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Matka, 
która 

wszystko 
rozumie, 
sercem 
ogarnia 
każdego 

z nas



2 SIEWCA  

Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz

Źr ó d ł e m 
wielu błęd-

nych, w grun-
cie rzeczy mi-
tologicznych 
wyobrażeń o 
Bogu jest prze-
świadczenie, 
jakoby On był 
najdoskonal-
szym z bytów. 
A przecież 
Bóg jest Kimś 
nieskończenie 
więcej, niż jed-
nym z bytów 
wszechświata, 
choćby najdo-
skonalszym.

On jest 
Tym, który ist-

nieje w całym tego słowa znaczeniu. Wszystko 
inne istnieje, bo zostało przez Niego do istnie-
nia powołane. Nie jest też Bóg ani mniejszy, 
ani większy przez to, że nieustannie udziela 
istnienia całemu bezmiarowi stworzenia. On 
jest nieskończenie doskonały, zatem absurdem 
jest wyobrażanie sobie, że mógłby być większy 
lub mniejszy.

W tym miejscu aż się prosi o wyjaśnienie, co 
to znaczy, że Bóg jest jeden. Ja, ten oto konkret-
ny człowiek, też jestem tylko jeden. Księżyc jako 
naturalny satelita Ziemi jest jeden w tym nawet 
sensie, że Ziemia nie ma drugiego księżyca.

Otóż Bóg jest jeden zupełnie inaczej. Święty 
Tomasz z Akwinu powiada, że arytmetyczną 
jedynkę można przypisać każdemu ze stworzeń, 
ale nie można jej przypisać Bogu. Arytmetyczną 
jedynkę można bowiem przypisać tylko poszcze-
gólnemu bytowi, Bóg zaś jest Kimś nieskończe-
nie więcej niż poszczególnym bytem. On ogarnia 
i podtrzymuje w istnieniu każde ze stworzeń, a 
zarazem nawet całe wszechstworzenie ogarnąć 
Go nie może. On cały jest obecny w każdym 
bycie i w każdym miejscu, a zarazem przekracza 
całe uniwersum stworzeń widzialnych i niewi-
dzialnych. Toteż absurdem byłaby sama myśl, ze 
mógłby istnieć jakiś drugi bóg. Politeizm odbiera 
wyrazowi „bóg” całe jego znaczenie.

 Co to znaczy: jeden Bóg?

„Odpoczął dnia siódmego po całym 
swym trudzie, jaki podjął”

Rdz 2, 2

 ODPOCZNIJ 
 I DAJ ODPOCZĄĆ INNYM

Niedziela to dzień Pański. Zgodnie 
z przykazaniem: pamiętaj, abyś dzień 
święty święcił, chrześcijanie mają ów 
dzień przeznaczyć dla Boga i rodziny. 

Otwarte w niedzielę sklepy - to niemal 
naturalny widok w ciągu ostatnich kilku 

lat. Coraz częściej pracujemy w niedzielę, 
zapominając o dniu Pańskim, Dlaczego 

tak się dzieje? Czy rzeczywiście zatracamy 
poczucie „inności” tego dnia. Jak spędza-

my niedzielę? Czy istotnie traktujemy 
ten dzień inaczej, bardziej uroczyście? 

Pamiętajmy o słowach Jana Pawia II: „Nie 
wolno nam zapominać - i to chcę z cala 

silą podkreślić -iż praca jest dla człowieka, 
a nie człowiek dla pracy”.
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MOC SŁOWA
Niedziela Przenajświętszej Trójcy
           - 26 maja 2013

J 16, 12-15

Jezus powiedział swoim uczniom:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale 

teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. 
Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, 
cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie 
i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 
Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam 
objawi».

Refleksja niedzielna:

Dzisiejsza uroczystość może na pozór wydawać 
się zupełnie oderwana od życia. Prościej było-

by przyjąć tę prawdę tylko teoretycznie, jako suchy 
dogmat, który jako katolicy mamy obowiązek uznać 
za prawdę. Dlaczego właściwie mamy świętować to, 
że Bóg jest jedyny w trzech Osobach? Czy nie jest to 
wewnętrzna sprawa Boga, której zresztą nawet nie 
jesteśmy w stanie zrozumieć?
Jednak prawda obiektywna jest taka, że od momentu 
naszego chrztu weszliśmy w bezpośrednią orbitę dzia-
łania Trójcy Świętej. Odtąd Bóg Ojciec przyjmuje nas 
za swoje dzieci, Jezus Chrystus nie wstydzi się nazywać 
nas braćmi i siostrami, Duch Święty rozlewa miłość 
Boga w naszych sercach. Żaden człowiek ochrzczony 
nie może powiedzieć o sobie, że jest niekochany. „ 
Miłość, która nas ogarnia, trwa od wieków i nigdy nie 
ustanie. Naprawdę mamy powody do świętowania.
Ta miłość, której ceną była śmierć Chrystusa na krzyżu, 
nie jest nam jednak narzucona przemocą, nawet jeśli 
w momencie chrztu nie mogliśmy jej jeszcze świa-
domie przyjąć. Jest ona zawsze propozycją, którą 
możemy zaakceptować lub odrzucić, ziarnem, które 
możemy pielęgnować lub zaniedbać. Rozwijanie w 
sobie życia Bożego, podobnie jak ludzkiego, wymaga 
nauki, pracy i wysiłku.
Nie zawsze jest to łatwe. W codziennej krzątaninie zda-
rza nam się tracić z oczu wszystko to, co nie wymaga 
naszej natychmiastowej interwencji. Jak bardzo są 
nam potrzebne takie uroczystości jak dzisiejsza, kiedy 
Bóg, ukazując prawdy zapierające dech w piersiach, 
zachęca nas do życia godnego dzieci Bożych.

Niedziela IX Zwykła w Ciągu Roku
       – 2 czerwca 2013

Łk 7,1-10

Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który 
się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa 

pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, 
chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał 
o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską 
z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.  Ci 
zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, 
żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem 
nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus 
przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko 
domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: 
«Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś 
wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem 
się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz 
słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć 
podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię 
temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź», a przycho-
dzi; a mojemu słudze: «Zrób to», a robi”.  Gdy Jezus to 
usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który 
szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej 
wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani 
wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.
Refleksja niedzielna:

Żydów w czasach Jezusa obowiązywała zasada 
gościnności i otwartości na przybyszów. W spot-

kaniu z innymi mieli okazywać życzliwość, usłużność, 
szeroko otwierać swoje domy i serca. Jednak jako 
Lud Przymierza byli również świadomi swojego nie-
zwykłego statusu i mieli poczucie bycia lepszymi od 
narodów sąsiadujących z Izraelem, a w zasadzie od 
wszystkich wierzących inaczej. Niejednokrotnie ży-
wili więc pogardę do obcych. W tym kontekście Jezus 
- żydowski Mesjasz - wskazuje rzymskiego setnika 
jako wzór wiary i pokory. Słowa setnika: „Panie nie 
jestem godzien, abyś przyszedł do mnie...”, po dziś 
dzień powtarzamy w liturgii, a niejednokrotnie czy-
nimy swoją osobistą modlitwą. Jezus gorszy Żydów, 
wskazując obcego jako przyjaciela Boga. To dla nas 
ważna lekcja na temat wiary. Bywa, że granica między 
wierzącymi a niewierzącymi jest naprawdę cienka. 
Niejednokrotnie ci, którzy mają imię Boga na ustach, 
dawno już zapomnieli o Nim w swoim sercu. Bywa 
też, że ci, którzy „nie wierzą”, mają w sobie więcej 
duchowej pokory, by Go doświadczać, przeczuwać, 
odkrywać w trudnych sytuacjach. Prośmy więc Pana 
o czyste serca, które nie mają względu na osoby, a w 
obcych są stanie zobaczyć brata i podjąć gościnnie 
obecnego w nich Boga.
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, 26 maja 2013 
Słowo Boże: Pwt 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15
Dzień Matki
PONIEDZIAŁEK, 27 maja 2013, wsp. św. Augustyna 
z Canterbury, bpa
Słowo Boże: Syr 17,2�-29; Mk 10,17-27
WTOREK, 28 maja 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 35,1-12; Mk 10,28-31
Rocznica 32. śmierci Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyń-
skiego, Prymasa Tysiąclecia
ŚRODA, 29 maja 2013, wsp. św. Urszuli Ledóchow-
skiej, dziewicy
Słowo Boże: Syr 36,1.�-5a; Mk 10,32-�5
CZWARTEK, 30 maja 2013, Uroczystość Najświętsze-
go Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
Słowo Boże: Rdz 1�, 18-20; 1Kor 11, 23-26: Łk 9,11-17
PIĄTEK, 31 maja 2013, Święto Nawiedzenia NMP
Słowo Boże: So 3,1�,18 lub Rz 12,9-16b: Łk 1,39-56
Patronalne święto tytułu naszej Parafii.
Rocznica 15.  święceń biskupich J.E.  Bpa Jerzego Mazura, 
Biskupa Ełckiego
SOBOTA, 1 czerwca 2013, wsp. św. Justyna, męcz.
Słowo Boże: Syr 51,12-20; Mk 11,27-33
Pierwsza sobota miesiąca - błogosławieństwo matek 
oczekujących potomstwa i modlitwa o obronę życia 
poczętego.
Dzień Dziecka- modlitwa za dzieci z całego świata
Spotkanie młodych w Lednicy.

NIEDZIELA IX ZWYKŁA, 2 czerwca 2013 
Słowo Boże: 1 Kor 8,�1-�3; Ga 1,1-2.6-10; Mk 3,20-35
Święto Dziękczynienia. Ofiary zbierane do skarbon przy 
kościele na budowę świątyni Opatrzności Bożej.
Pierwsza Komunia Święta dzieci naszej Parafii.
PONIEDZIAŁEK, 3 czerwca 2013, wsp. św. Męczenni-
ków Karola Lwangi i Towarzyszy
Słowo Boże: Tb 1,1a.2;2,1-9; Mk 12,1-12
WTOREK, 4 czerwca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Tb 2,10-23; Mk 12,13-17
ŚRODA, 5 czerwca 2013, wsp. św. Bonifacego, bpa 
i męcz.
Słowo Boże: Tb3,1-11.2�-25; Mk 12,18-27
CZWARTEK, 6 czerwca 2013, wsp. św. Norberta, bpa
Słowo Boże: Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,�-10; Mk 12,28-3�
Pierwszy czwartek miesiąca.
PIĄTEK, 7 czerwca 2013, Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa
Słowo Boże: Ez 3�,11-16, Rz 5,5-11; Łk 15,3-7
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
Nie obowiązuje post.
SOBOTA, 8 czerwca 2013, wsp.  Niepokalanego Serca 
Najśw. Maryi Panny
Słowo Boże: Iz 61,9-11; Łk 2,�1-51
XIV. Rocznica wizyty bł. Jana Pawła II w Diecezji Ełckiej
NIEDZIELA X ZWYKŁA, 9 czerwca 2013 
Słowo Boże: 1 Krl 17,17-2�; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17
X. Rocznica ingresu J.E. Bpa Jerzego Mazura do Katedry 
Ełckiej
Taca na Seminarium Duchowne w Ełku

Ks. Grzegorz Kunko

Wstańcie, 
 chodźmy!
Drodzy Pielgrzymi. Nastąpiła zmia-
na terminu pielgrzymki pieszej na 
Jasną Górę. Podajemy ostateczną 
datę wymarszu grupy sejneńskiej. Uwaga! Wyru-
szymy 26 lipca z Augustowa i wejdziemy na Jasną 
Górę 11 sierpnia. Jeżeli z Sejn i okolic zadeklaruje 
udział w pielgrzymce kilka lub kilkanaście osób, 
wtedy każdy dojedzie do Augustowa we własnym 
zakresie. W przypadku kilkudziesięciu chętnych do 
udziału w pielgrzymce z Sejn i okolic zamówimy 
autokar, którym pojedziemy razem do Augustowa 
i stamtąd wyruszymy na Jasną Górę. Zmiana planu 
spowodowana jest względami praktycznymi, bo 
przy współpracy z grupą augustowską będzie nam 
łatwiej zorganizować przemarsz i noclegi (organi-
zowanie transportu, służby medycznej, służby po-
rządkowych, kwatermistrzów, grupy muzycznej, 
będziemy szli o 2 dni krócej niż zamierzaliśmy). W 
kolejnych wydaniach „Siewcy” będą ukazywały się 
aktualne informacje dotyczące pielgrzymki pieszej 
grupy sejneńskiej na Jasną Górę.

Upadł jej z kolan kłębek włóczki. 
Rozwijał się w pośpiechu i uciekał na 

oślep. Trzymała początek życia. 
Owijała na palec serdeczny 

jak pierścionek, chciała uchronić. 
Toczył się po ostrych pochyłościach, 

czasem piął się pod górę. 
Przychodził splątany i milczał. 

Nigdy już nie powróci 
na słodki tron jej kolan.

Wyciągnięte ręce świecą w ciemności 
jak stare miasto

Zbigniew Herbert

MATKA
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak 
 – proboszcz parafii

Plotkarstwo i obmowa są grzechem

Z nauczania Papieża Franciszka

Na zło wyrządzane wspólnotom chrześcijań-
skim przez plotkarstwo i sianie nienawiści 

zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas porannej 
Eucharystii w sobotę, 18 maja sprawowanej w 
kaplicy Domu Świętej Marty. Papież wskazał na 
dwa sposoby mieszania się w życie innych ludzi. 
Przede wszystkim porównywanie prowadzące 
do zgorzknienia, a nawet zawiści, która osłabia 
wspólnotę chrześcijańską, czyni jej wiele zła.  Za-
znaczył, iż drugim sposobem w jaki przejawia się 
ta pokusa, są plotki. Zaczyna się ona od „tonu wy-
chowawczego” a dochodzi do „obdarcia bliźniego 
ze skóry” – zauważył kaznodzieja. 
„Jak wiele jest w Kościele plotkarstwa! Jakżeż wie-
le plotkujemy my, chrześcijanie! Plotkowanie jest 
właściwie obdzieraniem ze skóry. Wyrządzanie 
szkody jeden drugiemu. Jakby się chciało dru-
giego pomniejszyć: zamiast samemu wzrastać, 
sprawiam, aby drugi był niżej, a sam czuję się 
wielki. Tak się nie robi! Plotkowanie wydaje się 
piękne. Nie wiem dlaczego, ale tak się zdaje. Jak 
cukierki miodowe. Bierzesz jeden, drugi, następ-
ny i jeszcze jeden, a na końcu boli cię brzuch. 
Dlaczego? Tak jest z plotkowaniem. Jest słodkie 
na początku, a w końcu cię niszczy, niszczy twoją 
duszę! Plotkowanie jest w Kościele niszczące, 
bardzo destruktywne... Po trosze to duch Kaina: 
zabić brata językiem, zabić brata!” – stwierdził 
Ojciec Święty.
Mówiąc o plotkarstwie, Ojciec Święty wskazał na 
trzy rzeczy. „Czynimy dezinformację: wyrażamy 
jedynie połowę prawdy, która nam odpowiada, 
ale nie drugą. Nie mówimy o drugiej połowie, 
ponieważ nie jest dla nas wygodna. Czy widziałeś, 
co się stało? I to idzie w świat. Druga to zniesła-
wienie: kiedy jakiś człowiek naprawdę ma wadę, 
popełnił coś poważnego - opowiedzieć o tym, 
«zabawić się w dziennikarza»... A opinia tego czło-
wieka jest zniszczona. Trzecią jest oszczerstwo: 
mówienie rzeczy nieprawdziwych. To właśnie 
zabicie swego brata! Wszystkie trzy - dezinfor-
macja, zniesławienie i oszczerstwo - są grzechem! 
To grzech! To policzek wymierzony Jezusowi w 
osobie jego dzieci, jego braci” – podkreślił papież 
Franciszek.

Co z tym 
bierzmowaniem ?

Zdarza się, że 17-latek, wy-
chodząc w środku tygo-

dnia z domu, rzuca zdawkowe: 
„Mamo, dziś będę w domu tro-

chę później. Po angielskim idę do kościoła, bo 
biskup będzie nas bierzmował”. Tak więc bierz-
mowanie bywa jedynie punktem w planie zajęć. 
Dużym problemem jest brak pogłębionej reflek-
sji teologicznej nad sakramentami i odarcie w 
powszechnej świadomości bierzmowania z jego 
uroczystego, społecznego charakteru. Choć udzie-
lany raz w życiu, przegrywa - w ludzkich oczach 
- nie tylko z uroczystym świętowaniem innych 
sakramentów, ale często nawet przeżywamy go 
mniej niż poświęcenie palemek czy samochodów. 
Ten problem dostrzegły już niektóre Kościoły w 
zlaicyzowanych krajach zachodnich.
Kościół we Francji wprowadził między I Komunią 
Świętą a bierzmowaniem uroczystość „Confession 
de foi” (wyznanie wiary), polegającą na uroczystym 
wyznaniu wiary i świadomym odnowieniu przez 
13-latków przyrzeczeń chrzcielnych. Nie jest to ża-
den sakrament, ale uroczysty wstęp do dorosłości, 
znak, że bierzmowaie już za 2 lata.
Z okazji bierzmowania natomiast  organizuje się 
jeszcze bardziej huczną uroczystość. We Francji, 
gdzie nie ma zjawiska masowego katolicyzmu, 
do bierzmowania przystępuje głównie młodzież 
z rodzin rzeczywiście katolickich. - To najczęściej 
rodzice zachęcają do bierzmowania. Zależy im na 
tym i dają młodym dobry przykład chrześcijań-
skiego życia. Jest ścisły kontakt między rodzicami 
i duszpasterzami.
Co zrobić, żeby owoce sakramentu nie przeszły 
bierzmowanym koło nosa? Odpowiedź wbrew po-
zorom nie jest trudna: jeśli w rodzinie jest wszystko 
w porządku, to i z dzieckiem w porządku. Kapłan 
jest jedynie pomocą dla rodziców, wsparciem, na-
tomiast nigdy nie zastąpi rodziców w wychowaniu 
i szczepieniu u dziecka wiary. 
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

   Kiedy dziś mamy dać szczególny wyraz 
kultu Eucharystii, Bożego Ciała, myśli nasze 
zwracają się do Tej, z której Bóg, Syn Boży, 
wziął to Ciało: do Dziewicy, której na imię 
Maryja.

Zwłaszcza gdy stajemy tutaj, aby jak co 
niedzielę odmówić Anioł Pański - modlitwę, 
która po trzykroć każdego dnia przypomina 
nam tajemnicę Wcielania: „Słowo stało się 
Ciałem i mieszkało między nami”.

   Pozdrawiamy więc z czcią i miłością owo 
Ciało Słowa - Przedwiecznego oraz Tej, która 
jako Matka dała Ciało Słowu Przedwieczne-
mu. To Ciało jest Sakramentem Odkupienia 
człowieka i świata: vere passum, immolatum 
in Cruce pro homine (prawdziwie cierpiało i 
zostało ofiarowane na krzyżu za człowieka).

   To Ciało męczone aż do śmierci na krzy-
żu wraz z Krwią przelaną na znak Nowego 
i Wiecznego Przymierza stało się najwięk-
szym Sakramentem Kościoła, któremu dzisiaj 
oddać pragniemy szczególną cześć, okazać 
szczególną miłość i wdzięczność. To Ciało 
bowiem prawdziwie jest Pokarmem, tak jak 
Krew prawdziwie jest Napojem naszych dusz 
pod postacią Chleba i Wina. Pokrzepia we-
wnętrznie siły człowieka i umacnia na drodze 
wieczności. Pozwala nam niejako już tu na 
ziemi kosztować owego zjednoczenia z Bo-
giem w prawdzie i miłości, do czego powołuje 
nas Ojciec w Chrystusie, swoim Synu. 

   I stąd ostatnia prośba: esto nobis prae-
gustatum mortis in examine! Obyśmy mogli 
przyjąć Cię, Boże Ciało, w ostatniej godzinie 
życia ziemskiego, zanim staniemy przed ob-
liczem Boga.

Witaj, prawdziwe Ciało, 
zrodzone z Dziewicy Maryi

wybrał E. Klimaniec

Nowe Śluby Narodu i nowa obrona Jasnej  Góry…

Wokresie zniewolenia komunistycznego, gdy zbli-
żała się rocznica 300 lat od cudownej obrony 

Jasnej Góry, Prymas Wyszyński był już od dwóch lat 
w więzieniu. Polacy zdawali sobie sprawę z tego, że 
Śluby Jana Kazimierza nie zostały 
spełnione, że trzeba je odnowić i 
na nowo przyjąć. Patrzyli na Jas-
ną Górę i wyglądali uwięzionego 
Prymasa, który też myślał o tym. 
Pisał o tym m. in. W swoich za-
piskach więziennych. Dostrzega 
się w nich bardzo wyraźnie, że 
pomimo świadomości doznanej 
krzywdy w okresie trzech lat wię-
zienia, okres ten uważał za no-
wicjat maryjnej drogi Kościoła w 
Polsce, któremu przewodził przez 
33 lata. Śluby Lwowskie Jana Kazimierza w 1 kwietnia 
1656 roku były bezpośrednią konsekwencją doświad-
czenia łaskawości Boga, który przez cudowną  obronę 
Jasnej Góry, pokazał narodowi, że Jego miłosierdzie jest 
większe od grzechów osobistych narodu oraz od wielu 
grzechów społecznych ówczesnego czasu. 
Kardynał rozpoczął Rok Jubileuszowy 300 lat cudownej 
obrony Jasnej Góry nocnym czuwaniem modlitewnym 
z Maryją. Napisał wtedy znamienne słowa: „ Jasna Góra 
stała się siłą odrodzenia Narodu. Spodobało się Bogu 
wyrwać Polskę z  „potopu” przez Maryję Jasnogórską. 
Odtąd Jasna Góra została „ twierdzą warowną ducha 
Narodu”. Obrona Jasnej Góry dziś, pisze Prymas „to 
obrona duszy chrześcijańskiej Narodu. Dziś obrona 
Jasnej Góry, to zwycięstwo nad sobą, nad tym wro-
giem, którym sam jestem. Nowa obrona Jasnej Góry, 
to wyrwanie się z letargu, wyzbycie się leku i podjęcie 
wysiłku nawrócenia. To my musimy się obudzić. Jasna 

SIÓDMY MIESIĄC NOWENNY PRZED PEREGRYNACJĄ 
ŚWIĘTEGO WIZERUNKU NAWIEDZENIA 

MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

•Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej Parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w 
dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w znaku Jej Obrazu.
•Módlmy się w intencji młodzieży, aby wstawiennictwo Matki Mądrości umacniało młodych ludzi w odważnym 
budowaniu swojego życia na Chrystusie i z Chrystusem.
Modlitwa miesiąca:  Maryjo, Matko Mądrości, Ty jesteś jutrzenką, która poprzedza wschód Słońca 
sprawiedliwości, Chrystusa, naszego Odkupiciela. Najświętsza Maryjo Panno naucz młodych 
ludzi rozeznawać wolę Ojca niebieskiego wobec ich życia. Wyjednaj im moc i mądrość, aby umieli 
rozmawiać z Bogiem i mówić o Bogu. Niech młodzież przynaglona Twoim przykładem buduje 
swoje życie na Skale, stając się głosicielami Chrystusowej nadziei, miłości i pokoju. Razem z 
Tobą Maryjo, wołamy do Jezusa w IV tajemnicy chwalebnej Różańca św. Wniebowzięcie NMP

Modlitwa w czerwcu:  W intencji młodzieży, aby swoje życie budowała na Skale
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Nowe Śluby Narodu i nowa obrona Jasnej  Góry…
Góra musi się obudzić w naszych sercach. Z Jasnej Góry 
widać lepiej, tym więcej, że jest Jasna. Trzeba podjąć 
odważnie, z męstwem Ojca Augustyna, nową obronę 
Jasnej Góry- ducha Narodu, by doznać radości i wy-

zwolenia. Jasna Góra jest Tronem 
Królowej Polski, z którego muszą 
paść programowe wskazania jak 
leczyć duszę Narodu, by mogła 
być Córą Królewską”. Te słowa Pry-
masa Polski, pisane z więzienne-
go wygnania były wówczas i są 
również dziś bardzo konkretnym 
ukazaniem drogi nowej obrony 
Jasnej Góry, drogi budowania Bo-
żego ładu na polskiej ziemi. Jest 
wiele grzechów, które upadlają 
nasz naród, rozrosły się wady i 

coraz bardziej panoszy się liberalizm i styl życia, jakby 
Boga nie było. Niejednokrotnie wołanie o przemianę 
wydaje się być wołaniem w pustynię serc, które uwa-
żają, że Kościół i Boże przykazania, to przeżytek.

Maryja może odnowić nasze serca i uprosić cudu, 
ale warunkiem jest podjęcie współpracy i napełnienie 
pustych stągwi wodą wyrzeczenia, woli nawrócenia i 
autentycznej współpracy z Jezusem.

Czekamy na Ciebie Maryjo w naszej parafii. Prag-
niemy być takimi sługami przemiany, jakich miałaś w 
Kanie Galilejskiej, aby odmieniło się oblicze nas samych, 
naszych rodzin, naszej parafii i naszej Ojczyzny. W tym 
wymiarze każdy z nas powinien stać się nowym Korde-
ckim, który odnosząc zwycięstwo nad sobą, nad swoją 
małością, pomoże innym uwierzyć, że dla Boga nie ma 
rzeczy niemożliwych. 
Zapraszam do biblioteki parafialnej po „ Zapiski więzien-
ne ” Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski.        - Irena-

Historia Akcji Katolickiej 
w Sejnach

SIÓDMY MIESIĄC NOWENNY PRZED PEREGRYNACJĄ 
ŚWIĘTEGO WIZERUNKU NAWIEDZENIA 

MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

•Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej Parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w 
dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w znaku Jej Obrazu.
•Módlmy się w intencji młodzieży, aby wstawiennictwo Matki Mądrości umacniało młodych ludzi w odważnym 
budowaniu swojego życia na Chrystusie i z Chrystusem.
Modlitwa miesiąca:  Maryjo, Matko Mądrości, Ty jesteś jutrzenką, która poprzedza wschód Słońca 
sprawiedliwości, Chrystusa, naszego Odkupiciela. Najświętsza Maryjo Panno naucz młodych 
ludzi rozeznawać wolę Ojca niebieskiego wobec ich życia. Wyjednaj im moc i mądrość, aby umieli 
rozmawiać z Bogiem i mówić o Bogu. Niech młodzież przynaglona Twoim przykładem buduje 
swoje życie na Skale, stając się głosicielami Chrystusowej nadziei, miłości i pokoju. Razem z 
Tobą Maryjo, wołamy do Jezusa w IV tajemnicy chwalebnej Różańca św. Wniebowzięcie NMP

Modlitwa w czerwcu:  W intencji młodzieży, aby swoje życie budowała na Skale

 Część 2.  

Do dzieła odnowy świata wzywał duchowień-
stwo i wiernych już w ramach Akcji Katolickiej 

Pius XI w Encyklice „Ubi arcano Dei”, w której określił 
główne założenia ideowe i organizacyjne na tle 
ówczesnej sytuacji na świecie.
Czytamy w niej między innymi: „ Udział świeckich w 
hierarchicznym apostolstwie Kościoła dla obrony 
zasad religii i moralności oraz rozwijania zdrowej 
i pożytecznej akcji społecznej pod przewodni-
ctwem hierarchii kościelnej, celem odnowienia 
życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie”.
Pius XI widział Akcję Katolicką jako inicjatywę du-
chową, religijną i społeczną, zbudowaną na pod-
stawach organizacyjnych i powołaną w celu kształ-
towania życia ludzkiego według zasad wiary.
W naszej parafii Akcja Katolicka zaczęła oficjalnie 
działać od 1930 roku po zatwierdzeniu przez papie-
ża Piusa XI statutu tego stowarzyszenia. Zbudowa-
no ją na czterech stowarzyszeniach stanowych, tak 
zwanych kolumnach: Stowarzyszenia Katolickiego 
Mężczyzn, Stowarzyszenia Katolickiego Kobiet, 
Stowarzyszenia katolickiego Młodzieży Żeńskiej 
i Stowarzyszenia Katolickiego Młodzieży Męskiej, 
które już wcześniej działały w naszej parafii. Z tych 
ruchów powołano liderów Akcji Katolickiej. Byli 
nimi: Helena Łabanowska- Chatkowska - prezeska, 
Jerzy Iwaszewski , Kazimierz Jodango i Stefania 
Turowiczowa. Ponadto w zarządzie zasiadały trzy 
nauczycielki: Maria Herbert- Heybowicz, Natalia 
Jerzykiewiczówna, Julia z Kałwajców Polkowska, 
pracownik policji – Mieczysław Bachanowicz i pra-
cownica miejska - Korzunówna.
Asystent Parafialnej Akcji Katolickiej początkowo 
był ks. dr Kłapkowski - wicedyrektor Gimnazjum św. 
Kazimierza, a następnie ks. mgr Roszkowski- zało-
życiel Sodalicji Mariańskiej. Obaj bardzo twórczy 
ludzie. Pisali, wygłaszali konferencje, ale przede 
wszystkim porywali swoim zapałem i swoim za-
angażowaniem do pracy wszystkich członków 
stowarzyszenia. Byli wzorem głębokiej wiary i 
autentycznego umiłowania Kościoła i Ojczyzny.
Wykorzystano miesięcznik Akcji Katolickiej „ Ruch 
Katolicki” i czasopisma takie jak: „Rycerz Niepoka-
lanej”, „Raz, Dwa, Trzy”; „Przewodnik Społeczny”, 
„Posłaniec Serca Jezusowego”, „Głos Eucharystycz-
ny”, „Młodzież Misyjna”, „Mały Misjonarz”, „Kuźnia 
Młodych”, „Przewodnik Katolicki” i inne. (cdn)

Świadkowie o początkach Akcji Katolickiej w naszej 
parafii: lata 1930- 1939; Na podstawie relacji świad-
ków w latach 70-tych XX  wieku oraz ich pamiętników, 
opracowała Irena Zajkowska
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W OSTATNIM CZASIE :

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

Ogłoszenia duszpasterskie

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 51621�1
Konto bankowe:  BS Sejny  20 935�0007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Grzegorz Kunko, ks. Michał Stankiewicz, ks. Petras Gucevicius

Ofiarodawcy na remont

12/05/2013 Antoni Łapiński

11/05/2013 Żaneta Kuźnicka i Aureliusz Jarzębowicz

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego, remont okien w Bazylice 
i wymianę okien w klasztorze. Ofiarodwacy, 
którzy złożyli ofiary w 2013 roku jak dotąd na 
sumę 45 300 zł.:
Bykowska Sabina,Sejny, 1 Maja 
Jaszczołt Wiesław,Sejny, Łąkowa 
Szpakowscy Andrzej Jadwiga,Sejny, Woj. Polskiego 
Milewscy Stanisław Maria,Sejny, Zawadzkiego 
Koronkiewicz  Regina,Sejny, Wojska Polskiego 
Ramel Mariusz Marta,Marynowo 
Rejmontowicz  Alicja Mirosław,Sejny, Nowa 
Miszkiel Rafał Olga,Sejny, 1 Maja 
Ks. Sadkowski Edward, senior,Sejny
Nowalska  Janina,Sejny, Zawadzkiego 

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UTadeusz Tydman, Sejny (l. 69) zm. 06/05/2013
UStanisław Kondzielewski, Sejny (l. 65) zm. 06/05/2013
UTeresa Okulanis, Sejny (l. 58) zm. 08/05/2013
UStefania Żukowska, Burbiszki (l. 93) zm. 11/05/2013
UEugenia Koncewicz, Iwanówka (l. 85) zm. 11/05/2013

1/ Aleksander Janusz Ulatowski, kawaler, Toruń, 
Parafia św. Antoniego i Magdalena Patrycja Zajkow-
ska, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
2/ Marcin Jaśkiewicz, kawaler, Krejwiany, Parafia 
Puńsk i Agnieszka Plitnik, panna, Sejny, Parafia tut.
3/ Paweł Wysocki, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i 
Ewa Magdalena Mieczkowska, panna, Bogatynia, 
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP.
4/ Kamil Gerwel, kawaler, Łumbie, Parafia tutejsza i 
Joanna Maria Tomal, panna, Suwałki, Parafia św. Ap. 
Piotra i Pawła.
5/ Wojciech Staniewicz, kawaler, Giby, Parafia św. 
Anny i Magdalena Anna Meyza, panna, Sejny, Pa-
rafia tutejsza.

(cd – na stronie 9)

Wuroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szcze-
gólną 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! 

Dzisiaj Dzień Matki. Serdeczną pamięcią obej-
mujemy nasze drogie mamy, te żyjące i te, któ-

re Pan Bóg przywołał już do siebie. Dziękujemy za 
ich dobre serca i ręce, a także prosimy o potrzebne 
łaski w ich codziennym trudzie. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa – Boże Ciało świętować będziemy we 

czwartek, 30 maja. Będziemy wielbić Boga za dar 
Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa idącego 
ulicami naszego miasta o błogosławieństwo i po-
kój dla Kościoła, naszej Ojczyzny i naszej Parafii. 
Procesja jest kulminacyjnym punktem tego dnia, 
dlatego chcemy ją przeżywać z całą parafią, także 
parafianami języka litewskiego, których prosimy o 
przygotowanie trzeciego ołtarza i poprowadzenie 
liturgii i śpiewu w języku litewskim. Rozpoczniemy 
wspólną Eucharystią o godz. 11.00, po czym pój-
dziemy w procesji do czterech ołtarzy. Prosimy o 
przygotowanie ołtarzy: I ołtarz przygotuje Akcja 
Katolicka, II ołtarz służby mundurowe: Straż Gra-
niczna; Straż Pożarna i Policja; III – Parafianie języka 
litewskiego; IV – Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego. Będą przygotowane banery, trzeba je 
ustawić, udekorować kwiatami, brzózkami, przy-
gotować świece, ołtarz przykryć białym obrusem. 
Udekorujmy także nasze domy, mieszkania, a prze-
de wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, 
aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. 
Na procesję zapraszamy wszystkich, włączmy się 
aktywnie niosąc wszystkie chorągwie, sztandary, 
feretrony. Dziewczynki zapraszamy do sypania 
kwiatów. Liczymy na młodzież i dzieci w ludowych 
strojach litewskich. Prosimy o zaopatrzenie się w 
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(cd - na stronie 10)

Intencje mszalne 
26.05.-09.06.2013 r.

NIEDZIELA PRZENAJŚW.  TRÓJCY, 26 maja 2013
07:00 +Stanisław Okulanis (greg)
08:30 +Stanisław Buchowski (1 rocz.)
10:00 +Regina Andrejczyk +Helena Gajdzińska
11:30 +Leokadia Kubrak (greg)
13:00 LT: +z rodz. Marcinkiewiczów i Słabińskich +Józef 

Zdanowicz
Krasnowo: Za parafian 
15:00 Za dzieci klas II i ich rodziny
17:30 +Joanna +Konstanty Rapczyńscy
PONIEDZIAŁEK, 27 maja 2013 
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Jadwiga +Stanisław Romanowscy
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Anna +Aleksander Tomkiel i ich rodzice
17:30 +Leokadia Jarzębowicz i z rodz. Szyryńskich i Lew-

kiewiczów
17:30 +Grzegorz +Henryk +Henryka Pietrewicz
17:30 +Eugenia +Bronisław Kuklewicz
18:30 Posejanka - Msza św. przy krzyżu
WTOREK, 28 maja 2013 
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Krystyna Rutkowska (5 rocz.)  i + z rodz. Jaku-

bowskich i Chowańców
08:00 +Olgierd Kupstas i zm. z rodziny
17:30 +Gedymin Boraczewski (3mc)
17:30 +Halina Zackiewicz
17:30 +Henryka Kunicka
18:30  Gawiniańce - Msza św. przy krzyżu
ŚRODA, 29 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Stefania +Antoni Przekopscy i ich rodzice 
 +Sławomir Korzeniecki
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00  +Zofia +Kazimierz Basiaga i z rodz. Matulanisów
08:00 +Irena Krupińska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Witold +Piotr +Józef Ogórkis +Sylwia Galińska
17:30 +Witold Szczuka
17:30 +Grzegorz Luto
CZWARTEK, BOŻE CIAŁO, 30 maja 2013 
07:00 +Zygmunt Rzeniecki (8 rocz.)
08:30 +Stanisław Okulanis (greg)
10:00 +Leokadia Kubrak (greg) 
11:00 +Ks. Sylwester Domel
11:00 +Franciszka Luto (1� rocz.)
11:00 +Janina +Leon Sławińscy +Zofia Skupska
11:00 +Magdalena Sidor (5 rocz.)
17:30 +Aniela +Jan Pietraszewscy +Maria +Bonifacy 

Węgrzyk
PIĄTEK, 31 maja 2013 
06:30 +Wacław Kamiński (11 rocz.)
08:00 +Aniela +Michał Jodango

śpiewniki z pieśniami eucharystycznymi. Przez 
całą oktawę będziemy uwielbiać Pana Jezusa w 
Eucharystii. Codzienną Mszę Świętą połączymy z 
czerwcowym nabożeństwem i procesją euchary-
styczną przed kościołem. Na zakończenie Oktawy 
Bożego Ciała we czwartek, 6 czerwca poświęcenie 
wianków z kwiatów i ziół oraz błogosławieństwo 
dzieci.

Dzieci klas drugich po raz pierwszy w pełny 
sposób będą uczestniczyć w Eucharystii w 

niedzielę, 2 czerwca. Pierwszy sakrament pokuty i 
pojednania będzie w piątek, 31 maja o godz. 15.30. 
Dzieci przynoszą ze sobą modlitewniki. Nabożeń-
stwo nawiązania do sakramentu chrztu świętego 
i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych będzie w 
sobotę, 1 czerwca o godz. 15.30. Dzieci przynoszą 
pięknie przyozdobione świece od chrztu. Uroczy-
sta Eucharystia z pierwszą komunią świętą dzieci i 
aktywnym udziałem rodziców, chrzestnych i gości 
będzie w niedzielę, 2 czerwca o godz. 11.00. Uro-
czystość Pierwszej Komunii św. w języku litewskim 
będzie o 13.00. Przygotowanie naszej świątyni i 
otoczenia na tę uroczystość będzie w środę, 29 
maja po wieczornej Mszy św. o 18.30. Dzieci będą 
przeżywać „Biały Tydzień”, czyli codziennie będą na 
Eucharystii o 17.30. Bedą dwa wyjątki: w środę o 
17.00 i piątek (zakończenie „Białego Tygodnia”) o 
16.00. Dzieci otrzymają pamiątki I Komunii św.

Nasza młodzież gimnazjalna przystąpi do sa-
kramentu Bierzmowania w środę, 5 czerwca 

o godz. 18.00. Szafarzem tego sakramentu bę-
dzie Biskup Ełcki Jerzy Mazur. Jeżeli jest ktoś ze 
starszych, kto już nie chodzi do szkoły, a jeszcze 
nie przyjął bierzmowania, jest ku temu okazja. 
Proszę o zgłoszenie się do któregoś z kapłanów, 
po krótkim przygotowaniu będzie mógł przyjąć 
Bierzmowanie.

Nabożeństwa czerwcowe codziennie po 
wieczornej Mszy św., a w niedzielę o godz. 

17.00.

Pierwsza niedziela czerwca obchodzona będzie 
jako Święto Dziękczynienia. Przede wszyst-

kim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar 
odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie 
wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej 
solidarności. Po Mszach św. przy kościele zbiera-
ne będą do skarbon ofiary na budowę świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie.  

W pierwszy piątek czerwca przypada uroczy-
stość Najświętszego Serca Pana Jezusa, jed-

nocześnie obchodzona w Kościele jako Światowy 
Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Msze św. 
będą rano o 6.30 i 8.00, potem całodzienna ad-
oracja Najśw. Sakramentu z koronką do Bożego 
Miłosierdzia o 15.00. Msza św. dla dzieci o 16.00. 
Przed południem odwiedziny chorych w domach. 
W piątek post nie obowiązuje.  W sobotę pierwszą 
miesiąca o 17.00 spotkanie z Żywym Rożańcem.
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08:00 +Wincenty +Bronisława Obuchowscy 
08:00 +Stanisław Butkiewicz (1 rocz.)
17:30 +Ks. Sylwester Domel
17:30 +Malwina +Stanisława +Franciszek z rodz. Pale-

wiczów
17:30 +Stanisława +Józef Alboszta
SOBOTA, 1 czerwca 2013
06:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Ludwika, 

Oktawiana, Przemysława, Teresy i Aleksandry
08:00 +Tadeusz Czeszkiewicz (6mc)
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Julianna +Konstanty +Antonina +Józef Kimszal
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Agaty, Karoliny, Mateusza, Dominika i ich rodziny
17:30 O błog. Boże dla Zbigniewa i Leokadii, dla ich dzieci 

Kamila, Mariusza i Małgorzaty
17:30 +Waleria Sojka (8mc)
NIEDZIELA, 2 czerwca 2013
07:00 +Zygmunt +Władysława +Henryk +Tadeusz z 

rodz. Sadkowskich +Franciszek Stanisława +Hen-
ryk +Marian z rodz. Pietruszkiewiczów

08:30 +Gabriela +Julian Szyłejko i zm. z rodziny
10:00 +Lech Błaszczak (greg)
10:00 +Bronisława Popiel (9 rocz) +Antoni
11:00 Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny - o wy-

trwanie w wierze i pobożność eucharystyczną  
13:00 LT: Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny - o wy-

trwanie w wierze i pobożność eucharystyczną
Krasnowo: Za parafian 
17:30 Dziękczynna, o błog. Boże i opiekę MB dla Janiny 

Wyrzykowskiej w 100 rocz. urodzin
PONIEDZIAŁEK, 3 czerwca 2013
06:30 +Wiktoria +Anna Budowicz +Waleska +Józef 

Rzenieccy
08:00 +Marek (21 rocz.) +Janusz +Marian Kaufman
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Leszek (3� rocz.) +Eugeniusz (12 rocz.) Jodzis i 

zm. z rodziny
17:30 O błog. Boże dla Barbary i Krzysztofa Zyskowskich 

i ich dzieci Przemysława i Agnieszki
17:30 +Jan Zyskowski (� rocz.)
WTOREK, 4 czerwca 2013 
06:30 +Piotr +Honorata +Czesław +Marian z rodz. Ko-

sakowskich  i o zdrowie dla Ryszarda
08:00 +Helena Kordowska +Helena Fiodorowicz
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Tadeusz Supranowicz (5 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Kazimierz Łyskowicz (1 rocz.)
17:30 +Julita Głembocka (2mc)
17:30 +Czesława Buchowska (10 rocz.)
ŚRODA, 5 czerwca 2013
06:30 +Stefan +Władysława Palanis i ich rodzice
08:00 +Anna Werelich (23 rocz.) +Zofia Marcinkiewicz
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
08:00  Dziękczynna za życie i o błog. Boże dla Zofii Du-

danowicz i dla rodziny

Pielgrzymka do Fatimy
Organizujemy pielgrzymkę samoloto-
wo-autokarową do Fatimy w dniach od 
10 do 16 września 2013 roku.  Koszt 
wyprawy 3500 zł. Zapisy i szczegółowe 
informacje u Proboszcza. Wpisowe 500 
zł. Serdecznie zapraszam do wybrania 
się na pielgrzymkowy szlak do miejsca, 
gdzie Maryja w 1917 roku objawiła się 
dzieciom i prosiła o modlitwę różańcową 
za nawrócenie grzeszników.

Intencje mszalne c.d.
17:00 O błog. Boże dla Mileny i dla rodziny z okazji Pierw-

szej Komunii św.
17:00 O Boże miłosierdzie, odpuszczenie grzechów i 

szczęśliwą śmierć dla Jadwigi
17:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Marzeny i Przemy-

sława Moroz w 20 rocz. ślubu i dla rodziny
18:00 Sakrament Bierzmowania naszej młodzieży
CZWARTEK, 6 czerwca 2013 
06:30 +Piotr i zm. z rodz. Kucharskich i Gołębiowskich
08:00 +Stanisław Marcinkiewicz +Tadeusz Okulanis
08:00 + Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Henryka Staniewicz (2mc)
17:30 +Andrzej Balewicz +Małgorzata +Mieczysław
17:30 +Izydor +Aniela Milanowscy
17:30 +Tadeusz Tydman (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK, 7 czerwca 2013 
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
16:00 +Aniela Niewulis (Żywy Różaniec, Romanowce)
17:30 +Daniel Lewkowicz (6 rocz.)
17:30 +Lucyna Stankiewicz (�0 rocz.)
SOBOTA, 8 czerwca 2013
06:30 +Jan +Władysława
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Czesław +Weronika +Henryka +Wacław i zm. z 

rodz. Gobczyńskich i Pietkiewiczów
08:30 +Helena Krejczman (1 rocz) egzekwie
09:00  LT: +Stefania
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynno-błagalna w 20 rocz. ślubu Marzeny 

i Przemysława Moroz i dla rodziny
17:30 +Henryk Balewicz
17:30 +Bronisław (9 rocz) +Zygmunt Krajewscy
NIEDZIELA, 9 czerwca 2013
07:00 +Małgorzata Korzecka +Andrzej Balewicz
08:30 +Izydor Jungiewicz (�9 rocz.) +Aleksandra (25 

rocz.) +Czesław
10:00 +Robert Czeszkiewicz
11:30 +Lech Błaszczak (greg)
11:30 +Helena Koneszko (5 rocz.) +Wacław +Stanisław 
13:00 LT: +Anna +Jan Grudzińscy +Janina +Antoni Bartnik
Krasnowo: Za parafian 
17:30 +Helena +Piotr +Aleksander Miszkiel
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Sejny na Szlaku Jakubowym 
Camino de Santiago

W 1982 r. Jan Paweł II w hiszpańskim mieście 
Santiago de Compostela zwracał się do ca-

łej Europy: „Ja,Jan Paweł, syn polskiego narodu, 
który zawsze uważał się za naród europejski, syn 
narodu słowiańskiego wśród Latynówi łacińskie-
go pośród Słowian, z Santiago kieruje do ciebie 
Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie 
samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij 
życie w swoje korzenie!”. Już w 1986 r. Rada Eu-
ropy uznała Drogi św. Jakuba za najważniej szy 
szlak kulturowy starego kontynentu i zachęcała 
do odwiedzania starych pielgrzymich szlaków. W 
średniowieczu Europejczycy uważali trzy odległe 
miejsca, które warto było odwiedzić: Grób Chry-

stusa w Jerozolimie, Grób Św. Piotra w Rzymie i 
Grób św. Jakuba Starszego w Santiago de Com-
postela (Święty Jakub na Polu Gwiazd). To właśnie 
tu po wielu latach został odnaleziony grób bra-
ta św. Jan Ewangelisty, pierwszego z dwunastu 
Apostołów, pierwszego biskupa Jerozolimy, który 
zginął męczeńską śmiercią za wiarę w �� r. św. 
Jakuba Starszego. Jest patronem pielgrzymów, 
wędrowców i wszystkich podróżujących. Wiele 
kościołów w średniowieczu otrzymało wezwanie 
tego świętego, a szpitale znajdujące się przy tych 
szlakach dawały opiekę wszystkim znajdującym 
się w drodze. Pielgrzymie szlaki z muszlą (pełniącą 
też rolę drogowskazu), z kościołami, kaplicami, 
figurami św. Jakuba, schroniskami stworzyły w 
średniowiecznej Europie gęstą sieć. Pierwsze od-
cinki Polskiej Drogi zostały oficjalnie otwarte dnia 
28 kwietnia 2007 od archikatedry św. Jakuba w 
Olsztynie do gotyckiego kościoła w Toruniu. Jak 
widać szlak łączy tak ważne obiekty sakralne w 
północnej Polsce. Od granicy z Litwą przez Sej-
ny,, Wigry, Suwałki, Olecko, Giżycko, Kętrzyn do 
Olsztyna i potem do Torunia. Szlak zostałoznako-
wany przez Bractwo św. Jakuba w Kętrzynie. Bóg 
zapłać ofiarodawcom, dzięki którym Sejny także 
zostały oznakowane muszlą św. Jakuba. Tradycja 
wędrowania tą drogą została zapoczątkowana w 
2009 r. i rozszerzona w 2010 r. przez pielgrzymów 
z Łotwy, Litwy, Austrii, Szwajcarii, Francji.
Camino Polaco przeznaczona jest głównie dla 
pątników pieszych, indywidualnie lub w małej 
grupie, także na rowerach. Cały odcinek na Su-
walszczyźnie można pokonać w 3-� dni. Poszcze-
gólne etapy wędrówki (od noclegu do nocle-
gu) to odcinki rzędu 20-30 km, jednak można 
je podzielić na krótsze, stosownie do swoich 
możliwości’’fizycznych. Z pewnością każdy piel-
grzym będąc wyposażonym w śpiwór, znajdzie 
niedrogie miejsca noclegowe w schroniskach 
młodzieżowych, internatach, kwaterach pry-
watnych i domach parafialnych. Zapraszamy na 
pielgrzymi szlak.
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Nasza sejneńska świątynia od początków powstania nosiła różne tytuły, zależne od okoliczności. 
Tak więc od 1619 r. - kościół przyklasztorny, po 180� r.  - kościół parafialny, w latach 1818 – 1925 

katedra diecezji sejneńskiej, w latach 1925 – 1973 kolegiata, a od 1973 r. bazylika mniejsza.
Te prawie �00 lat sejneńskiego kościoła to także wiele zmian w jego wystroju i wyposażeniu. Po rozbu-
dowie w 1760 r., usytuowano ołtarz główny przy zachodniej ścianie (tak jest obecnie) oraz 10 bocznych 
ołtarzy przy filarach. Po ustanowieniu katedry w 1818 r. była potrzeba poszerzenia prezbiterium, co 
odbyło się kosztem usunięcia ołtarzy bocznych przy filarach prezbiterium: św. Dominika i św. Tomasza 
z Akwinu. Obrazy z tych ołtarzy wiszą na ścianach tych filarów.
Na życzenie parafian czterokrotnie dokonano zmian tytułów ołtarzy bocznych. Biskup Piotr Lubicz 
Wierzbowski w 1886 r. poświęcił obraz św. Franciszka z Asyżu umieszczony w dotychczasowym ołtarzu 
św. Róży z Limy (dominikanki). W roku 1890 ustawiono obraz św. Józefa w dotychczasowym ołtarzu 
św. Jacka – dominikanina (obraz obecnie wisi w prawej bocznej nawie prezbiterium). W roku 1908 
ustawiono obraz św. Anny w dotychczasowym ołtarzu św. Marii Magdaleny. Ostatnia zmiana dotyczy 
ołtarza św. Teresy od Dzieciątka Jezus, obraz umieszczono w 1936 roku w dotychczasowym ołtarzu św. 
Wincentego Fereriusza – dominikanina, obraz ten wisi nad lewym wejściem do zakrystii.
Powyższy opis zmian wystroju w naszej świątyni świadczy o realnych potrzebach duchowych parafian.

Aktualnie stoimy przed nowym wyzwaniem. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej naszej parafii składa 
wniosek o aprobatę parafian na dokonanie nowej zmiany. Żywimy ogromną nadzieję, że Błogosławiony 
Ojciec Święty Jan Paweł II jeszcze w tym roku będzie wyniesiony do chwały świętych Kościoła. Szcze-
gólne zasługi jakie wniósł jako Kardynał Karol Wojtyła dla naszej świątyni, to ukoronowanie cudownej 
figury Matki Bożej Sejneńskiej 7 września 1975 roku. Najgodniejszym miejscem będzie ołtarz w prawej 
bocznej nawie (na zdjęciu powyżej) , tuż przy wejściu do kaplicy Pani Sejneńskiej.
Rozważmy w naszych sercach nadanie tej godności najznakomitszemu Polakowi.

Historia wnętrza naszej świątyni 
Z nadzieją na zmiany ?


