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MARYJO, przybyłaś do naszej diecezji,
CZEKAMY NA CIEBIE

Fot.: Andrzej Sidor

Wiarygodność tekstów
biblijnych
Czy prawdą jest to, co mówią te źródła?
Czyje poprawnie odczytujemy twierdząc,
iż teksty Mateusza i Łukasza odsłaniają rzeczywisty fakt, jakim było poczęcie dziecka
przez Maryję bez udziału mężczyzny?
Dla nas, wierzących, wiarygodność tych
źródeł informacji jest istotna. Okazujemy
w sercu wiarę tym świętym księgom, a
zwłaszcza wspólnocie, która nam je przekazała - całemu mnóstwu świadków. Pismo
Święte jest dla wierzącego czymś więcej niż
księgą, ponieważ jest sanktuarium Bożego
objawienia. Zbliżamy się do tej Księgi, aby ją
czytać„w Duchu Świętym”. Nie mamy w niej
szukać informacji i wiedzy, lecz spotkania
z misterium Boga, objawionym w Jezusie
Chrystusie. Wierzący wie ponadto, że gdy
pochyla się nad tymi świętymi kartami, czyni to w jedności z ogromną rzeszą wiernych, którzy w ciągu dwudziestu wieków
chrześcijaństwa doświadczali w samej głębi
swych serc ukrytego w tej Księdze słowa.
Wierzymy w tę tradycję, mimo iż fenomen
ów i jego wyjaśnienie przekracza nasze
możliwości badawcze. Jednoczymy się z
rzeczywistym faktem tylko poprzez serię
świadków, którym okazujemy zaufanie,
przy czym pierwszeństwo przypada tutaj
Maryi, Józefowi i samemu Jezusowi, którzy
ten fakt przekazali w rodzinnych i ścisłych
kręgach; po drugie ufamy tym, którzy ten
fakt pozostawili pierwszej wspólnocie
chrześcijańskiej; po trzecie zaś przyjmu-

jemy świadectwo Kościoła jako „kanoniczne”, uznając wszystko to, co starożytni nam
opowiedzieli i przekazali; okazujemy zaufanie Kościołowi, który już w pierwszych
wiekach uznał te Ewangelie za dokumenty
kanoniczne i wiarygodne, pomijając resztę
tekstów jako apokryfy; wreszcie przyjmujemy Ewangelie, ponieważ wspólnota chrześcijańska mocno w nie wierzyła i trwa w tej
wierze do dzisiaj, do XXI wieku. Wiara ta
stała się punktem oparcia dla całej doktryny
chrześcijańskiej.
Możemy więc powiedzieć, że ten pierwszy
dostęp do pochodzenia Jezusa nie opiera
się na takich dowodach, jakie są dzisiaj wymagane w sądzie, aby wykazać pewność co
do jakiegoś faktu. Mimo to jednak możemy
się powoływać na długi łańcuch świadków,
którym okazujemy zaufanie.
Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz

Fragment prospektu organowego
w naszej Bazylice
- Matka Boża Różańcowa
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MOC SŁOWA
Niedziela XXVII Zwykła w Ciągu Roku		
		
- 6 października 2013
Łk 17, 5-10

A

postołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary».
Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko
gorczycy, powiedzielibyście tej morwie:„Wyrwij się
z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam
posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub
pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź
do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się,
a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze
za to, że wykonał to, co mu polecono?
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam
polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać».
Refleksja niedzielna:

P

anu Bogu zależy przede wszystkim nie na tym, byśmy
nie grzeszyli, ale na tym, byśmy Go kochali - takie
wydaje się podstawowe przesłanie Ewangelii. Więź z
Bogiem wymaga zaangażowania. Potrzebna łaska
została już nam dana w sakramentach, zwłaszcza w
sakramencie chrztu. Od naszego otwarcia zależy, czy
wody chrztu dosięgną wszystkich miejsc w naszym sercu
i je obmyją. Św. Paweł przypomina Tymoteuszowi, by
„rozpalił na nowo charyzmat Boży”, który w nim jest.
Miłość, moc i trzeźwe myślenie zostały już nam dane, a
zatem dysponujemy środkami do budowania przyjaźni
z Bogiem. Jednak wciąż na nowo, po wielekroć, każdego
dnia musimy z nich czerpać, na nowo rozpalać w sobie
ogień, dorzucać drew, gdy przygasa - by nasze serca nie
ostygły i nie stwardniały jak serca Izraelitów w Meriba.
Drwa, którymi podsycamy ogień Ducha, to postawa
pokory, która prowadzi do otwarcia na Boga. To wiara, że
Bóg wszystko nam da i daje, odnawiana świadomością
otrzymania charyzmatu Bożego i czynienia wszystkiego „z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka”.
To świadomość bycia „sługami nieużytecznymi”, którzy
niczym szczególnym się nie wykazują, ponieważ sami,
bez Boga, nic nie mogą uczynić: „Panie, przymnóż nam
wiary!”
Oczekując wszystkiego od Boga, pozwalamy Mu, by nas
kochał - i wszystko nam dawał. Taka postawa wobec
Niego jest budulcem więzi z Bogiem, ponieważ dziecięce
zaufanie wzrusza Jego serce i poniekąd je „zniewala”.
Przed Nim jesteśmy sobą -jak prorok w Księdze Habakuka, który kłócił się z Nim, wylewał cały swój ból i żal do
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Niego. Taka śmiałość jest możliwa wobec Boga tylko wtedy, kiedy łączy nas z Nim bliska więź miłości, która usuwa
lęk. Otwartemu sercu, które Mu ufa, Pan otwiera swoje
serce i odpowiada. Miłość do braci, odwaga w głoszeniu Ewangelii, dzielne znoszenie trudów i trzymanie,$ię
zdrowych zasad, do czego wzywa św. Paweł, to owoce
zdania się na Boga we wszystkim.
Niedziela XXVIII Zwykła w Ciągu Roku
		
– 13 października 2013
Łk 17, 11-19

S

tało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw
Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad
nami». Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie
się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony,
wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na
twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się
nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu,
tylko ten cudzoziemiec».
Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła».
Refleksja niedzielna:

D

zisiejsze czytania uświadamiają nam, że poganie
mogą rzeczywiście wejść przed nami do królestwa
Bożego. Niejednokrotnie mają oni głód Boga i świeże,
niezmanierowane rutyną spojrzenie, które pozwała
im dostrzec i żarliwie przyjąć Boże dary. My często
już nie umiemy tak patrzeć i słuchać. Łatwo jest nam
skostnieć w wierze i nawet tego nie zauważyć: okopać
się w swoich teoriach na temat Pana Boga i urządzić
sobie pośród nich wygodne lokum. Napawać się swoją
religijnością, a Ducha Bożego nie słuchać - a przez to i
brata w potrzebie nie widzieć. Pan Jezus po wielekroć
mówi nam w Ewangelii: „Czuwajcie” , jakby budził nas
ze snu. Jak więc czuwać, by pielęgnować w sobie ową
„pogańską” wrażliwość?
Czuwanie to w istocie wewnętrzna dyscyplina. To swoista nieufność do siebie: gotowość kwestionowania
siebie samego. Pytajmy siebie, szczerze i często, czy
na pewno jesteśmy w przestrzeni Bożej woli, czy miłujemy teściową, trudnego ucznia, szefa, irytującego
(cd - na stronie 4)



współbrata... Gdy miotają nami uczucia, odwołujmy
się do rozumu, bo do niego odsyłał Jezus („jeszcze (...)
nie rozumiecie?” - Mk 8,17). Badajmy nasze niepokoje
- i zobaczmy, które z nich przybliżają nas do Boga, a
które nas od Niego oddalają. Czuwanie to wreszcie

wierna modlitwa z czytaniem Pisma Świętego, podczas
której w jego świetle badamy własne zaangażowania.
Czuwać to nieustannie przyzywać Ducha Bożego wewnętrzną pieśnią pragnienia.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE PATRONUJĄ NAM:
•

9 X – Błogosławiony bł. Wincenty Kadłubek (1160-1223), biskup krakowski, uczestnik Soboru Laterańskiego IV; spisał dzieje naszego narodu w swojej słynnej kronice (wspomnienie obowiązkowe).
• 15 X – Święta Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktor Kościoła, która zreformowała
zakon karmelitański; była wielką mistyczką (wspomnienie obowiązkowe);
• 16 X – Święta Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona księcia Henryka I Brodatego; po śmierci
męża wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia
(wspomnienie obowiązkowe);
• 17 X – Święty Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń Świętego Jana Ewangelisty
i następca Świętego Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza
Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła (wspomnienie
obowiązkowe).

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA, 6 października 2013
Słowo Boże: Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10
Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia
PONIEDZIAŁEK, 7 października 2013, wsp. NMP
Królowej Różańca Świętego
Słowo Boże: Dz 1,12-14; Łk 1,26-38
WTOREK, 8 października 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jon 3,1-10; Łk 10,38-42
ŚRODA, 9 października 2013, wsp. bł. Wincentego
Kadłubka, bpa
Słowo Boże: Jon 4,1-11; Łk 11,1-4
CZWARTEK, 10 października 2013, wsp. bł. Marii
Angelii Truszkowskiej, dz
Słowo Boże: Ml 3,13-20a; Łk 11,5-13
PIĄTEK, 11 października 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jl 1,13-15; 2,1-2Łk 11,15-26
Misje Święte Nawiedzenia. Parafia Nawiedzenia - Puńsk
SOBOTA, 12 października 2013, wsp. bł. Jana Beyzyma, prezb.
Słowo Boże: Jl 4,12-21; Łk 11,27-28
Święty Wizerunek NMP w naszej Parafii.
NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA, 13 października 2013
Słowo Boże: 2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19
Nawiedzenie Świętego Wizerunku w naszej Parafii.
Parafia Nawiedzenia - Smolany.
XIII. Dzień Papieski. Zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia - stypendia dla młodzieży



PONIEDZIAŁEK, 14 października 2013, wsp. św.
Małgorzaty Marii Alacoque, dz
Słowo Boże: Rz 1,1-7; Łk 11,29-32
Parafia Nawiedzenia – Krasnopol.
Święto Edukacji Narodowej.
WTOREK, 15 października 2013, wsp. św. Teresy od
Jezusa z Avila, dz i dK
Słowo Boże: Rz 1,16-25; Łk 11,37-41
Parafia Nawiedzenia - Berżniki
ŚRODA,16 października 2013, wsp. św. Jadwigi
Śląskiej
Słowo Boże: Rz 2,1-11; Łk 11,43-46
Parafia Nawiedzenia – Karolin.
CZWARTEK, 17 października 2013, Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i m
Słowo Boże: Rz 3,21-29; Łk 11,47-54
Parafia Nawiedzenia - Giby
PIĄTEK, 18 października 2013, Święto św. Łukasza
Ewangelisty
Słowo Boże: 2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9
Dzień modlitw za pracowników Służby Zdrowia
SOBOTA, 19 października 2013, wsp. bł. Jerzego
Popiełuszki, prezb. , męcz
Słowo Boże: Rz 4,13.16-18; Łk 12,8-12
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 20 października 2013
Słowo Boże: Wj 17,8-13; 2 Tm 3,14-4.2; Łk 18,1-8
Światowy Dzień Misyjny. Początek Tygodnia Misyjnego
SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

MISJE ŚWIĘTE TO CZAS MORALNEGO ODRODZENIA I DUCHOWEGO WZMOCNIENIA

M

isje święte – dłuższe rekolekcje o szczególnym charakterze, które odbywają się w
kościele katolickim w każdej parafii zwyczajowo
co ok. 10 lat. Jest to czas słuchania nauk misyjnych, codziennych nabożeństw (m.in. odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych i ślubów małżeńskich,
adoracja Krzyża Misyjnego), oraz przyjmowania sakramentów, jak spowiedzi, Eucharystii, sakrament
namaszczenia chorych. W naszej Parafii Misje były
w okresie powojennym kilka razy, choć pierwsze
odnotowane są w maju 1964 roku - było to przed
Nawiedzeniem Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Ostatnie Misje były w 2000 roku i poprzedzały
Jubileusz 400-lecia obecności w Sejnach Cudownej Figury Matki Bożej Sejneńskiej. Dzisiaj rozpoczynamy Misje Święte Nawiedzenia, a więc czas
bezpośredniego przygotowania naszej Parafii na
spotkanie z Matką Bożą w Świętym Wizerunku
Jasnogórskim.
To wielka szansa dla naszej Wspólnoty moralnego
odrodzenia, czyli powrotu w naszym myśleniu i
działaniu do Bożych Przykazań, powrotu do fundamentów naszej wiary, do owoców przyjętego niegdyś Chrztu Świętego. Ten czas odnowy
przeżywać będziemy w Roku Wiary. To jeszcze
bardziej mobilizuje nas do wewnętrznej odnowy
i przyjrzenia się wierze każdego z nas.
Mamy nadzieję, że zaproszenia do udziału w tym
czasie danym nam przez Boga nie pozostaną bez
echa. Wszystkich, bez wyjątku zapraszamy do
udziału w Misjach. Liczymy na obecność także
tych, którzy w różnych względów nie mogą korzystać z sakramentów świętych, ale z pewnością są
otwarci na słowo Boże, które ma moc przemienić
każdego wewnętrznie. Nie bądźmy obojętni, ale
przyjdźmy i skorzystajmy w tego Bożego czasu
danego nam. A kiedy przybędzie do nas Matka Boża Jasnogórska, powierzymy Jej wszystkie
sprawy, zwłaszcza te najtrudniejsze, po ludzku
nierozwiązywalne. Ona wie, jak temu zaradzić.
Niech misyjne słowo Boże głoszone przez Ojców
Misjonarzy Sercanów przeniknie nas, wzmocni i
podniesie, bo nadzieja, którą Bóg pragnie wlać w
serca nasze z pewnością nas nie zawiedzie.
Życzę wszystkim mocnych i owocnych przeżyć i
odwagi w kroczeniu za Chrystusem i Jego Matką.
Nr 117/2013

Dėkingumo žodžiai už 30 metų
Šv. Mišių Seinų Bazilikoje

S

einų Šv. Mergelei Marijai – Motinai Visų
Tautų.
Dėkojame Tau Šv. Mergele Marija, kad prieš 30
metų išklausiai skausmingų ašarų mūsų Protėvių,
mūsų Tėvų, Jų heroiškų širdžių. Mūsų lietuviška
kalba galim garbinti ir šlovinti Tave,ir Tavo Sūnų
– mūsų Viešpatį Jezų Kristų.
Ačiū Tau Marija už kiekvieną Tavo Sūnaus Tarną,
kuriuos pašaukei mums tarnauti. Per tuos 30 metų
kvietei į savo Namus Kunigų iš visur: a.a.Jan,
Jerzy Macek, a.a. Zenon Parakiewicz, kun. Dr. Romuald Zdanis,kun. Valdas Girdžušis, kun. Arūnas
Kesielis, kun. Witold Wojna, kuris vėliau pasirinko
kelia tarnauti Dievui šeimoje, kun. Tadeus Vallian,
kun. Bernardas Augaitis, kun. Petras Gucevičius. Ir
daug kitų Dievo Tarnų atnašaujančiu šv. Mišias pas
Tave. Ačiū, Ačiū, Tau Marija už tuos Tavo Dvasinius
Irankius . Per aukojima Šv. Mišių apdovanojimu
mus Visu šv. Sakramentais, mokinot mus per savo
Tarnus suprasti pareiga buti Tavo Vaikais, auginti
savyje ir kituose Dievo Meile, gyventi Šventais
Dievo Įsakymais, bendrauti su visais Vienybėje,
Taikoje.
Nera atsitiktinai kokioj šeimoj, Tautoj mes gime.
Dievas nori išgirsti Maldos žodžius visom kalbom.
Ačiū Tau Marija ,už kiekvieną tą Dvasinę Šviesukę,
kuri nurodo mums ir mūsų vaikams kelią į Dangišką Karalystę.
Tau amžinai atsiduotos Lietuviškos Sielos .

M

sza św. w języku litewskim sprawowana jest
w naszej sejneńskiej Bazylice od 30 lat. Bogu
dziękujemy i Matce Bożej, naszej Pani Sejneńskiej za wszystkich kapłanów: proboszczów, księży
posługujących przez te wszystkie lata naszym
Parafianom języka litewskiego. Księżom, którzy
przyjeżdżali do nas z Litwy doraźnie, a od wielu lat
- dzięki otwartej granicy, nie tylko tej geograficznej, ale także otwartości serc Pasterzy - mamy w
naszej Parafii kapłanów wikariuszy, którzy troszczą
się o liturgię w języku litewskim. Bardzo dziękuję
wszystkim Litwinom, którzy w tym dziele pomagają. Niech Boża łaska prowadzi na dalszy czas.



MATKA BOŻA W ŚWIĘTYM JA

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

BĘDZIE POŚRÓD NAS 12

Królowa n

W Różańcu Maryja modli się
za nas i z nami
W tej modlitwie jednoczymy się z Nią, podobnie
jak Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku po
Wniebowstąpieniu Chrystusa. Przypomina o
tym drugie czytanie dzisiejszej liturgii z Dziejów
Apostolskich. Wymieniwszy imiona wszystkich
Apostołów, autor pisze: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami,
Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz l, 14).
Przez tę modlitwę przygotowali się do otrzymania
Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy.
Szczególna pełnia Ducha Świętego oznacza w
Niej również szczególną pełnię modlitwy. Poprzez
tę szczególną pełnię modlitwy Maryja modli się za
nas - i modli się z nami.
Po macierzyńsku przewodniczy naszej modlitwie.
Gromadzi na całym okręgu ziemskim rozległe
zastępy miłośników pozdrowienia anielskiego,
którzy z Nią razem „rozważają” tajemnicę Odkupienia świata na różańcu.
I tak Kościół wciąż na nowo przygotowuje się do
tego, aby otrzymywać Ducha Świętego - podobnie jak w dniu Pięćdziesiątnicy.
W encyklice Supremi apostolatus Leona XIII, w której ten wielki Papież postanawiał, że miesiąc październik będzie w szczególny sposób poświęcony
kultowi Dziewicy Różańcowej. We wspomnianym
dokumencie Papież podkreślał z naciskiem nadzwyczajną skuteczność tej modlitwy, odmawianej
z sercem czystym i oddanym, w intencji otrzymania od Ojca Niebieskiego - w Chrystusie i za
wstawiennictwem Matki Boga - obrony przed
największym złem, które może zagrażać chrześcijaństwu, a nawet samej ludzkości, i zdobywania
tym samym najwyższego dobra sprawiedliwości i
pokoju pomiędzy jednostkami i narodami.
W tym historycznym geście Leon XIII nie uczynił
nic innego, jak tylko stanął u boku licznych Papieży, którzy go poprzedzili - jak święty Pius V - i
pozostawił wezwanie do tych, którzy po nim mieli
rozwijać praktykę różańca. Dlatego i ja mówię do
was: za pośrednictwem Maryi uczyńcie z różańca
„słodkie pęta, wiążące was z Bogiem”.
wybrał E. Klimaniec



Matka Boża została ogłoszona przez Trójcę Przenajświęts
Syna Bożego, Umiłowana Oblubienica Ducha Świętego o
stworzeniem. Służą Jej aniołowie, zawsze gotowi wypełnia
Królowo Serca Jezusowego, Królowo bez zmazy pierworod
Świętych, Królowo Świata, Królowo Polski...
W Fatimie Matka Boża nazwała siebie Królową Różańca Świętego. Zastanówmy się nad tym tytułem.
Święto Matki Bożej Różańcowej ustanowił papież św.
Pius V po wielkim zwycięstwie pod Lepanto. Było to
w roku 1571.
My, Polacy doświadczyliśmy wiele razy Jej interwencji,
gdy wydawało się, że wszystko jest stracone. Wspomnijmy tylko niektóre ze zwycięstw Królowej Różańca Świętego: W 1621 r.
pod Chocimiem rycerstwo
polskie pokonało dziesięciokrotnie większą armię
turecką, w tym czasie, gdy
mieszkańcy Krakowa brali
udział w procesji różańcowej. Podobnie było podczas Wiktorii wiedeńskiej.
W XX wieku zadziwiający
„Cud nad Wisłą” poprzedzony był żarliwą, trwającą dziewięć dni, modlitwą
warszawiaków.
O jakie zwycięstwa powinniśmy dzisiaj prosić Matkę
Bożą? O wszystkie!
- O zwycięstwo nad złem w życiu prywatnym i społecznym w naszej Ojczyźnie.
- O pokonanie własnych grzechów, nałogów, wad,
słabości.
- O zwycięstwo Boga w ginących duszach, narażonych na wieczną zagładę.
- O zwycięstwo nad ciemnością zalegającą umysły
i serca ludzi.
Siostra Łucja powiedziała, że nie ma takiej sprawy:
osobistej, społecznej, ani międzynarodowej, której
nie dałoby się rozwiązać przez różaniec.
Różaniec jest zwycięski! Taka jest wola Boża, abyśmy
nim skłaniali Maryję do zwycięstwa.
Jak przyjmujemy ten wielki dar Matki Bożej? Czy
jesteśmy wdzięczni.
Chwile na ziemi są drogie. Jak je wykorzystujemy?
Jest to czas próby, czas walki... Jeśli chwycimy z wiarą, i ufnością różaniec, to mamy zapewnioną przez
Maryję pomoc i zwycięstwo. Rozważając tajemnice,
nauczymy się odróżniać pokusy, zauważać łaski, bęSIEWCA

ASNOGÓRSKIM WIZERUNKU
- 13 PAŹDZIERNIKA 2013

nieba i Ziemi

szą Królową Nieba i Ziemi. Najczystsza Córka Ojca, Matka
otrzymała za Swą wierność - potęgę i władzę nad całym
ać Jej rozkazy. My ludzie, czcimy Ją różnymi wezwaniami:
dnej poczęta. Królowo Wniebowzięta, Królowo Wszystkich
dziemy czujni i nie damy się zwieść szatanowi.
Czy wierzymy słowom Najświętszej Panny, która
zapewnia nas o mocy i skuteczności modlitwy różańcowej? Czy nasza wiara jest tak silna, że potrafimy pokonywać trudności, aby spełnić polecenie
Maryi? Matko Boża. prosimy Cię, przymnóż nam
wiary! Matko Boża, Ty dałaś nam różaniec, aby ratować grzeszników przed piekłem, odrodzić świat,
wyprosić pokój.
Spraw, abyśmy nie pozostali głusi naTwoje wezwania, obojętni na Twoje łzy!
Gdy tonący okręt wzywa
pomocy SOS, gdy wydarzy się katastrofa na ulicy,
natychmiast organizuje
się pomoc, ale gdy Królowa Wszechświata zstępuje
na ziemię i wzywa do ratowania dusz zagrożonych
potępieniem, jak niewielu
tym się przejmuje! Nawet
łzy, często krwawe, które
płyną z figur i obrazów
naszej Matki - nie wzruszają!
Ofiarowując Matce Bożej wynagrodzenie w l sobotę miesiąca, pragniemy pocieszyć Jej Niepokalane
Serce, przeprosić naszą Królową za lekceważenie Jej
darów, nieposłuszeństwo wobec Jej rozkazów.
Matko Boża, chcemy nie tylko odmawiać codziennie różaniec, ale także zachęcać i gorliwie uczyć tej
modlitwy innych.
Maryja jest Zwycięską Królową Różańca Świętego.
Chce królować w naszych sercach przez różaniec, a
stanie się to - gdy będziemy dobrze go odmawiać.
Łaskę dobrego odmawiania różańca starajmy się wyprosić sobie dzisiaj. Matko Boża, prosimy Cię, naucz
nas dobrze odmawiać różaniec!
Spraw, abyśmy wpatrując się w Twoje pragnienia,
uczucia i czyny, coraz bardziej upodabniali się do
Ciebie! Radujmy się, wielbiąc Boga i dziękując Trójcy
Przenajświętszej razem z Matką Bożą za udzieloną
Jej władzę królewską. Niech będzie Bóg uwielbiony! Amen. (z książki Wielka Obietnica Niepokalanego Serca

Ks. Grzegorz Kunko

SEZON MOTOCYKLOWY 2013
ZAKOŃCZONY

W

niedzielę, 29 września 2013 roku w Sejnach,
odbył się III Zlot Motocyklowy pod hasłem
„Zakończenie Sezonu Motocyklowego 2013”, w
którym wzięło udział 150 motocyklistów z różnych
części Polski. Organizatorem spotkania była Rzymskokatolicka Parafia Sejneńska pod wezwaniem
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Najważniejszym punktem programu była wspólna modlitwa motocyklistów podczas Mszy Świętej, której
przewodniczył ksiądz proboszcz w obecności kapłanów motocyklistów z Suwałk. W Sanktuarium
Matki Bożej Sejneńskiej motocykliści dziękowali
Bogu za bezpieczne podróże i modlili się w intencji
poszkodowanych oraz zmarłych w wyniku tragicznych wypadków drogowych. Funkcje liturgiczne
podczas Mszy Świętej pełnili uczniowie sejneńskiego ZSO oraz klerycy Wyższego Seminarium
Duchownego Adam i Piotr z parafii sejneńskiej.
Po poświęceniu pojazdów, motocykliści w dziesięcioosobowych grupach wyruszyli na ulice Sejn w
asyście policjantów, aby rundą honorową uczcić
zakończenie sezonu. Po powrocie na Plac Dominikański przyszedł czas na degustację „Grochówki
Motocyklisty”, którą przygotowały panie z kuchni
parafialnej. Przy obiedzie motocykliści wspominali
swoje podróże z minionego sezonu. Kolejną atrakcją była wystawa „Legendy Motoryzacji”, dzięki
której uczestnicy zlotu mogli podziwiać polskie
auta z dawnych lat. Spotkaniu na Placu Dominikańskim towarzyszyła muzyka prezentowana
profesjonalnie przez pana Grzegorza Kucharzewskiego nauczyciela sejneńskiego ZSCKR. Dyrekcja
ZSCKR udostępniła na ten czas szkolne nagłośnienie estradowe oraz ekipę techniczną i pomogła
nauczycielom oraz uczniom wydziału gastronomii
w zorganizowaniu obsługi przy wydawaniu posiłku dla uczestników zlotu motocyklistów.
Wspomniane wydarzenie relacjonowali dziennikarze TVP Białystok i prasy miejscowej oraz pan
Andrzej Pankiewicz nauczyciel-reporter ZSCKR.
ROZPOCZĘCIE NOWEGO SEZONU MOTOCYKLOWEGO ODBĘDZIE SIĘ W PARAFII SEJNEŃSKIEJ
DNIA 1 MAJA 2014 ROKU.

Maryi - Ewy Hanter)
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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

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
21/09/2013 Aleksandra Maksimowicz
24/09/2013 Amelia Golub
29/09/2013 Julia Stefańska

Sakrament małżeństwa:

Brunejko Józef Dorota,Bubele
Koncewicz Marian Barbara,Sejny, Zawadzkiego
Łuba Jan Barbara,Sejny, Konarskiego
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki
Skrypko Olgierd Stanisława,Sejny, Woj. Polskiego
Jatkowscy Dariusz Małgorzata,Sejny, Zawadzkiego
Staniewicz Marian Danuta,Zaleskie
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego

21/09/2013
Kamila Pietruszkiewicz i Bogdan Zdancewicz

Odeszli do wieczności:
UMarianna Rowińska, Marynowo (l. 69) zm. 217/09/2013

Ofiarodawcy na remont
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 86 590 zł.:
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Czarnieccy Antoni Irena,Sankury
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Namiotko Marian Daniela,Sejny, Targowa
Lewończyk Dariusz Teresa,Sejny, Łąkowa
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Józef Barbara,Sejny, 1 Maja
Dudanowicz Wojciech,Gawiniańce
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Witkowscy Czesław Helena,Sejny, Młynarska
Ramel Mariusz Marta,Marynowo
Mroczkowscy Mirosław Marianna,Świackie
Delniccy Piotr Beata,Sejny, 1 Maja
Adamowicz Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Kubrak Stanisław Eugenia,Kielczany
Nowalska Donata,Sejny, 22 Lipca
Dacz Jadwiga,Sejny, Emilii Plater
Fidrych Ryszarda Przemysław Natalia,Sejny, Woj. Pol.
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Górska Stanisława,Bubele



W

raz z zaproszeniami do udziału w Misjach
Świętych otrzymaliście kartki z napisem„Dar
duchowy”. Zachęcamy do składania takich duchowych darów Matce Bożej. Wypełniamy kartę podwójną, jedną połowę zostawiamy sobie w domu,
a drugą połowę przynosimy do kościoła i składamy
albo do łodzi żaglowej stojącej przy ołtarzu, albo
do specjalnej stągwi - takiej jak w Kanie Galilejskiej
- z napisem „Dar Duchowy”. Wydaje się, że te dary
duchowe będą najlepszym owocem tych wydarzeń, w których uczestniczymy.
Jesli ktoś chciałby złożyć również dar materialny z
okazji Nawiedzenia, bo koszty organizacyjne tego
pięknego czasu są niemałe, bedzie to pomoc także
w tym wymiarze. Ale to sprawa drugorzędna, najważniejsze są dary duchowe. Warto je postanowić,
wypisać i złożyć przed otarzem Pańskim.

SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie

1

Dziś pierwsza niedziela października. W naszej Parafii rozpoczęliśmy Misje Święte. Trwać będą do
piątku włącznie. Wszyscy znamy ich program. Mamy nadzieję, że zaproszenia dotarły do każdej
rodziny. Módlmy się o błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego dla Ojców Sercanów, którzy
je prowadzą.
Ojciec Święty Franciszek dokona w przyszłą niedzielę zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Uczyni to przed Cudowną Figurą Matki Bożej Fatimskiej, która na tę okazję przybędzie z Fatimy.
Papież zaprosił do modlitewnego czuwania z soboty na niedzielę kilka najważniejszych sanktuariów
świata, a wśród nich Jasną Górę. Tak się składa, że poprzez obecność Świętego Wizerunku Matki Bożej
Jasnogórskiej w naszej Parafii, mamy szczególny udział w tym czuwaniu, bo poniekąd Jasna Góra w
tym momencie będzie u nas. Więc włączymy się duchowo i modlitewnie w to czuwanie.
Przygotowywaliśmy się długo do tego wydarzenia i oto w sobotę, 12 października Matka Boża
Jasnogórska przybędzie do nas. Zapoznajmy się z programem Nawiedzenia. Przyjdźmy wszyscy na
powitanie Matki Bożej. Przyjdźmy z kwiatami, niech one ścielą się na drodze przed Maryją. Najpierw
zgromadzimy się w Bazylice, a potem wspólnie z orkiestrą, sztandarami, chorągwiami, feletronami,
z pocztami sztandarowymi przejdziemy do Ronda i tam powitamy Matkę Bożą. Msza św. na rozpoczęcie Nawiedzenia będzie wielkim i niepojętym darem Boga dla naszej Wspólnoty - jak najliczniej
w niej weźmy udział. A wieczorem o godz. 21 przyjdźmy na Apel Jasnogórski, który będzie miał ten
szczególny wymiar duchowej łączności z Ojcem Świętym i świętymi miejscami czuwającymi przed
niedzielnym zawierzeniem na Placu Św. Piotra w Rzymie. Całonocne czuwanie wraz z Maryją niech
gromadzi poszczególne grupy i wspólnoty, ulice i wioski. Ta noc będzie niezwykła i nie można jej
całkowicie przespać. Święty Wizerunek pożegnamy w niedzielne popołudnie, 13 października o godz.
15.00. Będzie Msza św. i zawierzenie naszej Parafii Matce Najświętszej. Około godz. 16.30 Święty Obraz
pojedzie do Smolan.
Dzisiaj w Kościele rozpoczynamy kolejny Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy, że miłosierdzie ma być
stałym elementem naszej chrześcijańskiej postawy wobec drugiego człowieka, zewnętrznym wyrazem naszej wiary. Przynagleni darem Bożej miłosiernej miłości, każdego dnia powinniśmy oddawać
życie braciom, powinniśmy stawać się świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie. Zgodnie z sugestią
Biskupa Ełckiego, dzisiaj przy kościele zbierane są ofiaru do skarbony na pomoc chrześcijanom w Syrii,
niszczonej przez wojnę domową. Chrześcijanie bardzo są tam doświadczani, albo muszą uciekać, albo
są zabijani. Ta gehenna niestety trwa. Potrzeba Bożego zmiłowania.
W przyszłą niedzielę, 13 października, będziemy obchodzić Dzień Papieski, który na trwałe wpisał
się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej
Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została
powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Błogosławionego Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieskiego i wspieranie określonych przedsięwzięć
społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla
uzdolnionej młodzieży, a pochodzącej z ubogich rodzin. Tym bardziej już dziś polecam życzliwości
Parafian tę specjalną zbiórkę w przyszłą niedzielę.
Ostatnio usłyszeliśmy radosna wieść, że błogosławiony Jan Paweł II będzie ogłoszony świętym, a
więc nastąpi kanonizacja w przyszłym roku, 27 kwietnia. To wielka radość dla całego Kościoła, a
zwłaszcza dla naszego Narodu. Niech nasz Wielki Rodak wstawia się za nami u Boga i wyprasza odwagę
w codziennym wyznawaniu wiary.
Święto Edukacji Narodowej obchodzić będziemy 14 października. Naszą pamięcią obejmujemy
nauczycieli i wychowawców. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca
gorącą modlitwą. Zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 17.30 w intencji nauczycieli, wychowawców,
katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej Parafii. Także na Różaniec poprowadzony przez
nauczycieli.
Święto Pracowników Służby Zdrowia wiąże się ze św. Łukaszem Ewangelistą, który według tradycji
był lekarzem. Stąd zapraszamy Służbę Zdrowia w piątek, 18 października na Mszę św. wieczorną i
Różaniec - mamy nadzieję poprowadzony przez pracowników Służby Zdrowia.
Nabożeństwo Różańcowe w niedzielę o 17.00, a codziennie po wieczornej Mszy św. Dzieci zapraszamy na Różaniec w środę i piątek o godz. 16.00, a młodzież we czwartek po Mszy wieczornej.
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Intencje mszalne 06-20.10.2013
NIEDZIELA, 6 października 2013 MISJE ŚWIĘTE
07:00 +Weronika Okulanis (greg6)
08:30 +Waleria Sojka (1 rocz.) +Witold (30 rocz.)
10:00 +Konstanty (3 rocz.) +Joanna Rapczyńscy
11:30 IntencjaNieustającegoRóżańca: Aby ci, którzy czują się
tak bardzo przytłoczeni ciężarem życia, że pragną
jego końca, mogli odczuć miłość Boga
11:30 +Aniela Niewulis (greg)
13:00 LT:
Krasnowo: Za Parafian
17:30 +Jadwiga +Antoni Fiedorowicz
PONIEDZIAŁEK, 7 października 2013 MISJE ŚWIĘTE
06:30 +Aniela +Stefan +Stanisława z rodz. Żychlińskich
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
09:00 +Krystyna +Benedykt Grochowscy
09:00 +Mieczysław Sapiega i rodzice
10:00 +Andrzej Łabanowski
12:00 LT.
18:00 +Ludwika +Jan Miszkiel
18:00 +Aniela Niewulis (greg)
18:00 +Genowefa Arciszewska i zm. z rodziny
WTOREK, 8 października 2013 MISJE ŚWIĘTE
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
10:00 O błog. i zdrowie dla Jana Kozłowskiego w 3 rocz.
urodzin i dla rodziców
10:00 +Anna (5 rocz.) +Piotr (10 rocz.) z rodz. Poligrimas
12:00 LT.
18:00 +Henryka Staniewicz (6 mc.)
18:00 +Aniela Niewulis (greg)
18:00 +Halina Zackiewicz
18:00 +Mikołaj Nazaruk (23 rocz.)
ŚRODA, 9 października 2013 MISJE ŚWIĘTE
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
10:00 +Stanisław Buchowski (34 rocz.) i jego rodzice
10:00 +Kazimiera +Wacław Misiewicz i ich rodzice
12:00 LT.
15:30 +Aniela Niewulis (greg)
16:30 +Mieczysław Janczulewicz
18:00 +Barbara Daniłowicz (1 rocz.)
19:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Katarzyny
Koncewicz w 18 rocz. urodzin i dla całej rodziny
CZWARTEK, 10 października 2013 MISJE ŚWIĘTE
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
10:00 +Romuald Pawełek (7 rocz.) +Leokadia
10:00 +Jadwiga Sikorska
10:00 +Jadwiga Kusojć (4 rocz.)
12:00 LT.
16:30 Żegary
18:00 +Helena Deguć (6 rocz.)
18:00 +Grzegorz Myszczyński (7 rocz.)
18:00 +Aniela Niewulis (greg)
PIĄTEK, 11 października 2013 MISJE ŚWIĘTE
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
06:30 +Leokadia Dobuszyńska (3 mc)
10:00 +Biruta Urbańska (8 mc)
10:00 +Józef Korzeniecki

10

10:00
12:00
16:30
18:00
18:00
18:00

+Eugenia Koncewicz (5 mc) +zm. z rodziny
LT.
Krasnowo
+Aniela Niewulis (greg)
+Zofia Plewińska (6 mc) +Stefan
+Józef Popiel +z rodz. Lewkiewiczów
+Michalina Gilis
SOBOTA, 12 października 2013
		 UROCZYSTOŚĆ NAWIEDZENIA
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 +Helena +Witold +Jerzy +Antoni
08:00 +Julia +Józef +Weronika +Michalina
08:00 +Adolf Jarzębowicz (7mc)
15:45 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:00 Dziękczynna za plony z prośbą o błog. dla parafian
z Łopuchowa
17:00 +Wojciech Domoracki
17:00 +Aniela Niewulis (greg)
17:00 +Eugeniusz Luto (10 rocz.)
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
24:00
NIEDZIELA, 13 października 2013
		 UROCZYSTOŚĆ NAWIEDZENIA
07:00 +Weronika Okulanis (greg)
08:30 +Wincenty Miszkiel +Mateusz
10:00 +Maria Pawlukanis (6 rocz.) +Rozalia +Marcin
+Rozalia +Aniela +Jerzy +Jan
11:30 +Stanisława +Stanisław Łabanowscy i zm. z rodziny
13:00 LT: +Marianna +Jerzy Radzewicz
+Antoni Auruszkiewicz
15:00 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla rolników
wsi Zaleskie
15:00 +Anna Radzewicz
15:00 +Aniela Niewulis (greg)
PONIEDZIAŁEK, 14 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 +Aleksander +Jadwiga z rodz. Andruszkiewiczów
08:00 +Ryszard Maksimowicz (6mc)
08:00 +Jadwiga +Antoni +Józef +Jan z rodz. Staśkielów
+Stanisław Moroz
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Wiesławy i Adama
Maksimowiczów w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Anna (18 rocz.) +Leon i zm. z rodz. Mazur
17:30 +Aniela Niewulis (greg)
17:30 +Stanisław Tomczyk (m-c od pogrzebu)
WTOREK, 15 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 +Jan Jachimowicz (1 rocz.)
08:00 +Józef (70 rocz.) i z rodz. Wowaków, Łejmelów
i Kruczyńskich
08:00 +Teresa Alboszta
08:00 +Aniela Niewulis (greg)
17:30 +Jadwiga + Antoni Cieślukowscy
17:30 +Leokadia Kaufman (11 mc)
17:30 +Franciszek Miszkiel

SIEWCA

ŚRODA, 16 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 +Mieczysław Wojciechowski (3 mc)
08:00 +Marianna +Antoni +Aniela Kochańscy
08:00 +Janina (15 rocz.) +Franciszek (12 rocz) Jastrzębscy
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja i Koło
RM z naszej Parafii
17:30 +Marianna +Jan +Władysław z rodz. Wołkanis
17:30 +Aniela Niewulis (greg)
CZWARTEK, 17 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 +Czesława Bielak (2 rocz.)
08:00 +Zygmunt +Tadeusz z rodz. Sadkowskich
08:00 +Krzysztof Podolewski +Erwin Cygan
17:30 +Marian Masianis (17 rocz.) +Anna
17:30 +Franciszek +Stanisława +Malwina z rodz. Palewiczów
17:30 +Aniela Niewulis (greg)
PIĄTEK, 18 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 + Helena Skrypko (2 rocz.)
08:00 +Czesław (21 rocz.) +Aleksandra +Tadeusz Sadłoń
08:00 +Aldona Pieczulis (3 rocz.)
17:30 +Aniela Niewulis (greg)
17:30 +Borys Kasjanow (3 rocz.)
17:30 +Jawiga +Wiktor Burzyccy i zm. z rodziny
SOBOTA, 19 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
06:30 +Aniela Niewulis (greg)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej
dla Jerzego Bykasa
08:00 Dziękczynna i o błog. dla Zofii Łabanowskiej z
okazji 80 rocz. urodzin
08:00 +Marianna +Antoni Korenkiewicz
08:00 +Jan Krusznis (10 rocz.) i jego rodzice
08:00 +Sabina Miszkiel (6mc)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Edward Olejniczak (1 rocz.) egzekwie
NIEDZIELA, 20 października 2013
07:00 +Weronika Okulanis (greg)
08:30 +Szczepan Brunejko i jego rodzice
10:00 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla rolników
wsi Bubele
10:00 +Robert Czeszkiewicz (5 rocz.)
11:30 +JózefWęgrzynowicz +Maria +Aleksander +Marianna +Antoni +Aniela z rodz. Pachuckich
11:30 +Aniela Niewulis (greg)
13:00 LT: Dziękczynna za 30 lat Mszy Świętej w j. litewskim w Sejnach
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Biruta Jasiewicz +Ewa +Antoni Jurczukanis
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NAWIEDZENIE MATKI BOŻEJ
W ŚWIĘTYM WIZERUNKU
JASNOGÓRSKIM
12-13.10.2013
SOBOTA, 12 października
16.15 - Nabożeństwo oczekiwania w Bazylice
17.00 - Powitanie Matki Bożej w Świętym Wizerunku Jasnogórskim przy Rondzie i procesja z
Obrazem do Bazyliki - Msza św. koncelebrowana
pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego
Mazura, Biskupa Ełckiego
21.00 - Apel Jasnogórski
22.00 - Czuwanie „Caritasu” - modlitwa w intencji
małżeństw niesakramentalnych, bezrobotnych,
biednych, samotnych, szukających nadziei.
23.00 - Nabożeństwo wdzięczności przodkom za
dar przekazanej wiary
24.00 - Pasterka Maryjna w intencji kapłanów i o
nowe powołania kapłańskie i zakonne z udziałem
kapłanów pochodzących z naszej Wspólnoty i pracujących niegdyś i obecnie w naszej Parafii.
NIEDZIELA, 13 października
1.00 - czuwanie młodzieży - zapraszamy parafian
z ul. Marchlewskiego, Młynarska, Nowa, Konopnickiej, Głowackiego, Przyrzeczna, Grodzka, 1 Maja
2.00 - czuwanie Parafian z ul. Wojska Polskiego,
Świerczewskiego i przyległe, Nowotki i przyległe,
Zawadzkiego
3.00 - czuwanie Parafian z ul. Konarskiego, Elektryczna, Piłsudskiego, Strażacka, Ogrodowa, Słowackiego, Parkowa, Emilii Plater
4.00 - czuwanie Parafian z ul. Mickiewicza i przyległe, 22 Lipca, 11 Listopada, Krzywa, Łąkowa, Plac
św. Agaty, Rittlera
5.00 - czuwanie Parafian z wiosek
06.30 - Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
07.00 - Msza św. dla osób w podeszłym wieku,
samotnych, chorych i cierpiących - udzielenie sakramentu chorych
08.30 - Msza św. z udziałem młodzieży
10.00 - Msza św. z udziałem dzieci
11.30 - Suma
13.00 - Msza św. w języku litewskim
15.00 - Msza św. dziękczynna na zakończenie
Nawiedzenia. Zawierzenie Parafii Matce Bożej i
pożegnanie. Po Mszy św. poświęcenie pamiątek
i dewocjonaliów.
Wieczorem Mszy św. w Bazylice nie będzie, jak
również nie będzie w Krasnowie. Wszystkich zapraszamy na Msze św. do Bazyliki w ciągu dnia, a
zwłaszcza na godz. 15.00.
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Z ŻYCIA PARAFII
Matka Boża w Jasnogórskim Obrazie jest na
pielgrzymim szlaku w naszej diecezji

Auto - kaplica przybywa z Oczekiwanym Gościem

Pasterze oczekujący na przybycie Matki Bożej

Święty Wizerunek wyrusza na pielgrzymi szlak

Nuncjusz Papieski w Polsce abp Celestino Migliore
Fot. Andrzej Sidor

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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