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Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz

Skoro Bóg jest wszędzie, skoro jest On bliż-
szy mi, każdemu z nas, niż ja sam sobie, to 

wobec tego co mówią o Nim te święte teksty, 
w których nazwany jest On Ojcem niebieskim 
(np. Mt 5,48; 6,14.26.32)? Skoro już w Starym 
Testamencie zdawano sobie sprawę z tego, że 
„niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Go objąć” 
(l Krl 8,27), to dlaczego sam Pan Jezus tak często 
mówi o swoim Ojcu, który „jest w niebie” (np. 
Mt 5,16.45)?
Dlaczego o Tym, który jest w każdym miejscu, 
Pismo Święte tak często mówi, że przebywa 
On w niebie? Przypomnijmy niektóre z tych 
tekstów. Kiedy Pan Jezus przyjął chrzest w Jor-
danie, „oto otworzyły Mu się niebiosa i głos z 
nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodobanie»” (Mt 3,16n). Podnie-
sienie oczu ku niebu jest charakterystycznym 
gestem Pana Jezusa, kiedy zwraca się do swo-
jego Ojca. Również Jego widzialne odejście od 
nas przedstawiane jest w Nowym Testamencie 
jako wstąpienie do nieba.  To niebo, w którym 
przebywa Bóg i w którym nasz Pan Jezus Chry-
stus, w swoim uwielbionym człowieczeństwie, 
zasiada po prawicy swojego Ojca, jest naszym 
przeznaczeniem wiekuistym. Tam jest nasz 
skarb  i nasza nagroda. Tam znajdziemy swoje 
„mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, 
lecz wiecznie trwały w niebie” (2 Kor 5,1). To 
tam odszedł Pan Jezus, ażeby „przygotować 
nam miejsce”, gdyż „w domu Jego Ojca jest 
mieszkań wiele” (J 14,2).
Gdzie jest to niebo, czym jest to niebo, o którym 
mówią te teksty? Już król Salomon wyjaśnił 
nam przed chwilą, że nie jest to niebo, którego 
badaniem zajmują się astronomowie. „Należy 
unikać - uczył z całą jasnością już w pierwszej 
połowie III wieku Orygenes - takiego wyob-
rażania sobie Boga, jak gdyby był On objęty 
jakąś formą cielesną i mieszkał w niebiosach. 
Gdyby Bóg nieba był objęty, ogarnięty niebem, 
wówczas byłby mniejszy od niebios”8.

Pozytywnie na powyższe pytanie odpo-
wiada Katechizm Kościoła Katolickiego, 2794: 
„To biblijne wyrażenie nie oznacza miejsca 
(«przestrzeni»), lecz sposób istnienia; nie od-
dalenie Boga, ale Jego majestat. Nasz Ojciec 
nie znajduje się «gdzie indziej», On jest «ponad 
tym wszystkim», co możemy zrozumieć z Jego 
świętości”. W uroczystej formule apofatycznej 
mówił to samo już apostoł Paweł: „Błogosła-
wiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan 

 Ojcze, któryś jest w Niebie

panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, 
zamieszkuje światłość niedostępną. Żaden z 
ludzi Go nie widział ani nie może zobaczyć” (l 
Tm 6,16).
Własnymi siłami niewątpliwie nikt do tej „świat-
łości niedostępnej” nie dojdzie. Do domu swo-
jego Ojca tylko Jezus Chrystus może nas do-
prowadzić. Co więcej, już teraz - wprawdzie 
tylko zaczątkowo, ale realnie - nas do niego 
wprowadza. To o tym przecież pisze apostoł 
Paweł: „Bogaty w miłosierdzie Bóg, przez wielką 
swą miłość, jaką nas umiłował, razem z Chry-
stusem przywrócił do życia i razem posadził na 
wyżynach niebieskich” (Ef 2,4-6).

Co konkretnie znaczą te słowa, że niebo jest 
nam dostępne już teraz, że już teraz niektórzy 
uczniowie Chrystusa Pana zasiadają „na wyży-
nach niebieskich”? Prostej, a zarazem przeko-
nującej odpowiedzi na to pytanie udziela ojciec 
duchowy Augustyna, św. Ambroży: „Niebo jest 
tam, gdzie nie ma grzechu ani zbrodni, gdzie 
śmierć nie zadaje żadnej rany”.

Czas wiary jest podobny do czasu zasiewu; nie trzeba 
tracić ducha i nie wolno załamywać się - aż do końca. 
Bądź wytrwały do czasu, kiedy będziesz mógł zebrać 
co zasiałeś. - (św. Augustyn)

Złote myśli o wierze

Ci, którzy znajdują się w łasce i mają wiarę prawdzi-
wą i żywą, promieniują Bogiem i nie wiedząc nawet, 
pociągają do Niego. Całe ich życie jest wzorem do 
naśladowania. - (św. Edyta Stein)
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MOC SŁOWA
Niedziela X Zwykła w Ciągu Roku   
           - 9 czerwca 2013

Łk 7,11-17

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; 
a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy 

zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono 
umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. 
Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan 
użalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem 
przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, 
stanęli, i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań». 
Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. 
A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: 
«Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie 
nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po 
całej Judei i po całej okolicznej krainie.

Refleksja niedzielna:

Ktoś powiedział, że człowiek jest jedynym spośród 
stworzeń, które potrafi zabić nadzieję. Każde zwie-

rzę instynktownie i do końca walczy o życie, człowiek 
potrafi instynkt życia zdradzić. A jednocześnie przy-
gnębia go i rani strata kogoś bliskiego. Odchodzenie, 
choroba i w końcu śmierć to doświadczenia zdolne 
zamknąć ludzkie serce na cały świat, w tym także 
na Boga, którego obarczamy winą za absurdalne 
ułożenie spraw tej ziemi i w ogóle życia. Słowo Boże 
leczy i osłabia ten sprzeciw ludzkiego serca, chce mu 
na nowo pokazać i objawić życie, które się nie kończy, 
bo „Bóg z krainy umarłych wywołuje duszę” (por. Ps 
30,4). Eliasz wskrzesza jedynego syna wdowy, u któ-
rej się ukrył. Jezus wskrzesza dziecko niesione już na 
marach. To, co wydawało się definitywnym końcem 
życia, staje się jego nowym początkiem. W miejsce 
smutku i rozpaczy pojawia się radość i mdzieja. Jezus 
jest Panem życia i każdy, kto Mu towarzyszy, zaczyna 
tego doświadczać. On jest „drogą, prawdą i życiem” 
właśnie! Nawet gdy w naszym życiu zapada ciemność, 
pojawia się samotność nie do udźwignięcia, umie-
ranie - On tam jest. Wskrzeszenie dziecka to tryumf 
Jezusa i znak Jego zwycięstwa nad każdą śmiercią. 
Zarówno tą fizyczną, jak i duchową, spowodowaną 
grzechem. Nasz Pan nie cofa jednak praw natury i ich 
nie zmienia. Nadal będziemy doświadczać cierpienia, 
lecz nasza nadzieja jest zakorzeniona w obietnicy 
życia bez końca, bo Pan „zamienia w taniec żałobny 
lament”.

Niedziela XI Zwykła w Ciągu Roku
   – 16 czerwca 2013
 Łk 7,36-8,3

Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na po-
siłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął 

miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła 
w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest 
gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik 
alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, 
płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami 
swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy 
i namaszczała je olejkiem.
Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam 
do siebie: «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, 
co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go do-
tyka, że jest grzesznicą». Na to Jezus rzekł do nie-
go: «Szymonie, mam ci coś powiedzieć». On rzekł: 
«Powiedz, Nauczycielu». «Pewien wierzyciel miał 
dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset 
denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego 
oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie 
go bardziej miłował?» Szymon odpowiedział: «Są-
dzę, że ten, któremu więcej darował». On mu rzekł: 
«Słusznie osądziłeś». Potem zwrócił się do kobiety 
i rzekł Szymonowi: «Widzisz tę kobietę? Wszedłem 
do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; 
ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je 
otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszed-
łem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie 
namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła 
moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są 
jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A 
ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». Do 
niej zaś rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone». Na 
to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: 
«Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?» On 
zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź 
w pokoju». 

Refleksja niedzielna:

Przyjąć odpowiedzialność za swój grzech to chy-
ba najtrudniejsze zadanie na drodze duchowego 

wzrostu. Najpierw zobaczyć siebie jako grzesznika, a 
więc sprawcę i winowajcę. Potem nazwać zło po imie-
niu i oddać je Jezusowi w szczerej spowiedzi. Połączyć 
zło z samym sobą jako jego sprawcą, a następnie 
dostąpić uleczenia w zdroju Miłosierdzia.
Grzech jest przede wszystkim mój, a nie świata. 

(cd - na stronie 4)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA X ZWYKŁA, 9 czerwca 2013 
Słowo Boże: 1 Krl 17,17-24; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17
X. rocznica ingresu J.E. Bpa Jerzego Mazura do Ka-
tedry Ełckiej
Taca z dzisiejszej niedzieli na Seminarium Duchowne

PONIEDZIAŁEK, 10 czerwca 2013, Wsp. bł. Bogumiła
Słowo Boże: 2 Kor 1,1-7: Mt 5,1-12

WTOREK, 11 czerwca 2013, Wsp. św. Barnaby Ap.
Słowo Boże: Dz 11, 21b-26:13,1-3: Mt 10,7-13

ŚRODA, 12 czerwca 2013, Wsp. bł. Antoniego Ju-
liana Nowowiejskiego, Marianny Biernackiej i 108 
Towarzyszy Męczenników II wojny światowej
Słowo Boże: 2 Kor 3,4-11: Mt 5,17-19

CZWARTEK, 13 czerwca 2013, Wsp. św. Antoniego 
z Padwy, prezb. dK
Słowo Boże: 2 Kor 3,15-4,1.3-6: Mt 5,20-26

PIĄTEK, 14 czerwca 2013, Wsp. bł. Michała Kozala
Słowo Boże: 2 Kor 4,7-15: Mt 5,27-32
Modlitwa za borykających się z problemami uzależ-
nień i za rozbite małżeństwa

SOBOTA, 15 czerwca 2013, Wsp. bł. Jolanty, zak
Słowo Boże: 2 Kor 5,14-21: Mt 5,33-37
Diecezjalny Dzień Młodzieży w Ełku

NIEDZIELA XI ZWYKŁA, 16 czerwca 2013 
Słowo Boże: 2 Sm 12,1.7-10.13; Ga 2,16.19-21:;Łk 7,36-8,3

PONIEDZIAŁEK, 17 czerwca 2013, Wsp. św. Alberta 
Chmielowskiego, zak
Słowo Boże: 2 Kor 6,1-10; Mt 5,38-42

WTOREK, 18 czerwca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2 Kor 8,1-9; Mt 5,43-48

ŚRODA, 19 czerwca 2013, Wsp. św. Romualda,op
Słowo Boże: 2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
Dzień Świętości Kapłańskiej w Mikołajkach
Rocznica 18. śmierci ks. prał. Stanisława Rogowskiego

CZWARTEK, 20 czerwca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2 Kor 11,1-11; Mt 6,7-15
Międzynarodowy Dzień Uchodźcy

PIĄTEK, 21 czerwca 2013, Wsp. św. Alojzego Gonzagi
Słowo Boże: 2 Kor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23

SOBOTA, 22 czerwca 2013, Wsp. św. Jana Fishera, 
bpa i Tomasza More’a
Słowo Boże: 2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34

NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 23 czerwca 2013 
Słowo Boże: Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24
Dzień Ojca

Ogólna:  Aby przeważała wśród 
ludów kultura dialogu, słuchania i 
wzajemnego poszanowania.
Misyjna:  Aby tam, gdzie wpływ 
sekularyzacji jest silniejszy, wspól-
noty chrześcijańskie potrafiły sku-
tecznie prowadzić nową ewange-
lizację.

Papieskie Intencje Modlitwy 
– czerwiec 2013

Myślenie, w którym usprawiedliwiam się, mówiąc: 
„wszyscy tak robią i tak żyją”, „kazali mi”, „to przez 
kogoś innego” albo „zrobiłem tak, bo miałem trudne 
dzieciństwo, nie kochali mnie rodzice”, „taki już jestem”, 
nie przynosi uleczenia i zmiany. Usprawiedliwia tylko 
Bóg. On wyrywa z niewoli winy i zła oraz osądzania 
samego siebie.
Dopiero wyznając winę, jak król Dawid, mogę w 
pełni zdać się na miłość Boga i od Niego nauczyć 
się miłości - takiej, która się Bogu podoba, która nie 
boi się prawdy, nawet tej „nieładnej”, zawstydzającej. 
Wyznanie grzechów i poddanie się sądowi Miłosier-
dzia rodzi pokutę, a więc wprowadza na drogę prze-
miany - ćwiczenia się w dobrym, naprawy skutków 
swojego grzesznego życia, a także symbolicznego 
opłakania straconego czasu, którym było życie bez 
Boga. Na owoce nie trzeba długo czekać. Pierwszym 
i najważniejszym jest miłość, której bezbronność ma 
moc poruszyć serce Boga. „Teraz (...) już nie ja żyję, lecz 
żyje we mnie Chrystus”.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Pięć lat? Jak ten czas leci

Z pewnością większość naszych Parafian wie 
mniej więcej jak funkcjonuje nasza Parafia. 

Mam tu na myśli zwłaszcza sprawy materialne 
związane z prowadzonymi remontami. Za kilka 
dni minie pięć lat mojej posługi jako proboszcza w 
Sejnach. Przez ten czas udało się wiele prac remon-
towych przeprowadzić: choćby wspomnieć reno-
wacja nagłośnienia (nowe głośniki, wzmacniacz, 
mikrofony, nagłośnienie przenośne na procesje), 
renowacja wewnątrz ścian bocznych w bazyli-
ce na wysokości lamperii, remont pomieszczeń 
przylegających do zakrystii i pomalowanie obu 
zakrystii, doprowadzenie wody do tych pomiesz-
czeń i zorganizowanie WC, renowacja starych i 
wstawienie okien dodatkowych zewnętrznych w 
liczbie 10 zarówno w kaplicy Matki Bożej jak i 
w  Bazylice od strony prezbiterium, w klasztorze 
wymiana wszystkich okien zewnętrznych łącznie 
z basztami. 
Wszystkie te prace wymagały wielkich nakładów 
pieniężnych, które dzięki pisanym wnioskom przez 
p. Barbarę Miszkiel z Sejneńskiego Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami udało się pozyskać z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Urzędu Marszałkowskiego z Białegostoku. Warun-
kiem skorzystania z dotacji zawsze jest posiadanie 
własnych zasobów pieniężnych, które w przypad-
ku Parafii są po prostu zbiórką ofiar od Parafian. 
Większość naszych Parafian takie ofiary składa, za 
co jestem ogromnie wdzięczny. Ale przecież to 
wszystko dla wspólnego dobra. 
Od dwóch lat prowadzimy remont kapitalny domu 
parafialnego, mającego 110 lat, zbudowanego jako 
domu kapitulnego należącego do Kapituły Sejneń-
skiej, zarządzającej wówczas parafią sejneńską. Ten 
dom nigdy dotąd nie był generalnie remontowany, 
owszem prowadzone były prace doraźne, popra-
wiające po części warunki do mieszkania kapła-
nów i spotkań grup i wspólnot parafialnych. Ale 
te warunki były daleko niewystarczające, a wręcz 
coraz trudniejsze (zimno - tylko jedna trzecia bu-
dynku miała jako takie ogrzewanie, słaba instalacja 
elektryczna, kanalizacyjna - częste awarie, sypiący 
się ze ścian i sufitów tynk). Podjęty remont ma na 
celu zagospodarowanie całego obiektu, który na 
samą plebanię jest oczywiście za duży, dlatego 
plebanią będzie tylko piętro budynku. Pozostałe 

pomieszczenia będą wykorzystane na cele dusz-
pasterskie, kancelaryjne, edukacyjne, a także umo-
zliwiające przyjęcie w naszym sanktuarium gości 
- pielgrzymów. Remont przeprowadza się stosując 
w miarę nowoczesne rozwiązania, bo te prace 
mają być wystarczające na wiele lat do przodu. 
Dlatego ogrzewanie budynku (całego) pompami 
ciepła z instalacją podłogową, rozwiązania związa-
ne z instalacjami elektrycznymi, informatycznymi, 
wodną i kanalizacyjną. Niebagatelną sprawą było 
docieplenie budynku od wewnątrz (niestety kosz-
towniejsze), gdyż zewnętrzna elewacja musi zo-
stać bez zmian (zalecenia konserwatora). Dom ten 
remontowany jest w części z dotacji Ministerstwa 
w ramach realizacji programu, który stworzyliśmy: 
„Centrum Ustawicznego Doskonalenia Muzyków 
Organowych”. Będzie to zaplecze dydaktyczno-
socjalne dla tego zadania. Ogromny wpływ na 
to zadanie ma organizowany od 20 lat Festiwal 
Organowy Młodych. W ramach tego zadania w 
tym roku będzie wymieniony cały system napędu 
organów (silniki i dmuchawy). Dzięki pozytywnie 
rozpatrzonym wnioskom pozyskaliśmy dotację 
na te prace w wysokości 390 tys., a w tym roku 
mamy zapewnienie na 200 tys. złotych. Oczywiście 
jest to uwarunkowane posiadaniem przez Parafię 
własnych pieniędzy i to wcale niemałych.
Ktoś powie, dlaczego tyle prac naraz? Bo kończą 
się możliwości pomocy ze strony Ministerstwa, 
jest coraz trudniej te dotacje pozyskiwać. A będzie 
jeszcze gorzej. Więc musimy zrobić jak najwięcej. 
Wdzięczny jestem wszystkim, którzy to rozumie-
ją, składając ofiary takie, na jakie ich stać. Każda 
ofiara na te cele jest dobrowolna i każda, choćby 
najmniejsza się liczy. 
Trzeba dodać, że opócz tych zadań pozostaje jesz-
cze funkcjonowanie cmentarza, zwłaszcza ogrom-
ne sumy płacone za wywóz śmieci (to ponad 20 
tys. zł rocznie). Wiele razy prosiłem o roztropność i 
rozsądek w zapełnianiu pojemników przy cmenta-
rzu, bo to wszystkich nas drogo kosztuje. Do tego 
wszystkiego dochodzi jeszcze przecież normalne 
funkcjonowanie Parafii, a wymaga to coraz wiecej 
nakładów. 
Bogu dziękuję za pięć lat posługi w Parafii Sejneń-
skiej i za Was wszystkich. Dziękuję za życzliwość i 
proszę o modlitwę.
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

Bierzmowanie otrzymuje się jeden tylko raz 
w życiu. Jednakże ono winno zostawić trwały 
ślad; dlatego właśnie, że niezatarcie nazna-
cza duszę, nie będzie ono mogło nigdy; stać 
się dalekim wspomnieniem lub zanikającą 
czczą praktyką religijną. Trzeba jednakże 
zapytać się, jak to sakramentalne i żywotne 
spotkanie z Duchem Świętym, którego otrzy-
maliśmy z rąk Apostołów za pośrednictwem 
bierzmowania, może i powinno przetrwać i 
zakorzenić się jak najgłębiej w życiu każdego 
z nas.

Ukazuje nam to świetnie sekwencja z 
Pięćdziesiątnicy Veni, Sancte Spiritus: przy-
pomina nam ona przede wszystkim, że po-
winniśmy błagać z wiarą, z natarczywością 
o ten cudowny dar, i uczy nas także, jak i 
kiedy winniśmy Go wzywać. O, przyjdź, Duchu 
Święty, ześlij nam promień Twego światła... 
Pocieszycielu najlepszy, udziel nam Twojej 
słodkiej pociechy, spoczynku w utrudzeniu, 
a w płaczu pocieszenia. Udziel nam Twojej 
mocy, ponieważ bez niej nie ma nic w nas, 
nie ma nic bez winy!

Pięćdziesiątnica jest dniem radości i miło 
będzie wyrazić jeszcze raz to uczucie płyną-
ce stąd, że możemy w ten sposób odnowić 
tajemnicę Pięćdziesiątnicy w Bazylice Świę-
tego Piotra. Ale Duch Boży nie jest ograniczo-
ny: tchnie tam, gdzie chce (J 3, 8), przenika 
wszędzie z suwerenną i wszechogarniającą 
wolnością. Trzeba dlatego, bym z wnętrza tej 
Bazyliki, jako pokorny następca tego Piotra, 
który właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy roz-
począł z nieustraszoną odwagą apostolską 
posługę Słowa, znalazł teraz moc, aby wołać 
na Miasto i Świat: „Przyjdź, Duchu Święty, 
napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich 
ogień Twojej miłości”. Niech się tak stanie dla 
całego Kościoła, dla całej ludzkości!

Trwały ślad bierzmowania

wybrał E. Klimaniec

Misje Święte przygotują nas na spotkanie 
z Matką Bożą w Świętym Wizerunku Nawiedzenia 

06-13.10.2013

Coraz bliżej rozpoczęcie peregrynacji Świętego Wize-
runku Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w na-

szej Diecezji: rozpocznie się 21 wrzesnia br. w konkate-
drze św. Aleksandra w Suwałkach. W naszym dekanacie 
nawiedzenie rozpocznie się w Puńsku, 11 października, 
do naszej Parafii Matka Boża Jasnogórska przybędzie 
12 października, w sobo-
tę, następnie do Smolan 
w niedzielę, 13 paździer-
nika, następne parafie 
to: Krasnopol, Berżniki, 
Karolin i Giby. W każdej 
parafii Obraz będzie jed-
ną dobę: powitanie około 
godz. 17.00 i pożegnanie 
następnego dnia około 
16.00. Od kilku miesięcy 
trwa Nowenna przygoto-
wująca nas do tego wyda-
rzenia. Wymiar duchowy 
jest tu najważniejszy, od 
tego bowiem zależą też owoce tego Nawiedzenia w 
życiu każdego z nas. Bezpośrednim przygotowaniem 
do spotkania z Matką Bożą Jasnogórską w naszej Pa-
rafii będą Misje Święte, które poprowadzą Ojcowie 
Sercanie w dniach od 6 do 13 października br., a więc 
od niedzieli do niedzieli. W czasie ich trwania będzie 
sama uroczystość Nawiedzenia. Misje są to dłuższe niż 
zwykle rekolekcje, w takiej formie odbywają się co kilka, 
czy kilkanaście lat (ostatnie były w Roku Jubileuszowym 
2000), a więc już dawno i przygotowały Parafię na Jubi-

Panie Jezu Chryste, Ty doskonale znasz człowieka i jego potrzeby, trudności i kłopoty. Wiesz, jak bardzo każdy z nas, 
ludzi pragnie radości, miłości i szczęścia. Aby te wartości stały się naszym udziałem, już wkrótce przybędzie do naszej 
parafii Twoja i nasza Matka - Maryja. Przybędzie nie tylko z dobrą radą, ale również z pomocą; taką samą, jakiej 
udzieliła św. Elżbiecie. Jej pomoc jest potrzebna szczególnie nam, ludziom; ludziom zapatrzonym w siebie, którzy w 
dążeniu do lepszego życia jakże często negują Twoje przykazania.
Matka Najświętsza przybędzie, aby doprowadzić nas do pełnej wolności dzieci Bożych. Pragnie przypomnieć o 
ludzkiej godności; a także o tym, by każdy ojciec stał się kapłanem swego domowego ogniska; by matka rodziny 
przekazywała swym dzieciom w słowach i postępowaniu - Boga; by dzieci i młodzież swą przyszłość budowali na 
fundamencie Twojej Ewangelii.
Panie Jezu, prosimy Cię serdecznie, udziel nam pomocy w odpowiednim przygotowaniu się na przybycie Twojej i 
naszej Matki. Matko Najświętsza, to Ty wydałaś dla nas na świat Syna Bożego. Kiedy do nas zawitasz, przekaż Go 
nam jeszcze raz. Spraw, niech każdy człowiek otworzy przed Nim swoje serce. Niech On pomoże nam poznać nasze 
własne błędy i grzechy oraz udzieli sił do ich naprawy.
Jasnogórska Pani! Ty przychodząc do nas niesiesz na ręku Jezusa Syna Swego. Najlepiej bowiem zrozumiałaś wielką 
godność macierzyństwa. Naucz nas przyjąć z miłością każde poczęte życie oraz naucz nas go bronić. Udziel pomocy 
w tworzeniu atmosfery życzliwości w rodzinie, zakładzie pracy, na ulicy.
Wlej w nasze serca nadzieję na lepszą przyszłość. O to prosimy Cię gorąco nasza Czarna Madonno i Królowo. Amen

MODLITWA PRZED NAWIEDZENIEM OBRAZU MATKI BOSKIE] CZĘSTOCHOWSKIE]

Misje Święte w Sejnach w 1964 r. 
Foto archiwum A. Ciborowski
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Misje Święte przygotują nas na spotkanie 
z Matką Bożą w Świętym Wizerunku Nawiedzenia 

06-13.10.2013

leusz Trzeciego Tysiąclecia Wiary, a także na Jubileusz 
400-lecia obecności Cudownej Figury Matki Boskiej 
Sejneńskiej. Misje są intensywnym czasem modlitwy, 
słuchania słowa Bożego, podjęcia trudu przemiany 
serca, a więc nawrócenia i pokuty za grzechy popeł-
nione. Słowo Boże głoszone przez misjonarzy ma nas 

„przeorać” i wzmocnić wia-
rę, odbudować nadzieję. 
Chcemy iść do Chrystusa 
za Maryją i razem z Nią, 
bo Ona zawsze zachęca 
nas: „Zróbcie wszystko, 
co mój Syn wam powie”.  
Udział w Misjach Świętych 
będzie pokazaniem, że je-
steśmy do takiej postawy 
gotowi.
O Misjach mówilismy na-
szym Parafianom w czasie 
wizyty kolędowej, a teraz 
podaję czas ich trwania 

i zachęcam, aby wpisać je do swojego kalendarza 
wydarzeń w rodzinie i w swoich zajęciach. Będzie to 
jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu 
duchowym. Każda rodzina na miesiąc przed ich roz-
poczęciem otrzyma zaproszenie i dokładny program 
Misji Świętych. Wszystkich proszę o modlitwę w intencji 
owocnego przeżycia tych wydarzeń, za misjonarzy, 
którzy do nas przybędą i jak najlepsze przygotowa-
nie rodzin naszej Parafii na spotkanie z Matką Bożą w 
Świętym Wizerunku Nawiedzenia.  - Proboszcz -

Historia Akcji Katolickiej 
w Sejnach

Panie Jezu Chryste, Ty doskonale znasz człowieka i jego potrzeby, trudności i kłopoty. Wiesz, jak bardzo każdy z nas, 
ludzi pragnie radości, miłości i szczęścia. Aby te wartości stały się naszym udziałem, już wkrótce przybędzie do naszej 
parafii Twoja i nasza Matka - Maryja. Przybędzie nie tylko z dobrą radą, ale również z pomocą; taką samą, jakiej 
udzieliła św. Elżbiecie. Jej pomoc jest potrzebna szczególnie nam, ludziom; ludziom zapatrzonym w siebie, którzy w 
dążeniu do lepszego życia jakże często negują Twoje przykazania.
Matka Najświętsza przybędzie, aby doprowadzić nas do pełnej wolności dzieci Bożych. Pragnie przypomnieć o 
ludzkiej godności; a także o tym, by każdy ojciec stał się kapłanem swego domowego ogniska; by matka rodziny 
przekazywała swym dzieciom w słowach i postępowaniu - Boga; by dzieci i młodzież swą przyszłość budowali na 
fundamencie Twojej Ewangelii.
Panie Jezu, prosimy Cię serdecznie, udziel nam pomocy w odpowiednim przygotowaniu się na przybycie Twojej i 
naszej Matki. Matko Najświętsza, to Ty wydałaś dla nas na świat Syna Bożego. Kiedy do nas zawitasz, przekaż Go 
nam jeszcze raz. Spraw, niech każdy człowiek otworzy przed Nim swoje serce. Niech On pomoże nam poznać nasze 
własne błędy i grzechy oraz udzieli sił do ich naprawy.
Jasnogórska Pani! Ty przychodząc do nas niesiesz na ręku Jezusa Syna Swego. Najlepiej bowiem zrozumiałaś wielką 
godność macierzyństwa. Naucz nas przyjąć z miłością każde poczęte życie oraz naucz nas go bronić. Udziel pomocy 
w tworzeniu atmosfery życzliwości w rodzinie, zakładzie pracy, na ulicy.
Wlej w nasze serca nadzieję na lepszą przyszłość. O to prosimy Cię gorąco nasza Czarna Madonno i Królowo. Amen
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 Część 3.  

Członkowie zarządu na czele z prezeską Hele-
ną Łabanowską - Chatkowską uczestniczyli w 

dwóch zjazdach Akcji Katolickiej w Wilnie i Lublinie. 
Główne myśli tych zjazdów były następujące:
- powrócić do Chrystusa, przywrócić jego pokój 
jako źródło porządku prawa i władzy oraz słuchać 
nakazów Kościoła, który jest nauczycielem i stró-
żem tychże praw. Akcja Katolicka ma być szkołą 
formacji świeckich, przygotowującą do otwartego 
stawiania czoła sekularyzacji, która coraz mocniej 
dawała o sobie znać w wieku XX. 
- dążyć do zjednoczenia rozproszonych sił katoli-
ckich poczynając od parafii. 
- aktywizować członków, a poprzez nich całych 
lokalnych wspólnot do działalności społecznej, 
publicznej, charytatywnej, kulturalnej, oświato-
wej, a przede wszystkim gotowych przemieniać 
rzeczywistość w oparciu o Chrystusa.
W trzecim roku działalności Akcja Katolicka w naszej 
parafii powołała trzy sekcje, za które odpowiadali 
aspiranci. Była to Sekcja Eucharystyczna, Sekcja 
Bratniej Pomocy i Sekcja Misyjna.
Sekcja Eucharystyczna dbała o uświadomienie swo-
ich członków i ich rodzin o centralnej roli liturgii 
w życiu chrześcijańskim. Dążyła do poprawy jej 
jakości i ożywienia. Troską tej sekcji było zaanga-
żowanie członków Akcji Katolickiej w funkcjach 
i posłudze dla pełniejszego włączenia się w cele-
browanie tajemnicy Chrystusa. Zwracała baczną 
uwagę na wspólny stół eucharystycznej uczty 
jako bardzo ważne zobowiązanie do braterskiej 
jedności. Przejawem czci Eucharystii były różnego 
rodzaju adoracje prowadzone przez członków Akcji 
Katolickiej ich rodziny i wiernych parafian przed ta-
bernakulum czy wobec Najświętszego Sakramentu 
wystawionego w monstrancji.
Działalność Akcji Katolickiej nabierała bardzo wy-
raźnego charakteru pomocowo- charytatywnego 
i tymi sprawami zajmowała się Sekcja Bratniej Po-
mocy. Zbierano fundusze na ochronkę założoną 
przez lekarza Ryszarda Wojciechowskiego, w której 
umieszczono około osiemdziesięcioro dzieci. Zbie-
rano fundusze na utrzymanie, a potem na wykup 
dwóch domów od Antoniego Łuczaka. Te lokale 
służyły na cele oświatowe i potrzeby formacyjne. 
Ponadto organizowano zakupy prasy katolickiej, 
książek do biblioteki i podręczników szkolnych dla 
dzieci niezamożnych. 

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

Misje Święte w Sejnach w 1964 r. 
Foto archiwum A. Ciborowski
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W OSTATNIM CZASIE :

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

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 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

26/05/2013 Julia Wyczółkowska, Remigiusz Marcin-
kiewicz 
30/05/2013 Jakub Popławski

25/05/2013 
Monika Andrulewicz i Grzegorz Cewkowicz

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 45 800 zł.:

Choroszko Józef Irena,Sejny, Konarskiego 
Milewska Eugenia,Sejny, Marchlewskiego 
Łabanowscy Wiesław Cecylia,Sejny, Konopnickiej 
Palewicz Czesław Halina,Łumbie 
Tujakowska  Alicja,Sejny, Parkowa 
Sulżyńska Wanda,Sejny, Wojska Polskiego 
Rapczyńscy Stanisław Ewa,Sumowo 
Anonimowo
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki 
Nieszczerzewska  Anna,Sejny, Konarskiego 
Jarzębowicz Andrzej i Jadwiga,Sejny, Ogrodowa 
Brunejko Józef Dorota,Bubele 

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UGenowefa Żylińska, Konstantynówka (l.65) zm. 20/05/2013
UAniela Sienkiewicz, Ogrodniki (l. 89) zm. 24/05/2013
UKrystyna Klucznik, Sejny (l. 73) zm. 27/05/2013
UStanisław Czarkowski, Grudziewszczyzna (l.74) zm. 31/05/2013
UHalina Sokołowska, Sejny (l. 66) zm. 03/06/2013

1/ Michał Tomkiewicz, kawaler, Sejny, Parafia tut. i 
Ewelina Śliwińska, panna, Szołtany, Parafia Puńsk.
2/ Rafał Cezary Sykuła, kawaler, Włocławek, Parafia 
Św. Maksymiliana i Ewelina Polkowska, panna, Sejny, 
Parafia tut.

Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego 
Anonimowo
Waszkiewicz Janina,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Waszkiewicz Danuta,Sejny, Pl. Św. Agaty
Kasprzycka Zdzisława,Sejny, Zawadzkiego 
Rapczyńscy Andrzej Bogusława,Daniłowce 
Kap Jan Dorota,Sejny, Kasztanowa 
Prolejko Grzegorz Lucyna,Sejny, Świerczewskiego 
Sapiega  Dorota,Babańce 
Wołyniec Julianna,Sejny, Konarskiego 
Zyskowska Zofia,Sejny, Wojska Polskiego 
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego 
Poszwa Tomasz,Sejny, Młynarska 
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Bulwin Barbara,Sejny, Wojska Polskiego 
Żukowska Zofia,Bubele 20
Gwiazdowska Jadwiga,Sejny, Parkowa 
Gryszkiewicz Romuald Ewa,Klejwy 
Kijewski Zdzisław Anna,Sejny, Zawadzkiego 
Łuba Jan Barbara,Sejny, Konarskiego 
Janczewscy Wojciech Grażyna,Sejny, Nowa 
Zajko Franciszek Zofia,Sejny, Elektryczna 
Wołukanis Stanisław Krystyna,Łumbie 
Gołębiewscy Benedykt Wincenta,Sejny, Woj. Polskiego 
Gołębiewscy Adam Agnieszka,Sejny, Zawadzkiego 
Żukowska Helena,Konstantynówka
Strękowscy Stanisław Barbara,Lasanka 
Kluza Jan Janina,Sejny, Parkowa 
Kosińscy Edmund Krystyna,Sejny, Łąkowa 
Pogorzelscy Sławomir Urszula,Sejny, Zawadzkiego 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Rzeniecka  Marianna,Sejny, Parkowa 
Uniwersytet Trzeciego Wieku,Sejny
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej 
Krejczman Helena Grzegorz,Stabieńszczyzna
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury 
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie 
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE  PATRONUJĄ NAM:

Ogłoszenia duszpasterskie

W czerwcu zachęcamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych, by być jeszcze bliżej Jezusowego 
Serca, które jest najpełniejszym wyrazem Bożej miłości miłosiernej, Bożego miłosierdzia. To wyjąt-

kowa okazja do wynagrodzenia Bogu za grzechy swoje i świata. Częściej odmawiajmy Litanię do Serca 
Pana Jezusa i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Może warto też uważniej wczytać się w Dzienniczek 
Świętej Siostry Faustyny, wielkiej apostołki Bożego miłosierdzia. Nabożeństwa czerwcowe w niedzielę 
o godz. 17.00, a codziennie po Mszy św. wieczornej.

Pamiętajmy, że autentyczną wspólnotą miłości Boga i ludzi stajemy się na Eucharystii, zwłaszcza 
niedzielnej. Nie opuszczajmy bez poważnej przyczyny Mszy św. w Dniu Pańskim, jakim jest nie-

dziela. Opuszczenie niedzielnej Eucharystii z własnej winy jest grzechem ciężkim. Msza św. niedzielna 
jest fundamentem relacji z Bogiem i ludźmi.

Zbliżają się obchody Jubileuszu 450-lecia założenia naszego miasta. W czasie dwudniowych obcho-
dów Jubileuszu nie zabraknie wielu ciekawych wydarzeń. Chcemy Bogu podziękować za tych kilka 

wieków tworzenia fundamentów pod dzisiejszą rzeczywistość. Uroczysta Msza św. Jubileuszowa będzie 
w sobotę, 15 czerwca o godz. 11.00 w intencji tych, którzy tworzyli kulturę, oświatę i rozwijali wiarę 
na naszej ziemi, a także za dzisiejszych mieszkańców naszego miasta. Mszy św. będzie przewodniczył 
Pasterz naszej Diecezji Bp Jerzy Mazur.

Terenowe Koło Pszczelarzy w Sejnach, 16 czerwca br. obchodzi Jubileusz 140-lecia powstania. Koło 
powstało w 1873 roku. Jest najstarszą organizacją pszczelarską w Królestwie Polskim i jedną z naj-

starszych na ziemiach polskich. W 1973 roku pszczelarze sejneńscy obchodzili 100 rocznicę powstania 
koła, w 1988 sto piętnastą i od tego czasu co pięć lat obchodzą kolejne jubileusze. Uroczystości jubile-
uszowe  zawsze poprzedzała Msza Św. w Bazylice Sejneńskiej w intencji pszczelarzy. Tak będzie i tym 
razem: Msza św. w niedzielę, 16 czerwca o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy 
i tych, którzy korzystają z dobrodziejstwa pracowitych pszczół.

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, 
młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, 

powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzy-
mane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących 
dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas 
naszego wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Nawet w wakacje można wybrać 
się na rekolekcje czy pielgrzymkę, a odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza w świątyniach nie tylko 
podziwiać piękno, ale oddać cześć Panu całego stworzenia.

W baszcie sejneńskiego klasztoru została utworzona Izba Pamięci Harcerskiej. Wszystkich obec-
nych i dawnych harcerzy (o ile będą mogli i chcieli) bardzo prosimy o przekazywanie pamiątek 

z czasów działalności harcerskiej. Telefon kontaktowy 607 892 785. Zdjęcia - skany proszę wysyłać na 
adres: grazynaradziwilko@op.pl  

• 10 VI – Błogosławiony Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński;
• 11 VI – Święty Barnaba Apostoł, bliski współpracownik Świętego Pawła;
• 13 VI – Święty Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, 
 czczony i kochany od wieków na całym świecie;
• 14 VI – Błogosławiony Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu w Dachau;
• 15 VI – Błogosławiona Jolanta (ok. 1244-1298), zakonnica, klaryska, a wpierw żona Bolesława 
 Pobożnego, księżna kaliska;
• 17 VI – Święty Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik, który odznaczał się 
 heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność;
 to on uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”;
• 21 VI – Święty Alojzy Gonzaga (1568-1591), zakonnik, który obok Świętego Stanisława Kostki 
 jest patronem katolickiej młodzieży.

Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 
13:00 (w jęz. lit.), 17:30; 
w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30.
Krasnowo w niedzielę o godz. 13.00;
Żegarach – w niedzielę g. 10.00 (w jęz. lit.)
w kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.

Kancelaria parafialna czynna: wtorek, piątek 
i sobota w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00 (kancela-
ria mieści się w salce katech. przy wejściu do zakrystii)

Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy 
i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30  
w pilnych sprawach tel. 87 5163090 
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NIEDZIELA, 9 czerwca 2013
07:00 +Małgorzata Korzecka +Andrzej Balewicz
08:30 +Izydor Jungiewicz (49 rocz.) 
 +Aleksandra (25 rocz.) +Czesław
10:00 +Robert Czeszkiewicz
11:30 +Lech Błaszczak (greg)
11:30 +Helena Koneszko (5 rocz.) +Wacław +Stanisław 

i ich rodzice
13:00 LT: +Anna +Jan Grudzińscy +Janina +Antoni Bartnik
Krasnowo: Za parafian 
17:30 +Helena +Piotr +Aleksander Miszkiel
PONIEDZIAŁEK, 10 czerwca 2013
06:30 + Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Eugenia Koncewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Waldemar Kruczyński (1 rocz.)
08:00 +Jan Wiaktor (1 rocz.)
17:30 +Stanisława (11 rocz.) +Antoni Paszkiewicz
17:30 +Krzysztof Brzozowski (8 rocz.) +Izydor i zm. z rodz.
17:30 +Stanisław Kondzielewski (m-c od pogrzebu)
WTOREK, 11 czerwca 2013 
06:30 + Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Helena Szafranowska +Leszek Gniazdowski
08:00 +Józef Gibas (1 rocz.)
08:00 +Jerzy +Anna Żylińscy
08:00 +Biruta Urbańska (4mc)
17:30 +Piotr Czarkowski (2 rocz.)
17:30 +Zofia +Hipolit Wysoccy +Helena Żukowska
17:30 +Wacław Kamiński (11 rocz.)
ŚRODA, 12 czerwca 2013
06:30 +Antoni +Albina Kolenko i ich rodzeństwo
08:00 Dziękczynno – błagalna w życiu i gospodarstwie 

rodz. Kochańskich
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Antoni Kaufman 
17:30  Za Ojczyznę, Ojca św. i Radio Maryja i Koło Rodziny 

RM w Sejnach
17:30 +Teresa Okulanis (m-c od pogrzebu) 
17:30 +Zofia +Wincenty Szlaużys 
CZWARTEK, 13 czerwca 2013 
06:30 +Antoni Okulanis
08:00 +Jadwiga +Antoni Staśkiel +Józefa 
 +Antoni Gobczyńscy
08:00 + Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (3mc)
08:00 +Józef Korzeniecki
17:30 +Antoni Grażulewicz
17:30 +Antoni +Jadwiga Cieślukowscy
17:30 +Grzegorz Luto
PIĄTEK, 14 czerwca 2013 
06:30 O odzyskanie prawa jazdy dla Piotra i o błog. Boże 

i opiekę Matki Bożej Sejneńskiej
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Sergiusz Mackiewicz i zm. z rodziny
08:00 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy
08:00 +Ryszard Maksimowicz (2mc)
17:30 O Boże błog., zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Intencje mszalne 09 - 23.06.2013
Natalii Namiotko w 80 rocz. urodzin

17:30 +Bronisław +Mieczysław Skupscy +Janina +Feliks 
Zagórscy

17:30 +Anna Jurgielewicz (3 rocz.)
SOBOTA, 15 czerwca 2013
06:30 +Stanisław Bizio (4 rocz.)
08:00 O błog. Boże dla Wojciecha Dąbrowskiego w 32 

rocz. urodzin i dla rodziny
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Anna +Stanisław +Sławomir Korzenieccy
11:00 Jubileusz 450-lecia Miasta Sejny – Dziękczynna i 

o błog. Boże dla mieszkańców
13:30 Dziękczynno – błagalna w int. Absolwentów LO 

Sejny rocznik 1978.
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Franciszek Miszkiel (9mc) 
17:30 +Leokadia Kaufman (7mc)
17:30 +Stefania Sapiega (2mc)
NIEDZIELA, 16 czerwca 2013
07:00 +Zofia +Franciszek Rasiul i ich rodzice
08:30 +Bronisław +Marianna Sojka
10:00 Jubileusz 140-lecia powstania Koła Pszczelarzy
10:00 +Józef +Stanisława Żytkowscy +Władysława 

Kaszkiel (3 rocz.)
11:30 +Lech Błaszczak (greg)
13:00 LT: +Edward Żukowski (9mc) +Józef Masianis 

(9mc) +Teresa Zdanowicz
Krasnowo: +Emilia +Paweł
17:30 O Boże błog.i zdrowie dla Aliny Pietrewicz i dla rodz.
PONIEDZIAŁEK, 17 czerwca 2013
06:30 +Stanisław Palanis (1 rocz.) +Anna +Wincenty 

Niewulis +Rozalia Gutowska
08:00 +Adolf Jarzębowicz i jego rodzice
08:00 +Jadwiga +Władysław Milewscy
08:00 +Stanisław Moroz i zm. z rodziny
17:30 +Krystyna Fiedorowicz (1 rocz.)
17:30  +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan z rodz. Do-

melów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
17:30 +Lech Błaszczak (greg)
WTOREK, 18 czerwca 2013 
06:30 +Magdalena (rocz.) +Marcin Krakowscy +Jerzy 

+Anna Zdanis
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla członków Koła 

Różańcowego z Kielczan
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Dorota Andrulewicz (20 rocz.)
17:30 O Boże błog. i opiekę MB dla Elżbiety Ziniewicz 
17:30 +Henryk Wąsewicz +Barbara Miszkiel
17:30 +Marta Staniewicz
ŚRODA, 19 czerwca 2013
06:30 +Franciszek Czarkowski i jego rodzice
08:00 +Danuta +Stanisław Bugielscy 
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Antoni +Scholastyka (5 rocz.) Sarneccy +Antoni 

Jakubowski
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17:30 +Ks. prał. Stanisław Rogowski (18 rocz.)
17:30 +Mirosław Kasprzycki (1 rocz.)  
17:30 +Czesław Żegarski (11mc) 
17:30 +z rodz. Janczulewiczów i Leończyków 
CZWARTEK, 20 czerwca 2013 
06:30 +Weronika +Jan +Sigit Czeplik +Anna +Antoni 

Głowaccy +Stanisława
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Anny i Jana w 25 

rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Sabina Miszkiel (2mc)
08:00 +Krystyna +Mieczysław Krywanis
17:30 O Boże błog. i zdrowie dla Gabrieli w 1 rocz. uro-

dzin i dla rodziców
17:30 +Zofia +Weronika Rutkowskie
17:30 +Lucjan Karłowicz +Stefan Dziemitko
PIĄTEK, 21 czerwca 2013 
06:30 +Albin Misiukanis (5mc)
08:00 O Boże błog. dla Żywego Różanca z Radziucie
08:00 +Janina +Stanisław Piotrowscy
08:00 +Stefania Iwaszewska (3mc)
08:00 +Genowefa Żylińska (m-c od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Natalii w 70. i 

Jana w 69 rocz. urodzin Kluczników i dla rodziny 
17:30 +Lech Błaszczak (greg)
17:30 +Jan Stelmach
SOBOTA, 22 czerwca 2013
06:30 +Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Wacław Czeropski +Jan +Ludwika
08:00 +Józef Sikorski (5 rocz.) i jego rodzice 
 +Ludwik (20 rocz.) +Stefania Jakubowscy 
08:00 +Janina Bartoszewicz i jej rodzice
13:30 Zjazd Absolwentów 30-lecie Matury
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Zofia Wala (5 rocz.) 
17:30 +Helena (1 rocz.) +Edward (3 rocz.) Simniszko 
17:30 +Marian Radzewicz (7mc)
NIEDZIELA, 23 czerwca 2013
07:00 +Robert (22 rocz.) z rodz. Milewskich, Sikorskich 

+Władysław Rakucewicz (4mc)
08:30 +Władysława +Stanisław Zaborowscy +Jadwiga 

+Romuald +Andrzej Zabłoccy
10:00 +Maciej Buchowski (25 rocz.)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże w 30 rocz. ślubu Lucyny 

i Czesława Kochańskich
11:30 +Lech Błaszczak (greg)
13:00 LT: +Benedykt Buraczewski (11mc)
Krasnowo: +Anna Łobik
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PIERWSZA PEŁNA EUCHARYSTIA 02.06.2013

Sebastian Andruszkiewicz, Weronika Andruszkiewicz, Weronika Bednarska, Gabriela Bocheńska, Marcin 
Borkowski, Szymon Brunejko, Oliwia Bukało, Gabriel Czajewski, Izabela Czajka, Adam Czeszkiewicz, Weroni-
ka Czokajło, Izabela Dobreńko, Aleksandra Draugialis, Kamil Gibas, Sylwia Głowacka, Maciej Gryguć, Karol 
Jankowski, Mateusz Jankowski, Gabriela Kimszal, Norbert Klim, Gabriela Korzecka, Zuzanna Korzeniecka, 
Wiktoria Krakowska, Bartosz Krecz, Joanna Krzesicka, Julia Kuczyńska, Krzysztof Kulesza, Sebastian Kwaterski, 
Aleksander Laskowski, Jakub Leszczyński, Kinga Lutyńska, Paweł Łapiński, Jakub Łojewski, Milena Madejska, 
Kinga Masłowska, Mateusz Miszkiel, Hubert Nosek, Wiktoria Nosek, Milena Ogurkis, Hubert Okulanis, Kacper 
Okulanis, Emilia Panczenko, Joanna Pietranis, Emilia Pietruszkiewicz, Oliwia Pietuszko, Agata Polens, Łukasz 
Polens, Piotr Polimski, Paweł Połuboczek, Konrad Porębny, Weronika Przekopska, Dominik Rydzewski, Zuzanna 
Rzepiejewska, Amelia Sikorska, Kacper Staśkielunas, Kuba Stawiecki, Julia Szeszko, Filip Szlaużys, Julia Szrajbert, 
Michał Szuliński, Piotr Szyszko, Krystian Tichanow, Julia Tur, Robert Wiźlański, Maciej Zawadzki, Maja Zianowicz, 
Klaudia Ziniewicz, Wioleta Zubowicz, Faustyna Żagunis, Adrian Żukowski, Franciszek Żyliński, Eryk Żynda

Lilija Bałulis, Ernest Bartnik, Wiktoria Czerlanis, Jakub Korzeniecki, Klaudia Krakowska, Justyna Leonczyk, 
Sylwia Misiukanis, Klaudia Sidor, Paulina Sidor, Patryk Witkowski, Adrian Wojciechowski, Dawid Zabłocki, 
Mariusz Wowak


