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Gdy idziemy poprzez świat - chwalmy Boga,
W każdym miejscu, w każdy czas - chwalmy Boga
Nie ma w życiu zbędnych dni, każdy chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myśl.

Bo Bóg naszym Ojcem,
Bo Bóg kocha nas,
On szlak nam wyznacza
I sam prowadzi nas.
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MOC SŁOWA
Niedziela XIV Zwykła – 05.07.2009
Mk 6,1-6 

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. 
A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł 
szabat, zaczął nauczać w synagodze.  A wielu, 
przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On 
to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie 
cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to 
cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szy-
mona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” 
I powątpiewali o Nim.  A Jezus mówił im: „Tylko 
w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w 
swoim domu może być prorok tak lekceważony”. 
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na 
kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się 
też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne 
wsie i nauczał.

Refleksja niedzielna:
Obronna postawa mieszkańców Nazaretu wo-

bec Jezusa jest zdumiewająca. Był przecież jednym 
z nich. Sam mam inne doświadczenia. Pochodzę 
z małej wioski, z której wyszedł biskup. Gdy pewnego 
razu przybył do niej w odwiedziny, zbiegło się wielu 
ludzi; wszędzie było ich pełno - i w kościele, gdzie-
kolwiek się pojawił. Ludzie cenili go i byli z niego 
także dumni. Podobne wrażenie sprawiali wszyscy 

znajomi i cała rodzinna miejscowość Karola Wojty-
ły, gdy został wybrany papieżem. Zresztą uczucie 
dumy z,, naszego „ papieża było powszechne w całej 
Polsce. Tu, w Nazarecie, stosunki między Jezusem 
a mieszkańcami Nazaretu, Jego rodzinnego miasta, 
wydają się zatem być postawione na głowie: nigdzie 
ludzie nie doznają większego szacunku jak w swojej 
rodzinnej miejscowości. Czy ludzie z Nazaretu myśleli 
więc  i działali inaczej niż my dzisiaj? Bynajmniej. 

Prawdopodobnie różnica polega jedynie na tym, 
kim był Jezus. Nie piastował oficjalnego urzędu żad-
nej powszechnie uznawanej i szanowanej instytucji 
i hierarchii, tak jak biskup czy papież. Jezus był pro-
rokiem, a takie „typy” trudno sklasyfikować. Są nie-
zależnymi myślicielami, ich myśli zwykle podążają 
innymi drogami niż normalnych zjadaczy chleba, 
są niewygodni, natrętni, są samotnymi żeglarzami 
płynącymi stale pod prąd czasów. A zarazem sądzę, 
że jeśli nigdy ni e zgorszymy się Jezusem, jak zgorszyli 
się Nim ówcześni mieszkańcy Nazaretu, i jeśli my 
sami – jako poszczególni chrześcijanie i jako parafia 
– nigdy nie poczujemy się osamotnieni w naszym 
otoczeniu, to być może jest to znak, że zagubiliśmy 
coś zupełnie istotnego, mianowicie profetyczno–gor-
szący profil Jezusa i wszystkich tych, którzy chcą 
uchodzić za Jego uczniów.

Hans Reithofer

Niedziela XV Zwykła – 12.07.2009
Mk 6,7-13 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął 
rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad du-
chami nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z sobą 
nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, 
ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały 
i nie wdziewajcie dwóch sukien”.  I mówił do nich: 
„Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, 
aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was 
nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc 
stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świa-
dectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do 
nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz 
wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Refleksja niedzielna:
„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”. Te 

słowa ze Starego Testamentu wprawdzie zostały 
wypowiedziane w zupełnie innym kontekście, ale 
odgrywają - pośrednio - ważną rolę także w dzi-
siejszym czytaniu Ewangelii. Jezus rozesłał swoich 
uczniów po dwóch. Jest to, jeśli tak można powie-
dzieć, próba, jaką przeprowadza z nimi Jezus z my-
ślą o ich późniejszej działalności, mianowicie gdy 
po Jego śmierci i zmartwychwstaniu przyjdzie im 
głosić słowem i czynem Dobrą Nowinę całemu świa-
tu. Jezus był nauczycielem, niektórych sam wybrał 
sobie na uczniów, chciał ich czegoś nauczyć i nie 
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jest bynajmniej rzeczą małej wagi, czego ich uczył 
i w jakim celu.

Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, gdy 
występuje w imieniu Boga i zachęca ludzi do na-
wrócenia, zbawienia i nowego życia. - Gdy pozwala 

się przez Jezusa wysłać na drogę, mając tylko na 
nogach sandały, a więc nie będąc zbytnio chroniony; 
bez chleba i bez drugiej szaty, a więc bez zabezpie-
czeń i rezerw. Żądania, jakie Jezus stawia swoim 
uczniom i uczennicom, są wielkie. Może zbyt wygó-
rowane? Właściwie niesłychane jest to, do jakiego 
stopnia każe im pozostawać zależnymi od innych i 
potrzebującymi ochrony innych. A jednak – ludzie, 
którzy wiele pozostawili i w imię Boże wybrali się w 
drogę – są ludźmi potrzebującymi i zarazem wol-
nymi. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Nie 
jest dobrze, żeby stał się zaciekłym, rozmiłowanym 
w autonomii, samotnym bojownikiem, i nie jest do-
brze, gdy pozwala, by ktoś inny wynajmował go do 
jakiejś służby i posłał. Co zatem jest dobre? – Gdy my, 
ludzie, czujemy i wierzymy, że mamy do spełnienia 
jakieś posłannictwo, jakąś misję w naszym życiu, 
którą powierzył nam Bóg. Gdy przez to stajemy się 
wolni i zdolni głosić Dobrą Nowinę ludziom, l gdy 
w pełnieniu tej misji nie jesteśmy samotni, gdy inni 
towarzyszą na tej drodze.

Chhstine Rod

NIEDZIELA XIV W CIĄGU ROKU, 
05 lipca 2009  
Słowo Boże: Ez 2, 2-5; 2Kor 12, 7-10; Mk 6, 1-6

PONIEDZIAŁEK, 06 lipca 2009 wsp. bł. Marii 
Teresy Ledóchowskiej, dziewicy 
Słowo Boże: Rdz 28, 10-22a; Mt 9, 18-26 
Święto Patronalne Apostolstwa Chorych – mod-
limy się w tym dniu za chorych i tych którzy im 
posługują – szczególnie kapelanów.

WTOREK, 07 lipca 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 32, 23-33; Mt 9, 32-37

ŚRODA, 08 lipca 2009, 
wsp. św. Jana z Dulki, prezbitera
Słowo Boże: Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a; Mt 10, 1-7

CZWARTEK, 09 lipca 2009, wsp. św. Augustyna 
Zhao Rong, prezbitera, męczennika i Towarzyszy 
Słowo Boże: Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Mt 10, 
7-15

PIĄTEK, 10 lipca 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 46, 1-7. 28-30; Mt 10, 16-23 
Dzień modlitwy za borykających się z proble-
mami uzależnień i za rozbite małżeństwa. 
 
SOBOTA, 11 lipca 2009, Święto św. Benedykta, 
opata, Patrona Europy
Słowo Boże: Prz 2, 1-9; Mt 19, 27-29

NIEDZIELA XV ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
12 lipca 2009,
Słowo Boże: Am 7, 12-15; Ef 1,3-14; Mk 6, 7-13

PONIEDZIAŁEK, 13 lipca 2009, wsp. św. Pustel-
ników Andrzeja Świerada i Benedykta
Słowo Boże: Wj 1, 8-14.22; Mt 10, 34-11, 1

WTOREK, 14 lipca 2009, wsp. św. Kamila de 
Lellis, prezbitera i św. Henryka, cesarza
Słowo Boże: Wj 2, 1-15a; Mt 11, 20-24
 
ŚRODA, 15 lipca 2009, wsp. św. Bonawentury, 
biskupa i Doktora Kościoła 
Słowo Boże: Wj 3, 1-6. 9-12; Mt 11, 25-27

CZWARTEK, 16 lipca 2009, wsp. Najświętszej 
Maryi Panny z Góry Karmel  
Słowo Boże: Wj 3, 13-20; Mt 11, 28-30

PIĄTEK, 17 lipca 2009, Dzień powszedni
Słowo Boże: Wj 11, 10-12, 14; Mt 12, 1-8

SOBOTA, 18 lipca 2009, Dzień powszedni 
Słowo Boże: Wj 12, 37-42; Mt 12, 14-21

Matki
Nieprawda, że nie czujesz Boga,
skoro dotknęły cię ręce Maryi
i wzrok twej matki gorejący wiarą.
Możesz zasłonić wszystkie okna, 
by wierzyć, że zgasło słońce,
zaprzeć się Boga w mroku pychy –
i tak przy tobie pozostaną Matki – 
i ta Najświętsza i ta ziemska, własna, 
która uniesie w wieczność twoje imię,
jakby pochodnię nadziei.
                                                                                    Irena
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Mija rok…

Właśnie minął rok mojej posługi dusz-
pasterskiej w parafii sejneńskiej. Rok 

wielu wydarzeń takich zwyczajnych, jakie 
mają miejsce w kalendarzu liturgicznym, 
ale też niezwykłych, jak wizyta u naszej Pani 
Sejneńskiej kardynałów i biskupów polskich 
i litewskich, przedstawicieli rządu i samo-
rządu. 

Mały bilans tego co dobre i pożyteczne to 
w sferze duchowej ożywienie nabożeństwa 
do Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej, reko-
lekcje ewangelizacyjne i powstanie wspól-
noty Domowego Kościoła, powstanie Rady 
Duszpasterskiej (będzie jeszcze oficjalne 
wręczenie nominacji i pierwsze uroczyste 
posiedzenie), powstanie Rady Programowej 
do wypracowania koncepcji rewitalizacji 
i funkcjonowania klaszto-
ru podominikańskiego. 

W sferze gospodar-
czej to nowe nagłośnie-
nie w bazylice, nowy wy-
świetlacz elektroniczny 
dla usprawnienia śpiewu 
liturgicznego, wymiana 
części okien w domu pa-
rafialnym, opracowywa-
nie projektu budowlane-
go remontu kapitalnego 
tegoż domu, w klasztorze 
remont części wirydarza 
(I etap) i otrzymanie do-
tacji (28 tys.) na remont 
drugiej części, również 
otrzymanie dotacji z mi-
nisterstwa (300 tys.) na 
wymianę części okien (re-
alizacja będzie do końca 
września). 

W Roku św. Brunona postawienie na Pla-
cu Dominikańskim krzyża upamiętniające-
go milenium męczeńskiej smierci apostoła, 
uporządkowanie terenu wokół klasztoru. Nie 
udało się dotychczas przeprowadzić remontu 
frontonu bazyliki, nad głównym wejściem, 
a jest to sprawa bardzo pilna, jak również 
pilna jest naprawa dachu bazyliki (w kilku 
miejscach są rozszczelnienia). 

Dziękuję wszystkim, którzy od samego 
początku życzliwie podjęli współpracę z no-
wym proboszczem, w wielu sprawach bardzo 
pomogli dobrą radą, ale i konkretną pomocą 
fizyczną. 

Liczę na dalsze wspieranie działań, życzli-
we podpowiedzi i jak najlepszą współpracę.
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Rok Kapłański w Kościele
Papież Benedykt XVI ogłosił 19 czerwca 2009 Rok Kapłański. 
Daje nam do ręki specjalny list, w którym podaje motywy i znaczenie tego czasu dla Kościoła:

„Pomyślałem o ogłoszeniu oficjalnie Roku 
Kapłańskiego, w piątek 19 czerwca 2009 r., w uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to 
dzień poświęcony tradycyjnie modlitwie o uświę-
cenie kapłanów. Jest on również związany ze 150 
rocznicą „dies natalis” – dnia urodzin dla nieba Jana 
Marii Vianneya, patrona wszystkich proboszczów 
świata. Ów rok, który prag-
nie przyczynić się do krze-
wienia zapału wewnętrznej 
odnowy wszystkich kapła-
nów na rzecz silniejszego 
i bardziej wyrazistego świa-
dectwa ewangelicznego 
we współczesnym świecie 
zakończy się w tę samą uro-
czystość w roku 2010. Świę-
ty proboszcz z Ars zwykł był 
mawiać: „Kapłaństwo to mi-
łość Serca Jezusowego”. 

To wzruszające wyra-
żenie pozwala nam nade 
wszystko przywołać z sym-
patią i uznaniem ogromny 
dar, jaki stanowią kapłani 
nie tylko dla Kościoła, lecz 
także dla samej ludzkości. 
Myślę o tych wszystkich 
księżach, którzy chrześ-
cijanom i całemu światu 
przedstawiają pokorną 
i codzienną propozycję 
słów i gestów Chrystusa, starając się do Niego 
przylgnąć swymi myślami, wolą, uczuciami i sty-
lem całego swego istnienia. Jakże nie podkreślić 
ich trudu apostolskiego, niestrudzonej i ukrytej 
służby, ich miłości pragnącej być uniwersalną? 
Cóż powiedzieć o odważnej wierności tak wielu 
kapłanów, którzy także pośród trudności i nieporo-
zumień pozostają wierni swemu powołaniu: by być 
„przyjaciółmi Chrystusa”, szczególnie przez Niego 
powołanymi, wybranymi i posłanymi?

Sam nadal noszę w sercu wspomnienie pierw-
szego proboszcza, u boku którego wypełniałem 
mą posługę jako młody ksiądz. Pozostawił mi przy-
kład bezwzględnego poświęcenia swej posłudze 

kapłańskiej, aż do śmierci, która zastała go w chwili, 
gdy niósł wiatyk do ciężko chorego. Przypomi-
nam sobie wielu współbraci, których spotkałem 
i spotykam nadal, także podczas mych podróży 
duszpasterskich w różnych krajach, wielkodusznie 
zaangażowanych w codzienne wypełnianie swej 
posługi kapłańskiej. 

Jednakże wyrażenie 
użyte przez Świętego 
Proboszcza przywołuje 
także przebicie Serca 
Chrystusa i oplatającą 
Go koronę cierniową. 
W konsekwencji myśl 
biegnie ku niezliczonym 
sytuacjom cierpienia, w 
które uwikłani są liczni 
kapłani, czy to z racji 
uczestnictwa w różnych 
przejawach doświad-
czenia ludzkiego bólu, 
czy też ze względu na 
niezrozumienie tych, 
do których skierowana 
jest ich posługa. Jakże 
nie wspomnieć tak wie-
lu księży znieważonych 
w swej godności, któ-
rym uniemożliwiono 
wypełnianie swej misji, 
niekiedy również prze-
śladowanych, aż do naj-

wyższego świadectwa krwi?
Istnieją niestety także nigdy nie dość opłaka-

ne sytuacje, w których sam Kościół musi cierpieć 
ze względu na niewierność niektórych swych 
sług. Świat zaś w takich sytuacjach czerpie z nich 
motywy zgorszenia i odrzucenia. To, co w takich 
przypadkach może najbardziej przynieść korzyść 
Kościołowi, to nie tyle pedantyczne ujawnianie 
słabości swych sług, ile odnowiona i radosna świa-
domość wielkości Bożego daru, skonkretyzowa-
nego we wspaniałych postaciach wielkodusznych 
duszpasterzy, zakonników żarliwych miłością Boga 
i dusz, światłych i cierpliwych kierowników du-
chowych”. 

                                                                  (cdn)



6 SIEWCA  

„ I my znajdujemy się dziś w samym centrum dramatycznej walki między „kultura śmier-
ci” i „kulturą życia”. Ale blask Krzyża nie zostaje przesłonięty przez ten mrok – przeciwnie, 
na jego tle Krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej, jawi się jako centrum, sens i cel 
całej historii i każdego ludzkiego życia”.    Jan Paweł II (Evangelium vitae)

W obronie życia...  

Mamusiu! 
To nic, że jestem bardziej podobny do fasolki lub kijanki. Ja po prostu jestem. Mam duszę, 

główkę, rączki, nóżki. Czuję Ciebie. Nieśmiało zagłębiam się coraz bardziej w Twój krwiobieg. 
Żyję tylko Tobą. Słyszę niespokojne uderzenia Twojego serca. Słyszę, jak wystukuje dla mnie 
telegram śmierci. Tylko nie to! Pozwól mi żyć! Pozwól zobaczyć blask słońca, pozwól zachwycić 
się pięknem kwiatu, pozwól spojrzeć w Twoje oczy i kroczyć ufnie obok Ciebie. Nie zabijaj! 
Bo może się zdarzyć, że już nikt nigdy nie powie Ci „Mamo”. Nikt ufnie nie włoży swej ręki w 
Twoją dłoń. Nikt nie zamknie Twoich gasnących oczu w godzinę śmierci. Nie zabijaj! Bo będę 
wyrzutem sumienia do końca twoich dni!

Co możemy zrobić dla ratowania życia?
Modlić się. Trzeba, aby każdy z nas podjął wytrwałą, systematyczną modlitwę w intencji 

obrony życia, w intencji zapewnienia prawa do życia każdemu człowiekowi od chwili poczęcia 
do naturalnej śmierci.

Uczyć się. Trzeba, aby nasze zaangażowanie w dzieło obrony życia było mądre, oparte 
na argumentach, które przynosi nam rozwój nauk: medycznych, historycznych, prawnych 
czy demograficznych.

Uczyć innych. To zawsze i wszędzie głosi prawdę: nie wolno zabijać poczętych dzieci. To 
przekazywać argumenty za życiem w kręgu znajomych, przyjaciół i w środowisku pracy.

Pomagać. W dziele obrony życia nie może zabraknąć konkretnej, także materialnej, po-
mocy, świadczonej samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym.    (Irena)

Nie zabijaj!



7Nr 9/2009

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na 
tzw. wkład własny na remont klasztoru (wy-
miana stolarki okiennej i dokończenie remontu 
wirydarza klasztoru). Jak dotąd ofiary złożyło 
83 rodziny na sumę 5820 zł.

1. Kondracka Helena, Sejny, Konarskiego
2. Romanowska Jadwiga, Sejny, Parkowa
3. Luto Marian i Beneturda, Sejny, Łąkowa
4. Raglis Biruta, Żegary
5. Tomkiewicz Czesław, Sejny, Emilii Plater
6. Czarnecka Janina, Sztabinki
7. Andrejczyk Józef, Posejanka
8. Pestka, Sejny, Konarskiego
9. Burdyn Barbara, Sejny, Świerczewskiego
10. Moroz Irena, Sejny, Konarskiego
11. Zajkowscy Irena i Jerzy, Sejny, Parkowa
12. Ogórkis Józef i Alina, Sejny, Wojska Polskiego
13. Kulesza Lech i Biruta, Gawiniańce
14. Moroz Stanisław, Sumowo
15. Kabrońscy Henryk i Konstancja, Sejny, Konarskiego
16. Gilewska, Sejny, Nowa
17. Rejmontowicz, Sejny, Nowa
18. Żegarscy Stanisław i Wanda, Sejny, W. Polskiego
19. Koperek Zdzisław i Maria, Sejny, Świerczewskiego
20. Frania Kazimierz i Joanna, Sejny, Parkowa
21. Palanis Jerzy, Sejny, Wojska Polskiego
22. Kap Janina, Sejny, Piłsudskiego
23. Polanis Anna, Sejny, Łąkowa
24. Wołyniec Julianna, Sejny, Konarskiego
25. Łapiński, Sejny, Zawadzkiego
26. Maślak Leokadia i Edmund, Sumowo
27. Sienkiewicz Józef i Anna, Sejny, Targowa
28. Czeszkiewicz, Sejny, Wojska Polskiego
29. Kluza Janina, Sejny, Parkowa
30. Dudanowicz Z.Cz., Gawiniańce
31. Buchowska Salomea, Zaruby
32. Witkowscy Czesław i Helena, Sejny, Młynarska
33. Czajkowska Halina, Sejny, Rittlera
34. Żegarska Jadwiga, Sejny, Piłsudskiego
35. Waszkiewicz Zygmunt, Sejny, Pl. Św. Agaty
36. Staniewicz Stanisław, Sejny, Nowotki
37. Rapczyński Romuald, Sumowo
38. Leszczyńska Jolanta i Mirosław, Sejny, W. Polskiego
39. Rosińska Katarzyna, Warszawa, Al. Wyścigowa

40. Milewska Jadwiga, Sejny, Konarskiego
41. Tujakowska Alicja, Sejny, Parkowa
42. Mikołajczyk Ewa, Suwałki, Noniewicza
43. Mikołajczyk Henryk i Leokadia, Sejny, Elektryczna
44. Szurc Stanisław, Sejny, Pl. Św. Agaty
45. Giniewicz Jadwiga, Sejny, Wojska Polskiego
46. Miszkiel Bogumiła, Sejny, Zawadzkiego
47. Staniewicz Maria, Sejny, Zawadzkiego
48. Tarasiewicz Bogumiła, Sejny, Konarskiego
49. Chowaniec Zofia, Sejny, Zawadzkiego
50. Piliczewska Zenona i Jadwiga, Sejny, Parkowa
51. Jasińscy, Sejny, Konarskiego
52. Rekuć Leszek, Jenorajście
53. Wowak Emilia, Sejny, Konarskiego
54. Radomska Jadwiga, Sejny, W. Polskiego
55. Jarmołowicz Stanisław i Danuta, Sejny, Za-
wadzkiego
56. Motuk Krystyna, Sejny, Nowotki
57. Głowińscy, Babańce
58. Klucznik Jan, Sejny, Zawadzkiego
59. Milewscy Ryszard i Barbara, Łumbie
60. Kaczanowska Stanisława, Sejny, W. Polskiego
61. Kalwejt Halina, Sejny, Słowackiego
62. Jasiewicz Irena, Sejny, Zawadzkiego
63. Zajko Franciszek, Sejny, Elektryczna
64. Ołubowicz Celina, Sejny, Konarskiego
65. Macewicz Stanisława, Radziuszki
66. Borkowska Aldona, Sejny, Dębowa
67. Jurkiewicz Czesław, Radziuszki
68. Motuk Konrad, Marynowo
69. Prolejko, Sejny, Świerczewskiego
70. Strękowscy Barbara i Stanisław, Lasanka
71. Zdancewicz Wacław, Sejny, W. Polskiego
72. Sewastynowicz Lucyna i F., Sejny, Konarskiego
73. Luto Irena, Sejny, Konarskiego
74. Gryziewicz Agnieszka i Radosław, Sejny, Konarskiego
75. Czyżykowski Adam, Sejny, Konarskiego
76. Suchodolski Mirosław, Zaruby
77. Falkowski, Łumbie
78. Styliński Tadeusz, Sejny, Wojska Polskiego
79. Radzewicz Aniela, Sejny, Konarskiego
80. Dąbrowski Andrzej, Babańce
81. Jakubowski Jerzy, Sejny, Emilii Plater
82. Radziwiłko Grażyna i Zdzisław, Sejny, Zawadzkiego
83. Wyżlańscy Lilia i Józef, Sejny, Zawadzkiego

OFIARODAWCY
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Zapowiedzi przedślubne:
05-12.07.2009

1. Kamil Chodkiewicz, kawaler, Sokółka, ul. 
Kryńska 58, Parafia Sokółka i Aneta Nowalska, pan-
na, Sejny, ul. Łąkowa 26D, Parafia tutejsza.

2. Rafał Plikunas, kawaler, Sejny, Zawadzkiego 
18/12, Parafia tutejsza i Agnieszka Nowalska, pan-
na, Białogóry 14, Parafia Karolin.

3. Igor Romańczuk, kawaler, Białystok, Sikor-
skiego 2/76, Parafia Prawosławna i Edyta Jodzio, 
panna, Sejny, Mickiewicza 29, Parafia tutejsza.

4. Krzysztof Dąbrowski, kawaler, Sejny, Za-
wadzkiego 12/31, Parafia tutejsza i Joanna Pawlu-
kiewicz, panna, Sejny, Konopnickiej 55, Parafia 
tutejsza.

5. Dariusz Biziewski, kawaler, Czarna Buchta 4, 
Parafia Krasnopol i Kinga Budrewicz, panna, Sejny, 
Zawadzkiego 18/27, Parafia tutejsza.

6. Karol Milewski, kawaler, Pogorzelec 36, Pa-
rafia Karolin i Iwona Fiodorowicz, panna, Sejny, 
Zawadzkiego 6/8, Parafia tutejsza.

 Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą 
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sa-
kramentu 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:: 
14/06/2009

 Aleksandra Durtan
 Mateusz Okulanis

Odeszli do wieczności:
 Stanisław Bizio z Sejn (l. 68) zm. 15/06/2009
 Kazimiera Soroka z Krupina (l. 89) zm. 15/06/2009
 Henryk Miszkiel z Marynowa (l. 46) zm. 18/06/2009

Sakrament małżeństwa: 
20/06/2009
Anna Staśkiel i Hubert Palanis
27/06/2009
Teresa Janczulewicz i Romuald Gaus
Renata Ogórkis i Tomasz Makowski
Agnieszka Grycel i Łukasz Czakis
Aneta Koncewicz i Józef Pachucki

Sakrament Chrztu Świętego udzielany 
jest w czasie Eucharystii o godz. 10.00 w II 
i IV niedzielę miesiąca.

Od ołtarza do telewizora: 

Kto przegrywa?
Niewiele młodych ludzi wie dzisiaj, czym 

były „ domowe ołtarzyki”, przy których niczym 
w rodzinnych sanktuariach nasi przodkowie 
zbierali się wieczorami na modlitwę.

Począwszy od połowy XX wieku ołtarzy-
ki te były stopniowo zastępowane  innymi, 
o wiele mniej nabożnymi, z których zaczęły 
płynąć wzorce zachowań i złe przykłady spro-
wadzające na złą drogę tysiące ludzi.

W obliczu rozkładu rodziny i postępujące-
go wzrostu niemoralności, agresji, przemocy 
i chaosu badania naukowe ukazują wstrząsa-
jące skutki szkodliwego wpływu telewizji na 
umysły dzieci i młodzieży.

Największy wpływ, jaki telewizja wywiera 
na zachowanie ludzkie, nie jest bezpośredni, 
ale raczej stopniowy i nasilający się. Zamiast 
łączyć i podbudowywać duchowo, jak nie-
gdyś czyniły to „ domowe ołtarzyki”, które sku-
piały wszystkich domowników na modlitwie, 
telewizja poniża i niszczy. Zamiast prowadzić 
do rodzinnej harmonii i wychowywać dzieci 
dla Boga i społeczeństwa, prowadzi je ku 
niezgodzie, buntowi, deprawacji moralnej 
i przemocy. Kieruje do całkowitego upadku 
rodziny. 

                                                         Irena
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Ogłoszenia duszpasterskie

(cd - na stronie 11)

1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną 
się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi 
przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie 
zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która 
jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym się 
wydaje, że są niegodny, za mali, za byle jacy. Bóg w każdym może dokonać nowego stworzenia. Zatem dbając 
o ciało, zadbajmy także o naszego ducha! Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. 
W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie 
w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym 
Sakramencie. Zatem pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. Z liturgią 
dzisiejszych Mszy Świętych łączymy również nabożeństwo błagalne o dobre urodzaje.

2. Nie zapominajmy o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na 
roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach… Módlmy się, aby 
Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

3. Piesza Pielgrzymka z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie przybędzie do nas 16 lipca. Pilegrzymi będą 
uczestniczyć w naszym Sanktuarium we Mszy św., a potem pragniemy podjąć ich obiadem. Trwają już przy-
gotowania  - dzięki życzliwości dyrekcji Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych przygotowywany jest posiłek 
w stołówce szkoły i na zewnątrz. Ktokolwiek mógłby pomóc w tych przygotowaniach prosimy o kontakt 
z ks. Radkiem. Zbiórka pieniężna na zorganizowanie przyjęcia pielgrzymów będzie w niedzielę, 12 lipca 
po Mszach św. W ten sposób będziemy mogli współpielgrzymować do Matki Bożej w Ostrej Bramie.

4. Trwają zapisy na XVII Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę, która wyruszy z Suwałk 26 lipca i dojdzie 
do celu 11 sierpnia. Organizujemy grupę sejneńską, którą poprowadzi jako przewodnik ks. Piotr. Kto ma 
możliwość wyruszenia na pielgrzymi szlak niech nie zwleka z zapisem, kto nie może pójść, będzie miał 
możliwość duchowego uczestnictwa. Codziennie będziemy towarzyszyć naszym pielgrzymom poprzez 
modlitwę połączoną z wieczorną Mszą św. Można też składać intencje pielgrzymkowe wypisane na kart-
kach. Pielgrzymi będą modlić się codziennie w czasie drogi.

5. Święto świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy obchodzimy w sobotę, 11 lipca. 
Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do znacznego pogłębienia życia religijnego 
w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Paweł VI w 1964 roku obwołał św. Benedykta 
głównym patronem Europy. Podczas świątecznej Eucharystii będziemy się modlić przez jego wstawien-
nictwo o chrześcijańskie oblicze całej wspólnoty narodów europejskich. Od św. Benedykta będziemy 
uczyć się codziennego ofiarowania siebie Bogu na modlitwie, zwłaszcza opartej na słowie Bożym – Piśmie 
Świętym, oraz poprzez pracę, cierpliwe i sumienne wykonywanie obowiązków. Ora et labora – Módl się 
i pracuj! – to sposób św. Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz 
ze św. Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec. Ale swoim 
pięknem przyciąga też niewielki benedyktyński klasztor w wielkopolskim Lubiniu. Warto te miejsca od-
wiedzić podczas letnich wędrówek.

6. W czwartek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię 
szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) 
duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli 
się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który pięknie wpisał się w historię i duchowe 
oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym gronie 
znajduje się święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest święty Rafał Kalinowski. 

7. To wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym 
rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi karmeli-
tów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do 
śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Szkaplerz obok różańca stał 
się jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych. Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy 
o to, by nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. 
Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest Chrystus. Jak 
Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże, rozważajmy je i zachowujmy w swoich sercach.
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Intencje mszalne 05 – 18.07.2009 r.

NIEDZIELA XIV W CIĄGU ROKU, 5 lipca 2009 r.
07:00 +Antonina +Józef i z rodz. Rybczyńskich 
08:30 +Stanisława +Władysław Kobylis
10:00 +Zofia +Józef Szyryńscy i ich rodzice
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże w 40 rocz. ślubu 

Heleny i Mariana Luto i dla ich rodziny
13:00 +Vitas Cerlonis (11mc)
13:00  Krasnowo: Za parafian
17:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)

PONIEDZIAŁEK, 6 lipca 2009 r.
06:30  +Bronisława Michałkiewicz (greg.) 
06:30  +Weronika  i z rodz. Pietkiewiczów i Gob-

czyńskich
08:00  +Romuald Radzewicz
08:00  +Natalia Myszczyńska (4mc)
17:30  +Jan Sojko (8 rocz.)
17:30  +Julia +Jadwiga +Józef Wołukanis

WTOREK, 7 lipca 2009 r.
06:30  +Andrzej Łabanowski
06:30  +Magdalena Grablun
08:00  +Anna Polgrimas (9mc) +Bronisław (39 rocz.) 

i z rodz. Lipiec
08:00  +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
08:00 +Piotr Wojciechowski (2mc)
17:30  +Daniel +Bronisław Lewkowicz

ŚRODA, 8 lipca 2009 r.
06:30  +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
06:30  +Anna +Jadwiga +Zygmunt Wołukanis
08:00  O błog. Boże i zdrowie dla Kazimierza i Zofii 

Andrukanis
08:00  +Wiktoria +Wincenty Dąbrowscy
17:30  +Izydor +Jadwiga Miszkiel
17:30  +Czesław Krejczman (5 rocz.)

CZWARTEK, 9 lipca 2009 r.
06:30  +Weronika Okulanis
06:30  +Zofia Namiotko (5mc)
08:00  +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
08:00  +Stanisław Waboł (4mc)
17:30  O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Ka-

tarzyny Żegarskiej w 18 rocz. urodz.
17:30  +Krystyna Lepucka (miesiąc od pogrzebu)

PIĄTEK, 10 lipca 2009 r.
06:30  O błog. Boże i zdrowie dla Reginy Perkowskiej
06:30  +Maria Puzynowska (1 rocz.)
08:00  +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
08:00  +Witold Skrypko (10mc)
17:30  +Józef Fidrych (6mc)
17:30  +Edmund Koronkiewicz (11 rocz.) +Piotr 

+Aniela

SOBOTA, 11 lipca 2009 r.
06:30  +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
08:00  O błog. Boże i zdrowie dla Jadwigi, Marianny 

i Jana
08:00  +Czesław i z rodz. Pietkiewiczów i Gobczyń-

skich
09:00  +Cecylia Pieczulis (1 rocz.) w jęz. litewskim
16:00  O błog. Boże dla Nowożeńców 
17:30  +Władysław Zdancewicz (7mc)
18:30 W intencji Grupy AA  „TUR”

NIEDZIELA XV W CIĄGU ROKU, 12 lipca 2009 r.
07:00 O błog. Boże i łaski potrzebne dla Tomasza 

Janczy w 18 rocz. urodz. i dla rodziny 
08:30 +Kazimierz Basiaga i z rodz. Markiewiczów
10:00 +Marian Kwaterski (1 rocz.)
11:30 O błog. Boże w 15 rocz. ślubu Ewy i Jó-

zefa Soroko
13:00 +Jerzy Auruszkiewicz
13:00  Krasnowo: Za parafian
17:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)

PONIEDZIAŁEK, 13 lipca 2009 r.
06:30  +Bronisława Michałkiewicz (greg.) 
06:30  O błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej 

dla Bronisławy i jej rodziny
08:00  O błog. Boże i zdrowie dla Biruty
08:00  +Bronisław Ludorf (39 rocz.)
17:30  +Aleksander Gober
17:30  +Wiesław Okulanis (6 rocz.) +Zofia Tomkiel 

(5mc)

WTOREK, 14 lipca 2009 r.
06:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
06:30 +z rodz. Rekuć i Pawłowskich
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej 

dla Reginy Jodango
08:00 +Józef Misiukanis (4 rocz.)
17:30  +Anna +Jadwiga +Józef Dąbrowscy
17:30 +Aniela Janczulewicz (miesiąc od pogrzebu)

ŚRODA, 15 lipca 2009 r.
06:30  +Stanisław +Henryk Pietkiewicz
06:30  +Józefa Janczulewicz (7 rocz.)
08:00  O błog. Boże i zdrowie dla Jadwigi Szczudło 

w 80 rocz. urodz.
08:00  +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
17:30  O błog. Boże i zdrowie dla Elżbiety i Krzysz-

tofa Jurgielanis w 20 rocz. ślubu

CZWARTEK, 16 lipca 2009 r.
06:30  +Stefania +Franciszek Korzenieccy
06:30  +Stanisława Palewicz (13 rocz.)
08:00  +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
08:00 +Anna Grudzińska (miesiąc od pogrzebu)
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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 kaplicy do-
jazdowej w Krasnowie o godz. 13.00;
w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30
W kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.

Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu  czynna: 
wtorek, piątek 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 – cd17:30  +Waldemar +Franciszek +Lina z rodz. Bie-
laków

PIĄTEK, 17 lipca 2009 r.
06:30  +Romuald Markiewicz (9 rocz.)
06:30  +Jan Zyskowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00  +Maria +Eligiusz Paulukanis i ich rodzice
08:00  +Czesław Matulewicz
17:30  +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
17:30  +Rodzice i bracia z rodz. Kuźmickich

SOBOTA, 18 lipca 2009 r.
06:30  O błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 

Ewy i Henryka Chowaniec w 30 rocz. ślubu
06:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
08:00 +Sławomir Korzeniecki i jego dziadkowie
08:00 +Władysław Wasilewski
17:30 Za Ojczyznę, Papieża Benedykta, Bpa Jerze-

go i Radio Maryja
17:30  +Grażyna +Wiesław +Józef Wowaków

NIEDZIELA XVI W CIĄGU ROKU, 19 lipca 2009 r.
07:00 +Anna Ponganis +Czesław +Czesława Tara-

siewicz
08:30 +Robert Czeszkiewicz (9mc)
10:00 +Wacław Wróblewski (15 rocz.) +Piotr Na-

miotko i ich rodzice
11:30 Intencja Nieustającego Różańca:
13:00 +Aniela +Norbert Krakowscy +Antoni Klucznik
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.) 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE PATRONUJĄ NAM:
• 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-

1922), dziewica i zakonnica; w młodym wieku 
poznawszy problemy misyjne w Afryce, zaczęła 
wydawać pismo „Echo Afryki” i założyła instytut 
zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera; 
jest patronką dzieł misyjnych w Polsce (wspomnie-
nie obowiązkowe); 

• 8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbi-
ter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany 
z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wiedzy 
teologicznej i daru prorokowania (wspomnienie 
obowiązkowe);

• 9 VII – św. Augustyn Zhao Rong, prezbiter, 
i jego Towarzysze, męczennicy chińscy (wspo-
mnienie dowolne).

• 13 VII – św. Andrzej Świerad i Benedykt 
(+1030-1034), pochodzący z Polski pustelnicy, 
którzy swoje ascetyczne i bogobojne życie wiedli 
na Węgrzech; ich relikwie spoczywają w katedrze 
w Nitrze (wspomnienie obowiązkowe);

• 14 VII – św. Kamil de Lellis (1550-1614), 
prezbiter, założyciel zgromadzenia pod nazwą 
Towarzystwo Sług Chorych, którego posługa jest 
pięknym świadectwem miłości chrześcijańskiej 
(wspomnienie dowolne);

• 15 VII – św. Bonawentura (1218-1274), biskup 
i Doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów 
średniowiecza (wspomnienie obowiązkowe).

Studiuj w Sejnach
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży otwiera wydział 

zaocznych studiów inżynierskich w Sejnach. Na rok akade-
micki 2009/2010 trwa nabór na następujące kierunki: rol-
niczy, towaroznawstwo i informatyka. Wszystkie informacje 
i formalności można załatwić w punkcie rekrutacyjno – informacyjnym w Sejnach, ul Wojska 
Polskiego 60B (biuro Stowarzyszenia Ziemia Sejneńska), poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00 
Tel. 087 516 400,  kom. 660508907, www.studiujwsejnach.pl
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Z ŻYCIA PARAFII

W 440 rocznicę podpisania Unii Lubelskiej, która dała początek istnienia 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w której przez 226 lat pod jednymi rzą-

dami żyły narody polski, litewski, białoruski, tatarski, ale także inne narodowości 
różnych religii i wyznań modliliśmy się w czasie Eucharystii w intencji jedności, 
zgody i budowania dobra wspólnego na naszej Ziemi Sejneńskiej. 

Wyrazem budowania dobra wspólnego było podpisanie 26 czerwca 2009 r. 
uroczystej deklaracji i odnowienie nazwy, godła i flagi Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Podpisana deklaracja umieszczona została w podstawie krzyża św. Bru-
nona upamiętniającego 1000-lecie męczeńskiej śmierci Apostoła tych ziem.


