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Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz

Co mają na myśli chrześcijanie, kiedy mówią 
wierzę w Jezusa Chrystusa?. Podstawowy 
punkt chrześcijańskiej wiary stwierdza, że 
ten człowiek o imieniu Jezus, urodzony w 
Betlejem (ponad dwa tysiące lat temu), 
który dorastał w Nazarecie, żył w Palesty-
nie i został ukrzyżowany w Jerozolimie 
(między trzydziestym a czterdziestym ro-
kiem życia), zmartwychwstał: a zatem jest 
On Synem Boga, posłanym przez Niego 
za pośrednictwem Ducha Świętego, aby 
zbawić całą ludzkość. Oczywiste jest wiec, 
że tego rodzaju wstrząsające stwierdzenie 
wymaga wielu wyjaśnień, gdyż mówi ono 
o wierze w pewną osobę i w jej historię, 
pod pewnym względem zwyczajną, ale 
jedyną i niepowtarzalną, gdy chodzi o jej 
początek i zakończenie. I może najwłaściw-
szą drogą, by ukazać jego znaczenie, jest 
ta, jaką przeszli sami świadkowie, którzy 
uzasadnili swoją nadzieję (l P 3,15), czyli 

 Mesjański szlak Jezusa: 
Początek drogi

wykazali, że się nie mylili, iż spotkali napraw-
dę Pana swojego życia, by potem głosić Go 
jako Pana wszystkich ludzi. Faktycznie, Jego 
uczniowie, głosząc tę niesłychaną prawdę, 
opartą przede wszystkim na doświadczeniu 
z zakończenia życia ich Nauczyciela, które 
okazało się nowym początkiem, odczuli po-
trzebę opowiedzenia przeżytych wydarzeń, 
przypomnienia Jego słów, lub przynajmniej 
ich echa, oraz odtworzenia Jego drogi.. W 
sposób syntetyczny przekazuje nam to św. 
Łukasz w swoim drugim : dziele w nastę-
pujących słowach: Wiecie, co się działo w 
całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, 
który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z 
Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 
Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, 
przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając 
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. 
A my jesteśmy świadkami  wszystkiego, co 
zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. 
Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie (Dz 
10,37-39).

Dnia 8 czerwca w Ełku odbył się Jubileusz 15-
lecia powstania Wydziału Duszpasterstwa 

Rodzin. Była Msza sw. dziękczynna, które prze-
wodniczył J.E. Bp Romuald Kamiński. Przybyli na 
nią przedstawiciele Poradnictwa Rodzinnego 
z naszej Diecezji, a wśród nich nasi Parafianie 
Krystyna i Edmund Kosińscy. W czasie spotkania 
w Centrum Pastoralno-Administracyjnym  nasi 
Parafianie  otrzymali szczególne uhonorowanie  
za służbę w Poradni Rodzinnej naszej Parafii 
od 15 lat. Poradnia Rodzinna istnieje w naszej 
Parafii od 1972 roku. Cieszymy się i gratuluje-
my Państwu Krystnie i Edmundowi i życzymy 
wytrwałości w dalszej posłudze .
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MOC SŁOWA
Niedziela XVI Zwykła w Ciągu Roku   
           - 21 lipca 2013

Łk 10, 38-42

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka nie-
wiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego 

domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 
siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. 
Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. 
Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to 
obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy 
usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz 
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko 
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie 
będzie pozbawiona». 
Refleksja niedzielna:

Chrześcijanom żyjącym w świecie bliska jest zarówno 
postawa służby, wiązana tradycyjnie z Martą, jak i 

kontemplacji, utożsamianej z jej siostrą. Nieporozumie-
niem byłoby patrzeć z poczuciem wyższości na Martę, 
która się krzątała przy garnkach, zamiast słuchać Mi-
strza. Zapewne Zbawicielowi miła była jej posługa. Jeśli 
ją napomniał, to nie dlatego, że nie doceniał jej pracy, 
ale by ją uchronić przed frustracją i zniechęceniem. 
Służba jest równie potrzebna i cenna jak modlitwa. 
Wystarczy, by nie tracić z oczu celu działania. W prze-
ciwnym razie sługa zaczyna odczuwać pretensję wobec 
Pana, że praca odbiega od jego oczekiwań i już nie 
sprawia mu satysfakcji.
Od chrztu świętego jesteśmy namaszczeni na kapłanów 
Pana, by swoim życiem składać Mu ofiarę uwielbienia. 
Polega ona, na wzór ofiary Syna Bożego, na posłuszeń-
stwie wobec Ojca. Wszystko, co nas spotyka, jest okazją 
do uwielbienia Boga - czy to praca, świadczona innym 
pomoc, czy znoszone przykrości i cierpienia. To On wy-
biera warunki i okoliczności, w jakich to się dokonuje. 
Żebyśmy jednak nie poddali się niezadowoleniu i nie 
ulegli pokusie zazdrości wobec innych, których życie 
wydaje nam się bardziej udane, potrzebujemy ciągłego 
odwoływania się do Chrystusa, który nas wybrał i darzy 
swoją przyjaźnią.
Nasza wiara w miłość Boga i w Jego obecność w każ-
dej chwili naszego życia odnawia się dzięki modlitwie. 
Duch Święty  daje nam pewność, ‘że w naszym życiu 
nie chodzi o nic innego jak tylko o Chrystusa, a w takim 
razie żadne zdarzenie i żadne nasze działanie nie jest 
banalne ani błahe, ale jest elementem historii zbawie-
nia. Sam Pan dowartościowuje nasze życie, czyniąc je 
areną swojego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. 

Niedziela XVII Zwykła w Ciągu Roku
   – 28 lipca 2013
 Łk 11, 1-13

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na mod-
litwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do 

Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył 
swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się 
modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje 
imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego 
chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, 
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy 
każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli 
pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając 
przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie 
mu: „Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój 
przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam, co 
mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie 
naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje 
dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać to-
bie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego 
powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu 
jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; 
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, 
znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego 
z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu 
kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu 
skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie 
dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej 
Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go 
proszą».
Refleksja niedzielna:

Rozmowa na temat losu Sodomy i Gomory jest wy-
razem przyjaźni, jaką Bóg darzy Abrahama, czy-

niąc go partnerem w decydowaniu o biegu dziejów. 
Nieustępliwość i upór patriarchy są świadectwem jego 
życzliwości wobec miasta, które pragnie ocalić. W Ab-
rahamie widzimy jednak przede wszystkim zapowiedź 
Chrystusa, który wraz z Ojcem decyduje o losach świata. 
To On jest jedynym sprawiedliwym, dla którego ludz-
kość została ocalona od zagłady.
Rozmowa między Synem a Ojcem jest nacechowana 
jeszcze większym napięciem i dramatyzmem niż roz-
mowa Abrahama z Bogiem: cała droga krzyżowa jest 
przejmującym wołaniem Chrystusa w imieniu ludzkości 
o przebaczenie, o miłosierdzie, o zachowanie od śmierci. 
Ten dialog Syna z Ojcem rozciąga się nad całym świa-
tem i ogarnia całą ludzkość aż do końca dziejów. Jako 

(cd - na stronie 4)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA, 21 lipca 2013 
Słowo Boże: Rdz 18, 1-10; Kol 1, 24-28; Łk 10, 38-42
68. rocznica Obławy Augustowskiej. Msza św. w Gi-
bach przy krzyżu o godz. 12.00.

PONIEDZIAŁEK, 22 lipca 2013, 
wsp. św. Marii Magdaleny
Słowo Boże: Wj 14,5-18; Mt 12,38-42
WTOREK, 23 lipca 2013, Święto św. Brygidy 
Szwedzkiej, zakonnicy i patronki Europy
Słowo Boże: Ga 2,19-20; J 15,1-8
Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro (Brazylia)
ŚRODA, 24 lipca 2013, wsp. Św. Kingi, dziewicy
Słowo Boże: Wj 16,1-5,9-15; Mt 13,1-9
CZWARTEK, 25 lipca 2013, Święto św. Jakuba Ap.
Słowo Boże: 2kor 4,7-15; Mt 20,20-28
PIĄTEK, 26 lipca 2013, wsp. św. Joachima i Anny, 
rodziców Najświętszej Maryi Panny
Słowo Boże: Syr 44,1.10-15; Mt 13,16-17
SOBOTA, 27 lipca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: 24,3-8; Mt 13,24-30

NIEDZIELA XVII ZWYKŁA, 28 lipca 2013 
Słowo Boże: Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13
Rozpoczęcie XXI. Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

PONIEDZIAŁEK, 29 lipca 2013, wsp. św. Marty
Słowo Boże: Wj 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35
WTOREK, 30 lipca 2013, wsp. św. Piotra Chryzologa, 
bpa, doktora Kościoła (dK)
Słowo Boże: Wj 33,7-11; 34,5-9.28; Mt 13,36-43
ŚRODA, 31 lipca 2013, wsp. św. Ignacego z Loyoli
Słowo Boże: Wj 34,29-35; Mt 13,44-46
CZWARTEK, 1 sierpnia 2013, wsp. św. Alfonsa Marii 
Liguoriego, b, dK
Słowo Boże: Wj 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53
69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 2 sierpnia 2013, wsp. św. Euzebiusza z 
Varcelli, bpa
Słowo Boże: Kpł 23,1.4-37; Mt 13,54-58
Diecezjalna pielgrzymka teściowych do Lipska
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 3 sierpnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Kpł 25,1.8-17; Mt 14,1-12
Pierwsza sobota miesiąca - modlitwa za matki oczeku-
jące potomstwa i w obronie życia poczętego

NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 4 sierpnia 2013 
Słowo Boże: Koh 1,2;2,21-23; Kol 3,1-11; Łk 12,13-21

przybrani synowie Boga zostajemy wyniesieni do tej 
samej godności: wszczepieni w Chrystusa, wspomina-
jąc Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, wołamy o 
przebłaganie dla grzechów naszych i całego świata, 
zgodnie ze słowami psalmu: „Nie porzucaj dzieła rąk 
Twoich”.
Modlitwa chrześcijanina ma swoje źródło w tej jedynej 
modlitwie Chrystusa. Zwracając się do Ojca w niebie, 
niejako czynimy swoim Jezusowe współczucie wobec 
świata. W poczuciu solidarności i odpowiedzialności 
za grzeszny świat błagamy o miłosierdzie, świadomi, 
że i nas samych podtrzymuje modlitwa naszych braci 
w wierze. Jak Chrystus, zmierzając na Golgotę, nie usta-
wał w wołaniu do Ojca, tak i my trwamy na modlitwie, 
nawet jeśli nie dostrzegamy od razu owoców. Widzimy 
jej sens, pewni miłości Ojca z nieba, który czyni nas swy-
mi współpracownikami w dziele zbawienia świata.

Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy 
do tych, którzy pomogli przyjąć Pielgrzy-

mów zatrzymujących się w Sejnach na posi-
łek w drodze do Ostrej Bramy. Dziękujemy 
Dobrodziejom tzw. instytucjonalnym: Spół-
dzielni MLEKPOL, także naszej „Mleczar-
ni”, Spółdzielni GS (masarnia, piekarnia, 
sklep spożywczy), Szkole Centrum Kształ-
cenia Rolniczego i Paniom Kucharkom, 
Siostrom Franciszkankom Rodziny Maryi 
i kuchni DPS; także osobom prywatnym: 
Państwu Protasiewicz (sklep warzywny), 
Państwu Ramel, Pani Małgorzacie Czar-
neckiej, Panu Józefowi Miszkielowi, Panu 
Radkowi Gryziewiczowi, Pani Genowefie 
Sosnowskiej, Pani Ewie Adukowskiej, Pani 
Annie Bronejko, Panu Karolowi Ejdulisowi 
i tym, którzy pomogli przy obsłudze obia-
dowej Pielgrzymów. Wszystkim niech Pan 
Bóg wynagrodzi i pobłogosławi, a Matka 
Boża wyprasza potrzebne łaski. Pielgrzym to 
Boży wędrowiec idący do świętego miejsca 
i niosący tam intencje własne i tych, którzy 
go w tej drodze wspierają. 
Bóg zapłać wszystkim.

Serdeczne Bóg zapłać naszej Sejneńskiej 
Straży Pożarnej, Panom Komendan-

tom i druhom Strażakom za troskę o naszą 
świątynię i plac przykościelny. 
Panu Robertowi Woźnialisowi bardzo dzię-
kujemy za wykonanie i umieszczenie baneru 
z hasłem „Maryjo, bądź nam Przewodnicz-
ką w wierze”.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak mówimy o Bogu ?

Od dłuższego czasu zajmuje mnie kwestia: Jak 
mówimy o Bogu? 

Jakie zdania, obrazy przychodzą nam na myśl, jakie 
sformułowania wybieramy albo preferujemy? 
W jakiej postawie stajemy przed Bogiem w czasie 
liturgii? 
Wydaje mi się, jakbyśmy coraz mniej mówili o tym, 
jak właściwie powinniśmy albo możemy mówić 
o Bogu. Obawiam się również - ale być może się 
mylę - że zbyt wielu w naszej parafii pozostaje 
samymi ze swoją wiarą, swoimi wątpliwościami i 
pytaniami, jak można dzisiaj wierzyć w Boga i jak 
Bóg może dzisiaj zwracać się do nas. Za to nabie-
rają na sile pytania dotyczące pracy zawodowej 
i różnych form aktywności, a także wielorakie i 
zbytnie obciążenia. 
We Francji przed kilkoma laty wydano nowy prze-
kład Biblii. Po raz pierwszy pracowali nad nim nie 
tylko teologowie, językoznawcy, ale także poeci i fi-
lozofowie. Wszyscy zaakceptowali dość oryginalny 
pomysł, by przynajmniej w niektórych miejscach 
Biblii zastosować w odniesieniu do Boga formę 
pluralis maiestatis czyli liczbę mnogą zamiast liczby 
pojedynczej, aby podkreślić Jego godność i dosto-
jeństwo. A więc nie: „Panie, Twoja łaskawość sięga 
aż do niebios”, ale: „Panie, Wasza łaskawość sięga aż 
do niebios”. Jaki jest tego powód? Wydaje mi się, że 
tylko jeden. Chodziłoby o zachowanie w myślach i 
słowach pewnego dystansu między nami, ludźmi, 
a Bogiem, o unikanie w zwracaniu się do Boga zbyt-
niego spoufalania z Nim - Stwórcą nieba i ziemi, 
Panem stworzenia, o danie wyrazu świętej bojaźni 
Bożej. W tekstach kościelnych i duszpasterskich 
można by znaleźć wiele zwrotów pozbawionych 
wszelkiego dystansu między człowiekiem a Pa-
nem historii, graniczących z formami językowymi 
stosowanymi w kumplowskich relacjach. Jak więc 
mówić o Bogu?
Przede wszystkim należałoby sobie życzyć, żeby 
częściej mówić o tego rodzaju sprawach, posłu-
chać, co mają na ten temat do powiedzenia inni, i 
móc wyrazić swe wątpliwości i spostrzeżenia. Nie 
ma jeszcze żadnej ogólnie akceptowanej teorii mó-
wienia o Bogu dziś. Ale wydaje się, że dzisiaj o Bogu 
powinno się mówić nieco inaczej niż dotąd. Za-
pewne mniej pewnie, nie tak głośno czy hałaśliwie, 
bez nadużywania kolokwialnych czy chwytliwych 

formuł - za to z większą dozą niepewności, nie tak 
donośnie, autokratycznie, a nawet potykająco, 
poszukująco i pytająco. Dosyć rozpowszechniona 
skłonność do szybkich, jednoznacznych i - jakże 
często - banalnych wyjaśnień nie jest pożądana w 
obliczu tajemnicy Boga. Dawne obrazy i sformu-
łowania, do których przywykliśmy i których pełno 
w tekstach modlitewnych i paraliturgicznych, wy-
magają przebadania, zwłaszcza wtedy, gdy us-
tami wyznawana radość maluje się na twarzach 
grymasem troski. Bóg jest Tajemnicą! Chciałoby 
się słyszeć więcej niepewności w wypowiedziach 
o Bogu. Chciałoby się w wypowiedziach o Bogu 
i w modlitwach zanoszonych do Niego słyszeć 
smutki i radości konkretnych osób, a nie jedynie 
starodawne, tradycyjne, pobożnościowe formułki 
dalekie od współczesnych realiów. Chciałoby się 
w nich usłyszeć, co faktycznie ma do powiedzenia 
konkretny człowiek, a nie, co powinno się czy na-
leży o nim powiedzieć. Chciałoby się dowiedzieć, 
co pozostałoby na przykład z kazań czy homilii, 
gdyby usunąć z nich wszystkie do tego stopnia 
stereotypowe i obiegowe wyjaśnienia tajemnicy 
Boga i Jego stosunku do nas, że się już ich nieomal 
nie słyszy, że nie są już w stanie obudzić w sercach 
żaru miłości ani pobudzić myśli.

Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą 
przenosimy góry.   Soren Aabye Kierkegaard

Zło, że ludzie przestali wierzyć w Boga, nie polega 
na tym, iż nie wierzą już w nic, ale że są gotowi 
wierzyć we wszystko.   Gilbert Keith Chesterton
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

Modlitwa jest tak ważna, że Jezus sam mówi 
nam: „Módlcie się nieustannie” (Łk 21, 36). 
Chce, abyśmy się modlili o światło i siłę. Chce, 
abyśmy się modlili do Jego Ojca tak, jak On 
to czynił. Ewangelia mówi, że Jezus modlił 
się całą noc zanim wybrał swoich Apostołów 
(por. Łk 6, 12). A później, w czasie Męki, w 
kulminacyjnym punkcie swojego cierpienia, 
Chrystus „usilniej się modlił” (Łk 22, 44).
Jezus nie tylko nam dał przykład modlitwy: 
On rzeczywiście nauczył nas, jak się modlić. 
Jedna z najpiękniejszych scen z Ewangelii 
ukazuje Jezusa wraz z Jego uczniami, jak 
uczy ich modlitwy: „Ojcze nasz, któryś jest w 
niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo 
Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i 
na ziemi”. Jezus ukazywał swoim uczniom 
wartość oddawania chwały Bogu: ważność 
Bożego Imienia, Jego Królestwa i Jego świętej 
woli. Jednocześnie Jezus mówił im, aby prosili 
o chleb, przebaczenie i pomoc w próbach. 
(por. Mt 6, 9-13; Łk 11, 2-4).
Moi drodzy, to przez modlitwę Jezus prowadzi 
nas do swego Ojca. To przez modlitwę Duch 
Święty przemienia nasze życie. To przez mod-
litwę poznajemy Boga: dostrzegamy Jego 
obecność w naszych duszach, słyszymy Jego 
głos przemawiający w naszym sumieniu, do-
ceniamy dany nam dar osobistej odpowie-
dzialności za nasze życie i za nasz świat. 
[...] życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć: 
odkrywania, kim jesteście, odkrywania war-
tości, które nadają kształt Waszemu życiu, 
odkrywania ludów i narodów, z którymi łą-
czy Was solidarna więź. [...] Przez całe życie 
wciąż od nowa musicie potwierdzać wartości, 
które nadają kształt Warn samym i światu: 
wartości, które sprzyjają życiu, które odzwier-
ciedlają godność i powołanie osoby ludzkiej, 
które budują świat w pokoju i sprawiedliwo-
ści. Watykan, 8.12.1984

Modlitwa odkrywa Bożą 
obecność w naszych duszach

wybrał E. Klimaniec

W OCZEKIWANIU NA JASNOGÓRSKI ŚWIĘTY WIZERUNEK

OTO MATKA TWOJA ...

Potrzeba matki to jedna z podstawowych potrzeb 
ludzkiego serca. Nic też dziwnego, że muzycy 

najpiękniejsze tony, malarze najpiękniejsze obrazy, 
poeci najpiękniejsze wiersze, poświęcili matce. Kto nie 
zna pełnych synowskiej miłości Juliusza Słowackiego 
do swej matki?
Matka – to pierwsze słowo, jakie niezdarnie wypowie-
działy nasze dziecięce usta!
Matka – to ta jedyna na świecie osoba, której nigdy 
nie był obojętny 
nasz płacz, która 
zawsze miała dla 
nas, do której z 
ufnością zawsze 
mogły wyciągnąć 
się nasze dziecię-
ce dłonie! 
Matka – to ta na-
jukochańsza na 
świecie osoba, 
o której nie za-
pomni się chyba 
nigdy!
To nasze życiowe 
doświadczenie 
przenosimy na 
płaszczyznę życia duchowego, a wypowiadając słowo 
„ matka” wzrokiem szukamy obrazu Tej, którą zwykli-
śmy nazywać Matką Najświętszą. To Ona, najlepsza z 
Matek, została nam dana i spełnia wobec nas posłan-
nictwo matki. Szczególnie my, Polacy, powinniśmy 
starać się być dobrymi Jej dziećmi ponieważ część i 
miłość ku Maryi przewija się złotą nicią przez nasze 
narodowe dzieje. Uwydatnia się w życiu prywatnym 
i publicznym, w architekturze, w kulturze i w sztuce 
narodowej.
Owa dziecięca cześć i miłość Maryi ma objawiać się 
w uroczystym obchodzeniu Jej świąt, w gorliwym 

Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiego w Sejnach w 1964 r.

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej przed Peregrynacją
Bądź pozdrowiona pełna łaski, Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko. Pragniemy przyjąć 
Ciebie w Twym Jasnogórskim Obrazie. Przyjdź i nawiedź naszą parafialną rodzinę, odnów naszą 
wiarę, nadzieję i miłość.  Przyjdź i daj nam Jezusa. Daj Go naszym dzieciom i młodzieży. Daj Go 
chorym i cierpiącym. Daj naszym rodzinom, szkołom i urzędom. Daj Go zagubionym w życiu, 
bezdomnym i bezrobotnym. Uproś nam u Swojego Syna łaskę, abyśmy na to Twoje nawiedzenie 
przygotowali nasze serca. Wstawiaj się u Jezusa Chrystusa za wszystkimi, którzy w tym przygo-
towaniu będą nas wspomagać. Maryjo, do Syna swego nas prowadź.  Amen.
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W OCZEKIWANIU NA JASNOGÓRSKI ŚWIĘTY WIZERUNEK

OTO MATKA TWOJA ...

uczestniczeniu w maryjnych nabożeństwach, w gor-
liwej wiernej i codziennej modlitwie. Owa dziecięca 
cześć i miłość do Maryi ma się objawiać w Jej naśla-
dowaniu jak być Kościołem, jak wiarą odpowiadać na 
skierowane do nas słowo Boże, jak kroczyć drogami 
wiary Ludu Bożego, jak budować wspólnotę miłości 
z Chrystusem i braćmi. Uczyć się od Niej mamy jak 
zachowywać czyste serce, jak uczciwie pracować, jak 
szlachetnie kochać, jak dochowywać wierności, jak 

być zdolnym do 
ofiary i poświęce-
nia…
Ks. kard. Stefan 
Wyszyński wcześ-
nie stracił matkę. 
Przeżywał to bo-
leśnie, tym bar-
dziej, że pragnął 
mieć ją przy sobie 
podczas prymi-
cyjnej Euchary-
stii. Postanowił 
więc pojechać 
na Jasną Górę i 
tam odprawić 
swoje prymicje, 

aby – jak sam się wyraził – zapewnić sobie obec-
ność Matki, towarzystwo Matki na dalsze lata swego 
kapłańskiego posługiwania, Matki, która nie umiera.
Wspaniałym Bożym darem, przekazanym nam wszyst-
kim przez naszego Najdroższego Odkupiciela, Jezusa 
Chrystusa, jest dar Matki, obok naszych ziemskich, 
kochanych matek, dar Matki która nie umiera. Wnie-
bowzięta króluje w domu Ojca obok swego uwiel-
bionego Syna i nie przestaje wstawiać się do Niego 
za nami. Dziękujmy nieustannie Bogu za ten dar i 
starajmy się być lepszymi Jej dziećmi.
  - Irena -

Na pielgrzymim szlaku

Jesteśmy w pełni lata. Miesiąc lipiec i sierpień, są to 
miesiące wakacyjne, które szczególnie obfitują w 

pielgrzymki autokarowe i piesze. W Polsce najwięcej 
pielgrzymek, i to pieszych podąża na Jasną Górę 
- Duchową Stolicę Polski. Każda pielgrzymka jest 
aktem głęboko religijnym i jedną z form wyznania 
naszej wiary. Pielgrzymka chrześcijańska jest jed-
nym wielkim aktem modlitwy, a jej wartość zależy 
nie tyle od ilości kilometrów przebytych, ale od 
dokonującej drogi duchowej, przemiany i nawró-
cenia każdego z nas.
   W czasie pielgrzymowania ,w których pokuta 
splata się z modlitwą, w których nie brak codzien-
nych konferencji, w których dominuje śpiew, od-
mawianie całego różańca świętego, Koronki do 
Miłosierdzia Bożego, godzinki do Najświętszej Maryi 
Panny - to są rekolekcje w drodze i nie tylko. Podczas 
pielgrzymowania pielgrzymi wyczuwają, że najwię-
cej łask mogą uprosić u Boga przez pośrednictwo 
Jego Matki - Maryi.
Ja osobiście mogę o pieszej pielgrzymce na Jasną 
Górę trochę opisać, gdyż byłam 7 razy pieszo:
3 razy wyruszała pielgrzymka z Sejn, 3 razy wyru-
szała pielgrzymka z Augustowa, 1 raz wyruszała 
pielgrzymka z Olecka z grupą Gołdap.
Na pielgrzymim szlaku znacznym bólem stóp, bez-
sennością, upałem lub deszczem, podziwiam wielką 
wiarę u pielgrzymów z jaką zdążają do Matki. To są 
prawdziwe rekolekcje w drodze. Ciągła modlitwa 
towarzysząca od chwili wymarszu w trasę, od nocle-
gu do noclegu, codzienna Eucharystia sprawowana 
z samego rana lub w popołudnie, codzienny Apel 
Jasnogórski.
   W grupach panuje atmosfera życzliwości, gdy 
zwrot „ bracie” „siostro” – słyszy się na ustach piel-
grzymów. Pielgrzymowaniu sprzyja szlak prowa-
dzący przez lasy, łąki, wioski i miasta. Trudno sobie 
wyobrazić ile samozaparcia bólu i ran na nogach by 
nie wycofać się z pielgrzymowania ku dalszej dro-
dze, tylko trzeba zaufać i to wszystko oddać przez 
ręce Maryi Jej Synowi i błagając, by wypraszała 
wszystkim pielgrzymom pomoc i siłę do przetrzy-
mania wszystkich trudności i prób.
  Przez piesze pielgrzymowanie można śmiało 
powiedzieć, że każda pielgrzymka to jest bardzo 
ważne wydarzenie i każda jest nieco inna i każda 
ma swoją specyfikę.
Owoce po pielgrzymach może nie są widoczne 
od razu, ale na pewno przemiana dokonuje się w 
każdym pielgrzymowaniu. To wspólne pielgrzymo-
wanie, wspólna droga jest po to by na mapie swego 
życia nieść parę nowych znaków, a może wytyczyć 
zupełnie nową drogę.
       - Jadwiga -

Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiego w Sejnach w 1964 r.

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej przed Peregrynacją
Bądź pozdrowiona pełna łaski, Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko. Pragniemy przyjąć 
Ciebie w Twym Jasnogórskim Obrazie. Przyjdź i nawiedź naszą parafialną rodzinę, odnów naszą 
wiarę, nadzieję i miłość.  Przyjdź i daj nam Jezusa. Daj Go naszym dzieciom i młodzieży. Daj Go 
chorym i cierpiącym. Daj naszym rodzinom, szkołom i urzędom. Daj Go zagubionym w życiu, 
bezdomnym i bezrobotnym. Uproś nam u Swojego Syna łaskę, abyśmy na to Twoje nawiedzenie 
przygotowali nasze serca. Wstawiaj się u Jezusa Chrystusa za wszystkimi, którzy w tym przygo-
towaniu będą nas wspomagać. Maryjo, do Syna swego nas prowadź.  Amen.
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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

07/07/2013 Natalia Łojuk
14/07/2013 Zofia Milewska

06/07/2013 
Agnieszka Plitnik i Marcin Jaśkiewicz

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. Ofiarodawcy, 
którzy złożyli ofiary w 2013 roku jak dotąd na 
sumę 61420 zł.:

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UWacław Jungiewicz, Sejny (l. 90) zm. 10/07/2013
ULeokadia Dobuszyńska, Sejny (l. 82) zm. 11/07/2013
UHenryk Czokajło, Suwałki (l. 81) zm. 09/07/2013
UMieczysław Wojciechowski, Iwanówka (l. 55) zm. 15/07/2013

1/ Adam Staśkiewicz, kawaler, Skarkiszki, Parafia 
tut. i Beata Czokajło, panna, Karolin.
2/ Radosław Woronowicz, kawaler, Sejny, Parafia 
tutejsza i Marta Cwalińska, panna, Augustów, Pa-
rafia Najśw. Serca Pana Jezusa.
3/ Władysław Janiak, kawaler, Nowa Łomnica, Para-
fia Stara Łomnica i  Dominika Tur, panna, Sejny.
4/ Albert Chmielewski, kawaler, Jodeliszki, Parafia 
tutejsza i Halina Pieczywek, panna, Mława, Parafia 
Matki Bożej Królowej Polski.
5/ Cezary Fiedorowicz, kawaler, Sejny, Parafia tu-
tejsza i Danuta Drażba, panna, Suwałki, Parafia Św. 
Aleksandra.
6/ Tomasz Bogdanowicz, kawaler, Żwikiele, Para-
fia Smolany i Ewelina Pachutko, panna, Dusznica, 
Parafia tutejsza.
7/ Paweł Makarewicz, kawaler, Krasnopol i Kata-
rzyna Bykas, panna, Sejny.
8/ Marcin Gniazdowski, kawaler, Łumbie, Parafia 
tutejsza i Barbara Miezio, panna, Sejny.
9/ Sebastian Luto, kawaler, Sejny i Marta Kubik, 
panna, Bystrzyca, Parafia Św. Franciszka z Asyżu.
10/ Adrian Mikielski, kawaler, Suwałki, Parafia Św. 
Aleksandra i Joanna Dabulis, panna, Sejny.

Moroz  Irena,Sejny, Konarskiego 
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Woj. Polskiego 
Czajkowska  Halina,Sejny, Rittlera 
Klucznik Renata,Sejny, Wojska Polskiego 
Gerwel Mirosław Teresa,Łumbie 
Miszkiel Józef Barbara,Sejny, 1 Maja 
Anuszkiewicz Remigiusz Danuta,Sejny, Zawadzkiego 
Kucharska Krystyna,Toruń
Cwalińscy,Augustów, Mickiewicza 
Janiak Władysław,Nowa Łomnica 
Szczudło Jadwiga,Gawiniańce 
Iwaszewscy Tadeusz Halina,Sejny, Targowa 
Dochód Stanisław Halina,Sejny, Łąkowa 
Modzelewscy Sławomir Anna,Sejny, Konopnickiej 
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Andrulewicz Kazimierz Marianna,Sejny, Strażacka 
Gryguć Andrzej Anna,Skustele 
Jodzio Tadeusz Helena,Sejny, Mickiewicza 
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego 
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej 
Sikorska Janina,Sejny, Konarskiego 
Buraczewscy Józef Maria,Sejny, Wojska Polskiego 
Kiejza Jan Elżbieta,Sejny, Piłsudskiego 
Jarzębowicz Mieczysław Marianna,Gryszkańce 
Ignatowicz Mieczysław Stanisława,Sejny, Łąkowa 
Oleksiak Marian Zofia,Suwałki, Korczaka
Moniuszko Stanisław Jadwiga,Sejny, Woj. Polskiego 
Czeszkiewicz  Marianna,Sejny, Wojska Polskiego 
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego 
Kaczanowska  Stanisława,Sejny, Wojska Polskiego 
Namiotko Marian Daniela,Sejny, Targowa 
Matan Mirosława,Sejny, Wojska Polskiego 



9Nr 112/2013

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 

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od 
przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, 

nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spot-
kania z Panem Jezusem, tak łatwo zastawiając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa 
– to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być solą dla współczesnego świata!

Z racji święta Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, 
orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach, poświęcenie pojazdów będzie w niedzielę, 28 lipca 

po Mszach św. o godz. 8.30, 10.00 i 11.30. Poświęcenie pojazdów już od kilku lat łączy się z akcją wspierania 
misji i misjonarzy: „Jeden grosz za jeden szczęśliwie przejechany kilometr”. Bóg zapłać kierowcom, którym 
poświęcimy pojazdy, a oni złożą dowolną ofiarę wspierającą misje.

Święto Policji obchodzić będziemy 26 lipca, w piątek. Msza św. w intencji naszych Policajntów i ich 
rodzin będzie o godz. 10.30. Zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie.

W pierwszym tygodniu sierpnia przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota mie-
siąca. 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. W piątek przed południem 
odwiedziny chorych w domach.

69. rocznica wybuchu powstania warszawskiego przypada we czwartek, 1 sierpnia. Poległym za wolność 
Ojczyzny winni jesteśmy naszą modlitewną pamięć.

W pierwszy piątek miesiąca, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią świętego 
Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie parafialnego kościoła i wzbudze-

nie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz 
wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego. Dokładnie odpust ten można uzyskać w czasie 
od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Nasza świątynia jest uprzywilejowana w tym względzie i 
można nawiedzając nasze Sanktuarium zyskać odpust zupełny. 

● 22 VII – Św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, 
jak wyrzucił z niej siedem złych duchów, i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu Zmar-
twychwstałego Pana;
● 23 VII – Św. Brygida (ok. 1302-1373), patronka Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie 
(żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią 
spotkania z Bogiem. 
● 24 VII – Św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia 
Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje 
życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a 
kanonizował ją Jan Paweł II w 1999 roku; 
● 29 VII – Św. Marta, siostra Łazarza i Marii; U nich w domu, w Betanii często Jezus odpoczywał;
● 31 VII – Św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy 
był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel zakonu jezuitów;
● 1 VIII – Św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, 
misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie 
ojców redemptorystów.
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NIEDZIELA, 21 lipca 2013
07:00 +Czesław +Czesława Tarasiewicz +Anna +Maria 

Ponganis i zm. z tych rodzin
08:30 +Czesław Matulewicz
10:00 +Daniel Lewkowicz +Zofia Rutkowska
11:30 +Konstanty Boraczewski
13:00 LT: +Jan Bałulis 
17:30 Dziękczynna za dar życia Mateusza Miszkiela 
 w 6 rocz.  śmierci
PONIEDZIAŁEK, 22 lipca 2013
06:30 +Błażej Gulan (6 rocz.)
08:00 +Witold +Helena Andrulewicz
08:00 +Stanisława +Jerzy +Jerzy z rodz. Wiźlańskich
08:00 +Marian Radzewicz (8mc)
17:30 +Jadwiga (9rocz.) +Kazimierz (3 rocz.) Markowiak 
17:30 O zdrowie i Boże błog. dla Anny i rodziny
WTOREK, 23 lipca 2013 
06:30 +Stefania Iwaszewska (6 rocz.)
08:00 +Anna +Antoni +Józef z rodz. Szulewskich 
 +Stanisława +Jerzy Suszczewicz
08:00 +Anna +Zygmunt +Franciszek z rodz. Papczyńskich
08:00 O Boże błog. i szczęśliwy lot dla Anety i Urszuli
17:30 +Mieczysław Albowicz (18 rocz.)
17:30 +Czesław Żegarski (1 rocz.)
ŚRODA, 24 lipca 2013
06:30 +Bolesław +Rozalia +Józef Żukowscy
08:00 Dziękczynno-błagalna za Annę Gudziewską 
 i o Boże błog. dla całej rodziny 
08:00 +Piotr Chmielewski +Florian +Adela
17:30 +Krzysztof Kowalewski  
17:30 +Ks. Sylwester Domel (14 rocz.)
CZWARTEK, 25 lipca 2013 
06:30 O boże błog. i opiekę MB dla Ewy Adukowskiej
08:00 +Eugeniusz Ziniewicz (20 rocz.)
08:00 +Anna Januszko (21rocz.)
17:30 +Krzysztof Pierożyński 
17:30 +Henryka Kunicka
PIĄTEK, 26 lipca 2013 
06:30 +Romuald Wołągiewicz (8 rocz.)
08:00 +Anna Leszkiewicz
08:00 +Anna Dąbrowska
10:30 O błog. Boże dla Policjantów i ich rodzin
17:30 +Aniela+Jan+Stanisław+Józef 
 z rodz. Teodorowskich
17:30 +Franciszek Ropel (9 rocz.)
17:30 +Kazimierz +Wacław +Zdzisław 
 z rodz. Cieślukowskich 
SOBOTA, 27 lipca 2013
06:30 +Natalia +Edwin Miszkiel
08:00 +Franciszek Błaszczak
08:00 +Stanisław Motuk
08:00 O Boże błog. w 20 rocz. ślubu Beaty i Janusza 

Kuczyńskich i dla całej rodziny.
15:00 O Boże błog. dla Nowożeńców 
17:30 +Anna +Marian Masianis
17:30 +Wojciech Wydro (8 rocz.)

Intencje mszalne 21.07.-04.08.2013
17:30 +Natalia  i z rodz. Myszczyńskich
NIEDZIELA, 28 lipca 2013
07:00 +Janusz Krakowski +Helena (7mc) i o zdrowie dla 

Elżbiety Szydłowskiej z Suwałk
08:30 +Mieczysław Aniszewski i zm. z rodziny
10:00 +Jerzy Woźnialis (10 rocz.) +Stefania +Andrzej
11:30 +Krzysztof Klucznik
13:00 LT: +Giedymin Boraczewski (5mc) +Ona Maczio-

nienie (3 rocz.)
17:30 +Czesław (6 rocz.) +Jadwiga Bronejko
PONIEDZIAŁEK, 29 lipca 2013
06:30 +Czesław
08:00 O Boże błog. i opiekę MB Sejneńskiej 
 dla Lei i Noemi
08:00 +Emilia +Józef +Bernard z rodz. Morozów
17:30 +Halina Zackiewicz
17:30 +Anna Gerwel
WTOREK, 30 lipca 2013 
06:30 +Zygmunt Rzeniecki (8 rocz.)
08:00 +Robert Czeszkiewicz +Helena +Józef +Antonina 

+Stanisław Gajdzińscy
08:00 +Anna +Antoni Czakis
17:30 +Anna +Wincenty i z rodz. Szczerbińskich
17:30 +Franciszka Polakowska-Gaus (4 rocz.)
ŚRODA, 31 lipca 2013
06:30 +Janina Kozakiewicz (11rocz.)
08:00 +Jan Kościelak (7 rocz.)
08:00 +Stanisław Radzewicz (15 rocz.)
08:00 +Janusz Pietkowski (19 rocz.)
17:30 O Boże błog., zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Haliny i rodziny
17:30 +Józef Sławiński
CZWARTEK, 1 sierpnia 2013 
06:30 +Marianna +Jan +Marian i z rodz. Łukaszewiczów 

i Kluczników
08:00 +Tadeusz Czeszkiewicz (8mc)
08:00 +Czesław +Rozalia +Wacław Twardowscy
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 +Julita Głembocka (4mc)
17:30 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Kazimierz z rodz. Do-

melów, Dziemidów, Marcinkiewiczów
PIĄTEK, 2 sierpnia 2013 
06:30 +Irena (10 rocz.) +Stanisław (12rocz.) Gotowiccy
08:00 +Piotr +Jan +Stanisław Żukowscy
08:00 +Stanisław Czarkowski
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 +Witold Buczyński (15 rocz.)
17:30 +Edward +Zdzisław Olejniczak
SOBOTA, 3 sierpnia 2013
06:30 +Franciszek Miszkiel 
08:00 +Antoni Gerwel (3 rocz.)
08:00 +Maria Polimska
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
16:00 O Boże błog. dla Nowożeńców
17:30 +Anna Toczewska +Bronisław
17:30 +Kazimierz Łyskowicz
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17:30 O Boże błog., opiekę MB Sejneńskiej dla Bogusła-
wy Niewulis w 50 rocz. urodzin i dla rodziny.

NIEDZIELA, 4 sierpnia 2013
07:00 +Jan Wiżlański (49 rocz.)
08:30 +Kazimierz Górski i jego rodzice
10:00 +Marianna (4 rocz.) +Grzegorz (1 rocz.) Palanis
11:30 +Józef +Stefania +Aleksander Makowscy
11:30 +Piotr Rogucki (greg)
13:00 LT: +Edward Żukowski (11mc) +Vitas Czernialis 

(5mc) +Ona Bukauskienie (30dz.) 
17:30 +Anna +Józef Depkun i ich rodzice

Gajdzińscy Marian Jadwiga,Sejny, Parkowa 
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury 
Gryguć Stanisław Marta,Sejny, 22 Lipca 
Miszkiel Ryszard Zofia,Skustele 
Absolwenci LO 1978,
Zianowicz Edmund Salomea,Sejny, Rittlera 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Ks. Kozakiewicz Jarosław,Zielona Góra
Radzwiłko Zdzisław Grażyna,Sejny, Zawadzkiego 
Siebert  Anna,Sejny, Wojska Polskiego 
Raglis Kazimierz Bożena,Skarkiszki 
Maślak Edmund Leokadia,Sumowo 
Krzywak Julian Maria,Sejny, Wojska Polskiego 
Roguccy Józef Biruta,Romanowce 
Wilkiel Wincenty Teresa,Sejny, Zawadzkiego 
Luto Marian Beneturda,Sejny, Łąkowa 
Żegarscy Grażyna i Jan,Sztabinki 
Szuszko Joanna,Sejny, Konarskiego 
Motuk Ryszard Krystyna,Sejny, Nowotki 
Malinowscy Czesław Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Sienkiewicz Aniela,Ogrodniki
Zjeżdżałka Franciszek,
Staśkiel Genowefa,Sejny, Konarskiego 
Dereń Alicja,Sejny, Zawadzkiego 
Gałdzewicz Ryszard Teresa,Sejny, Nowotki 
Polkowscy Krzysztof Małgorzata,Sejny, 11 Listopada 

Eucharystia dziękczynna i o błogosławieństwo Boże dla 
mieszkańców, wspólne pamiątkowe zdjęcie i agapa przy-
gotowana w pięknym ogrodzie Państwa Żegarskich
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WAKACYJNE SPOTKANIE AKCJI KATOLICKIEJ

Fot. E. Klimaniec

Zarząd D
iecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej D

iecezji Ełckiej zorganizow
ał w

akacyjne spotkanie form
acyjno – w

ypoczynkow
e w

 Sanktuarium
 

M
atki Bożej w

 Studzienicznej w
 środę, 10 lipca br. W

zięło w
 nim

 udział ponad 100 członków
 AK, w

 tym
 now

opow
stały O

ddział z Parafii M
B 

Częstochow
skiej z Augustow

a. W
 program

ie była konferencja ks. prof. Tadeusza Borutki na tem
at działalności apostolskiej AK, była w

spólna 
m

odlitw
a różańcow

a i Eucharystia koncelebrow
ana przez 9 kapłanów

 - asystentów
 AK w

 kaplicy M
atki Bożej Studzieniczańskiej na w

yspie. 
Spotkanie zakończyło się pogodnym

 w
ieczorem

 - agapą przy ognisku przygotow
anym

 przez Parafialny O
ddział AK ze Studzienicznej. 


