OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Nr 13 (81)

30 sierpnia – 12 września 2009 r.

Cena 1,- zł

Figura otwarta

Fot.: L. Przeborowski

PARAFIALNY
ODDZIAŁ
AKCJI
KATOLICKIEJ
SEJNY

O Sejneńska Ty Władczyni
I przemożna Gospodyni
Prosim; wspieraj nas w potrzebie
Pragniemy być z Tobą w niebie

MOC SŁOWA
Niedziela XXII Zwykła – 30.08.2009
Mk 7,1-8.14-15.21-23

Z

ebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami.
Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając
się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie
obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie
jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń
miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni
w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują
według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi
rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie
prorok Izajasz powiedział o was,
obłudnikach, jak
jest napisane: „Ten
lud czci mnie wargami, lecz sercem
swym daleko jest
ode mnie. Ale czci
na próżno, ucząc
zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do
niego:„Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic
nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby
uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość,
obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza
pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.
Refleksja niedzielna:
Dla słuchaczy, mających przygotowanie religioznawcze, dzisiejsze czytanie Ewangelii jest bardzo
znajome. Jezus uzdrawia głuchoniemego w taki
sam sposób, w jaki czynili to starożytni cudowni
uzdrowiciele. Poszczególne elementy tej praktyki
leczniczej spotyka się tysiące razy w opisach cudownych uzdrowień, jakie znajdujemy w kulturach
tego świata. Uzdrowiciel – w tym przypadku Jezus
– bierze osobę, która prosi Go o uzdrowienie, na
bok, daleko od tłumu, ponieważ nie chce zdradzić



swej sztuki leczniczej. Dotyka chorych narządów
swoimi palcami i swoją śliną. Ślina, podobnie jak
krew i oddech, w wielu kulturach uchodziła za siedlisko życia i szczególnie skuteczny środek leczniczy.
Następnie podnosi oczy ku niebu i głęboko wzdycha,
żeby wezwać ducha i wchłonąć go, ponieważ to
jego nadprzyrodzoną mocą dokona się cudowne
uzdrowienie. Wreszcie wypowiada zaklęcie, którego magiczną moc potęguje jego obce brzmienie
i tajemnicze pochodzenie.
Czy ewangeliście Markowi jednak chodziło
o przedstawienie Jezusa jako jednego z wielu, a nawet tysięcy cudownych uzdrowicieli? Z pewnością
nie. Zdumieni bowiem świadkowie tego cudownego
wydarzenia wysławiają Jezusa jako Mesjasza, który
stworzeniu przywraca pierwotny – dobry – porządek.
Ale niewątpliwie dzisiejsze czytanie Ewangelii może
poruszać wielu właśnie dlatego, że ewangelista Marek w sposób tak naturalny i plastyczny przedstawia
Jezusa jako cudownego uzdrowiciela swojego czasu i
swojej kultury. Dla wielu może to być bardzo odświeżający i orzeźwiający obraz Jego wcielenia i Jego
bycia człowiekiem – obraz tak przekonujący, jakby
namalowany przez samego Breughla.
Hans Reiłhofer
Niedziela XXIII Zwykła – 06.09.2009
Mk 7,31-37

J

ezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon
przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu
głuchoniemego
i prosili Go, żeby
położył na niego
rękę. On wziął go
na bok osobno od
tłumu, włożył palce
w jego uszy i śliną
dotknął mu języka,
a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego:
„Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły
się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł
prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym
gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili:
„Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch
przywraca i niemym mowę”.
SIEWCA

Refleksja niedzielna:
Jakimi oczyma czytamy słowa dzisiejszej Ewangelii? Jakimi uszami słuchamy słów wypowiadanych
przez Jezusa ? Kim albo czym miałby być dla nas
Jezus? Wiecznie nadzorującą instancją moralną,
stale grożącym czy ostrzegającym palcem: ,,Jako
dobry chrześcijanin powinieneś właściwie..., dobra
chrześcijanka musiałaby przecież...!? - Może sformułowania te brzmią nieco przesadnie, ale przecież taki
właśnie obraz nie jest rzadkością. Tak chętnie mówi
się o Jezusie. W taki sposób chętnie się Go wykorzystuje, i to w bardzo różnych celach, nie zawsze
szlachetnych. Wydaje się jednak, że nie wolno obrazu
tego zmieniać do tego stopnia, że staje się on swoim
przeciwieństwem – obrazem zawsze kochającego
Boga, obrazem, który można by opatrzyć tytułem:
,,Ciesz się życiem, Jezus przecież cię kocha. Alleluja”.
Jezus zaprasza wszystkich ludzi do życia – z jednej
strony z miłością zachęca i pociesza, a z drugiej wyraźnie wskazuje także na ciemne czy surowe aspekty
rzeczywistości. Jedno i drugie ma doprowadzić nas
do życia i błogosławieństwa, nas i wszystkich innych:
„Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci
swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”...
Słowa dzisiejszej Ewangelii powinny nam przynieść ulgę, mimo wszystko. Jezus bowiem bez ogródek mówi o samej prawdzie życia. A któż nie chciałby
jej znać? Któż nie chciałby wiedzieć, w czym tkwi
sama tajemnica życia. Jezus chce nam powiedzieć
mniej więcej tyle: Jeśli z wszystkich sił gonię za moim
życiem, moim szczęściem, by je mieć już tu i teraz,
to muszę pamiętać, że wnet zabraknie mi tchu.
Zapewne szybko się zorientuję, jak bardzo ciężko
oddycham, jak bardzo brakuje mi powietrza i jak
coraz częściej opanowuje mnie uczucie ustawicznego niedosytu. Natomiast jeśli do życia i ludzi będę
przynajmniej starał się podchodzić wielkodusznie,
gotów do poświęceń, z kochającym sercem i zarazem
starał się pozostawać w służbie czegoś większego,
to mogę jedynie zyskać, wiele zyskać. Co najmniej
smak, woń i poczuci e spełnionego życia.
Christine Rod

Intencje modlitwy na wrzesień

intencja ogólna:
Aby słowo Boże było lepiej poznawane, bardziej słuchane i przeżywane jako źródło wolności
i radości.
intencja misyjna:
Aby chrześcijanie w Laosie, Kambodży i Myanmarze wobec wielkich trudności, z jakimi często
się zmagają, nie tracili odwagi, by głosić swoim
braciom Ewangelię, pokładając ufność w mocy
Ducha Świętego.
Nr 13/2009

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXII W CIĄGU ROKU, 30 sierpnia 2009

Słowo Boże: Pwt 4,1-2.6-8; Jk 1,17-18.21b-22.27; Mk
7,1-8.14-15.21-23
PONIEDZIAŁEK, 31 sierpnia 2009, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 Tes 4,13-18; Łk 4,16-30
WTOREK, 1 września 2009,
wsp. bł. Bronisławy, dziewicy
Słowo Boże: 1 Tes 5,1-6.9-11; Łk 4,31-37
Rocznica 70 wybuchu II wojny światowej – modlitwa
za poległych w obronie Ojczyzny
Początek Nowego Roku Szkolnego 2009/2010
– modlitwa o dary Ducha Świętego dla nauczycieli
i uczniów
ŚRODA, 2 września 2009, Dzień powszedni
Słowo Boże: Kol 1,1-8; Łk 4,38-44
CZWARTEK, 3 września 2009,
wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła
Słowo Boże: Kol 1,9-14; Łk 5,1-11
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 4 września 2009, wsp. bł. Sióstr Marii Stelii
Mardosewicz, Sergii Rapiej, Kanizji Mackiewicz i 8
Towarzyszek Męczennic
Słowo Boże: Kol 1,15-20; Łk 5,33-39
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 5 września 2009,
wsp. bł. Matki Teresy z Kalkuty, zakonnicy
Słowo Boże: Kol 1,21-23; Łk 6,1-5
Pierwsza sobota miesiąca – błogosławieństwo matek
oczekujących na narodzenie dziecka
NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 6 września 2009
Słowo Boże: Iz 35,4-7a; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37
Rocznica 34 koronacji Cudownej Figury Matki Bożej
Sejneńskiej i dożynki dekanalno-powiatowe.
PONIEDZIAŁEK, 7 września 2009,
wsp. bł. Melchiora Grodzkiego, prezbitera i męczennika
Słowo Boże: Kol 1,24-2.3; Łk 6,6-11
WTOREK, 8 września 2009,
Święto Narodzenia NMP (Matki Bożej Siewnej)
Słowo Boże: Mi 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23
Dożynki Diecezjalne w Bakałarzewie. Błogosławieństwo ziarna siewnego.
ŚRODA, 9 września 2009, wsp. bł. Anieli Salawy,
dziewicy i św. Piotra Klawera, prezbitera
Słowo Boże: Kol 3,1-11; Łk 6,20-26
CZWARTEK, 10 września 2009, Dzień powszedni
Słowo Boże: Kol 3,12-17; Łk 6,27-38
PIĄTEK, 11 września 2009, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Tm 1,1-2.12-14; Łk 6,39-42
Modlitwa za borykających się z problemami uzależnień i za małżeństwa rozbite.
SOBOTA, 12 września 2009,
wsp. Najświętszego Imienia Maryi
Słowo Boże: 1Tm 1,15-17; Łk 6, 43-49



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Chrzest dzieci,
a związek niesakramentalny

W ubiegłym roku zostało włączonych do
Kościoła przez Sakrament Chrztu Świętego 93
dzieci, w tym roku jak dotąd 46. Z niepokojem
obserwujemy fakt, że 23 dzieci w ubiegłym
roku urodziło się w związkach nie sakramentalnych, a w tym roku 12 dzieci zostało
ochrzczonych w takich związkach rodziców.
Tym bardziej jest to niepokojące, że rodzice proszący o chrzest swojego dziecka nie
mają obiektywnych i prawnych przeszkód do
zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Ale
po prostu nie chcą tego uczynić zasłaniając
się często niepoważnymi argumentami. Gorzej, że zasadniczo nie dostrzegają nic złego
w takim układzie, a już trudno im przyjąć do
wiadomości fakt, że żyją w grzechach ciężkich, a więc niezgodnie z Bożymi przykazaniami i nauką Kościoła. Zastanawiające jest to, że
nadal deklarują swoją wiarę, niektórzy przystępują do sakramentu pokuty nie mówiąc
prawdy do końca, ukrywając fakt wspólnego
zamieszkania i grzechów przeciwko szóstemu
przykazaniu.
Na pytanie: dlaczego chcą ochrzcić swoje
dziecko, nie podają sensownych motywów,
a jedynie odpowiadają pytaniem: a co to dziecko jest winne? Oczywiście życie każdego
dziecka od poczęcia jest darem Boga i to Bóg
składa odpowiedzialność za poczęte życie w
ręce rodziców, czyniąc ich odpowiedzialnymi
za religijne wychowanie i poprowadzenie
dziecka drogą wiary, nadziei i miłości. Grzech
rodziców obciąża ich sumienia i sprawia, że
nie mogą cieszyć się łaską Bożą w wychowywaniu swojego dziecka dopóty, dopóki się
nie nawrócą, nie zmienią swojego sposobu
myślenia i postępowania. To oni przecież
muszą mieć świadomość odpowiedzialności przed Bogiem wypełnienia obowiązków

wynikających z Chrztu ich dziecka, o który
sami proszą. Trudno dać komuś coś, czego
samemu się nie posiada.
Jak można nauczyć dziecko prawd wiary,
miłości do Boga i ludzi, konieczności zachowania Bożych przykazań, jeśli sami rodzice
Pana Boga spychają na margines swoich
spraw i wszystko inne jest dla nich ważne tylko nie Bóg i Jego nauka. W liturgii chrzcielnej
rodzice mówią, że wyrzekają się zła i grzechu,
a przecież wciąż w nim żyją i to nie wiadomo
jak długo; mówią, że wierzą, a wiara ich nie
ma nic wspólnego z żywym i prawdziwym
Bogiem, który z miłości do nas posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na zbawienie
każdego człowieka, który uwierzy. Wzywam
rodziców, którzy ochrzcili swoje dziecko(ci),
aby zatroszczyli się o swoje relacje z Bogiem
i na prawdziwej miłości, której źródłem jest
Bóg budowali swoje małżeństwo i byli prawdziwą rodziną chrześcijańską.

Fot.: R. Sobkowicz



SIEWCA

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:

Od Świętego Proboszcza z Ars my, kapłani
możemy nauczyć się nie tylko niewyczerpanej
ufności w Sakrament Pokuty, która każe nam
umieszczać go w centrum naszej troski duszpasterskiej, lecz także metody„dialogu zbawienia”,
który powinien w nim mieć miejsce. Proboszcz
z Ars w różny sposób podchodził do poszczególnych penitentów. Ten, kto przychodził do
jego konfesjonału, pociągnięty wewnętrzną
i pokorną potrzebą Bożego przebaczenia odnajdywał w nim zachętę do zanurzenia się w
„potoku Bożego miłosierdzia”, który porywa
ze sobą wszystko swym impetem. A jeśli ktoś
był zgnębiony myślą o swej słabości i niestałości, lękając się przyszłych upadków, Proboszcz
ujawniał mu Boży sekret słowami wzruszającego piękna: „Dobry Bóg zna wszystko. Jeszcze
zanim się wyspowiadacie, już wie, że będziecie
nadal grzeszyć, a mimo wszystko wam przebacza. Jakże wielka jest miłość naszego Boga,
która posuwa się aż do chęci zapomnienia
o przyszłości, żeby nam przebaczyć!”.
Natomiast tym, którzy oskarżali się w sposób obojętny i niemal nieczuły swymi własnymi
łzami przedstawiał poważne i bolesne dowody, jak bardzo postawa taka była „wstrętna”:
„Płaczę, bo wy nie płaczecie” – mówił. „Gdyby
chociaż Pan nie był tak dobry! Ale jest tak dobry!
Trzeba być barbarzyńcą, żeby tak się zachowywać wobec tak dobrego Ojca!” . Sprawiał, że
w sercach ludzi obojętnych rodziła się skrucha,
zmuszając ich do dostrzeżenia na własne oczy
cierpienia Boga z powodu grzechów, niemal
„ucieleśnionego” na twarzy spowiadającego ich
kapłana. Tym natomiast, u których dostrzegał
pragnienie i zdolność do głębszego życia duchowego, otwierał głębię miłości, wyjaśniając
trudne do wyrażenia piękno możliwości życia
zjednoczonego z Bogiem, w Jego obecności:
„Wszystko przed Bożymi oczyma, wszystko
z Bogiem, by podobać się Bogu ...Jakie to piękne!”. I uczył ich się modlić: „O mój Boże, daj mi
łaskę, bym Cię miłował, na ile jest to możliwe,
bym Cię kochał”.
Nr 13/2009

5

Proboszcz z Ars
potrafił w swoim czasie
przekształcać serce i życie tak wielu osób, gdyż
udało się mu ukazać im
miłosierną miłość Pana.
Także w naszych czasach potrzebne jest podobne przepowiadanie
i świadectwo prawdy
miłości: Bóg jest miłością (1 J 4,8). Przez sakramenty i słowo swego
Jezusa Jan Maria Vianney potrafił budować
swój lud, pomimo, że często drżał, przekonany o swojej osobistej niewystarczalności, tak
bardzo że wiele razy chciał zrezygnować z kierowania parafią, bo czuł się niegodny.
Mimo to przykładnie posłuszny zawsze pozostawał na swoim stanowisku, gdyż pożerała
go apostolska pasja o zbawienie dusz. Starał
się całkowicie przystawać do swego powołania i misji, poprzez surową ascezę: „Wielkim
nieszczęściem dla nas proboszczów – ubolewał święty – jest to, że dusza wpada w stan
odrętwienia”; rozumiał przez to niebezpieczne
oswojenie się duszpasterza ze stanem grzechu czy indyferentyzmu, w którym żyje tak
wiele jego owieczek. Powściągał ciało, przez
czuwania i posty, aby nie stawiało przeszkód
jego kapłańskiej duszy. Nie unikał umartwienia
siebie dla dobra powierzonych mu dusz oraz
by przyczynić się do wynagrodzenia tak wielu
grzechów wysłuchanych na spowiedzi. Wyjaśniał współbratu w kapłaństwie: „Powiem tobie
jaką mam receptę: daję grzesznikom niewielką
pokutę, a resztę czynię za nich sam”. Ponad
konkretne pokuty którym poddawał się Proboszcz z Ars ma dla nas wszystkich znaczenie
istota jego nauczania: dusze zostały nabyte
drogocenną krwią Chrystusa zaś kapłan nie
może poświęcić się ich zbawieniu, jeśli odmawia osobistego uczestnictwa w „wielkiej cenie”
odkupienia.
(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

Dlaczego
mamy się modlić?

K

Różaniec z ks. Krzysztofem Pawliną

Fot. W. Planeta

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

ościół dużo mówi o modlitwie, zachęca
do niej, uczy jej. Brak modlitwy w życiu
codziennym jest grzechem, a mino to wielu ludzi
nie rozumie dlaczego mają się modlić.
Modlitwa jest nam do zbawienia koniecznie
potrzebna, bez niej nasza wiara słabnie i umiera.
Gdy modlimy się, stajemy w bliskości Boga i otrzymujemy Jego łaskę. Bóg przychodzi nie do tych,
którzy mędrkują o Nim, ale do dusz rozmodlonych.

TAJEMNICE CHWALEBNE
I. Zmartwychwstanie
Poranek zmartwychwstania napetnił świat nadzieją. Śmierć została pokonana. Zakwitło życie.
W naszej codzienności bardziej jesteśmy od pieczętowania grobów niż od zwiastowania poranka
wielkanocnego.
Módlmy się za nas samych, abyśmy nie tyle obwieszczali brak powołań, ile wierzyli i ufali, że Zmartwychwstały Pan wyśle robotników na swoje żniwo.
II. Wniebowstąpienie
Jezus, który wstępuje do Nieba, skierował nasze
spojrzenie z ziemi ku Niebu. Kiedy patrzy się w górę, widzi się więcej. A kto nam wskazuje kierunek Nieba?
Módlmy się za naszych księży w parafii, aby Pan
Jezus wynagrodził im wysiłek otwierania naszych oczu
na Boga.
III. Zesłanie Ducha Świętego
„Duch tchnie, kędy chce”.
Nikt sam sobie powołania nie może dać. Nikogo
do seminarium czy do zakonu nie można wydelegować. To dziefo Boga.
Módlmy się za młodych ludzi, aby otwarci na działanie Ducha Świętego, pozwolili Mu się poprowadzić.
IV. Wniebowzięcie Maryi
Po zmartwychwstaniu Maryja jest z Apostołami.
Próbuje im pomóc – jak matka. Maryja, wychowawczyni powotań kapłańskich, potrzebna jest i dziś – jak
matka.
Módlmy się, aby Maryja towarzyszyła szczególnie
tym, którzy wchodzą na drogę kapłaństwa.
V. Ukoronowanie Matki Bożej
Z miłości Ją ukoronowali. Koroną miłości.
Każde seminarium cieszy się ludźmi, którzy je
kochają, modlą się, ofiarują cierpienia i wspierają materialnie.
Niech Maryja, Królowa ludzkich serc, dobrych serc,
wynagrodzi ich hojność miłością swojego Syna.
Autor rozważań jest rektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji
Warszawskiej

Modlitwa pozwala nam odnosić zwycięstwo
nad sobą i porządkuje nasze życie, wprowadza w
nie pokój. Bez modlitwy nasza dusza staje się pustynią, a my skłonni do grzechów i niewierności,.
Trzeba się modlić, gdyż troska o modlitwę jest
zarazem troską o zbawienie.
Trzeba zadbać o jakość swej modlitwy, nie
może być ona litanią próśb, zestawieniem naszych
lęków, spisem narzekań i pretensji, ale ma być
ożywiona pragnieniem pełnienia woli Bożej i duchem posłuszeństwa. Tylko taka modlitwa ma moc
przemianowania naszego życia.
Ostateczna rzecz: nie mówmy nigdy, że nie
mamy czasu się modlić, gdyż to jest wierutne
kłamstwo.
wybrała: Jadwiga

Fot. R. Sobkowicz
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Pieśń dziękczynna rolnika...
Chlebodajne żniwa dobiegają końca. Rolnicy ubrani w słońce i pełni słonecznej radości zanoszą
pieśń dziękczynną Panu Nieba i Ziemi. Idą do kościoła, aby spełnić nakaz Boga: „Najlepsze z pierwocin
ziemi twojej winieneś przynieść do domu Pana, twego Boga” (Wj 34,25).
Niosą wieńce uwite ze złotych kłosów, nabrzmiałych sytością ziarna. Niosą pachnący chleb z pierwocin. Bochenek lśni jak złoto. Na nim znak krzyża. Leży na wspaniałej tacy z napisem: Chleba, soli
nie żałować i każdego poczęstować. Niosą tez codzienny trud i pot. Uradowany rolnik przychodzi do
świątyni, by złożyć Bogu hołd dziękczynny za tegoroczne plony.
Z serca jego płynie ku niebu gorąca modlitwa: „Ojcze Niebieski, Dawco chleba! Jestem Twoim oraczem, bo ziemia jest Twoja. Jestem Twoim siewcą, bo Twoje jest ziarno. Jestem Twoim żniwiarzem bo
Twoje są plony. Ziemia, którą uprawiam, jest wielkim hymnem Twej miłości. Daj mi usłyszeć jej pieśń
i szept modlitwy serdecznej. Niosę Ci kłosy i ziarno. Przynoszę Ci serce oddane. Niech każdy kłos i każde
ziarno hymnem dla Ciebie się stanie. Daj mi ogromne serce, bym krając ten bochen chleba, dostrzegł
głód brata i wszystkich chlebem obdarzył. Stoję przed Twoim ołtarzem schylony pod ciężarem znoju.
Niosę Ci dłonie w niemej złożone podzięce. Daj moim ustom słowa potężne, bym hołd Ci złożył”.
„Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie. Niech imię Twoje opiewa” (Ps 65,4).
Królowo Nieba i Ziemi, Patronko nasza, Pani rozśpiewanych pól na chwałę Stwórcy, Opiekunko
żniw, zanieś Te Deum rolnika przed tron Żywiciela, Boga Wiekuistego, którego majestat góruje nad
ziemią i niebem.

Fot. L. Przeborowski

Tekst: Irena

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, tel. 087 5162141.
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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, ks. Bernardas Augaitis.

Zapowiedzi przedślubne:
30.08.-06.09.2009

1. Kamil Pachutko, kawaler, Dusznica, Parafia tutejsza i Marta Skupska, panna, Giby.
2. Piotr Bancewicz, kawaler, Wołyńce,
Parafia Puńsk i Danuta Gaus, panna, Konstantynówka, Parafia tutejsza.
3. Mariusz Poszwa, kawaler, Dziemianówka, Parafia Giby i Justyna Dąbrowska, panna,
Babańce, Parafia tutejsza.
4. Hubert Charkiewicz, kawaler, Sejny
i Kamila Kozłowska, panna, Białystok, Parafia
św. Wojciecha.
Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament małżeństwa:

15/08/2009
Agnieszka Jatkowska i Rafał Kuskowski
Irena Grablunas i Denis Bujanowski
22/08/2009
Monika Obuchowska i Karol Czeszkiewicz

Sakrament
Chrztu Świętego:

23/08/2009 – Lena Sulżyńska,
Lena Liszkowska

Odeszli do wieczności:

Henryk Turowski, Sejny (l. 67) zm. 09/08/2009
Bronisława Grablunas, Burbiszki (l. 76) zm.
21/08/2009
Regina Piliczewska, Leszczewo (l. 78) zm.
21/08/2009



O SEJNENSKA NASZA PANI
(nuta: Chwalcie laki umajone)
O Sejneńska nasza Pani
My Ci Serca niesieni w dani
Przyjmij ten to hołd miłości
Tu na ziemi i w wieczności
Boże Dziecię Ty piastujesz
I wciąż z nami tu obcujesz
Więc powierzaj nas Synowi
Naszemu Zbawicielowi
Trójcę Świętą w Sobie kryjesz
I cała dla Boga żyjesz
Doprowadź i nas do nieba
Twojej Łaski nam potrzeba
Weź w opiekę miasto nasze
I pomyślność nam spraszaj
Abyśmy uczciwie żyli
Boga grzechem nie ranili
Weź w opiekę i rodziny
Gorąco o to prosimy
Weź. w opiekę wszystkie stany
Ten wierzący lud mieszany
O Sejneńska Matko droga
Prowadź wszystkich nas do Boga
Ucz nas naśladować cnoty
Broń od grzechu i miernoty
O Sejneńska Ty Władczyni
I przemożna Gospodyni
Prosim; wspiera] nas w potrzebie
Pragniemy być z Tobą w niebie
Anna Makowska - 2007

SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Stojąc u progu nowego roku szkolnego, Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań,
aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne
świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się
okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie
i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na Łamaniu
Chleba. Dlatego zapraszamy na Mszę Świętą, podczas której będziemy prosić o Boże błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów.
2. Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego w naszym kościele
będzie we wtorek, 1 września o godz. 8.00, a w języku litewskim o godz. 9.00.
3. Przy tej okazji przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna
być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci
zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego
wychowania potomstwa. Będziemy modlić się, aby wszyscy rodzice temu podołali.
4. Pierwszy dzień września – mija już 70 lat od wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą
powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny na frontach i w obozach oraz
o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy
Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty – okazja codziennie rano i wieczorem przed
Mszą św. Prosimy, aby rodzice przypomnieli dzieciom o spowiedzi i komunii św. u progu nowego roku szkolnego. W piątek przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach
– można zgłaszać nowe osoby, chętnie odwiedzimy je z Najśw. Sakramentem.
6. Niedziela, 6 września to dzień odpustu w naszej Parafii. Przypada bowiem 34 rocznica
Koronacji Cudownej Figury Matki Bożej, naszej Pani Sejneńskiej. Połączymy tę uroczystość
z dziękczynieniem za tegoroczne plony. Dożynki będą miały charakter dekanalno-powiatowy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rolników naszego dekanatu i naszej Parafii z wieńcami
dożynkowymi i chlebem, z koszami warzyw i owoców. Przybądźmy na wspólną Eucharystię
dziękczynienia o godz. 11.00, aby razem z Maryją, naszą Panią Sejneńską wielbić Boga za
Jego dary, jakie otrzymaliśmy, aby czynić sobie ziemię poddaną. Chcemy też prosić o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla wiernych naszego dekanatu i powiatu. Niech
Opatrzność Boża nas wszystkich prowadzi.
7. Wrzesień przemierzamy z Maryją. We wtorek, 8 września, obchodzimy święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Tradycyjnie święcimy ziarno na tegoroczny zasiew – uczynimy to na Mszy św. o godz.
8.00. Dożynki diecezjalne tego dnia w Bakałarzewie. Początek o godz. 10.00 – zgłaszają się
delegacje parafialne, Msza św. o godz. 11.00. Mamy nadzieję, że weźmie w nich udział delegacja naszego dekanatu.
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Intencje mszalne 30.08 –12.09.2009 r.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30 sierpnia 2009 r.
07:00 +Zygmunt Rzeniecki
08:30 +Matusz Miszkiel
10:00 +Ks. Sylwester i zm. 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

06:30 +Franciszka Miszkiel
06:30 +Anna Popiel (greg)
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Władysława +Stefan Palanis i ich rodzice
15:00 Szpital: O Boże błog. i opiekę MB Sejneńskiej
dla rodzin Saternusów i Pawlusów
15:00 O Boże błog. dla Nowożeńców
17:30 +Antoni Gerwel (egzekwie)
18:30 O Boże błog. dla Nowożeńców

PONIEDZIAŁEK, 31 sierpnia 2009 r.
06:30 +Anna +Józef Niewulis
08:00 +Lesław +Stanisław Maciukiewicz
08:00 +Paulina (30 rocz.) +Stefan +Teresa z rodz.
Magalengo +Julia
17:30 +Stanisława +Aleksander Kuprewicz
17:30 +Michał +Helena Bumbol +Emilia Kosewicz

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 06 września 2009 r.
Odpust i Dożynki
07:00 +Stanisław Rejmontowicz (10 rocz.)
08:30 O Boże błog. i miłość dla Anety i Tomasza
Milewskich w 1 rocz. ślubu
10:00 +Weronika (21 rocz.) +Stanisław (22 rocz.)
Buchowscy
10:00 +Anna Polgrimas (11mc)
11:00 Dziękczynna za tegoroczne plony i za parafian
13:00
13:00 Krasnowo: +Anna Popiel (greg)
17:30 +Witold Skrypko (1 rocz.)

WTOREK, 01 września 2009 r.
06:30 +Halina +Bronisław Namiotko
06:30 +Anna Popiel (greg)
08:00 +Bronisław Ludorf
08:00 +Bronisława Michalkiewicz
17:30 +Stefan Ogórkis +Stanisław Rutkowski
17:30 +Zuzanna +Jerzy +Stanisław
ŚRODA, 02 września 2009 r.
06:30 +Jadwiga +Władysław Milewscy i zm. z rodziny
06:30 +Jadwiga +Józef Butanowicz
08:00 +Weronika +Wincenty Kap +Jadwiga +Anna
Łabacz
08:00 +Jerzy Janczulewicz (28rocz)
08:00 +Anna Popiel (greg)
17:30 +Władysława Sznejkowska (9mc)
17:30 +Marek Puchłowski (2 rocz.)
CZWARTEK, 03 września 2009 r.
06:30 +Helena Zubowicz
06:30 +Franciszek Sidor (6 rocz)
08:00 +Anna Popiel (greg)
08:00 +Maria Szyłejko (3rocz)
08:00 +Witold +Józef +Stefania Żukowscy
17:30 +Stanisława +Stanisław +Mieczysław Adamowicz
17:30 Dziękczynna za otrzymane łaski i o zdrowie
dla rodziny
PIĄTEK, 04 września 2009 r.
06:30 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy
06:30 +Anna Popiel (greg)
08:00 +Rozalia +Zofia Pietranis +Franciszek
16:00 +Wacław Adamowicz (7mc)
17:30 +Wiesław Kalwejt (9mc)
SOBOTA, 05 września 2009
06:30 +Ks. Sylwester i zm. z rodz. Dziemidów +Domelów +Marcinkiewiczów

10

PONIEDZIAŁEK, 07 września 2009 r.
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 w pewnej intencji
08:00 +Anna +Sławomir +Stanisław Korzenieccy
08:00 +Henryk Gęsiorowski (7 rocz.)
08:00 +Mariusz Łabanowski (mc od pogrzebu)
17:30 +Daniel +Bronisław Lewkowicz
17:30 +Regina Tomkiewicz +Zygmunta +Stanisław
Zakrzewscy
17:30 +Anna Popiel (greg)
WTOREK, 08 września 2009 r. Narodzenie NMP
06:30 +Julia Bajkowska (2 rocz.)
06:30 +Weronika +Anna +Helena
08:00 +Aniela +Ignacy Ambrosiewicz
08:00 +Piotr Wojciechowski (4mc)
17:30 O zdrowie dla s. Alicji
17:30 +Władysław Senda (10 rocz.)
17:30 +Anna Popiel (greg)
ŚRODA, 09 września 2009 r.
06:30 +Zofia Namiotko (7mc)
06:30 +Adela Stasel (3 rocz.)
08:00 +Władysława +Józef Walukiewicz
08:00 +Edward Kruszyłowicz (2 rocz.)
08:00 +Anna Popiel (greg)
17:30 +Robert Szuliński (1 rocz.)
17:30 +Stefan (5 rocz.) +Janina Wichert
CZWARTEK, 10 września 2009 r.
06:30 +Stanisława Andrulewicz (3 rocz.)
06:30 +Marianna +Jerzy Melon
08:00 Dziękczynna za plony ze wsi Posejanka
08:00 +Stanisław Waboł (6mc)
SIEWCA

08:00 +Hilaria (28 rocz.) +Jan (19 rocz.) Święciccy
17:30 +Józef Fidrych (8mc)
17:30 +Artur Korzeniecki (4 rocz.)
17:30 +Anna Popiel (greg)
PIĄTEK, 11 września 2009 r.
06:30 +Helena Fiedorowicz +Helena Kordowska
06:30 +Franciszek i z rodz. Pachutko
06:30 +Anna Popiel (greg)
08:00 Zm. z rodz. Rekuć i Pawłowskich
08:00 +Jan Andruszkiewicz (1 rocz.)
08:00 +Anna Popiel (greg)
17:30 +Władysław Zdancewicz (9mc)
17:30 +Anna Masłowiecka
17:30 +Henryk Turowski (mc od pogrzebu)
SOBOTA, 12 września 2009 r.
06:30 +Romuald Wasilewski (15 rocz.)
06:30 +Anna Grudzińska (3mc)
08:00 O błog. Boże dla Erwina i Katarzyny Januszanis w 3 rocz. ślubu i dla Ernesta i Marianny
Januszanis w 8 rocz. ślubu i dla ich rodziny
08:00 +Kazimierz Basiaga i jego rodzice
08:00 +Anna Popiel (greg)
16:00 O Boże błog. dla Nowożeńców
17:30 +Stanisław (9 rocz.) i zm z rodz. Baganów i
Milewskich
17:30 +Franciszek Sojka (24 rocz.) +Marianna +Bolesław

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

• 1 IX – bł. Bronisława (1204-1259), norbertanka pochodzącą z polskiego rodu Odrowążów
(wspomnienie obowiązkowe);
• 3 IX – św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604),
papież i Doktor Kościoła, wybitny teolog
i reformator Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);
• 4 IX – bł. Maria Stella i jej Towarzyszki, siostry nazaretanki, które w 1943 roku zginęły
z rąk nazistów w Nowogródku (wspomnienie
dowolne).
• 7 IX – św. Melchior Grodziecki (1582-1619),
pochodzący z Cieszyna jezuita, męczennik,
który zginął podczas prześladowania katolików w Czechach (wspomnienie obowiązkowe);
• 9 IX – bł. Aniela Salawa (1881-1922), świecka
służąca, tercjarka z Krakowa, człowiek gorliwej modlitwy i umartwienia (wspomnienie
obowiązkowe).

XXIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 13 września 2009 r.
07:00 +Czesław +Antonina +Józef Matulewicz
08:30 Intencja Nieustającego Różańca: Aby Słowo Boże było lepiej poznawane, bardziej
słuchane i przeżywane jako źródło radości
i wolności
10:00 +Czesław Orlik (31 rocz.)
11:30 Dziękczynna za otrzymane łaski i o błog.
Boże dla Kielczan
13:00 +Józef +Leokadia +Jan Dirmantas
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Aleksander Gober

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 dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30.
W kaplicy dojazdowej w Krasnowie o godz. 13.00;
w kościółku w Żegarach – w niedzielę g. 10.00 (w
jęz. lit.)
w kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.

pilnych sprawach tel. 0875163090
Katolicka Poradnia Rodzinna czynna w każdą
środę w godzinach 16.00 –18.00 na plebanii
1 piętro.

Kancelaria parafialna czynna: wtorek, piątek
i sobota w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00

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.

Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30 w

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w czasie
Eucharystii o godz. 10.00 w II i IV niedzielę miesiąca.

Nr 13/2009

11

Z ŻYCIA PARAFII

W 90 rocznicę Powstania Sejneńskiego modliliśmy się w intencji poległych powstańców,
a także o zgodę między narodami – uroczystej Mszy św. w naszej Bazylice z udziałem licznych
pocztów sztandarowych i kompanii honorowej Wojska Polskiego przewodniczył kapelan
z Olsztyna ks. płk prałat Jan Wołyniec. Poświęcił również tablicę pamiątkową powstańców
sejneńskich i sztandar Koła nr 14 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
Wojska Polskiego im. Powstańców Sejneńskich.

Fot.: M. C. Teodorowski

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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