkanocnego
Słowo Boże : Dz �,1-11;1Kor 1�,3b-7,1�-13; J �0,19-�3

PONIEDZIAŁEK, 1 czerwca, Uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Głównej 
Patronki Diecezji
Słowo Boże: Rdz 3,9-15; Dz 1,1�-14; J 19,�5-17 

WTOREK, 2 czerwca, wsp. św. Marcelina i Piotra, 
męcz.
Słowo Boże: Tb �,10-�3;Mk 1�,13-17 

ŚRODA, 3 czerwca, wsp. św. Męczenników Ka-
rola Lwangi i Towarzyszy
Słowo Boże: Tb 3,1-11.�4-�5;Mk 1�,18-�7

CZWARTEK, 4 czerwca, pierwszy miesiąca
Słowo Boże: Tb 6,10-11a;7,1,9-17;8,4-10;Mk 
1�,�8b-34

PIĄTEK, 5 czerwca, wsp. św. Bonifacego, bpa i 
męcz, pierwszy piątek miesiąca
Słowo Boże: Tb 11,5-17;Mk 1�,35-37

SOBOTA, 6 czerwca, wsp. św. Norberta, bpa, 
pierwsza sobota miesiąca
Słowo Boże: Tb 1�,1.5-15.�0;Mk 1�,38-44
Błogosławieństwo kobiet oczekujących narodzin 
dziecka i najmłodszych parafian.

Refleksja niedzielna:
„Me dotykać!” - ostrzegła mnie mama, gdy 

wreszcie udało mi się za pomocą liścia wyłowić 
z wody na wpół martwego motyla.,, Tylko deli-
katnie dmuchać. Tylko tak możesz mu pomóc, 
przywrócić życiu”.

Ostrożnie więc dmuchałem na mokre, skle-
jone skrzydełka motyla i z coraz większą fascy-

nacją obserwowałem, jak to kruchutkie zwie-
rzątko powoli wraca do życia, znowu zaczyna 
poruszać czuł-kami, skrzydełkami. W końcu 
odleciał. Dzięki mnie i mojemu oddechowi -o 
czym byłem jako pięciolatek niezłomnie prze-
konany-ten skazany na śmierć motyl powrócił 
do życia.

Coś z tego doświadczenia wyczuwa się 
również w dzisiejszej Ewangelii. Podobnie jak 
Bóg na początku stworzenia tchnął życie w 
swoje dzieło, tak Jezus tchnął nowe życie w wy-
lęknionych, odrętwiałych ze smutku uczniów. 
Ducha Świętego, który umacniał Go podczas 
Jego życia na ziemi i Mu towarzyszył, oddał na 
krzyżu - i teraz mógł Go jako Zmartwychwstały 
przekazać tym, którzy mieli kontynuować Jego 
dzieło. Powinniśmy o tym pamiętać, gdy z bo-
jaźni zamykamy drzwi przed światem albo po-
grążeni w smutku, a nawet rozpaczy jesteśmy 
w drodze do naszego Emaus: Jezus przyłącza 
się do nas ze swoim Duchem życia, idzie z nami, 
tłumaczy, łamie się z nami chlebem, l posyła nas 
-i dba o to, żeby nie zabrakło nam tchu.

                                       Christina Bramkamp
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Dalszy remont
klasztoru podominikańskiego

Nasz siedemnasto-
wieczny obiekt sa-

kralny, a więc bazylika i 
klasztor podominikań-

ski należą do najpiękniejszych i najważniej-
szych miejsc w pólnocno–wschodniej Polsce, 
a w naszej diecezji są priorytetem. Dzięki sta-
raniom ks. prałata Gackiego i Sejneńskiego 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zostały 
pozyskane pieniądze na remont dachu (co dla 
każdego budynku jest najważniejsze. 

Parafianie sejneńscy również mają nie-
mały wkład, bo przy dotacji państwowej 
potrzebny jest właśnie udział własny. Wszy-
scy przybywający do nas mówią, że zmienia 
się oblicze klasztoru. W ubiegłym roku tak-
że dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego 
i ofiarom Parafian odrestaurowane zostały 
dwie ściany wirydarza oraz elewacja zachod-
nia klasztoru. 

Dzięki rozmowom prowadzonym przez 
Biskupa Ełckiego z Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w odpowiedzi 
na wniosek Parafii otrzymaliśmy dotację na 
wymianę części stolarki okiennej klasztoru od 
strony północnej w wysokości 300 tys. zł pod 
warunkiem włożenia także wkładu własnego 
w wysokości 33 tys. zł. Umowa na realizację 
tego projektu i skorzystania z dotacji została 

już podpisana, jest już wykonawca i w najbliż-
szym czasie w terminie do 30 września prace 
wymiany okien będą wykonane. Potrzebny 
jest zatem nasz wkład własny pieniężny 
w wysokości 33 tys. zł. 

Tak jak to było z nagłośnieniem, z wy-
mianą okien w domu parafialnym, tak i te-
raz ofiary dowolne na ten cel składamy do 
kopert wyłożonych pod chórem na stoliku, 
wpisujemy nazwisko, adres i ofiarę w kopercie 
składamy albo na tacę, albo w zakrystii lub 
kancelarii. Każdy składa ofiarę taką, na jaką 
go stać. Termin mamy do połowy września. 
Wszystkie ofiary są wpisywane do księgi ofia-
rodawców. Jako mieszkańcy Sejneńszczyzny 
cenimy sobie to dziedzictwo przeszłości po-
zostawione nam przez Dominikanów i ludzi 
wówczas zamieszkujących nasze ziemie, na-
sze miasto, musimy je chronić i przywracać 
im dawną świetność. 

To jest nasza wrażliwość na kulturę, oby-
czaje i to wszystko czego jesteśmy spadko-
biercami. Mamy nadzieję, że uda nam się 
odrestaurować klasztor, doprowadzić do 
jego pełnej funkcjonalności służącej miesz-
kańcom Sejneńszczyzny i wszystkim, którzy 
przybywając tu będą chcieli odnowić swoje 
siły duchowe i fizyczne.

W tym nadzwyczajnym dniu, składamy 
wszystkim matkom, mamom i mateczkom 
– serdeczne  zyczenia;

Za rozicielski drud, za serce i błogosławione 
ręce, za lata wychowania i nieustającej troski, 
niech nasza Matka, Pani Sejneńska otacza Was 
matczyną opieką i obdarza licznymi łaskami. 

                                   Redakcja Siewcy

Dzień
Matki
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ŚWIĘTY BRUNON BONIFACY 
Z KWERFURTU (974 -1009)

Tysiąc lat temu Św. Brunon z Kwer-
furtu stawiał swoje apostolskie 

i misjonarskie kroki na pięknej ziemi war-
mińsko – mazurskiej. Tradycja przekazu-
je przez wieki kilka miejsc przebywania 
Świętego Misjonarza na terenie Diecezji 
Ełckiej, której jest Współpatronem.

Święty Brunon swoją troską ogarniał 
wiarę chrześcijańską, która wśród wielu 
plemion słowiańskich i pruskich w tam-
tych czasach dopiero co kiełkowała. Pro-
wadząc akcje misyjne miał na uwadze 
również dobro narodu polskiego, bo-
wiem w nim widział swoją ostoję i punkt 
wyjścia dla działań 
ewangelizacyjnych 
we wschodniej Eu-
ropie.

Kilkumiesięczny 
pobyt w Polsce wy-
pełnił Św. Brunon 
dziełu ewangeliza-
cyjnemu, przygoto-
waniu do nowych 
misji, ale także pra-
cą literacką. Napisał 
wtedy trzy, dochowane po nasze czasy 
cenne utwory: Żywot św. Wojciecha, List 
do cesarza św. Henryka II i Żywot Pięciu 
Braci Kamedułów Męczenników. Szcze-
gólnie interesujący jest List Świętego do 
cesarza św. Henryka II. Brunon zarzuca 
cesarzowi, że sprzymierzył się z pogański-
mi Słowianami zachodnimi przeciwko ka-
tolickiej Polsce. Oto ciekawsze fragmenty 
tego listu: „Strzeż się, królu, gdybyś chciał 
iść za siłą, a nie w duchu miłości(...). Czyż 
św. Piotr, którego wiernym poddanym 

uznaje Bolesław i św. Wojciech męczen-
nik - nie obronili tego królestwa, kiedyś 
je napadł i z poganami wdarł się w jego 
granice z potężnym wojskiem? (...). Czyż 
nie lepiej byłoby walczyć z poganami 
dla celów chrześcijańskich, niż zwracać 
się przeciwko chrześcijanom dla celów 
świeckich? Czyż godzi się prześladować 
lud chrześcijański, ale żyć w przyjaźni 
z poganami? Co za zgoda Chrystusa 
z Belialem (...). Czyż nie uważasz tego 
za grzech – zgroza to mówić – gdy pod 
chorągwią demonów zabija się chrześ-
cijan?”

Święty Brunon 
wiedział, że ziar-
no wiary, aby mo-
gło wydać plon 
przyjęcia Boga 
i życia po Boże-
mu musi wpierw 
obumrzeć. Z tą 
ufnością nauczał 
i na potwierdze-
nie najgłębsze-
go przekonania 

o prawdziwości Bożego słowa złożył na 
ołtarzu męczeństwa swoje życie.

Śmierć Św. Brunona musiała wywo-
łać w Europie duże wrażenie. Kult jego 
szybko też rozszedł się po świecie, do 
czego przyczynili się zwłaszcza kameduli. 
W roku 1040 został spisany jego żywot, 
wpleciony do żywota Św. Romualda, 
głośnego reformatora zakonu benedyk-
tynów i twórcy ascetycznych eremów 
– pustelni.     

                                                       Irena

Święty Brunon
Ojciec Naszej Wiary...

„Boże, przyjdź mi z pomocą, 
abym będąc ubogim
w zdolności, zdołał opowiedzieć
o rzeczach wielkich”. 
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Z Niepokalaną Maryją nieśmy nadzieję innym

Można komuś dać tylko to co się ma. Czło-
wiek nadziei będzie umiał i potrafi obdarzyć 
innych nadzieją. Maryja, Matka świętej na-
dziei, stale nam przypomina, abyśmy dbali 
o naszą chrześcijańską nadzieję, której źród-
łem jest zmartwychwstanie Chrystusa. 

Najtragiczniejszą formą beznadziei jest 
pustka serca, nie ma w nim miłości, radości, 
a codzienne życie 
biegnie naprzód 
bez żalu, rośnie 
jedynie ból i smu-
tek. Ku ludziom 
pustego serca 
mamy pójść z ra-
dością mówioną 
o Jezusie, Synu 
Bożym. Mamy być 
podobni do Ma-
ryi, która biegnie 
do domu Elżbiety 
i Zachariasza, aby 
im przynieść to co 
najważniejsze – Je-
zusa Chrystusa.

Maryja zawsze 
szła prostą drogą, 
bo zawsze słucha-
ła Boga, jego słowa 
rozważała w swym sercu i było dla Niej świat-
łem w drodze wiary, na której nie brakowało 
ciemności. Zawsze wiedziała, że dla Boga nie 
ma nic niemożliwego, ufała mu i zgadzała się 
na wszystko. Maryja Niepokalana jest wzorem 
dla wszystkich, którzy w życiu się pogubili 
i zniechęceni usiedli na skraju drogi życia, 
zrozpaczeni i bezradni. Przybliżmy się do nich 
i zachęćmy ich do słuchania słowa Bożego i 
pokażmy im, jak Boże słowo nas prowadzi 
i pomaga pokonać zasadzki szatana.

Dzisiaj świat cierpi na brak czasu, czego 
owocem są ludzka samotność i cierpienie, aby 
odzyskać czas i spotkać ludzi, trzeba odkryć 
prawdę, że czas to miłość.

Maryja zawsze była z Bogiem i z ludźmi, 
cała dla Boga i dla ludzi, w Jej Niepokalanym 
Sercu była pełna miłości, którą otrzymała od 
Boga i umiała  nią żyć na co dzień. Każdy 

z nas jest umiło-
wany przez Boga. 
Chciejmy Boży dar 
miłości przyjmo-
wać i dzielić się 
nim z tymi ludź-
mi, których dręczy 
bolesna samot-
ność i cierpienie. 
Pójdźmy do nich 
i powiedzmy im, 
że Bóg ich kocha, 
okażmy im tą mi-
łość nie tylko sło-
wami ale czynem.

Dzisiaj warun-
ki życia sprawiają, 
że wielu ludzi jest 
bezradnych, braku-
je im pracy, dachu 
nad głową a nie raz 

i chleba, nie możemy przechodzić obojętnie. 
Potrzeba i naszego słowa nadziei i pomocy. 
Na wzór Maryi bądźmy wrażliwego serca, aby 
ludzkie smutki i troski zamieniły się na radość 
i szczęście. Niosąc innym nadzieję, sami w niej 
wzrastamy i przybliżamy się do nieba.

Maryjo, wypraszaj nam łaskę nadziei na 
trudne chwile naszych życiowych doświad-
czeń.  

                                                   Jadwiga

Niepokalana Maryja
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Eucharystia 
– Pokarmem na Życie

 Ks. Radosław Góralski

Maj to miesiąc Pierwszych Komunii. To czas 
szczególny, którym doświadczamy Boga 

przychodzącego w Biały kawałku Chleba. To nie-
zwykła tajemnica obecności Boga w Świecie. Eu-
charystia to także tajemnica życia i miłości. Św. 
Franciszek z Asyżu, wdzięczny za Ciało Pańskie 
– mawiał: „Aniołowie w niebie zazdroszczą nam 
Eucharystii” – tego wielkiego daru w którym Bóg 
sam udziela się nam. 

Niestety rutyna nam zagra-
ża. To ona odbiera nam praw-
dziwe doświadczenie wiary. 
Można bowiem zatrzymać się 
i skupić tylko na formie – zatra-
cić prawdziwy sens i istotę tego 
sakramentu. Do przyjmowania 
Jezusa Eucharystycznego też 
można się niestety przyzwy-
czaić. I co wtedy się dzieje? Cos 
strasznego! Stajemy się już nie 
tymi którzy żyją Bogiem, ale 
tymi którzy Go zjadają, nasze 
spotkanie może stać się jedynie 
konsumpcją, a to największe 
niebezpieczeństwo. Św. Paweł 
Apostoł napisze takie słowa: 
„Kto spożywa Ciało i pije 
Krew Pana niegodnie, wyrok 
sobie spożywa i pije”. Słowa 
te powinny nas zatrwożyć. Po-
winny zmusić nas do myślenia, 
przestrzec, uzmysłowić, że nie 
wolno tak. Pamiętam kobietę 
która przystępowała do komu-
nii świętej żując gumę. Straszny widok, bolało 
mnie serce, pomyślałem: „Panie nie zasługujesz 
na to, by Cię tak traktowano” – a jednak Bóg jest 
tak traktowany.  Nie chciałem osądzać tej sytuacji, 
ale zadałem pytanie: „Gdzie jest przyczyna?”. Nie 
wiedza, brak świadomości, itp. 

Czy dzisiaj rodzice biorą na siebie obowiązek 
przygotowania swoich dzieci do komunii świętej. 
Czy rzeczywiście zastanawiamy się, co mówimy 
w ich obecności. Jeśli skupimy się na formie: jak 
będziesz wyglądał, co dostaniesz, jakie prezenty, 
zdjęcia – to „okradniemy” dziecko z czegoś, co 
dostaje się tylko raz w życiu. Pierwszą Komunie 
ma się tylko raz, jeśli skupimy się na prezentach 

to tak jakby dziecko poszło do sklepu, zapłaciło 
pieniądze (Pana Jezusa) a w zamian za to dosta-
ło produkt (prezenty). Pan Bóg, Eucharystia Naj-
świętsze ze Świętych, sprzedane za pieniądze – aż 
starach pomyśleć!

Jezus przygotowywał swoich uczniów na tę 
chwilę. Jego nauka jest jasna i konkretna. „Jeśli 
nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowie-

czego i nie będziecie pili Krwi 
Jego, nie będziecie mieli życia 
w sobie”. Czyli proste, nie bę-
dziecie żyli, wasze życie stanie 
się wegetacją, oddychaniem, 
kierunek naszego życia to bę-
dzie fotel, telewizor, lodówka 
i praca. I nic więcej, żadnej ra-
dości i satysfakcji z życia. Dziś 
dużo ludzi traci sens i oczywi-
ście nie chcą się przyznać przed 
sobą dlaczego. Odpowiedź jest 
jedna: „Z braku Boga”. Św. Au-
gustyn napisze takie słowa: 
„Im dalej człowiek odchodzi 
od Boga, tym dłuższy i cięż-
szy ciągnie za sobą łańcuch”. 
I tak jest prawda. Nie ucieknie-
my przed Bogiem, uciekniemy 
przed sobą, zagubimy się, na-
stąpi tak wielkie rozwarstwienie 
naszego „ja”, że nie będziemy w 
stanie wskoczyć z powrotem na 
„właściwe tory” naszego życia. 
A potrzeba tak nie wiele. Przyjść 
i spotkać milczącą obecność 

Boga w Eucharystii, spotkać siebie na adoracji. 
Gdybyśmy wiedzieli ile Bóg chce nam dać, nie było 
by nerwic ani depresji. 

Mieć życie, to być w pełni. Nie trochę, nie po 
części, ale w pełni. Nie można być chrześcijaninem 
tylko w jakimś stopniu. Albo nim będziesz cały, 
albo nie będziesz wcale. Myślę, że na to nie mo-
żemy sobie pozwolić, zbyt duża cena, którą trzeba 
zapłacić, cena Boga, cena Życia. Ten kto kocha 
staje się Eucharystyczny, Niewidzialny, daje się 
połamać tak jak Chrystus, a to szczyt miłości. Stać 
się Chlebem, stać się „Dobrym jak Chleb” – św. 
Bart Albert Chmielowski, wiedział co mówi. 

Spróbuj mu uwierzyć! Nie stracisz!  
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Zapowiedzi przedślubne:
�4-31.05.�009

1. Rafał Miszkiel, kawaler, 
Sejny, 1 Maja 35, Parafia tut. 
i Olga Podgórska, panna, Cie-
chanów, Obozowa 30, Parafia 
św. Józefa.

2. Maciej Mroczkowski, kawaler, Świa-
ckie 8, Parafia tut. i Martyna Hyża, panna, 
Słupca, Konopnickiej 8B,  Parafia św. Waw-
rzyńca. 

3. Grzegorz Kozłowski, kawaler, Dusz-
nica 1A, Parafia tut. i Justyna Grocholska, 
panna, Janów Lubelski, Wiejska 26/11, Pa-
rafia św. Jadwigi Królowej.

4. Marcin Stankiewicz, kawaler, Głuszyn 1, 
Karolin, Św. Rodziny i Sylwia Maksimowicz, 
panna, Sejny, Nowotki 5, Parafia tut.

5. Robert Sienkiewicz, kawaler, Ogrod-
niki 19, Parafia tut. i Ewelina Jursza, panna, 
Sejny, Piłsudskiego 6/1, Parafia tut.

6. Rafał Kuskowski, kawaler, Rudno 
Kmiecie 19, Parafia Krzynowłoga Mała, św. 
Dominika i Agnieszka Jatkowska, panna, 
Sejny, Emilii Plater 8/5, Parafia tut.

7. Karol Palanis, kawaler, Sejny, Zawadz-
kiego 19/32, Parafia tut. i Agnieszka Troc, 
panna, Białystok, Warszawska 69/15, Parafia 
Sokółka, św. Antoniego Padewskiego

8. Przemysław Leończyk, kawaler, Sej-
ny, Zawadzkiego 18/2, Parafia tut. i Aneta 
Kossakowska, panna, Dobrołęka 35, Parafia 
Olszewo Borki, Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski.

 Módlmy się za narzeczonych, aby z wia-
rą i roztropnie przygotowali się do zawarcia 
sakramentu małżeństwa.

Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  087516�141
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Radosław Góralski, ks. Piotr Swędrowski

Odeszli do wieczności:
 Heronim Bykas (l. 87) zm. 03/05/�009
 Piotr Wojciechowski (l. 6�) zm. 08/05/�009
 Marianna Palanis (l. 76) zm. 09/05/�009
 Biruta Magalengo (l. 77) zm. 13/05/�009

Przez chrzest 
godność 
Dziecka Bożego 
otrzymali:: 
10/05/�009

 Diana Kobeldis
16/05/�009 

 Milena Moniuszko

Sakrament 
Chrztu Świętego 

udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca na 
Mszy św. o godz. 10.00. Katecheza przed 
Chrztem dla rodziców i chrzestnych prowa-
dzona jest w sobotę poprzedzającą o godz. 
16.45. Dziecko do Chrztu zgłaszamy w kan-
celarii parafialnej na dwa tygodnie przed 
Chrztem przynosząc ze sobą: akt urodzenia 
z USC, dokładne dane rodziców łącznie z datą 
urodzenia, zawód, adres, data i miejsce ślubu 
kościelnego oraz dane chrzestnych: data uro-
dzenia i adres oraz świadectwo moralności od 
proboszcza, czy mogą i są godni być ojcem 
chrzestnym czy matką chrzestną. Świadectwa 
te nie są wymagane, jeśli chrzestni są z naszej 
Parafii. Chrzestnymi powinni być dojrzali ka-
tolicy (po bierzmowaniu) oraz prowadzący 
gorliwe życie religijne (korzystający z sakra-
mentów Pokuty i Eucharystii).
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Ogłoszenia duszpasterskie

(cd - na stronie 11)

1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chry-
stus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie” (J 1�,3�). I 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, aby przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, 
każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. 
Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha 
Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.

�. Dzieci klas drugich po piątkowym przystąpieniu po raz pierwszy do sakramentu pokuty i pojedna-
nia i sobotnim nabożeństwie odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego dzisiaj po raz pierwszy w pełny 
sposób uczestniczą w Eucharystii, czyli dołączają do grona komunikujących, a więc wchodzących do 
najpiękniejszej i najskuteczniejszej wspólnoty z Jezusem żyjącym w swoim Kościele. Mamy nadzieję, że 
dzięki tej uroczystości wzrośnie wiara i miłość w rodzinach. Serdeczne Bóg zapłać za przygotowanie tej 
uroczystości Paniom Katechetkom, a zwłaszcza Pani Elżbiecie Doroszko za liturgiczne przygotowanie 
dzieci, Pani Małgorzacie Rybka za przygotowanie katechetyczne, rodzicom zaangażowanym w przy-
gotowanie świątyni i terenu przykościelnego i wszystkim, którzy pomogli dzieciom jak najowocniej 
przeżyć to spotkanie z Panem Jezusem. Bóg zapłać rodzicom dzieci za dar ołtarza, którym są zamówione 
trzy piękne świeczniki ołtarzowe. Za kilka dni będą zdobić ołtarz ofiarny. Zapraszamy dzieci, rodziców 
i gości na dzisiejsze popołudniowe nabożeństwo majowe o godz. 16.45 i zawierzenie dalszego życia 
chrześcijańskiego Matce Bożej, naszej Pani Sejneńskiej. Przez cały tydzień tzw. „biały” dzieci będą 
uczestniczyć w wieczornej Eucharystii, aby pogłębiać tę miłość do Jezusa i Kościoła. Bardzo zachęcamy 
rodziców, aby pomóc dzieciom w ich życiu eucharystycznym poprzez comiesięczny sakrament pokuty 
i jak najczęstsze przyjmowanie Komunii św.

3. Przez kolejne majowe dni razem z Maryją modlitewnie oczekujemy na Zesłanie Ducha Świętego 
w Dzień Zielonych Świąt. Z codzienną Eucharystią i majowym nabożeństwem łączymy także nowennę 
do Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w piątek. Włączmy się licznie w tę modlitwę, wiedząc, jak 
bardzo jest nam potrzebne Jego światło i pociecha.

4. Doroczny odpust parafialny rozważając tajemnicę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ob-
chodzić będziemy w przyszłą niedzielę. Suma odpustowa o godz. 11.30 będzie celebrowana przez 
Kanonika Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej i proboszcz Parafii Giby ks. Jacka Brzóskę. Po Mszy św. pro-
cesja eucharystyczna wewnątrz naszej bazyliki i modlitwą zawierzenia Parafii Matce Bożej Sejneńskiej. 
Figura Matki Bożej otwarta będzie ustawiona przy ołtarzu i będziemy mieli okazję być bliżej naszej 
Matki i Patronki.

5. Dzień Matki obchodzimy we wtorek, �6 maja. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych 
mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną 
Eucharystię i modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, 
będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski 
w ich codziennym utrudzeniu. 

6. Rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia (1981 r.) 
przypada we czwartek, �8 maja. 

7. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami obchodzona w 
niedzielę, 31 maja kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie 
z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził 
nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi 
błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni 
wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On 
wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest 
wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!
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Intencje mszalne 24.05 – 06.06.2009 r.

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 
24 maja 2009
07:00  O Boże błog. dla Zofii i Ireneusza Okulanis 

w 1 rocz. ślubu
08:30 +Czesław (9 rocz.) +Henryk Wysoccy
10:00  +Czesława Koronkiewicz
11:30  O Boże błogosławieństwo dla dzieci z I Ko-

munii Św. oraz ich rodziców
13:00  +Vitas Nievulis +Ona Nievulenie
13:00  Krasnowo- +Leokadia Łebkowska +Grażyna 

Strokosz
17:30  +Marek Puchłowski

PONIEDZIAŁEK, 25 maja 2009
06:30  +Romuald Fejfer (3 mc)
08:00  +Stefania Ordowska                                                                                           
08:00 +Michał Szrejbert
17:30  +Anna i Zygmunt Sawejko
17:30  +Stefania +Antoni Przekopscy +Sławomir 

Korzeniecki

WTOREK, 26 maja 2009
06:30  +Stanisława +Witold Groblewscy 
08:00  +Wanda Malinowska (6 rocz.)
08:00  +Alicja Paszkiewicz (4mc)
17:30  +Józef Ziniewicz (6mc)
17:30  +Stanisław +Anna Konopko
17:30 +Kazimierz Koneszko (�mc)

ŚRODA, 27 maja 2009
06:30  +Stanisława Wichert (�mc) 
08:00  +Antonii i Zygmunt Mielech
08:00  +Grzegorz Pietrewicz (4 rocz.) i jego rodzice
17:30  +Tadeusz Palanis (9mc) +Jadwiga Abramowicz
17:30  +Eugeniusz Delnicki (9mc) +Stanisław

CZWARTEK, 28 maja 2009
06:30  +Malwina Palewicz (17 rocz.)
06:30 +Bronisław +Petronela +Jan Bałulis
08:00  egzekwie: +Katarzyna Rutkowska (1 rocz.) 
17:30  +Rajmund Kotarski (10 rocz.)
17:30  +Tadeusz Gilewski (6 rocz.)

PIĄTEK, 29 maja 2009
06:30  +Albina i Franciszek Budowicz
06:30  +Antanas Rekus  (miesiąc od pogrzebu)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Olgierda i dla 

rodziny 
08:00  +Andrzej Alboszta
17:30  +Franciszka Luto (10 rocz.) trzech księży
17:30  +Józef Wałukanis +Julia +Jadwiga

SOBOTA, 30 maja 2009
06:30  +Ks. Sylwester w 5 rocz. święceń kapłań-

skich

06:30 +Bogusław Kaufman (miesiąc od pogrzebu)
08:00  +Zygmunt Rzeniecki
08:00  +Regina Ponganis (4 rocz.)
11:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30  W intencji Ojczyzny, Ojca Św. i Radia Maryja

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO,
31 maja 2009
07:00  O Boże błog., mocną wiarę i miłość dla To-

masza Łabanowskiego w 18 rocz. urodzin
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00  +Ks. Sylwester Domel
11:30  Suma odpustowa za parafian
13:00  
17:30  O błog. Boże i szczęśliwe ukończenie stu-

diów dla Doroty

PONIEDZIAŁEK, 1 czerwca 2009 Święto Maryi 
Matki Kościoła

06:30  +Wincenty Maksimowicz (miesiąc od po-
grzebu)

08:00 +Witold Czerlanis (10mc)
08:00 +Piotr i z rodz. Przeorskich i Plitników
10:00 +Stanisława Adamowicz (greg.)
17:30  O błog. Boże, zdrowie oraz opiekę MB Sej-

neńskiej dla Agaty, Mateusza, Dominika i ich 
rodziców

17:30  +Zbigniew +Krzysztof +Józef z rodz. Na-
miotko

WTOREK, 2 czerwca 2009
06:30  +Piotr i z rodz. Meyza i Małkińskich 
08:00  +Stanisława Adamowicz (greg.)
08:00  +Leszek (30 rocz.) +Eugeniusz Jodzis
17:30  +Władysława Sznejkowska (6mc)
17:30  +Marianna +Stanisław Koronkiewicz

ŚRODA, 3 czerwca 2009
06:30  +Wiktor +Anna Budowicz +Waleska +Józef 

Rzenieccy 
08:00  +Stanisława Adamowicz (greg.) 
08:00  +Stanisław (�7 rocz.) i z rodz. Zdancewiczów 

i Szypulewskich
17:30  +Helena +Wanda +Stanisław 
17:30  +Stanisław +Stanisława Adamowicz

CZWARTEK, 4 czerwca 2009
06:30  +Wacław Adamowicz (4mc)
06:30 +Heronim Bykas (miesiąc od pogrzebu)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże w 45 rocz. ślubu 

Heleny i Ryszarda Sikorskich
08:00  +Stanisława Adamowicz (greg.) 
17:30  +Czesława Buchowska (5 rocz.)
17:30  +Marianna Pieciukanis +Marcin +Helena



11Nr 6/�009

Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 
(suma), 13:00 (w jęz. lit.), 17:30
w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30

Kancelaria parafialna czynna: wtorek, piątek 
i sobota w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00

Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy i dru-
gi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30  w 
pilnych sprawach tel. 0875163090

Katolicka Poradnia Rodzinna czynna w każdą 
środę w godzinach 16.00 –18.00 na plebanii 
1 piętro.

Spotkania modlitewnych grup „WIECZER-
NIK”: dorośli – w każdy czwartek, osoby uza-
leżnione od nałogów – w każdy piątek, młodzież 
– w każdą sobotę. Wszystkie spotkania po wie-
czornej Mszy św. w salce katechetycznej obok 
zakrystii w bazylice.

Ogłoszenia duszpasterskie – cd

Pielgrzymka do Rzymu
Organizujemy pielgrzymkę autokarową 

do Rzymu na uroczystość kanonizacji, czyli 
ogłoszenia świętym błogosławionego Zyg-
munta Szczęsnego Felińskiego, arcybisku-
pa warszawskiego i zesłańca syberyjskiego, 
a przede wszystkim założyciela Zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii, które 
modlą się i pracują w Sejnach od przeszło 
80 lat. 

Pielgrzymka trwać będzie 9 dni i w planie 
jest oczywiście Rzym oraz Asyż, San Giovan-

ni Rotondo (o. Pio), 
Lanciano (miejsce 
cudu euchary-
stycznego), Loreto. 
Koszt około 1700 zł. 
Warto skorzystać 
z okazji, zapisać się 
i pojechać.

PIĄTEK, 5 czerwca 2009
06:30  +Janina Lutecka (10 rocz.)
08:00  +Stanisława Adamowicz (greg.)
16:00  +Anna Werelich (�0 rocz.)
17:30  +Wiesław Kalwejt (6mc)

SOBOTA, 6 czerwca 2009
06:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
09:30 Dziękczynna i o błog. Boże w 60 rocz. ślubu 

Anny i Jerzego Wilkiel
08:00  +Zofia Misiukanis (15 rocz.) egzekwie
15:00  O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30  +Janina Kisiel (4 rocz.)
17:30 +Magdalena Sidor (1 rocz.)
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców

8. Drugi dzień Zielonych Świąt, poniedziałek, 
1 czerwca to Uroczystość Maryi Matki Kościoła. 
Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy 
złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie 
Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i odda-
nie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. 
Zamykając drugą sesję soborową papież Paweł 
VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe 
święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii 
zbawienia i mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. 
Msze św. będą o 6.30, 8.00, 10.00 i 17.30. 

9. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa przez cały czerwiec łączymy z codzienną 
wieczorną Eucharystią. Wpatrujmy się w otwar-
te Serce Zbawiciela i prośmy jak najczęściej, nie 
tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według 
Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni 
z Bogiem!

10. Początek czerwca to pierwszy czwartek, 
pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja 
do spowiedzi świętej, nabożeństwa, odwiedziny 
chorych i starszych w domach według dotych-
czasowego ustalonego porządku. W pierwszą 
sobotę miesiąca wieczorem błogosławieństwo 
matek oczekujących narodzin dziecka i modlitwa 
o szczęśliwe rozwiązanie.

11. Odwiedziny Arcybiskupa Tytularnego 
Sejneńskiego Nuncjusza Apostolskiego w Kongo 
i Gabonie Jana Romeo Pawłowskiego nastąpią 
w najbliższym czasie (koniec maja lub początek 
czerwca). Liczymy na to, że młodzież przygotowu-
jąca się do Bierzmowana przyjmie to namaszcze-
nie Duchem Świętym z rąk Dostojnego Gościa.

1�. Coraz bliżej uroczystości Jubileuszu Mile-
nium męczeńskiej śmierci św. Brunona, które będą 
w Giżycku �0 i �1 czerwca. Trwają zapisy na wyjazd 
do Giżycka �1 czerwca. Zapraszamy i zachęcamy 
do wspólnego wyjazdu. Zapisy w zakrystii lub 
kancelarii.
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Z ŻYCIA PARAFII

W niedzielę 17 maja w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach koło Krakowa 51 
osób pielgrzymów z naszej parafii uczestniczyło w Mszy św. transmitowanej przez TVP1 w łącz-
ności ze wszystkimi, którzy zazwyczaj w ten sposób biorą udział w niedzielnym Zgromadzeniu 
Eucharystycznym, a więc chorymi i starszymi. Za przyczyną św. Faustyny prosiliśmy o miłosierdzie 
Boże dla nas, dla całej Parafii i całego świata. Mszę św. celebrował ks. prałat Zbigniew Bzdak Pro-
boszcz Sejneńskiej Parafii.  Pielgrzymi w trzydniowej podróży nawiedzili Kościół św. Stanisława 
Kostki w Warszawie i Grób Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, następnie Sanktuarium Maryjne 
w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w Wadowicach miejsca związane z osobą Jana Pawła II z czasów 
jego młodości, a w drodze powrotnej na Jasnej Górze wypraszali łaski za pośrednictwem Matki 
Bożej Częstochowskiej.


