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Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz

Ewangelie ukazują nam Jezusa pozostają-
cego w tak intymnej więzi z Bogiem, że 

budzi ona w nas zdumienie. Czy naprawdę 
odczuwał On potrzebę rozmowy z Ojcem i 
słuchania Jego odpowiedzi tak, jak człowiek 
rozmawia z drugim człowiekiem? Czy również 
Jezus się modlił? Pytanie to jest jak najbardziej 
uprawnione chociażby dlatego, że wielu ludzi 
przywykło do myślenia o Jezusie jedynie w 
wymiarze Jego bóstwa. Faktem jest, że „teraz” 
znajduje się On, można tak powiedzieć, „w ło-
nie Ojca  (J 1,18) i raczej jawi się nam jako Ten, 
który wstawia się za nami (Hbr 7,25) niż jako 
Ten, który się za nami modli. Słusznie zatem 
używamy czasu przeszłego, pytając: Czy Jezus 
się modlił? To nas odsyła do Jego życia w ludz-
kim ciele, gdy z głośnym wołanem i płaczem 
za swych dni doczesnych zanosił On gorące 
prośby i błagania do Boga (Hbr 5,7).
Fakt ten mógłby nas zdumieć, gdybyśmy 
wyobrażali sobie Jezusa bardziej na sposób 
boski niż ludzki. Stąd wątpliwość: jeśli był 
On Bogiem, to po co cię modlił? To proste, 
zdawałoby się naiwne pytanie, wskazuje nam 
wyraźnie, jak bardzo potrzebny jest powrót 

 Więź, którą trzeba odkryć

do lektury Ewangelii. Jeśli przyjrzymy się im 
uważnie, spostrzeżemy, że opowiadają nam 
zasadniczo historię pewnej relacji, odsłaniają-
cej prawdziwe oblicze Boga, który nie jest tyl-
ko niewidzialnym Ojcem, ale także wcielonym 
Synem i wylanym Duchem Świętym.
Jeśli pamiętamy o tym, że Bóg, w którego 
wierzą chrześcijanie, jest Jeden, ale w Trzech 
osobach, to wówczas otwiera się przed nami 
właściwa perspektywa, co skłania nas do do-
ciekań, jaki rodzaj relacji ich łączy, zważywszy 
na to, że Jezus starał się właśnie rozjaśnić re-
lację Boga do Niego i na odwrót. Prawdę mó-
wiąc, będzie można coś z tej relacji zrozumieć 
tylko dzięki owej trzeciej osobie - Duchowi 
Świętemu - tak bliskiemu i niewypowiedzia-
nemu. Jedynie On może nas poprowadzić nie 
tyjko do myślenia o relacji między Ojcem i Sy-
nem, ale nawet nam pomóc wejść w tę relację. 
Jest to właśnie to, co rozumiemy pod nazwą 
„modlitwa chrześcijańska”. Tę samą myśl lepiej 
wypowiada papież Jan Paweł II w swoim po 
jubileuszowym liście apostolskim: Sprawia 
ją [modlitwę] w nas Duch Święty, ona zaś 
otwiera nas - przez Chrystusa i w Chrystusie 
- na kontemplację oblicza Ojca (NMI 32). A 
zatem, aby dotrzeć do fundamentu naszej 
modlitwy, musimy wejść w modlitwę Jezusa 
na tyle, na ile pozwalają nam na to ewange-
liczne świadectwa.

Pielgrzymi trud umacnia więź z Bogiem i braćmi
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MOC SŁOWA
Niedziela XX Zwykła w Ciągu Roku   
           - 18 sierpnia 2013
 Łk 12, 49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bar-

dzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam 
przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, 
powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pię-
cioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje 
stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; 
ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka 
przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa 
przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Refleksja niedzielna:
 

Winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam 
zawodach”. Obraz zawodów sportowych mocno 

działa na wyobraźnię. Bez trudu przypominamy sobie 
zawodników ruszających do biegu w otoczeniu dopin-
gujących ich tłumów. Ważne, żebyśmy to my byli tymi 
biegnącymi do mety zawodnikami.
To, co dzieje się w Kościele, jest - podobnie jak zawody 
lub olimpiada - uważnie obserwowane i komentowa-
ne przez wiele postronnych osób. Przy każdym więk-
szym wydarzeniu albo skandalu możemy wysłuchać 
fachowych analiz i opinii. Wygłaszającym je biernym 
obserwatorom obcy jest ból i zmęczenie. Ci zaś, którzy 
bezpośrednio uczestniczą w wydarzeniach, inaczej 
odczuwają tak gorycz porażki, jak i smak zwycięstwa 
osiągniętego po wielkim wysiłku i walce.
Zawodnikowi niewiele pomogą podpowiedzi albo kry-
tyka otoczenia, natomiast bardzo ważne jest dla niego 
wsparcie kolegi. Kogoś, kto podejmuje ten sam trud, a 
przez to staje się bliski. Rozumie nasze problemy, wie, 
z czym się zmagamy. Czasem ktoś taki potrafi udzielić 
dobrej rady. Jeśli jest prawdziwym przyjacielem, potrafi 
wysłuchać i udzielić wsparcia.
„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię (...). Czy myślicie, 
że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, 
lecz rozłam”. Ewangelia mówi nam o zmaganiu, wręcz 
o wojnie, w której stawką jest zbawienie. Podejmując tę 
walkę, poznajemy wartość braterstwa. Jeśli stawką jest 
życie, to nie ma miejsca na udawanie. Komentatorzy 
stają się zupełnie bezużyteczni.

Niedziela XXI Zwykła w Ciągu Roku
   – 25 sierpnia 2013
 Łk 13, 22-30

Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał 
swą podróż do Jerozolimy.

Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą 
zbawieni?». On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez 
ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie 
chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu 
wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, 
zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz 
nam”; lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jeste-
ście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i 
piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd 
jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopusz-
czający się niesprawiedliwości”. Tam będzie płacz i 
zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i 
Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, 
a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze 
wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za 
stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są 
pierwsi, którzy będą ostatnimi».

Refleksja niedzielna:

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi” - to wezwanie 
wydaje się zupełnie nie pasować do rzczywistości, 

w której na co dzień żyjemy. Nasz świat jest mocno 
przetworzony, dostosowany do naszych potrzeb, pe-
łen sztucznych udogodnień. Mamy samochody i coraz 
rzadziej chodzimy na własnych nogach. Żeby zachować 
zdrowie, wyznaczamy sobie czas na trening, bo w pracy 
i w domu siedzimy przed ekranami komputerów czy 
telewizorów. Nawet podczas urlopu na wsi kupujemy 
jedzenie w kolorowych opakowaniach i zapominamy, 
jak wyglądają rośliny i zwierzęta, dzięki którym nie cho-
dzimy głodni.
W takich warunkach można ulec złudzeniu, że wszystko 
jest osiągalne, dostępne, że możliwe jest życie bez trudu. 
Szczególnie w wielkich miastach, przy powszechnym 
dostępie do techniki, tracimy z oczu miarę rzeczywistości. 
W wybetonowanej miejskiej pustyni można zapomnieć, 
jak trudno brodzi się w zaspach i ile trzeba wysiłku, aby w 
deszczu wejść zabłoconą drogą na wysoką górę.
Człowiek potrzebuje zachwytu, ale też wytężonego wysił-
ku dla tworzenia rzeczy wartościowych. Potrzebuje uwa-
gi i zainteresowania, aby w wolności zacząć działać. Jeśli 

(cd - na stronie 4)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XX ZWYKŁA, 18 sierpnia 2013 
Słowo Boże: Jr 38,4-6.8-10; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53

PONIEDZIAŁEK, 19 sierpnia 2013, Święto Rocznicy 
Poświęcenia Kościoła Katedralnego
Słowo Boże: Sdz 2,11-19; Mt 19,16-22

WTOREK, 20 lipca sierpnia 2013, wsp. św. Bernarda 
z Clairvaux
Słowo Boże: Sdz 6,11-24; Mt 19,23-30

ŚRODA, 21 sierpnia 2013, wsp. św. Piusa X, pap.
Słowo Boże: Sdz 9,6-15; Mt 20,1-16

CZWARTEK, 22 sierpnia 2013, wsp. NMP Królowej
Słowo Boże: Sdz 11,29-39; Mt 22,1-14

PIĄTEK, 23 sierpnia 2013, wsp. św. Róży z Limy, 
dziewicy
Słowo Boże: Rt 1,1.3-6.14-16.22; Mt 22,34-40

SOBOTA, 24 sierpnia 2013, Święto św. Bartłomieja 
Apostoła
Słowo Boże: Ap 21,9b-14; J 1,45-51
Odpust w Żegarach

NIEDZIELA XXI ZWYKŁA, 25 sierpnia 2013 
Słowo Boże: Iz 66,18-21;Hbr 12,5-7.11-13;Łk 13,22-30

PONIEDZIAŁEK, 26 sierpnia 2013, Urocz. NMP 
Częstochowskiej
Słowo Boże: Prz 8,22-35; Ga 4,4-7; J 2,1-11

WTOREK, 27 sierpnia 2013, wsp. św. Moniki
Słowo Boże: 1Tes 2,1-8; Mt 23,23-26

ŚRODA, 28 sierpnia 2013, wsp. św. Augustyna, bpa 
i doktora Kościoła
Słowo Boże: 1Tes 2,9-13; Mt 23,27-32

CZWARTEK, 29 sierpnia 2013, wsp. Męczeństwa 
Św. Jana Chrzciciela
Słowo Boże: Jr 1,17-19; Mk 6,17-29

PIĄTEK, 30  sierpnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Tes 4,1-8; Mt 25,1-13

SOBOTA, 31 sierpnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Tes 4,9-11; Mt 25,14-30
Dzień Solidarności i Wolności

NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 1 września 2013 
Słowo Boże: Syr 3,17-20.28-29; Hbr 12,18-24; Łk 14,1.7-14

Odpust Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej 
(38. Rocznica Koronacji Cudownej Figury- 7.IX. )

tego zabraknie, pozostanie tylko niewolnikiem zmusza-
nym (lub zmuszającym się) do pracy, szukającym okazji 
do ucieczki, uwolnienia się od niechcianego ciężaru.
Aby nasze życie było autentyczne i nie zostało zmarno-
wane, potrzebujemy dyscypliny i wychowania. Najlepszy 
Ojciec prowadzi nas, podtrzymując w chwilach słabości, 
podnosząc z upadków, ale też pouczając i karcąc, kiedy 

tego potrzebujemy. Nauczyciel, który tylko chwali, nigdy 
nie nauczy rzeczy trudnych. Na wdzięczność zasługuje 
upomnienie, które wynika z pragnienia dobra, bo jest 
innym obliczem miłości. Oby taka właśnie dojrzała mi-
łość była naszym udziałem, obyśmy pozwolili się wy-
chowywać i nie stanęli jak ludzie z dzisiejszej Ewangelii, 
zdumieni, przed zatrzaśniętymi drzwiami.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE  PATRONUJĄ NAM:

● 20 VIII – Św. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja) i doktor Kościoła, 
wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”;
● 21 VIII – Św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety 
o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię 
Święta; nazwano go „papieżem dzieci”;
● 24 VIII – Św. Bartłomiej Apostoł. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł 
śmierć męczeńską;
● 27 VIII – Św. Monika, matka Świętego Augustyna (354-430), która swoją wytrwałą modlitwą 
wyprosiła jego nawrócenie;
● 28 VIII – Św. Augustyn (354-430), syn Świętej Moniki, po nawróceniu został biskupem i wy-
bitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągłe aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano go 
doktorem Kościoła;
● 29 VIII – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela.  Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu 
liturgicznym tego Świętego po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją 
bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, 
zapłacił najwyższą cenę.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OTWÓRZ MU 
- klamka jest po twojej stronie

Ks. Tomasz Jaklewicz, dziennikarz „Gościa Niedziel-
nego” słowem pisanym pobudza nas do głębokiej 
refleksji nad sobą, swoją wiarą i relacjami z Bogiem 
i braćmi. Na stronie www.katolik.pl znalazłem cie-
kawą i jakże aktualną refleksję tegoż autora. Warto 
przeczytać.

Uwierzyć oznacza wybrać Jezusa jako światło 
dla swojego życia. Uznać w Nim nauczyciela. 

Zostaliśmy ochrzczeni jako dzieci. Czy jako dojrzali 
ludzie powiedzieliśmy świadomie osobiście TAK 
Chrystusowi i Jego Kościołowi?
Nie każde zakochanie staje się dojrzałą miłością. Na 
pewnym etapie znajomości, bliskości, chodzenia 
ze sobą pojawia się pytanie, czy chcemy razem iść 
przez życie. Konieczna jest więc decyzja. Z tym wie-
lu ludzi ma dziś problem. Jeśli jednak zdecydują 
się, dają sobie słowo. Głośno, publicznie, podczas 
ślubu. „Chcę, byś ty był moim mężem/była moją 
żoną, na dobre i na złe, aż do śmierci”. Z wiarą jest 
podobnie. Ona również wymaga decyzji. Trzeba 
dać słowo, postawić na Boga, uznać Chrystusa 
za Zbawcę, Mistrza, Przewodnika, zadeklarować: 
„chcę iść z Tobą przez życie, na dobre i na złe, aż 
do śmierci”. W początkach chrześcijaństwa, kie-
dy chrzczono głównie dorosłych, Kościół przed 
udzieleniem sakramentu chrztu publicznie pytał 
kandydatów o ich decyzję. Dziś, gdy chrzcimy 
dzieci, ta decyzja powinna pojawić się w którymś 
momencie dorosłego życia. I powiedzmy sobie 
szczerze, gdzieś to się rozmywa, brakuje tego mo-
mentu. Niby idziemy za Jezusem, ale tak nie do 
końca. Niby jesteśmy katolikami, ale jakby co, to 
zobaczymy. Oczywiście przyjmowanie kolejnych 
sakramentów jest jakimś wyrazem decyzji pójścia 
za Chrystusem. Ale idąc do Pierwszej Komunii 
Świętej czy do bierzmowania, jesteśmy nadal 
dziećmi, trudno więc mówić o dojrzałym wyborze. 
Ewangelizacja ochrzczonych polega więc właśnie 
na zaproszeniu chrześcijan do świadomej decyzji: 
„Tak, Jezu, chcę iść z Tobą przez życie, poddaję się 
Twojemu prowadzeniu”. Więc zastanów się, czy 
warto czytać ten tekst dalej. Ostrzegam, to może 
być niebezpieczne.  
Podłączenie do Bożej elektrowni
Nieraz najbardziej banalne przykłady przemawiają 
do wyobraźni. Więc spróbujmy. Każde urządzenie 
elektryczne musi być podłączone do prądu. Inaczej 

nawet najdroższy czy najbardziej skomplikowany 
sprzęt nie zadziała. Nieraz odnosimy wrażenie, że 
nasza wiara jakby „nie działa” w codziennym życiu. 
Jest jak lodówka niepodłączona do prądu, służy 
najwyżej jako mebel, regał na książki czy bieliznę, 
ale nie spełnia właściwego zadania. Nasz problem 
polega właśnie na tym, że nie podłączyliśmy się do 
Bożego zasilania. Wiara to jest właśnie ów „kabel” 
łączący nas z Jezusem, niewyczerpanym źródłem 
energii. 
Tą energią jest Boża miłość, która, jeśli tak wol-
no powiedzieć, wybuchała w Chrystusie, w Jego 
krzyżu i zmartwychwstaniu. To jest ów „reaktor”, w 
którym uwolniła się olbrzymia siła, moc zbawienia. 
Sam Benedykt XVI przyrównał kiedyś to, co stało 
się na krzyżu, do reakcji rozszczepienia atomu. 
Mówił, że to jakby głęboki wybuch dobra zwycię-
żającego zło, który wywołuje łańcuch przemian, 
stopniowo odmieniających świat. Przemoc, której 
doświadczył Jezus, została przemieniona w miłość, 
życie w śmierć. Zostałeś więc już odkupiony, zba-
wiony, ocalony. Wystarczy teraz tylko przyjąć ten 
dar. Podłączyć swoje żarówki do tej „elektrowni”, 
wtedy twoje życie zaświeci, zajaśnieje. W świę-
ta Bożego Narodzenia tyle migających lampek, 
gwiazdek, choinek. Pięknie, ale jednocześnie w 
tylu ludzkich sercach ciemno i zimno. Potrzebuje-
my Bożego światła. Bez niego święta będą pustą 
ramą bez obrazu, urodzinami bez solenizanta. 
Przecież to bez sensu!  
Jest jeszcze jeden przykład, wprawdzie często 
przytaczany, ale przyznam, że wciąż do mnie prze-
mawia. To opowieść o linoskoczku, który rozwiesił 
linę wysoko między domami. Ludzie się zbiegli, 
podziwiali śmiałka, gdy przechodził po linie ponad 
ich głowami. W pewnym momencie linoskoczek 
zawołał do zebranych: „Czy wierzycie, że mogę 
wziąć taczkę i przejechać po linie na drugą stro-
nę?”. „Wierzymy”. I tak się stało. „Czy wierzycie, że 
mogę napełnić ją teraz piachem i zrobić tak samo?”. 
„Wierzymy”. I tak się stało. „A czy wierzycie, że mogę 
wziąć do tej taczki człowieka i przewieźć go bez-
piecznie na drugą stronę?”. „Wierzymy” – zawołali 
ochoczo. „To poproszę, może pana, żeby wsiadł do 
taczki...”. „Oj, dlaczego ja?”. Wierzymy teoretycznie, 
czy wsiadamy do tej taczki? ( cdn.)
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

Znajdujemy się na progu wieczności. Życie 
Matki Chrystusowej na ziemi już się zakoń-
czyło. I oto w chwili, kiedy dopełnia się w Niej 
prawo śmierci, zwyciężonej przez zmartwych-
wstanie Jej Syna, z Serca Maryi wypływa na 
nowo hymn, który jest hymnem zbawienia i 
łaski: hymnem wniebowzięcia. Kościół kła-
dzie z powrotem w usta Wniebowziętej, Matki 
Bożej, Magnificat: „Raduje się duch mój w 
Bogu, moim Zbawcy... Wielkie rzeczy uczynił 
mi Wszechmocny” (Łk 1, 47. 49).
Czynił je od początku. Od chwili Jej poczęcia 
w łonie matki, Anny, kiedy wybrawszy Ją na 
Matkę swojego Syna, uwolnił Ją od jarzma 
dziedzictwa grzechu pierworodnego. I po-
tem, w ciągu lat dzieciństwa, kiedy wezwał 
Ją całkowicie do siebie, na swoją służbę. I 
następnie za pośrednictwem Zwiastowania 
w Nazarecie i przez noc betlejemską, i przez 
trzydzieści lat życia ukrytego w domu w 
Nazarecie. I kolejno za pośrednictwem do-
świadczeń lat nauczania Jej Syna Chrystusa 
i okropnych cierpień Jego krzyża, i jutrzenki 
zmartwychwstania...
Naprawdę,„wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny...”W słowach Magnificat uka-
zuje się całe serce naszej Matki. One są dzi-
siaj Jej testamentem duchowym. Każdy z nas 
powinien patrzeć na swoje życie, na historię 
człowieka w pewien sposób oczyma Maryi.
Ponieważ to, co Jej uczynił, to uczynił dla 
nas, a zatem uczynił także nam. Dla nas stał 
się człowiekiem, nam przyniósł łaskę i praw-
dę. Nas czyni dziećmi Bożymi i dziedzicami 
nieba.
Słowa Maryi dają nam nową wizję życia. Wi-
zję wytrwałej i spójnej wiary. Wiary, która 
jest światłem życia codziennego. Tych dni 
niekiedy spokojnych, ale często burzliwych i 
trudnych. Wiary, która rozjaśni w końcu ciem-
ności śmierci każdego z nas.
To spojrzenie na życie i na śmierć niech będzie 
owocem święta Wniebowzięcia.

Raduje się duch mój w Bogu, 
w moim Zbawcy...

wybrał E. Klimaniec

Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja 

Czas szybko biegnie. Zbliża się nasze spotkanie z Kró-
lową Polski. Nawiedzenie naszej parafii przez Matkę 

Najświętszą w Jej Świętym Wizerunku Jasnogórskim ma 
być dla nas szlachetnym bodźcem do dalszej pracy nad 
wykorzenieniem wad i umacnianiem cnót w naszym 
życiu. Trwajmy przy Maryi, przy naszej Pani i Królowej. 
Rozmawiajmy 
z Nią, przed-
kładajmy Jej 
nasze potrze-
by, otwierajmy 
serca, prośmy o 
pomoc, o opie-
kę i dziękujmy 
za wszystko.
Skądże mi to, że 
przyszła Matka 
Pana mego do 
mnie? – woła z 
radością św. El-
żbieta, ujrzaw-
szy Maryję w 
swoim domu. 
I nasze serca 
niech ożywiają podobne uczucia pokornego zdziwie-
nia, że Pani Jasnogórska, Królowa, Bogurodzica Dzie-
wica, Bogiem sławiena Maryja nawiedza swoje dzieci 
w naszej Matki niebieskiej, abyśmy dobrze zapamiętali 
sobie Jej obraz w duszy i nigdy go z oczu nie stracili. 
Prośmy Matkę Najświętszą szczególnie o to, abyśmy 
byli zawsze Jej dziećmi, abyśmy przez pracę nad sobą, 

Intencja ogólna: Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego 
towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w znaku Jej Obrazu.
Intencja miesiąca: Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, aby wstawiennictwo Królowej Polski owocowało 
zachowaniem tożsamości katolickiej i narodowej Polaków.
Modlitwa miesiąca:  O Maryjo, Jasnogórska Pani, wyniesiona przez Syna do niebieskiej chwały, 
otaczaj macierzyńską miłością nasz polski naród, który Cię wybrał na swoją Królową.
Najlepsza Matko i Królowo udziel nam pociechy w utrapieniach, broń w niebezpieczeństwach 
i wspieraj w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański.
Matko Jasnogórska, ogarnij miłością Ducha Świętego Kościół i naród polski. Sprowadź na drogę 
wiary wszystkich niewierzących braci naszych. Razem z Tobą, Maryjo, wołamy do Jezusa w V 
tajemnicy chwalebnej Różańca Świętego: Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

W intencji Ojczyzny - o zachowanie tożsamości katolickiej i narodowej Polaków
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Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja 

przez pielęgnowanie łaski Bożej w duszach, coraz bar-
dziej do Niej upodobniali się.
Skończy się nawiedzenie. Maryja pójdzie dalej do swych 
dzieci. Niech te chwile pobytu Jej wśród nas obudzą w 
sercach naszych miłość ku Jej Synowi Bożemu i do Niej. 
Niech będą źródłem nowych sił do pracy nad wpro-

wadzeniem w 
nasze życie oso-
biste, rodzinne 
i społeczne 
wiary, nadziei i 
miłości.
Królowo Polski, 
wyproś nam 
łaskę wierności 
i wytrwałości 
przy Tobie i 
Twoim Synu 
Jezusie Chry-
stusie.
Królowo Korony 
Polskiej i Matko 
Narodu, ty dalej 
nas otaczaj mi-

łością matczyną, bo Tyś w modlitwach naszych, gdy 
prosimy Boga, nadzieją oraz wiarą, łaską i przyczyną. 
Cóż bardziej radosnego niż być Twoim dzieckiem i 
wiedzieć, że nas otaczasz troską i obroną, w tych miej-
scach na ziemi dokąd przychodzimy, gdzie Bóg Ciebie 
naznaczył cudem i koroną.
  - Irena -

Madonna Swarzewska 
 Królowa Polskiego Morza

Intencja ogólna: Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego 
towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w znaku Jej Obrazu.
Intencja miesiąca: Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, aby wstawiennictwo Królowej Polski owocowało 
zachowaniem tożsamości katolickiej i narodowej Polaków.
Modlitwa miesiąca:  O Maryjo, Jasnogórska Pani, wyniesiona przez Syna do niebieskiej chwały, 
otaczaj macierzyńską miłością nasz polski naród, który Cię wybrał na swoją Królową.
Najlepsza Matko i Królowo udziel nam pociechy w utrapieniach, broń w niebezpieczeństwach 
i wspieraj w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański.
Matko Jasnogórska, ogarnij miłością Ducha Świętego Kościół i naród polski. Sprowadź na drogę 
wiary wszystkich niewierzących braci naszych. Razem z Tobą, Maryjo, wołamy do Jezusa w V 
tajemnicy chwalebnej Różańca Świętego: Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

W intencji Ojczyzny - o zachowanie tożsamości katolickiej i narodowej Polaków
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Na trasie Puck – Władysławowo, na Kaszubach 

leży miejscowość Swarzewo i tamtejsze Sank-
tuarium Maryjne z cudowną figurą Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem.  Jaka jest historia tego miejsca? 
Najstarsza legenda mówi o tonącym podczas sza-
lejącego sztormu żaglowcu, którego załoga modliła 
się o ocalenie przed okrętową figurką Matki Bożej z 
Dzieciątkiem. Prośby żeglarzy zostały wysłuchane. 
Wkrótce znaleźli się na lądzie, a z morza, resztkami 
sil wydobyli figurkę Tej, której zawdzięczali życie. 
Statuetkę Wybawicielki ustawili - na pamiątkę miej-
sca ocalenia - w pobliżu wiejskiej studzienki. Tam ją 
zobaczyła, promieniującą, miejscowa ludność Swa-
rzewa.  Kaszubscy rybacy wystawili nad studzienką 
kapliczkę i czcili w niej Madonnę aż do chwili, kiedy 

w połowie XV 
wieku postano-
wili przenieść 
figurkę do 
Kościoła pod 
w e z w a n i e m 
św. Piotra i Pa-
wła w Helu. W 
Swarzewie bo-
wiem kościół w 
owych czasach 
jeszcze nie ist-
niał. Pierwszy 
kościół w Swa-
rzewie zbudo-
wano w dru-
giej połowie 
XV wieku. Tę 
pierwszą swa-

rzewską świątynię wznieśli żeglarze.  W początkach 
XVI w. zdominowana przez protestantów ludność 
helska z czasem usuwała w cień kult Maryi, zwraca-
jąc się zwłaszcza przeciwko Jej wyobrażeniom. Nie 
zachowały się żadne źródła pisane, z których można 
byłoby wyczytać, w jaki sposób figurka Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem wróciła do Swarzewa. Legenda 
mówi, że protestanci helscy wrzucili statuetkę do 
morza. I oto, ta lekka rzeźba z lipowego drewna, 
niesiona sprzyjającymi wiatrami, przypłynęła na 
powrót do Swarzewa. Figura z drzewa lipowego ma  
52 cm wysokości, a z promienistą aureolą 85 cm. 
Madonna trzyma Dzieciątko na lewym ręku, dłonią 
obejmuje stópkę Jezusa. W dłoni prawej dzierży 
berło, wewnątrz którego umieszczono pergamin z 
fragmentem papieskiego dekretu koronacyjnego. 
Dzieciątko prawą rączką wskazuje ( w geście błogo-
sławieństwa) na Matkę, a w lewej trzyma symbolicz-
ną kulę ziemską.  Koronacja Madonny Swarzewskiej 
odbyła się 8.09.1937 roku.  - Halina - 
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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

11/08/2013 Miłosz Dembowski, Ksawery Sojko

03/08/2013 
Ewelina Polkowska i Rafał Sykuła
10/08/2013
Magdalena Meyza i Wojciech Staniewicz
Katarzyna Adamowicz i Tomasz Korpak
15/08/2013
Magdalena Prolejko i Paweł Godlewski

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 73490 zł.:
Kamiński Franciszek,Klejwy 
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego 
Korzenieccy Stanisław Danuta,Bubele
Wołukanis  Sabina,Sejny,Głowackiego 
Wołyniec Julianna,Sejny,Konarskiego 
Namiotko Stanisław,Sejny,Wojska Polskiego 
Kąkolewscy Henryk Małgorzata,Sejny, Piłsudskiego 
Łatwis Eugeniusz,Sejny,Wojska Polskiego 
Kosa Czesława,Rynkojeziory 
Polkowscy Krzysztof Małgorzata,Sejny,11 Listopada 
Zubowicz Janina,Sejny,Nowa 
Ejdulis Stanisław Wiesława,Sejny,Konarskiego 
Przeborowscy Zenon Krystyna,Sejny,Konopnickiej 
Dziemitko Andrzej Bożena,Sejny,Konarskiego 

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

URomuald Dzimitko, Zaleskie (l. 83) zm. 30/07/2013
UMarianna Dziemido, Sejny (l. 103) zm. 31/07/2013
UTeresa Karłowicz, Stabieńszczyzna (l. 77) zm. 05/08/2013
UPaweł Koneszko, Bubele (l. 22) zm. 04/08/2013

Przekopscy Dariusz Joanna,Sumowo 
Radzewicz  Aniela,Sejny,Konarskiego 
Kordowska Genowefa,Sejny,Nowotki 
Węgrzyk Dominik Małgorzata,Sejny,1 Maja 
Drozdowscy Henryk Teresa,Białystok
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna 
Anuszkiewicz  Krystyna,Sejny, Parkowa 
Ciszewscy Marian Genowefa,Sejny, Konarskiego 
Palewicz Marian Bronisława,Sejny, Konarskiego 
Gawinowicz Marian,Sejny, Krzywa 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Stylińscy Tadeusz Alicja,Sejny,Wojska Polskiego 
Korzeccy Stanisław Lucyna,Sejny,Wojska Polskiego 
Buczyńska  Czesława,Sejny,Wojska Polskiego 
Wojciechowicz Jarosław Bożena,Sejny,Łąkowa 
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny,Konopnickiej 
Rugienis Jadwiga,Sejny,Konopnickiej 
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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 

Wsierpniu nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. Od najwcześniejszych wieków Kościół 
wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz 

Naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 
1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał 
ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat 
Syna – Króla i Pana wszystkiego. Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej obchodzić będziemy 26 
sierpnia, w poniedziałek. Na zakończenie Pieszej Pielgrzymki naszej Diecezji na Jasną Górę, stając przed 
Obliczem naszej Matki i Królowej, nasz Biskup Jerzy wraz z kapłanami i pielgrzymami naszej Diecezji 
zaprosił Matkę Bożą do naszej diecezji. Peregrynacja Świętego Wizerunku Jasnogórskiego rozpocznie 
się od Suwałk, 21 września, w sobotę. Do naszej Parafii Święty Obraz zawita w sobotę, 12 października. 
Przygotowujemy się przez modlitwę, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego, a bliższym przygotowaniem 
będą Misje Święte, które rozpoczniemy 6 października. Poprowadzą je Ojcowie Sercanie. Módlmy się o 
nawrócenie naszej Parafii i życie według Bożych przykazań.

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych obchodzony będzie w piątek, 23 sierpnia. Dzień 
ten został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku. Po raz pierwszy był publicznie ob-

chodzony dopiero w 2011 i to w Warszawie. W naszym Narodzie możemy się doliczyć całych zastępów 
rodaków prześladowanych przez systemy polityczne minionych dziesięcioleci. Wielu z nich złożyło naj-
wyższą ofiarę swojego życia. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje 
się naginać historię w imię tak zwanej poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać! Tego dnia 
módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych pokoleń.

94 rocznicę Powstania Sejneńskiego obchodzić będziemy w niedzielę, 25 sierpnia. Msza św. za po-
ległych powstańców będzie o godz. 10.00, po czym nastąpi przemarsz pod Pomnik Powstania 

Sejneńskiego i złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Sejn i Sejneń-
szczyzny na wspólną modlitwę.

Święto Bartłomieja Apostoła w sobotę, 24 sierpnia. Kościółek w Żegarach cieszy się Jego patronatem, 
a więc tego dnia uroczystość odpustowa. Msza św. w języku litewskim będzie o 14.30, a w języku 

polskim o 16.00. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczcić św. Bartłomieja i za Jego przyczyną prosić 
Boga o potrzebne  łaski.

Doroczny Odpust Parafialny ku czci Matki Boskiej naszej Pani Sejneńskiej związany z 38 rocznicą Korona-
cji Cudownej Figury przeżywać będziemy w niedzielę, 1 września. Porządek Mszy św. jak w niedzielę, 

nie będzie Mszy w Krasnowie, a suma będzie o godz. 11.00 pod przewodnictwem Ks. prałata Tadeusza 
Rynkiewicza, proboszcza z Suwałk. Po Mszy św. będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i Nowenna do 
Matki Boskiej Sejneńskiej, a po Mszy w języku litewskim, a więc od 14.00 adoracja Najśw. Sakramentu do 
wieczornej Mszy św.. Wszystkich naszych Parafian i Gości serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału 
w naszym odpuście.

Tegoroczne żniwa dobiegają końca. Dożynki są aktem wdzięczności Bogu i ludziom za ich trud. Zwyczaj 
ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości 

duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Nasze wspólne dziękczynienie w wymiarze 
dekanalno-powiatowym będzie w niedzielę, 8 września o godz. 10.00. Bardzo zachęcamy rolników ze 
wszystkich wiosek do przygotowywania wieńców dożynkowych, bukietów czy kosza owocowo-warzyw-
nego – wróćmy do starych dobrych tradycji i weźmy czynny udziału we wspólnym dziękczynieniu.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na prace remontowe prowadzone w Parafii. Trwają prace wy-
kończeniowe domu parafialnego - za kilkanaście dni piętro budynku, a więc plebania będzie gotowa i 

kapłani sejneńscy powrócą na swoje miejsce. Prace remontowe okien w bazylice rozpoczną się 19 sierpnia 
- 6 okien będzie wyremontowanych, wymienione szkło i wstawione dodatkowe okna zewnętrzne. Pod 
koniec sierpnia rozpoczną się prace w klasztorze - wymiana okien wirydarza i drzwi wejściowych. Ofiary 
złożone na tacę na remonty w lipcu wyniosły 6800 zł. Bóg zapłać.
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NIEDZIELA, 18 sierpnia 2013 
07:00 +Wincenty Ogórkis (65 rocz.)
08:30 O błog. Boże, miłość i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Tomasza i Urszuli Gylis w 1 rocz. ślubu
10:00 +Jan Andrulewicz +Stanisława +Feliks Staśkiel
11:30 O błog. Boże, wiarę i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Pawła Krzemińskiego
11:30 +Piotr Rogucki (greg)
13:00 LT: +Antoni Matulewicz (rocz.) i jego rodzice
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Marty i Mariusza 

Radomskich i ich dzieci Kuby i Natalii
PONIEDZIAŁEK, 19 sierpnia 2013
06:30 +Adam Jakubowski +Józef Malinowski
08:00 +Bolesław Kutyło
08:00 +Antoni Suchocki (23 rocz.) 
 +Genowefa +Wacław Letkiewicz
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 +Mariola Frączak-Krywanis
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Bolesławy Maksimowicz
17:30 +Stefania +Zygmunt Luto i ich rodzice i dzieci
WTOREK, 20 sierpnia 2013 
06:30 +Aniela Sienkiewicz (3mc)
08:00 +Bernard Makarewicz, jego rodzice i rodzeństwo
08:00 +Franciszek +Justyn +Bronisława +Janina Macianis 
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Zygmunta
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 +Sabina Miszkiel (4mc)
17:30 +Helena Gniazdowska (2 rocz.)
ŚRODA, 21 sierpnia 2013  
06:30 +Zofia +Stanisław +Wacław Michalscy
08:00 +Józef Baran (8 rocz.)
08:00 +Walenty +Apolonia i zm. z rodz. Gołębiowskich 

i Węgrzynowiczów
08:00 +Piotr Rogucki (greg) 
17:30 O Boże błog. dla Anity Chrulskiej w 1 rocz. urodzin  

i dla rodziców
17:30 +Maria Tujakowska (24 rocz.) +Zofia +Franciszek
17:30 +Sabina (2 rocz.) +Maria (3 rocz.) Żylińscy
CZWARTEK, 22 sierpnia 2013 
06:30 +Maria Radzewicz (9mc) 
08:00 +Helena +Józef Kubrak 
08:00 +Kazimierz (30 rocz.) +Katarzyna Milewscy 
 i z rodz. Wołyniec
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 O błog. Boże i miłość dla Moniki i Karola w 4 rocz. 

ślubu i dla rodziny
17:30 +Franciszek Pachutko (17 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Zofia Kołba (m-c od pogrzebu)
PIĄTEK, 23 sierpnia 2013 
06:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej w  rodzinach 

Bałulisów i Zdanisów
08:00 +Stefania Iwaszewska (5mc)
08:00 +Wanda (12 rocz.) +Eugeniusz i zm z rodz. Sucho-

lewskich i Mrozowiczów
08:00 +Anna Krusznis (m-c od pogrzebu)
08:00 +Piotr Rogucki (greg)

Intencje mszalne 18-31.08.2013
17:30 +Stanisław +Jan +Antonina +Stanisław 
 +Bronisława z rodz. Rzepiejewskich
17:30 +Henryk Stefański (4 rocz.)
17:30 +Jerzy Szczuka (m-c od pogrzebu)
SOBOTA, 24 sierpnia 2013 
06:30 +Czesław (2 rocz.)
08:00 +Danuta Jaszczołt (14 rocz.)
08:00 +Teresa +Józef +Andrzej z rodz. Alboszta
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30  Dziękczynna za 30 lat od matury i o Boże błog. 

dla absolwentów i ich rodzin i za zm. nauczycieli 
i uczniów

17:30 +Henryka Kunicka
17:30 +Stanisław (3 rocz) +Józef +Maciej +Ludwika 
 i zm. z rodz. Maksimowiczów
NIEDZIELA, 25 sierpnia 2013 
07:00 +Aniela +Jerzy Misiewicz
08:30 +Antoni Czokajło (14 rocz.)
10:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Wioletty 

Borodziuk  w 50 rocz. urodzin i dla rodziny
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Ireny i Jerzego 

Zajkowskich w 56 rocz. ślubu i o błog. Boże i miłość 
dla Magdaleny i Aleksandra Ulatowskich

11:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Gabrieli 
w 10 rocz. urodz. i dla rodziny

11:30 +Piotr Rogucki (greg)
13:00 LT: 
17:30 +Zofia Polens
PONIEDZIAŁEK, 26 sierpnia 2013
06:30 +Zofia Myszczyńska
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Lucyny i Tadeusza 

w 35 rocz. ślubu i dla Eweliny, Sylwii, Przemka i 
całej rodziny

08:00 +Konstancja Misiukanis (1 rocz.) +Jan (8 rocz.) 
+Waldemar i zm. z rodziny 

08:00 +Halina Zackiewicz
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla rodziny Janczule-

wiczów
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Weroniki Łebskiej w 76 

rocz. urodzin
17:30 O błog. Boże dla Anny i Leszka Radziun w 30 rocz. 

ślubu i dla rodziny
WTOREK, 27 sierpnia 2013 
06:30 +Helena +Michał Bumbul
08:00 +Bronisława Skrypko (17 rocz.)
08:00 +Kazimiera Adamowicz (9 rocz.)
08:00 +Leokadia Dobuszyńska
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 +Aniela Warakomska (3 rocz.)
17:30 +Eugeniusz Delnicki (5 rocz.)
17:30 +Czesław +Józef +Józefa Zawadzcy
ŚRODA, 28 sierpnia 2013  
06:30 +Jerzy +Józef Janczulewicz
08:00 +Janina Janczulewicz (1 rocz.) +Witold +Stanisław 

+Konstanty Janczulewicz
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08:00 +Emilia +Dominik Radzewicz
08:00 +Józef +Zofia i zm. z rodz. Kucharskich 
  i Gołębiowskich
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej 
 dla Amonii 
17:30 +Gedymin Boraczewski (6mc)
17:30 +Krystyna Klucznik (3mc)
CZWARTEK, 29 sierpnia 2013 
06:30 +Piotr Rogucki (greg)
08:00 +Leontyna Wołukanis (25 rocz.)
08:00 +Anna +Piotr Łukowscy +Katarzyna Wasilewska
08:00 +Jan Drozdowski (7 rocz.) +Jadwiga
17:30 +Anna +Franciszek Jatkowscy
17:30 +Helena Kutyło
17:30 +Alfons Januszko
PIĄTEK, 30 sierpnia 2013 
06:30 +Piotr Rogucki (greg)
08:00 +Alfons +Anna +Jan i zm. z rodz. Wydrów
08:00 +Hilaria (32 rocz.) +Jan (23 rocz.) Święciccy
08:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla rodz. 

Korniłowicz, Dunaj, Ciereszko, Gołębiewskich
17:30 O błog. Boże, miłość i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Eweliny i Mirosława Burnejko w 5 rocz. ślubu
17:30 +Anna +Jan Niewulis
SOBOTA, 31sierpnia 2013 
06:30 +Józef Sikorski (2 rocz.)
08:00 +Zofia Myszczyńska i zm. z rodziny
08:00 +Henryka (2 rocz.) +Klemens +Franciszek +Zofia 

z rodz. Misiukanis +Józef Zdancewicz
08:00 +Romuald Dzimitko (m-c od pogrzebu)
08:00 +Marianna Dziemido
16:00 O błog.Boże dla Nowożeńców 
17:30 +Jacek Miszkiel (15 rocz.)
17:30 +Tadeusz Palanis (5 rocz.) i jego rodzice
17:30 +Kazimierz (20 rocz.) +Jadwiga +Janina +Józef 
 z rodz. Zalechów i  Mońków
NIEDZIELA, 1 września 2013 
Odpust Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej
07:00 Zm. rodz. Cieślukowskich, Wasilewskich 
 i Zabłockich
08:30 +Bronisław +Adolfina Zajko +Tadeusz Okulanis
10:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
11:00 Za parafian
11:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jana i Janiny Kluza 

w 60 rocz. ślubu i dla rodziny
11:00 Intencja Nieustającego Różańca: Aby ludzie naszych 

czasów, często ogłuszani hałasem, ponownie 
odkryli wartość ciszy i potrafili wsłuchać się w 
głos Boga i braci

13:00 LT: +Jan Palanis i zm. z rodz. Buraczewskich +Józef 
+Róża +Jan +Witalis +Józef +Waldemar i Gajdziń-
skich +Antoni +Algis. O błog. Boże dla Eugenii 
Palanis i jej dzieci, wnuków i prawnuków

17:30 +Lesław +Stanisław Maciukiewicz
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