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MOC SŁOWA
Niedziela XX Zwykła – 16.08.2009
J 6,51-58

J

ezus powiedział do tłumów: „Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za
życia świata”. Sprzeczali się więc między sobą
Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje
ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego,
nie będziecie mieli
życia w sobie. Kto
spożywa moje ciało i pije moją krew,
ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym. Ciało moje
jest prawdziwym
pokarmem, a krew moja jest prawdziwym
napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał
żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten,
kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.
To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest
on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie,
a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki”.
Refleksja niedzielna:
Co żywi człowieka? Już czwartą niedzielę czytamy fragmenty z długiej mowy Jezusa
o chlebie, zapisanej w Ewangelii Jana. Chleb
i pytanie, co żywi, co czyni sytym, należą, jak się
wydaje, do centralnych tematów wiary i bycia
człowiekiem w ogóle. Jezus sam podejmuje
ten obraz (i wzbudza tym niemałe poruszenie,
a nawet zgorszenie):,, Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. Co żywi człowieka,
nasze ciało, naszą duszę, naszego ducha, naszą



tęsknotę, nasze wspomnienie i naszą nadzieję?
W zasadzie człowieka nic nie żywi tak naprawdę. Wszystko jest tymczasowe, wszystko pozostaje niegotowe i niedopełnione, nic nie jest w
stanie nas nasycić raz na zawsze. Pozostajemy
wciąż głodni i bezustannie szukamy, niekiedy
nawet chciwie i nienasycenie, i wreszcie czasami – słowami Ingeborga Bach-manna – wyznajemy: ,,Wżyciu musi być coś więcej niż to
wszystko”. Bez obawy, nie patrzę na człowieka
przez czarne okulary, ale widzę istotę, która
wciąż czegoś potrzebuje, stale doświadcza
nędzy, bez przerwy jest zdana na kogoś i której dusza z wielkim trudem znajduje ukojenie.
W tutejszej parafii, w Wiedniu, gdzie z moimi
współsiostrami chętnie chodzę na Mszę Świętą,
kapłan podczas Komunii Świętej składa cząstkę
wielkiej Hostii na dłoni wiernych. Trzymam ten
mały, niepozorny, kawałek chleba jeszcze przez
moment na dłoni i modlę się: ,,Jezu, zostałeś połamany, niecały, niepozorny - ale żywisz mnie,
i sycisz mnie”.
Christine Rod MC

Niedziela XXI Zwykła – 23.08.2009
J 6,54.60-69
Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Kto spożywa moje ciało i pije moją
krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w
dniu ostatecznym”. A spośród Jego uczniów,
którzy to usłyszeli, wielu mówiło: „Trudna jest
ta mowa. Któż jej może słuchać?” Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to
szemrali, rzekł do nich: „To was gorszy? A gdy
ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje
życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które
Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem.
Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”.
Jezus bowiem na początku wiedział, którzy
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to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł
więc:„Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt
nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca”. Odtąd wielu uczniów
Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili.
Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy
chcecie odejść?” Odpowiedział Mu Szymon
Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz
słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli
i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.
Refleksja niedzielna:
Jezus i Jego uczniowie -niewyczerpany temat. Już tylko Jezus i Piotr dostarczają dość materiału, by nakręcić pełnometrażowy, pasjonujący film. Niekiedy Piotr jest bardzo wymowny,
niekiedy małomówny, niekiedy nawet kłamcą.
Ale w jego życiu zdarzają się tak jasne momenty,
jakimi nie może poszczycić się żaden z uczniów
Jezusa. Na przykład
podczas wielkiego
sporu dotyczącego nauki Jezusa
o sobie jako chlebie
życia, gdy już wielu
Jego uczniów Go
opuściło, proroczo
powiedział:,,Panie,
do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego”.
Któż mógłby to piękniej powiedzieć niż Piotr,
ów do wszystkiego zdolny naśladowca Jezusa.
Często sam nie wie dokładnie, co mówi. Mimo
to trafia w samo sedno. Odnosi się nieodparte
wrażenie, że to sam Bóg przemawia przez niego. Tak musiało być, skoro sam Jezus zwrócił
na to uwagę: „Błogosławiony jesteś, Szymonie,
synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało
i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. Tak
jest też w dzisiejszej Ewangelii. Trafia w samo
sedno:,,Panie, Ty masz słowa życia wiecznego.
Nie możemy więc odejść od Ciebie. Jeśli to uczynimy, zginiemy”. To właśnie powiedział Piotr. Ale
wkrótce potem chce uciec od swego Mistrza.
Żałośnie zawodzi. A tylko ten, kto pozostaje
przy Jezusie, zyska życie. Z Jezusem będziemy
żyć, nawet gdy umrzemy.
Michael Becker
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XX W CIĄGU ROKU,
16 sierpnia 2009
Słowo Boże: Prz 9,1-6; Ef 5,15-20; J 6,51-58
PONIEDZIAŁEK, 17 sierpnia 2009,
wsp. św. Jacka, prezbitera
Słowo Boże: Sdz 2,11-19; Mt 19,16-22
WTOREK, 18 sierpnia 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: Sdz 6,11-24; Mt 19,23-30
ŚRODA, 19 sierpnia 2009,
wsp. św. Jana Eudesa, prezbitera
Słowo Boże: Sdz 9,6-15; Mt 20,1-16
CZWARTEK, 20 sierpnia 2009,
wsp. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
Słowo Boże: Sdz 11,29-39; Mt 22,1-14
PIĄTEK, 21 sierpnia 2009,
wsp. św. Piusa X, papieża
Słowo Boże: Rt 1,1.3-6; Mt 22,34-40
SOBOTA, 22 sierpnia 2009,
wsp. Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Słowo Boże: Iz 9,1-3.5-6; Łk 1,26-38
NIEDZIELA XXI ZWYKŁA W CIĄGU ROKU,
23 sierpnia 2009
Słowo Boże: Joz 24,1-2.15-18; Ef 5,21-32;
J 6,54.60-69
PONIEDZIAŁEK, 24 sierpnia 2009,
Święto św. Bartłomieja Apostoła
Słowo Boże: Ap 21,9-14; J 1,45-51
Odpust w Żegarach
WTOREK, 25 sierpnia 2009, wsp. św. Ludwika,
króla i św. Kalasantego, prezbitera
Słowo Boże: 1Tes 2,1-8; Mt 23,23-26
ŚRODA, 26 sierpnia 2009,
uroczystość NMP Częstochowskiej
Słowo Boże: Prz 8,22-35; Ga 4,4-7; J 2,1-11
CZWARTEK, 27 sierpnia 2009, wsp. św. Moniki
Słowo Boże: 1Tes 3,7-13; Mt 24,42-51
PIĄTEK, 28 sierpnia 2009,
wsp. św. Augustyna, bpa i doktora Kościoła
Słowo Boże: 1Tes 4,1-8; Mt 25,1-13
SOBOTA, 29 sierpnia 2009,
wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Słowo Boże: Jer 1,17-19; Mk 6,17-29



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Uroczystość 90 rocznicy
Powstania Sejneńskiego

Rok 1999, odsłonięcie pomnika.

Uroczystość 90 rocznicy Powstania Sejneńskiego obchodzić będziemy w niedzielę,
23 sierpnia – uroczysta Msza św. w intencji
poległych powstańców oraz o pokój zgodę
między narodami będzie o godz. 11.00.
Dalszy program uroczystości: 12.15 – poświęcenie tablicy upamiętniającej poległych
powstańców w Pałacu Biskupim; 12.40 – uroczystość przy Pomniku Powstania Sejneńskiego; 14.00 – koncert pieśni Czynu Niepodległościowego w wykonaniu aktora Janusza
Zakrzeńskiego, który też wcieli się w postać
Marszałka Józefa Piłsudskiego przypominając
w ten sposób pobyt Naczelnika Państwa Polskiego w Sejnach we wrześniu 1919 roku.
W przeddzień uroczystości, a więc w sobotę, 22 sierpnia o godz. 14.00 w Aulii Jana
Pawła II w Pałacu Biskupim odbędzie się
sesja historyczna przygotowana przez prof.
Wiesława Jana Wysockiego „Czyn Powstania
Sejneńskiego w zmaganiu o kształt i granice
Państwa Polskiego”; o godz. 16.00 odbędzie
się promocja książki Stanisława Buchowskiego„Konflikt polsko–litewski o Ziemię Sejneńsko-Suwalską w latach 1918–1920”.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i uczestnictwa w tych uroczystościach.

PIELGRZYMKA DO WŁOCH
Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Włoch w dniach 7–16 października 2009 r. na
uroczystość kanonizacji błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii pracujących od ponad
80 lat w Sejnach. Oprócz uroczystości w Rzymie i modlitwy przy grobie Jana Pawła II, zwiedzania
Wiecznego Miasta będziemy również w Padwie (św. Antoni), San Giovanni Rotondo (o. Pio), Asyżu
(św. Franciszek), Loretto (Domek Maryi i cmentarz żołnierzy polskich), Lanciano (cud eucharystyczny), Wenecja i Wiedeń. Droga bez nocnych przejazdów, noclegi w pokojach 2–3 osobowych,
śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie. Koszt wyjazdu około 1700 zł. Zachęcamy do wyjazdu
i przekazania informacji dalej. Zapisy i szczegóły u proboszcza.
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Rok Kapłański w Kościele
W Roku Kapłańskim czytamy List Papieża Benedykta XVI,
w którym Papież ukazuje nam postać Świętego Proboszcza z Ars, św. Jana Marii Vianeya

Święty Proboszcz pouczał swoich parafian świadectwem swego życia. Z jego przykładu wierni uczyli się modlitwy, chętnie pozostając przed tabernakulum, by odwiedzić
Jezusa Eucharystycznego . „Nie trzeba wiele
mówić, by dobrze się modlić - wyjaśniał im
Proboszcz- „Wiadomo, że tam, w świętym tabernakulum jest Jezus: otwórzmy Mu serce,
radujmy się Jego świętą obecnością. To jest
najlepsza modlitwa”. Zachęcał: „Bracia moi,
przyjdźcie do Komunii, przyjdźcie do Jezusa.
Przyjdźcie by Nim żyć, abyście z Nim mogli
żyć...”. „To prawda, że nie jesteście tego godni,
ale Jego potrzebujecie!”. Takie wychowanie
wiernych do obecności eucharystycznej i do
Komunii zyskiwało szczególną skuteczność,
kiedy wierni widzieli jak celebruje Najświętszą Ofiarę Mszy św. Ten, kto w niej uczestniczył, mówił, że„nie można było znaleźć osoby,
która mogłaby lepiej wyrażać adorację...jak
zakochany kontemplował Hostię”. Mówił, że
„wszystkie nagromadzone dobre dzieła nie
mogą się równać ofierze Mszy św., ponieważ
są one dziełami ludzi, podczas gdy Msza św.
jest dziełem Boga”. Był przekonany, że od Mszy
św. zależy cała żarliwość życia kapłańskiego:
„Przyczyną rozprzężenia kapłana jest to, że
nie zwraca uwagi na Mszę św.! O mój Boże,
jakże trzeba żałować księdza, który odprawia
tak, jakby czynił coś zwyczajnego!. Celebrując
zwykł był zawsze ofiarowywać także ofiarę
swego życia: „Jak dobrze czyni ksiądz, dając
siebie Bogu w ofierze każdego ranka!”.
To osobiste utożsamienie z Ofiarą Krzyżową prowadziło go - jednym poruszeniem
wewnętrznym - od ołtarza do konfesjonału.
Kapłani nigdy nie powinni poddawać się rezygnacji, gdy widzą, że nikt nie przychodzi
do konfesjonału, czy też ograniczać się do
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stwierdzenia, że wierni
nie są zainteresowani
tym sakramentem.
We Francji w czasach
Świętego Proboszcza
spowiedź nie była ani
łatwiejsza ani też częstsza niż dzisiaj, biorąc
pod uwagę, że rewolucyjna zawierucha
na długo przytłumiła praktykę religijną. On
jednak starał się na wszelki sposób, przez
kaznodziejstwo i przekonującą radę, by swym
parafianom umożliwić odkrycie znaczenia
i piękna sakramentalnej Pokuty, ukazując ją
jako wewnętrzny wymóg Obecności eucharystycznej. Potrafił dać w ten sposób początek
kompleksowej poprawie stanu wiary.
Przebywając długo w kościele przed
tabernakulum wierni zaczęli go naśladować, udając się tam, by nawiedzić Jezusa.
Byli równocześnie pewni, że spotkają tam
swego proboszcza, gotowego ich wysłuchać
i udzielić rozgrzeszenia. Później narastał tłum
penitentów przybywających z całej Francji.
Przetrzymywali go w konfesjonale aż do 16
godzin dziennie. Mówiono wówczas, że Ars
stało się „wielkim szpitalem dusz”. „Uzyskiwana przez niego łaska (by nawracali się
grzesznicy) była tak mocna, że wybiegała,
by ich szukać nie dając im chwili wytchnienia!”– powiada pierwszy biograf . Nie inaczej
odczuwał to Święty Proboszcz, gdy mówił: „To
nie grzesznik powraca do Boga, by prosić Go
o przebaczenie, lecz sam Bóg, który biegnie
za grzesznikiem i sprawia, że zwraca się on
do Niego”.„Ów dobry Zbawiciel jest tak pełen
miłości, że wszędzie nas szuka”.
(cdn).



Zachęcam was do modlitwy o powołania do kapłaństwa
i dziewictwa dla Królestwa Bożego oraz aby ci, którzy
zostali wezwani, umieli z gotowością i wytrwałością na
nie odpowiedzieć. Jan Paweł II

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE
Różaniec z ks. Krzysztofem Pawliną

TAJEMNICE BOLESNE
l. Modlitwa w Ogrójcu
W Ogrójcu najtrudniej było rozmawiać z Ojcem.
Miłość i cierpienie. Zmarnowane powołanie to miłość
i cierpienie. Cierpi Jezus i boleje Kościół. Nikt tego
miejsca już nie wypełni.
Módlmy się za tych, którzy porzucili kapłaństwo
lub życie zakonne, aby znaleźli miejsce w miłosiernym
Sercu Boga.
II. Biczowanie
Nikt nie zliczy tych uderzeń, każde bolało inaczej.
Ka-płani, osoby duchowne doznają dziś odrzucenia.
Słowa, pomówienia, obelgi - to współczesne biczowanie. Ono też boli.
Módlmy się za tych, którzy bezpodstawnie biczują
Mistyczne Ciało Chrystusa – Kościół.

Uroczystość
Wniebowzięcia
Najświętszej
Maryi Panny
Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja
Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy
moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie
będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.
Wniebowzięcie Matki Najświętszej to wywyższenie ludzkiej natury. Wystarczy na Nią
spoglądać, by nauczyć się, jak przeżywać codzienność. Bo do nieba pielgrzymuje się przez
zwyczajne życie. Czy starasz się w swoich kolejnych dniach, czasem szarych i monotonnych,
ujrzeć drogę, którą pielgrzymujesz do domu
Ojca?

III. Cierniem ukoronowanie
Założyli Mu na skronie koronę cierniową, l myśleli, że
to Co ośmieszy. Popłynęła krew, ale z nią popłynęła też
łaska. Są ludzie, którzy dobrowolnie przyjmują „koronę
cierpienia”, aby uczynić z niej źródło łaski dla innych.
Módlmy się za tych, którzy swoje cierpienie przemieniają w koronę modlitwy ofiarowanej za powołanych.
IV. Dźwiganie krzyża
Jezus na tej drodze nie jest sam. Wśród obserwatorów są ci, którzy cierpią, współczują i pomagają.w
powołaniu kapłańskim jest też czas dźwigania krzyża.
Módlmy się za kapłanów utrudzonych posługą,
wiekiem, dotkniętych chorobą i za tych, którym trudno
dźwigać swój krzyż.
V. Ukrzyżowanie
Wykonało się. Odszedł do Ojca. Wypełnił Jego
wolę. Wier-ny Syn. Kapłaństwo jest wypełnie-niem
misji Ojca. l też ma swój kres.
Módlmy się za zmarłych ka-płanów, wychowawców semina-ryjnych, za księży profesorów i ojców duchownych, aby
za wy-pełnienie swojej misji otrzymali Niebo.
Fot. R. Sobkowicz
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KULT MATKI BOŻEJ
Najświętsza Panna cieszy się od wieków niezwykłą czcią w narodzie polskim. Wyrazem
tego kultu są liczne sanktuaria maryjne, rozsiane po całym kraju. Jakby wieńcem obronnych
stanic otoczyła Maryja ziemię polską stolicami cudów i łask, gdzie krzepiła serca, ocierała
łzy, uzdrawiała, cieszyła.
Tych miejsc wsławionych łaskami Matki Bożej, zwanych sanktuariami jest w Polsce ok.
700. W wielu z nich, tak jak i w naszej stanicy kresowej znajdują się koronowane wizerunki
i figurytrony łaski. Przez koronację sanktuaria maryjne otrzymują nadzwyczajne wyróżnienie
Kościoła.
Praktyka uroczystych koronacji przyjęła się na Zachodzie w końcu XVI wieku. W Polsce
pierwszej koronacji maryjnej dokonano 8 września 1717 roku na Jasnej Górze. Matka Boża
Sejneńska otrzymała koronę z rąk Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego i metropolity krakowskiego Karola Wojtyły, późniejszego Ojca Świętego Jana Pawła II – 7 września
1975 roku.
Wspomnijmy ten dzień strofami wiersza…
W kościele naszym biją dzwony
Miarowo i rozgłośnie
Już wyszli ludzie z procesją
A tłum ich wciąż rośnie i rośnie
Zaintonował pan organista
Podjęły inne głosy
I popłynęła pieśń uroczysta
Hen, aż pod niebiosa
Idą gromady rozśpiewane
Barwnymi lśniąc strojami
Chorągwie, złotem wyszywane
Łopoczą nad głowami
A w środku Pani nasza
Na tronie swym wraz z synem
Korony na Ich skroniach
Przetykane diamentem i bursztynem
Prymas Tysiąclecia i kardynał Wojtyła
Przodem wolno kroczą, podtrzymując tron do góry
Ku naszej Pani wzniesione wszystkie oczy
Dla Niej i Jej Syna śpiewają wszystkie chóry
Dziewczęta biało przystrojone
Z oczami jak bławatki
Dygając w tę i tamta stronę
Gorliwie sypią kwiatki
Lud idzie i idzie, śpiewa i śpiewa
W kościele biją dzwony
Wtórują im poszumem drzewa
Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony
A nasza Matka, Pani Sejneńska
Wrześniowym dniem jasnym rozbłysła w czas
Już stroją się drzewa w swe jesienne szaty
Ku Twej chwale i ozdobie Mateczko, nie opuszczaj nigdy nas.
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Bazylika Mniejsza

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 0875162141
Konto bankowe: BS Sejny 20 93540007 0000 0000 0635 0003
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Radosław Góralski, ks. Piotr Swędrowski

Zapowiedzi przedślubne:
16-23.08.2009
1. Piotr Łobik, kawaler, Krasnowo, Parafia tutejsza i Alicja Białokozowicz, panna, Smolany.
2. Paweł Malarewicz, kawaler, Suwałki, Parafia św. Aleksandra i Teresa Pierożyńska, panna,
Sejny, Parafia tutejsza.
3. Grzegorz Tawrel, kawaler, Lipsk, Parafia
Matki Bożej Anielskiej i Żaneta Moroz, panna,
Sejny, Parafia tutejsza.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament Chrztu Świętego:

108/08/2009 – Patryk Maksimowicz
09/08/2009 – Karolina Kuczyńska, Zofia Głowińska

Sakrament małżeństwa:

01/08/2009
Justyna Klukińska i Szymon Olichwier
Urszula Rapczyńska i Łukasz Siemienkiewicz
08/08/2009
Magda Jakubowska i Roman Deutschmann
Grażyna Bancewicz i Krzysztof Ostrowski

Odeszli do wieczności:

Walerian Moroz, Gawiniańce (l. 73) zm. 25/07/2009
Antoni Gerwel, Łumbie (l. 84) zm. 04/08/2009
Mariusz Łabanowski, Sejny (l. 32) zm. 06/08/2009
Henryk Turowski, Sejny (l. 67) zm. 09/08/2009

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na
tzw. wkład własny na remont klasztoru (wymiana stolarki okiennej i dokończenie remontu
wirydarza klasztoru). Jak dotąd ofiary złożyło
185 rodzin na sumę 16560 zł.
Palanis Jadwiga, Sejny, Łąkowa
Jurkiewicz Eugeniusz, Sejny, Zawadzkiego
Baranowscy M.A, Sejny, Wojska Polskiego
Letkiewicz Józefa, Sejny, Wojska Polskiego
Krawczyk Leontyna, Sejny, Mickiewicza
Kijewscy Anna i Zdzisław, Sejny, Zawadzkiego
Kosińscy Krystyna i Edmund, Sejny, Łąkowa
Dzimitko Czesław i Genowefa, Sztabinki
Galińscy Bożena i Krzysztof, Stabieńszczyzna



Krywanis, Sejny, Zawadzkiego
Bobrowscy Jadwiga, Bogdan, Bożena, Sejny, Szkolna
Czajkowska Halina, Sejny, Rittlera
Janczulewicz Janina i Jerzy, Sejny, Topolowa
Kalwejt Jadwiga, Sejny, Emilii Plater
Buraczewscy Maria i Józef, Sejny, Wojska Polskiego
Ponganis Mirosław, Sejny, Piłsudskiego
Luto Marian i Helena, Sejny, Młynarska
Lewkowicz Helena, Sejny, Konarskiego
Cieślik Helena, Zaleskie
Mieczkowski Mieczysław, Sejny, Piłsudskiego
Miszkiel Regina i Czesław, Sejny, Konarskiego
Kasprzycka Elżbieta, Sejny, Zawadzkiego
Zygadło Jadwiga i Władysław, Sejny, Wojska Polskiego
Cichanowicz Jadwiga, Sejny, Żwirki i Wigury
Abryccy Zofia i Marek, Sejny, Wojska Polskiego
Basiaga Zofia, Sejny, Piłsudskiego
Żegarski, Grudziewszczyzna
Draugialis Ewa i Krzysztof, Sejny, Mickiewicza
Niewulis, Łumbie
Lewończyk, Sejny, Łąkowa
Alba Helena, Sejny, Nowa
Szczudło Jadwiga, Gawiniańce
Andruszkiewicz Edward, Sejny, Zawadzkiego
Bielak Czesława, Sejny
Bugielscy Jan i Janina, Marynowo
Przeborowski Zenon, Sejny, Konopnickiej
Staręga Irena, Sejny, Łąkowa
Gołębiewski Kazimierz, Sejny, Konarskiego
Cieślukowski Adam, Sejny, Konarskiego
Miszkiel Józef i Barbara, Sejny, 1 Maja
Paciukanis Romualda, Sejny, 22 Lipca
Namiotko Stanisław, Sejny, Wojska Polskiego
Dobuszyńska Teodozja, Sejny, Zawadzkiego
Karwowska Irena, Sejny, Konarskiego
Karpowicz, Iwanówka
Miszkiel Marianna i Franciszek, Iwanówka
Kaufman Henryka, Sejny, Rittlera
Jatkowscy M.T.A, Sejny, Żwirki i Wigury
Makowska Henryka, Posejny
Bednarska Zuzanna, Sejny, Piłsudskiego
Iwaszewscy Halina i Tadeusz, Sejny, Targowa
Nazaruk Dorota i Szymon, Sejny, Konopnickiej
Kuczyńscy Helena i Walerian, Sejny, Emilii Plater
Staniewicz, Radziuszki
Jatkowski Wacław, Sejny, Zawadzkiego
Miszkiel Zofia i Ryszard, Skustele
Ołów Ewa, Sejny, Wojska Polskiego

SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W ubiegłym tygodniu
celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
W następną sobotę, 22 sierpnia, radujemy się Maryją – Królową. 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.
2. W maryjnym sierpniu pamiętajmy szczególnie o modlitwie w intencji trzeźwości naszego Narodu.
Wiele zależy od nas samych. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę i odwagę przeciwstawić
się grzechowi pijaństwa! Maryi – Królowej złóżmy wotum czasowej lub całkowitej abstynencji.
3. Nie zapominajmy też o pielgrzymach oraz wypoczywających na wakacjach. Prośmy Matkę Boga
i naszą o ich wzrost duchowy, dobry, ubogacający wypoczynek i szczęśliwy powrót do domu.
4. Święto Bartłomieja Apostoła obchodzimy, 24 sierpnia. Według tradycji, po Zesłaniu Ducha
Świętego dotarł z Ewangelią aż do Indii, dokonując licznych cudów i uzdrowień. Zginął prawdopodobnie śmiercią męczeńską w 70 roku na terenie dzisiejszej Armenii. Doroczny odpust w kościółku
w Żegarach obchodzić będziemy w niedzielę, 23 sierpnia. Msza św. w języku litewskim o godz. 14.30,
w języku polskim o 16.00.
5. Uroczystość dziękczynienia za tegoroczne plony – dożynki będzie w niedzielę, 6 września.
Obchodzić je będziemy w Bazylice Sejneńskiej w łączności z dekanatem i powiatem sejneńskim.
Zapraszamy rolników z poszczególnych wiosek z wieńcami dożynkowymi (będzie również konkurs
wieńców) i z chlebem, którym podzielimy się na zakończenie uroczystości. Mile widziane będą również
kosze z warzywami i owocami oraz bukiety kwiatów ogrodowych. Liczymy na obecność delegacji
z wieńcami ze wszystkich parafii dekanatu sejneńskiego. Tego dnia świętować będziemy również nasz
odpust parafialny ku czci Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej w 34 rocznicę koronacji cudownej Figury.
Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją
obdarzył. Podczas tego dziękczynienia prosimy Ojca w Niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmujemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali
o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr. Prosić też
będziemy o błogosławieństwo Boże i wstawiennictwo Maryi na dalszą owocną pracę rolników i ludzi
związanych z rolnictwem.
6. W środę, 26 sierpnia, nasze myśli i serca skierujemy ku Jasnej Górze, aby uczcić Najświętszą Maryję
Pannę Częstochowską. W wielu naszych kościołach trwa specjalna nowenna przed tą uroczystością.
Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra,
przypominał nam Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga
z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”.
7. W sobotę, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy męczeństwo świętego Jana Chrzciciela. Za swoją
bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił
najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w
całym Narodzie.
8. Dzięki przychylności Metropolity Wileńskiego Jego Eminencji Kardynała Audrysa Juozasa Backisa
przybył do naszej Parafii nowy kapłan ks. Bernardas Augaitis, którego Biskup Ełcki Jego Ekscelencja
Bp Jerzy Mazur mianował wikariuszem sejneńskim. Ks. Bernardas będzie duszpasterzem naszych parafian języka litewskiego, a także znając język polski będzie służył duszpastersko całej naszej Parafii.
Serdecznie witamy naszego nowego duszpasterza i życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej
naszej Pani Sejneńskiej. Mamy nadzieję, że będzie się u nas dobrze czuł, a my będziemy wiele skorzystać z jego świadectwa wiary i umiłowania Boga i Kościoła. Księże Bernardzie szczęść Boże w pracy
w naszej Wspólnocie.
Nr 12/2009



Intencje mszalne 16–30.08.2009 r.
NIEDZIELA XX W CIĄGU ROKU, 16 sierpnia 2009 r.
07:00 +Grzegorz Biziewski i z rodz. Budukiewiczów
08:30 +Władysław Wasilewski
10:00 +Anna +Andrzej Lewkiewicz i ich rodzice
11:30 Dziękczynna w 100 rocz. urodzin Marianny
Dziemido i o błog. Boże dla całej rodziny
13:00 +Weronika Grygucis +Magdalena Staśkiel
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Wojciech Ogórkis (17 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 17 sierpnia 2009 r.
06:30 +Józef +Jan +Stanisław z rodz. Siemienkiewicz
06:30 +Marian Staśkiel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stefania +Zygmunt i z rodz. Luto
08:00 +Wincenty +Teofila +Stefania Dziemitko
+Józef +Józefa Ludwika z rodz. Luto
17:30 +Anna Grudzińska (2 mc)
17:30 +Janina Kozakiewicz (7 rocz.)
WTOREK, 18 sierpnia 2009 r.
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Bolesławy
06:30 +Jadwiga Waluś (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan Andrulewicz +Stanisława +Feliks Staśkiel
08:00 +Józef (1 rocz.) +Anna Masianis
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże i zdrowie dla Marty, Mariusza, Jakuba i Natalii Radomskich
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Zdzisława w 50
rocz. urodz. i Magdaleny w 28 rocz. urodz.
ŚRODA, 19 sierpnia 2009 r.
06:30 +Bolesław i z rodz. Meyzów i Małkińskich
08:00 +Henryk Miszkiel (2mc)
08:00 +Robert Czeszkiewicz (10mc)
08:00 +Józefa +Czesław +Stanisław Soroka
17:30 +Józef (5 rocz.) +Zbigniew +Krzysztof Namiotko
CZWARTEK, 20 sierpnia 2009 r.
06:30 +Antoni Suchocki (19 rocz.)
08:00 +Szczepan
08:00 +Jan Milewski (3mc)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Dominika w
dniu urodz. i dla rodziny
PIĄTEK, 21 sierpnia 2009 r.
06:30 +Leokadia Majewska (miesiąc od pogrzebu)
06:30 +Stanisława +Stanisław +Mieczysław Adamowicz
08:00 +Antoni Draugialis (10mc)
08:00 +Józef Baran (4 rocz.)
17:30 +Maria Tujakowska (20 rocz.) +Zofia +Franciszek i ich rodzice
17:30 +Zenobia +Stanisław Maciszewscy +Wacław
Czajkowski +Alina Gruzan
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SOBOTA, 22 sierpnia 2009 r.
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Heleny
06:30 +Aniela Ardziejewska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Natalia +Edwin Miszkiel
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże dla Ks. Herberta w 80 rocz.
urodz. i 55 rocz. kapłaństwa
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
NIEDZIELA XXI W CIĄGU ROKU, 23 sierpnia 2009 r.
07:00 +Antoni Czokajło (10 rocz.)
08:30 +Teofila +Wiktor +Genowefa Andruczyk
+Jadwiga +Józef Butanowicz
10:00 +zm. z rodz. Gryszkiewiczów
11:00 W 90 rocz. Powstania Sejneńskiego za poległych
13:00 +Olgierd Buraczewski
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Joanna Rapczyńska
PONIEDZIAŁEK, 24 sierpnia 2009 r.
06:30 +Zm. z rodz. Rekuć
06:30 +Anna Jabłońska
08:00 +Stanisław Rzepiejewski (12 rocz.) +Jan
+Stanisław +Antonina +Bronisława
08:00 +Wacław Jastrzębski (20 rocz.)
17:30 +Jan (10 rocz.) i z rodz. Wojciechowskich
+Józefa +Antoni i z rodz. Pietranisów i Waszkiewiczów
17:30
WTOREK, 25 sierpnia 2009 r.
06:30 +Michał Szrejbert
08:00 +Anna +Zygmunt Sawejko
08:00 +Aniela +Jerzy Misiewicz
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla rodziny Bielaków
17:30 +Feliks Macewicz (10 rocz.)
ŚRODA, 26 sierpnia 2009 r.
06:30 +Zofia Myszczyńska
06:30 +Bogusław Kaufman (4mc)
08:00 +Emilia +Józef Moroz
08:00 +Maria Polimska (rocz.)
17:30 +Eugeniusz Delnicki (1 rocz.)
17:30 +Zygmunt Godlewski (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK, 27 sierpnia 2009 r.
06:30 +Kazimiera i z rodz. Adamowiczów
06:30 +Walerian Moroz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Władysław Werpachowski (15 rocz.)
17:30 +Tadeusz Palanis (1 rocz.)
17:30 +Stanisława Wichert (5mc)
SIEWCA

PIĄTEK, 28 sierpnia 2009 r.
06:30 O błog. Boże i trwanie w trzeźwości dla Mariana i o zdrowie dla Heleny
06:30 +Feliksa +Jan +Felicja +Józef z rodz. Stylińskich i Bynerów
08:00 +Emilia +Dominik Radzewicz
08:00 +Jan (3 rocz.) +Jadwiga Drozdowscy
17:30 +Alicja Paszkiewicz (7mc)
17:30 +Teodora i z rodz. Wróblewskich i Poświatowskich
SOBOTA, 29 sierpnia 2009 r.
06:30 +Leon Jursza (11 rocz.) i jego rodzice
06:30 Helena Kutyło (11 rocz.)
08:00 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Moniki w 18 rocz. urodzin
08:00 +Leontyna Wołkanis (21 rocz.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże i miłość dla Beaty i Jana Kamińskich w 1 rocz. ślubu
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
NIEDZIELA XXII W CIĄGU ROKU, 30 sierpnia 2009 r.
07:00 +Zygmunt Rzeniecki
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Ks. Sylwester i z rodz. Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
11:30 +Jacek Miszkiel (11 rocz.)
13:00 +Magdalena Leończyk
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Julia Wałukanis (7 rocz.) +Józef +Jadwiga

Spotkania

Koła Radia Maryja
w każdą ostatnią sobotę miesiąca.
O godz. 16.50 – modlitwa Różaniec święty,
a o godz. 17.30 Msza święta w intencjach:
Za ojczyznę, R. M. T TRWAM, Ojca Tadeusza Rydzyka, naszego Koła i za cały Kościół Święty.

Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30
(suma), 13:00 (w jęz. lit.), 17:30. W kaplicy dojazdowej w Krasnowie o godz. 13.00;
w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30
W kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.
Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu czynna:
wtorek, piątek w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00
Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30 w
pilnych sprawach tel. 0875163090
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

• 17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257),
prezbiter, polski dominikanin, który poświęcił
się misjom w różnych częściach naszego kraju;
jego życie było przepełnione czcią do Matki
Bożej (wspomnienie obowiązkowe);
• 18 VIII – bł. Sancja Szymkowiak (1910-1942),
wielkopolska serafitka, która podczas ostatniej
wojny wielu ludzi nazywało „aniołem dobroci”
(wspomnienie obowiązkowe);
• 20 VIII – św. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja) i Doktora Kościoła,
wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy” (wspomnienie obowiązkowe);
• 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”
(wspomnienie obowiązkowe).
• 25 VIII – św. Ludwik IX (1214-1270), król
Francji (wspomnienie dowolne).
• Tego samego dnia – św. Józef Kalasanty
(1556/1557-1648), prezbiter, założyciel pijarów
poświęcających się wychowaniu i szerzeniu
oświaty; do dzisiaj znane są i cenione, także w
Polsce, szkoły pijarów (wspomnienie dowolne);
• 27 VIII – św. Monika, matka świętego Augustyna; swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła
nawrócenie dla syna, którego wspominamy
właśnie następnego dnia (wspomnienie obowiązkowe);
• 28 VIII – św. Augustyn (354-430), syn św.
Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągłe
aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano go Doktorem Kościoła (wspomnienie obowiązkowe

Katolicka Poradnia Rodzinna czynna w każdą
środę w godzinach 16.00 –18.00 na plebanii
1 piętro.
Spotkania modlitewnych grup „WIECZERNIK”: dorośli – w każdy czwartek, osoby uzależnione od nałogów – w każdy piątek, młodzież
– w każdą sobotę. Wszystkie spotkania po wieczornej Mszy św. w salce katechetycznej obok
zakrystii w bazylice.
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w czasie
Eucharystii o godz. 10.00 w II i IV niedzielę miesiąca.
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Z ŻYCIA PARAFII

W dniach 4 – 8 sierpnia br. w Bazylice Mniejszej p. w. Nawiedzenia NMP w Sejnach odbył się XVI
Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych luniores Priores Organorium Seinensis ‘2009,
Uroczystą Inaugurację Festiwalu w dniu 4 sierpnia rozpoczęto Mszą świętą o godz. 17.30 oraz
koncertem w wykonaniu Pana Romana Szlaużysa i Pani Rity Preikšaite – solistki Kowieńskiego
Państwowego Teatru Muzycznego. Patronat nad Koncertem objął Pan Liudvikas Milašius Konsul
Republiki Litewskiej w Sejnach.
Fot.: M. C. Teodorowski

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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