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2 SIEWCA  

 Prawdziwe 
macierzyństwo

dziecko ze swojej strony kształtuje również 
matkę. Chodzi tu o zjawisko określane mia-
nem bondingu, czyli o „głęboką więź między 
matką i dzieckiem”. Tak więc macierzyństwo 
nie ogranicza się do zwykłego zrodzenia, 
ponieważ jest to zadzierzgnięcie autentycz-
nych związków między dwiema osobami; jest 
to relacja, w którą wkracza niepojętą mocą 
Duch Święty i z której nie sposób również 
wykluczyć św. Józefa wraz ze wszystkim, co 
się do niego odnosi.
   Papież Jan Paweł II wnikliwie przedstawił 
rzeczywisty sens macierzyństwa Maryi:
„Poprzez te słowa (chodzi o werset Łk 11,27: 
Błogosławione łono, które Cię nosiło, i pier-
si, które ssałeś) stała się (...) niejako obecna 
wśród tłumu bodaj na chwilę cała ewangelia 
dzieciństwa Jezusa. Tam właśnie Maryja jest 
obecna jako Matka, która poczyna Jezusa 
w swoim łonie, która Go rodzi i jako Dziecię 
karmi po macierzyńsku piersią: Matka - Kar-
micielka, którą ma na myśli owa „kobieta z 
tłumu”. Poprzez to macierzyństwo Jezus - Syn 
Najwyższego (por. Łk 1,32) - jest prawdziwym 
Synem człowieczym. Jest „ciałem”, jak każdy 
człowiek:  „Słowem, które stało się ciałem” 
(por. J 1,14). Jest to ciało i krew Maryi! (RM 
20).
 
 Z książki ”Wierzę” - wybrał Eugeniusz)

Ewangelie świadczą, że macierzyństwo 
Maryi było czymś rzeczywistym: praw-

dziwym we wszystkich jego momentach. 
Według Łukasza, Boży wysłannik ukazał Jej 
sens tego macierzyństwa: „Poczniesz i poro-
dzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 
1,31). W wersji Łukaszowej ma Ona pełnić trzy 
ważne role: począć, porodzić i nadać imię. 
Wskazują one na macierzyństwo faktyczne, 
nie zaś pozorne, fikcyjne. Kościół Janowy, 
wraz z powstałymi w jego obrębie pismami, 
często akcentują rzeczywistość wcielenia 
Syna Bożego i realność Jego ludzkiej osoby. 
A stało się to możliwe dzięki rzeczywistemu 
macierzyństwu Maryi.
   Maryja przekazuje swojemu Synowi dzie-
dzictwo genetyczne oraz, jak się domyśla-
my, wzruszenia, uczucia i myśli. Z osiągnięć 
medycyny i psychologii wiadomo, że matka 
kształtuje charakter i osobowość dziecka w 
pierwszych miesiącach jego istnienia oraz że 

 
Światło na drogę

      Maryja jest Matką Jezusa, którego „królestwo nie będzie miało końca”. Dlatego 
nazywamy Ją Królową. Jesteś Jej sługą, rycerzem, giermkiem... Czyń to, co do ciebie 
należy. Bez szemrania i ociągania powiedz: Fiat - jak Maryja.  Łk 1,26-38

Co wolisz: bardziej podobać się Bogu czy ludziom? Jeśli masz w sobie miłość Ojca, 
to masz wszystko, nie musisz podbudowywać poczucia wartości zewnętrzną re-
ligijnością. Inaczej będziesz podobny do faryzeuszów, którzy „czynią wszystko, 
aby pokazać się ludziom”.  Mt 23,1-12



�Nr 1�8/2014

MOC SŁOWA
Niedziela XXII Zwykła w Ciągu Roku 
   - 31 sierpnia 2014
 
 Mt 16, 21-27 

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że 
musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od star-

szych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie 
zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: 
«Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy 
na Ciebie». 
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, 
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co 
Boże, ale o tym, co ludzkie». 
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce 
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 
życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za 
korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, 
a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek 
w zamian za swoją duszę? 
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca 
swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każ-
demu według jego postępowania».

Refleksja niedzielna:

Piotr, Skała, wezwany do utwierdzania braci w 
wierze (Łk 22,32) i uznany za fundament Koś-

cioła (Mt 16,18), może stać się powodem zgorszenia 
- kamieniem, o który można się potknąć na ścieżce 
wiary. Mało tego, zostaje nazwany szatanem przez 
samego Jezusa. A to dlatego, że zamiast podążać 
za Mistrzem, próbuje się wybić na prowadzenie. Z 
pozycji ucznia przechodzi na miejsce nauczyciela 
i chce dać lekcję Jezusowi. Nawet jeśli czyni to ze 
szczerej intencji, zatroskany o dobro Mistrza, jego 
słowa nie są zgodne z Bożą logiką.
Piotr jest zgorszeniem, „skandalem” dla Jezusa, bo 
nie rozumie skandalu krzyża. Ludzkie myślenie za-
wsze potyka się o Boski krzyż. Bóg nas gorszy, bo 
nie rozumiemy Jego logiki, która zakłada, że w od-
daniu swojego życia na rzecz braci można odnaleźć 
samego siebie. Życiowy konformizm prezentuje się 
zawsze lepiej od drogi krzyżowej. Jego atrakcyjność 
jednak pryska, kiedy zdamy sobie sprawę z pustki, 
jaką zostawia w naszej duszy. Co z tego że zyskam 
cały świat, skoro na swej duszy szkodę poniosę? Je-
dynie na drodze bolesnej konfrontacji z własnym 

egoizmem, podejmując trud dźwigania własnych 
słabości i naśladując Chrystusa w miłości, można zy-
skać prawdziwe życie. Chrystus ukrzyżowany, który 
jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, 
dla nas jest Bożą mocą i mądrością (1 Kor 1,23-24). 
Piotr zrozumiał tę prawdę, kiedy jego serce skruszało 
pod wpływem łez żalu.

Niedziela XXIII Zwykła w Ciągu Roku
   – 7 września 2014
Odpust Matki Boskiej Sejneńskiej

 Łk 1,�9-56 

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry 
do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła 

do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy 
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło 
się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił 
Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogo-
sławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony 
jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos 
Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią 
się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja 
rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch 
mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie 
swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić 
mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad 
tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc  swoich. 
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. 
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym 
odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny 
na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Mary-
ja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem 
wróciła do domu.

Refleksja niedzielna:

Co my byśmy bez Niej zrobili?! Co Bóg zrobiłby 
bez Niej?! Nie zapominajmy więc o Maryi. Po-

zwalajmy Jej, by często nas nawiedzała, jak Elżbietę. 
Pozwalajmy Jej pozostawać w naszym życiu ile 
chce.
Wszystko zaczęło się od Maryi: Duch Święty zstąpił 
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA  XXII ZWYKŁA, 31 sierpnia 2014
Słowo Boże: Jr 20,7-9; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27
PONIEDZIAŁEK, 1 września 2014, Wsp. bł. Bronisławy
Słowo Boże: 1 Kor 2,1-5; Łk 4,16-�0
75 rocz. wybuchu II wojny światowej.
Początek nowego roku szkolnego.
WTOREK, 2 września 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 Kor 2,10b-16; Łk 4,�1-�7
ŚRODA, 3 września 2014, Wsp. św. Grzegorza Wlk pap
Słowo Boże: 1 Kor, �,1-9; Łk 4,�8-44
CZWARTEK, 4 września 2014, Wsp. bł. Sióstr  Naza-
retanek Męczenniczek z Nowogródka
Słowo Boże: 1 Kor �,18-2� Łk 5,1-11
Pierwszy czwartek miesiąca - modlitwa za kapłanów
PIĄTEK, 5 września 2014 , Wsp. bł, Matki Teresy z Kalkuty
Słowo Boże: 1 Kor 4,1-5; Łk 5,��-�9
Pierwszy piątek miesiąca - modlitwa wynagradzająca 
za grzechy świętokradztwa
SOBOTA, 6 września 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 Kor 4,6-15; Łk 6,1-5
Pierwsza sobota miesiąca - zawierzenie Niepokalanemu 
Sercu Maryi
NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 7września 2014
Słowo Boże: So �,14-18; Rz 12,9-16; Łk 1,�9-56
Odpust Matki Boskiej Sejneńskiej - �9 rocz. Koronacji

PONIEDZIAŁEK, 8 września 2014, ŚWIĘTO NARO-
DZENIA NMP - Matki Boskiej Siewnej
Słowo Boże: Mi 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-2�
Dożynki Diecezjalne w Sztabinie

WTOREK, 9 września 2014, Wsp. bł. Anieli Salawy
Słowo Boże: 1 Kor 6,1-11; Łk 6,12-19

ŚRODA, 10 września 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 Kor 7,25-�1; Łk 6,20-26

CZWARTEK, 11 września 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 Kor 8,1-7.10-1�; Łk 6,27-�8

PIĄTEK, 12 września 2014, Wsp. Najświętszego 
Imienia Maryi
Słowo Boże: 1Kor 9,16-19,22-27; Łk 6,�9-42
Modlitwa za pogrążonych w nałogach i za małżeństwa 
rozbite.
SOBOTA, 13 września 2014, Wsp. św. Jana Chryzostoma 
Słowo Boże: 1 kor 10,14-22; Łk 6, 4�-49

NIEDZIELA, 14 września 2014, ŚWIĘTO PODWYŻ-
SZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
Słowo Boże: Lb 21,4b-9; Flp 2,6-11; J �,1�-17

OGÓLNA: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą,  
                     których potrzebują, by godnie żyć. 
MISYJNA: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się 
       w służbę ubogim i cierpiącym.  

Papieskie Intencje Modlitwy – wrzesień 2014

na Nią i poczęła Syna, który jest Synem Bożym. 
Gdy Maryja pozdrowiła Elżbietę, Duch Święty ją 
napełnił, a zaraz potem jej syna - Jana Chrzciciela. 
Jan z kolei przygotował wielu ludzi, w tym także 
przyszłych Apostołów, do otwarcia się na Ducha 
Świętego, którego Syn Boży udzielał osobiście. Itd., 
itd. Nic więc dziwnego, że Maryja jest dla nas tak 

ważna, że tak często Ją wspominamy. Co my by-
śmy bez Niej zrobili?! Co Bóg zrobiłby bez Niej?! 
Nie zapominajmy więc o Maryi. Pozwalajmy Jej, 
by często nas nawiedzała, jak Elżbietę. Pozwalajmy 
Jej pozostawać w naszym życiu ile chce. A chce na 
zawsze, bo już nie musi się nigdzie spieszyć.

Kilka myśli o Matce Bożej, najlepszej z matek
Maryja była Dziewicą przy poczęciu swego Syna, Dziewicą jako brzemienna, 
Dziewicą jako karmiąca własną piersią, Dziewicą zawsze. Św. Augustyn.

Maryja będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju 
ludzkiego. Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Ma-
ryi. Co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę. 

Śmierć przyszła przez Ewę, życie zaś przez Maryję. Św. Ireneusz.
Wielkość Maryi leży w Jej pokorze. Bł. Matka Teresa z Kalkuty.
Niechaj Maryja trzyma nas wszystkich w wytrwałości i prowadzi nas na drodze do nieba. 

Św. Jan Bosko.
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GRA MIEJSKA    

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Co wiemy o Sejnach ?

Czy znamy swoje miasto ? Pielgrzymi i turyści 
przybywający do nas w letnich miesiącach 

zachwycają się pięknem naszej Sejneńskiej Zie-
mi: cennymi zabytkami, krajobrazem, przyrodą, 
czystością powietrza. Sporo też wiedzą o Sejnach, 
wielu zna choć pobieżnie bogatą historię naszych 
stron. Coraz więcej ludzi słyszało już o Powstaniu 
Sejneńskim, choć do niedawna była to wiedza 
tajemna i mocno skrywana. A my, mieszkańcy 
naszego miasta, czy może szerzej - Sejneńszczyzny 
- na ile znamy to miasto i jego historię, co mogliby-
śmy powiedzieć przygodnemu wędrowcowi o tej 
dawniejszej historii: o Jaćwingach, o Grodzińskim, 
o Dominikanach, o klasztorze i kościele klasztor-

nym, o Żydach sprowadzonych do Sejn, aby oży-
wić handel i rozwój gospodarczy, o synagodze, 
co możemy powiedzieć o szkolnictwie domini-
kańskim, o diecezji sejneńskiej i jej biskupach, o 
pałacu biskupim i seminarium duchownym, Gim-
nazjum św. Kazimierza i wybitnych postaciach z 
nim związanych, o czynie niepodległościowym 
naszej ziemi, o Powstaniu Sejneńskim, o naszej 
Bazylice i jej „skarbach”, wreszcie o najnowszych 
dziejach, powojennych Ziemi Sejneńskiej. Dlatego 
proponujemy wszystkim mieszkańcom naszego 
miasta i Sejneńszczyzny cudowną zabawę, przy-
bliżającą historię naszej ziemi.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Parafii Sejny

zaprasza na popołudniowy spacer 
ulicami Sejn

w formie „Gry Miejskiej”
Organizatorzy zapewniają:
•  dobrą zabawę
•  przybliżenie historii Sejn
•  poznanie tajemnic miasta
•  aktywny wypoczynek
•  słodki poczęstunek
•  nagrody
•  plan spaceru w formie mapy
•  odkrywcze poszukiwania odpowiedzi na 
pytania gry

Sejny 14 września
godzina: od 14:00 do 17:00

długość trasy: 3 km
spotkajmy się na Placu Dominikańskim 
o godz. 14:00
znajdziesz nas na facebooku: KSMParafiiSejny 
    lub wpisz w wyszukiwarkę: KSM Parafii  Sejny
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Z rozważań 
św. Jana 
Pawła II

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podo-
bieństwo; powołując go do istnienia z miłości, 
powołał go jednocześnie do miłości. Bóg jest 
miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę 
osobowej komunii miłości. Stwarzając człowie-
ka na swój obraz i nieustannie podtrzymując go 
w istnieniu, Bóg wpisuje w człowieczeństwo 
mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdol-
ność i odpowiedzialność za miłość i wspólnotę. 
Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym 
powołaniem każdej istoty ludzkiej.
Człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, 
która się wyraża poprzez ciało formowane przez 
nieśmiertelnego ducha, powołany jest do mi-
łości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. 
Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało 
uczestniczy w miłości duchowej.
Objawienie chrześcijańskie zna dwa właściwe 
sposoby urzeczywistnienia powołania osoby 
ludzkiej - w jej jedności wewnętrznej - do mi-
łości: małżeństwo i dziewictwo. Zarówno jedno, 
jak i drugie, w formie im właściwej, są konkret-
nym wypełnieniem najgłębszej prawdy o czło-
wieku, o jego istnieniu „na obraz Boży”.
W następstwie tego płciowość, poprzez którą 
mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajem-
nie we właściwych i wyłącznych aktach mał-
żeńskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto 
biologicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej 
istoty osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia 
się ona w sposób prawdziwie ludzki tylko wtedy, 
gdy stanowi integralną część miłości, którą męż-
czyzna i kobieta wiążą się z sobą aż do śmierci. 
Całkowity dar z ciała byłby zakłamaniem, jeśliby 
nie był znakiem i owocem pełnego oddania 
osobowego, w którym jest obecna cała osoba, 
również w swym wymiarze doczesnym. Jeżeli 
człowiek zastrzega coś dla siebie lub rezerwuje 
sobie możliwość zmiany decyzji w przyszłości, 
już przez to samo nie oddaje się całkowicie. 

wybrał E. Klimaniec

39 ROCZNICA KORONACJI CUDOWNEJ FIGURY

Niecodziennej wartości historycznej, łaskami sły-
nąca figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, należy 

do jednego z trzech znanych typów figur szafkowych 
Madonny. Jej powstanie zawdzięczamy nieznane-
mu rzeźbiarzowi z Gdańska, najprawdopodobniej 
w pierwszej połowie piętnastego wieku, to jest za 
czasów pobytu Krzyżaków na ziemiach polskich.
Obok sejneńskiej, zachowały się jeszcze 4 tego typu 
figury na świecie: w Lubieszowie, Klonówce, po-
nadto po jednej w 
Muzeum Cluny we 
wschodniej Francji 
i Muzeum Naro-
dowym w Norym-
berdze, ta ostatnia 
figura pochodzi 
także z Polski.
Tylko figura Matki 
Bożej Sejneńskiej 
doznaje kultu i czci, 
jest pod stałą opie-
ką konserwatora 
zabytków.
Figura została spro-
wadzona do Sejn 
w 1602 roku (zaku-
piona w Królewcu) 
i umieszczona w 
drewnianym koś-
ciółku, na wzgórzu 
nad zakolem rzeki 
Sejna, obecnie 
zwanej Marychą. W 
1619 roku uroczy-
ście przeniesiono figurę do nowego kościoła – obec-
nej bazyliki i umieszczono w ołtarzu głównym.
Dominikanie sejneńscy sprowadzeni z Wilna otoczyli 
figurę troskliwą opieką. Troszczyli się o wystrój figury, 
dlatego ufundowali szczerozłote korony na głowy 
Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. 
Wnęka była obwieszana coraz nowymi wotami dzięk-
czynnymi. Na początku XIX wieku, za sprawą jednego 
z przeorów Klasztoru Dominikanów w Sejnach, figura 
Matki Bożej została pokryta płaszczem ze srebrnej 
blachy, z bogato zdobionymi motywami kwiatowymi 
i złoceniami. W tym czasie Matce Bożej trzymającej w 
lewej dłoni jabłko - zawieszono kosztowny różaniec 
- godło zakonu.
W 1970 roku ówczesny proboszcz ks. prałat Stanisław 
Rogowski, dziekan i kustosz sanktuarium - rozpoczął 

Matka Boża Sejneńska łaskami 
słynąca od Trójcy Świętej

Zamysł Boży względem 
małżeństwa i rodziny
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starania o ukoronowanie figury Matki Bożej i Dzie-
ciątka Jezus - koronami papieskimi. Takie korony, to 
najwyższy dowód uznania i czci.
W maju 1972 roku przedstawiciel papieża Pawła VI 
- kardynał Artur Tabera, przebywał w Sejnach, zapo-
znał się z historią figury i poparł prośbę ordynariusza 
łomżyńskiego biskupa Mikołaja Sasinowskiego, o ko-
ronację figury. Papież Paweł VI bullą z dnia � lutego 
197� roku, zatwierdził prośbę i udzielił pozwolenia na 

koronację. Dzie-
więć miesięcy 
przed koronacją, 
w parafii sejneń-
skiej odprawiano 
nowennę przygo-
towawczą. Dnia 6 
września 1975 
roku J. Em. Kardy-
nał Karol Wojtyła 
metropolita kra-
kowski – dzisiaj 
święty Jan Paweł II 
- celebrował Mszę 
św. inaugurującą 
uroczystości koro-
nacyjne. Całą noc 
trwały modły pod 
przewodnictwem 
ojców dominika-
nów.
W niedzielę dnia 7 
września na placu 
za klasztorem, od-
były się uroczysto-

ści koronacyjne. Głównym celebransem był Kardynał 
Karol Wojtyła, a homilię o znaczeniu Maryi w życiu 
Kościoła, narodu, parafii i każdego człowieka wygłosił 
Prymas  Polski Stefan Kardynał Wyszyński.
W księdze pamiątkowej parafialnej, Prymas Polski Ste-
fan Kardynał Wyszyński, w dniu 7 września 1975 roku 
udzielił następującego zezwolenia: „...że odtąd figura 
Matki Bożej może być otwierana w główne święta ko-
legiackie, parafialne i pielgrzymie - jak również ilekroć 
względy duszpasterskie będą tego wymagały”.
Dnia 1 czerwca 2002 przeżywaliśmy podniosłą uro-
czystość rocznicową - 400 lat obecności cudownej 
figury Matki Bożej w naszej parafii.
W przyszłym roku będziemy obchodzić 40-lecie ko-
ronacji figury.  Z pewnością będzie to wyjątkowa i 
podniosła uroczystość.     - Eugeniusz -

Aby lepiej poznać 
Chrystusa 

Ty i ja jesteśmy chrześcijanami. Wypada abyśmy 
nimi stawali się coraz głębiej i coraz bardziej 

świadomie. Abyśmy uwierzyli, że Syn Boży miłuje 
nas wcześniej niż my Jego i nigdy nie daje się nam 
w miłości wyprzedzić. Abyśmy uwierzyli, że Jezus 
miłuje nas przez całe nasze życie od chwili poczęcia 
do naturalnej śmierci i przeprowadza nas do „domu 
Ojca”, aby nas miłować przez całą wieczność. Abyśmy 
uwierzyli, że Chrystus oddał życie swoje za przyjaciół 
swoich, i że życie Jezusa należało do boskiej osoby 
Syna Bożego, najniewinniejszego Człowieka i naj-
świętszego Boga.
Dobra współpraca z łaską Bożą dopomaga nam w 
poznaniu Chrystusa i zawsze prowadzi człowieka 
do pełnego rozwoju, do świętości, choć z jego drogi 
życia Bóg nie usuwa przeszkód.
Nieznajomość Chrystusa, to przyczyna wielu błędów 
człowieka , który wybiera, choć nie poznał do końca, 
co wybiera, a co pozostawia obok, który pomija naj-
ważniejsze, by sięgnąć po to, co daje satysfakcję tylko 
na chwilę. Nieznajomość Chrystusa, to stan umysłu i 
serca wielu współczesnych chrześcijan. Wielu, znając 
Chrystusa połowicznie, nie pragnie Go poznać więcej, 
nie szuka Go, zadowalając się tym, co już wiedzą. I tak 
rodzi się stan duchowej martwoty i przeciętności.
Tymczasem Jezus obiecuje nam że gdy będziemy Mu 
wierni otrzymamy łaskę, dzięki której poznamy Go. 
Ale o tę łaskę trzeba się modlić i nie wolno zadowolić 
się tym, co już wiemy o Nim.
On jest zawsze większy od tego , co o Nim dziś może-
my powiedzieć i pragnie, abyśmy dalej Go poznawali. 
Prawdziwe jednak poznanie Jezusa nie dokonuje się 
drogą studiów, ale rodzi się wówczas, gdy człowiek 
jest Mu wierny, gdy postępuje za Nim, gdy Go naśla-
duje. Trudno jest zdobywać taką wiedzę, bo jest to 
wiedza z serca.
Poznanie i ofiarowanie swego życia Bogu jest czymś 
wielkim, ale nie wolno zapominać, że jedyną ofiarą, 
którą Bóg przyjmuje chętnie, która jest godna Boga, 
jest ofiara Jego jedynego Syna. Możemy składać swo-
je osobiste dary Bogu tylko wówczas, gdy potrafimy 
złączyć swoje dary w ofiarę Jezusa Chrystusa. Gdy 
ofiarowujemy się Bogu przez Jezusa, wtedy Bóg ra-
duje się i przyjmuje nas razem ze swoim Synem.
     - Irena -



W OSTATNIM CZASIE :

Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 9�540007 0000 0000 06�5 000� 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Grzegorz Kunko, ks. Michał Stankiewicz, ks. Petras Gucevicius

Ofiarodawcy na remont

01/08/2014 Igor Auron
10/08/2014 Joanna Borucińska, Hanna Marcinkie-
wicz, Amelia Milewska-Łucka
17/08/2014 Aleksandra Cych, Marianna Głowińska
24/08/2014 Hubert Masionis, Michał Leonowicz, 
Szymon Leonowicz

02/08/2014 
Alicja Święcicka i Rafał Andruczyk
09/08/2014
Aneta Łabanowska i Damian Boruciński
Renata Łabanowska i Michał Raczkowski
16/08/2014
Wioleta Kaufman i Marcin Pajewski
Bożena Klimont i Krzysztof Moroz
2�/08/2014
Katarzyna Stefanowska i Jacek Janiec

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy w 
czasie kolędy złożyli swoje ofiary na remonty 
zakończone bądź prowadzone w Parafii (okna 
w Bazylice, okna i drzwi w klasztorze, dom pa-
rafialny):

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UJózef Sapiega, Sumowo (l. 85) zm. 05/08/2014
UHelena Buraczewska, Sejny (l. 92) zm. 07/08/2014
UStefan Dzimida, Sejny (l. 94) zm. 11/08/2014
UBronisław Kobyliński, Zaleskie (l. 85) zm. 12/08/2014
UEleonora Gryziewicz, Sztabinki (l. 82) zm. 09/08/2014
UStanisława Pienkiewicz, Krasnogruda (l. 87) zm. 18/08/2014
UTeresa Sidor, Marynowo (l. 57) zm. 22/08/2014

1/ Mariusz Łukaszewicz, kawaler, Krasnogruda i Aneta 
Wiżlańska, panna, Krasnogruda, oboje z Parafii tut.
2/ Dominik Szkudlarz, kawaler, Toruń, Parafia Kucha-
ry i Elżbieta Luto, panna, Zaruby, Parafia tut.
3/ Krzysztof Jakubowski, kawaler, Sejny, Parafia tu-
tejsza i Wirginia Degutis, panna, Puńsk, Parafia Wnie-
bowzięcia NMP.

Żegarscy Grażyna i Jan,Sztabinki 
Dzimitko Czesław,Sztabinki 
Kalinowska Eugenia,Sztabinki 
Bobrowska Anna,Sztabinki 
Jakuć Józef Eugenia,Sztabinki 
Gryziewicz Stefan Cecylia,Sztabinki 
Czakis Andrzej Krystyna,Radziucie 
Jakubowscy Andrzej Ewa,Radziucie 
Kubilis Józef Helena,Radziucie 
Marcinkiewicz Antoni Janina,Radziucie 
Misiukanis Romuald Jolanta,Radziucie 
Klucznik Zygmunt Bronisława,Radziucie
Kobylińska Krystyna,Radziucie 
Bocheńscy Zygmunt Antonina,Radziucie 
Bocheńscy Waldemar Marzena,Radziucie 
Morawscy Mariusz Mariola,Gryszkańce 
Szczudło Krzysztof Halina,Gawiniańce 
Szczudło Teodor Elżbieta,Gawiniańce 
Pietranis Wacław Zofia,Gawiniańce 
Wojciechowscy Zbigniew Teresa,Gawiniańce 
Kuprewicz Tomasz Anna,Gawiniańce 
Moroz Stefania,Gawiniańce 
Buchowscy Ireneusz Władysława,Gawiniańce 
Chmielewska Lucyna,Gawiniańce 
Chabrewicz Zbigniew Irena,Gawiniańce 
Kulesza Lech Biruta,Gawiniańce 
Kulesza Kamil Marta,Gawiniańce 
Dudanowicz Zofia,Gawiniańce 
Jarzembowicz Dariusz Beata,Gawiniańce 
Karłowicz Karol Angelika,Gawiniańce 
Tubiszewscy Jacek Małgorzata,Sejny, Zawadzkiego 
Wasilewska Wanda,Konstantynówka 
Gaus Jan Biruta,Konstantynówka 
Sadłoń Alfred,Konstantynówka 
Radzewicz Sławomir Barbara,Konstantynówka 
Klepaccy Jan Teresa,Konstantynówka 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1Dzisiaj ostatnia niedziela miesiąca sierpnia i koniec wakacji. Liturgia dzisiejszej niedzieli zwraca 
naszą uwagę na oddanie się Bogu także poprzez poświęcenie Mu tego wszystkiego, czym zajmu-

jemy się na co dzień. Spróbujmy o tym pamiętać szczególnie każdego dnia rano, by choć przez krótką, 
lecz intensywną modlitwę polecić Bogu siebie i tych, z którymi będziemy się spotykać, jak też naszych 
domowników i bliskich naszemu sercu.

2Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. dla dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców, 
nauczycieli i rodziców naszych sejneńskich szkół o godz. 8.00. Zapraszamy do udziału w niej wszyst-

kich, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim. 
Przypadający jutro 1 dzień września to także bolesna rocznica wybuchu II wojny światowej. Jest już 
coraz mniej żyjących świadków tej ogromnej tragedii ludzkości, lecz to nie zwalnia nas od pamięci o 
tych, którzy zginęli lub ponieśli śmierć podczas 6-letniej zawieruchy wojennej. Pielęgnujmy pamięć o 
wszystkich ofiarach wojny, troszcząc się o ich groby, modląc się za tych, co zginęli, a przede wszystkich 
wychowując młode pokolenia do pokoju, ucząc wzajemnego szacunku i zrozumienia wobec każdego 
człowieka.

�W nadchodzącym tygodniu przypada również pierwszy czwartek miesiąca, dzień poświęcony 
dziękczynieniu za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołanie kapłańskie i za-

konne zwłaszcza z naszej parafii. Nie zaniedbujmy tego zwyczaju, aby się kiedyś nie okazało, że brakuje 
nam kapłanów, którzy sprawowaliby dla nas sakramenty; pierwszy piątek miesiąca jest dobrą okazją, 
by z nową gorliwością rozpocząć praktykę obchodzenia dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, 
aby uprosić dar miłosierdzia Bożego dla siebie czy dla innych. Na wszystkich pragnących skorzystać z 
sakramentu pojednania (spowiedzi) księża będą oczekiwać w konfesjonałach rano przed Mszami św., 
a po południu od godz. 15.00; następnie Msza św. dla dzieci i młodzieży z poświęceniem tornistrów 
dzieci klas pierwszych o godz. 16.00. Przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach; w 
pierwszą sobotę miesiąca z dziecięcym zaufaniem oddajmy się Niepokalanemu Sercu Maryi.

4Doroczny Odpust Parafialny ku czci Matki Boskiej naszej Pani Sejneńskiej związany z �9 rocznicą 
Koronacji Cudownej Figury przeżywać będziemy w niedzielę, 7 września. Porządek Mszy św. jak 

w niedzielę, nie będzie jeszcze Mszy w Krasnowie, a suma będzie o godz. 11.00. Po Mszy św. będzie 
wystawienie Najśw. Sakramentu i Nowenna do Matki Boskiej Sejneńskiej, a po Mszy w języku litew-
skim, a więc od 14.00 adoracja Najśw. Sakramentu do wieczornej Mszy św. O godz. 15.00 Koronka do 
Bożego Miłosierdzia, a o 17.00 będzie modlitwa różańcowa w intencji wszystkich przybywających 
do naszego Sanktuarium. Wszystkich naszych Parafian i Gości serdecznie zapraszamy do aktywnego 
udziału w naszym odpuście.

5Tegoroczne żniwa dobiegły końca. Dożynki w wymiarze dekanalno-powiatowym będą w niedzielę, 
14 września o godz. 10.00. Bardzo zachęcamy rolników ze wszystkich wiosek do przygotowywania 

wieńców dożynkowych, bukietów czy kosza owocowo-warzywnego, przynieśmy też od każdej wioski 
bochen chleba – na zakończenie Eucharystii połamiemy się wszyscy tym chlebem powszednim – wróćmy 
do starych dobrych tradycji i weźmy czynny udziału we wspólnym dziękczynieniu.

6Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej 
Siewnej”, obchodzić będziemy w poniedziałek, 8 września. Jest to jedno z najstarszych świąt 

maryjnych: gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z 
tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 
sierpnia.  W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny od kilku lat odbywają się Dożynki Diecezjalne, 
w tym roku w Sztabinie.

7 Informacja dla narzeczonych i małżonków: Katecheza przedmałżeńska i dla małżonków odbędzie 
się w Suwałkach w Parafii bł. Anieli Salawy w dniach 26-28 września, a więc w czasie ostatniego 

weekendu września. Zgłoszenia do 22 wrze-śnia. Wszystkie szczegóły znajdziemy w gablocie przy 
kościele.

8Trwają prace remontowe przy naszej Bazylice.  W tej chwili zakładana jest izolacja fundamentów od 
strony południowej, zakładany jest drenaż i instalacja odprowadzająca wody opadowe. Na przeło-

mie sierpnia i września nastąpi remont okna w kaplicy Serca Pana Jezusa i remont drzwi wejściowych. 
Jeszcze we wrześniu będzie remont schodów wejściowych do Bazyliki. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary 
składane na te prace, a zwłaszcza na tzw. wkład własny Parafii w wysokości �0 tys. złotych dołączony 
do dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa i Urzędu Marszałkowskiego. Taca w przyszłą niedzielę 
będzie przeznaczona na te remonty.
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NIEDZIELA ,  31 sierpnia 2014 
07:00 +Józef Sikorski (� rocz.) i zm. z rodz.
08:�0 +Stanisław +Lesław Maciukiewicz
10:00 +Anna +Jan NIewulis
11:�0 Za parafian
Żegary 10:00 LT: +Adam Klucznik (m-c od pogrzebu)
1�:00 LT: 
17:�0 +Jacek Miszkiel (16 rocz.) 
PONIEDZIAŁEK,  1 września 2014
06:�0 +Bolesław Czeropski (� rocz.)
08:00 +Stefan Ogórkis +Stanisław Rutkowski
08:00 +Stanisław +Czesław Jankowscy
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
17:�0 +Lucyna Linkiewicz (7mc)
17:�0 +z rodz. Cieślukowskich, Wasilewskich i Zabłockich
17:�0 +Bronisław Namiotko
WTOREK,  2 września 2014
06:�0 +Jadwiga Kulesza
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
08:00 +Kazimierz +Katarzyna Milewscy 
 i z rodz. Wołyńców
08:00 +Marianna +Jakub +Leon Namiotkiewicz +Eu-

genia +Antoni Dziemido +Wincenty Daniłowicz
17:�0 +Barbara +Antoni Trejnowscy
17:�0 +Ludwika Depkun (greg)
17:�0 +Kazimierz Zackiewicz (15 rocz.)
ŚRODA,  3 września 2014 
06:�0 +Zofia Pietranis (2mc)
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Teresa +Józef +Andrzej Alboszta
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
08:00 +Jan Myszczyński (greg)
17:�0 O błog. Boże dla Teresy i Jerzego Żegarskich 
 w �0 rocz. ślubu i dla rodziny
17:�0 +Maria Dabulis
17:�0 +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz
CZWARTEK,  4 września 2014 pierwszy miesiąca
06:�0 +Kazimierz Łyskowicz
08:00 +Czesław Dudanowicz (8mc)
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Stefan Czarniecki (6mc)
08:00 +Jan Myszczyński (greg)
17:�0 +prof. Witold Broniewicz
17:�0 +Ryszrad Olszewski i jego rodzice
17:�0 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
PIĄTEK, 5 września 2014 pierwszy miesiąca
06:�0 +Mieczysław Ignatowicz +Anna +Stanisław
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +z rodz. Kamińskich
08:00 +Jan Myszczyński (greg)
16:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
17:�0 +Wiesława Jakubowska (5 rocz.)
17:�0 +Antonina +Józef +Czesław i z rodz. Matulewiczów
17:�0 +Józef Rasiul (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 6 września 2014 pierwsza miesiąca

Intencje mszalne 31.08.- 14.09.2014
06:�0 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Witold Skrypko (6 rocz.)
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Weronika (26 rocz.) +Stanisław (27 rocz.) 
 Buchowscy
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
17:�0 +Stanisław (14 rocz.) z rodz. Milewskich i Baganów
17:�0 +Stanisław Salwecki i jego rodzice
17:�0 +Helena +Adam Bałulis
17:�0 +Jan Myszczyński (greg)
NIEDZIELA ,  7 września 2014 ODPUST PARAFIALNY
07:00 +Stanisław Rejmontowicz (15 rocz.)
08:�0 O błog. Boże i miłość dla Agnieszki i Arkadiusza 

Pietkowskich w 10 rocz. ślubu i dla rodziny
10:00 +Regina Andrejczyk
11:00 Za parafian
11:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
11:00 +Jan Myszczyński (greg)
1�:00 LT: 
17:�0 +Ludwika Depkun (greg)
PONIEDZIAŁEK,  8 września 2014 
   Święto Narodzenia NMP
06:�0 +Weronika Giniewicz 
 +Anna +Helena Przeborowska
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Stanisław +Anna +Sławomir Korzenieccy
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
08:00 +Józef Sapiega (miesiąc od pogrzebu)
17:�0 O błog. Boże i zdrowie dla Huberta
17:�0 +Henryk Draugialis (6mc)
17:�0 +Henryka (� rocz.) +Klemens +Zofia +Franciszek 

z rodz. Misiukanis +Józef Zdancewicz
17:�0 +Jan Myszczyński (greg)
WTOREK,  9 września 2014
06:�0 +Władysława +Józef Walukiewicz
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Aniela (� rocz.) +Czesław +Jan Wojciechowscy 

+Piotr +Albin
08:00 +Jan Myszczyński (greg)
17:�0 +Robert Szuliński (6 rocz.)
17:�0 +Stefan Wichert (10 rocz.)
17:�0 +Eleonora Gryziewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:�0 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
ŚRODA,  10 września 2014 
06:�0 +Jan +Marianna +Marian +Kazimierz 
 z rodz. Kluczników i Łukaszewiczów
08:00 O błog. Boże, zdrowie w rodzinie i gospodarstwie 

rodz. Dulewiczów
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
08:00 +Jan Myszczyński (greg)
17:�0 O błog. Boże i zdrowie dla Tomasza
17:�0 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja 
 i za Koło RM z naszej Parafii
17:�0 Dziękczynna za 56 lat małżeństwa Jana i Eugenii 
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i o błog. Boże dla rodziny
17:�0 +Artur Korzeniecki (9 rocz.) +Natalia Marcinkiewicz
CZWARTEK,  11 września 2014
06:�0 +Helena Buraczewska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +z rodz. Kellerów
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
08:00 +Jan Myszczyński (greg)
17:�0 +Kazimiera +Józef Polanis
17:�0 +Zofia +Marian Makarewicz
17:�0 +Modesta i z rodz. Massalów i Łabanowskich
PIĄTEK, 12 września 2014
06:�0 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Stefanii 

Berneckiej w 84 rocz. urodz.
08:00 +Romuald (20 rocz.)
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (7mc)
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
08:00 +Jan Myszczyński (greg)

17:�0 +Zofia (5 rocz.) +Józef Rutkowscy 
 +Daniel Lewkowicz
17:�0 +Ludwika Depkun (greg)
17:�0 +Stanisław Tomczyk (1 rocz.)
SOBOTA, 13 września 2014 
06:�0 O błog. Boże dla rodz. Gerwelów i Ostapowskich
08:00 O błog. Boże i opiekę MB dla Ewy w �0 r. urodz.
08:00 +Bronisław +Eugenia Kuklewicz
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Franciszek (29 rocz.) +Stanisław Sojka
08:00 +Bronisław Kobyliński (m-c od pogrzebu) 
 +Teresa (29 rocz.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:�0 +Stanisław Krzywicki
17:�0 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
17:�0 +Marian Szczudło (12 rocz.)
17:�0 +Czesłąw Orlik (rocz.)
17:�0 +Jan Myszczyński (greg)

Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej
Tajemnice Światła      

W Eucharystii Chrystus oddaje Ojcu wszystko to, co od Niego pochodzi. Realizuje się w Eucharystii jakieś 
dogłębne misterium sprawiedliwości stworzenia wobec Stwórcy. (Jan Paweł II, Dar i Tajemnica)

Na szlaku z Sejn do Wigier pomiędzy jeziorami rozważamy piątą Tajemnicę Światła – Ustanowienie 
Eucharystii – która niej jest jedynie znakiem, symbolem, lecz żywą obecnością Boga w codzien-

nym wymiarze ludzkiego życia... 
Eucharystyczną obecność Chry-
stusa możemy kontemplować 
podążając szlakiem Jana Pawła 
II na Wyspie Wigierskiej. Dawniej, 
przed wiekami, żyli tu biali mnisi 
- Kameduli - w modlitwie, pracy 
i milczeniu wielbiący Pana Boga. 
W tych miejscach przebywał Ka-
rol Wojtyła wraz ze swymi przyja-
ciółmi. W ciszy, modlitwie i pracy 
kształtowało się Jego późniejsze 
nauczanie. Obecnie centrum wi-
gierskiego kompleksu stanowi 
świątynia p.w. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Została ona wybudowa-
na przez Ojców Kamedułów w 
latach 1694-1745, od 1799 r. do 
1818 r. pełniła funkcję katedry 
Diecezji Wigierskiej, a następnie, 
aż po dzisiejsze czasy - kościoła 

parafialnego.  Świątynia wigierska należy do grupy kościołów barokowych. Została ona zaprojekto-
wana na planie krzyża, którego krótsze ramiona tworzą pomieszczenia kaplicy oraz zakrystię.
Niewiele jest miejsc, takich jak to – w ciszy lasów i jezior można modlić się i pracować – widok na 
eremy pokamedulskie na Wyspie Wigierskiej oraz widok ołtarza głównego w świątyni.
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Trwa remont Bazyliki polegający na izolazji fundamentów, założeniu drenażu i instalacji odpra-
wadzącej wody opadowe.  W tym roku przeprowadzane są prace od strony południowej i fronton, 
będzie także remont schodów wejściowych. Na te prace otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa 
w wysokości 100 tys. zł przy zapewnieniu wyłożeniu przez Parafię sumy 15 tys. złotych. Prace 
prowadzi Firma  Pana Marka Gobczyńskiego z Sejn. 


