OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Nr 16 (84)

PARAFIALNY
ODDZIAŁ
AKCJI
KATOLICKIEJ
SEJNY

11 – 24 października 2009 r.

Cena 1,- zł

MOC SŁOWA
Niedziela XXVIII Zwykła – 11.10.2009
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”.
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”.
Refleksja niedzielna:
Dzisiejsza Ewangelia, tak dobrze znana, może
pouczyć nas o dwóch sprawach. Po pierwsze, wyraźnie wskazuje, że nasza Ewangelia ma głębokie
i dobre korzenie. Jezus przytacza pouczenia Boże
zawarte w Starym Testamencie, dając do zrozumienia, że to jest fundament, na którym stoimy i na
którym możemy budować. - Jest dobrze, że nasza
wiara jest zakorzeniona w tej dawnej tradycji, że
sam Jezus z niej czerpie, tak jak już przed Nim
przez wiele stuleci czerpali z niej inni, kierując swe



spojrzenie na Boga, na wiernego Boga Izraela. Co
więcej – Jezus nie tylko sam z niej czerpie, ale na
tej dawnej tradycji opiera swoje orędzie, tak jak
trwały dom na dobrym fundamencie. Po drugie,
dzisiejsza Ewangelia poucza
nas o wielkoduszności. ,,Con grandę animo”– powiada Ignacy Loyola należy zwracać się
do Boga. ,,Con grandę animo”-z wielkim, wielkodusznym sercem należy zdawać się na życie
i ludzi, a pozostawić za sobą pewność i majętność, bezpieczeństwo i poważanie. ,,Przynajmniej
wprawiać się w takiej postawie” - dodaje Święty.
Kto wprawia siebie i swoje serce w przekraczani
u wszystkiego, co zbyt pewne i dobrze znane,
ten doświadczy wielkoduszności Boga i zostanie
obdarowany wieloma nieoczekiwanymi, zaskakującymi, cudownymi rzeczami. To jest fundament,
grunt, na którym stoimy i możemy budować – Bóg,
który jest wierny, jest Bogiem, który zaprasza nas
do wielkoduszności, l jest to Bóg, który w wielkoduszności wciąż stwarza dla nas rzeczy nowe.
Christine Rod MC
Niedziela XXIX Zwykła – 18.10.2009
Mk 10,35-45

J

akub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli
się do Jezusa i rzekli:„Nauczycielu, chcemy,
żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.
On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?”
Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale
siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej
stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie.
Czy możecie pić
kielich, który Ja
mam pić, albo
przyjąć chrzest,
którym Ja mam
być ochrzczony?”
Odpowiedzieli Mu:„Możemy”. Lecz Jezus
rzekł do nich:
„Kielich, który Ja
mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam
przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub
lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało
przygotowane”. Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli
SIEWCA

oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał
ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy
uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich
wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie
między wami. Lecz kto by między wami chciał się
stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by
chciał być pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu”.
Refleksja niedzielna:
Znakiem chrześcijan jest służba. Tak widzi to
Jezus. Uczniowie widzą to inaczej. Chcą panować.
Zresztą nie tylko uczniowie w czasach Jezusa. Dzisiaj
zapewne jest podobnie. Skoro już wypełniamy wolę
Bożą, to moglibyśmy też – niejeden myśli – coś z tego
mieć. Na przykład pieniądze. Albo trochę sławy. Albo
więcej wpływów. Ostatecznie zaś jakieś dobre, może
nawet lepsze, miejsce w niebie. O tym wszystkim
marzyli już Jakub i Jan, uczniowie samego Jezusa.
A ponieważ mieli dość tupetu, poprosili wprost Jezusa: Chcemy, żebyś nam pozwolił w niebie usiąść po
Twojej prawej i lewej stronie. Gdy Jezus odniósł się
do ich prośby, nabrali odwagi i ośmielili się
wyznać, że są gotowi i mogą, jeśli tylko będzie
trzeba, ponieść – tak jak On – wszelkie cierpienia
i wytrwać w nich do końca. To byty mocne słowa,
odważne wyznanie. Niejeden zawahałby się je wypowiedzieć. Jezus jednak nie odrzuca ich ambitnych
zamiarów, nie wyśmiał ich. Powiedział tylko, jak to
powinno być między tymi, którzy chcą uważać się
za Jego uczniów: Kto między wami chce być wielki,
powinien służyć. To musi wystarczyć. Służba jest
wszystkim. O sławie, wpływach, pieniądzach albo
miejscu w niebie decyduje sam Bóg. Służba musi
nam, chrześcijanom czy uczniom Jezusa, wystarczyć. Kto nie uważa samego siebie za doskonałego
i godnego wielkich honorów, może się takim stać,
służąc innym i z pomocą Boga.
Michael Becker

Kluczem do raju jest zwięzła wypowiedź Jezusa,
którą ożywia wielu przykładem swego życia: „Kto by
między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami,
niech będzie niewolnikiem waszym”.
W. Kruger
Na I stronie:
Matka Boża Niepokalana – Gwiazda Zaranna stojąca na straży życia Bożego na Białoruskiej Ziemi
między Głębokim a Brasławiem (Białoruś).
Nr 16/2009
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Módlcie się gorąco do Najświętszej Maryi Panny!
Czujcie Jej obecność, powierzajcie się Jej i odnawiajcie w ciągu dnia waszą ufność i miłość,
ażeby towarzyszyła wam w codziennym życiu. Jan Paweł II

paciorki różańca
„Jak paciorki różańca przesuwają się
chwile,
Nasze smutki, radości i blaski.
A Ty Bogu je zanieś połączone w Różaniec
Święta Panno Maryjo, pełna łaski”
s. Magdalena.

Październik sprzyja nie tylko modlitwie
wielbiącej Stwórcę, ale i dziękczynienie za
wszystko co Pan Bóg dla nas uczynił. Doskonałą modlitwą dziękczynienia jest Różaniec
Święty. Odmawiając go oddajemy wszystkie
nasze troski i sprawy w rece Maryi, która zaniesie je do Jezusa. W różańcu rozważamy
tajemnice naszego zbawienia, a zarazem całą
historię Jezusa – od Zwiastowania poprzez
Jego ziemskie życie, oraz mękę i śmierć, aż
po Zmartwychwstanie. A wszystko to jest
zawarte w 4. częściach Różańca Świętego.
Odmawiając Rózaniec szukamy Boga
wpatrując się w Niego, podziwaiając Jego
moc, i radując się tym, że okazuje On cierpliwość człowiekowi zmęczonemu różnymi
biedami, przesuwając paciorki Różańca powracamy do wewnętrznej równowagi wobec
jutra. Jezus ze swoją Matką–Maryją wprowadzają nas w tajemnicę życia zarówno Trójcy
Świętej jak i każdego człowieka.
Różaniec jest dla tych, którzy utracili nadzieję na przemianę zycia własnego i najbliższych, jest szkołą w której uczymy się przeżywać nieustanne uzdrowienie przez Jezusa
– uzdrowienie nas jak i innych.
Modląc się na Różańcu Świętym możemy trwać w duchowej i uczuciowej łączności z Bogiem i Maryją, jak i z ludźmi bliskimi
naszemu sercu.
Różaniec jest to modlitwa dla wszystkich
potrzebujących nadziei do póiścia naprzód,
wystarczy każde odczucie, każde działanie,
każdy problem zanużyć w rozważanych w różańcu tajemnicach życia Jezusa i Maryi, aby
znaleźć właściwą odpowiedź na problemy
naszego życia.
Wartość różańca polega na tym, że jest
to modlitwa streszczająca prawdy wiary
chrześcijańskiej, centrum tej modlitwy jest
sam Chrystus.
Różaniec Świety ma przeogromną moc.
Jadwiga
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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:

Również czystość jego była taką, jakiej
wymaga się od księdza dla jego posługi. Można powiedzieć, że była to czystość właściwa
dla tego, który habitualnie powinien dotykać
Eucharystii i habitualnie patrzy na nią z całą
żarliwością serca i z tą samą żarliwością daje
ją swoim wiernym. Powiadano o nim, że „w
jego spojrzeniu jaśniała czystość” a wierni dostrzegali to, gdy zwracał się ku tabernakulum
oczyma zakochanego.
Także posłuszeństwo św. Jana Marii
Vianeya wyrażało się całkowicie w pełnym
przylgnięciu do codziennych wymogów swej
posługi. Znana jest historia, gdy był dręczony
myślą o swojej nieadekwatności do posługi
parafialnej i chęcią ucieczki „by opłakiwać
samotnie swe biedne życie”. Jedynie posłuszeństwo i pasja zbawienia dusz zdołały go
przekonać, by pozostał na swym miejscu.
Sobie i wiernym wyjaśniał: „Nie ma dwóch
dobrych sposobów służenia Bogu. Jest tylko
jeden jedyny: służyć Jemu tak, jak On chce,
by Mu służono”. Wydawało się mu, że złota
reguła życia posłusznego jest następująca:
„Czynić jedynie to, co może być ofiarowane
dobremu Bogu”.
W kontekście duchowości karmiącej się
praktyką rad ewangelicznych cieszę się, że
mogę skierować do kapłanów, w tym de-
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dykowanym im roku
szczególną zachętę:
by potrafili pojąć nową
wiosnę, którą Duch
rozbudza w naszych
dniach w Kościele, nie
na poślednim miejscu poprzez nowe ruchy kościelne i nowe
wspólnoty. „Duch jest
różnorodny w swoich darach... Tchnie tam
gdzie chce. Czyni to nieoczekiwanie, w miejscach nieoczekiwanych i w formach wcześniej
niewyobrażalnych... ale ukazuje nam także, że
działa On mając na względzie jedno Ciało i że
działa w jedności jedynego Ciała”. Pod tym
względem ważna jest wskazówka dekretu
Presbyterorum ordinis: „Badając duchy, czy
pochodzą od Boga, (kapłani) niech w duchu
wiary odkrywają różnorodne charyzmaty
świeckich, zarówno małe jak i wielkie, niech
je z radością uznają, z troskliwością popierają”.
Dary takie, które popychają wielu do doskonalszego życia duchowego mogą przynieść
korzyść nie tylko wiernym świeckim, ale i samym szafarzom. Z komunii między kapłanami
a charyzmatami może rzeczywiście wypływać
„cenny impuls do odnowionego zaangażowania Kościoła w głoszenie Ewangelii nadziei
i miłości i dawanie jej świadectwa we wszystkich zakątkach świata”. (cdn)

Kurs
kamerzysty
W związku z dużym zainteresowaniem fotografów i kamerzystów Centrum Oświatowo-

Dydaktyczne i Wydział Duszpasterstwa Ogólnego zapraszają zainteresowane osoby do wzięcia
udziału w Warsztatach „Fotograf i kamerzysta w zgromadzeniu liturgicznym”.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 17 października o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej w budynku Kurii Biskupiej. Cykl czterech spotkań zakończy się egzaminem i wręczeniem
certyfikatów upoważniających do dokumentalizacji fotograficzno–filmowej podczas ceremonii
kościelnych.
Nr 16/2009



Ks. Radosław Góralski

„Za wszystko
dziękujcie Bogu…”
Wiesz co decyduje o prawdziwym uroku
człowieka? Spolegliwość? Idealny charakter?
Dobroć? Łagodność? Chyba nie! Tym, co decyduje jest wdzięczność! Spośród dziesięciu trędowatych którzy zostali oczyszczeni
przez Jezusa, tylko jeden okazał się zdolny
do dziękczynienia. Ten, który wrócił do Jezusa został naprawdę uzdrowiony – najgłębiej został uzdrowiony – najgłębiej wpuścił
Ducha Uzdrowiciela, bo obudziła się w nim
wdzięczność. Chrystus nie chce uzdrowić tylko twoich problemów – chce dać ci samego
siebie – chce dać ci miłość, a miłość zawsze
jest wdzięczna.
Myślę, że tym co najbardziej boli Boga
jest nasz brak wdzięczności. Dzisiaj widzimy
straszną pretensjonalność – stał się człowiek,
ludzkość, społeczeństwo – taką „ręką” nastawioną na branie.„To mi się należy”,„to ja zrobiłem dobrze”,„to ja sobie zasłużyłem – dlatego
nie muszę dziękować”! słychać często takie
czy inne słowa. Fragment ewangelii o dziesięciu trędowatych ukazuje wielką dobroć Boga.
Ci trędowaci już jakby w desperacji wołają:
„Jezusie Mistrzu – ulituj się nad nami”. Można
by było to dzisiaj wyrazić tak:„Zauważ, zobacz
naszą nędzę, nasz ból, otwórz swoje serce
i przyjdź nam z pomocą – przyjdź z ulgą”!
zauważmy że Jezus na te słowa odpowiada
– napisane jest, że „Jezus rzekł”.
Słyszeć znaczy przyjmować! Nauczyć
się słuchać, zamilknąć by usłyszeć. Mówić
znaczy dawać. Najgorsze to dać komuś coś
na „odczepnego”. Kiedy prosi ktoś w intencji
potrzebującego, to nawet nie słuchamy o co
prosi, dajemy byle się go pozbyć. Śmieszy
mnie zawsze kiedy zbieram ofiary na tacę, jak
ludzie szczególnie w naszej parafii, bo nigdzie
indziej się z tym nie spotkałem – udają, że
dają ofiarę. Kiedy widzą księdza z koszykiem



grzebią w kieszeni tak długo, aż ksiądz pójdzie
dalej. Komiczna sytuacja, śmiać się chce. Albo
chcę dać i daje, albo nie daje nic! Prawda
jest najważniejsza. Szkoda mi takich ludzi,
nauczyli się udawać. Całkowity brak szacunku
do księdza, nie mówiąc już o Panu Bogu.
Często nie przywiązujemy wagi do wysłuchania. A przecież czasami samo wysłuchanie
jest najważniejsze. Człowiek który wysłuchuje
– daje. Jan Paweł II był człowiekiem który
słuchał. Często było widać jego zamyśloną
– zasłuchaną twarz. On patrzył na człowieka
i widział jego serce. Ale tego słuchania, słyszenia, patrzenia i widzenia uczył się na kolanach.
Często widzę jego pochyloną ku ziemi twarz.
Czy w końcu ostatnia pielgrzymka do Lourdes
w 2005 r., kiedy siedząc na wózku – ledwo
wypowiadał słowa, które wkrótce okazały się
prorocze: „Kiedy moja pielgrzymka dobiega
końca – kres mojej wędrówki”, jakże jasno
było czuć że ten człowiek cierpiący odchodzi.
„Wdzięczność pamięcią serca” – często powtarzał te słowa. A cudownie ocalony zwierzał
się A Frassardowi: „Czyjaś ręka strzelała, ale
inna Ręka prowadziła kulę” – kiedy zaś udał
się na pielgrzymkę do Fatimy by podziękować
za cud ocalenia – powiedział: „Proste zbiegi
okoliczności nie istnieją w planach Bożych”.
Był Jan Paweł II człowiekiem, który dziękował – umierał i pisał na kartce – bo już
nie mógł mówić: „jestem spokojny, pogodny,
jestem szczęśliwy”. Dziewięciu Trędowatych,
tak zachłysnęło się cudem uleczania, że zapomnieli komu go zawdzięczają. Tylko jeden
z nich dostrzegł nie tylko dar ale i Dawcę.
Ilu z nas, zachwyca się pięknem przyrody,
potęgą morza, ale nie widzi Stwórcy. Panie
naucz nas być wdzięcznymi, dziękować a nasze życie stanie się piękne.
Więc dziękuj i żyj!
SIEWCA

Ks. Bernardas Augaitis

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Drodzy Bliscy Sercu naszej Pani Sejneńskiej!

J

ak nie łatwo często nam bywa znaleźć
właściwych słów do wyrażenia tego, co
kryje się w głębi naszego serca! Tak właściwie
przypada nawet na modlitwie, próbując otworzyć Bogu swoją ubogą Miłość. Dopiero najbardziej tajemną rzeczą jest otwarcie serca, nie
Bogu (ktorego przeciez nie widzę), ale ludziom
spotykanym codziennie. Po prostu nie wiemy,
jak potraktują; czy będę przyjęty? czy zostanę
wysłuchany?
W miesiącu październiku Kosciół wzywa stawiać Matkę Najświętszą na pierwszym miejscu.
Różaniec – to modlitwa sciśle budująca więzi
między Niebem a Ziemią. To „lampa oliwna”
naszej wiary w Boga i Bliźnich. Każde „Zdrowaś
Maryjo” – to kropla paliwa do naszych „lamp”,
utożsamianych z Bożym Swiatłem na drogach
tego świata, ale rownież na naszą przyszłość
w Wieczności!
To „Paliwo Duszy”!
Modlitwą nazywamy intymną rozmowę
między Bogiem a Duszą, Matką Bożą a kazdym
z nas. Nie darmo o tym tak dużo wypowiadali
Święci! Na przyklad, św. Augustyn był pewien,
że każdy chrześcijanin, podobnie jak Chrystus
- musi „przejść przez łono Matki Bożej”.
„Wy musicie narodzić się na nowo!” – mowił Jezus do Nikodema nocą. Przecież, słowa
„chrześcijanin” (po grecku) – „podobny do
Chrystusa”, „mały Chrystus”, „drugi Chrystus”!
Św.Ludwik Gerigjon–de Montfort, rozważa podobnie: „Mater Deus–Forma Dei!” t.zn.: „Matka Boża – to
Jego Forma!”. Rzemieślnik długie godziny spędza
w stolarni chcąc ujawnić piękno jakiejś rzeźby. Natomiast Najświętszą Dziewicę–Matkę już sam Bóg
nam przygotowł Jej „Formę”.
A więc, tylko zechciejmy, umiłowani Bracia
i Siostry, wejrzeć na Najświętsze Serce Naszej
Ukochanej Matki! Wstąpmy z Dziecięcym zaufaniem do Jej Najświętszego Łona, by odnaleźć
tam Ucieczkę i Boże Miłosierdzie!
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K

aip sunku neretai atrasti tinkamų žodžių,
apibūdinančių mylimus ir brangius žmones! Dažnai panašiai nutinka netgi maldoje,
kada stengiamės išreikšti savo skurdžią meilę
Dievui. Visgi, visų sunkiausia yra atverti širdį
ne Dievui (kurio nematom), bet Artimui, kurį
sutinkame kasdien. Bijome likti neišgirsti, nesuprasti..
Šį Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia į pirmąją
vietą statyti Mergelės Marijos Vardą. Šventojo
Rožančiaus malda, tai glaudžių Dievo ir Artimo
meilės „žibintų alyva”. Kiekviena ‘Sveika Marija’
– tai lyg alyvos lašelis, įgalinantis šviesą Ateičiai.
Tai – sielos „Kuras” ..Kai kažką stipriai mylime,
trokštame kuo ilgiau laiko praleisti su mylimu Asmeniu, nepavargstame kartoti švelnių
žodžių, net jei jie paprasti ar trumpi: ‘Tu man
vienintelė’, ‘Esi brangiausias’, ‘Atiduočiau dėl
Tavęs viską..’ ir t.t.ir pan. Malda – tai t.p. meilės
pokalbis: intymus pašnelesys tarp Mylimojo ir
Mylimosios; tarp Dievo ir Jį mylinčios Sielos;
tarp Mergelės Marijos ir Kiekvieno iš mūsų Kūdikių Jos Motiniškose įsčiose. Neveltui apie
panašius santykius kalbėta Šventųjų lūpomis,
pavyzdžiui: šv.Augustinas sako, jog „kiekvienas,
kuris nori tapti krikščionimi – turi ‘pereiti’ Dievo
Motinos įsčias”. Panašiai kaip Kristus. Antraip,
visą gyvenimą liks tik„drungnas” tikintysis. O juk
„krikščionis”(išvertus iš graikų k.) -”panašus
į Kristų”, „mažas Kristus”, „toks kaip Kristus”!
Šv.Liudvikas Gerignon de Montfort, mąsto panašiai: „Švč.Mergelė Marija - tai „Dievo Forma”.
Tam, kad meninikas sukurtų skulptūrą, turi įdėti
nemažai pastangų, įveikiant medžiagą(akmenį,
medį, metalą). MMarija – paties Dievo MUMS jau
parengta „Forma”!
Su kūdikišku pasitikėjimu žvelkime į „Seinų
Dievo Motinos” širdį! Įženkime į jos Motiniškas
įsčias, kad atrastume jose Apsaugą bei Dievo
gailestingumą.
Bernardas Augaitis b.augaitis@gmail.com
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p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 0875162141
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Zapowiedzi przedślubne:

11-18.10.2009
Mariusz Cybulski, kawaler, Banie Mazurskie,
Parafia św. Antoniego Padewskiego i Justyna Fidrych, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

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

Sakrament małżeństwa:

26/09/2009
Iwona Czarniewska i Maciej Sulik
Jolanta Wołągiewicz i Piotr Głowacki

Sakrament
Chrztu Świętego:

27/08/2009 – Maciej Bobrowski,
Dominik Durtan,
Karolina Gryziewicz
03/10/2009 – Daumantas Kosa

Odeszli do wieczności:

Janina Budrewicz, Sejny (l. 83) zm. 24/09/2009
Władysława Mikłaszewicz, Sejny (l. 87) zm. 24.09/2009
Grzegorz Siemianis, Sejny (l. 53) zm. 18/09/2009
Antoni Suszczewicz, Klejwy (l. 63) zm. 02/10/2009

S

erdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na
tzw. wkład własny na remont klasztoru (wymiana stolarki okiennej i dokończenie remontu
wirydarza klasztoru). Jak dotąd ofiary złożyło
406 rodzin na sumę 29 730 zł.
Dudanowicz Wojciech, Gawiniańce
Okulanis Zofia i Ireneusz, Sejny, 11 Listopada
Ignatowicz Anna i Krzysztof,Sejny, Zawadzkiego
Senda Marian i Teresa, Kielczany
Suchodolski Mirosław, aruby
Radziun Anna i Leszek, Sejny, Emilii Plater
Domel Jadwiga, Sejny, Zawadzkiego
Wołos Barbara, Sejny, Nowotki
Janiec, Sejny, Wojska Polskiego
Wilkiel Grażyna i Antoni,Sejny, Nowa
Szafranowscy M.H., Sejny, Wojska Polskiego
Twardowski Czesław, Sejny, Grodzka
Radzewicz I.R., Sejny, Konarskiego
Janiszewscy Wacława i Ignacy, Sejny, Wojska Polskiego



Leonczyk Aldona, Sejny, Grodzka
Anuszkiewicz H.K., Sejny, Parkowa
Matan Mirosława i Grzegorz, Sejny, Wojska Polskiego
Sankowscy Renata i Stanisław,Bubele
Łabanowska Zofia, Sejny, Zawadzkiego
Łabanowski Grzegorz, Radziuszki
Sikorscy Dorota i Wojciech, Nowosady
Głemboccy Danuta i Józef,Babańce
Madejscy Irena i Stanisław, Kielczany
Jarzębowicz, Sejny, Ogrodowa
Gerwel Zygmunt, Zaruby
Raglis Kazimierz, Skarkiszki
Pietuszewscy Ewa i Grzegorz, Sejny, Cisowa
Ciesińska Czesława, Sejny, Konarskiego
Tujakowska Krystyna, Sejny, Konarskiego
Roguccy J.B.,
Ciszewski Marian, Sejny, Konarskiego
Polens Janusz, Sejny, Konopnickiej
Markiewicz Helena, Sejny, Konarskiego
Meyza Ewa, Sejny, Zawadzkiego
Wiśniewscy Grzegorz i Beata, Sejny, Zawadzkiego
Zubrzyńscy Katarzyna i Marek, Sejny, Wojska Polskiego
Rejmontowicz Alicja, Sejny, Nowa
Linkiewicz Lucyna, Sejny, Wojska Polskiego
Adukowska Anna, Adam, Ewa, Sejny, Wojska Polskiego
Szlaużys Halina, Sejny, Łąkowa
Skrypko Olgierd i Stanisława, Sejny, Wojska Polskiego
Ogórkis Janina i Tadeusz, Sejny, Zawadzkiego
Zdancewicz Marian, Bubele
Sapiega Marek, Posejanka
Buchowscy Daniela i Witold, Sejny, Świerczewskiego
Kuczyńscy, Stabieńszczyzna
Skupscy Katarzyna i Mirosław, Sejny, Wojska Polskiego
Forencewicz, Jodeliszki
Radzewicz Danuta, Sejny, Konopnickiej
Macianis, Sejny, Przyrzeczna
Przeborowski, Posejny
Jarzembowicz Dariusz i Beata, Gawiniańce
Maksimowicz Anna i Jerzy, Rachelany
Konewko Stefan, Skustele
Koneszko Robert i Katarzyna, Babańce
Rybczyński Sławomir, Sejny, Konarskiego
Myszczyńscy Wioletta i Piotr, Sejny, Wojska Polskiego
Nieszczerzewska Anna, Sejny, Konarskiego
Jarzębowicz F.L, Gryszkańce
Gryszkiewicz Ewa i Roman, Klejwy
Szczuchniak, Sejny, Wojska Polskiego
Anonimowo,
Koncewicz B.M, Sejny, Zawadzkiego
Kaklin, Marynowo
Benczyk Helena, Sejny, Piłsudskiego
Suchodolski, Zaruby
Augustynowicz Beata, Sejny, Wojska Polskiego
Dacz Jadwiga, Sejny, Emilii Plater
Nowak Irena i Piotr, Sejny, Wojska Polskiego
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Ogłoszenia duszpasterskie
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W październiku poświęconym modlitwie różańcowej dzisiejsza niedziela jest świętem Patronki tej
niezwykłej modlitwy, jaką jest Maryja Królowa Różańca Świętego. W naszej Parafii mamy ten przywilej,
że jest to dzień odpustu. W wymiarze duchowym jest to wielkie bogactwo, bo niesie za sobą możliwość
uzyskania szczególnej łaski darowania kar i win za popełnione grzechy, tzw. odpust zupełny. Można go
uzyskać pod zwykłymi warunkami dla siebie, albo dla duszy w czyśćcu cierpiącej uczestnicząc w pełny
sposób w Eucharystii, adorując przez chwile Najświętszy Sakrament (np. biorąc udział w procesji) i odmawiając modlitwę w intencjach polecanych przez Ojca Świętego. Uroczysta suma odpustowa o 11.30
z procesją z wyjściem na przed bazyliką. Po południu o 17.00 nabożeństwo różańcowe, a w tygodniu
codziennie po wieczornej Mszy św. Dzieci zapraszamy na różaniec w środy i piątki o 16.00, a młodzież w
piątki o 18.00. Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych w kościele, niech modli
się w rodzinie lub indywidualnie.
Choć 31. rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową przypada dopiero w piątek, 16 października,
już dziś oddajemy hołd wielkiemu naszemu Rodakowi. Obchodzimy IX Dzień Papieski pod hasłem „Jan
Paweł II Papież Wolności. W ten sposób naród polski składa uznanie „największemu autorytetowi XX wieku,
człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości
i wyrozumiałości, mądrości…”. Nie ulega wątpliwości, że pontyfikat Jana Pawła II zmienił bieg dziejów świata
w każdym jego wymiarze. Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę Papieża – Polaka, za jego trwającą w
nas katechezę, kiedy nasze serca ciągle uczył powtarzać: „Totus Tuus”! Jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, byśmy na wytyczonej przez niego drodze wytrwali. Jednym z najpiękniejszych sposobów
dziękowania Bogu za Papieża Polaka jest Dzieło Nowego Tysiąclecia, fundacja pomagająca młodzieży
zdolnej, ale z ubogich rodzin kształcić się i zdobywać najpiękniejsze wartości życiowe. Fundacja zasilana
jest m.in. z ofiar, które dzisiaj zbierane są przy kościele. Bóg zapłać za każde wsparcie tego dzieła.
Łączymy się dzisiaj duchowo ze Stolicą Chrześcijaństwa, bowiem tam, na Placu św. Piotra dokonuje
się kanonizacja, czyli ukazanie pełni świętości błog. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895),
arcybiskupa warszawskiego, wygnańca syberyjskiego i założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi, do którego należą siostry pracujące od wielu lat w Sejnach. W uroczystości uczestniczy
pielgrzymka z naszej Parafii, modląc się również u Grobu św. Piotra i Sługi Bożego Jana Pawła II o łaski
potrzebne dla naszej parafialnej Wspólnoty.
Choć kończy się dziś kolejny Tydzień Miłosierdzia, miejmy nadzieję, że nie pozostanie w nas jako okazjonalny gest. Ciągle naśladujmy Boga – Ojca pełnego miłosierdzia. Miłosierdzie jest aktem religijnym,
nie zwykłą filantropią. Święty Paweł Apostoł zbiórkę na rzecz ubogich nazywa wręcz „liturgią” (2 Kor 9,12).
Warto zapamiętać też słowa świętego Jakuba: „Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez
miłosierdzia” (Jk 2,13).
W środę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą
swoje doroczne święto. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą
modlitwą, aby ich ogromny wysiłek przynosił owoce kształtowania wartości duchowych i patriotycznych
w sercach i umysłach wychowanków.
Przyszła niedziela jest Światową Niedzielą Misyjną i inauguruje Tydzień Misyjny w całym Kościele. Tacę tej
niedzieli przeznaczymy na Papieskie Dzieła Misyjne. Gorąco polecam ofiarności Parafian! W codziennej
modlitwie różańcowej będziemy prosić Boga, aby misjonarze mogli skutecznie wypełniać swoje powołanie
i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas
abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny
uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny.
To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii.
Niedziela, 18 października, to święto świętego Łukasza Ewangelisty. Jest on Patronem służby zdrowia,
a więc lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego. Zatem gorącą modlitwą obejmujemy
dzisiaj wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.
Nowa Ewangelizacja to głoszenie i słuchanie tej samej Dobrej Nowiny, którą zostawił nam Jezus Chrystus, a którą Kościół głosi od dwóch tysięcy lat. Jest to ta sama Ewangelia, ale wciąż na nowo słyszana
i nowymi metodami głoszona. Dzisiaj może jeszcze bardziej niż dotąd potrzebujemy katechezy, a więc
dobrej nowiny, która pobudzi nas do chrześcijańskiej gorliwości życia według niej, budowania nadziei
opartej na Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym i żyjącym, jedynym Panu i Zbawicielu naszym. Okazję
słuchania słowa Bożego mamy często, zwłaszcza na Eucharystii niedzielnej, ale na pewno to wciąż za mało.
Dlatego od niedzieli 25 października będzie głoszona bardziej intensywnie Dobra Nowina, katecheza
Jezusa Chrystusa przez grono katechistów, którzy przybędą do nas, aby nam mówić o najważniejszych
prawdach wiary. Poza niedzielą dwa dni w tygodniu poniedziałek i czwartek również taka dobra nowina
będzie głoszona. Bardzo was siostry i bracia zachęcamy do skorzystania z tej okazji, a wszystko po to, aby
być autentycznymi uczniami Chrystusa i prawdziwymi chrześcijanami trzeciego tysiąclecia.
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Intencje mszalne 11–25.09.2009 r.
NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA, 11 października 2009
07:00 +z rodz. Rekuć i Pawłowskich
08:30 +Romuald Pawełek (3 rocz.)
10:00 +Ireneusz Jarzębowicz (1 rocz.)
11:30 O błog. Boże dla Jubilatów Małgorzaty i Jerzego Gruda w 25 rocz. ślubu
13:00 +Julia Leończyk (greg.)
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Władysław Zdancewicz (10mc)
PONIEDZIAŁEK, 12 października 2009
06:30 O uzdrowienie ciała i mowy dla Danuty i nawrócenie Marka i Iwony przez przyczynę MB
Sejneńskiej
06:30 +Anna Grudzińska (4mc)
08:00 +Julia Leończyk (greg.)
08:00 +Kazimierz Basiaga
08:00 +Wojciech Domoracki
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Joanny i Dariusza Przekopskich w 15 rocz. ślubu
17:30 Dziękczynna za otrzymane łaski i o błog.
Boże dla rodziny
WTOREK, 13 października 2009
06:30 +Ireneusz Kluczyński (7mc)
06:30 +Marian +Jan Staśkiel
08:00 +Julia Leończyk (greg.)
08:00 +Michalina Gaus
08:00 +Antoni Suszczewicz
17:30 +Aleksander Gober
17:30 +Anna Mazur (14 rocz.) +Leon +Stanisław
17:30 +Józef Popiel i z rodz. Lewkiewiczów
ŚRODA, 14 października 2009
06:30 +Aleksander +Jadwiga Andruszkiewicz
06:30 +Jadwiga Waluś (3mc)
08:00 +Julia Leończyk (greg.)
08:00 +Józef +Konstanty Misiukanis
08:00 +Dominik Miszkiel (20 rocz.)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Danuty i rodziny
17:30 +Anna +Adam Radzewicz
CZWARTEK, 15 października 2009
06:30 +Danuta Janiszewska
06:30 +Kazimierz Zackiewicz
08:00 +Julia Leończyk (greg.)
08:00 +Leokadia Jodango (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +z rodz. Miszkielów, Karpowiczów, Tomaszewskich i Ardziejewskich
17:30 +Ks. Sylwester Domel +Szczepan +Kazimierz
17:30 +Krystyna +Szymon Poszwa
PIĄTEK, 16 października 2009
06:30 O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Izabeli
06:30 +Wacław +Genowefa i ich rodzice
08:00 +Julia Leończyk (greg.)
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08:00 +Marianna Wołukanis (3 rocz.) +Jan +Władysław
08:00 +Anna Tomkiel (7 rocz.) +Aleksander i ich
rodzice
17:30 O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Radosława w 5 rocz. ślubu
17:30 +Mateusz +Wincenty Miszkiel
SOBOTA, 17 października 2009
06:30 +Marianna (19 rocz.) +Antoni (10 rocz.) Kochańscy +Aniela
08:00 +Julia Leończyk (greg.)
08:00 +Józef (3 rocz.) +Aleksander +Maria Węgrzynowicz +Antoni +Maria Pachuccy
16:00 O Boże błog. dla Nowożeńców
17:30 +Eugeniusz Luto (6 rocz.)
17:30 +Marian (13 rocz.) +Anna Masianis
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 18 października 2009
07:00 +Julia Leończyk (greg.)
08:30 +Władysław Wasilewski
10:00 +Stanisław Pietranis (8 rocz.) i jego rodzice
11:30 Intencja Nieustającego Różańca:
11:30 Dziękczynna za zbiory i o błog. Boże dla
parafian z Gryszkańce
13:00 +Marianna +Józef i z rodz. Łatwis
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Wojciech Perwejnis (7 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 19 października 2009
06:30 +Krystyna Lepucka
06:30 +Albina +Ignacy +Marianna Łukaszewicz
08:00 +Julia Leończyk (greg.)
08:00 +Robert Czeszkiewicz (1 rocz.)
08:00 +Stanisław Bizio (4mc)
17:30 +Franciszek Palewicz (23 rocz.)
17:30 +Henryk Miszkiel (4mc)
17:30 +Eugeniusz Gryszkiewicz i zm. z rodziny
WTOREK, 20 października 2009
06:30 +Konstanty Senda (28 rocz.) i jego rodzice
06:30 +Julia Leończyk (greg.)
08:00 +Józef +Józefa +Czesława i z rodz. Wowaków
08:00 +Jan +Weronika +Grażyna Wojlanis
08:00 +Stanisław (13 rocz.) +Janina Piotrowscy
17:30 +Henryk Rutowicz
17:30 +Józef +Bronisława Rutkowscy
17:30 +Halina Paszkiewicz (4 rocz.) i z rodz. Paszkiewiczów i Baranowiczów
ŚRODA, 21 października 2009
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Olgierda Rakucewicza
06:30 +Józef Obuchowski (25 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Julia Leończyk (greg.)
08:00 +Antoni Draugialis (1 rocz.)
17:30 +Jan Oskroba (9 rocz.)
SIEWCA
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Ogłoszenia duszpasterskie (cd)

Przygotowujemy się do uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, wspominając naszych
zmarłych i budując w sobie wiarę w ostateczny cel życia człowieka, jakim jest wieczność z Chrystusem
Zmartwychwstałym. W listopadzie będzie codzienna modlitwa wypominkowa o godz. 17.00 – kartki
wypominkowe znajdują się w kopertach na stoliku pod chórem. Wypełnione składamy w zakrystii lub
kancelarii. Wypominki roczne przyjmowane są w zakrystii po Mszy św. lub w kancelarii w dniach i godzinach przyjęć.
Caritas Diecezji rozprowadza znicze, z których dochód jest przeznaczony na utrzymanie noclegowni
dla bezdomnych i stołówek dla ubogich. Nasza parafialna Caritas także będzie miała możliwość
wykorzystania części tego dochodu. Znicze w cenie 3 i 2,50 zł są do nabycia przed kościołem. Dochód ze
sprzedaży kalendarzy na 2010 rok, które zawierają także logo i informacje z naszej Parafii jest przeznaczony
na rzecz Caritas. Cena kalendarza 2 zł.
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17:30 +Apolonia Andrulewicz (2 rocz.)
17:30 +Jarosław i z rodz. Domańskich
CZWARTEK, 22 października 2009
06:30 +Stefania +Józef Święciccy
06:30 +Jan Milewski (5mc)
08:00 +Julia Leończyk (greg.)
08:00 +Bronisław Jasiewicz (5 rocz.)
08:00 +Józef Bizio (8 rocz.)
17:30 +Aleksander (20 rocz.) +Helena +Anna
+Władysław +Władysław Żukowscy
17:30 +Stefan (20 rocz.) +Zofia Winiewicz
PIĄTEK, 23 października 2009
06:30 +Henryk Wąsewicz +Barbara Miszkiel
06:30 +Marianna +Antoni Korenkiewicz
08:00 +Julia Leończyk (greg.)
08:00 +Maria Pawlukanis (2 rocz.)
17:30 +Andrzej Syperek (3 rocz.)
17:30 +Stanisława Wichert (7mc)
17:30 +Wincenty +Józef Juszkiewicz i ich rodzice
SOBOTA, 24 października 2009
06:30 +Julia Leończyk (greg.)
06:30 +Tadeusz Wojciechowicz i zm. z rodziny
08:00 +Kazimierz Górski (8 rocz.) i z rodz. Górskich
08:00 +Paweł +Salomea +Marianna +Stanisław Moroz
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Józef Moroz (1 rocz.)
17:30 +Anna Jabłońska
NIEDZIELA XXX ZWYKŁA, 25 października 2009
07:00 +Michał Szrejbert
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Anna +Zygmunt Sawejko
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jubilatów
Marianny i Kazimierza Drulewiczów w 45
rocz. ślubu i dla rodziny
13:00 +Julia Leończyk (greg.)
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Antoni Czokajło (10 rocz.) +Marianna
Szczuko (30 rocz.)
Nr 16/2009

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

12 X – bł. Jan Beyzym (1850-1912), polski jezuita, „posługacz trędowatych” na Madagaskarze
(wspomnienie dowolne);
13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916),
prezbiter, kapucyn, który powołał do życia wiele
bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich (wspomnienie obowiązkowe);
14 X – bł. Radzim Gaudenty (pomiędzy 960
a 970 – pomiędzy 1006 a 1020), przyrodni brat
świętego Wojciecha, który razem z nim wstąpił
do benedyktynów, razem z nim przybył do Polski,
był świadkiem jego męczeństwa i został pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim (wspomnienie
obowiązkowe);
15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), zakonnica i Doktor Kościoła, która zreformowała zakon
karmelitański; była wielką mistyczką (wspomnienie obowiązkowe);
16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243),
żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która
po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w
Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów
miłosierdzia (wspomnienie obowiązkowe);
17 X – św. Ignacy Antiocheński († około 117), uczeń
świętego Jana Ewangelisty i następca świętego Piotra
na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany
na śmierć; jest jednym z pierwszych Ojców Kościoła
(wspomnienie obowiązkowe).
20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany
z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia
(wspomnienie obowiązkowe);
21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe);
23 X – św. Jan Kapistran (1386-1456), wielki
kaznodzieja franciszkański, działający również
w Polsce (wspomnienie dowolne);
24 X – bł. Jan Balicki (1869-1948), wykładowca
i rektor Seminarium Duchownego w Przemyślu; jako
kapłan miał zawsze otwarte serce dla wszystkich potrzebujących (wspomnienie obowiązkowe).
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Z ŻYCIA PARAFII

Wizyta przedstawicieli naszej Parafii w osobach Sióstr Przełożonej s. Grażyny i s. Henryki oraz s. Zygmunty a także Proboszcza Sejneńskiego w gościnnej Białorusi przyniosła
wiele pięknych i ubogacających przeżyć
dając obraz życia Kościoła i gorliwej pracy
kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich w
głoszeniu Ewangelii i budzeniu nadziei ludziom tam mieszkającym. Odwiedzilismy
dom sióstr w Głębokim z pięknym kościołem pofranciszkańskim, pokłoniliśmy się
dopiero co ukoronowanej Matce Bożej w
Brasławiu otoczonym cudownymi jeziorami, kroczyliśmy śladami naszego Biskupa
Jerzego w Baranowiczach, modliliśmy się
za przyczyną świętych sióstr męczenniczek
w Nowogródku, by zakończyć nasz pobyt
w Grodnie, podziwiając przepiękną farę
i kościół seminaryjny. Kościół na Białorusi
żyje i się pięknie rozwija.

Baranowicze

Głębokie

Baranowicze
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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