
Fot.: L. Przeborowski
Fot.: J. Lupo

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

PARAFIALNY
ODDZIAŁ

AKCJI
KATOLICKIEJ

SEJNY

OTOCZMY  TROSKĄ  ŻYCIE

Nr 14 (82) 13 – 26 września 2009 r. Cena 1,- zł

Rozpięte ramiona w geście powitania
w geście pojednania, w geście darowania
w geście przyjęcia człowieka
On go podarował
Ty weź go dla siebie z nadzieją o niebie.
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MOC SŁOWA
Niedziela XXIV Zwykła – 13.09.2009
Mk 8,27-35 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wio-
sek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 

uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu 
odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, 
jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: 
„A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział 
Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im 
przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął 
ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, 
że będzie odrzucony przez starszych, arcykapła-
nów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po 
trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupeł-
nie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok 
i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc 
na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź 
Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, 
ale o tym, co ludzkie”. Potem przywołał do siebie 
tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „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 powodu Mnie i Ewangelii, ten 
je zachowa”.

Refleksja niedzielna:
Jakimi oczyma czytamy słowa dzisiejszej Ewan-

gelii? 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 sformu-
łowania te brzmią nieco przesadnie, ale przecież taki 
właśnie obraz nie jest rzadkością. Tak chętnie mówi 
się o Jezusie. W taki sposób chętnie się Go wyko-
rzystuje, 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 wy-
raźnie 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 przy-
nieść ulgę, mimo wszystko. Jezus bowiem bez ogró-
dek 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 ustawicz-
nego 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 poczucie spełnionego życia. 

Christine Rod

Niedziela XXV Zwykła – 20.09.2009
Mk 9,30-37 

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Ga-
lileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział 

o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił 
im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci 
Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwych-
wstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali 
się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był 
w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w 
drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem po-
sprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest naj-
większy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do 
nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem 
wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy 
je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno 
z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto 
Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, 
który Mnie posłał”.

Refleksja niedzielna:
Uczniowie Jezusa właściwie w ogóle Go nie rozu-

mieli. Wciąż czytamy o tym w Nowym Testamencie. 
Słuchają Jezusa, ale Go nie rozumieją. Ale na innych 
sprawach znają się doskonale - na rywalizacjach 
i kłótniach. Kto z nich jest największy? To wdzięczny 
temat zawziętych sporów, l właśnie ten spór, który 
może wydawać się nam bardzo dziecinny, jest naj-
lepszym dowodem, że uczniowie właściwie w ogóle 
nie rozumieli Jezusa.
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KALENDARZ LITURGICZNYMOC SŁOWA
Miejmy nadzieję, że z nami jest lepiej. Miejmy na-

dzieję, że mamy inne problemy niż bliscy uczniowie 
Jezusa. Miejmy nadzieję, że nie toczymy nieprzejed-
nanej walki o pierwsze miejsca w naszych parafiach, 
w radach parafialnych i w miejscach pracy. Miejmy 
nadzieję, że zawsze chodzi nam jedynie o słuszną 
sprawę, którą Jezus nazywa nieomal po imieniu: Kto 
chce być wielkim, niech służy, l pokazuje na dziecko, 
a więc człowieka, który jest całkowicie zależny od 
innych, i poleca to dziecko swoim uczennicom i ucz-
niom. Przyjmijcie to dziecko, powiada Jezus, a przyj-
miecie Mnie. Przyjmijcie najsłabszych z wszystkich, a 
zatroszczycie się o Mnie. To jest jasne. Nie wymaga 
żadnych interpretacji. Troszczyć się o słabych jest 
lepiej niż troszczyć się o samego siebie. Kto zaczyna 
zupełnie na dole, wnet znajdzie się na samej górze. 
U Jezusa.

Michael Becker

Na I stronie:
Obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z XVIII wieku, 
znajdujący się w szczycie ołtarza głównego Ba-
zyliki Sejneńskiej.

NIEDZIELA XXIV W CIĄGU ROKU, 13 września 2009,
Słowo Boże: Iz 50, 5-9a; Jk 2, 14-18; Mk 8, 27-35

PONIEDZIAŁEK, 14 września 2009, 
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Słowo Boże: Lb 21, 4b-9 lub: Flp 2, 6-11; J 3, 13-17

WTOREK, 15 września 2009, 
Wsp. NMP Bolesnej
Słowo Boże: Hbr 5, 7-9; J 19, 25-27 lub: Łk 2, 33-35

ŚRODA, 16 września 2009, 
Wsp. śś. mm Korneliusza pp i Cypriana bp
Słowo Boże: 1 Tm 3, 14-16; Łk 7, 31-35

CZWARTEK, 17 września 2009, 
Dzień powszedni
Słowo Boże:1 Tm 4, 12-16; Łk 7, 36-50

PIĄTEK, 18 września 2009, 
Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona 
Polski
Słowo Boże: Mdr 4, 7-15 lub: 1 J 2, 12-17; Łk 2, 41-52

SOBOTA, 19 września 2009, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 Tm 6, 13-16; Łk 8, 4-15

NIEDZIELA XXV W CIĄGU ROKU 20 września 2009,
Słowo Boże: Mdr 2, 12. 17-20; Jk 3, 16 – 4, 3;  Mk 9, 30-37

PONIEDZIAŁEK, 21 września 2009, 
Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Słowo Boże: Ef 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13

WTOREK, 22 września 2009, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20; Łk 8, 19-21

ŚRODA, 23 września 2009, 
Wsp. św. ojca Pio z Pietrelciny, prezb
Słowo Boże: Ezd 9, 5-9; Łk 9, 1-6

CZWARTEK, 24 września 2009,
Dzień powszedni
Słowo Boże: Ag 1, 1-8; Łk 9, 7-9

PIĄTEK, 25 września 2009, 
Wsp. bł. Władysława z Gielniowa, prezb
Słowo Boże: Ag 1, 15b – 2, 9; Łk 9, 18-22

SOBOTA, 26 września 2009, Dzień powszedni
Słowo Boże: Za 2, 5-9. 14-15a; Łk 9, 43b-45

MODLITWA 
JANA PAWŁA II 
w intencji 
kapłanów

Matko Chrystusa,
Kapłanowi – Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, 
by zostało namaszczone Duchem Świętym 
dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu
– zachowaj kapłanów w Twoim Sercu i w Kościele, 
Matko Zbawiciela.

Matko wiary,
Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego,
wypełnienie obietnic danych Ojcom
– oddawaj Ojcu, dla jego chwały, kapłanów Twego 
Syna, 
Arko Przymierza.

Matko Kościoła,
razem z uczniami
w wieczerniku modliłaś się
do Ducha Świętego
za Nowy Lud i jego Pasterzy
– uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów
Królowo Apostołów. (PDV 82)
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Sakramentu Pokuty i Pojednania

Sakrament pokuty i pojednania został ustanowiony przez Chrystusa, który powiedział do Apo-
stołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie są im zatrzymane” (J 20,19-23). 
Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie znie-

wagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali 
ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. Tak uczy nas Katechizm 
Kościoła Katolickiego. Popularnie mówimy o tym sakramencie, że przystępujemy do spowiedzi. Mamy 
jednak świadomość, że ten sakrament to bardziej pochylanie się Boga, naszego najlepszego Ojca nad 
nami, aniżeli tylko nasze spowiadanie się, czyli oskarżanie z popełnionych grzechów. 

Liturgia tego sakramentu ukazuje nam nadprzyrodzoność tego niezwykłego spotkania grzesznika 
z miłosiernym Bogiem. Dlatego zadbajmy o liturgiczne podejście do spowiedzi św. A liturgia jest wy-
raźnie określona. O ile początek tej liturgii jest w większości penitentów poprawny, choć dobrze byłoby 
zwrócic uwagę na wstęp, jakim jest pozdrowienie, znak krzyża św. przedstawienie się, a więc określić 
swój stan (kawaler, panna, mężatka, mąż, wdowiec, wdowa – to ułatwia spowiednikowi skierowanie 
krótkiej nauki i pokierowania życiem duchowym penitenta); o tyle chcę zwrócić uwagę na to, co jest 
istotą tego sakramentu – formuła rozgrzeszenia i zachowanie penitenta. 

Po wyznaniu grzechów, określeniu żalu za grzechy, otrzymaniu pokuty, kapłan udziela rozgrzeszenia. 
Penitent słucha tej formuły rozgrzeszenia i na jej zakończenie odpowiada: AMEN. To głośne „amen” jest 
ważne, bo  oznacza: „niech tak będzie, niech tak się stanie, zgadzam się przyjąć Bożą łaskę”. To jeszcze 
nie koniec liturgii. Teraz jest wspólne uwielbienie Boga za łaskę przebaczenia. Wyraża się ono w dialogu: 
kapłan mówi „Wysławiajmy Pana bo jest dobry”, a penitent odpowiada: „Bo Jego miłosierdzie trwa na 
wieki”. Zakończeniem spowiedzi są słowa kapłana: „Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju”. Penitent 
mówi: „Bóg zapłać” i odchodzi.  

Liturgia

Żniwa... Ziarno rzucone w ziemię, zmiękczone 
deszczem, ogrzane słońcem, wydało plon, który 
posłuży nam jako pokarm. W święto Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny niesiemy do kościoła 
wiązanki kłosów i kwiatów, by wraz z nią dzięko-
wać Bogu za urodzaje pamiętające na słowa poety: 
„Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracuje-
my” (F. Karpiński). Ale Bóg ogląda się bardziej na 
inny plon, który mamy Mu oddać w całości. 

W Ewangelii Królestwo Boże porównane jest 
do człowieka obsiewającego swoje pole dobrym 
ziarnem, by wydało owoc stokrotny ( Mt 13,3). 
Właśnie Bóg działa na nasze dusze, wsiewa w nie 
swoje Słowo, ożywia je miłością, swoim własnym 
życiem, które nazywamy łaską uświęcającą. Użyź-
nia wciąż łaskami uczynkowymi, byśmy stali się 
świętymi i tak oddali Mu należną chwałę. Działa-
nie Boże woła o naszą odpowiedź, o współpracę. 
Uświęcenie jest to otrzymanie od Boga bardzo 

wielu łask i idealne odpowiadanie tym łaskom. Na 
dar Boży trzeba odpowiedzieć czynem. Dar wiary, 
nadziei i miłości niesie ze sobą wezwanie. 

Dopiero podjęcie tego wezwania i realizowa-
nie, własnym staraniem i wysiłkiem, jego wskazań 
i wymagań, stanowi życie cnotliwe w jego auten-
tycznie chrześcijańskiej treści, tzn. Bosko-ludzkiej 
zarazem. Nasza odpowiedź na akcję Bożą dokonu-
je się przy stałej łączności z Jezusem i Maryją. Nie 
zapominajmy o tym, co powiedział Chrystus: „ Kto 
trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić”( J 
15,5).  (Irena)

Boże, 
z Twoich rąk żyjemy...
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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: 6

We współczesnym świecie, podobnie jak w 
trudnych czasach Proboszcza z Ars trzeba, żeby 
kapłani wyróżniali się w swoim życiu i działaniu 
mocnym ewangelicznym świadectwem. Słusznie 
zauważył Paweł VI: „człowiek naszych czasów chęt-
niej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli 
słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. 
Aby nie zrodziła się w nas pustka egzystencjalna 
i nie została narażona skuteczność naszej posłu-
gi, trzeba byśmy się pytali ciągle na nowo: „Czy 
jesteśmy naprawdę przeniknięci Słowem Bożym? 
Czy jest ono doprawdy pokarmem, którym się 
posilamy, bardziej niż chleb i sprawy tego świata? 
Czy naprawdę je znamy? Czy je miłujemy? Czy 
troszczymy się wewnętrznie o to Słowo do tego 
stopnia, aby rzeczywiście odciskało się ono na 
naszym życiu i kształtowało nasze myślenie?”. Tak 
jak Jezus powołał Dwunastu, aby z Nim byli (por. 
Mk 3,14) i dopiero następnie wysłał ich, by głosili 
Ewangelię, tak i w naszych czasach kapłani są 
powołani do „przyswojenia” sobie owego „nowego 
stylu życia”, zapoczątkowanego przez Pana Jezusa, 
który realizowali właśnie Apostołowie. 

Właśnie owo przywarcie bez zastrzeżeń do 
tego „nowego stylu życia” charakteryzowało zaan-
gażowanie duszpasterskie Proboszcza z Ars. Papież 
Jan XXIII w opublikowanej w roku 1959 z okazji 
setnej rocznicy śmierci św. Jana Marii Vianneya 
encyklice Sacerdotii nostri primordia, przedstawiał 
jego ascetyczny charakter, zwracając szczególną 
uwagę na zagadnienie „trzech rad ewangelicz-

nych”, uznanych za ko-
nieczne także dla kapła-
nów: „Jeśli dla osiągnięcia 
owej świętości życia, rady 
ewangeliczne nie są naka-
zane mocą samego stanu 
duchownego, to jednakże 
służą im one, podobnie 
jak wszystkim wiernym, 
jako normalna droga do 
osiągnięcia chrześcijań-
skiego uświęcenia”. 

Proboszcz z Ars potrafił żyć „radami ewan-
gelicznymi” w sposób stosowny do swego stanu 
kapłańskiego. Jego ubóstwo nie było takie jak 
zakonnika czy mnicha, lecz takie, jakiego wymaga 
się od księdza: pomimo zarządzania znacznymi su-
mami pieniędzy (pamiętajmy, że bardziej majętni 
pielgrzymi interesowali się jego dziełami charyta-
tywnymi), wiedział, że wszystko ofiarowano jego 
kościołowi, ubogim, sierotom, dziewczętom z jego 
„Providence” i rodzinom najuboższym. Dlatego 
„był bogaty, by dawać innym, a bardzo ubogi dla 
siebie”. Wyjaśniał: „Mój sekret jest prosty: dawać 
wszystko i niczego nie trzymać dla siebie”. Kiedy 
miał puste ręce, zwracającym się do niego ubo-
gim mówił zadowolony: „Dziś jestem biedny, tak 
jak wy, jestem jednym z was”. Mógł w ten sposób 
stwierdzić u kresu życia z całkowitym spokojem: 
„Nie mam już nic (...). Dobry Bóg może mnie teraz 
wezwać kiedy zechce!”.         (cdn)

Krzyż jest drabiną do nieba
14 września przeżywamy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest drabiną do nieba. 

Jakże pocieszające jest cierpieć pod Bożym wejrzeniem i móc powiedzieć sobie wieczorem, w cza-
sie rachunku sumienia: „ Moja duszo, miałaś dzisiaj dwie lub trzy godziny, w których upodobniłaś 
się do Jezusa Chrystusa: byłaś biczowana, koronowana cierniem, ukrzyżowania z Nim... O! Jakim 
skarbem jest taka śmierć. Jakże dobrze umierać, kiedy się żyło na krzyżu!...

Cierpienie to tylko chwila. Gdybyśmy mogli spędzić kilki dni w niebie, zrozumielibyśmy war-
tość tej chwili cierpienia. Nie narzekalibyśmy, że nasz krzyż jest za ciężki, a przykre doświadczenia 
zbyt gorzkie.

Przeciwności stawiają nas pod krzyżem, a krzyż pod bramą nieba. Kiedy nie jesteśmy obarczeni 
krzyżem, stajemy się jałowi, jeśli dźwigamy krzyże odczuwamy słodycz, szczęście i radość - jest to 
początek nieba  (słowa św. Jana Marii Vianne’ya).

                                                                                                                        wybrała Jadwiga
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PIELGRZYMKA DO WŁOCH
Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Włoch w dniach 7–16 października 2009 r. na 

uroczystość kanonizacji błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa war-
szawskiego, 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 euchary-
styczny), 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.

 Ks. Radosław Góralski

Pamiętam, uczestniczyłem we Mszy 
prymicyjnej mojego starszego ko-

legi. Byłem jeszcze klerykiem, kandydatem 
do kapłaństwa.  Wtedy kaznodzieja zwrócił 
się do tego nowo wyświęconego księdza ze 
słowami niezwykle trudnymi, ale jakże praw-
dziwymi: „Tego, co stało się wczoraj w kate-
drze gdzie otrzymałeś sakrament kapłaństwa, 
szatan ci nigdy nie wybaczy”. Chyba jeszcze 
wtedy, kiedy dużo czasu było do święceń, 
tych słów nie rozumiałem. Ale te słowa, z bie-
giem lat, coraz bardziej powracają. Chrystus, 
wybiera prostych Apostołów, tchórzliwych, 
słabych, zalęknionych, pełnych 
obaw i lęków. I ci właśnie stają się 
„Tytanami wiary”. Oddają życie, 
ponoszą śmierć, są zabijani za co? 
No właśnie, za dobro! Tak samo 
jak ich Mistrz. 

Kapłaństwo, to dar i nikt so-
bie na niego nie zasłużył. To nie 
jest łaska kapłana, że odpuszcza 
grzechy – to łaska Chrystusa. To 
On umarł na krzyżu, to Jego cia-
ło było zmasakrowane, to Jego 
krew kapała na ziemie. I to jest 
łaska szczególna, niezwykła. Ale 
szatan nie śpi. Słychać cały czas 
jego śmiech, jego chichot. Jak-
że dziś wielu, podnosi rękę na 
kapłaństwo. I to jest zatrważa-

jące. A Bóg cierpi, i pamięta. Bóg upomina 
się o swoje dary. Nie rzuca tego co święte na 
podeptanie. Dziś często zapominany o tym 
co święte. 

Pamiętam pewną matkę, która kiedyś 
przyszła kłócić się o swego syna. Twierdziła, 
że wszyscy się czepiają i ksiądz też. Po roku 
czasu, poszedłem do szpitala, z posługą ko-
munii. Na sali spotkałem kobietę, jej twarz 
była posiniaczona. Poznała mnie, ja nieko-
niecznie. Poprosiła o spowiedź. Po niej sama 
przypomniała mi ową szkolną rozmowę. Ten 
syn, którego wszyscy krzywdzą podniósł rękę 

na matkę, tak niedługo trzeba 
było czekać. Kobieta zrozu-
miała, ale sporo ją to koszto-
wało. Św. Jan Maria Vianney 
mawiał: „Zostawcie parafię na 
dwadzieścia lat bez kapłana, 
a będą czcić w niej zwierzę-
ta…” Już ten proces się doko-
nuje. Są tacy co czczą zwierzę-
ta i sami zwierzęcieją. Bóg się 
nie liczy, tylko pełen brzuch, 
butelka piwa i chęć zemsty. 
Jeśli odrzucisz Boga przegrasz. 
Wszystko zacznie się zawalać 
aż w końcu skończysz pod 
gruzami własnej ruiny. Wiec 
jeśli masz Boga, to Go kochaj! 
A będziesz żył!

Kapłaństwo! 
Czyje? Dla kogo?
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 Ks. Bernardas Augaitis

Mylimi broliai ir seserys lietuviai!

Drodzy bliscy Sercu Naszej Pani Sej-
neńskiej! Drodzy Bracia i siostry w 

Chrystusie! Każdy z nas często zastanawia 
się – co w tym życiu jest najważniejsze, naj-
cenniejsze, największe. Nierzadko pytamy sa-
mych siebie – co muszę wybrać, aby podobać 
się Bogu, ale i ludziom! W tej chwili, na pomoc 
przychodzą nam ci, o których bardzo dobrze 
wiemy, że nas nie zawiodą. Taka przepiękna 
Osoba na tej ziemi, która przyjęła mnie, jako 
syna, jako człowieka i jako kapłana – to Matka 
Boża w Bazylice Sejneńskiej, do której tak 
niespodziewanie trafiłem, kiedy przybyłem 
tu pierwszy raz. Zdarzało się, że to ktoś mnie 
wiedzie! Tyle w przeszłości słyszałem o tym 
przepięknym miejscu, ale dziś – jakby ktoś 
mnie tu przyprowadził. Wzruszonym sercem 
czułem pokój, który nie pochodził ode mnie, 
ale od Niej - Tej, do której to miejsce należy. 
Dziewico i Pani Sejneńska, Przyjmująca nas 
za dzieci swoje, Najczystsze źródło radości, 
Szafarko życia Bożego, Opiekunko rodzin 
rozbitych, Jednocząca narody, Przyjmująca 
wszystkich pod swój płaszcz, Ocie-
rająca łzy płaczącym, Otucho stają-
cych na progu wieczności. To tylko 
niektóre tytuły z najpiękniejszych 
imion naszej Pani. Niech ten skrom-
ny cykl artykułów o imionach naszej 
Niebiańskiej Matki pogłębi również 
więź z naszą Panią i miedzy sercami 
nas otaczającymi Jej tron!   

Mylimi broliai 
ir seserys lietuviai!
Kiekvienas iš mūsų, keliaujančių 

šios žemės takais, neretai buvome 
atsidūrę kryžkelėse. Vyresnioji kar-
ta atsimena neramumus, daugiau 
nei prieš 25 metus vykstant kovai 

dėl galimybės garbinti Dievą gimtąja kalba: 
rinkomės tai, kas gyvenime atrodė vertingiau-
sia, didžiausia, svarbiausia.

Netrukus minėsime Lietuvių namų 10 
metų jubiliejų! Ši sukaktis, tai lyg patvirtini-
mas: visa tai, dėl ko kovota / kentėta – teisin-
ga! Prisiminsime Tuos, kurie vardan Lietuvos 
vardo šiame krašte atidavė daugiausia.

Kasdieniame gyvenime ieškome Tų ku-
riais lemiamą akimirką galėtume pasiremti. 
Tai Tie (asmenys), kurie sunkią valandą mus 
suprato, priėmė.

Pirmasis Asmuo, kurs mane sutiko čia – tai 
Seinų Dievo Motina, į kurios Koplyčią bazili-
koje patekau tartum nejučia: nepažįstama 
aplinka – aplinkui girdima svetima kalba. 
Tačiau, kažkas nejučia tarytum atvedė.

Ilgai ruošiaus šiai kelionei – ieškojau apie 
šią Vietą, šio krašto žmones žinių. Visgi, šalia 
nerimo, širdy viešpatavo ramybė. Tikėjau, šis 
atrastas  „Naujas Pasaulis” – Jos  „Nuosavybė”. 
Ta, kuri čia gyvenusiųjų sąmonėje minima: 
”Seinų Motina”, „priimanti mus savo vaika-

is”, „tyriausioji džiaugsmo Versmė”, 
„dieviško gyvenimo tvarkytoja”, 
„sudužusių šeimų Saugotoja”, 
„našlaičių Priebėga”, „tautų Taikinto-
ja”, „visus po savo apsiaustu Glaudži
ančioji”,”verkiančių ašarų Nusausin-
toji”, „vaisingumą Įgalinančioji”, „ant 
amžinybės slenksčio atsidūrusiems 
Atgaivą Teikiančioji”. Tai tik kele-
tas blankiai Seinų Dievo Motinos 
Asmenį atspindinčių vardų.

Tegu šis lietuviško žodžio apie 
Mergelės Marijos Vardus straipsnelių 
ciklas ateityje pagilins visų mūsų 
glaudesnį ryšį su savo dangiškąją 
Motina ir čia gyvenančiųjų vienų 
su kitais.
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Sakrament małżeństwa: 
29/08/2009
Agnieszka Gibas i Karol Kuźmicz
5/09/2009
Iwona Fiodorowicz i Karol Milewski
Kinga Budrewicz i Dariusz Biziewski

Zapowiedzi przedślubne:
13 – 20.09.2009
Michał Nowalski, kawaler, Sejny, Parafia tutej-

sza i Magdalena Stachurska, panna, Sejny, Parafia 
tutejsza.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą 
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sa-
kramentu małżeństwa.

Sakrament 
Chrztu Świętego:  
30/08/2009 – Jakub Maksimowicz,
Karol Jachimowicz
05/09/09 – Julia Muraczewska
06/09/09 – Miłosz Sapiega

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.

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 337 rodzin na 
sumę 23 690 zł.

Odeszli do wieczności:
 Alfons Januszko, Sejny (l. 74) zm. 25/08/2009
 Henryk Stefański, Kielczany (l. 70) zm. 24/08/2009
 Józefa Dąbrowska, Łumbie (l. 57) zm. 28/08/2009

Daniłowicz Alicja, Sejny, Pl. Św. Agaty 
Zielepucha, Sejny, Wojska Polskiego 
Borodziuk Wioletta i Bogusław, Sejny, Piłsudskiego 
Jachimowicz Bożena i Stanisław, Stabieńszczyzna
Żynda Stanisław, Łopuchowo 
Sibert Anna i Joanna, Sejny, Wojska Polskiego 
Krakowski Tadeusz, Sejny, Wojska Polskiego 
Suchodolski Mirosław, Zaruby 
Grabowska Anna, Sejny, Piłsudskiego 
Andruszkiewicz Czesław, Sejny, Emilii Plater 
Klimsara Olgierd, Marynowo 
Małkiński Andrzej, Sejny, Kasztanowa 

Kaszkiel, Sejny, Konarskiego 
Bizio Ewa i Leszek, Posejanka 
Majewscy Halina i Rajmund, Sejny, 1 Maja 
Kordowska Genowefa, Sejny, Nowotki 
Klucznik Wacława, Sejny, Konarskiego 
Tomkiewicz Mariusz, Sejny, Młynarska 
Sikorski, Nowosady 
Turowicz Zdzisław, Sejny, Zawadzkiego 
Wołukanis Sabina, Sejny, Głowackiego 
Miszkiel Lech i Elżbieta, Sejny, Wojska Polskiego 
Korzeniecki Henryk, Łopuchowo 
Keller Anna,Sejny, Zawadzkiego 1
Dochod Halina i Stanisław, Sejny, Łąkowa 
Makarewicz Zenobia, Sejny, Konarskiego 
Kuźniaka Barbara, Sejny, Konarskiego 
Gerwel Jerzy, Sejny, Wojska Polskiego 
Jurkun Renata i Romuald, Sejny, Wojska Polskiego 
Bobrukiewicz Franciszka, Sejny, Targowa 
Buraczewska Helena, Sejny, Przyrzeczna 
Koneszko Czesław, Sejny, Emilii Plater 
Zachariasz Wacław, Sejny, Jeziorna 
Orzechowscy Antoni i Janina, Daniłowce 
Gilewska Weronika, Szulińska Barbara, Sejny, Ko-
narskiego 
Bućkun Marianna i Stefan, Sejny, Łąkowa 
Andrulewicz Marianna, Sejny, Strażacka 
Wydro, Kielczany 
Jurgielanis JiT, Sejny, Zawadzkiego 
Sawośko Tadeusz i Lucyna, Sejny, 1 Maja 
Adamczyk Maria, Sejny, Zawadzkiego 
Poźniak, Kolonia Sejny 
Berezecka Danuta, Sejny, Konarskiego 
Stefańska Eugenia, Kielczany
Sojka Zofia, Sejny, Zawadzkiego 
Sojka Jan i Elżbieta, Sejny, Wojska Polskiego 
Zdancewicz Cecylia, Sejny, Mickiewicza 
Laskowski Stanisław, Daniłowce 
Kap Małgorzata, Suwałki, Kowalskiego 
Moroz Romuald, Zaleskie 
Koronkiewicz Regina, Sejny, Wojska Polskiego 
Karłowicz Marianna, Sejny, Konarskiego 
Andrulewicz Jerzy i Halina, Sejny, Zawadzkiego 
Puchłowska Teresa i Robert, Sejny, Konarskiego 
Ołów Renata, Sejny, Zawadzkiego 
Malinowski Jadwiga i Czesław, Sejny, Zawadzkiego 
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Ogłoszenia duszpasterskie
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzimy w poniedziałek, 14 września. Podczas Eucha-

rystii w Zakopanem, pod krzyżem na Giewoncie, w czerwcu 1997 roku Sługa Boży Jan Paweł II mówił 
do nas: „Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować 
krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane 
w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż 
powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej 
chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są 
nasze korzenie…”. W to święto z jeszcze większą pobożnością spójrzmy na Chrystusowy krzyż, który jest 
równocześnie znakiem naszej wiary, zbawienia, Odkupienia, ale także chrześcijańskiej drogi życiowej, 
która wiedzie ku zmartwychwstaniu. Może warto zastanowić się nad miejscem i znaczeniem krzyża 
w moim życiu! Msze św. jak zwykle w dzień powszedni: 6.30, 8.00 i 17.30. W czasie Mszy św. będzie 
adoracja krzyża.

We wtorek, 15 września, ponownie swoje serca kierujemy do Maryi. Tego dnia przypada liturgiczne 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża stojąca pod krzyżem na Kalwarii jest dla 
nas wzorem trwania przy krzyżu Jezusa Chrystusa jako znaku naszego zbawienia. Cierpienie Maryi 
u stóp krzyża posiada szczególne znaczenie. Maryja łączyła je z męką swojego Syna, stając się dla nas 
w ten sposób Matką w porządku łaski. Dlatego Kościół nazywa Ją Współodkupicielką, co w niczym nie 
umniejsza dzieła Jezusa Chrystusa, ale zwraca uwagę na wkład, udział Maryi w misterium Odkupienia. 
Wszyscy, a zwłaszcza chorzy i cierpiący, uczmy się od Niej łączyć własne cierpienia z cierpieniami Chry-
stusa. Wtedy mają one wielki sens i są nieocenionym skarbem wielkiej modlitwy całego Kościoła. 

W środę, 17 września, przypada rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. 
W naszych modlitwach pamiętajmy o poległych za Wschodzie.

We wrześniu szczególnie modlimy się za dzieci, młodzież i wychowawców. W nadchodzącym 
tygodniu będzie ku temu specjalna okazja, bo w piątek, 18 września, przypada święto Stanisława 
Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, nadal jest on czytelnym wzorem życia dla 
młodego pokolenia. Podczas Eucharystii przez jego wstawiennictwo będziemy prosić o świętość dzieci 
i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego Narodu i Kościoła.

Niedziela, 20 września w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego prze-
kazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz 
informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem, wielokrotnie przekonywaliśmy 
się podczas tylu pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny najpierw naszego umiłowanego Jana 
Pawła II, a ostatnio Ojca Świętego Benedykta XVI, widzieliśmy podczas tylu transmisji z uroczystości 
kościelnych, tylu programów katolickich. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem 
ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one 
powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, by właściwie i dla swojego ubogacenia 
korzystało z nich nasze młodsze pokolenie. 

W poniedziałek, 21 września, modlitwy zanosimy do Boga przez świętego Mateusza Apostoła. 
Tego dnia obchodzimy bowiem jego święto. Zredagowana przez świętego Mateusza Ewangelia jest 
najdoskonalszym zapisem wydarzeń z życia Pana Jezusa. A historia jego życia przebiega od celnego 
kantoru, gdzie nie zawsze panowała uczciwość, do pójścia za Mistrzem i godności Apostoła. Przez 
jego pośrednictwo prośmy, aby każdy z nas, zajęty sobą i własnymi sprawami, a dotknięty spojrze-
niem Chrystusa, umiał pozostawić wszystko i pójść za Nim. Dziękujmy za dar naszego powołania do 
wspólnoty Kościoła.

Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Zachęcamy i prosimy, aby dla dzieci, młodzieży, 
ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcamy też do 
odważnego rozglądania się, by poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego. 
Jest wiele propozycji, choćby działające u nas koła, organizacje katolickie, parafialny Caritas, Liturgiczna 
Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie (Oaza), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Eucharystyczny, 
Ruch Czystych Serc, Podwórkowe Kółka Różańcowe. Zapraszamy wszystkich chętnych!
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Intencje mszalne 13–27.09.2009 r.

NIEDZIELA XXIV 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 Niewulis +Jan Dirmantas
Żegary 10.00: +Anna Popiel (greg.)
13:00  Krasnowo: Za parafian
17:30 +Aleksander Gober

PONIEDZIAŁEK, 14 września 2009 r. 
Święto Podwyższenia Krzyża
06:30  +Franciszek (13 rocz.) +Salomea +Ignacy +Anna 

Sidorowicz
06:30 +Antoni Gerwel (miesiąc od pogrzebu) 
08:00 +Józef +Konstanty Misiukanis 
08:00 +Józef (27 rocz.) +Stanisława +Józef Żytkowscy
08:00 +Krzysztof Korzun (1 rocz.) 
17:30  +Janina Klimko 
17:30  +Bolesław (25 rocz.) +Marianna +Stanisław 

Szczuka i ich rodzice
17:30 +Anna Popiel (greg.)
 
WTOREK, 15 września 2009 r.
06:30  +Lech (1 rocz.) +Józef Chmielewscy
06:30 +Marian +Henryk Staśkiel 
08:00  +Hieronim (21 rocz.) +Maria +Ludwik Kozłowscy 
08:00  +Leokadia Chrulska (10 rocz.) +Waleria +Jan Ko-

rzenieccy
08:00 +Józef Sikorski +Roman +Wiktoria Wojtyn +Ja-

dwiga Sankowska
17:30  +Stefan Misiukanis (1 rocz.) 
17:30 +Eugenia Majewska (3 rocz.)
17:30 +Anna Popiel (greg)

ŚRODA, 16 września 2009 r.
06:30  +Aleksandra +Stanisław Bulwin 
06:30 +Witalis Gibas (2 rocz.) 
08:00  O nawrócenie Henryki 
08:00  +Natalia Myszczyńska (6mc) 
08:00 +Anna Popiel (greg)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Krystiana Grablu-

na w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Regina +Jan Rucińscy +Genowefa +Władysław Koperek
17:30 +Danuta Mołek
 
CZWARTEK, 17 września 2009 r.
06:30  +Anna Idzikowska +Zofia +Hipolit Wysoccy 
06:30 W intencji Bogu wiadomej
08:00 Dziekczynna i o błog. Boże dla Elżbiety w 50 rocz. 

urodzin i dla rodziny
08:00 +Anna Popiel (greg)
08:00 +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz 
17:30  O błog. Boże i zdrowie dla Heleny Auruszkiewicz 
17:30 +Ryszard +Wacław +Ewa Olszewscy 

PIĄTEK, 18 września 2009 r.
06:30  +Stanisława +Władysław Milewscy

06:30 +Henryk Miszkiel (3mc) 
08:00 +Aleksander +Weronika Fiedorowicz
08:00 +Wacław Soroka (4 rocz.) 
08:00  +Janina Błaszczak
17:30  +Anna Popiel (greg)
17:30  +Anna (17 rocz.) +Jerzy Januszko
17:30 +Henryk Roszko (8 rocz.) i z rodz. Roszków i Ko-

meckich 

SOBOTA, 19 września 2009 r.
06:30 O błog. Boże, udaną operację i zdrowie dla Teodora 
06:30  +zm. z rodz. Kellerów 
08:00 +Robert Czeszkiewicz (11mc)
08:00  +Elżbieta Koneszko (18 rocz.) +Franciszek +Witold 
15:00  Szpital: +Anna Popiel (greg)
15:00  O Boże błog. dla Nowożeńców 
16:00  O Boże błog. dla Nowożeńców
17:30 O Boże błog., zdrowie i łaski potrzebne dla Heleny 

Waboł w 80 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Zenon Łabanowski (6 rocz.) i jego rodzice  

NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 20 września 2009 r. 
07:00  +Władysław Wasilewski
08:30 +Karol Tujakowski +Paweł Puchocki
10:00  +Franciszek Naumowicz (9 rocz.) 
11:30  O błog. Boże, zdrowie i łaski potrzebne dla Wie-

sławy i Czesława Szułowiczów w 35 rocz. ślubu i 
dla całej rodziny 

13:00 +Jerzy +Julia 
13:00 Krasnowo: +Anna Popiel (greg)
17:30  O błog. Boże i zdrowie dla Mariusza i jego rodziców 

PONIEDZIAŁEK, 21 września 2009 r.
06:30  +Romuald Pietrewicz (12 rocz.) 
06:30 +Anna Popiel (greg)
08:00 +Antoni Draugialis (11mc)
08:00 +Bronisław (24 rocz.) +Maria z rodz. Tomkiewi-

czów i Maksimowiczów
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Wojciecha i Macieja i 

dla rodziny Gryguciów
17:30  +Zofia +Ludwik Zygadło

WTOREK, 22 września 2009 r.
06:30  +Danuta (10 rocz.) +Stanisława +Kazimierz z rodz. 

Jasztołtów
06:30 +Helena (28 rocz.) +Aleksander Letkiewicz i z rodz. 

Pachuckich
08:00  O błog. Boże i zdrowie dla Emilii, Marcina i Moniki
08:00  +Joanna +Zygmunt Kondraccy +Eugenia Zaborska
08:00 +Anna Popiel (greg)
17:30  +Antonina +Michał Kubrak +Wacław Tucin 
17:30  +Anna (2 rocz.) i z rodz. Toczewskich

ŚRODA, 23 września 2009 r.
06:30  +Franciszek Staniewicz i jego rodzice
06:30 +Franciszek Turowicz (14 rocz.)
08:00  +Czesław Karpowicz (10 rocz.) 
08:00  +Jan Kruszyłowicz (1 rocz.)
08:00 +Anna Popiel (greg)
17:30  +Adolfina i z rodz. Zajko
17:30  +Maria +Jan Czajkowscy i zm. z rodziny
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE 
PATRONUJĄ NAM:CZWARTEK, 24 września 2009 r.

06:30  +Lucjan +Helena Stylińscy
06:30 +Marianna +Jerzy Niewulis i zm. z rodziny 
08:00 +zm. z rodz. Biernackich i Czernialisów 
08:00 +Anna Jabłońska
08:00 +Anna Popiel (greg)
17:30  +Stanisława Wichert (6mc)
17:30  +Mieczysław Ramel
17:30 +Stanisław Bizio (3mc) 

PIĄTEK, 25 września 2009 r. 
06:30  +Wincenty +Zofia Szlaużys i z rodz. Ogórkisów 
06:30 +Henryka Fiedorowicz (2 rocz.) +Antoni +Zofia 

Moroz 
08:00  +Anna +Zygmunt Sawejko 
08:00 +Ludwika Depkun (1 rocz.)
08:00 +Regina Piliczewska (mc od pogrzebu)
17:30  +Michał Szrejbert
17:30 +Bożena Jeglińska 
17:30 +Anna Popiel (greg)

SOBOTA, 26 września 2009 r.
06:30  +Romuald Siwicki
06:30 +Anna Popiel (greg)
08:00 +Stanisław +Julita Andrulewicz 
08:00  +Eugenia Kamińska (5 rocz.) 
13:00  O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30  Za Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja i Koło 

Przyjaciół RM w naszej Parafii 
17:30 O błog. Boże dla ks. Wiesława Drążka i parafian z 

Juraty w 20 rocz. istnienia Parafii
17:30 +Helena Kuklewicz (3mc) 

NIEDZIELA XXVI W CIĄGU ROKU, 27 września 2009 r.
07:00 +Jerzy Godlewski (4 rocz.) +Stanisława +Piotr 

Chaciak 
07:30 Kaplica Sióstr: +Anna Popiel (greg.)
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Lidia (5 rocz.) +Wacław Dąbrowscy
11:30 +Henryk Stefański (mc od pogrzebu) 
13:00 +Weronika Łatwis (1 rocz.)
13:00  Krasnowo: +Antoni Żyliński (rocz.)
17:30 +Alicja Paszkiewicz (8mc) 

16 IX – św. Korneliusz (†253), papież, i Cyprian 
(210-258), biskup i męczennik; obaj oddali życie w 
obronie wiary (wspomnienie obowiązkowe);

17 IX – bł. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-
1895), biskup, założyciel Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi (wspomnienie 
obowiązkowe). 22 IX – bł. Bernardyna Jabłońska 
(1878-1940), siostra albertynka, kontynuatorka 
dzieła świętego brata Alberta (wspomnienie obo-
wiązkowe);

23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), kapucyn, 
stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii; za 
życia i nadal po śmierci przyciąga do siebie wielkie 
rzesze; przypisujemy mu wiele cudów i nawróceń 
(wspomnienie obowiązkowe);

25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), 
franciszkanin przepełniony duchem pokuty i płomienny 
kaznodzieja (wspomnienie obowiązkowe).

Bezpośrednie przygotowanie młodzieży ostatnich klas gimnazjalnych oraz ze szkół ponadgimna-
zjalnych do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w tym miesiącu. Młodzież otrzymuje, 
wypełnia i składa do księdza Piotra deklaracje określające warunki przygotowania do przyjęcia tego 
sakramentu. Termin składania deklaracji do końca września. Rodziców prosimy o zapoznanie się z treścią 
deklaracji i złożenie na nich również swojego podpisu.

Dzieci klas drugich rozpoczynają przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii św. Pierwsze 
spotkanie z rodzicami tych dzieci będzie 25 września, w piątek po Mszy św. wieczornej, a więc o godz. 
18.00. Zapraszam, aby połączyć to spotkanie ze Mszą św. o 17.30. 

Ofiary zbierane na tacę w niedzielę, 27 września będą przeznaczone na Seminarium Duchowne 
naszej diecezji.

Założona kilka lat temu instalacja alarmowa bazyliki nie funkcjonowała od jakiegoś czasu z uwagi 
na poważną awarię. Firma zakładająca instalację już nie istnieje, trzeba więc było poszukać innej, która 
naprawi system i obejmie go systematyczną konserwacją. W tej chwili cała instalacja została naprawiona, 
usterki zostały usunięte i system alarmowy działa właściwie. Niestety trzeba było ponieść odpowiednie 
koszty i to niemałe, wyniosły 5300 zł. Została też podpisana umowa na stałą konserwację systemu 
i troskę o właściwe jego funkcjonowanie. Co miesiąc na ten cel trzeba wydać 650 zł. Nie trzeba jednak 
nikogo rozsądnego przekonywać, jak wielkie znaczenie ma ta sprawa dla bezpieczeństwa bezcennego 
obiektu, jakim jest sama bazylika, a zwłaszcza jej wnętrze.

Ogłoszenia duszpasterskie
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Z ŻYCIA PARAFII

W 34. rocznicę koronacji Cudownej Figury Matki 
Boskiej Sejneńskiej – odbyły się 1. Dożynki Powiatu 
i Dekanatu Sejneńskiego. Uroczystość rozpoczęła 
Msza św.  dziękczynna za zebrane plony.

Złożono 17. darów ołtarza w postaci wieńców, 
koszy z owocami oraz obraz przedstawiający Matkę 
Boską – patronkę pszczół. 

Fot.: L. Przeborowski

Po lewej: Wieniec mieszkańców wsi Bosse jako dar Dekanatu Sej-
neńskiego na Dożykni Diecezjalne.


