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MOC SŁOWA
Niedziela Trójcy Przenajświętszej 
– 07.06.2009
Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei 
na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy 
Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jed-
nak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich 
i przemówił 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 Święte-
go. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Refleksja niedzielna:
Dzisiejsza Ewangelia budzi we mnie miesza-

ne uczucia. Zbyt wiele nieprawości dokonało się 
pod przykrywką czy w imię tak zwanego ,,na-
kazu misyjnego”, 
zbyt wiele pogar-
dy dla ludzi i jaw-
nej żądzy władzy 
i bogactwa zo-
stało nim uspra-
wiedliwionych. 
Święte wojny w 
imię naszego 
Boga, nawraca-
nie mieczem! Re-
ligijnie rozniecany fanatyzm minionych i współ-
czesnych czasów, każe odnosić się podejrzliwie 
i nieufnie do wszelkiego rodzaju globalnych 
nakazów misyjnych i każdej globalnej świado-
mości posłannictwa.

Czy jest jeszcze coś, co mogłoby „uratować” 
ten nakaz misyjny i uczynić go możliwym do 
zaakceptowania mimo wszystkich zastrzeżeń? 
Tak, jest do przyjęcia dzięki pierwszemu zda-
niu, a mianowicie: „Czyńcie uczniów z ludzi ze 
wszystkich narodów”, jak poprawnie powinno 
się je tłumaczyć. Za tym sformułowaniem kry-
je się żydowski model pozyskiwania uczniów 
przez rabinów, mianowicie jedynie dzięki swej 
mądrości, dobroci i wiarygodności, a nie przez 

zewnętrzny albo wewnętrzny przymus. Ten ży-
dowski model pozyskiwania uczniów przez ra-
binów zakłada jednak jako rzecz oczywistą, że 
zawsze i wszędzie istnieje wielu nauczycieli, któ-
rzy też zabiegając uczniów, a zatem przyjmuje, 
że między nauczycielami zawsze i wszędzie 
istnieje konkurencja. Jezus nie mówi, że innych 
nauczycieli należy wykluczyć, usunąć, zlikwi-
dować. Zadanie, jakie zleca – wówczas i teraz 
– swoim uczniom brzmi prosto: Żyjcie tak, że-
byście możliwie wielu ludzi pozyskali dla mojej 
szkoły, mojej nauki. W tym sensie i ja chciałbym 
zostać posłanym, być „misjonarzem”.

Hans Reithofer

Niedziela 14.06.2009
Mk 4,26-34 

Jezus powiedział do tłumów: „Z króle-
stwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś 
nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, 
we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on 
sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje 
plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem 
pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to 
pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już 
na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy 
królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; 
gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze 
ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, 
wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; 
wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki po-
wietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu 
takich przypowieściach głosił im naukę, o ile 
mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie 
przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał 
wszystko swoim uczniom.  

Refleksja niedzielna:
Są takie „rzeczy” w życiu człowieka, których 

nie da się wyjaśnić, które można tylko opowie-
dzieć, l są takie „rzeczy”, których nie można 
samemu sobie zrobić czy dać. Po prostu trzeba 
pozwolić, żeby zostały nam dane, podarowane, 
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KALENDARZ LITURGICZNYMOC SŁOWA NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, 
7 czerwca 2009
Słowo Boże: Pwt4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20

PONIEDZIAŁEK, 8 czerwca 2009 
wspomnienie św. Jadwigi Królowej
Słowo Boże: 2Kor 1,1-7; Mt 5,1-12
X Rocznica wizyty Jana Pawła II w Ełku i na Wigrach

WTOREK, 9 czerwca 2009 wsp. św. Efrema diakona
Słowo Boże: 2Kor 1,18-22; Mt 5,13-16

ŚRODA, 10 czerwca 2009 wsp. bł. Bogumiła bpa
Słowo Boże: 2Kor 3,4-11; Mt 5,17-19

CZWARTEK, 11 czerwca 2009, UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Słowo Boże: Wj 24,3-8; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26

PIĄTEK, 12 czerwca 2009 wsp. bł. Antoniego Nowo-
wiejskiego, bł. Marianny Biernackiej i 108 Tpwarzyszy 
Męcz. II wojny światowej
Słowo Boże: 2Kor 4,7-15; Mt 5,27-32
Oktawa Bożego Ciała. Modlitwa za borykających się z proble-
mami uzależnień i za rozbite małżeństwa

SOBOTA, 13 czerwca 2009 
wsp. św. Antoniego z Padwy, kapłana
Słowo Boże: 2Kor 5,14-21; Mt 5,33-37
Oktawa Bożego Ciała

NIEDZIELA XI ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
14 czerwca 2009
Słowo Boże: Ez 17,22-24; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
Oktawa Bożego Ciała

PONIEDZIAŁEK, 15 czerwca 2009 
wsp. bł. Jolanty zakonnicy
Słowo Boże: 2Kor 6,1-10; Mt 5,38-42
Oktawa Bożego Ciała

WTOREK, 16 czerwca 2009
Słowo Boże: 2Kor 8,1-10; Mt 5,43-48
Oktawa Bożego Ciała

ŚRODA, 17 czerwca 2009 
wsp. św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Słowo Boże: 2Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
Oktawa Bożego Ciała

CZWARTEK, 18 czerwca 2009
Słowo Boże: 2Kor 11,1-11; Mt 6,7-15
Zakończenie oktawy Bożego Ciała

PIĄTEK, 19 czerwca 2009,UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘT-
SZEGO SERCA PANA JEZUSA
Słowo Boże: Oz 11,1.3-4.8c-9: J 19,31-37
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

SOBOTA, 20 czerwca 2009 
wsp. Niepokalanego Serca NMP
Słowo Boże: Iż 61,9-11; Łk 2,41-51

a także pozwolić, by się zdarzały i zgodnie ze 
swoją naturą działy. Tak właśnie się ma spra-
wa z królestwem Bożym. Należy ono do tych 
„rzeczy” wżyciu i wierze, do których można się 
tylko zbliżać, ostrożnie i wciąż od nowa.

Również tak było, jak się wydaje, z Jezu-
sem: dość często prowadził rozmowy i dyskusje 
z faryzeuszami, dość często – jak wiemy – bez 
widocznego skutku, l wciąż odnowa, niezmor-
dowanie, z różnych stron starał się opowiadać 
o królestwie Bożym i zachęcać do niego ludzi.

Dzisiejsza Ewangelia poucza nas, że kró-
lestwo Boże nie jest żadną bierną rzeczywi-
stością czy sprawą. Człowiek, o którym mówi 
się w przypowieści, 
przygotowuje rolę 
i rozsiewa nasienie, 
ale później wszyst-
ko dzieje się już bez 
j ego udziału, l dzie-
je się dobrze, aż do 
wydania plonu, 
a „on sam nie wie 
jak”. Przypowieść ta 
mówi też o wierze, 
która uczy czeka-
nia w cierpliwości 
mimo wymaganej 
od człowieka potrzeby i pasji zaangażowania; 
o wierze, która uczy „namiętnej cierpliwości”, jak 
czekanie to nazwał kiedyś Brat Roger, ponieważ 
jest ktoś Inny, który kiedyś ustanowi królestwo 
Boże już w sposób ostateczny, a teraz już wciąż 
na nowo pozwala mu rozbłyskać przed naszymi 
oczyma. My nie jesteśmy w stanie tego doko-
nać. My tylko możemy się wciąż na nowo do 
niego przybliżać, z pełną pasji cierpliwością.

Christina Rod MC

Intencje Modlitwy
na czerwiec

Intencja ogólna:
Aby uwaga poświęcana krajom uboższym 

przez wspólnotę międzynarodową owocowała 
konkretną pomocą, zwłaszcza w uwolnieniu ich od 
ogromnego ciężaru zadłużenia zagranicznego.

Intencja misyjna:
Aby Kościoły partykularne, działające w re-

gionach, gdzie panuje przemoc, były wspierane 
miłością i konkretną pomocą katolików całego 
świata.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SEJNEŃSKIEJ

W każdą sobotę w Nowennie prosimy: Pani nasza Sejneńska – módl się za nami

Matka Boża, która jest z 
nami w znaku cudownej 

Figury od przeszło 400 
lat daje nam nieustannie odczuwać swą mat-
czyną miłość i opiekę. Zauważyłem, jak wielu 
wchodząc do świątyni swoje pierwsze kroki 
kieruje do kaplicy Matki Bożej, aby spojrzeć 
na cudowną postać naszej Pani Sejneńskiej. 

Wielu pielgrzymów przybywających do 
naszego Sanktuarium podziwia nie tylko 
piękno naszej Bazyliki i słucha ciekawych 
opowieści s. Barbary o Figurze Matki Bożej, 
ale pielgrzymi modlą się i proszą o modli-
twę pozostawiając wiele pisanych intencji 

w różnych, często bardzo trudnych sprawach. W 
każdą sobotę w połączeniu z wieczorną Mszą św. 

uczestniczymy w Nowennie do Matki Bożej 
Sejneńskiej, która ułożona została z inten-
cji zanoszonych i wysłuchanych tu, przed 
Jej sejneńskim Obliczem. Wiele jest spraw, 
które chcielibyśmy przedstawiać Matce 
Najświętszej i czyńmy to ochotnie, piszmy 
intencje na kartkach i wrzucajmy do skrzy-
neczki ustawionej przed kaplicą, czyni tak 
wielu pielgrzymów. Zachęcam do uczest-
nictwa we wspólnej modlitwie Nowenną, 
przychodźmy, aby pokrzepiać swoje serce i 
wypraszać łaski potrzebne proszącym.

Modlitwa
Dziewico Niepokalana, Pani Sejneńska, od 400 lal z nami jesteś. Z wyżyn Twojego tronu łaskawości 

zwróć o Maryjo na nas swoje życzliwe spojrzenie i zlituj się nad nami tak bardzo potrzebującymi Twojej 
pomocy. Okaż się dla nas, tak jak okazałaś się dla tylu pokoleń, prawdziwą Matką miłosierdzia, podczas 
gdy my całym sercem pozdrawiamy i wzywamy Cię jako Panią Sejneńską i Królową naszą. Słysząc, że 
tylu ludzi zostało przez Ciebie obdarowanych łaskami tylko dlatego, ze uciekali się do Ciebie z wiarą, 
czuję, że moja dusza nabiera nowej odwagi, aby Cię prosić o wspomożenie. Do kogo innego mogliby-
śmy się uciekać, jeśli nie do Ciebie Maryjo, która jesteś „Pocieszycielką nieszczęśliwych”, „Umocnieniem 
opuszczonych”, „Pocieszeniem uciśnionych”. Wystarczy, żebyś tylko powiedziała jedno słowo za nami do 
swego Syna, a On Cię wysłucha. Proś Go więc o Matko z nami. Padamy przed Tobą na kolana o Maryjo, 
która królujesz w naszym kościele, w znaku cudownej Figury Sejneńskiej i ośmielamy się prosić;

LITANIA DO MATKI BOŻEJ SEJNEŃSKIEJ
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Pani nasza Sejneńska... módl się za nami
Pani Sejneńska - Dziewico i Matko...
Pani Sejneńska - Od Trójcy Przenajświętszej...
Pani Sejneńska - Przyjmująca nas za dzieci...
Pani Sejneńska - Przyczyno naszej radości...
Pani Sejneńska - Orędowniczko przed Twym Synem...
Pani Sejneńska - Najczystsze źródło radości...
Pani Sejneńska - Szafarko życia Bożego...
Pani Sejneńska - Opiekunko rodzin rozbitych...
Pani Sejneńska - Ratunku zrozpaczonych...
Pani Sejneńska - Opiekunko sierot... 
Pani Sejneńska - Wspomożycielko twych synów i córek... 
Pani Sejneńska - Jednocząca narody...
Pani Sejneńska - Przyjmująca wszystkich pod swój 
płaszcz... 

Pani Sejneńska - Hetmanko pokoju... 
Pani Sejneńska - Uwolnienie więźniów...
Pani Sejneńska - Uzdrowienie chorych...
Pani Sejneńska - Ocierająca łzy płaczącym...
Pani Sejneńska - Dająca nadzieję bezpłodnym...
Pani Sejneńska - Przywracająca wzrok ociemniałym...
Pani Sejneńska - Budząca nowe powołania kapłań-
skie i zakonne...
Pani Sejneńska - Dająca siłę tym, którzy chcą iść 
drogą cnoty...
Pani Sejneńska - Ratunku ginących grzeszników...
Pani Sejneńska - Otucho stających na progu wieczności...
Pani Sejneńska - Chroniąca nas od potępienia wiecznego...
Pani Sejneńska - Wybawicielko z czyśćca...
Pani Sejneńska - Otwierająca niebo tym, którzy Ci 
służą...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- prze-
puść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wy-
słuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj 
się nad nami. 

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję za Matkę, dozwól prosimy, 
abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców 
Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dziesiątek różańca – tajemnica Nawiedzenia
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Jak czytać Pismo Święte?
Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną 

na piśmie pod natchnieniem Ducha Święte-
go. Nic dziwnego, ze w ciągu wieków cieszyło 
się ono w Kościele głęboką czcią i budziło 
żywe zainteresowanie wśród wierzących. Dla 
wielu jednak czytelników Biblia pozostaje 
księgą niezrozumiałą i zniechęceni odkładają 
ją na półkę. Leży więc przez nikogo nie ot-
wierana, przyprószona grubą warstwą kurzu, 
jakby rzecz bezużyteczna. Wielkie wartości 
religijne, humanistyczne 
i artystyczne tej księgi pozo-
stają zamknięte dla człowie-
ka, który miał najszczerszą 
wolę wzbogacić nimi swój 
umysł i serce, ale nie potrafi 
tego dokonać.

Co my, zwykli ludzie 
możemy więc uczynić, aby 
Biblia stała się dla nas do-
stępna i przemówiła do nas w sposób tak 
zrozumiały, jak współczesne książki? Oczy-
wiście, od katolika świeckiego nie można 
wymagać, by studiował Biblię z tak wielkim 
nakładem czasu i trudu jak zawodowy eg-
zegeta. Nie znaczy to jednak, że osiągnięcie 
znajomości tej księgi jest możliwe jedynie 
dla duchownych. Na półkach księgarskich 
jest coraz więcej dzieł, które przybliżają wier-

nym świat i treści Pisma Świętego. W każdym 
katolickim wydaniu Pisma Świętego, prze-
znaczonym dla ogółu wiernych, znajdują się 
krótkie wprowadzenia do poszczególnych 
ksiąg, a także zwięzłe objaśnienia ich treści. 
Jest to konieczne minimum do rozumnego 
czytania Biblii. Tym, którzy dopiero zaczynają 
samodzielnie czytać Pismo Święte, zaleca się 
systematyczną lekturę całych ksiąg, ponieważ 
wybrane z kontekstu urywki łatwo prowadzą 

do błędnego rozumienia 
wypowiedzi pisarzy na-
tchnionych.

Zgłoś się do biblioteki 
parafialnej. Tu otrzymasz 
ciekawe opracowania, któ-
re pomogą Ci przy czytaniu 
Pisma Świętego, by lepiej 
je zrozumieć i przyjąć je do 
swego serca. Możesz też za-

mówić telefonicznie 094 373 11 60 (61,62), 
bardzo interesujące pozycje książkowe: 

Biblia księgą wiecznego  niepokoju (ks. 
Michał Bednarz), Poznać i pokochać Pismo 
Święte i Najtrudniejsze stronice Starego Te-
stamentu (Z. Ziółkowski), Archeolog czyta 
Biblię – Synagoga jaką znał Jezus (J. Jaromin), 
Antologia postaci biblijnych (ks. T. Hanelt).  

                                                               (Irena)

Nabożeństwo Trzech „Zdrowaś Maryjo”
Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza 
za potęgę udzieloną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo...
Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza 
za mądrość udzieloną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo...
Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza  za słodycz i miłosierdzie 
udzielone Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo...

Skuteczność tego nabożeństwa poznasz po jego owocach. Początki jego 
sięgają pierwszych wieków Kościoła. Matka Boża obiecała św. Gertrudzie 
Wielkiej i św. Mechtyldzie, że ustrzeże od grzechu śmiertelnego w danym 
dniu każdego, kto odmówi tę modlitwę w tym dniu rano i wieczorem.

Modlitwą tą uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą. Maryja jest arcydziełem 
stwórczym Boga, aby jeszcze doskonalej zajaśniało Jego nieskończone 
Miłosierdzie względem grzeszników.
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Iść za Chrystusem...
Uroczystość Bożego Ciała wyrosła z wia-

ry w obecność Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie. W całym Kościele uroczystość 
tą wprowadził papież Urban IV w 1264 roku. 
W tym dniu z kościo-
łów naszych wychodzą 
procesje do czterech 
ołtarzy, przechodząc 
ulicami naszych miast 
i drogami naszych 
wsi. W ten sposób lud 
chrześcijański składa 
publiczne świadectwo swojej wiary i oddaje 
cześć swojemu Zbawicielowi.

Przy czterech ołtarzach słuchamy frag-
menty czterech Ewangelii, które pozwalają 
nam głębiej zrozumieć czym jest Eucharystia. 
Śpiew poszczególnych zwrotek pieśni  „Świę-
ty Boże” nadaje procesji akcent błagalny.

Uroczysta procesja w tym dniu przypo-
mina nam, że nasze życie jest wędrówką do 
domu Ojca, gdyż na ziemi jesteśmy tylko piel-
grzymami, tę drogę chcemy odbywać z Chry-
stusem. On jest naszym Przyjacielem, Prze-
wodnikiem i naszym Panem i za Nim chcemy 

iść. Idąc w procesji Bożego Ciała oddajemy 
tym samym hołd Chrystusowi, wyznajemy 
naszą żywą wiarę w Jego zwycięstwo nad 
śmiercią, szatanem i grzechem, wyznajemy 

że Jezus jest naszą 
radością i naszą 
dumą.

Udział w proce-
sji Bożego Ciała jest 
zatem świadectwem 
naszej żywej wiary 
i miłości do Jezusa 

Chrystusa. Pójść w procesji Bożego Ciała jest 
wyrazem pragnienia, by całe nasze życie było 
aktem czci wobec Jezusa obecnego w Naj-
świętszym Sakramencie.

Powinniśmy pamiętać, że Chrystus, które-
go w Eucharystii przyjmujemy pod postacią 
chleba czeka na nas w tabernakulum w każ-
dym kościele.

Uczestnicząc w Eucharystii z wiarą, idąc 
za Jezusem Chrystusem w uroczystej procesji 
i nawiedzając go przez cały rok w Najświęt-
szym Sakramencie, niech przemienia nas 
i nasze codzienne życie.    (Jadwiga)

„Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się Jego dzieciom powodzi.”
                                                             Słowa Fr. Karpińskiego
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Wezwanie 
do modlitwy
Fala przemocy wobec chrześcijan, jaka 

ogarnęła w ostatnich tygodniach tereny Indii 
wschodnich budzi nasz sprzeciw i oburze-
nie wobec bezczynności władz indyjskich na 
ataki, jakich dopuszczają się hinduiści. Mają 
miejsce drastyczne przypadki profanowania 
kościołów, demolowania placówek pomocy 
humanitarnej prowadzonych przez siostry 
zakonne, łamane są podstawowe prawa czło-
wieka. Chrześcijanie padają ofiarą morderstw 
i gwałtów, wobec czego nie możemy pozo-
stać obojętni.

Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katoli-
ckiej zwraca się do Diecezjalnych Instytutów 
oraz Parafialnych Oddziałów AK o modlitwę w 
intencji ofiar przemocy i o zaprzestanie waśni 
religijnych, których ofiarą padają wyznawcy 
Chrystusa w Indiach. Prosimy o organizo-
wanie czuwań modlitewnych w tej intencji 
w naszych parafiach.

Niechaj w tej modlitwie towarzyszy nam 
pamięć o słowach, jakie Sługa Boży Jana 
Paweł II kierował niegdyś do zwaśnionych 
stron, przypominając, że prawdziwy pokój 
jest darem Bożym:
Panie nieba i ziemi, Stwórco jednej ludzkiej ro-
dziny, modlimy się za wyznawców wszystkich 
religii.
Niech szukają Twej woli w modlitwie i czystości 
serca; niech oddają Ci chwałę i wielbią Twoje 
święte Imię.
Pomóż im odnaleźć w Tobie moc, która pozwo-
li im przezwyciężyć lęk i nieufność, wzrastać 
w przyjaźni i współistnieć w zgodzie.

                                         W imieniu Zarządu 
                          Prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko

Bóg miłosierny nierówno rozdziela swe 
dary: jednym daje więcej, a innym mniej. Jed-
ni rodzą się w dostatkach, a inni w ubóstwie. 
Jedni są obdarowani wielkimi zdolnościami, 
a inni mniejszymi. (...) Bóg chce, by jedni lu-
dzie okazywali miłosierdzie drugim i zastę-
powali im niejako miłosierdzie Boże na ziemi, 
by hojniej  obdarzeni dzielili się z uboższymi, 
mocniejsi opiekowali się słabszymi, szczęś-
liwsi nieśli pociechę cierpiącym, słowem, by 
wszyscy, połączeni węzłem braterskiej miło-
ści, tworzyli jedną kochającą się wzajemnie 
rodzinę. (...)

Aby skuteczniej pocieszać, trzeba mieć 
czułe serce i chętnie wpuszczać do niego cier-
pienia bliźnich. W czasie nieszczęścia należy 
podnosić na duchu znękanych, budząc w nich 
ufność w miłosierdzie  Boże oraz przedstawia-
jąc cele, dla których Bóg zsyła cierpienia na 
ludzi. Jeżeli cierpienie dotknęło pojedyncze 
osoby lub rodziny, trzeba im okazać współ-
czucie, podać pociechę nadprzyrodzoną, 
zachęcając do modlitwy i sakramentów 
świętych, unikając jednak wielomówstwa 
i moralizatorstwa, by nie powiększać tych 
cierpień.

(Bł. Ks. Michał Sopoćko – spowiednik św. Faustyny) 
                                                                             wybrała Irena

w 50 rocznicę ślubów zakonnych, najserdeczniejsze 
życzenia wszelkich łask Bożych i opieki Matki 
Bożej w sejneńskim wizerunku, na dalsze lata 
odpowiedzialnej służby Bogu i bliźnim 

Czcigodnej Siostrze Grażynie Dąbrowskiej 
Przełożonej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach 

składają wdzięczni parafianie

Pomagajmy 
jedni drugim...
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Zapowiedzi przedślubne:
7–14.06.2009

1. Tomasz Depkun, kawaler, Degucie 5, Parafia 
tutejsza i Monika Dzienisiewicz, panna, Suwałki, 
Daszyńskiego 25/51,  Parafia Bożego Ciała.

2. Rafał Bugielski, kawaler, Sejny, Łąkowa 
28/6, Parafia tutejsza i Anna Sokołowska, panna, 
Suwałki, Młynarskiego 10/63.

3. Waldemar Cyruszys, kawaler, Żwikiele 11, 
Parafia Smolany, Św. Izydora i Katarzyna Walio, 
panna, Klejwy 55, Parafia tutejsza.

4. Łukasz Siemienkiewicz, kawaler, Augu-
stów, Śródmieście 18/39, Parafia Najświętszego 
Serca Jezusowego i Urszula Rapczyńska, panna, 
Sejny, Niecała 11, Parafia tutejsza.

5. Roman Deutschmann, kawaler, Tarnów 
Opolski, Osiedle Zakładowe 3B/12, Parafia św. Mar-
cina Biskupa i św. Zofii i Magda Jakubowska, pan-
na, Sejny,  Zawadzkiego 6/29, Parafia tutejsza.

 Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą i 
roztropnie przygotowali się do zawarcia sakra-
mentu małżeństwa.

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

Adres: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  0875162141
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Radosław Góralski, ks. Piotr Swędrowski

Przez chrzest godność 
Dziecka Bożego otrzymali:: 
24/05/2009

 Kacper Budowicz
 Łukasz Gerwel
 Paulina Leonowicz
 Magdalena Madejska
 Kamila Maksimowicz

Odeszli do wieczności:
 Jan Milewski (l. 60) zm. 20/05/2009
 Stanisław Andrulewicz (l. 77) zm. 21/05/2009
 Zuzanna Filińska (l. 61) zm. 20/05/2009
 Aniela Janczulewicz (l. 83) zm. 24/05/2009
 Anna Jabłońska (l. 85) zm. 24/05/2009
 Ryszard Zadrożny (l. 69) zm. 28/05/2009
 Helena Kuklewicz (l. 83) zm. 30/05/2009
 Danuta Zdunek (l. 54) zm. 29/05/2009

Pierwszy 
pełny udział w Eucharystii 
dzieci kl. II – 24/05/2009

Abramowicz Kamil, Adamowicz Zofia, Andrej-
czyk Paweł, Andruszkiewicz Michał, Bagińska Zu-
zanna, Baranowski Mateusz, Basiewicz Karolina, 
Bizio Bartosz, Bobrowska Aleksandra, Bobrowski 
Jakub, Bobrowski Jan, Borkowska Julia, Borowska 
Monika, Marcinkiewicz Dominik, Bukało Natalia, 
Czarkowska Izabela, Czokajło Łukasz, Dabulis Ka-
rol, Daniłowicz Filip, Dapkiewicz Ewa, Dawidowicz 
Paweł, Dębowski Karol, Foroncewicz Patryk, Fry-
drych Michał, Gąsiorowski Marcin, Gilis Agniesz-
ka, Gilis Paweł, Grablun Jakub, Grzybowska Maja, 
Jakubowski Jakub, Janculewicz Dominik, Janusze-
wicz Weronika, Jarzębowicz Mateusz, Jastrzębski 
Bartosz, Jurkun Filip, Kamińska Aleksandra, Karło-
wicz Łukasz, Koncewicz Bartosz, Koneszko Paulina, 
Kordowska Agata, Kozakiewicz Mikołaj, Krajewski 
Krystian, Leończyk Artur, Lipiec Kacper, Łabutis Pa-
trycja, Łostowski Marcin, Macianis Adrian, Macianis 
Michał, Makowska Gabriela, Maksimowicz Damian, 
Malinowska Karolina, Małkińska Magdalena, Ma-
sianis Dawid, Michalska Weronika, Miszkiel Domi-
nika, Miszkiel Laura, Morawska Aleksandra, Nikiel 
Jarosław, Nowak Edyta, Nowalski Mateusz, Pestka 
Marcin, Pokutko Julia, Polanis Sebastian, Pomian 
Jakub, Przekopska Aleksandra, Przybył Oliwia, 
Razarenkow Jakub, Rutkowski Filip, Rydzewska 
Alicja, Rydzewski Dawid, Salwecki Patryk, Sitko 
Weronika, Skupska Paulina, Sokołowska Martyna, 
Stankiewicz Bartosz, Staśkiel Weronika, Stawiecki 
Sebastian, Steffek Maksymilian, Święcicka Patrycja, 
Tomkiewicz Damian, Tomkiewicz Gabriel, Turow-
ski Leonard, Wilkiel Karolina, Wiźlańska Justyna, 
Wiźlańska Paulina, Wojciechowska Aleksandra, 
Wojciechowska Klaudia, Wojcieszko Miłosz, Woj-
nowski Krzysztof, Wołos Izabela, Wowak Kacper, 
Zachariasz Jakub, Zajko Zuzanna, Zdancewicz 
Daniel, Zdancewicz Mikołaj, Zianowicz Weroni-
ka, Zwoliński Gabriel, Żagunis Maja, Żmijewski 
Bartłomiej. 

W języku litewskim – 07/06/2009: 
Kulesza Witold, Lewkiewicz Sylwia, Paciukanis 

Dawid, Czernialis Paweł, Leonczyk Dariusz, Bierna-
cka Rita, Czerlanis Jolanta.
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Ogłoszenia duszpasterskie

(cd - na stronie 11)

1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: 
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie 
i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga 
w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym 
bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. I oby wszystko w naszym życiu było 
czynione na chwałę Trójcy Świętej!

2. Dziś niezwykła uroczystość w naszej Parafii, bowiem przybywa do nas Nuncjusz Papieski w Afryce 
Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, który decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI otrzymał stolicę tytularną 
w Sejnach. Tak więc odtąd nasza bazylika jest honorowym kościołem Arcybiskupa Jana, a my mamy 
obowiązek wspierania Go modlitwą w służbie Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Tytularny Sejneński 
udziela dzisiaj wspólnie z Biskupem Ełckim Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży i święci krzyż 
św. Brunona upamiętniający millenium męczeńskiej śmierci Apostoła tych ziem ustawiony na placu 
przy klasztorze. Na krzyżu widnieje napis: „Świętemu Brunonowi z Kwerfurtu wspominając 1000-lecie 
Jego męczeńskiej śmierci krzyż ten wznosimy w Roku Pańskim 2009. Parafianie Sejneńscy”. Nuncjusz 
Papieski otrzymał w czasie konsekracji biskupiej w darze od naszej Parafii wizerunek naszej Pani 
Sejneńskiej, a dzisiaj ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, ryngraf upamiętniający 
400-lecie obecności Hetmanki tej Ziemi Matki Bożej Sejneńskiej z dedykacją oraz „walizkę liturgiczną” 
z niezbędnymi paramentami liturgicznymi do sprawowania Eucharystii, bardzo przydatną zwłaszcza 
w krajach misyjnych.

3. Dzisiaj pierwszy pełny udział w Eucharystii o godz. 13.00 w języku litewskim siedmiorga dzieci 
naszej Parafii. Życzymy dzieciom, aby wsparte wiarą swoich rodziców i bliskich rozwijały swoją przyjaźń 
z Chrystusem poprzez częste przystępowanie do spowiedzi świętej i coniedzielny udział we Mszy św. 
z komunią świętą.

4. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało w najbliższy czwartek, 11 czerwca. 
Msze św. jak w niedzielę – nie będzie Mszy św. w języku litewskim o godz. 13.00 a także w Krasnowie. 
Po sumie o 11.30 z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eu-
charystycznej procesji na ulice naszego miasta trasą znaną z ubiegłych lat. W tym roku ołtarze – stacje 
zatrzymania procesji przygotowują służby mundurowe. I ołtarz przygotuje Straż Pożarna, II ołtarz 
– Policja, III ołtarz – Straż Graniczna, IV ołtarz Gimnazjum Jana Pawła II. Zadbajmy też o przyozdobienie 
okien mieszkań i domów na trasie procesji. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy 
prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszej 
Parafii. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym 
życiu zawsze obecny. Jesteśmy ludem Bożym, który nieustannie jest w drodze na spotkanie z Bogiem. 
Procesja, w której będziemy uczestniczyć, to właśnie wyraża. Naszym Panem i Przewodnikiem w drodze 
do Domu Ojca jest Jezus Chrystus, który pochyla się nad nami i na trudnych drogach naszego życia chce 
nas wspierać i karmić swoim Ciałem i Przenajświętszą Krwią. Oktawa Bożego Ciała przez cały tydzień, 
który będzie eucharystyczny z codzienną Eucharystią o 17.30 i procesją z Najśw. Sakramentem na pla-
cu kościelnym. W niedzielę, 14 czerwca procesja będzie po Mszy o 11.30. Zapraszam dziewczynki do 
sypania kwiatów, dzieci pierwszokomunijne do niesienia poduszek i wstążek feretronów, zapraszam 
wszystkich do aktywnego włączenia się w oktawę poprzez udział w codziennej procesji. Zakończenie 
oktawy w czwartek 18 czerwca – poświęcenie wianków z kwiatów i ziół, błogosławieństwo dzieci.

5. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek, 19 czerwca. Cały czerwiec poświęcony 
jest czci Bożego Serca. Ten kult na naszej ziemi zawsze był bardzo żywy. To na prośbę polskich bisku-
pów papież Klemens XIII w 1765 roku uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa rozciągnął na 
cały Kościół. Wielu pamięta jeszcze praktykę specjalnego poświęcenia rodzin Najświętszemu Sercu. 
Tyle pokoleń dobrych ojców i matek, tyle powołań kapłańskich i zakonnych kształtowało się w szkole 
Jezusowego Serca! To Serce jest źródłem miłosierdzia dla współczesnego człowieka i świata. Podczas 
Eucharystii będziemy gorąco prosić, by Jezus uczynił serca nasze według Serca swego. Z racji uroczy-
stości w piątek post nie obowiązuje. Nabożeństwo czerwcowe codziennie w połączeniu z wieczorną 
Mszą św. o 17.30, a w niedzielę o 17.00.
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Intencje mszalne 7– 20.06.2009 r.

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, 
7 czerwca 2009
07:00 +Andrzej Łabanowski
08:30 +Daniel (2 rocz.) +Bronisław Lewkowicz 

+Marianna Pietkiewicz (11 rocz.)
10:00 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Longiny i Jana 

Bykasów i o błog. Boże dla Jubilatów i rodziny
10:00  +Anna Polgrimas (8 mc)
11:00  Za parafian i za młodzież o dary Ducha Świę-

tego dla nich
13:00 Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny
13:00  +Genowefa +Stanisław Szczerbińscy
13:00  Krasnowo: +Stanisława Adamowicz (greg.)
17:30  +Helena +Piotr +Aleksander Miszkiel

PONIEDZIAŁEK, 8 czerwca 2009
06:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
06:30  +Jan +Władysława Łostowscy
08:00 O zdrowie dla Jana
08:00 +Piotr Wojciechowski (miesiąc od pogrzebu)
17:30  +Robert Czeszkiewicz 
17:30  +Marian Namiotko
 
WTOREK, 9 czerwca 2009
06:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
06:30 +Zofia Namiotko (4 mc)
08:00  +Aniela +Antoni Janczulewicz
08:00  +Janina +Antoni Bartnik
08:00    O błog. Boże, zdrowie i szczęśliwą operację 

dla Janiny
17:30  +Helena Koneszko (1 rocz.) +Wacław +Sta-

nisław
17:30 +Stanisław Waboł (3 mc)

ŚRODA, 10 czerwca 2009
06:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
06:30 +Romuald (15 rocz.) +Algiment Klukińscy
08:00  +Józef Fidrych (5 mc) i zm. z rodz. Fidrych
08:00  +Krystyna (2 rocz.) +Mieczysław (14 rocz.) 

Krywanis
17:30  Dziękczynna i o błog. Boże i zdrowie dla 

Bernarda z okazji 80 rocz. urodzin
17:30  +Czesław Jamiołkowski (14 rocz.)
 
CZWARTEK, 11 czerwca 2009, BOŻE CIAŁO
07:00  +Stanisława Adamowicz (greg.)
08:30    Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Teresy i Mi-

rosława i o błog. Boże dla rodziny
10:00    +Krzysztof (4 rocz.) +Izydor (27 rocz.) +Mi-

rosław Brzozowscy
11:30 Za parafian
11:30    Dziękczynna i o błog. Boże dla wspólnoty 

intronizacji Chrystusa Króla w 3 rocz. po-
wstania

17:30  +Wacław (7 rocz.) i z rodziny Kamińskich

PIĄTEK, 12 czerwca 2009
06:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
06:30  +Marek +Janusz +Jan Kaufman
08:00 +Kazimierz Basiaga i z rodziny Matulanisów
08:00  +Józef Buchowski (10 rocz.) i z rodziny Po-

lanisów
17:30  +Wacław Zdankiewicz (6 mc)
17:30  +Adam Fiutowski
17:30 O błog. Boże dla żyjących i wieczność dla 

profesorów i uczniów Sejneńskiego Liceum 
z okazji 40-lecia zdania matury

 
SOBOTA, 13 czerwca 2009
06:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Janiny i jej rodziny
08:00  +Antoni Okulanis
08:00  +Andrzej Skorupski (4 rocz.) 
08:00 +Marianna Palanis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Aleksander Gober
17:30  O błog. Boże i opiekę MB dla Rafała i Moniki 

Obuchowskich 

NIEDZIELA, 14 czerwca 2009
07:00  +Zofia +Franciszek Rasiul
08:30 +Stanisława Adamowicz (greg.)
10:00  +Józef +Konstanty Misiukanis
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla s. Grażyny, 

Przełożonej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 
w Sejnach w 50 rocz. ślubów zakonnych

11:30  O błog. Boże i zdrowie dla Żywego Różańca 
z Kielczan

11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00  +Jouzas Malinauskas (14 rocz.)
13:00 Krasnowo; +Anna Pszczółkowska i zm. z jej 

rodziny
17:30  +Józef (3 rocz.) +Anna (2 rocz.) Masianis

PONIEDZIAŁEK, 15 czerwca 2009
06:30  +Zm. z rodz. Andruszkiewiczów i Leończyków
08:00 +Anna +Sławomir +Stanisław Korzenieccy
08:00 +Antoni +Marianna +Lucjan i z rodz. Staśkielów
17:30 +Stanisława Adamowicz (greg.)
17:30  +Wacław (rocz.) i z rodziny Gobczyńskich i 

Pietkiewiczów

WTOREK, 16 czerwca 2009
06:30  +Marian Kwaterski (11 rocz.)
06:30    O błog. Boże dla dzieci i podziękowanie za 

wszelkie dobro 
08:00  +Gabriela +Julian Szyłejko
08:00  +Jan Wojciechowski (10 rocz.) +Piotr +Al-

bin z rodziny Wojciechowskich i Marcinow-
skich

17:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
17:30  O błog. Boże i zdrowie dla Aliny
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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
ŚRODA, 17 czerwca 2009
06:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
06:30 +Jerzy Rogucki
08:00  +Zygmunt +Joanna Kondraccy (6 rocz.)
08:00  +Krzysztof Pierożyński
17:30  O błog. Boże w 20 rocznice ślubu dla Anny 

i Adama Kaufman i dla rodziny
17:30  +Stanisława +Wacław Jatkowscy i ich rodzice
 
CZWARTEK, 18 czerwca 2009
06:30  +Jan +Katarzyna
06:30 +Józef Malinowski (9 rocz.)
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00  +Władysław Wasilewski
17:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
17:30  +Henryka +Leon +Ryszard +Jan +Wiesław 

z rodz. Panczenko

PIĄTEK, 19 czerwca 2009,UROCZ. NAJŚWIĘT-
SZEGO SERCA PANA JEZUSA

06:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
08:00  Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski 

w gospodarstwie rolnym
08:00 +Robert Czeszkiewicz (8 mc)
08:00 +Marianna +Bronisław Sojka
17:30  +Józef Linkiewicz
17:30 +Magdalena +Izydor +Anna Sidor
 
SOBOTA, 20 czerwca 2009
06:30  +Alicja Pankiewicz (5 mc)
06:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Sylwii 

w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
08:00  +Stanisława Adamowicz (greg.)
08:00 +Danuta +Stanisław Bugielscy
16:00  O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30  +Zofia +Weronika Rutkowscy
17:30 +Aniela Radzewicz (1 rocz.)

6. Dzieci klas III, które rok temu były u pierwszej 
Komunii św. będą miały rocznicę tego ważne-
go wydarzenia w Boże Ciało, a więc w czwartek, 
11 czerwca na Mszy św. o 11.30. Spowiedź dzieci 
będzie we wtorek, 9 czerwca o 16.30. Pani ka-
techetka Elżbieta Doroszko poinformuje dzieci 
o szczegółach tej uroczystości. Dzieci z innych 
szkół prosimy zgłosić imiennie Pani Katechetce. 
Liczymy, że wszystkie dzieci będą obchodzić tę 
ważną rocznicę.

7. Jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych ob-
chodzi Siostra Grażyna Dąbrowska, Przełożona 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 
w Sejnach. W przyszłą niedzielę, 14 czerwca na 
Mszy św. o 11.30 chcemy wspólnie podziękować 
Bogu i wielbić Go za dar życia i powołania Sio-
stry Jubilatki i prosić o błogosławieństwo Boże 
i opiekę naszej Pani Sejneńskiej a także o nowe 
powołania do życia konsekrowanego, zwłaszcza 
z naszej Parafii. 

8. Zbliża się koniec roku szkolnego. Pragnie-
my dziękować Duchowi Świętemu za dobre na-
tchnienia, zdolności i Jego światło, które pomaga 
ludzkiemu rozumowi w poznawaniu świata i ludzi. 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w koście-
le będzie na Mszy św. we czwartek, 18 czerwca 
o godz. 9.00. Zapraszamy na tę Mszę św. dzieci, 
ich rodziców i wszystkich nauczycieli. Natomiast 
młodzież naszego Liceum i Zespołu Szkół Tech-
niczno-Rolniczych oraz Gimnazjum zapraszamy na 
Mszę św. kończącą rok szkolny w środę, 17 czerwca 
o godz. 9.00. Zachęcamy, aby przy tej okazji sko-
rzystać z sakramentu pokuty.

9. Uroczystości millenium, czyli 1000-lecia 
męczeńskiej śmierci św. Brunona będą w Giżycku 
20 i 21 czerwca. W sobotę, 20 czerwca w godzi-
nach popołudniowo-wieczornych wielkie spotka-
nie młodzieży, a w niedzielę główne uroczystości 
o godz. 11.00. Jeszcze można zapisać się na wyjazd 
do Giżycka. 

Sakrament małżeństwa: 
30/05/2009
Alicja Zdanis i Romuald Bernecki
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