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MOC SŁOWA
Niedziela XXVI Zwykła – 27.09.2009
Mk 10,2-16

F

aryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go
wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich:
„Co wam nakazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz
pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”.
Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd
na zatwardziałość serc waszych napisał wam to
przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg
«stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego
opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już
nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył,
tego człowiek niech nie rozdziela”.
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.
Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze
inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli
żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego,
popełnia cudzołóstwo”.
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął;
lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus
widząc to oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.
Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do
niego”.
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Refleksja niedzielna:
Obcy cudowni uzdrowiciele? „Nie zabraniajcie
im!” Zwodzicielskie członki? ,,Odetnijcie je!” – Jak
można pogodzić z sobą obydwa te żądania Jezusa?
Niekiedy podejrzewa się, że starożytni kopiści opuścili
jakiś fragment przy przepisywani u tej Ewangelii.
Ale dla ewangelisty Marka obydwa żądania Jezusa
stanowią jedno. Jezus kieruje je jako upomnienia do
najściślejszego grona uczniów - do liderów Kościoła
i ich g/remiów, jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Żądaniom tym można by nadać następujący sens: „Kto
czyni dobro i chce pomagać w imię Jezusa, może
to czynić. Nie zawsze trzeba niejako całym ciałem
i duszą należeć do Kościoła, aby postępować i działać
w jego duchu”. Oznacza to, że chrześcijanie powinni
także zważać na wszystkie znaki miłości i troski,



jakie dostrzegają poza swoimi kręgami, i być za nie
wszystkie wdzięczni. Podobnej uwagi i interpretacji
wymaga też druga część Ewangelii: ,,Wy wszyscy,
którym zostało powierzone jakiekolwiek kierownicze
zadanie, zważajcie na swoje czyny.
Nie stańcie się niewiarygodni dla „maluczkich”
w wierze, dla wiernych wypełniających ławki kościelne. Jeśli z waszego powodu utracą wiarę w dobrego
Boga, to jest to sprawa niezwykle poważna!” Odciąć
rękę czy nogę, wyłupić oko – w tych dramatycznych
słowach Jezus domaga się, żeby nie czynić niczego,
na co tylko przyjdzie nam ochota. Często bardziej
opłaca się zrezygnować z czegoś, zdobyć się na
wysiłek, wziąć pod uwagę konsekwencje swojego
postępowania. Nie, żeby siebie zadręczać, ale żeby
mogło szerzyć się na ziemi królestwo Boże. O to i tylko
o to chodzi Jezusowi we wszystkich żądaniach, jakie
stawia przed nami. Christina Bramkamp

Niedziela XXVII Zwykła – 4.10.2009
Mk 10, 17-30

G

dy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł
pewien człowiek i upadłszy przed Nim
na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”
Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz
przykazania: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij,
nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego
ojca i matkę”. On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”.
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł
mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko,
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on
spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony,
miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do
królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego
słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże
trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy
w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu
wejść do królestwa Bożego”.
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A oni tym bardziej się dziwili i mówili między
sobą: „Któż więc może się zbawić?”
Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest
możliwe”.
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my
opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam
wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu
Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz,
w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci
i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w
czasie przyszłym”.
Refleksja niedzielna:
,,Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozdziela!”
Zdanie to jest jak skała pośród kąpieli morskiej. Czy
jednak może być jakąś gwarancją trwałości związku
małżeńskiego, a może jest już tylko anachronicznym
powiedzeniem, którego dawnej wymowy się już nie
pamięta? Są jeszcze inne pytania. Chociażby takie:
Czy zdanie to wypadałoby wydrukować wielkimi
i tłustymi literami i powiesić na widocznym miejscu
w kościelnej poradni małżeńskiej? Tak dla przypomnienia i przestrogi. Albo: Czy ktokolwiek chciałby
czy mógłby je tak zupełnie chłodno przypomnieć
temu, kto właśnie się rozwiódł? Przyjacielowi czy
dobrze znanej koleżance. Czy w ogóle jest dobrze,
gdy zdanie to traktuje się jako prawo? Czy nie byłoby znacznie lepiej, gdyby było raczej cudownym
przypomnieniem, żeby nie zapomnieć, że to sam Bóg
wymyślił nierozdzielną miłość małżeńską i wspierają całą swoją miłością, jeśli tylko dwoje ludzi się
odnajduje i chce się z sobą związać, i nawzajem
uszczęśliwić. Albo także jako szczere, wyraźne słowo
mówione od serca, co więcej - do sumienia, że tego
rodzaju związek zasługuje na największy wysiłek
i najwyższe poświęcenie, żeby ocalić go mimo ciężkich kryzysów i stale go umacniać. Niepowodzenia
nie da się wykluczyć, ale może się ono pojawić tylko
na końcu długiej drogi. Dobór słów w tym zdaniu nie
jest zapewne przypadkowy: co Bóg ,,złączył”, znaczy
dosłownie, co „zaprzągł do jednego jarzma”. Małżonkowie wydają się wołami, dobrowolnie zaprzęgli
się do ciężkiej pracy, ale wspólnie mogą też podołać
bardzo wielkim zadaniom.
Hans Reithofer

Matka
Boża
Łaskawa
Na rękach Boga piastuje
A nad niebo ukazuje
Czyńcie co wam Syn poleci
Ukochane moje dzieci
Trójcę Świętą w sobie skryła
Nam zbawienie przybliżyła
Prosim, wstawiaj się za nami
Najłaskawsza nasza Pani
Wiemy żeśmy łask niezgodni
Czy mamy powrócić głodni?
Chorzy, smutni, udręczeni
Ciężkim Krzyżem obarczeni?
O pomoc Ciebie prosimy
Pomóż obmyć nasze winy
Czyż mamy w ciężkiej potrzebie
Bez pomocy wyjść od Ciebie
O Sejneńska nasza Pani
Każdy grzech i Ciebie rani
Każdy ból i Ciebie boli Pomóż
Matko nam w niedoli
O Matuchno nasza droga
Pobłogosław w Imię Boga
Odejdziemy pocieszeni
Bożą Łaską umocnieni
Przyjdź z pomocą Matko Droga
W Imię Ojca, Syna, Boga
I Ducha Przenajświętszego
Z Tobą modlim się do Niego.
Amen

Na I stronie:
Na prospekcie organowym sejnenskiej bazyliki
figura – Matka Boża podająca różaniec świętemu
Dominikowi.
Nr 15/2009

Anna Makowska



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Odmawiajcie Różaniec

T

ak często oczekujemy cudów, a nie
wierzymy w nie. I cóż? Nasze życie staje się tylko czekaniem. Rozpoczynamy wyjątkowy miesiąc październik, miesiąc cudów.
Maryja, gdziekolwiek się objawiała prosiła
o modlitwę różańcową. „Odmawiajcie Różaniec” – to przesłanie jakby na nowo powraca
echem. I nie można go nie słyszeć. Jakie to
ważne i istotne.
Tylko czy my je słyszymy? Czy czasem
nie jest tak jak z biblijną Martą: „Marto Maro!
Troszczysz się i niepokoisz o wiele a potrzeba
mało albo tylko jednego”.
Tego jednego, nam potrzeba i może to
jedno, to właśnie kontemplacja z różańcem
w ręku, to wędrówka po tajemnicach życia

Jezusa i Maryi. Coś niezwykłego, z czego nie
chcemy skorzystać.
Dobra okazja by stanąć na nogach. By
pójść do przodu. I trzeba to zrobić. Wziąć
Różaniec do ręki tą tajemnice sukcesu w czterech rozdziałach. Całe rodziny uczyły się miłości na Różańcu. I to była rodzinna szkoła
modlitwy, domowa szkoła, najważniejsza bo
pierwsza. Weźmy nasze rodziny i przyjdźmy
do świątyń rozmodlonych Różańcem, niech
nie zabraknie Ciebie i mnie. A jeśli to nie możliwe, weźmy różance w dłonie i módlmy się
o ocalenie świata! Naszego świata, naszego
domu, naszej parafii.
To nasz obowiązek! Maryja Królowo Różańca św.! Módl się za nami!

Miłość Proboszcza z Ars do ubogich
Obok grzeszników najwięcej miejsca w sercu ks. Vianneya zajmowali ubodzy. Kochał
ich ze względu na miłość, jaką okazywał im Pan Jezus. Wiedział też, że doświadczając
wciąż ograniczeń rozlicznych braków, potrzebują oni troski, szacunku i pocieszenia.
Często mówił tak: Trzeba się cieszyć, gdy ubodzy przychodzą prosić nas o pomoc. Gdyby
sami nie przychodzili musielibyśmy ich szukać, a na to nie zawsze mamy czas. Niektórzy
ludzie dają jałmużnę tylko po to, żeby ich zauważono, chwalono i podziwiano. Są nawet
tacy, którym nigdy dość wdzięczności. Jeśli dajecie jałmużnę przed światem, to faktycznie
godni jesteście pożałowania. Lecz jeśli dajecie ją ze względu na Boga, jakież znaczenie
ma, czy ktoś okaże wam wdzięczność, czy nie!
Trzeba czynić ludziom tyle dobra, ile tylko jest naszej mocy, lecz zapłaty zań oczekiwać
wyłącznie od Boga. Dając jałmużnę, powinniśmy myśleć, że dajemy ją samemu Jezusowi,
a nie biedakowi. Często się nam wydaje, że przynosimy ulgę ubogiemu, gdy tymczasem
czynimy to względem Pana. Święty Jan Boży miał zwyczaj umywać nogi żebrakom, których karmił. Pewnego dnia pochylił się , by umyć jednemu z nich nogi, i ujrzał, że stopy
tego człowieka są przebite. Podniósł oczy i z wielkim przejęciem zawołał: Ależ to Ty jesteś
Panie! ( po tych słowach ks. Vianney zalał się łzami). Pan odrzekł: Janie, sprawia mi radość,
gdy patrzę, jak troszczysz się o moich ubogich. I znikł.
Zapiski z Ars wybrała Irena.
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Anioł
Stróż
2.

października Kościół
wspomina Aniołów
Stróżów. Opieka Anioła Stróża
rozpoczyna się z chwilą narodzenia człowieka, a kończy się
z chwilą jego śmierci. Kult Aniołów Stróżów rozwinął się już w
średniowieczu i związany był
z naukami św. Pawła Apostoła i wielu innych świętych. Do
grona świętych, którzy szczególnie czcili Aniołów należeli
między innymi: św. Stanisław
Kostka, św. Franciszek Salezy,
św. Jan Bosko. Święto Aniołów
Stróżów istnieje w kalendarzu
od XVI wieku, a po raz pierwszy
pojawiło się ono w Hiszpanii
i Francji.
Wspomnienie Aniołów
Stróżów przypomina nam
o Bożej interwencji w dzieje
człowieka, dokonującej się poprzez Aniołów. Otrzymali oni misję, by nas prowadzić,
ochraniać, upominać, pomagać w nawróceniu, wspierać w wykonywaniu powierzonych
nam zadań, bronić w momencie niebezpieczeństw i pokus.
Każdy chrześcijanin ma u swego boku
Anioła jako opiekuna i Stróża, by prowadził
go przez życie. Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy - przez wiarę we wspólnocie
Aniołów i ludzi zjednoczonych w Bogu.
Modlitwa do Anioła Stróża:
Nasz Obrońco - Aniele Stróżu, wstawiaj
się za wszystkimi Polakami, abyśmy w żyNr 15/2009

ciu rodzinnym, gospodarczym, politycznym
i kulturalnym otwierali drzwi Chrystusowi,
Panu naszemu Bogu i Zbawcy. Proś, aby Krew
Jezusa Chrystusa broniła nas i całą naszą Ojczyznę od ataków szatana. Wstaw się do swej
Niebieskiej Królowej Matki Jezusa i naszej duchowej Matki, aby Polska na zawsze pozostała
świętym Królestwem Jezusa i Maryi. Amen.
(Jadwiga)
Na zdjęciu: Obraz Anioła Stróża pochodzcy
z II połowy XVIII w. malowany na pótnie znajdujący
się w polu ołtarza prawej bocznej nawy Bazyliki
Sejneńskiej.
Fot. J. Lupo



Pierwszy męczennik Sejn

Błogosławiony
ksiądz
Michał Piaszczyński
Urodził się 1 listopada 1885 roku w Łomży,
jako syn Ferdynanda i Anny z Zienarów.
W roku 1903 ukończył gimnazjum i wstąpił do Seminarium Duchownego w Sejnach.
Będąc diakonem – w 1908 roku udał się do
Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej
w Petersburgu, gdzie 13 czerwca 1911 roku,
w kaplicy akademickiej przyjął święcenia kapłańskie. 31 maja 1912 roku otrzymał stopień
kandydata teologii.
Następnie wyjechał do Fryburga szwajcarskiego kontynuować studia specjalistyczne w
zakresie filozofii, które ukończył w 1914 roku

Jesteś
Jesteś w każdym istnieniu
Oddychasz w każdym stworzeniu
W śmiejących się kwiatach na łące
W radości ptaków pod słońcem
W barwach mieniącej się tęczy
W złotej księżyca obręczy
W błękicie nieba nad nami
l w morzu i nad falami
l w winie jesteś i w chlebie
Gdy dajesz spożywać nam siebie
l wciąż przemawiasz do ludzi
Żeby ich serca obudzić
Bogusław Sobol



zdobywając stopień doktora. W latach 1915
– 1919 pełnił obowiązki kapelana górników
polskich we Francji.
Po powrocie do diecezji, pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży jako
profesor. W 1923 roku objął stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Piotra Skargi w Łomży.
W roku 1926 otrzymał godność Kanonika
Kapituły Łomżyńskiej, a od 1935 roku dodatkowo prowadził zajęcia w Seminarium
Nauczycielskim Żeńskim w Łomży.
1 września 1939 roku objął stanowisko
dyrektora Gimnazjum i Liceum Kurii Biskupiej
im. Św. Kazimierza w Sejnach. 7 kwietnia
1940 roku w czasie odprawiania Mszy św.
w kościele w Sejnach, został aresztowany
i wywieziony do obozu koncentracyjnego
w Działdowie, a 3 maja 1940 do Sachsenhausen (Oranienburg). 18 grudnia 1940 roku
zmarł wskutek wycieńczenia i głodu. Całe
Jego życie było nacechowane pobożnością,
skromnością i umartwieniem.
Odszedł dobry Pasterz, ale ślady Jego stóp
pozostaną na zawsze.
Czesława Jasionowska.
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Różaniec w życiu abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Różaniec
W pobożności Maryjnej arcybiskupa Felińskiego ważne miejsce zajmował. Tę szczególną formę czci Matki Bożej przejął z tradycji
rodzinnej. Młody Szczęsny Feliński w wieku
17 lat wyruszył w nieznaną drogę życia zabierając ze sobą Różaniec, z którym nigdy się nie
rozstawał. Jako młody ksiądz, jako arcybiskup
warszawski, czy będąc na zesłaniu zawsze
Różaniec był ulubioną jego modlitwą.
Powrót do kraju w 1863 roku, kiedy został
przeniesiony ze stolicy arcybiskupiej warszawskiej na tytularną stolicę Tarsu, poprzedziła
opinia o jego świętości. Arcybiskup z jednego wygnania w Rosji, poszedł na drugie
wygnanie pod zaborem austriackim w ciche
ustronie Dźwiniaczce. W czasie 12- letniego
pobytu oprócz Mszy świętych codziennych
i uroczystych w dni świąteczne, wzruszających kazań, różaniec był nie tylko modlitwą
prywatną Arcybiskupa, ale ważnym środkiem

Nr 15/2009

apostołowania wśród wiernych (Polaków i
Ukraińców). Ten gorliwy Pasterz codziennie
odprawiał wieczorne nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, podczas
których odmawiał Różaniec. Nabożeństwa te
były szczególnie, uroczyste w miesiącu październiku. Ulubionym miejscem modlitwy
różańcowej Arcybiskupa była kapliczka św.
Józefa z Dzieciątkiem, stojąca wśród drzew
przy polnej drodze. Arcybiskup nie pozostawił swego gotowego tekstu do poszczególnych Tajemnic Różańcowych. Jednakże jego
pisma, poezje i rozmyślania zawierają wiele
odniesień do życia Jezusa Chrystusa i Jego
Matki. Jak wielką wartość stanowił Różaniec
dla abpa Felińskiego świadczy wymownie
fakt, że do swego herbu biskupiego jako
jeden z elementów, włączył dziesiątek różańca.
(Irena)



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:

27.09. – 4.10.2009
Michał Nowalski, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Magdalena Stachurska, panna, Sejny,
Parafia tutejsza.
Paweł Przezwicki, kawaler, Parafia tutejsza
i Magda Andruczyk, panna, Parafia Krasnopol.
Paweł Wasilewski, kawaler, Parafia tutejsza
i Aleksandra Wolf, panna, Parafia Św. Józefa w
Wałbrzychu.

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

Sakrament małżeństwa:

12/09/2009
Magdalena Olga Twerjanowicz i Bogdan Woźnialis
Anna Pachutko i Wojciech Kryspin
19/09/2009
Joanna Pawlukiewicz i Krzysztof Dąbrowski
Edyta Jodzio i Igor Romańczuk

Sakrament
Chrztu Świętego:

06/09/09 – Miłosz Sapiega
13/09/09 – Lena Miszkiel
13/09/09 – Filip Jan Klimasara
18/09/09 – Krzysztof Anzel

Odeszli do wieczności:

Stanisław Jankowski, Sejny (l. 59) zm. 04/09/2009
Michalina Genowefa Buchowska,
Sejny (l. 85) zm. 08/09/2009
Leokadia Jodango, Sejny (l. 98) zm. 15/09/2009

Intencje modlitwy na pażdziernik

intencja oglna:
Aby niedziela była przeżywana jako dzień,
w którym chrześcijanie gromadzą się, by wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana, uczestnicząc w Uczcie Eucharystycznej.
intencja misyjna:
Aby caty lud Boży, któremu Chrystus polecił
iść i głosić Ewangelię całemu stworzeniu, poczuwał się do odrowiedzialności za misję i uważał ją
za najważniejszą posługę, jaką może ofiarować
ludzkości.



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.
(dokończenie z nr. 14)
Namiotko Jan i Henryka, Sejny, Zawadzkiego
Tomkiewicz Grażyna i Jarosław, Sejny, Młynarska
Sikorski Andrzej i Janina, Sejny, 11 Listopada
Tomczyk Czesława i Stanisław, Sejny, Konarskiego
Sidorowicz Józef i Weronika, Sejny, Piłsudskiego
Gołąbek Stanisława i Robert, Sejny, Strażacka
Olejniczak Marianna, Sejny, Piłsudskiego
Maksymowicz, Sejny, Strażacka
Oskroba Henryka, Sejny, Łąkowa
Sojka Waleria i Moroz Helena, Sejny, Piłsudskiego
Bulwin Stanisław, Sejny, Zawadzkiego
Gołębiewscy Wincenta i Benedykt, Sejny, W. Polskiego
Palewicz MiB, Sejny, Konarskiego
Gibas, Olszanka
Pachutko Romuald i Irena, Sejny, Lipowa
Urbańska Irena, Sejny, Wojska Polskiego
Gulan Danuta, Sejny, Zawadzkiego
Ludorf Anna, Sejny, Wojska Polskiego
Jaszczołt Edward i Wiesław, Sejny, Łąkowa
Skrypko Renata, Stanisława ,Dariusz, Dusznica
Przeborowscy, Zaleskie
Luto Krystyna i Jarosław, Sejny, Zawadzkiego
Ciborowscy Anna i Andrzej, Sejny, Konarskiego
Grabowscy Danuta i Arkadiusz, Sejny
Durtan Halina i Robert, Sejny, Łąkowa
Milanowscy Regina i Henryk, Sejny, Ogrodowa
Mielech Józefa, Sejny, Żwirki i Wigury
Niemkiewicz Bogumiła i Hneryk, Sejny, Konarskiego
Rzepiejewska Genowefa, Sejny, Parkowa
Rzepiejewscy Zdzisław i Biruta, Radziucie
Czakis Andrzej, Radziucie
Dudanowicz Wojciech, Gawiniańce
Kunicki Ryszard
Zdancewicz Barbara i Ireneusz, Sejny, Łąkowa
Anonimowo – 4 ofiary
Janczulewicz Piotr i Teresa, Sejny, Topolowa
Turowska Maria, Sejny, Parkowa
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. 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.
2. Jutro, 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 spojrzeniem Chrystusa, umiał pozostawić wszystko i pójść za Nim. Dziękujmy za dar naszego powołania
do wspólnoty Kościoła.
3. 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… Zapraszamy wszystkich chętnych!
4. Dzisiaj ostatnia niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej
i wielu Świętych, polecaliśmy Bogu losy Ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci, nasze rodziny. Nadal
prośmy o żywą wiarę, płonną nadzieję i miłość pełną dobroci, gotową dzielić z braćmi to, co posiadamy,
choćby w najskromniejszym wymiarze. Może w pobliżu nas żyją biedne dzieci, które trzeba wesprzeć,
by i one godnie i radośnie uczęszczały do szkoły. Pamiętajmy, że dzieci są naszym największym skarbem
i najlepszą „inwestycją” na przyszłość. Niech nasze rodziny, jako domowe Kościoły, promieniują Ewangelią, a czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy i Eucharystii, nie tylko niedzielnej i świątecznej.
5. Przyszła niedziela jest już pierwszą niedzielą października – miesiąca modlitwy różańcowej. Jak
wielkie znaczenie ma ta modlitwa, podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II w Roku Różańca Świętego.
Wypełniajmy testament Papieża-Polaka i chętnie bierzmy do ręki różaniec. Zwłaszcza że o to samo
ciągle w wielu objawieniach prosi sama Maryja. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej
połączonej z nabożeństwem różańcowym. A tych, którym trudniej jest dotrzeć do naszej świątyni,
proszę o wspólne odmawianie różańca w domach.
6. We wtorek, 29 września, przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, a w piątek,
2 października, wspomnienie świętych Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to
miłosierny Bóg troszczy się o każdego, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. To
nie lukrowana bajka dla dzieci. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Boga w świecie,
Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam
też są obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Boga. Dlatego korzystajmy z ich
pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.
W dziejach Kościoła ciągle odnotowuje się wiele cudownych ingerencji tych naszych Niebieskich
Przyjaciół.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej… W naszych modlitwach pamiętajmy o studentach
rozpoczynających rok akademicki.
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Intencje mszalne 27.09. – 4.10.2009 r.
NIEDZIELA XXVI W CIĄGU ROKU, 27 września 2009 r.
07:00 +Jerzy Godlewski 4 r.ś,+ Stanisława i Piotr
Chaciak
07:00 + Józef Makarewicz i zm.Jego rodziców Józef
i Maria
07.30 + Anna Popiel greg./kaplica Sióstr/
08:30 + Mateusz Miszkiel
10:00 + Lidia 5 r.ś ,Wacław Dąbrowscy
11:30 + Henryk Stefański mc.od pogrzebu
13:00 + Weronika Łatwis 1r.
Krasnowo13:00:+Antoni Żyliński r.ś
17:30 + Alicja Paszkiewicz 8 mc
PONIEDZIAŁEK, 28 września 2009 r.
06:30 +Wacław Dacz,Władysława Andrzej,Henryk Dacz
06:30 + Wacława Ogórkis
08:00 +Krzysztof Pierożyński
08:00 +Weronika Eustachy Eustachiusz Morawscy,
Henryk Mikłaszewicz 7 r.
08:00 +Anna Popiel greg.
17:30 +Antoni Strękowski 15 r.
17:30 +Bogusław Kaufman 5 mc.
17:30 +Kazimierz Koneszko 6 mc.
WTOREK, 29 września 2009 r.
06:30 O błog.Boże dla Joanny Dabulis w 18 rocz.
urodzin i dla rodziców
06:30 W intencji Krystyny i Stanisława w 30 rocz.ślubu o
błog.Boże i potrzebne łaski na dalsze lata życia
08:00 +Jerzy Skrypko
08:00 +Feliks Śnieć 36 r.+ Irena
08:00 +Bronisława Grablunas w 30 dz.
17:30 +Anna Jakubowska 8 r
17:30 +Jan Milewski
17:30 +Anna Popiel (greg)
ŚRODA, 30 września 2009 r.
06:30 +Zygmunt Żeniecki
06:30 Dziękczynna z okazji urodzin Ewy z prośbą
o potrzebne łaski
08:00 + Saturnin Ferenc 8 mc.
08:00 +Stefan Winiewicz 1 r.
08:00 + z rodz. Andruszkiewiczów
17:30 + Hieronim Skupski i zm.rodziców
17:30 +Anna Wołyniec
17:30 +Anna Popiel greg/ostatnia
CZWARTEK, 01 pażdziernika 2009 r.
06:30 +Stanisław i Henryk Pietkiewicz
06:30 + Anna Romana Jadwiga Gołębiewskie
08:00 + Julia Leończyk greg.1
08:00 +Rozalia Bronisław i Marianna Moroz
17:30 + Stanisława 12 r.Józef 24 r.Winikajtis
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Antoniego
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PIĄTEK, 02 października 2009 r.
06:30 +Bernard Makarewicz
06:30 +Alfons Januszko 30 dz.
08:00 +O zdrowie dla rodziny Niewulis i zm. z rodziny
08:00 +Julia Leończyk greg.
16.00 O zdrowie i błog.Boże dla Edyty i Grzegorza
i ich dzieci z okazji 20 rocz. ślubu
17:30 +Władysława Sznajkowska 10 mc
SOBOTA, 03 października 2009 r.
06:30 + Wacław Kamiński
06:30 +Halina Namiotko
06:30 O zdrowie dla Anieli
07:00 + Julia Leończyk greg.Kaplica Sióstr
08:00 +Jan Zyskowski 3 księży
08:00 O błog.dla rodziny Kluczników
17:30 + Anna Wincenty i zm. z rodz. Woźnialisów
17:30 W intencji Dominiki w 3 rocz.urodzin i opiekę
Matki Bożej i Boże Błog.
17.30 + Anna Lechosław Przezwiccy
XXVII NIEDZIELA, 04 października 2009 r.
07:00 +Konstanty Gaudzewicz
08:30 +Karolina Klimaniec (8r)
10:00 Dziękczynna za tegoroczne plony ze wsi
Łopuchowo i o dalsze Boże błog.
11.30 +Wacław Adamowicz (8mc)
13.00 +Julia Leończyk greg
17:30 +Wacław Sienkiewicz (20r)
PONIEDZIAŁEK, 05 października 2009 r.
06:30 O błog Boże i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa
06:30 Z okazji urodzin Krzysia (14 urodziny) i Boże
błog. i opiekę Maryi
08:00 +Stanisław Stankiewicz (3r)
08:00 +Julia Leończyk greg
08:00 +Józef +Jerzy
17:30 +Wiesław Kalwejt (10mc)
17:30 +Grzegorz Bukało +Wacław Makarewicz
17:30 +Józef Kobyliński (6r)
WTOREK, 06 październik 2009 r.
06:30 O Błog. Boże i zdrowie dla Dominika Niewulis za
przyczyną MB Sejneńskiej i św. Antoniego
08:00 +Julia greg
08:00 +Stanisław +Anna Pietuszko
08:00 +Józefa Dąbrowska – mc od pogrzebu
17:30 +Genowefa Aniszewska i zm z rodziny Aniszewskich
17:30 +Jan Zyskowski
17:30 +Aleksandra +Franciszek Szczerbińscy
ŚRODA, 07 października 2009 r.
06:30 +Andrzej Łabanowski
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06:30 +Aniela +Stefan +Stanisław Żychlińscy
08:00 +Jan +Ludwika Miszkiel
08:00 +Julia greg
08:00 +Wincenty +Katarzyna +Adela +Stanisław
Boraczewscy
17:30 +Daniel + Bronisław Lewkowicz
17:30 Dziękczynna i o Boże błog.i zdrowie dla Anny
Skupskiej w 90 rocz. urodzin
CZWARTEK, 08 października 2009 r.
06:30 +Jadwiga Bulwin i jej rodzice
06:30 +Jerzy Wyżlański (16r) +Jerzy syn
08:00 +Julia greg
08:00 +Piotr Wojciechowski (5mc)
08:00 +Stanisław Jankowski – mc od pogrzebu
17:30 ++ z rodz. Dudanowicz ++ Zdancewicz
17:30 +Jan Szulc (7r)
PIĄTEK, 09 października 2009 r.
06:30 +Zofia Namiotko (8mc)
06:30 +Julia greg
08:00 +Eugeniusz (8r) +Leszek Jodzis
08:00 +Adam Fiutowski
08:00 Dziękczynna za zebrane plony z prośbą o dalsze
błog Boże dla mieszkańców wsi Nowosady
17:30 +Helena (2r) +Józef Deguć
17:30 +Jan Zyskowski
17:30 +Aniela +Antoni +Antoni Janczulewicz
SOBOTA, 10 października 2009 r.
06:30 +Alfons +Bronisław +Bogusia Wołyniec
06:30 +Malwin Rekuć
08:00 +Anna Polgrimas (1r)
08:00 +Julia greg
08:00 +Jerzy Macianis +Albin Macianis (12r) +Józef
Macianis (24r)
17:30 +Józef Fidrych (9mc)
17:30 +Grzegorz Myszczyński (3r)
XXVIII NIEDZIELA, 11 października 2009 r.
07:00 +z rodzin Rekuć i Pawłowscy
08:30 +Romuald Pawełek (3r)

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.

10:00 +Ireneusz Jarzębowicz (1r)
11:30 0 błog Boże w 25 rocz. Ślubu Małgorzaty
i Jerzego Gruda
13:00 +Julia greg
17:30 +Władysław Zdancewicz (10mc)

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

22 IX – bł. Bernardyna Jabłońska (1878-1940),
siostra albertynka, kontynuatorka dzieła świętego
brata Alberta (wspomnienie obowiązkowe);
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).
28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski,
który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina (wspomnienie obowiązkowe);
30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420),
prezbiter i Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński
(wspomnienie obowiązkowe);
1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (18731897), dziewica i Doktor Kościoła, która jest patronką misji katolickich (wspomnienie obowiązkowe).

Sakrament pokuty
na pół godziny przed Mszą św.
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.
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Z ŻYCIA PARAFII

Święty Ojciec Pio
„Cyrenejczyk dla wszystkich” – żył w latach 1887 –1968. Był kapłanem Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów. W 1903 roku rozpoczął nowicjat u Kapucynów w Marcone i przybrał imię brata Pio.
20 września 1918 roku otrzymał łaskę stygmatów, które ukazały się na jego dłoniach, stopach
i boku. To niezwykłe wydarzenie zaczęło przyciągać tłumy ludzi ze wszystkich zakątków Włoch
i z zagranicy. Spotkania z Ojcem Pio były dla ludzi wielkim przeżyciem. Wiele osób niewierzących
i prowadzących życie niemoralne nawróciło się. Przez jego wstawiennictwo wiele osób otrzymało
nadzwyczajne łaski. Zmarł w opinii świętości 23 września 1968 r. Ojciec Święty Jan Paweł II 2 maja
1999 r. ogłosił Ojca Pio Błogosławionym Kościoła. 16 czerwca 2002 r. został powołany do chwały
świętości.
W dniach 15 – 23 września br. w Bazylice Sejneńskiej odbyła się codzienna nowenna do św.
Ojca Pio. Przy głównym ołtarzu wystawiono obraz świętego oraz relikwiarz.
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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