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Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz

W Piśmie Świętym, prawda o Bożej wszech-
mocy lubi towarzyszyć głoszeniu, że Bóg jest 
Stwórcą wszechświata. „Podnieście oczy w górę 
- woła prorok Izajasz - i patrzcie: Kto stworzył 
te gwiazdy? - Ten, który w szykach prowadzi 
ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod 
takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli” 
(40,26).

Również poganie wyobrażali sobie bogów 
jako istoty niezwykle potężne. Ponieważ jed-
nak nie znali prawdy o stworzeniu świata, ich 
ukształtowane poza religią objawioną wyobra-
żenia o boskiej potędze co najmniej w dwóch 
momentach różniły się od biblijnej prawdy o 
Bożej wszechmocy.

Ujawniło się to wręcz spektakularnie, kiedy 
lud Boży postanowił czcić Boga prawdziwego, 
swojego Wybawcę z niewoli egipskiej, w sym-
bolu potężnego byka. Bóg stanowczo odrzucił 
tę formę oddawania Mu czci - przecież potęga 
tego zwierzęcia nie ma nic wspólnego z miłoś-
cią, a ponadto - w przeciwieństwie do potęgi 
Bożej - ma ona swoje granice.

Prawdzie, że wszechmoc Boża przeniknię-
ta jest dobrocią i miłością, poświęcimy osob-
ną uwagę. Natomiast tę prawdę, że nie ma 
ona granic, wyraża niekiedy Pismo Święte za 
pomocą negowania w Bogu wysiłku, jaki my 
musimy podejmować, kiedy . docieramy do 
granic swoich możliwości: „Czy nie wiesz tego? 
Czyś nie słyszał? Pan - to Bóg wieczny, Stwórca 
krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, 
Jego mądrość jest niezgłębiona” (Iz 40,28).

W perspektywie tej wszechmocy, która nie 

 Tylko Jeden jest wszechmocny

musi zdobywać się na żaden wysiłek, znany XX-
wieczny mistyk (karmelita, bł. Maria Eugeniusz) 
opisuje nawet pochodzenia Osób Boskich:

Bóg Ojciec kocha swe Słowo, a Słowo spo-
gląda na swego Ojca. Spogląda na źródło, z 
którego nieustannie wypływa, spogląda na 
Ojca, który nieustannie je rodzi, tak jak ognisko 
rodzi nieustannie promienie i światło. I kocha 
to Źródło, odnajduje się w nim.

Oto właśnie kontemplacja, proste spojrzenie 
Boga na swoje Słowo i Słowa na swego Ojca. Z 
tej kontemplacji rodzi się obopólne uwielbienie, 
umiłowanie Boskiej natury, miłość dwóch Osób. 
Wiemy, co wynika z tego aktu miłości Ojca i Syna 
- akt miłości nieskończonej, Miłość substancjal-
na, która jest trzecią Osobą Trójcy. Dwie Osoby 
są odtąd złączone wspólną miłością, wspólnym 
tchnieniem wypływającej z nich miłości, która 
wypełnia je radością. (...) Jak dobrze jest rzucić 
czasem spojrzenie na te szczęście Boga! Radość 
spokojna, radość triumfująca, niewyczerpane 
szczęście, radość pogodna. Nie ma w niej burz, 
są wynikiem pełni Boga, nie przekraczają Jego 
,Bóg nie musi działać siłą, nie musi wybuchać, 
by tchnąć miłość, tchnąć Ducha , nie, to jest 
normalne, to zeń wypływa.

Ale wróćmy do cytowanej wyżej perykopy 
z Iz 40. Dwa następne zdania tej perykopy mó-
wią o tym, że kochający nas Bóg chce dawać 
nam udział w swojej wszechmocy: „On dodaje 
mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. 
Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc 
młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują 
otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmę-
czenia, bez znużenia idą”. Później Jezus pouczy 
nas o dwóch konkretnych sposobach naszego 
udziału w Bożej wszechmocy: przez wiarę (por. 
Mt 17,20) oraz przez modlitwę (por. Mt 18,19).
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MOC SŁOWA
Niedziela XII Zwykła w Ciągu Roku   
           - 23 czerwca 2013

Łk 9,18-24

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim 
uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za 

kogo uważają Mnie tłumy?»  Oni odpowiedzieli: «Za 
Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, 
że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby 
nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy 
musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez star-
szych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie 
zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 
weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe 
życie z mego powodu, ten je zachowa».

Refleksja niedzielna:

Za kogo uznajesz Jezusa? Kim On jest? Od odpowie-
dzi na te pytania zależy nasza wiara. Albo będzie 

sprowadzała się do kulturowego kodu, dzięki które-
mu możemy wprawdzie przynależeć do społeczności 
Kościoła i identyfikować się z nim, lecz pozostajemy 
jakby na zewnątrz Bożego życia. Albo pozwolimy na 
przemianę i „przyobleczemy się w Chrystusa”, a wtedy 
trzeba wziąć krzyż i naśladować Pana. Próba odłą-
czenia Chrystusa od Jego krzyża zawsze grozi osła-
bieniem i wypaczeniem orędzia Ewangelii, bo uczy 
Boga nieprawdziwego. Boga pożądanego przez nasze 
konsumpcyjne nastawienia. A Bóg, który daje się roz-
poznać w Ukrzyżowanym, jest „niepopularny”, bo jest 
Bogiem straty, cierpienia, przegranej. Nie mieści się w 
kategoriach świata.
Krzyż mówi o Bogu, który związał się z człowiekiem na 
śmierć i życie. Skoro więc Bóg kocha człowieka z taką 
pasją, naprawdę i do końca, to ludzkie miłości są we-
zwane do tej samej miary kochania. A więc krzyż Jezusa 
musi kształtować nasze wybory, styl życia, opinie na 
różne tematy. Jest probierzem wewnętrznego oddania 
Bogu, zdolności do posłuszeństwa wierze i inspiracjom 
Ducha Świętego. Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża, 
nie ma Chrystusa bez krzyża. Nie da się łatwo i bezbo-
leśnie dojść do Boga. „Wziąć krzyż i naśladować” Jezusa 
oznacza umierać dla siebie i swojego egoizmu, umierać 
dla pychy, dla swojej siły. Oznacza stawać się słabym 
dla Chrystusa, żeby On był mocą w nas.

Niedziela XIII Zwykła w Ciągu Roku
   – 30 czerwca 2013
 Łk 9,51-62

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego 
świata, postanowił udać się do Jerozolimy i 

wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę 
i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, 
by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, 
ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, ucznio-
wie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, 
żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?» Lecz On 
odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego 
miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do 
Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». 
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki 
powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowie-
dział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać 
mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grze-
banie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». 
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale 
pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». 
Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę 
do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do 
królestwa Bożego».

Refleksja niedzielna:

W pewnym sensie pójść za Jezusem to stać się bez-
bronnym. Postawić wszystko na jedną kartę i po-

wierzyć się Jemu do końca, co jest niewątpliwie sprawą 
ryzykowną, jako że „lisy mają nory, ptaki gniazda, a 
Syn człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy”. Jak więc 
możemy pójść za Nim i zamieszkać z Nim? Jak szukać 
Jego domu?
Ktoś powie, że Jego domem jest kościół, ktoś inny 
wskaże serce, jeszcze inny wspólnotę albo po prostu 
drugiego człowieka. Trzeba jednak pamiętać, że dom 
Boga, a więc Jego „miejsce”, jest wszędzie i nigdzie. 
Boską rzeczą jest być tam, gdzie Bóg chce i kiedy chce. 
Każda próba zamknięcia Go w słowie, miejscu, zwy-
czaju jest najzwyklejszym lepieniem bożka.
A jednak Bóg, w którego wierzymy, pozwala się po-
znać i daje się spotkać w Kościele, w sakramentach, 
w swoim słowie, staje się rozpoznawalny w obliczu 
drugiego człąwieka, w poruszeniu naszego serca. 
Pan ukazuje „ścieżkę życia”, „pełnię swojej radości” 
i nie zostawia nas w grobach naszych niemocy czy 
nieufności. Ważne, by wyruszyć w drogę, a więc ufnie 

(cd - na stronie 4)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 23 czerwca 2013 
Słowo Boże: Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24
Dzień Ojca

PONIEDZIAŁEK, 24 czerwca 2013
Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
Słowo Boże: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80

WTOREK, 25 czerwca 2013, wsp. bł. Doroty z Mątowów
Słowo Boże: Rdz 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14

ŚRODA, 26 czerwca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20

CZWARTEK, 27 czerwca 2013, wsp. NMP Nieustającej 
Pomocy
Słowo Boże: Rdz 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29

PIĄTEK, 28 czerwca 2013, wsp. św. Ireneusza, bpa i m
Słowo Boże: Rdz 17,1.9-10; Mt 8,1-4
Wieczorem: Wigilia Uroczystości św. Ap. Piotra i Pawła
Słowo Boże: Dz 3,1-10; Ga 1,11-20; J 21,15-19

SOBOTA, 29 czerwca 2013 
Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła
Słowo Boże: Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19
Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za udział w 
Eucharystii w naszej bazylice.
Ofiary składane na tacę przeznaczone na potrzeby Stolicy 
Apostolskiej

NIEDZIELA XIII ZWYKŁA, 30 czerwca 2013 
Słowo Boże: 1 Kor 19,16b.19-21; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62 

PONIEDZIAŁEK, 1 lipca 2013, wsp. św. Ottona, bpa
Słowo Boże: Rdz 18,16-33; Mt 8,18-22

WTOREK, 2 lipca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 19,15-29; Mt 8, 23-27

ŚRODA, 3 lipca 2013, Święto św. Tomasza Apostoła
Słowo Boże: Ef 2,19-22; J 20,24-29

CZWARTEK, 4 lipca 2013, wsp. św. Elżbiety Portugalskiej
Słowo Boże: Rdz 22,1-19; Mt 9,1-8
pierwszy czwartek miesiąca - modlitwa za kapłanów i o 
nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego

PIĄTEK, 5 lipca 2013, wsp. św. Marii Goretti, dz
Słowo Boże: Rdz 23,1-4.19;24,1-10.48-67; Mt 9,9-13
pierwszy piątek miesiąca

SOBOTA, 6 lipca 2013, wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
Słowo Boże: Rdz 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17
pierwsza sobota miesiąca
Święto patronalne chorych - pielgrzymka do Studzienicznej

NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 7 lipca 2013 
Słowo Boże: Iz 66,10-14; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20

odpowiedzieć na Jego wezwanie. Bez żadnych „ale”, 
bez zastrzeżeń, z prostotą serca „poddać się” drodze. 
Podążając nią, nie rozminiemy się z Bogiem. Idąc za 
Nim, szukając Go, już Go znajdujemy! Stajemy się 
wrażliwi na Jego inność i nowość, On zaś „nie dopuści, 
żeby ogarnęły nas ciemności błędu”. Trzeba jedynie 
pójść za Nim, nie oglądając się wstecz. Wszystko dla 
Niego zaryzykować. Na tym polega radość wiary. „Ku 
wolności wyswobodził nas Chrystus”.

Rygor przykazań i radość serca doskonale mogą 
się z sobą zgadzać, jeśli działającą osobą powodu-
je miłość. Kto kocha, nie obawia się poświęcenia. 
Przeciwnie, w ofierze szuka najbardziej przekony-
wującego dowodu miłości.

Pracownicy kościelni 
w naszej Parafii

Parafia nasza zatrudnia w tej chwili trzy osoby: 
kościelnego, organistę i grabarza. Są to osoby ma-
jące umowę o pracę i zasady oparte o regulamin 
obowiązków obowiązujący w diecezji ełckiej. Chcę 
przybliżyć te zasady, aby nasi Parafianie posługiwali 
się wiedzą u źródła. Kościelny jest zatrudniony na 
umowę o pracę na czas nieokreślony opartą o naj-
niższe wynagrodzenie (w tej chwili jest to 1600 zł 
brutto). Otrzymuje uposażenie z chrztów, ślubów i 
pogrzebów. Grabarz dbający o porządek na cmen-
tarzu ma umowę o pracę opartą również o najniższe 
wynagrodzenie. Na jego uposażenie składają się 
opłaty za przygotowanie mogił dla zmarłych oraz 
opłaty za różne prace zlecone na cmentarzu przez 
Parafian. Organista jest zatrudniony przez Parafię 
na umowę o pracę, której podstawę stanowi upo-
sażenie 2500 zł brutto. Po opłaceniu przez Parafię 
składek zusowskich i podatku utrzymanie organisty 
wynosi 3500 zł. Na to uposażenie składają się ofiary 
składane z okazji pogrzebów, ślubów, bez względu 
na to ile ich jest w ciągu miesiąca.  W tej chwili co-
miesięczna pensja wynosi 2600 zł do ręki.

Myśli Jana Pawła II

Na okładce: foto  z wystawy w klasztorze podomi-
nikańskim „Sejny z lotu ptaka”  M. Ostrowski
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Czy warto obchodzić Jubileusz ?

Bardzo pouczające jest sięgnięcie do źródeł 
samego słowa „jubileusz”, pochodzącego od 

hebrajskiego słowa jobel. Oznaczało ono barana, 
a także przez przeniesienie znaczenia róg tego 
zwierzęcia używany jako instrument sygnalizacyj-
ny. Dla oznajmienia początku jubileuszu to właśnie 
dźwięk rogu rozlewał się stopniowo po całym kraju 
Izraela, od synagogi do synagogi, coraz szerszymi 
kręgami pokrywając wszystkie ziemie zamieszkałe 
przez pokolenia hebrajskie. 
Św. Hieronim przeniósł znaczenie hebrajskiego 
słowa jobel na łacińskie jubilare. Odtąd słowo ju-
bilaeum niesie wyobrażenie zarówno radości (łac. 
jubilare, jubilatio), jak i rozprzestrzeniającej się 
wieści o przyczynie tej radości (hebr. jobel).
Jubileusz zatem to czas prawdziwej radości i dzięk-
czynienia przede wszystkim Bogu za dziedzictwo 
przeszłości. 
Obchodząc 450-lecie naszego miasta dziękujemy 
Bogu za ludzi, naszych przodków, którzy posłuszni 
Bożemu wezwaniu tworzyli cywilizację, a więc 
kulturę, oświatę, rozwijali wszystko co sprzyja roz-
wojowi duchowemu i materialnemu. Czynili to na 
fundamencie wiary opartej o Ewangelię Chrystusa, 
a więc zasady życia chrześcijańskiego. 
Jubileusz jest okazją do sięgnięcia do historii, 
przyjrzenia się bogatemu dziedzictwu, którego 
my dzisiaj żyjący jesteśmy spadkobiercami. Uświa-
damiamy sobie, że nie da się budować przyszłości 
bez poszanowania dzieł przeszłości.
Obchody Jubileuszu 450-lecia pozwalają wszyst-
kim nam żyjącym tu i teraz zaistnieć w historii tej 
Ziemi Sejneńskiej, w historii naszego miasta. Szko-
da, że wielu mieszkańców tak mało docenia ten 
fakt. Można się nie zgadzać z wieloma sytuacjami 
dnia dzisiejszego, można nie zgadzać się z wizją 
współczesnego świata, ze sposobem rządzenia 
naszych przedstawicieli na jakimkolwiek szczeblu 
władzy, ale nie można być obojętnym, stojącym 
z boku, jakby to wszystko mnie nie interesowało. 
Mimo całej sytuacji finansowej naszego miasta, 
udało się, co prawda skromnie, zorganizować wie-
le ciekawych elementów owego świętowania. Z 
punktu widzenia chrześcijańskiego najważniej-
szym wydarzeniem była Msza św. dziękczynna i o 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej naszej 
Pani Sejneńskiej, obecnej przecież w Sejnach od 

ponad czterystu lat za wszystkich dzisiaj żyjących 
mieszkańców naszego miasta. Przybył do nas pa-
sterz naszej diecezji biskup Jerzy, powierzał nasze 
sprawy Panu Bogu. 
A większość z wierzących Sejnian przyjęło postawę 
obojętną. Tak, jakbyśmy nie potrzebowali Bożej 
łaski, nie potrzebowali Bożego błogosławieństwa, 
nie przywiązywali wagi do obecności Matki Bożej 
w cudownej sejneńskiej Figurze. 
Przecież to nieprawda. Bardzo wszyscy potrze-
bujemy Boga w naszym życiu, tęsknimy za Nim, 
bez Jego miłości nie potrafimy żyć, nie umiemy 
przebaczać, nie poradzimy sobie z trudną rzeczy-
wistością dnia powszedniego.  Mimo, że była nas 
bardzo nieliczna grupa, garstka, że wstydziliśmy 
się przed przybyłymi do nas Gośćmi, ale wierzy-
my, że Pan Bóg nas nie opuści i pobłogosławi 
wszystkim, którzy się do Niego uciekają. Że po-
błogosławi naszemu miastu na dalsze dni, lata, 
wieki. O to modliliśmy się z naszym biskupem i 
powierzyliśmy nasze miasto i wszystkich miesz-
kańców opiece Matki Boskiej naszej Sejneńskiej 
Pani. Wielkie dzięki, wszystkim, którzy napracowali 
się, aby przygotować jubileuszowe wydarzenia. 
Bóg zapłać za ofiarowane w Bazylice tablice upa-
miętniające Jubileusz oraz za ofiarowane piękne 
obrusy ołtarzowe.
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Misje Święte 1964 r. - poświęcenie 
krzyża misyjnego 
Archiwum A. Ciborowskiego  

Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

To prawda, że ofiara na Kalwarii wystarczy-
ła, by ludzkość otrzymała wszystkie łaski zba-
wienia: Ofiara Eucharystyczna zbiera jedynie 
jej owoce. Sam Chrystus pragnął przecież, by 
Jego ofiara była nieustannie obecna poprzez 
włączenie do niej wspólnoty chrześcijan. W 
każdej sprawowanej Eucharystii Kościół włą-
cza się w ofiarę swojego Pana, a chrześcijanie 
wezwani są do tego, by przyłączyli się do niej 
przez osobistą ofiarę. Eucharystia jest rów-
nocześnie ofiarą Chrystusa i ofiarą Kościoła, 
ponieważ Chrystus, przez udział Kościoła w 
Jego ofierze, jednoczy go w niej ze swoim 
dziełem Odkupienia.

Jakże istotne jest zatem, aby wierni, uczest-
nicząc w Eucharystii, czynili to w duchu ofiary. 
Nie wystarczy, że słuchają słowa Bożego, ani 
że modlą się wspólnie: muszą jeszcze uznać 
ofiarę Chrystusa za swoją, ofiarowując - z Nim 
i w Nim - własne winy, kłopoty, doświadcze-
nia, więcej nawet: muszą ofiarować samych 
siebie, ażeby ten ich dar został zaniesiony 
Ojcu wraz z darem Chrystusa, który składa 
On z samego siebie.

Uczestnicząc w ofierze Zbawiciela, będą 
oni również uczestnikami zwycięstwa, które 
odniósł On nad złem świata. Kiedy wstrząś-
nięci jesteśmy obrazem zła, jakie szerzy się 
w całym świecie i zniszczeniem, jakie niesie 
ze sobą, nie wolno nam zapominać, że pa-
nowanie sił grzechu zostało pokonane przez 
zbawienną moc Chrystusa. Za każdym razem, 
kiedy podczas Mszy świętej wypowiadane są 
słowa konsekracji, kiedy Ciało i Krew Pana 
stają się ponownie obecne w akcie ofiary - 
obecne jest również zwycięstwo miłości nad 
nienawiścią i świętości nad grzechem. Każda 
Ofiara Eucharystyczna jest silniejsza od całe-
go zła świata, jest ona bowiem rzeczywistym, 
konkretnym wypełnieniem Odkupienia, jest 
coraz prawdziwszym pojednaniem ludzkości 
z Bogiem w perspektywie lepszego świata.

Eucharystia - Ofiara Kościoła

wybrał E. Klimaniec

Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła

Kiedy 4 maja 1971 roku po raz pierwszy w Polsce 
obchodzone było święto Mat-

ki Kościoła, biskupi w specjalnym 
liście wyjaśnili wiernym sens tej 
uroczystości. „Zbawiciel oddaje 
swego Ducha Ojcu - pisali – ale 
umierając, zaczyna żyć we wszyst-
kich, którzy patrzą z ufnością ku 
Jego Krzyżowi. Z otwartego boku 
Zbawcy wychodzi Kościół, który 
ogarnia całą Rodzinę człowieczą. 
Gdy umiera fizycznie ciało Chry-
stusa, zrodzone z Maryi Dziewicy, 
rodzi się wielkie, Mistyczne Ciało, 
wyprowadzone z Jego boku, Koś-
ciół święty. Chrystus stoi odtąd na 
czele wielkiej rzeszy Dzieci Bożych 
jako Pierworodny wszelkiego stwo-
rzenia. A pod Krzyżem Jezusowym 
stała Matka Jego… Ona rozumie 
dzieło, które się dokonuje. Wie, po 
co stoi Krzyż, i dlatego Ona trwa 
pod Krzyżem. Wie, że Jej Macierzyń-
stwo wobec Chrystusa nie kończy 
się z chwilą śmierci Zbawiciela, ale rozszerza się na 
wszystkie członki Jego Mistycznego Ciała, na wszystkie 
odkupione Dzieci Boże”.
Podobnie w Wieczerniku Maryja, być może jako je-

Tymi słowami, już niedługo, za trzy miesiące będziemy witać w naszej Parafii Matkę Bożą w Jasnogórskim Świętym 
Wizerunku Nawiedzenia. Będzie to wielkie wydarzenie w historii Parafii Sejneńskiej. Przygotowujemy się do tego 

wydarzenia poprzez modlitwę Nowenny. Bezpośrednim przygotowaniem będą MISJE ŚWIĘTE, które przeżywać będziemy 
od 6 do 13 października br. Poprowadzą je Ojcowie Sercanie. Przygotujemy w ten sposób nasze serca, aby Matka Boża 
przemieniała nas na wzór swojego Matczynego Serca prowadząc nas do Jezusa. W czasie Misji Świętych pragniemy 
postawić i poświęcić nowy krzyż misyjny na placu kościelnym. Obecny postawiony na pamiątkę Misji z 1964 roku jest 
już mocno uszkodzony. Będę prosił naszych leśników o przygotowanie dobrego, pięknego drzewa na nowy krzyż.
Namawiać będziemy naszych Parafian do składania darów duchowych Nawiedzenia, wypisanych na specjalnych 
kartkach (wkrótce je przygotujemy): jakieś szczególne zobowiązania wypisane i wrzucone do skarbony, które w czasie 
Nawiedzenia złożymy  u stóp Jasnogórskiej Pani. Chcemy jeszcze bardziej rozbudzić w naszych parafianach, zwłaszcza 
męskiej części modlitwę różańcową. Dlatego namawiać będziemy do tworzenia męskich Kół Różańca Świętego.
Ważne będą także dary materialne z tej okazji składane. Pozostało nam do remontu siedem okien w naszej Bazylice. 
Otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dotację na remont sześciu okien 35 tys. zł, drugie tyle musimy posiadać, aby 
z tej dotacji skorzystać. Wyremontowanie tych siedmiu okien byłoby pięknym darem złożonym Matce Najświętszej . 
Dlatego ustawiona będzie druga skarbona na ofiary na ten cel. Składać je będziemy w kopertach z adresem - wszyscy 
ofiarodawcy będą wpisani do Księgi Ofiarodawców i tę księgę również złożymy w darze Matce Bożej. 

WITAJ KRÓLOWO POLSKI, WITAJ JASNOGÓRSKA PANI  - 12.10.2013 r.

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego” ( Dz 1,14)
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Misje Święte 1964 r. - poświęcenie 
krzyża misyjnego 
Archiwum A. Ciborowskiego  

Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła

dyna spośród obecnych, rozumie dzieło, które się 
dokonuje. Ona, już przy zwiastowa-
niu napełniona Duchem świętym, 
zna Jego działanie. Nie jest On dla 
Niej Bogiem obcym. Zna Jego drogi i 
dlatego może być oparciem dla prze-
straszonych uczniów, którzy najpierw 
uciekli spod krzyża, a teraz, gdy Jezus 
opuścił ich po raz drugi wstępując do 
nieba, czują się zagubieni.
Maryja jest także naszą Matką. Trwa 
przy nas na modlitwie, wspiera nas 
swoim wstawiennictwem, ukazuje 
chwalebną przyszłość. Możemy uf-
nie prosić Ją o pomoc w trudnych 
chwilach i oddać Jej w opiekę nasze 
codzienne życie. Ona rozumie Boże 
drogi nawet wtedy, kiedy my się na 
nich gubimy, zupełnie nie rozumie-
jąc, dokąd nas prowadzą. Nie zosta-
wia nas, gdy dzieje się źle. Nie zatrzy-
muje nas na swojej osobie, zawsze 
wskazując na Boga. Jest Matką w 
najlepszym znaczeniu tego słowa.

 Trwajmy z Nią jednomyślnie na modlitwie, uczestni-
cząc w nabożeństwach maryjnych, rozważajmy wraz 
z Nią tajemnice Różańca. Ona wniesie w nasze życie 
prawdziwy powiew Bożego Ducha.       - Irena -

Historia Akcji Katolickiej 
w Sejnach

Tymi słowami, już niedługo, za trzy miesiące będziemy witać w naszej Parafii Matkę Bożą w Jasnogórskim Świętym 
Wizerunku Nawiedzenia. Będzie to wielkie wydarzenie w historii Parafii Sejneńskiej. Przygotowujemy się do tego 

wydarzenia poprzez modlitwę Nowenny. Bezpośrednim przygotowaniem będą MISJE ŚWIĘTE, które przeżywać będziemy 
od 6 do 13 października br. Poprowadzą je Ojcowie Sercanie. Przygotujemy w ten sposób nasze serca, aby Matka Boża 
przemieniała nas na wzór swojego Matczynego Serca prowadząc nas do Jezusa. W czasie Misji Świętych pragniemy 
postawić i poświęcić nowy krzyż misyjny na placu kościelnym. Obecny postawiony na pamiątkę Misji z 1964 roku jest 
już mocno uszkodzony. Będę prosił naszych leśników o przygotowanie dobrego, pięknego drzewa na nowy krzyż.
Namawiać będziemy naszych Parafian do składania darów duchowych Nawiedzenia, wypisanych na specjalnych 
kartkach (wkrótce je przygotujemy): jakieś szczególne zobowiązania wypisane i wrzucone do skarbony, które w czasie 
Nawiedzenia złożymy  u stóp Jasnogórskiej Pani. Chcemy jeszcze bardziej rozbudzić w naszych parafianach, zwłaszcza 
męskiej części modlitwę różańcową. Dlatego namawiać będziemy do tworzenia męskich Kół Różańca Świętego.
Ważne będą także dary materialne z tej okazji składane. Pozostało nam do remontu siedem okien w naszej Bazylice. 
Otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dotację na remont sześciu okien 35 tys. zł, drugie tyle musimy posiadać, aby 
z tej dotacji skorzystać. Wyremontowanie tych siedmiu okien byłoby pięknym darem złożonym Matce Najświętszej . 
Dlatego ustawiona będzie druga skarbona na ofiary na ten cel. Składać je będziemy w kopertach z adresem - wszyscy 
ofiarodawcy będą wpisani do Księgi Ofiarodawców i tę księgę również złożymy w darze Matce Bożej. 

WITAJ KRÓLOWO POLSKI, WITAJ JASNOGÓRSKA PANI  - 12.10.2013 r.

 Część 4.

Dużą uwagę Akcja Katolicka w naszej para-
fii zwracała na rozwój życia modlitewnego 

swoich członków ich rodzin i całej wspólnoty. 
Widoczne było bogactwo form takich jak: liturgia 
godzin, adoracja, modlitwa spontaniczna, myślna 
itp. Zalecano odmawianie brewiarza z kapłana-
mi, na swoich zebraniach i indywidualnie. Przez 
modlitwę starano się wyrabiać cierpliwość, wy-
trwałość i pokorę. Uczono modlitwy rodzinnej, 
różnych form katechezy domowej, błogosławień-
stwa, wspólnych przygotowań do sakramentów 
świętych.
Parafialna Akcja Katolicka w okresie 1930-1939 
to bardzo ciekawy znak i bardzo ciekawa rzeczy-
wistość. Podejmowała ona konkretne zadania, 
które umacniały wiarę członków tego stowarzy-
szenia, ich rodzin i całej wspólnoty parafialnej. 
Przyczyniała się do wchodzenia z katolicyzmem 
w życie publiczne, w życie społeczne, ale przede 
wszystkim oddziaływano na szerokie kręgi ludzi 
starszych, młodzieży i dzieci w myśl idei przewod-
niej: odnowić wszystko w Chrystusie. 
Pierwszym hymnem Akcji Katolickiej była pieśń 
pt.  „Pobłogosław Akcję naszą...”

Gdzie Twój Chryste rozkaz woła
twe rycerstwo my bez trwóg
w bój za świętość praw Kościoła
idziem z hasłem: Któż jak Bóg?”
Refren:
            Pobłogosław Akcję naszą
            daj piekielne bramy zmóc
            walk mozoły nas nie straszą
            boś Ty z nami życia Wódź!
Tarczą naszą puklerz wiary
bronią Twego słowa miecz
choć się sroży wróg nasz stary
nie cofniemy kroku wstecz!

Przeciw wrażej mocy czarta
jasny sztandar wznosząc Twój
wierna Twoja rota zwarta
idziem naprzód w święty bój!

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

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego” ( Dz 1,14)
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W OSTATNIM CZASIE :

(cd - na stronie 11)

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

08/06/2013 Adam Rutkowski

08/06/2013 
Magdalena Uroda i Hubert Bubrowski
15/06/2013
Aneta Luto i Robert Puchłowski
Joanna Borowska i Paweł Klukowski

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 51 190 zł.:
Pajewska Helena Jarosław,Sejny, Ogrodowa 
Radziucie, ofiara zbiorowa
Korzenieccy Stanisław Zofia,Lasanka 
Mazur Arkadiusz Ewa,Sejny, Zawadzkiego 
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Woj. Polskiego 
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Bartoszewicz Józef,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Anonimowo
Moroz Przemysław Marzena,Sumowo 
Moroz Czesław Danuta,Sejny, Głowackiego 
Zajkowscy Jerzy Irena,Sejny, Parkowa 
Jarzębowicz Fabian K. Z.,Gryszkańce 

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UAnna Buchowska, Skarkiszki (l. 92) zm. 10/06/2013

1/ Emil Sidor, kawaler, Marynowo, Parafia tut. i Sylwia 
Korzeniecka, panna, Rynkojeziory, Parafia tutejsza.
2/ Maciej Kuleszo, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Olga 
Myszczyńska, panna, Pogorzelec, Parafia Karolin.
3/ Artur Żegarski, kawaler, Zaruby, Parafia tutejsza i
Monika Niewulis, panna, Łumbie, Parafia tutejsza.
4/ Paweł Winarski, kawaler, Sokółka, Parafia św. An-
toniego i Agnieszka Adamowicz, panna, Degucie, 
Parafia tutejsza.
5/ Tomasz Motuk, kawaler, Głęboki Bród, Parafia Karo-
lin i Inga Koncewicz, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Szczudło Jadwiga,Gawiniańce 
Leszkiewicz  Regina,Sejny, Parkowa 
Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego 
Wołyniec Julianna,Sejny, Konarskiego 
Motuk Konrad,Marynowo 
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego 
Kijewski Zdzisław Anna,Sejny, Zawadzkiego 
Łebscy,Bubele 
Poszwa Henryk Ewa,Sejny, Młynarska 
Wiśniewscy Grzegorz Beata,Sejny, Zawadzkiego 
Brzezińscy Jan Stanisława,Sejny, Piłsudskiego 
Buchowska Barbara,Sejny, Wojska Polskiego 
Baranowscy Adam Marianna,Sejny, Woj. Polskiego 
Sojka  Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Kasjanow  Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa 
Czajkowska  Halina,Sejny, Rittlera 
Czernialis Wiesław Jadwiga,Sejny, Łąkowa 
Czarkowska  Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego 
Jasińscy Sylwester Iwona,Sejny, Wojska Polskiego 
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej 
Burdyn Stanisław Barbara,Sejny, Świerczewskiego 
Buchowscy Witold Daniela,Sejny, Świerczewskiego 
Korzecka  Helena,Sejny, Zawadzkiego 
Wieczorek Jan Halina,Sejny, Konarskiego 
Milewska  Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Misiewicz Bernard Regina,Sejny, Wojska Polskiego 
Urwanowicz Eugeniusz Halina,Sejny, Zawadzkiego 
Janczulewicz Jerzy Janina,Sejny, Topolowa 
Żegarscy Stanisław Wanda,Sejny, Wojska Polskiego 
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki 
Wydra Henryk Janina,Sejny, Wojska Polskiego 
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE  PATRONUJĄ NAM:

Ogłoszenia duszpasterskie

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; (nie ma w lipcu i 
sierpniu);  Żegary – 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 

• 28 VI – Św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu, teolog, obrońca tradycji apostolskiej i męczennik,
 obdarzony tytułami ojca i doktora Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).
• 3 VII – Św. Tomasz Apostoł, który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę
 Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską (święto).
• 6 VII – Błogosł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła
 pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja Świętego Piotra Klawera,
 patronka dzieł misyjnych w Polsce (wspomnienie obowiązkowe). 

Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział 
w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu grzechy nasze i bliźnich, wszelkie 

zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w 
codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem miłość Boga i bliźniego. 
Nabożeństwo czerwcowe w niedzielę o godz. 17.00, a codziennie po Mszy św. wieczornej.  

Dzisiaj obchodzimy też Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej 
wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych stara-

niach o własne rodziny.

Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi przy-
pada jutro, 24 czerwca. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, 

zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był gotów oddać życie. Ciesząc 
się narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością 
naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością. Czy jako chrześcijanie 
możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy solą dla ziemi? Warto sobie na to pytanie w cichości serca 
odpowiedzieć! Warto uczestniczyć jutro w Eucharystii: 6.30; 8.00; 17.30.

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła przypada w sobotę, 29 czerwca. Zaczniemy ją cele-
brować już w piątek, 28 czerwca, uroczystą wieczorną Mszą Świętą wigilijną o godzinie 17.30 a  w 

samą uroczystość Eucharystia o godzinie 6.30; 8.00; 10.00 i 17.30. W kalendarzu liturgicznym czcimy 
ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół Święty. Tradycja głosi, że 
ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece 
wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy 
papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. 

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w piątek, 28 czerwca. Dzieci ze Szkoły Podstawowej 
zapraszam na Mszę św. dziękczynną we czwartek, 27 czerwca o godz. 9.00, a młodzież Gimnazjum 

Jana Pawła II, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
piątek o godz. 8.00. Przyjdźcie wszyscy, także nauczyciele i rodzice, abyśmy mogli wspólnie podziękować 
Bogu za ten rok nauki i prosić o szczęśliwe wakacje.

U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop 
warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik i Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda nie-

dziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić, a szatan 
nie odpoczywa, w wakacje żniwuje.

W pierwszym tygodniu lipca przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do 

pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę 
Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. A w sobotę czcimy Matkę 
Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.
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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) 
 +Józef Winikajtis
Krasnowo: +Anna Łobik
17:30 +Leokadia +Józef Jodango 
PONIEDZIAŁEK, 24 czerwca 2013 
Uroczystość Narodzenia  Św. Jana Chrzciciela
06:30 + Janina Okulanis
08:00 +Jan Kościelak, jego bracia i rodzice
08:00 +Jan Krusznis
08:00 +Jan +Elżbieta Brzezińscy, ich rodzice i rodzeństwo
17:30 +Lech Błaszczak (greg)
17:30 +Leokadia Kaszkiel (9 rocz.)
17:30 +Jan Pieczulis
17:30 +Antoni i z rodz. Sienkiewiczów
WTOREK, 25 czerwca 2013 
06:30 +Jan Zubowicz +Jan Zyskowski i zm. z ich rodzin
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej 
 dla Emilii i dla rodziny
08:00 +Jan Keller i jego rodzice
08:00 + Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Janina Kutyło +Jan Roszko +Bolesław
17:30 +Danuta Tur +Marek Motuk
17:30 +Jerzy Auruszkiewicz (6 rocz.)
17:30 +Jan Obuchowski
ŚRODA, 26 czerwca 2013
06:30 Dziękczynno – błagalna
06:30 O błog. Boże i szczęśliwe zdanie egzaminów 
 dla Lorety i błog. Boże dla rodziny
08:00 +Michalina +Bolesław Micewicz
08:00 +Jan Święcicki (4 rocz.)
08:00 +Halina Zackiewicz 
17:30 +Jadwiga +Tadeusz +Andrzej Krzywińscy  
17:30 +Lech Błaszczak (greg)
17:30 +Daniel Zalewski (3mc) 
CZWARTEK, 27 czerwca 2013 
06:30 +Zdzisław Kozłowski
08:00 +Władysław +Antoni Zdancewicz
08:00 +Władysław Cichanowicz, rodzice i rodzeństwo
08:00 +Władysław Rakucewicz (4mc)
09:00 Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego dzieci
17:30 +Lech Błaszczak (greg)
17:30 +Henryka Kunicka
17:30 +Władysław +Władysław Derdzikowscy
17:30 +Aniela Sienkiewicz (m-c od pogrzebu)

Intencje mszalne 09 - 23.06.2013
PIĄTEK, 28 czerwca 2013 
06:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Ireneusza 
08:00 Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego 

młodzieży
08:00 +Lech Błaszczak (greg)
08:00 +Anna +Piotr Jabłońscy
08:00 +Emilia +Bronisław Jurkiewicz
17:30 O błog. Boże dla Grażyny i Zdzisława i dla rodziny
17:30 +Gedymin Boraczewski (4mc)
17:30 +Piotr Rogucki 
17:30 +Krystyna Klucznik (m-c od pogrzebu)
SOBOTA, 29 czerwca 2013 
Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła
06:30 +Aleksander +Stanisława Kuprewicz
08:00 +Józef +Piotr +Wiktor +Helena +Anna z rodz. 

Przeborowskich
08:00 +Halina Sławińska (2 rocz.)
08:00 +Anna (2 rocz.) +Piotr Jakubowscy +Helena +Paweł 

Kabrońscy +Janina +Włodzimierz Stefanowicz
10:00 +Lech Błaszczak (greg)
17:30 +Paweł +Piotr Wróblewscy
17:30 +Piotr +Jan +Janina Wojciechowscy
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA, 30 czerwca 2013
07:00 +Bronisław Warakomski (9 rocz.)
08:30 +Stefania +Józef +Aleksander Makowscy
10:00 +Robert Czeszkiewicz +Józef +Helena +Antonina 

+Stanisław Gajdzińscy
11:30 +Lech Błaszczak (greg) 
13:00 LT: +Cecylia Danuta (5 rocz.) +Bronisław (12 rocz.)  

Pieczulis
Krasnowo: +Anna Pszczółkowska (2 rocz.)
17:30 +Janina +Jan Leszczyńscy
PONIEDZIAŁEK, 1 lipca 2013
06:30 +Halina Namiotko
08:00 +Małgorzata Korzecka (6 rocz) 
 +Andrzej +Mieczysław
08:00 +Tadeusz Czeszkiewicz (7mc)
17:30 +Marian +Anna Masianis
17:30 +Marianna +Antoni Zubowicz
17:30 +Halina +Zbigniew Makowscy 
 i z rodz. Myszczyńskich
WTOREK, 2 lipca 2013 
06:30 O błog. Boże i doczekanie potomstwa dla Izabeli 

i Roberta w 7 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Janina +Piotr Wojciechowscy
08:00 +Aleksandra (26 rocz) +Józef Jarzębowicz
17:30 +Kazimierz Wilkiel (24 rocz.) +Natalia +Helena
17:30 +Julita Głembocka (3mc)
ŚRODA, 3 lipca 2013
06:30 +Stanisław Czarkowski (m-c od pogrzebu)
08:00 +Antoni +Jadwiga Pietkiewicz
08:00 +Henryka Staniewicz (3mc)
17:30 +Izydor +Jadwiga Miszkiel  
17:30 +Jerzy +Janina +Franciszek Fiedorowicz
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CZWARTEK, 4 lipca 2013 
06:30 +Halina Sokołowska (m-c od pogrzebu)
08:00 +Kazimierz Łyskowicz
08:00 +Jerzy +Magdalena Buraczewscy i ich rodzice
17;30 +Malwina +Eugeniusz Myszczyńscy
17:30 +Stanisław Konewko (1 rocz.)
PIĄTEK, 5 lipca 2013 pierwszy miesiąca
06:30 +Teresa Pawlik (3 rocz.) 
06:30 +Stanisław Czarkowski
08:00 +Mieczysław Ignatowicz +Stanisław +Anna
08:00 +Jadwiga +Aleksander i z rodz. Andruszkiewiczów
17:30 +Helena Luto (22 rocz.)
17:30 +Tadeusz Tydman (2mc) 
SOBOTA, 6 lipca 2013 pierwsza miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Stefan Kaufman (4 rocz.)
08:00 +Anna +Jadwiga +Józef Dąbrowscy
08:00 +Jan Sojko (12 rocz.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Helena +Stefan Pogorzelscy 
17:30 +Waleria Sojka
NIEDZIELA, 7 lipca 2013
07:00 +Edmund Koronkiewicz i jego rodzice
08:30 +Antonina +Józef Rybczyńscy
10:00 +Józef Szyryński (36 rocz.) +Zofia 
 +rodzice i rodzeństwo
11:30 +Stanisław Łepkowski i jego rodzice
13:00 LT: +Edward Żukowski (10 mc)
17:30 +Józef Polanis (1 rocz.)

Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Suchodolscy Mirosław Krystyna,Zaruby 
Jasińska  Łucja,Sejny, Konarskiego 
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna 
Raglis Kazimierz Bożena,Skarkiszki 
Doroszko Zbyszek Elżbieta,Sejny, 11 Listopada 
Maksimowicz Adam Wiesława,Sejny, Strażacka 
Laskowscy Stanisław Jadwiga,Daniłowce 
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Woj. Polskiego 
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Bartoszewicz Józef,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Krakowski Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego 
Tarasiewicz  Bogumiła Ewa,Sejny, Konarskiego 
Kisiel Romuald Krystyna,Zaleskie 
Kisiel Wojciech Anna,Sejny, 11 Listopada 
Ogórkis Czesław Aldona,Konstantynówka
Franiak Kazimierz Joanna,Sejny,Parkowa
Nazaruk Jerzy Ewa,Sejny,Konarskiego
Staśkiewicz Alicja,Sejny,Konarskiego
Sojko Bogusław Joanna,Sejny,Parkowa
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA 08.06.2013

Szymon Andrejczyk, Urszula Andrulewicz, Rafał Balewicz, Maciej Bartoszewicz, Karolina Bednarska, Bartłomiej 
Bobrowski, Aneta Buchowska, Martyna Bućkun, Dominika Bulwin, Jakub Bykas, Adam Cyruszys, Łukasz Cze-
ropski, Mateusz Dawidowicz, Justyna Dochód, Izabela Domoracka, Sylwia Dziemitko, Damian Głowacki, Emilia 
Gryguć, Rafał Gryniewicz, Paulina Hołubowicz, Elżbieta Jakubowicz, Sebastian Jakubowicz, Maciej Jankowiak, 
Patrycja Jasiewicz, Kamil Jatkowski, Łukasz Jurgielanis, Jolanta Kaufman, Damian Klucznik, Natalia Klucznik, 
Wojciech Kobyliński, Ewelina Koneszko, Adam Konewko, Adam Krajewski, Konrad Luto, Justyna Lutyńska, Kry-
stian Łepkowski, Dominik Łyskowicz, Monika Macianis, Laura Makarewicz, Andrzej Milewski, Adriana Miszkiel, 
Daniel Miszkiel, Kinga Miszkiel, Dominika Moluszys, Urszula Namiotko, Martyna Nowak, Marcin Nowalski, 
Edyta Ogórkis, Tadeusz Pachutko, Diana Panczenko, Patryk Panczenko, Kamil Piliczewski, Konrad Puczyłowski, 
Paweł Radzewicz, Paweł Raglis, Marcin Ramel, Dominika Rasiul, Karolina Rasiul, Sebastian Sankowski, Iwona 
Sapiega, Michał Sawicki, Marta Sobocińska, Klaudia Stabińska, Konstancja Tucin, Patryk Tucin, Sara Tucin, 
Agata Ustach, Mateusz Waluś, Barbara Wojna, Maciej Wołukanis, Martyna Zdankiewicz.


