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Nr 282(350) Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

SIEWCA
EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE

2 - 15 sierpnia  2020
Cena 1,- zł

Jezus karmi naszą 
duszę i ciało

15 VIII - Matki 
Boskiej Zielnej

rzeźba w drewnie Agnieszka Trzcinka
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Po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczę-
ciu Maryi, 8 grudnia 1854 r, bł. Pius IX ustanowił 

ten dzień uroczystością Niepokalanego Poczęcia. 
„Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili 
swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywi-
lej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzia-
nych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju 
ludzkiego, została zachowana czysta od wszelkiej 
zmazy grzechu pierworodnego”. 
Cytowana definicja precyzyjnie wyjaśnia znaczenie 
tej prawdy wiary, która głosi że Maryja została 
poczęta wolna od zmazy grzechu pierworodnego. 
Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia: Aby 
być Matką Zbawiciela „została obdarzona przez 
Boga godnymi tak wielkiego zadania darami”. W 
chwili Zwiastowania anioł Gabriel pozdrawia Ją 
jako „pełną łaski” (Łk 1,28). W ciągu wieków Kościół 
uświadomił sobie, że Maryja, napełniona „łaską” 
przez Boga (Łk 1,28), została odkupiona od chwili 
swego poczęcia. Maryja jest „odkupiona w sposób 
wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna”. 
Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozo-
stała wolna od wszelkiego grzechu osobistego.

Nowenna do Niepokalanego Poczęcia NMP

PRAWDY WIARY ...

 
PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ   

Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?

5 sierpnia Łk 10,38-42 Troszczymy się o tak wiele spraw. A Jezus chce nas dzisiaj zapytać o 
naszą troskę przykładaną do spraw duchowych. Jak często nasze myśli odnosimy do spraw 
związanych z wiarą?

6 sierpnia Łk 11,1-4 Ile w naszej codziennej modlitwie jest szczerego powierzenia się Bogu, 
którego Jezus nazywa Ojcem. On jest naszym Ojcem. Jak bardzo my jesteśmy zatroskani o 
to, by jego obecność w świecie była widoczna dla naszych braci i sióstr.

15 sierpnia Łk 11,5-13 Wytrwałość zdobywamy przez wierność. Rozumiemy, jak bardzo potrze-
bujemy umocnienia w realizowaniu Bożych wezwań. On nas nigdy nie opuszcza, umacnia nas 
łaską. Wspomaga nas, byśmy rozpoznając i realizując Jego wolę, byli ludźmi wiary.

         Z książki - Panie błogosław ten dom.
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Gdy Jezus usłyszał 
o śmierci Jana 

Chrzciciela, oddalił się 
w łodzi na miejsce pu-
stynne, osobno. Lecz 
tłumy zwiedziały się o 

tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał 
wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A 
gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: 
«Miejsce tu jest puste i pora spóźniona. Każ więc rozejść 
się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności». 
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy 
dajcie im jeść». Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz 
pięciu chlebów i dwóch ryb». Odrzekł im: «Przynieście mi 
je tutaj». Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął 
te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił 
błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, jedli 
wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwa-
naście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było 
około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Według scenariuszy głoszenia Ewangelii, po ludzku 
tak złożonych, niemal spontanicznie przychodzi na 

myśl przekaz o rozmnażaniu chleba zamieszczonych w 
Ewangeliach. Uczniowie przedstawiają Jezusowi swo-
je zakłopotanie wobec tłumu, który spragniony Jego 
słowa, szedł za Nim aż na pustynię, i proponowano Mu: 
„Dimite turbas… Odpraw tłum…”. Być może obawiają 
się i naprawdę nie wiedzą, jak nakarmić taką liczbę 
osób. Analogiczna postawa może zrodzić się w naszej 
duszy, niemal zniechęconej ogromem problemów. Jezus 
ma jednak swój własny sposób rozwiązywania proble-
mów. Mówi do Apostołów, niemal ich prowokując: „Wy 
dajcie im jeść”. Dobrze znamy zakończenie tej historii: 
„Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego co zostało, 
dwanaście pełnych koszy ułomków”. Jakaż pozostająca 
obfitość jest jeszcze dziś obecna w życiu Kościoła!  
(Adh. Pastores gregis,73)obecność Królestwa w świecie.    
(Katecheza 18 III 1987)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA - 2 sierpnia 2020 NIEDZIELA XIX ZWYKŁA  - 9 sierpnia 2020

Mt 14,22-33Mt 14,13-21

Gdy tłum został na-
sycony, zaraz Je-

zus przynaglił uczniów, 
żeby wsiedli do łodzi i 
wyprzedzili Go na dru-
gi brzeg, zanim odprawi 

tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się 
modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź 
zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana 
falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej 
przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie zobaczyli 
Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa 
i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: 
«Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się». Na to odezwał się 
Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie 
po wodzie». A On rzekł: «Przyjdź». Piotr wyszedł z łodzi 
i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok 
silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, 
ratuj mnie». Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, 
mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?». Gdy wsiedli do 
łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli 
przed Nim, mówiąc «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».
REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

To Ja jestem, nie bójcie się! Tak powiedział Jezus do Apo-
stołów, kiedy ujrzeli Go stąpającego  po wodach jeziora 

Genezaret. Po zmartwychwstaniu Chrystus przychodził 
do swoich uczniów i mówił do nich: „Nie lękajcie się, Ja 
jestem”. Motywem jęku człowieka jest zawsze jakieś zło, 
które człowiekowi zagraża. Uczniowie mieli dobrze w 
pamięci wydarzenia Wielkiego Piątku: to wszystko, co 
się stało z Jezusem, jak został osądzony, ubiczowany, 
skazany na śmierć, wreszcie ukrzyżowany na Golgocie. 
To zło dotknęło ich Mistrza, którego miłowali, któremu 
zaufali. Motywem lęku bywa także i dobro: jakieś dobro 
niezwykłe i niespodziewane. Dlatego Jezus w drodze do 
Emaus po swym zmartwychwstaniu nie dawał się zrazu 
poznać dwom uczniom, z którymi rozmawiał idąc drogą, 
którego znali ukrzyżowanym i złożonym do grobu – a teraz: 
Jezus żywy. Zanim w sercach Jego uczniów odezwie się 
wielka radość, naprzód przejmuje ich lęk. Rzeczywistość 
zmartwychwstania jest czymś, co przerasta ludzką ogra-
niczoność: człowiek przywykł do tego, że śmierć jest 
czymś nieodwracalnym. Dlatego Jezus mówi: „Nie lękajcie 
się, Ja jestem”.   (Homilia 2 V 1992)
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KALENDARZ LITURGICZNY
XVIII Niedziela zwykła - 2.VIII.2020
Słowo Boże: Iz 55,1-3; Rz 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21;
PONIEDZIAŁEK, 3.VIII, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 28, 1-17; Mt 14, 22-36;
WTOREK, 4.VIII,  Wsp.św. Jana Marii Vianneya.
Słowo Boże: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2. 10-14
ŚRODA, 5.VIII, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 31,1-7; Mt 15, 21-28;
CZWARTEK, 6.VIII, Święto Przemienienia Pańskiego
Słowo Boże: Dn 7,9-10.13-14; 2 P 1,16-19; Mt 17,1-9;
PIĄTEK, 7.VIII,  Dzień powszedni, Pierwszy Piątek
Słowo Boże: Na 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28;
SOBOTA, 8.VIII, Wsp. św. Dominika, prezbitera
Słowo Boże: Ha 1,12-2,4; Mt 17,14-20;
NIEDZIELA XIX zwykła, 9.VIII.2020
Słowo Boże: 1 Krl 19,9a.11-13a; Rz 9,1-5; Mt 14, 22-33;

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (48)

Na placu św. Agaty, na skwerze przed bazyliką znajduje się kaplica 
św. Agaty, która została zbudowana około 1789 roku, z fundacji 

parafian. Inspiracją wzniesienia kaplicy były liczne pożary drewnianej 
zabudowy Sejn. Święta Agata jest patronką od pożarów i patronką Sejn.
Na szczycie kaplicy w 1828 roku, z inicjatywy Konsystorza Diecezji 
Sejneńskiej umocowano figurę św. Agaty, wykonaną z jednego kloca 
drewna lipowego. 
Ludowa rzeźba, to wyobrażenie świętej męczennicy jako młodej dziew-
czyny, ubranej w bogaty strój. Św. Agata pozostaje czczoną świętą już 
od starożytności, która poniosła śmierć męczeńską około 251 roku 
w czasie prześladowań chrześcijan. W średniowieczu ugruntowało 
się przekonanie, że św. Agata chroni przed wszystkimi wypadkami 
z ogniem. Na przełomie lat siedemdziesiątych  i osiemdziesiątych  
minionego wieku, stan figury był katastrofalny; drewno spróchniałe 
i duże jego ubytki. Konserwacja figury, to zawiła historia. Pierwsze, 
odnotowane odnowienie miało miejsce w 1952 roku. Następnie kaplica 
i figura była odnawiana w 1976 roku. W październiku 1992 roku wybitni 
twórcy, którzy przyjechali do Sejn po spotkaniu „Sztuka i środowisko” 
w Wigrach, zadecydowali o konieczności ratowania figury św. Agaty. 
Profesor Akademii Sztuk Pięknych Gustaw Zemła postanowił zaopieko-
wać się figurą, którą przewieziono do Warszawy i miała być poddana bezpłatnie zabiegom konserwatorskim. Święta 
Agata Sejneńska przebywała w Warszawie do 1997 roku, bez prób jej ratowania. Figura została przywieziona do Sejn 
i czasowo ustawiona wewnątrz bazyliki. Dzięki inicjatywie, Księdza Kazimierza Gackiego, Pracownia Konserwacji 
Obiektów Zabytkowych w Warszawie i jej kierownik Piotr Kozarski, zajęli się figurą. Od stycznia 1998 roku do stycznia 
1999 roku przeprowadzono pełną konserwację figury, konserwacja była darem fundacji. Przywieziono ją do Sejn i 
ustawiono na szczycie kaplicy.
Czas mijał, figura narażona na bezpośrednie działanie aury, uległa znacznej dewastacji. W 2016 roku została zdjęta 
i czasowo umieszczona w Domu Parafialnym. Ksiądz Proboszcz Parafii Sejneńskiej Zbigniew Bzdak - 15  lipca 
br. zawiózł zniszczoną figurę św. Agaty do znanego rzeźbiarza na południu Polski, aby wykonać kopię, a oryginał 
podreperować na tyle, by w przyszości można byłoby ją oglądać w muzeum. Zaś nowa figura, wyrzeźbiona w drewnie 
dębowym, zostanie poświęcona i ustawiona na szczycie kaplicy św. Agaty.    Eugeniusz 

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

Figura  św. Agaty wróci na szczyt kaplicy

PONIEDZIAŁEK, 10.VIII, Święto św. Wawrzyńca
Słowo Boże: Mdr 3,1-9; (lub 2 Kor 9,6-10); J 12, 24-26;
WTOREK, 11.VIII, Wsp. św. Klary, dziewicy
Słowo Boże: Ez 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14;
ŚRODA, 12.VIII, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 9,1-7; 10,18-22; Mt 18, 15-20;
CZWARTEK, 13.VIII, Dzień powszedni
Słowo Boże:  Ez 12,1-12; Mt 18,21-19-1;
PIĄTEK, 14. VIII, Wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
prezbitera i męczennika
Słowo Boże: Mdr 3,1-9; J 15,12-16;
SOBOTA, 15.VIII, Ur. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny
Słowo Boże: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Łk 1, 39-56; 
NIEDZIELA XX zwykła, 16.VIII.2020
Słowo Boże: Iz 56,1. 6-7; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15, 21-28
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Wizytacja kanoniczna - 
sprawozdanie proboszcza (cd)

Za wszystkie osoby, które pracują lub żyją dzięki morzu,  
w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.

Papieskie Intencje Modlitwy – sierpień 2020

W sprawach gospodarczych: przeprowadzenie remontu klasztoru podominikańskiego i utworzenie 
Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, remont elewacji domu parafialnego, remont muru 
okalającego bazylikę, remont i zagospodarowanie kościoła MB Częstochowskiej, remont ogrodzenia 
cmentarzy parafialnych, w tym remont kaplicy Wolmerów.
W obecności Księdza Biskupa pragnę bardzo gorąco podziękować naszym Parafianom za ogromną 
troskę o naszą Parafię, zaangażowanie w życie naszej Wspólnoty, troskę o kapłanów pracujących w 
naszej Parafii, jak również ogromny wkład materialny we wszystkie dzieła duszpasterskie i gospodarcze, 
zwłaszcza remontowe dotychczas przeprowadzone. Bóg zapłać wszystkim.
Drogi Księże Biskupie, nasz Pasterzu, prosimy o modlitwę za całą naszą wspólnotę parafialną, umoc-
nienie nas słowem Bożym i błogosławieństwem na budowanie królestwa Chrystusowego w naszych 
rodzinach i w każdym z nas.
Pierwsza liturgiczna część wizytacji kanonicznej odbyła się w niedzielę, 28 czerwca. Byy spotkania z 
parafianami na niedzielnych Mszach św., ale także ze wspólnotami modlitewnymi i formacyjnymi, a po 
południu na plebanii z Radą Parafialną i katechetami. Młodzież nasza przyjęła także tego dnia Sakrament 
Bierzmowania. Druga część wizytacji administracyjna i kancelaryjna będzie jesienią. Ksiądz Biskup pragnie 
także odwiedzić nasze szkoły, a także pragnie złożyć wizytę w samorządach. 

XXVII FESTIWAL 
ORGANOWY MŁODYCH

Iuniores Priores Organorum Seinensis 
04 - 08.08.2020

WTOREK, 4 SIERPNIA 2020
10.00 -  Kurs mistrzowski - Prof. Julian Gembalski
17:30 - Msza św. w intencji uczestników Festiwalu 
19.00 -  Koncert inauguracyjny  -  Prof. Józef Serafin i juniores
ŚRODA, 5 SIERPNIA 2020
10.00 -  Kurs mistrzowski - Prof. Julian Gembalski
19.00 -  Recital organowy  -  Prof. Julian Gembalski i juniores
CZWARTEK, 6 SIERPNIA 2020
10.00 -  Kurs mistrzowski - Prof. Jarosław Wróblewski
19.00 -  Koncert młodych uczestników festiwalu
PIĄTEK, 7 SIERPNIA 2020
10.00 -  Kurs mistrzowski - Prof. Jarosław Wróblewski
19.00 -  Koncert organowy  -  Prof. Jarosław Wróblewski i juniores
SOBOTA, 8 SIERPNIA 2020
10.00 -  Kurs mistrzowski - Prof. Józef Serafin
19.00 -  Zakończenie festiwalu  -  koncert młodych uczestników Festiwalu
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„Twarz Jego jaśniała jak słońce, odzienie zaś stało 
się białe jak światło. A oto im się ukazali: Mojżesz i 
Eliasz, którzy rozmawiali z Nim” (Mt 17, 2-3. Ale w 
centrum wydarzenia znajdują się słowa Boże, które 
mu nadają jego prawdziwe znaczenie: „To jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie” (Mt 17, 5).

Rozumiemy w ten sposób, że chodzi o Chrystofanię; 
to znaczy, przemienienie wyobraża objawienie Syna 
Bożego, a opowiadanie o nim ukazuje pewne rze-
czy: chwałę przez blask, jakim zajaśniał; znaczenie 
centralne i niejako streszczenie historii zbawienia, 
wyobrażone przez obecność Mojżesza i Eliasza; 
powagę prorocką, odpowiednio przedstawioną 
przez stanowcze wezwanie: „Jego słuchajcie”, a 
nade wszystko określenie „Syn”, które podkreśla 
ścisłe i jedyne stosunki istniejące między Jezusem 
i Ojcem niebieskim.

Prócz tego, słowa usłyszane w czasie przemienienia 
są powtórzeniem tych słów, które znajdują się w 
opowiadaniu o chrzcie w Jordanie, jakby dla wska-
zania, że również po przebyciu przewidzianej drogi  
w swoim życiu publicznym, Jezus pozostaje tym 
samym „Synem umiłowanym”, jakim już był ogło-
szony na początku.

Apostołowie okazują swoje szczęście: „Dobrze, 
że tu jesteśmy” (Mt 17, 4). Ale Chrystus wyjaśnia, 
że wydarzenie na górze Tabor znajduje się tylko 
w drodze ku objawieniu się tajemnicy paschalnej: 
„Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn 
Człowieczy zmartwychwstanie” (Mt 17, 9).

Trzeba żyć w zażyłości z Nim; otworzyć przed Nim 
swoje serce, swoje sumienie.   (Jan Paweł II)

Matka pielgrzymujących 
uczniów Jezusa

Maryjo, Ty wiesz, że wiara nie 
jest rzeczywistością łatwą. 

Podlega próbom. Ma swoje różne 
etapy i odcienie. Przekonali się 
o tym apostołowie, zwłaszcza 
w dniach Paschy Pana. Dwaj z 
nich uchodzili z Jerozolimy do 
Emaus. Przyczyną tej ucieczki 
był lęk o siebie, nieopisany ból 
duchowy oraz doświadczenie 
politycznego rozczarowania. Tyle 
nadziei związanych z Jezusem, 
tymczasem spotkał ich zawód. 
Ogarniała ich pustka i ciemność. 
O Maryjo, jak często jesteśmy do 
nich podobni!

Właśnie wtedy Zmartwychwstały 
nie opuszcza uczniów. „Przybliżył 
się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były 
jakby przysłonięte, tak że Go nie 
poznali” (Łk 24, 15b-16). O Ma-
ryjo, oto Twój Syn nigdy nie chce zaskakiwać, 
powalać swoim tryumfem. Nieustannie pragnie 
być Emmanuelem – razem z nami przeżywać 
nasze poszukiwania sensu. Stopniowo i łagodnie 
podejmuje rozmowę, Chce, by Jego uczniowie 
dobrowolnie podzielili się z Nim swoimi wąt-
pliwościami i przeżyciami. Stawia więc pyta-
nie: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą 
w drodze ?” (Łk 24, 17). Kleofas zdziwiony tym 
pytaniem, zareagował tak, jakby wszyscy ludzie 
musieli przeżywać ten sam dramat co oni. „Ty 
jesteś chyba jednym z przebywających w Jero-
zolimie, który nie wie, co się tam stało w tych 
dniach (Łk 24, 18). O Maryjo, jak niezwykła jest 
pedagogia Chrystusa. On dalej pyta uczniów: 
„Cóż takiego?”. Wtedy wyjawili Mu, „co się stało 
z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem 
potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego 
ludu; jak arcykapłanie nasi przywódcy wydali 

O Niepokalana, pomóż nam rozpoznawać Pana w naszej pielgrzymce wiary! 

Przemienienie Pańskie



7Nr 282/2020

Matka pielgrzymujących 
uczniów Jezusa

Go na śmierć i ukrzyżowali”(Łk 
24, 19-20). Otwierali coraz swoje 
serca: „A myśmy się spodziewa-
li, że On właśnie miał wyzwolić 
Izraela”. Przyznali też, że nie dali 
wiary niewiastom , którym apo-
stołowie obwieścili Jego zmar-
twychwstanie. Pusty grób nie 
był dla nich dostatecznym argu-
mentem. I właśnie wtedy Jezus 
zaczął swoją naukę. Najpierw 
wypomniał im brak skłonności 
serca do wierzenia w zapowiedzi 
proroków. Łagodnie prowadził 
ich myśli do źródła Objawienia: 
„Czyś Mesjasz nie miał tego cier-
pieć, aby wejść do swej chwały?” 
(Łk 24, 26). Następnie krok po 
kroku wyjawił sens tej najważ-
niejszej i jedynej Paschy. Oni jed-
nak ciągle nie rozpoznawali Go. 

Mimo że słowa dziwnego nauczyciela zaczęły 
poruszać ich serca, oczy ich nie rozpoznawały 
w nim zwycięskiego Mistrza i Mesjasza.

Głodni nauki, zatroskani o to, co dalej zaprosili 
Go u schyłku dnia do wspólnej wieczerzy w go-
spodzie w Emaus. Gdy zajęli miejsca przy stole, 
Jezus wziął do ręki chleb, „odmówił błogosła-
wieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otwo-
rzyły się im oczy i poznali Go. Lecz On zniknął im 
z oczu” (Łk 24, 30-31). Wtedy rozpoznali Pana!

O Niepokalana, pomóż nam rozpoznawać Pana 
w naszej pielgrzymce wiary! Pomóż nam po-
zwolić Jezusowi przyłączyć się do nas. Razem z 
braćmi konsekwentnie przeżywać z Nim wspól-
notę życia. Daj nam Go zawsze rozpoznawać w 
Eucharystii i wzrastać w wierze! Chcemy ochoczo 
docierać do ludzi z orędziem: „Pan rzeczywiście 
zmartwychwstał” (Łk 24, 34).  

O Stanisław Przepierski OP

O Niepokalana, pomóż nam rozpoznawać Pana w naszej pielgrzymce wiary! 

Z  poezji  
Słowackiego franciszkanina  

– tłumaczył Eugeniusz

Przemień i mnie
Panie, proszę Cię

weź i mnie ze sobą
na górę Przemienienia –

nie mogę tak zostać 
jak ziarenko prochu,

jak dzwoneczek bez głosu
a tajemnica we mnie ukryta.

Jak pójdziesz, Panie, 
znowu przemieniać, 

weź i mnie, bo to
zalega na dnie mej duszy.

Gdybyśmy tak dojrzeli
Gdybyśmy dojrzeli

jak to ziarnko w polu…
gdybyśmy dojrzeli

bylibyśmy dobrzy jak mąka,
która przemienia się w chleb,

 jak chleb, który z łaską 
staje się hostią, 

którą Bóg posłał nam, a z nią
do domu wstępuje – on sam.

Bylibyśmy dobrzy
dla siebie i dla innych,

jak pokarm, dający siły,
co żywi nas i żywi innych.
Gdybyśmy tak dojrzeli…

Bylibyśmy jak chleb z nieba,
Co Jezusa daje – a jemu siebie.
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
w sieci: sejny.diecezja.elk.pl, tt: @ParafiaSejny  fb: @ParafiaSejny
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com

25/07/2020 Antonina Jatkowska
26/07/2020 Oskar Polakowski

Odeszli do wieczności:

Sakrament Chrztu Świętego: 

U Feliks Cieślik, Zaleskie,  
(l. 80) zm. 14/07/2020

U Czesław Marcinkiewicz, 
Dusznica, (l. 82) zm. 18/07/2020

U Józefa Bartnik, Sejny,  
(l. 82) zm. 21/07/2020

OFIARODAWCY NA REMONT

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy zło-
żyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w Roku 
Pańskim 2020: 
Czarnieccy Bożena Bogusław, Sejny, Wojska Polskiego
Stawieccy Teresa Zbigniew, Sejny, Wojska Polskiego
Ranuszkiewicz Danuta, Sejny, Wojska Polskiego
Korzeccy Helena Stanisław, Sejny, Wojska Polskiego
Paszkiewicz Maria Marian, Sejny, Wojska Polskiego
Paszkiewicz/ Wowak Kazimiera Michał, Sejny, Woj. Polskiego
Koronkiewicz Krystyna Ryszard, Sejny, Wojska Polskiego
Fiedorowicz Zofia Leszek, Sejny, Wojska Polskiego
Leszczyńscy Maria Sławomir, Sejny, Grodzińskiego
Koperek Maria Zdzisław, Sejny, Grodzińskiego
Okulanis Helena, Sejny, Grodzińskiego
Jurkiewicz Helena, Sejny, Grodzińskiego

Zapowiedzi 
 przedślubne:

1. Artur Kolesiński, kawaler, Sejny, Parafia tut. i Kinga 
Myszczyńska, panna, Pogorzelec, Parafia Karolin;
2. Szymon Sękałowski, kawaler, Sejny, Parafia tut. 
i Justyna Łabacz, panna, Giby, Parafia Giby.

W OSTATNIM CZASIE : Jaroszewicz Danuta, Sejny, Grodzińskiego
Chatkowska Grażyna, Sejny, Grodzińskiego
Turowicz Bożena Mirosław, Sejny, Grodzińskiego
Namiotko Barbara, Sejny, Grodzińskiego
Harackiewicz Helena Jan, Sejny, Grodzińskiego
Milewska Marianna, Sejny, Grodzińskiego
Dębkowski Kazimierz, Sejny, Grodzińskiego
Buchowscy Daniela Witold, Sejny, Grodzińskiego
Głowacka Halina, Sejny, Grodzińskiego
Makowscy Lucyna Jerzy, Sejny, Grodzińskiego
Dochód Dorota Andrzej, Sejny, Grodzińskiego
Matulewicz Anna Stanisław, Sejny, Jodłowa
Maksimowicz Janina Antoni, Sejny, Jodłowa
Selwent Helena Henryk, Sejny, Jodłowa
Wołos Barbara Sławomir, Sejny, Jodłowa
Krakowska Alicja, Sejny, Jodłowa
Krakowscy Ewa Mariusz, Sejny, Jodłowa
Titarczuk Janina Antoni, Sejny, Jodłowa
Wróblewscy Elżbieta Jan, Sejny, Jodłowa
Krzywiccy Danuta Marian, Sejny, Jodłowa
Motuk Krystyna Ryszard, Sejny, Jodłowa
Kap Dorota Jan, Sejny, Kasztanowa
Rapczyńscy Eleonora Józef, Sejny, Kasztanowa
Nieszczerzewscy Dorota Cezary, Sejny, Wierzbowa
Terleccy Zofia Zenon, Sejny, Wierzbowa
Moroz Anna Zenon, Sejny, Akacjowa
Radzewicz Bożena Grzegorz, Sejny, Akacjowa
Zubowicz Lucyna Józef, Sejny, Broniewskiego
Tomczyk Lucyna Andrzej, Sejny, Broniewskiego
Koronkiewicz Julia Krzysztof, Sejny, Broniewskiego
Guzewicz Anna Andrzej, Sejny, Cisowa
Gryguć Teresa Witold, Sejny, Cisowa
Bałulis Janina, Sejny, Cisowa
Bałulis Irena Robert, Sejny, Cisowa
Skupska - Bukało Joanna, Sejny, Cisowa
Miszkiel Krystyna Wojciech, Sejny, Cisowa
Jatkowscy Grażyna Mariusz, Sejny, Lipowa
Wysoccy Mirosława Walerian, Sejny, Lipowa
Bizio Tadeusz, Sejny, Klonowa
Klucznik/ Żukowski Monika Antoni, Sejny, Topolowa
Brzezińska Stanisława, Sejny, Piłsudskiego
Czeszkiewicz Monika Karol, Sejny, Piłsudskiego
Bałakier Renata Mariusz, Sejny, Piłsudskiego
Bałakier Halina, Sejny, Piłsudskiego
Kosa Dalicja Stanisław, Sejny, 1 Maja
Nieszczerzewscy Katarzyna Leonard, Sejny, 1 Maja
Żukowska Janina, Sejny, 1 Maja
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INTENCJE MSZALNE  02 - 16.08.2020
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 2 SIERPNIA 2020
07:00 +Regina (7mc) +Andrzej Krzemińscy
08:30 +Jerzy Salwecki (6mc)
08:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Adama i 

Mariusza i ich rodzin
10:00 +Henryk Juszkiewicz (1 rocz.) i rodzice
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Wincenty (10 rocz.) +Anna Niewulis
17:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
PONIEDZIAŁEK 3 SIERPNIA 2020
06:30 O nawrócenie z buddyzmu Renaty i wiarę dla niej
08:00 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Sylwii
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Witold Buczyński (23 rocz.)
17:30 +Anna +Józef i z r. Dapkun
WTOREK, 4 SIERPNIA 2020
06:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Jan (57 rocz)+Piotr Wyżlańscy 
 +Anna +Leon Werelich
08:00 +Józef Ogórkis (17 rocz.)
08:00 +Stanisław Jurkiewicz (11mc)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Romuald (14 rocz.) +Helena Benczyk
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
ŚRODA, 5 SIERPNIA 2020
06:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Jadwiga Miszkiel (3 rocz.) 
 +Czesława +Piotr Maksimowicz
08:00 +Stanisława +Józef +Henryk Sapiega 
 +Bolesław +Wincenta Molner
08:00 +Stanisław Mełerzyk (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Marek Sapiega (4 rocz.)
17:30 +Józef Andrejczyk (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK, 6 SIERPNIA 2020
06:30 +Zbigniew Wałukanis (3mc) 
 +Andrzej Łabanowski (rocz.)
08:00 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Irena Żukowska
08:00 O umocnienie wiary i pociechę oraz Boże błogo-

sławieństwo, opiekę MB dla rodziców Aleksandry 
(w 1 m. po jej śmierci)

17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Piotr Skrypko
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, miłość, szczęśliwe 

rozwiązanie i zdrowie dla Marzeny i Kamila w 3 
rocz. ślubu

PIĄTEK, 7 SIERPNIA 2020
06:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Regina Ziniewicz (10mc)
08:00 +Helena Jakubowska
08:00 +Władysław (36 rocz.) i z r. Motuków
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Eugeniusz Fiedorowicz (6 rocz.) i rodzice
17:30 +Jan Milewski (8mc)
SOBOTA, 8 SIERPNIA 2020
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Janka w 3 

rocz. urodz.
08:00 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Maria Jakubowska (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Aldony w 

70 rocz. urodz.
08:00 +Szymon Koncewicz (2 rocz.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 9 SIERPNIA 2020
07:00 +Franciszek +Romuald +Genowefa +Stanisław 

Szczerbińscy
08:30 +Anna +Antoni Zdancewicz
10:00 +Paweł (7 rocz.) i z r. Koneszko
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Zofii i Mariana Bielewiczów w 34 rocz. ślubu
10:00 +Marian Bobrowski (30 rocz.)
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Mileny 
 w 6 rocz. urodz., Miłosza i rodziców r. Żółtko
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Anna +Antoni Skrypko
17:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
PONIEDZIAŁEK, 10 SIERPNIA 2020
06:30 -
08:00 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Genowefy 

Roguckiej w 90 rocz. ur. 
08:00 +Jerzy (10 rocz.) +Jadwiga Krakowińscy
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 + Helena Alba (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Grzegorz Buchowski (3mc)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło Radia Maryja z naszej Parafii
WTOREK, 11 SIERPNIA 2020
06:30 +Jan +Janina +Piotr z r. Wojciechowskich
08:00 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodz
08:00 +Wojciech +Genowefa Sojko (3 rocz.)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Marian Moroz
17:30 +Zofia Sienkiewicz
17:30 +Marianna Brzozowska
ŚRODA, 12 SIERPNIA 2020
06:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Regina Misiewicz (5 rocz.)
08:00 +Marianna (30 rocz.) +Antoni +Aniela Kochańscy
08:00 +Józef Kuczyński (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Zofia Sidorowicz (3mc)
17:30 +Zbigniew Chabrewicz (3mc)
CZWARTEK, 13 SIERPNIA 2020
06:30 +Marianna Koźlak (8 mc)
08:00 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Tadeusz Przeborowski (8mc)
08:00 +Marianna Bilińska (5mc)
17:30 +Jadwiga +Wincenty Maksimowicz 
 +Weronika +Kazimierz Wilkiel
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Jerzy Makowski (4mc)
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1Rozpoczęliśmy sierpień. To miesiąc dla nas szczególny tak pod względem religijnym, jak i historycznym. 

W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski zawsze tysiące pielgrzymów zdążało na Jasną Górę. W tym 
roku na skutek pandemii ilość pielgrzymów jest mocno ograniczona, idą tylko przedstawiciele z poszcze-
gólnych diecezji, ale bardzo wielu łączy się duchowo, idą swoim pragnieniem, tęsknotą, składając swe 
intencje do plecaka tych, którzy w sposób fizyczny zaniosą je przed Oblicze Pani Jasnogórskiej. Sierpień 
to miesiąc trzeźwości. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego 
warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o 
trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

2W dzisiejszą niedzielę przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka z Asyżu. 
Przypominam, że warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie parafialnego kościoła i odmówienie w 

nim modlitwy przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i peny udział w Euchary-
stii oraz modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, 
nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z 
tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a 
jeszcze przez nas nienaprawione. 

3We wtorek, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona proboszczów. 
Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich posługę oraz prosimy o liczne 

i święte powołania kapłańskie także z naszej wspólnoty parafialnej.

4W czwartek, 6 sierpnia, obchodzić będziemy święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest 
już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Fakt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, 

jak niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. Przemienienie 
Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.  Zapraszamy do 
udziału w tym dniu w Eucharystii.

5W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy za 
dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej 

wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za 
grzechy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. W lipcu i sierpniu nie odwiedzamy 
chorych i starszych w domach. Ale jesteśmy gotowi na każde wezwanie.

6 Czterdziestogodzinne nabożeństwo eucharystyczne przypada w naszej Parafii 16-18 sierpnia. W niedzielę, 
16 sierpnia po Mszy litewskiej będzie adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 21.00, a w poniedziałek i 

wtorek przez cały dzień do wieczornej Mszy św. Dokładny program podamy w następnym numerze Siewcy.

7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach teologia oraz 
nauki o rodzinie. Przygotowują one do pracy przyszych kapłanów, nauczycieli religii oraz specjalistów ds. 

rodziny. Studia pięcioletnie i trzyletnie są bezpłatne, a każdy student ma do wykorzystania bogaty pakiet 
stypendialny. Zapraszamy osoby w każdym wieku.

8Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, zwłaszcza na dokończenie remontu 
ołtarza głównego. Uroczyste poświęcenie odnowionego ołtarza będzie w czasie uroczystości 45-lecia 

koronacji Cudnownej Figury Matki Boskiej Sejneńskiej w pierwszą niedzielę września, a więc 6 września.

PIĄTEK,14 SIERPNIA 2020
06:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:00 +Karol Jarzębowicz (7mc) +Leokadia
08:00 +Józef Sienkiewicz (2mc)
08:00 + Szczepan +Walenty +Marianna
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Julita +Stanisław Andrulewicz
17:30 +Józef Palanis (24 rocz.)
17:30 +Wacława Rupińska (5 rocz.)
SOBOTA, WNIEBOWZIĘCIE NMP, 15 SIERPNIA 2020
07:00 +Andrzej +Anna i z r. Lewkiewiczów
08:30 +Stanisław Miszkiel (10mc)
08:30 O powrót do zdrowia Józefa Chmielewskiego
10:00 +Józef Woźnialis (5mc) i rodzice
10:00 +Józef +Józefa Baranowscy

11:30 Za parafian
11:30 O bog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marii 

Trockiej w dniu imienin
17:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
NIEDZIELA XX ZWYKŁA, 16 SIERPNIA 2020
07:00 + Anna +Wincenty Ogórkis
08:30 +Danuta Moroz (9mc)
08:30 +Weronika +Antoni +Jan i z r. Raglisów
10:00 +Tomasz +Henryk Draugialis
11:30 Za parafian
11:30 O bog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Beaty 
 w 40 r. urodzin i dla rodziny
13:00 LT: +Ludwik +Anna Pietruszkiewicz
17:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
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18 lipca - kolejna grupa dzieci z naszej parafii po raz pierwszy w pełni uczestniczya we Mszy świętej 
i przystąpiła do Komunii świętej: Dawid Grablun, Amelia Jatkowska, Igor Kimszal, Dominik Pietrusz-
kiewicz, Damian Połuboczek, Tatiana Sokołowska, Oliwia Szturgulewska, Maja Tubiszewska, Adam 
Wróblewski, Stanisław Żyliński.

16 lipca 2020 r.

Z życia Parafii
Pielgrzymka Suwałki - Wilno

16 lipca nawiedziła Sejneńską Bazylikę grupa pielgrzymów, którzy choć bardzo nielicznie - respek-
tując aktualne ograniczenia - wybrali się w dorocznej - XXX Pielgrzymce Suwałki - Wilno by pokłonić 
się Ostrobramskiej Madonnie. Mszę św. na pielgrzymim szlaku odprawiono w kaplicy Matki Boskiej 
Sejneńskiej, w której wszyscy pielgrzymi wyjątkowo mogli się pomieścić. 

Pierwsza Komunia Święta18 lipca 2020 r.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Leżajska

Tematem dzisiejszego felietonu jest wytrwałość, 
a kanwą dla naszej opowieści są początki kul-

tu Matki Bożej Leżajskiej. Leżajsk otrzymał prawa 
miejskie od Władysława Jagiełły już w 1397 r. Półtora 
wieku później w Leżajsku miały miejsce objawie-
nia maryjne. Pierwsze objawienia z 1560 r. zosta-
ły wkrótce zapomniane. W 1590 r. Matka Boża z 
Dzieciątkiem i św. Józefem 
ponownie objawiła się w 
leżajskim lesie mieszczani-
nowi Tomaszowi Michał-
kowi. Wraz z objawieniem 
Matka Boża życzyła sobie 
aby w tym miejscu wybu-
dować kościół, a Michałek 
miał o tym poinformować 
starszych miasta. Przestra-
szony mieszczanin prosił 
Matkę Boża aby ktoś inny, 
ważniejszy, wypełnił Jej 
wolę, jednak Matka Boża 
ponowiła jemu swoje po-
lecenie. W tym miejscu 
rozpoczyna się niezwykle 
długa i pełna wytrwałości 
droga od prywatnych ob-
jawień Tomasza Michałka 
do wybudowania pierw-
szego kościółka.
Tomasz Michałek opo-
wiedział swoją historię ks. 
Wojciechowi Wyszogrado-
wi. Ten jednak nie uwierzył w nią i za szerzenie 
herezji kazał wtrącić go na jakiś czas do więzienia, 
a nawet bić i dręczyć. W żaden sposób nie zniechę-
ciło to Michałka przed wypełnieniem woli Maryi. 
Poinformowani rajcy miejscy Leżajska również nie 
zezwolili na wybudowanie nowego kościoła, Leżajsk 
bowiem miał już w tym czasie świątynię. Ostatecznie 
Michałek postawił w miejscu objawień krzyż Męki 
Pańskiej w 1591 r. Miejsce to zaczęło gromadzić 
coraz więcej ludzi. Ksiądz bojąc się samoistnego 
kultu kazał spalić krzyż. Według ówczesnych relacji 

spłonęło wszystko oprócz krzyża, zaś ks. Wyszograd 
wkrótce umarł na febrę. W końcu w 1592 r. za spra-
wą Reginy Pisarskiej powstała w miejscu objawień 
mała kapliczka św. Anny. To jednak nie zadowoliło 
Michałka, który otrzymał bardziej ambitne zadanie 
od Matki Bożej. Michałek dalej szukał pomocy u 
bogatego protestanta Kaspra Głuchowskiego. Ten 

jednak go zbył, wydrwił i 
kazał powtórnie uwięzić. 
Wkrótce po tym Głuchow-
ski zapadł na zdrowiu i 
zatrwożony ślubował, że 
jak odzyska zdrowie to 
wystawi kościół na chwałę 
Matki Bożej. Tak się stało i 
po przejściu na katolicyzm 
Głuchowski rozpoczął bu-
dowę kościoła. W 1598 r. 
kościół był gotowy a jego 
konsekracji dokonał bp. 
Solikowski. Ks. Erazm z 
Leżajska namalował do 
kościoła trzy obrazy. Jeden 
z nich czczony do dziś, to 
obraz Matki Bożej Leżaj-
skiej (tzw. „biały”). Obraz 
powstał wg. wizji Michałka 
jednak nie było na nim św. 
Józefa. Świątynia z obra-
zem Matki Bożej Leżajskiej 
stała się od razu miejscem 
licznych pielgrzymek. Ze 

względów logistycznych od 1603 r. do pomocy popro-
szono zakonników bernardyńskich. W 1608 r. nastą-
piło uroczyste przekazanie świątyni w opiekę ojcom 
bernardynom, którzy opiekują się sanktuarium do 
dnia dzisiejszego. W tym miejscu postawmy kropkę, 
bowiem kończy się historia jednego skromnego czło-
wieka, który mimo więzienia, bicia i szyderstw nie 
poddał się. Dzięki uporowi i wytrwałości prywatne 
objawienia Tomasza Michałka dały owoc w postaci 
jednego z piękniejszych sanktuariów ziemi przemy-
skiej.   Marcin Błaszczyk


