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MOC SŁOWA
Niedziela XVI Zwykła – 19.07.2009
Mk 6,30-34

A

postołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali
i czego nauczali. A On rzekł do nich:„Pójdźcie
wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło,
że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc
łodzią na miejsce
pustynne osobno.
Lecz widziano ich
odpływających.
Wielu zauważyło to
i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast,
a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł,
ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi;
byli bowiem jak owce nie mające pasterza.
I zaczął ich nauczać.
Refleksja niedzielna:
Jezus i Jego uczniowie chcieliby nieco odpocząć i coś zjeść. Ale ludzie bezustannie się
schodzą i zewsząd się tłoczą. Gdy czyta się ten
fragment Biblii, zaraz przychodzą na myśl kolorowe czasopisma zalegające kioski albo reportaże telewizyjne. Gwiazdy nie mają spokoju.
Zawsze wokół nich pełno ludzi, reporterów, fotografów. Biegną za gwiazdami, jakby nie było
niczego ważniejszego na świecie. Dla jednego
zdjęcia, dla jednego dobrego nagłówka gotowi
są ponieść wielkie ofiary. Ale Jezus patrzy na
to zupełnie inaczej. Nie jest szczęśliwy z tego
powodu, że oblega i Jego, i Jego uczniów tak
wielu
przyjaciół, ale nie ucieka od nich. Ma dla
nich współczucie. Widzi w nich owce nie mające pasterza. Kto potrzebuje gwiazdy, temu
widocznie czegoś brakuje, uważa, l ma rację.
Mogliby przecież zadowolić się jej słowem,



ale nie – chcą czegoś więcej: zobaczyć ją, dotknąć, być może objąć. Mają nadzieję, że na
nich samych przejdzie coś z mocy, magii, jaką
promieniuje gwiazda. Jezus nie chce uchodzić
za gwiazdę, ale nie może też temu zapobiec.
A więc uczy tych, którzy gromadzą się wokół
Niego. Po cichu, ale zdecydowanie. Zaufajcie
Moim słowom, mówi. A będziecie mieli życie.
Nie róbcie wrzawy wokół Mnie. Proście Boga.
To wystarczy.
Michael Becker
Niedziela XVII Zwykła – 26.07.2009
J 6,1-15

J

ezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli
Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum,
bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy
chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł
tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto
żydowskie, Pascha. Kiedy więc
Jezus podniósł
oczy i ujrzał, że
liczne tłumy
schodzą się do
Niego, rzekł do
Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby
oni się posilili?”
A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział
Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy
chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę
otrzymać”. Jeden z uczniów Jego, Andrzej,
brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest
tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów
jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla
tak wielu?” Jezus zatem rzekł:„Każcie ludziom
usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy.
Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
SIEWCA

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy
dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie
uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał.
A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”.
Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów
jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy
ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus,
mówili:„Ten prawdziwie jest prorokiem, który
miał przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał,
że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać
królem, sam usunął się znów na górę.
Refleksja niedzielna:
Gdyby Jezus dzisiaj pojawił się pośród nas,
nie spotykałby ludzi głodnych. Przynajmniej
nie głodujących z powodu braku chleba czy
ryb. A ci, którzy wybierają się w podróż, zwykle
zabierają ze sobą „chleb” i „ryby” – wszystko
dobrze zapakowane, chronione w podróżnych
lodówkach. Poza tym nierzadko spotyka się
takich, którzy w zasadzie już nie oczekują ani
od Kościoła, ani od wiary żadnego cudu; wręcz
przeciwnie, sceptycznie odnoszą się do biblijnych opowieści o cudach, ponieważ nie pasują
do ich naukowego obrazu świata. Z pewnością nie
są to najlepsze okoliczności do wysłuchania i przyjęcia historii o cudownym rozmnożeniu chleba,
o której opowiada dzisiejsza Ewangelia Jana.
Ale być może ludzie dzisiaj też są czegoś
głodni, też czegoś oczekują? Gdy Jezus zaczął
to, czego było za mało nawet dla Niego i Jego
uczniów, a więc owych pięć chlebów i dwie
ryby, rozdzielać między ludzi, którzy rozsiedli
się wokół Niego, wtedy i oni otworzyli swoje
podróżne tobołki i zaczęli dzielić się tym, co
mieli, z innymi, rozmawiać ze sobą i znaleźli
nagle czas jeden dla drugiego, słuchali siebie
wzajemnie, dowiedzieli się o nadziejach i potrzebach sąsiadów i nasycili swe dusze i ciała;
ich głód wspólnoty i bliskości został zaspokojony, l spój rżeli na Jezusa, który umożliwił
tę przemianę dzięki swemu małemu gestowi
i modlitwie. l sami zaczęli dziękować i modlić
się, i postanowili wprzyszłości nie tracić z oczu
tych, którzy cierpią głód na ciele i duszy, l tak
stał się cud.
Michael Tillmann
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Być parafianinem,
czyli należeć do Wspólnoty

P

rzynależność do Parafii określają różne
okoliczności. Najczęściej myślimy, że
należę do parafii, ponieważ jest tu zameldowany, choć od dawna (klika lat) mieszkam
gdzie indziej, tu byłem ochrzczony, bierzmowany, tu się wychowałem. To jest ważne,
bo to miejsce określa moje korzenie, moją
tożsamość, z sentymentem wraca się do tego
miejsca. Ale te okoliczności nie określają mojej przynależności aktualnie do społeczności
parafialnej.
Otóż przynależność do parafii określa
przede wszystkim zamieszkanie na jej terenie,
nawet jeśli nie jestem tu na stałe zameldowany, ale mieszkam czasowo lub czasowo jestem
zameldowany (np. na stancji). Prawo kanoniczne mówi, że wystarczy miesięczny pobyt
w parafii, aby mieć wszystkie prawa, które
z tego faktu wynikają, a więc można załatwiać
formalności związane ze ślubem, z chrztem
dziecka, można otrzymać zaświadczenie do
chrztu, mieć prawo do katolickiego pogrzebu itp. Zdarza się,
że ktoś z rodziny
przychodzi, aby
prosić o zaświadczenie o chrzcie
i bierzmowaniu
dla kogoś, kto ma

być chrzestnym, ale od dawna mieszka poza
parafią sejneńską.
Po pierwsze: aby być chrzestnym potrzebne jest zaświadczenie moralności o życiu
chrześcijańskim, że się jest godnym bycia
matką czy ojcem chrzestnym, że się jest wierzącym, a więc praktykującym katolikiem,
odpowiedzialnym za swoje życie chrześcijańskie i wspólnotę parafialną, do której się
należy przez uczestniczenie w jej życiu duchowym, liturgicznym i materialnym także.
Oczywiście prawo określa, że chrzestny(a) ma
mieć ukończone 16 rok życia i być dojrzałym
chrześcijaninem, czyli przyjąć bierzmowanie. Po drugie; trzeba aktualnie należeć do
parafii, mieszkać na jej terenie i być znanym
proboszczowi, który wystawia świadectwo
o postawie moralnej i religijnej. Jest wskazane, aby nowa rodzina zamieszkała na terenie
parafii zgłosiła się do proboszcza informując
o tym fakcie, jak również rodziny czy osoby,
które się z parafią rozstały.
Nawiasem mówiąc przynależność parafialna związana jest również z zobowiązaniem podatkowym, które uiszcza proboszcz
i wikariusze zarówno do urzędu skarbowego,
jak również do kurii diecezjalnej za każdego
mieszkańca parafii. W wymiarze rocznym są
to niemałe kwoty.

I cześć!

Szczęść Boże, Parafianie, mówię „cześć”, „arrivederci”
i „a dieu!” – pozostaję tutaj – przez jakiś krótki czas
– pobędę sam z sobą chwilkę! Muszę w ciszy odnaleźć
siły, wdzięczny za wyrozumiałość!
Miłego wypoczynku Wszystkim Parafianom.
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Rok Kapłański w Kościele
W Roku Kapłańskim czytamy List Papieża Benedykta XVI,
w którym znajdujemy motywy i znaczenie tego czasu dla Kościoła:

Nauczanie i przykład św. Jana Marii Vianneya mogą być dla wszystkich istotnym punktem odniesienia. Proboszcz z Ars był niezwykle
pokorny. Lecz jako kapłan był świadomy, że jest
dla swych wiernych ogromnym darem: „Dobry
pasterz, pasterz według Bożego serca jest największym skarbem jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Bożego
miłosierdzia”. Mówił o kapłaństwie, tak jakby nie
mógł się przekonać o wielkości daru i zadania
powierzonego ludzkiemu stworzeniu: „O jakże
kapłan jest wielki! Gdyby pojął siebie, umarłby...
Bóg jest mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a
na jego głos Nasz Pan zstępuje z nieba i zawiera
się w małej hostii...”
Wyjaśniając swym wiernym znaczenie sakramentów mówił: „Gdyby zniesiono sakrament
święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył
tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą
duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie?
Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie
jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by
pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz
ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze
kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na
grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój?
Znów kapłan... Po Bogu, kapłan jest wszystkim!...
On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie”.
Stwierdzenia te, zrodzone z kapłańskiego
serca Świętego Proboszcza mogą się wydawać
przesadne. Mimo to ujawnia się w nich niezwykły
szacunek, jakim darzył on sakrament kapłaństwa.
Zdawał się przytłoczony nieograniczonym poczu-
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ciem odpowiedzialności:
„Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym jest ksiądz
na ziemi, umarlibyśmy:
nie z przerażenia, lecz
z miłości... Bez księdza
śmierć i męka Naszego
Pana nie służyłaby do
niczego. To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło
zbawienia... Na co zdałby
się dom pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo,
kto otworzyłby nam doń drzwi? Ksiądz ma klucze
do skarbów niebieskich: to on otwiera bramę: on
jest ekonomem dobrego Boga; zarządcą Jego
dobór... Zostawicie parafię na dwadzieścia lat bez
księdza, zagnieżdżą się w niej bestie... Ksiądz nie
jest kapłanem dla siebie, jest nim dla was”.
Dotarł do Ars, małej wioski, w której mieszkało
230 osób. Biskup ostrzegł go, że zastanie tam
niełatwą sytuację religijną: „Nie ma w tej parafii
wielkiej miłości Boga; będzie z tym ksiądz miał
do czynienia”. Był więc w pełni świadom, że miał
tam ucieleśniać obecność Chrystusa świadcząc
o Jego zbawczej delikatności: „Boże mój, daj mi
nawrócenie mojej parafii; gotów jestem cierpieć
wszystko co zechcesz Panie, przez całe me życie!”
– to z tą właśnie modlitwą rozpoczynał swą misję. Nawróceniu swojej parafii Święty Proboszcz
poświęcił się z całych sił, myśląc nade wszystko
o chrześcijańskiej formacji powierzonego mu
ludu.
(cdn)



Ks. Radosław Góralski

Wakacyjne wędrówki

T

rudno wyobrazić sobie życie, bez poznawania i odkrywania ciągle nowych
horyzontów. Trzeba wciąż iść do przodu, podążać na przód, by dojść do celu. Nie jest to łatwe.
Czasem nie chcemy iść, czasem zatrzymujemy
się, czasem wolimy stać w miejscu, bo tak wygodniej. A jednak wiara każe nam zdobywać
nowe przestrzenie. Czasem chyba nie wiemy
i nie rozumiemy do końca,
czym jest wędrówka.
Jest czas pielgrzymek
i rekolekcyjnego skupienia
dla jednych, dla innych czas
rozrywki i to nie zawsze właściwie pojętej. Niektórzy traktują ten czas jako swawolę
a nawet samowolę. I w tym
tkwi zasadniczy błąd. Niestety często w niego wpadamy
jak w pułapkę. Aby odpocząć
nie wystarczy nic nie robić
– to bywa bardzo męczące
i nieznośne. Trzeba zdecydowanie więcej – trzeba zacząć
robić coś dobrego, pięknego
i cennego. To jest dopiero
wymiar życia i odpoczynku.
Trzeba nam spotykać pielgrzymów, którzy w znoju i zmęczeniu pokonują
wymiar własnych ograniczeń po to, by iść do
przodu, by poznawać Boga a przez to, coraz
bardziej się do Niego przybliżać, medytując,
adorując i kontemplując. Wielkość pielgrzyma
nie polega na pokonywaniu kolejnych kilometrów, ale na przemierzaniu drogi z Bogiem, na
swoistym spotkaniu, które ma wymiar niepowtarzalnego doświadczenia wiary. Człowiek,
który nauczy się pokonywać trud, zmęczenie i
własne ograniczenia i niewystarczalność staje
się prawdziwie wielki właśnie w walce, którą
toczy.
Podziwiam ludzi, którzy potrafią zostawić
wszystko i podjąć trud drogi. Dziś, obserwuje



się mniej młodych ludzi, którzy podejmują trud
pielgrzymowania, ale o tych, którzy to czynią
można powiedzieć, iż wiedzą co robią. To nie
jest jakiś słomiany zapał, chwilowy zryw, ale
świadomy wybór wiary, z którym wiąże się wyraźne pragnienie świadectwa. I chociaż w drodze człowiek spotyka samego siebie i poznaje
w wymiarze prawdy, to jednak jest w nim jakieś
głębokie i niepojęte pragnienie przemiany.
Tej postawie wielkiej
drogi, wysiłku przeciwstawia się postawa wygodnictwa i niechęci do jakiegokolwiek wysiłku. Niektórzy
każdą inicjatywę kwitują
słowem: „a po co to?” i w takim wypadku, rzeczywiście
trudno cokolwiek zrobić. Jest
kategoria takich, którym gdy
nic nie pasuje. Zawsze mają
pretensje. Gdy się nic nie
dzieje – źle, gdy coś pojawi
się na horyzoncie jeszcze
gorzej. Sami nie podejmują próby jakiegokolwiek
wysiłku, a przy tym jeszcze
krytykują tych, którzy robią
wiele. Sami nie stawiają wymagań, a przy tym
wyrażają swoje niezadowolenie z tego, że ktoś
je stawia. Najgorzej jest wtedy, kiedy człowiek
wyjdzie z punktu widzenia, iż najlepsza jest bylejakość. Woda, która zbyt długo stoi w miejscu,
bez ruchu niestety zaczyna po pewnym czasie
cuchnąć. I do tego nie wolno dopuścić!
Prosimy Panie chroń nas od tandety, bylejakości i przeciętności. Zbyt krótko żyjemy, byśmy mogli sobie pozwolić na stanie w miejscu.
„W drogę z nami wyrusz Panie! Nam nie wolno
w miejscu stać!”
My nie chcemy w miejscu stać! Jezus jest
nieustannie w drodze, więc spróbujmy Go naśladować!
SIEWCA

Zachęcam was do modlitwy o powołania do kapłaństwa
i dziewictwa dla Królestwa Bożego oraz aby ci, którzy
zostali wezwani, umieli z gotowością i wytrwałością na
nie odpowiedzieć. Jan Paweł II
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ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE
Różaniec z ks. Krzysztofem Pawliną

TAJEMNICE RADOSNE
l. Zwiastowanie
„Pójdź za Mną” – tak najczęściej zaczyna się
zwiastowanie powołania. Może to stać się w pociągu, na modlitwie, w lesie, na spacerze albo w
czasie zabawy. Gdy jest się dzieckiem albo w szkole
średniej, a niekiedy później.
Módlmy się o to, by każde zwiastowanie powołania kończyło się fiat.
lI. Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja z pośpiechem idzie do Elżbiety. Utwierdzają się wzajemnie w swoim powołaniu.
Każdy dotknięty zwiastowaniem szuka potwierdzenia.
Módlmy się za spowiedników, kierowników duchowych, rodziców, kolegów, by byli umocnieniem
dla powołanych.
III. Narodzenie Pana Jezusa
Betlejem stało się miejscem narodzenia Jezusa.
Maryja z Józefem wyszli z Nazaretu, aby mogło
wypełnić się proroctwo.
Żeby to nowe życie w powołaniu mogło się
wypełnić, trzeba iść do swojego Betlejem.
Módlmy się o odwagę dla powołanych, aby
umieli zostawić dom rodzinny, by stać się domem
dla innych.
IV. Ofiarowanie w świątyni
Najcenniejszy dar złożyli Bogu - samego Jezusa. Aby umieć ofiarować, trzeba wiedzieć, że życie
jest darem od Boga. Moje i nie moje. Nie można go
sobie zawłaszczyć. Jeśli Bóg o nie poprosi, trzeba
je hojnie ofiarować.
Módlmy się za rodziców, którym trudno zaakceptować łaskę powołania swoich dzieci.
V. Odnalezienie Pana Jezusa
Trzy dni Co szukali. Znaleźli Co w świątyni. Ilu
rodziców dzisiaj nie wie, gdzie są ich dzieci, co
się z nimi dzieje. Rodzice powołanych nie muszą
przeżywać takich lęków. Ich dzieci są przy ołtarzu
- w świątyni.
Módlmy się, aby umieli dziękować za to, co ich
spotkało.

pragnę podziękować za dwutygodnik
„Siewca”, który w pięknej szacie graficznej zawiera tak bogatą treść. Ksiądz
jako główny Siewca zasiewa w naszych
sercach ziarno słów, które jak promień
słońca wpływają do naszych domów,
a szczególnie bliskie są nam ludziom
starszym, chorym, którzy pragną, a nie
mogą być w naszej świątyni.
Cała treść „Siewcy”, a szczególnie
dział ogłoszeń duszpasterskich informuje o życiu parafii, z którą nadal złączeni
jesteśmy duchowo. Dzięki kolorowym
zdjęciom umieszczonym na ostatniej
stronie możemy oglądać naszą świątynię
i odbywające się tam uroczystości, a to
ma dla nas wielkie znaczenie. Z tęsknotą patrzymy na pięknie udekorowane
wnętrze Bazyliki, kaplicę Matki Bożej,
miejsca, w których dawniej mogliśmy
przebywać. Każdy nowy egzemplarz
„Siewcy” to nowe umocnienie duchowe.
Dziękujemy księdzu proboszczowi
za wprowadzenie pierwszopiątkowych
odwiedzin duszpasterskich w naszych
domach – to wyczekiwany dzień, gdy kapłan przynosi nam Pana Jezusa, którego
możemy przyjąć do spragnionego swego
serca. Bóg zapłać księdzu za trud pracy
kapłańskiej w służbie Bogu i ludziom,
za wiele dobrego, które ksiądz proboszcz
czyni w naszej parafii.
Pamiętamy o księdzu w naszych codziennych modlitwach i cierpieniu.
Szczęść Boże.
Alicja Tujakowska

Fot. R. Sobkowicz
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Bazylika Mniejsza

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 0875162141
Konto bankowe: BS Sejny 20 93540007 0000 0000 0635 0003
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Radosław Góralski, ks. Piotr Swędrowski

Zapowiedzi przedślubne:
19–26.07.2009

1. Tomasz Rutkowski, kawaler,
Grudziewszczyzna, Parafia tutejsza i
Edyta Haber, panna, Warszawa, ul.
Złotopolska, Parafia św. Wincentego
a Paulo.
2. Bogdan Jasiński, kawaler, Dworczysko, Parafia Berżniki i Magdalena Lipiec, panna, Sejny,
Cisowa, Parafia tutejsza.
3. Adam Rakucewicz, kawaler, Żegary, Parafia tutejsza i Jonna Karłowicz, panna, Pomorze,
Parafia Giby.
4. Wojciech Kryspin, kawaler, Wąsosz, Mazowiecka, Parafia Przemienienia Pańskiego i Anna
Pachutko, panna, Sejny, Lipowa, Parafia tutejsza.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament małżeństwa:

04/07/2009
Sylwia Maksimowicz i Marcin Stankiewicz
11/07/2009
Małgorzata Paszkiewicz i Andrzej Staśkiewicz

Przez chrzest godność
Dziecka Bożego otrzymali::
12/07/2009
Krystian Siemianis
Agata Gryguć

Odeszli do wieczności:

Jan Święcicki z Sejn (l. 84) zm. 26/06/2009
Stanisław Majewski z Sejn (l. 83) zm. 29/06/2009
Franciszka Polakowska–Gaus z Kolonii Sejny
(l. 90) zm. 05/07/2009
Stefan Kaufman z Iwanówki (l. 51) zm. 06/07/2009
Bronisława Pietruszkiewicz z Burbiszek (l. 84)
zm. 08/07/2009
Jadwiga Waluś z Sejn (l. 81) zm. 11.07.2009



Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na tzw.
wkład własny na remont klasztoru (wymiana
stolarki okiennej i dokończenie remontu wirydarza klasztoru). Jak dotąd ofiary złożyło 128
rodziny na sumę 8800 zł.
Gryguć Józef, Babańce
Kotarska, Sejny, Wojska Polskiego
Moroz Janina, Sejny, Nowa
Obuchowska Aniela, Lasanka
Łebska Weronika, Bubele
Buczyńska Czesława, Sejny, Wojska Polskiego
Wydra Henryk, Sejny, Wojska Polskiego
Dochód,Sejny, Świerczewskiego
Żyliński Józef, Konstantynówka
Koncewicz Jadwiga i Dorota, Sejny, Parkowa
Pietrewicz Elżbieta, Sejny, Zawadzkiego
Sapiega Anna, Sejny, Parkowa
Wojciechowicz Leszek Anna, Sejny, Łąkowa
Zawadzcy MiC, Sejny, Nowa
Sobieraj Antoni, Sejny, Grodzka
Żegarski Stanisław, Sejny, Nowa
Łejmel Zofia, Sejny, Konarskiego
Klimaniec Eugeniusz i Pelagia, Sejny, Żwirki i Wigury
Wichert Stanisław, Sejny, Mickiewicza
Krejczman Helena i Maria, Sejny, Mickiewicza
Żegarscy Grażyna i Jan, Sztabinki
Rugienis Barbara Stanisław, Sejny, Piłsudskiego
Masianis J.C., Sejny, Zawadzkiego
Szkurdziuk Aniela, Sejny, Konarskiego
Klucznik Teresa, Robert i Natalia, Sejny, Strażacka
Klucznik Jerzy i Krystyna, Sejny, Słowackiego
Wilkiel Teresa i Wincenty, Sejny, Zawadzkiego
Moroz Czesław i Danuta, Sejny, Głowackiego
Andrukanis Kazimierz, Świackie
Bielska Krystyna, Sejny, Strażacka
Selwent, Sejny, Zawadzkiego
Maksimowicz, Posejny
Jarzębowicz Sebastian, Gryszkańce
Gaber, Sejny, Łąkowa
Ponganis Marian, Sejny, Piłsudskiego
Oleksiak Marian i Zofia, Ogrodniki
Jaroszewicz Danuta, Sejny, Świerczewskiego
Bęczyk Halina, Sejny, Piłsudskiego
Szlegier Teresa, Sejny, Konarskiego
Chraboł Marianna, Sejny, 11 Listopada
Chraboł Alicja i Renata, Sejny, Wojska Polskiego
Andrulewicz Janina i Teresa, Sejny, Zawadzkiego
Andrulewicz Stanisław, Marynowo
Wasilewscy, Sejny, Konarskiego
Sojka Jan i Danuta, Sejny, Krzywa

SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest
czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem,
umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy
z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zastawiając się wakacjami, oddaleniem
świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata!
2. Piesza Pielgrzymka do naszego narodowego sanktuarium na Jasnej Górze wyruszy już po raz
XVII 26 lipca z Suwałk. Tworzy się nasza grupa sejneńska, którą poprowadzi jako przewodnik ks. Piotr
Swędrowski. Trwają zapisy na pielgrzymkę, czasu już niewiele. Kto nie może pójść niech włączy się
do duchowego pielgrzymowania przychodząc codziennie w tych dniach od 26 lipca do 11 sierpnia
do świątyni na wieczorną Eucharystię i wspólną modlitwę przed cudownym Obliczem naszej Pani
Sejneńskiej. To duchowe pielgrzymowanie ma głęboki sens. Można również napisać intencję osobistą
i wrzucić z dowolną ofiarą do skrzyneczki przy kaplicy Matki Bożej. W tych intencjach pielgrzymi będą
codziennie modlić się w drodze.
3. Święto św. Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy obchodzimy we czwartek, 23 lipca. Warto
spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan
może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy
przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę
współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.
4. Święto św. Jakuba Apostoła obchodzimy w sobotę, 25 lipca. Został powołany jako jeden
z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy.
Spośród Apostołów pierwszy, a po Szczepanie drugi męczennik Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz
Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie nie jest porażką, a raczej świadczy o tym,
że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości.
5. Wspomnienie św. Krzysztofa męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach czcimy 25 lipca w sobotę. Może warto pamiętać
o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu! Poświęcenie pojazdów: samochodów, motocykli, rowerów i szczególna modlitwa za podróżujących będzie
w niedzielę, 26 lipca o godz. 11.30. Najpierw Msza św., a potem poświęcenie pojazdów ustawionych
na parkingu. Przy pojazdach będzie zbierana ofiara na zakup środków transportu dla misjonarzy pracujących na misjach. Ta akcja „Jeden grosz za jeden kilometr trwa już od wielu lat i przynosi konkretne
owoce – ułatwia misjonarzom pracę w trudnych misyjnych warunkach. Zapraszamy.
6. Święto Policji obchodzimy 24 lipca, w piątek – Msza św. w intencji naszych policjantów będzie
o godz. 10.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
7. Dzieci, które rok temu w lipcu zostały włączone do Kościoła przez przyjęcie Sakramentu
Chrztu Świętego: Aleksandra Borucińska, Bartosz Czeropski, Artur Janczulewicz, Arnas Wilkialis, Weronika Dabulis, Michał Przeborowski, Piotr Milewski, Oliwia Mikłaszewicz zapraszamy z rodzicami
i chrzestnymi na pierwszą rocznicę tego wydarzenia 29 lipca, w środę o godz. 17.30. Będziemy modlić
się w intencji tych dzieci, ich dalszego rozwoju i życia chrześcijańskiego oraz udzielimy im specjalnego
błogosławieństwa. Przynosimy ze sobą świecę od Chrztu.
8. Świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny wspominamy 27 lipca. Są oni
patronami rodziców chrześcijańskich. W dzisiejszych trudnych czasach pomijania i pomniejszania roli
rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych świętych małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu
silnej Bogiem polskiej rodziny. Pamiętajmy też w modlitwach o naszych rodzicach żyjących i powołanych do wieczności.
9. Sierpień to miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i historycznej. W tym
miesiącu ze wszystkich stron Polski, a także Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę.
Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką
modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś
bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję!? Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość będzie święty Maksymilian Kolbe.
10. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone przez dwie niedzielę na tacę w wysokości 8300 zł na
spłacenie długu na inwestycję jaką jest wyświetlacz elektroniczny do pieśni w naszej bazylice. Koszt
tego ekranu to 12500 zł. Brakuje nam zatem 4 tys., ale jakoś ratalnie ten dług spłacimy.
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Intencje mszalne 18.07–02.08.2009 r.
NIEDZIELA XVI W CIĄGU ROKU, 19 lipca 2009 r.
07:00 +Anna Ponganis +Czesław +Czesława Tarasiewicz
08:30 +Robert Czeszkiewicz (9mc)
10:00 +Wacław Wróblewski (15 rocz.) +Piotr Namiotko i ich rodzice
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Aby chrześcijanie na całym świecie mogli żyć w pełni
swoją
wiarą oraz być narzędziem pojednania i pokoju
13:00 +Aniela +Norbert Krakowscy +Antoni Klucznik
Krasnowo 13:00: Za parafian
17:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
PONIEDZIAŁEK, 20 lipca 2009 r.
06:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
06:30 +Czesława i zm. z rodz. Wowaków i Łejmelów
08:00 +Czesław i zm. z rodz. Dziemidów
08:00 +Czesław Nicewicz
17:30 +Jadwiga Markowiak (5 rocz.)
17:30 +Stanisława +Bernard Luto
WTOREK, 21 lipca 2009 r.
06:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
06:30 +Stanisław Bizio (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Weronika Okulanis
08:00 +Antoni Draugialis (9mc)
17:30 +Weronika Domańska (2 rocz.)
17:30 +Marianna +Józef Sidor i ich rodzice
ŚRODA, 22 lipca 2009 r.
06:30 +Andrzej Skorupski +Bronisława +Zygmunt
+Mieczysław Markowscy i z rodz. Skorupskich i Markowskich
06:30 +Kazimiera Soroka (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
08:00 +Stanisław Łołka (rocz.)
17:30 +Józef Zabłocki
17:30 +Scholastyka +Antoni Sarneccy +Antoni
Jakubowski
CZWARTEK, 23 lipca 2009 r.
06:30 +Witold Andrulewicz
08:00 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
08:00 +Czesław +Agata Pienkiewicz
17:30 +Henryk Morgaś (3 rocz.)
17:30 +Eugeniusz +Krzysztof Kordowscy
PIĄTEK, 24 lipca 2009 r.
06:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
06:30 +Kazimierz Koneszko (4mc)
08:00 +Anna (1 rocz.) +Zygmunt Sawejko
08:00 +Franciszek Ropel (5 rocz.)
10:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Policji w dniu święta
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17:30 +Michał Szrejbert
17:30 +Mieczysław Albowicz (14 rocz.)
SOBOTA, 25 lipca 2009 r.
06:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
06:30 +Eugeniusz Ziniewicz (16 rocz.)
08:00 +Helena +Stefan Grabowscy
08:00 +Czesław (2 rocz.) +Jadwiga Bronejko i z
rodz. Krakowskich
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Ks. Sylwester Domel (10 rocz.)
NIEDZIELA XVII W CIĄGU ROKU, 26 lipca 2009 r.
07:00 +Romuald Wołągiewicz (4 rocz.)
Kaplica Sióstr 7.30: +Bronisława Michałkiewicz
(greg.)
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Jerzy (6 rocz.) +Stefania Woźnialis
11:30 O błog. Boże i pomyślne zbiory dla mieszkańców Kielczan
13:00 +Julianna +Antoni +Stanisław Skrypko
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Józef Polanis (8 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 27 lipca 2009 r.
06:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
06:30 +Bogusław Kaufman (3mc)
08:00 +Anna +Antoni Szulewscy +Stanisława +Jerzy
08:00 +Anna Leszkiewicz
17:30 +Tadeusz Palanis (11mc) +Jadwiga +Stefan
Rogalewscy
17:30 +Eugeniusz Delnicki (11mc) +Stanisław
WTOREK, 28 lipca 2009 r.
06:30 +Stanisław Motuk
06:30 +Henryk Miszkiel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
08:00 +Natalia +Henryk +Grzegorz Myszczyńscy
17:30 +Mieczysław i z rodz. Aniszewskich
17:30 +Piotr Bubrowski (20 rocz.)
ŚRODA, 29 lipca 2009 r.
06:30 +Wojciech Wydro (4 rocz.)
06:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
08:00 +Jan Milewski (2mc)
08:00 +Kazimiera +Bolesław +Feliks Tameccy
17:30 +Alicja Paszkiewicz (6mc)
17:30 +Anna Berezecka (7 rocz.)
CZWARTEK, 30 lipca 2009 r.
06:30 +Zygmunt Rzeniecki
06:30 +Marian +Jan +Marianna Klucznik
08:00 +Zofia +Feliks Majewscy
08:00 +Anna +Wincenty Szczerbińscy
17:30 +Bronisława Michałkiewicz (greg.)
SIEWCA

W NAJBLIŻSZYM CZASIE

17:30 +Jan Święcicki (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK, 31 lipca 2009 r.
06:30 Dziękczynno-błagalna i o błog. Bożei i zdrowie dla Zofii
06:30 +Janusz Pietkowski (15 rocz.)
08:00 +Helena +Józef +Antonina +Stanisław Gajdzińscy +Robert Czeszkiewicz
08:00 +Stanisława Wichert (4mc)
17:30 +Jan Kościelak (3 rocz.)
17:30 +Bronisława +Andrzej Zimny
SOBOTA, 1 sierpnia 2009 r.
06:30 +Anastazja Staniewicz
08:00 +Witold Czerlanis (1 rocz.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Janusz Krakowski
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA XVIII W CIĄGU ROKU, 2 sierpnia 2009 r.
07:00 +Piotr Jakubowski +Paweł +Helena Kabrońscy +Janina Stefanowicz
08:30 +Bożena Cicha +Eugeniusz Przekopski
10:00 +Piotr Żukowski (14 rocz.)
11:30 Za parafian
13:00
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Władysława Sznejkowska (8mc)

PATRONUJĄ NAM:

• 20 VII – bł. Czesław (1180-1242), prezbiter,
który jako kapłan diecezjalny przyjął habit dominikański z rąk samego świętego Dominika; z
Krakowa wyruszył do Pragi i stał się założycielem
rodziny dominikańskiej na ziemi czeskiej, a następnie we Wrocławiu, gdzie pozostał do śmierci
(wspomnienie obowiązkowe);
• 22 VII – św. Maria Magdalena – Maria z Magdali, która swoje losy związała na zawsze z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych
duchów; w kilku miejscach wymieniają ją Ewangelie (wspomnienie obowiązkowe);
• 24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla
węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego. Po śmierci męża wstąpiła do
zakonu klarysek, dla których ufundowała klasztor
w Starym Sączu i poświęciła swe życie dla ubogich.
Papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki
Polski i Litwy. Kanonizował ją Jan Paweł II w 1999
roku (wspomnienie obowiązkowe).
• 29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza; z
kart Ewangelii wiemy o ich wielkiej przyjaźni z
Chrystusem (wspomnienie obowiązkowe);
• 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy
był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel

PIELGRZYMKA DO WŁOCH
Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Włoch w dniach 7–16 października 2009 r. na
uroczystość kanonizacji błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii pracujących od ponad
80 lat w Sejnach. Oprócz uroczystości w Rzymie i modlitwy przy grobie Jana Pawła II, zwiedzania
Wiecznego Miasta będziemy również w Padwie (św. Antoni), San Giovanni Rotondo (o. Pio), Asyżu
(św. Franciszek), Loretto (Domek Maryi i cmentarz żołnierzy polskich), Lanciano (cud eucharystyczny), Wenecja i Wiedeń. Droga bez nocnych przejazdów, noclegi w pokojach 2–3 osobowych,
śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie. Koszt wyjazdu około 1700 zł. Zachęcamy do wyjazdu
i przekazania informacji dalej. Zapisy i szczegóły u proboszcza.

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 dojazdowej 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 drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30 w
pilnych sprawach tel. 0875163090
Nr 10/2009

Katolicka Poradnia Rodzinna czynna w każdą
środę w godzinach 16.00 –18.00 na plebanii
1 piętro.
Spotkania modlitewnych grup „WIECZERNIK”: dorośli – w każdy czwartek, osoby uzależnione od nałogów – w każdy piątek, młodzież
– w każdą sobotę. Wszystkie spotkania po wieczornej Mszy św. w salce katechetycznej obok
zakrystii w bazylice.
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w czasie
Eucharystii o godz. 10.00 w II i IV niedzielę miesiąca.
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Na papieskim szlaku

5 lipca br. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej zainicjował spływ kajakowy szlakiem papieskim – na rzece Czarna Hańcza. W spływie wzięło udział 36 osób, w tym
6 członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej. Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej w Sejnach podjął trud organizacyjny. Spływ rozpoczęto Mszą św. w Głębokim
Brodzie – w miejscowej kaplicy, którą celebrował ks. Arkadiusz Orzeł Diecezjalny Asystent
Akcji Katolickiej. Trasa spływu wiodła z Frącek do Okółka i Dworczyska. Po posiłku na trasie,
uczestników spływu podjęto w Czarnej Buchcie na spotkaniu integracyjnym.

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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