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MOC SŁOWA
Niedziela XXI Zwykła – 22.08.2010
Łk 13,22–30

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, 
i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz 

ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą 
zbawieni?”. On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść 
przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, 
będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan 
domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc 
na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: 
»Panie, otwórz nam«; lecz On wam odpowie: »Nie 
wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: 
»Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach 
naszych nauczałeś«. Lecz On rzecze: »Powiadam 
wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode 
Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedli-
wości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy 
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich 
proroków w królestwie Bożym, a siebie samych 
precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i za-
chodu, z północy i południa i siądą za stołem 
w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy 
będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostat-
nimi”.

Refleksja niedzielna:
Co mamy robić, żeby wejść do nieba? Tak pyta 

wielu. Pytali o to Jezusa Jego uczniowie i przypad-
kowo napotkani ludzie. Zapewne też każdy z nas 
w cichości pyta naszego Pana: Czy tylko nieliczni 
będą zbawieni? Co mam więc robić, aby wejść do 
nieba? A Jezus nie zwleka z odpowiedzią. Mówi: 
Usiłujcie z wszystkich sit wejść przez ciasne drzwi. 
Ale czymże są owe ciasne drzwi? Jak wyglądają? 
Ciasne drzwi są niewygodne. To pewne! Droga do 
nieba nie jest wygodna. Miłość nie jest wygodna. 
Zwłaszcza wtedy, gdy się przeciw niej buntuję. Tego 
mam kochać? Tę mam kochać? Wtedy właśnie sta-
ję przed ciasnymi drzwiami. Buntuję się; coś bun-
tuje się we mnie. W takich chwilach muszę siebie 
pytać: Czy to nie są właśnie owe ciasne drzwi, przez 
które powinienem starać się wejść z wszystkich sił? 
Czy w takich chwilach nie zaczyna się właśnie coś 
takiego jak niebo? Tak, wtedy się zaczyna! Akurat 
tam, gdzie miłość chce czegoś innego niż moje 
wygodne „ja”. To są owe ciasne drzwi. Pojawiają 
się nagle tam, gdzie wszyscy inni mi mówią: „Zo-
staw to! Szkoda czasu i atłasu! Wtedy ciasne drzwi 
troszeczkę się uchylają. Co wzbrania mi przez nie 
przejść?

Niedziela XXII Zwykła – 29.08.2010
Łk 14,1.7-14

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 
przywódcy faryzeuszów, aby w szabat 

spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział za-
proszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie 
wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: 
”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierw-
szego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od 
ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas 
przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: 
»Ustąp temu miejsca«; i musiałbyś ze wstydem za-
jąć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, 
idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie 
gospodarz i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się 
wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich 
współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wy-
wyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie 
wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: 
”Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapra-
szaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie 
zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz 
przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych 
i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ 
nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę 
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu spra-
wiedliwych”.

Refleksja niedzielna:
Słowa Jezusa, żeby nie gonić za najwyższymi 

miejscami, wywołują we mnie wspomnienia:
Wspomnienie pierwsze: Pewna siostra zakonna, 

pracująca w Brazylii, powiedziała, że zdecydowała 
się nie pokazywać się w habicie. „Było mi bardzo 
przykro, gdy starsze ode mnie, niekiedy znacznie 
starsze, obładowane zakupami kobiety wstawały, 
żeby w autobusie zrobić mi miejsce”. Wspomnienie 
drugie: Wprawie pustym kościele przez nieuwagę 
usiadłam na miejscu, które było zarezerwowane dla 
lektora – zupełnie z przodu. Wtem usłyszałam syk 
lektora, pełniącego służbę głosiciela słowa Boże-
go: „To miejsce jest moje! Nie umie pani czytać?!” 
Wspomnienie trzecie: Layal jest dumna, że może 
pomagać przy rozdzielaniu Komunii Świętej. Już 
z daleka jednak rzuca się w oczy jej kalectwo: jest ni-
ska i nieco garbata, na każdej dłoni ma tylko trzy pal-
ce. Pewnego dnia pani, która uczestniczyła w Mszy 
Świętej, z oburzeniem zwróciła się do celebransa: 
„To jest bezczelność! Jest przecież wiele innych, któ-



3Nr 38/2010

MOC SŁOWA KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XXI ZWYKŁA, 22 sierpnia 2010
Słowo Boże: Iż 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30

PONIEDZIAŁEK, 23 sierpnia 2010, 
wsp. św. Róży z Limy, dziewicy
Słowo Boże: Dn 13, 41-62; J 8,12-20

WTOREK, 24 sierpnia 2010, Odpust w Żegarach 
Święto św. Bartłomieja Apostoła
Słowo Boże: Ap 21,9-14; J 1,45-51

ŚRODA, 25 sierpnia 2010, wsp. św. Ludwika, króla 
i św. Józefa Kalasantego, prezb
Słowo Boże: 2Tes 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32

CZWARTEK, 26 sierpnia 2010, Uroczystość NMP 
CZĘSTOCHOWSKIEJ
Słowo Boże: Prz 8,22-35; Ga 4,4-7; J 2,1-11

PIĄTEK, 27 sierpnia 2010, wsp. św. Moniki
Słowo Boże: 1Kor 1,17-25; Mt 25,1-13

SOBOTA, 28 sierpnia 2010, wsp. św. Augustyna, 
biskupa i doktora K-ła
Słowo Boże: 1Kor 1,26-31; Mt 25,14-30

NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 29 sierpnia 2010
Słowo Boże: Syr 3,17-18.20-29; Hbr 12,18-19.22-24; 
Łk 14,1.7-14

PONIEDZIAŁEK, 30 sierpnia 2010
Słowo Boże: 1Kor 2,1-5; Łk 4,16-30
Dzień Solidarności i Wolności. XXX rocznica podpisa-
nia porozumień sierpniowych

WTOREK, 31 sierpnia 2010
Słowo Boże: 1Kor 2,10-16; Łk 4,31-37

ŚRODA, 1 września 2010, wsp. bł. Bronisławy, dziewicy
Słowo Boże: 1Kor 3,1-9; Łk 4,38-44
71 rocznica wybuchu II wojny światowej. Początek 
roku szkolnego.

CZWARTEK, 2 września 2010
Słowo Boże: 1Kor 3,18-23; Łk 5,1-11
Pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwa za kapłanów 
i o nowe powołania kapłańskie i zakonne

PIĄTEK, 3 września 2010, wsp. św. Grzegorza Wiel-
kiego, papieża i doktora K-ła
Słowo Boże: 1Kor 4,1-5; Łk 5,33-39
Pierwszy piątek miesiąca – dzień pokuty i wynagrodzenia za 
grzechy znieważania Najświętszego Sakramentu

SOBOTA, 4 sierpnia 2010, wsp. bł. Sióstr Marii Stelli 
Mardosewicz, Sergii Rapiej, Kanizji Mackiewicz i 8 
Towarzyszek Męczennic z Nowogródka
Słowo Boże: 1Kor 4,6-15; Łk 6,1-5
Pierwsza sobota miesiąca. Modlitwa za kobiety w sta-
nie błogosławionym. Początek wizytacji kanonicznej 
Biskupa Ełckiego. Bierzmowanie młodzieży. 

NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 5 września 2010, Uroczy-
stość 35 Rocznicy Koronacji Cudownej Figury Matki 
Bożej Sejneńskiej
Słowo Boże: Mdr 9,13-18; Flm 9-10.12-17; Łk 14,25-33
Odpust parafialny. Dożynki dekanalno–powiatowe.

rzy mogliby rozdzielać Komunię Świętą! Czy akurat 
musi to robić ona?!” Jezus nie jest autorem żadnego 
podręcznika savoir–vivre’u, ale podał kilka zasad 
właściwego zachowania się, obowiązujących we 
wspólnotach chrześcijańskich. Powinniśmy zatem 
umieć się zachować, będąc zaproszonymi na Jego 
ucztę i w niej uczestnicząc. A co konkretnie mogłoby 
to oznaczać? Po pierwsze, ze służby Bożej nie robić 
występu. Po drugie, zaprosić tych, którzy właściwie 
nie wydają się zbyt „godni”. Po trzecie, cieszyć się 
zaproszeniem, a nie składać obowiązkowej wizyty, 
l czwarte, nie uważać się za lepszych od innych. Któż 
bowiem wie, kto na końcu będzie pierwszy?

Obecny Rok Jubileuszowy św. Jakuba jest 
119, od momentu ustanowienia tej tradycji w 
XII wieku. 1 stycznia br. dostojnicy kościelni 
uroczyście otworzyli w hiszpańskim sanktua-
rium w Santiago de Compostela Święte Drzwi, 
tzw. Drzwi Przebaczenia.

Święty Jakub bardzo dosłownie potraktował 
słowo Pana Jezusa skierowane do apostołów, by 
szli i głosili Ewangelię aż po krańce świata. Właś-
nie w Hiszpanii znajduje się przylądek Finisterre, 
przez wieki uważany za kraniec świata. Święty 
Jakub przybył tutaj i głosił Ewangelię. Potem wró-
cił do Palestyny i – jak czytamy w Dziejach Apo-
stolskich- za czasów króla Heroda Agrypy został 
ścięty. A ponieważ głosił Dobrą Nowinę na ziemi 
hiszpańskiej, jego uczniowie przetransportowali 
tutaj jego ciało statkiem i umieścili w mauzoleum 
w sarkofagu w Santiago. Tu rozwinął się ogromny 
kult świętego.

Pierwsze zapisy o masowym pielgrzymowaniu 
pochodzą z IX wieku. Punktem przełomowym dla 
Santiago była pierwsza wizyta Ojca Świętego Jana 
Pawła II w 1982 roku. Papież przybył wtedy do ka-
tedry i wypowiedział swoje najważniejsze orędzie 
europejskie. Mówił o Europie zjednoczonej pod 
znakiem krzyża, mówił o jej korzeniach, o Euro-
pie chrześcijańskiej. Tutaj wreszcie wypowiedział 
sławne zdanie, które jest wyryte w mosiądzu w 
katedrze w Santiago:” Ja, biskup Rzymu, pasterz 
Kościoła powszechnego, z Santiago kieruję do 
ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Znajdź 
siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swe początki. Tchnij 
życie w swoje korzenie...” I od tego momentu ruch 
pielgrzymkowy się ożywia. Odnowiono drogi do 
Santiago, budowane są schroniska dla pielgrzy-
mów tak, że rocznie do katedry przychodzi teraz 
150 tys. pielgrzymów z całego świata.

Johann Wolfgang Goethe w swoim dziele na-
pisał, że Europa narodziła się pielgrzymując do 
Santiago. Miasto przez całe wieki było zatem sym-
bolem chrześcijańskiego zjednoczenia Europy.

Santiago de Compostela
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Wizytacja kanoniczna 
Biskupa w Parafii 

Tradycją jest, że co 5 lat każda z parafii od-
wiedzana jest przez biskupa ordynariusza, 
lub biskupa sufragana w celu dokonania 

wizytacji kanonicznej. Biskup przybywa jako go-
spodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją dusz-
pasterską i gospodarczą parafii, ocenić działania 
administrującego nią proboszcza, działających 
stowarzyszeń. 

Przychodzi jak pasterz do swojego stada, by 
umacniać Słowem Bożym wspólnotę parafialną, 
umacniać Duchem Świętym młodzież, która wów-
czas przystępuje do Sakramentu Bierzmowania, 
błogosławi dzieci i wysłuchuje radości i smutki 
noszone w sercach parafian. 

Wizytacja jest wymogiem prawa kanoniczne-
go i Kościół przywiązuje do niej ogromną wagę. 
Ksiądz biskup ma okazję bezpośrednio spotkać się 
z wiernymi swojej diecezji, głosić im słowo Boże, 
pobłogosławić na codzienny ich trud. Ostatnia 
wizytacja naszej Parafii była w 2005 roku. Prze-
prowadził ją Biskup Pomocniczy naszej diecezji 
Bp Romuald Kamiński. 

W tym roku przybywa do nas Biskup Ełcki 
Jerzy Mazur. To pierwsza wizytacja po zmianie 
proboszcza Parafii. Z pewnością będzie to owocna 
obecność Pasterza Diecezji Ełckiej, modlimy się 
o to i przygotowujemy. Zachęcam także do jak 
najliczniejszego udziału w spotkaniach z księdzem 
Biskupem. 

Program ramowy wizytacji kanonicznej 
Pasterza Diecezji Ełckiej 
J.E. Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura:

Sobota, 4 września:
Godz. 17.00 Ingres Księdza Biskupa do Bazyliki 

Nawiedzenia NMP i Bierzmowanie młodzieży.
Po Mszy św. spotkanie z kapłanami dekanal-

nymi przy wieczerzy.

Niedziela, 5 września:
35 Rocznica Koronacji Cudownej Figury Pa-

nie Sejneńskiej i Dożynki Dekanalno-Powiatowe. 
Główna Msza św. o godz. 11.00. Na wcześniejszych 
Mszach św. udział Księdza Biskupa, Jego słowo 
i błogosławieństwo pasterskie.

Po południu spotkanie z Radą Parafialną, a po-
tem z rodzinami osób powołanych (sióstr i księży) 
Planowane jest spotkanie ze wszystkimi grupami, 
które są w parafii.

Poniedziałek, 6 września:
7.00 Msza św. w kaplicy Sióstr Franciszkanek 

św. Rodziny
Przed południem odwiedziny w szkołach, sa-

morządzie powiatowym i miejskim, na policji i w 
straży pożarnej, a także wizyta w szpitalu i zakła-
dzie opiekuńczym.

Zrozumieć
Gdybyśmy dobrze zrozumieli, kim jest ksiądz na ziemi
umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości.
Bez Księdza Śmierć i męka naszego Pana nie służyłaby do niczego.
To Ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia.
Na co zdałby sie dom pełen złota,
gdyby w nim nie było nikogo,
kto otworzyłby nam doń drzwi?
Ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich:
to on otwiera bramę:
on jest ekonomem dobrego Boga;
Zarządcą Jego dóbr....
Zostawcie parafie na dwadzieścia lat bez księdza, zagnieżdżą sie w niej bestie...
Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, jest nim dla was.
                                                                                            św. Jan Vinney
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BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
Pasterze Kościoła w Polsce napisali List na temat małżeństwa i rodziny nawiązujący do hasła tego 

Roku Kościelnego „BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”. Biskupi zakończyli list słowami: „Umiłowani w 
Chrystusie Panu! Kończąc, pragniemy zwrócić uwagę, na wydany w tym roku przez Konferencję Epi-
skopatu Polski dokument pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Bardzo serdecznie zachęcamy 
do jego lektury i rozmowy o nim w rodzinach. Dzisiejszy tekst mówi w dalszym ciągu o szacunku dla 
całej osoby ludzkiej w odniesieniu do duchowości jak i cielesności.

Sacrum ciała ludzkiego (cd)

57 Droga do prawdziwie głębokiego 
szczęścia w małżeństwie prowadzi 

przez wychowanie do czystości. Wielkim i  po-
mocnym darem w tym względzie jest codzienne 
życie małżonków zgodne z naturalnym rytmem 
cyklu płodności. Tak bowiem zostaliśmy stworze-
ni, że życie małżeńskie jest wpisane w cykliczny 
rytm płodności i niepłodności, a znajomość tego 
rytmu i branie go pod uwagę pomaga żyć według 
planu Boga i w konsekwencji służy szczęściu w  
małżeństwie.

58 Gdy z ważnych przyczyn małżonkowie 
nie planują poczęcia kolejnego dziecka, 

to w okresie płodnym są w pewnym sensie zmo-
bilizowani do wyrażania miłości wobec siebie na 
płaszczyznach pozaerotycznych. Jest to rzeczy-
wista szansa dla małżeństwa. Dzięki temu miłość 
małżeńska może stawać się „na wskroś ludzka”, 
gdyż ugruntowuje się konieczna równowaga mię-
dzy tym, co „zmysłowe” i „duchowe”. Ostatecznie 
bowiem „chrześcijańską miłość małżeńską można 
pojąć tylko sercem”.

59 Gdy natomiast starają się o dziecko, 
mają możliwość bardziej świadomie 

przeżywać jego poczęcie i towarzyszyć temu 

dziecku od pierwszych chwil jego istnienia. Świa-
dectwa osób, które wcześniej doświadczały trud-
ności w poczęciu, mogą nas wiele nauczyć w tym 
względzie. Jest to jednak ważne dla wszystkich 
małżeństw, zważywszy, że gdy poczyna się czło-
wiek – Bóg jest obecny.

60 Trzeba, aby zawsze pamiętali o tym 
doradcy życia małżeńskiego. Mówiąc 

bowiem o fizjologii człowieka, muszą zdawać sobie 
sprawę, że przez fizjologię dotykają Bożego miste-
rium życia i człowieczeństwa. Ich obowiązkiem jest 
zatem nie tylko nauczyć prowadzenia obserwacji 
oraz interpretowania odpowiednich parametrów 
fizjologicznych. Równie ważne, a w pewnym sensie 
nawet ważniejsze jest, aby swoim podejściem do 
fizjologii człowieka oraz sposobem wyrażania się o 
niej uczyli ludzi nie tylko «obliczać», ale też patrzeć 
na swoje ciało z tkliwością, wzruszeniem i czcią. 
Tradycja utrwalona na słynnym obrazie Jana Van 
Eycka pt. „Małżeństwo Arnolfinich” każe myśleć o 
tych sprawach przez pryzmat słów, jakie usłyszał 
Mojżesz: „Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na 
którym stoisz, jest ziemią świętą”. Życie rytmem 
płodności i  niepłodności nie może się kojarzyć 
jedynie z regulacją poczęć.

(cdn)

Uwielbione ciało
O „uwielbionym ciele”, jakim mogła cieszyć 

się Maryja w chwili przyjęcia Jej do nieba, naj-
częściej myślimy odwołując się do artystycznych 
przedstawień wniebowziętego ciała Maryi przez 
największych mistrzów pędzla: ciała nieskazitel-
nego, pięknego, doskonałego. U Boga jednak 
każde ciało jest uwielbione - i to teraz niepełno-
sprawne, mizerne, wykorzystywane, poranione 
i nieposłuszne, po prostu nasze ludzkie ciało.
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Przyjąć Maryję do swego ży-
cia i zawierzyć Jej bez reszty: 
oto czego Matka Boża ocze-
kuje od Każdego z nas, za-
wierzenie bowiem to jedyna 
właściwa odpowiedz na czy-
jąś miłość, zwłaszcza gdy jest 
to miłość Matki.
– Jan Paweł II

Maryja jako nasza Matka, która współpracowała ze Zbawicielem w odnowieniu nadprzyrodzonego 
życia naszych dusz i nigdy nie przestaje o to życie sie troszczyć. Jej macierzyńska Miłość towarzyszy 

każdego dnia  naszemu wzrastaniu w Miłości Boga. Troska Matki jest, abyśmy coraz ściślej  jednoczyli 
się z Jej Synem naszym Zbawicielem. 

Kto bardziej od Maryi poznał tajemnicę Chrystusa i pozostał mu wiernym, kto bardziej niż Ona był 
otwarty na wszelkie działanie Ducha Świętego, tylko Matka Jezusa doświadczyła czułej miłości  Ojca 
Niebieskiego. Każda rodzina przyjąwszy Maryję do swego domu, Jej powierza swe życie z Jezusem 
Chrystusem, kształtując je na wzór Matki – pierwszej chrześcijanki. To Chrystus dał nam za Matkę i Ona 
wskazuje nam drogę życia, 

Ona wstawia się za nami. Każdy chrześcijan powierza Jej swe modlitwy, oddaje Jej swe modlitwy, 
oddaje Jej siebie, by lepiej oddać sie Bogu. Przyjąć Matkę Jezusa do domu to znaczy zgodzić się iść przez 
życie razem z Nią naszą Nauczycielką. Maryja zachęca nas, abyśmy w codziennym pielgrzymowaniu 
wiary przebywali z Chrystusem, zawierzali Mu całkowicie i przyjmowali Jego cała naukę Nam codzienne 
życie ma być nieustannym wzrastaniem w wierze, ma być nieustannym wzrastaniem w wierze, ma być 
pielgrzymką wiary razem z Maryją i pod Jej przewodnictwem. 

Do takiej postawy zachęcał nas usilnie sługa Boży Jan Paweł II: „Idźcie ku Maryi, idźcie do Maryi, 
pozwólcie, by Ona prowadziła was za rękę jako Matka swoje dzieci i patrzcie na Nią jak na „Gwiazdę” 
waszej wędrówki codziennego życia”. Razem z Maryją, naszą Matka, nasza starsza Siostrą w wierze, która 
umiała przyjąć Bożą Miłość i przyjaźń , pielgrzymujemy droga naszego codziennego życia.

        
                                                                                                                                                                                       (Jadwiga)

Matka
nasza

Maryjo Matko Zawie-
rzenia liczymy na Twą 

Macierzyńską przyjaźń 
i Tobie powierzamy nasze 

życie i nasze losy.



7Nr 38/2010

 Rok św. Jakuba 
Z orędzia Benedykta XVI na inaugurację Roku Jakubowego...

odczas Drogi św. Jakuba można 
oddawać się kontemplacji nowych 
horyzontów, refleksji, które skłaniają 
człowieka do zrewidowania ciasno-

ty własnej egzystencji, ale też niezmiernej 
wielkości, jaką posiada on wewnątrz i na ze-
wnątrz siebie. W ten sposób Droga św. Jakuba 
przygotowuje go do pójścia za autentycznym 
pragnieniem swego serca. Pielgrzym, otwarty 
na transcendencję oraz na to, co niespodziewa-
ne, pozwala, aby Słowo Boże pouczało go, a w 
ten sposób oczyszcza swoją wiarę z przywiązań 
i nieuzasadnionych lęków. Tak samo uczynił 
Zmartwychwstały Pan z uczniami, którzy za-
trwożeni i zniechęceni szli do Emaus. 

Św. Jakub Starszy był bratem św. Jana 
Apostoła. Obaj byli synami Zebedeusza. Byli 
rybakami i mieszkali nad Jeziorem Galilej-
skim. Matką ich była Salome, która należała 
do najwierniejszych towarzyszek Pana i Jego 
Służebnic (Mk 15,40). Św. Łukasz pisze, że obaj 
bracia należeli do wspólników św. Piotra (Łk 
5,10). Być może, że po  raz pierwszy zetknął 
się św. Jakub z Panem Jezusem nad Jorda-
nem, będąc tam ze swoim bratem (J,1,37), 
a potem w czasie połowu ryb. Wtedy to Pan 
Jezus zaprosił obu braci do grona Apostołów 
(Mt 4,21-22); (Łk 5,1-11). Wśród 12 Apostołów 
wymienia się św. Jakuba Starszego zawsze na 
czołowym miejscu. Ewangelie święte wspo-
minają o św. Jakubie Starszym w 18 miej-
scach, co obejmuje łącznie 31 zdań.

Święty Jakub Starszy miał charakter po-
pędliwy. Dlatego otrzymał od Pana Jezusa 
przydomek „Syn Gromu” (Mk 3,17). Żądał bo-
wiem, aby na pewne miasto w Samarii, które 
nie przyjęło Pana Jezusa, spadł piorun i je 
spalił (Łk 9,55-56). Dzieje Apostolskie podają 
wzmiankę o śmierci św. Jakuba (Dz 12,1-2). 
„ W tym czasie Herod zaczął prześladować 
niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem 
Jakuba, brata Jana”. Tradycja podaje, że św. Ja-

kub ucałował swego kata, czym go tak wzru-
szył, ze kat nawrócił się i wyznał Chrystusa, 
ponosząc za to śmierć męczeńską. Św. Jakub 
Starszy, to po św. Szczepanie jeden z naj-
pierwszych męczenników Kościoła, a wśród 
Apostołów – pierwszy.

W średniowieczu powstała legenda, ze 
św. Jakub, zanim został biskupem Jerozolimy, 
zaraz po zesłaniu Ducha Świętego udał się 
najpierw do Hiszpanii. Tradycja miejscowa 
wyłoniła się z tego, ze w wieku VII miano 
z Jerozolimy sprowadzić do Compostelli re-
likwie św. Jakuba. Wtedy bowiem Palestynę 
opanowali Arabowie. Nadto opowiadano, że 
w czasie jednej z bitew z Maurami miał się 
na niebie ukazać św. Jakub w zbroi rycerza 
i przyczynić się do zwycięstwa chrześcijan. 
Nazwa Compostela wywodzić się ma od ła-
cińskich słów Campus stellae (Pole gwiaz-
dy), gdyż relikwie Świętego przywiezione 
najpierw do miasta Jria zaginęły i dopiero 
w w. IX miał je odnaleźć biskup, prowadzo-
ny cudowną gwiazdą. Współczesna nazwa 
hiszpańska Santiago w jęz. polskim znaczy 
tyle, co Święty Jakub. Dwie te nazwy łączy się 
razem: Santiago de Compostela. W mieście 
tym od w. XI istnieje stolica arcybiskupstwa, 
a wybudowana tam w 1211 roku katedra 
należy do najwspanialszych świątyń w Hi-
szpanii. Św. Jakub jest pierwszym patronem 
Hiszpanii i Pirtugalii, a jego grób jest jednym 
z najgłośniejszych sanktuariów, jakie mają 
święci na ziemi. 

W wiekach średnich, po Rzymie i Żiemi 
Świętej, Compostela była trzecim sanktua-
rium chrześcijaństwa. Co roku nawiedza Com-
postelę przeciętnie około dwóch milionów 
pielgrzymów. Niech i nasze pielgrzymowanie 
do grobu „ przyjaciela Pana” umocni Was w 
tym, że mając za towarzysza Chrystusa i Jego 
przyjaciela- św. Jakuba, szczęśliwie dotrzecie 
do Światła.   (Jrena)

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

Sakrament małżeństwa: 
06/08/2010 
Magdalena Maciukanis i Patryk Tarasiewicz
07/08/2010 
Barbara Jaroszewicz i Łukasz Przekop
14/08/2010 
Ewa Kierejszys i Andrzej Dąbrowski
Paulina Łuba i Rafał Grząka

Zapowiedzi przedślubne:
Maciej Soliło, kawaler, Olsztyn, Parafia Bo-

garodzicy Dziewicy Matki Kościoła i Ewelina 
Gryguć, panna, Skustele, Parafia tutejsza.

Filip Wolski, kawaler, Toruń, Parafia św. 
Maksymiliana Marii Kolbe i Magdalena Fry-
drych, panna, Kolonia Sejny, Parafia tutejsza.

Rafał Sojko, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza 
i Agnieszka Buczyńska, panna, Tartak, Parafia 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach.

Wojciech Łucznik, kawaler, Berżałowce, 
Parafia Wniebowzięcia NMP w Berżnikach 
i Bożena Januszko, panna, Radziucie, Parafia 
tutejsza.

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

Sakrament Chrztu Świętego:  
08/08/2010 
Kacper Pienkiewicz, Weronika Grochowska
15/08/2010
Gabriel Kamiński,Wiktor Sojko

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
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.

Odeszli do wieczności:
 Józef Konewko, Skustele (l. 50) zm. 06/08/2010
 Jadwiga Matulanis, Sejny (l. 80) zm. 06/08/2010
 Wincenty Niewulis, Sejny (l. 92) zm. 06/08/2010
 Jerzy Krakowiński, Pisz (l. 84) zm. 09/08/2010
 Zdzisław Łabanowski, Sejny (l. 71) zm. 13/08/2010

Ofiary złożone 
na remont klasztoru (c.d.)

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na re-
mont klasztoru (wymiana stolarki okiennej i prace 
remontowe zakrystii i wewnątrz bazyliki, a także 
rozpoczynające się prace wymiany pokrycia da-
chowego na kościółku w Żegarach.

Waszkiewicz Zygmunt, Sejny, Pl. Św. Agaty 
Jasińska  Łucja, Sejny, Konarskiego 
Augustynowicz Beata, Sejny, Wojska Polskiego 
Zajkowscy Jerzy Irena, Sejny, Parkowa 
Twardowska , Sejny, Grodzka 
Tarasiewicz  Bogumiła Sejny, Konarskiego 
Malinowscy Czesław Jadwiga Sejny, Zawadzkiego 
Buraczewscy Józef Maria Sejny, Wojska Polskiego 
Gryziewicz Radosław Agnieszka Sejny, Konarskiego 
Styliński Tadeusz Alicja Sejny, Wojska Polskiego 
Czarkowscy Sejny, Konarskiego 
Namiotko Stanisław Sejny, Wojska Polskiego 
Szyłak Stanisław Maria Sejny, Konarskiego 
Masianis Józef Celina Sejny, Zawadzkiego 
Rugienis Barbara i Stanisław Sejny, Piłsudskiego 
Żeladonis  Jadwiga Sejny, Konarskiego 
Klucznik Jan i Anna Nowosady 
Żagunis Tomasz Lucyna Sejny, Zawadzkiego 
Borkowska Aldona Sejny, Dębowa 
Jarzębowicz Andrzej i Jadwiga Sejny, Ogrodowa 
Berezeccy Jan Danuta Sejny, Konarskiego 
Korzeniecki Stanisław Łopuchowo 

Makarewicz Zenobia Sejny, Konarskiego 
Jachimowicz Bożena i Stanisław Stabieńszczyzna 
Koneszko Czesław Sejny, Emilii Plater 
Koneszko Czesław Henryka Sejny, Emilii Plater 
Nowak Piotr Irena Sejny, Wojska Polskiego 
Okulanis Tadeusz Aldona Sejny, Konarskiego 
Żegarscy Grażyna i Jan Sztabinki 
Kaszkiel  Janina Sejny, Konarskiego 
Waluś Krzysztof Danuta Sejny, Zawadzkiego 
Zajko Franciszek Zofia Sejny, Elektryczna 
Małkińscy Tadeusz Anna Sejny, Wojska Polskiego 
Moroz  Irena Sejny, Konarskiego 
Milewscy Jan Helena Sejny, 11 Listopada 
Kordowski Wojciech Sejny, Łąkowa 
Domel Jadwiga Dziemido Marianna Sejny, Za-
wadzkiego 
Szczudło Jadwiga Gawiniańce 
Moroz Czesław i Danuta Sejny, Głowackiego 
Ruszczewscy Grzegorz Elżbieta Sejny, 11 Listopada 
Olejniczak Edward Maria Sejny, Piłsudskieg
Miszkiel  Bogumiła Sejny, Zawadzkiego 
Sojka Jan i Danuta Sejny, Krzywa
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Ogłoszenia duszpasterskie

(cd - na stronie 11)

1 Wakacje powoli dobiegają końca, jeszcze kilka dni wypoczynku, a potem już intensywne przygo-
towania do nowego roku szkolnego. W naszej Parafii nowy rok rozpoczniemy bardzo uroczyście, 

ponieważ młodzież – absolwenci gimnazjum, a obecnie uczniowie klas pierwszych szkół średnich 
i zawodowych po całorocznym przygotowaniu przyjmą Sakrament Bierzmowania, czyli dojrzałości 
chrześcijańskiej. Zostaną obdarowani darami Ducha Świętego. Stanie się to w sobotę, 4 września. Fakt 
ten poprzedzi gorliwa modlitwa do Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w niedzielę, 29 sierpnia na 
Mszy św. o 8.30. Prosimy młodzież i ich rodziców, abyśmy wspólnie zgromadzili się na tej Eucharystii. 
Powiemy również jak będzie wyglądał ten tydzień przygotowania, zarówno pod względem dyspozycji 
duchowej jak i liturgicznego udziału w tej podniosłej uroczystości, która wpisuje się w rozpoczęcie wi-
zytacji kanonicznej Pasterza naszej Diecezji Jego Ekscelencji Biskupa Jerzego Mazura oraz w uroczystość 
Rocznicy 35-lecia Koronacji Cudownej Figury Matki Bożej, naszej Pani Sejneńskiej.

2 Jest wielu starszych, którzy jeszcze nie przyjęli Sakramentu Bierzmowania i nie myślę tu tylko 
o ludziach w podeszłym wieku, ale w ogóle o tych, którzy już kilka czy kilkanaście lat temu 

ukończyli szkołę i z różnych względów nie otrzymali jeszcze darów Ducha Świętego. Teraz jest taka 
okazja. Proszę o pilne zgłoszenie się do któregoś z kapłanów, będzie krótka katecheza i włączenie do 
grupy przygotowującej się do przyjęcia tego sakramentu.

3 Od 30 lat żyjemy w wolnej Polsce, zawdzięczamy to tym, którzy w sierpniu 1980 roku w Stoczni 
Gdańskiej rozpoczęli walkę o godność i poszanowanie podstawowych praw człowieka. Dzieki 

„Solidarności” – niezwykłemu Ruchowi Społecznemu, dzieki papieskiemu nauczaniu największego 
z Rodu Polaków Ojca Świętego Jana Pawła II, dzięki odwadze milionów Polaków opartej na wierze 
w Boga i zawierzeniu Matce Bożej żyjemy dzisiaj w wolnej i demokratycznej Polsce. Choć nie jest łatwo, 
bo są nowe zagrożenia i odejście od wartości to jednak wierzymy, że wciąż fundamentem pomyślności 
Ojczyzny jest wiara w Boga i opieka Matki Bożej Królowej Polski. W niedzielę, 29 sierpnia na sumie 
o 11.30 będziemy Bogu dziękować za „Solidarność”, za wolność i za odwagę tych, którzy upomnieli 
się o człowieka i jego podstawowe prawa. Módlmy się za Polskę i nasz Naród, byśmy nigdy nie odeszli 
od Boga i Chrystusowej Ewangelii.

4 Ksiądz Radosław Góralski, dotychczasowy wikariusz naszej Parafii kończy posługę kapłańską 
w naszej wspólnocie i zostaje posłany przez Biskupa Ełckiego na dalsze studia specjalistyczne 

na Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Z ogromną wdzięcznością wobec Boga 
dziękujemy księdzu Radkowi za 2,5 letnią gorliwą pracę duszpasterską pośród nas. Wiele zyskaliśmy 
z jego postawy kapłańskiej, głębokich przemyśleń wyrażanych na ambonie, ciepłych i pouczających 
felietonów w „Siewcy”. Życzymy ks. Radkowi Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej naszej Pani 
Sejneńskiej w dalszej posłudze, gdziekolwiek Pan Bóg go postawi. Za wszystko dziękujemy – szczęść 
Boże. 

5 Jednocześnie witamy w naszej wspólnocie nowego kapłana – wikariusza ks. Piotra Mozyro, 
neoprezbitera, wyświęconego w tym roku. Rozpocznie pracę duszpasterską w naszej Parafii 

25 sierpnia. Niech Bóg błogosławi księdzu Piotrowi, byśmy mogli skorzystać jak najwięcej z jego świa-
dectwa wiary i umiłowania Chrystusa i Jego Kościoła. Niech praca duszpasterska w naszej wspólnocie 
będzie jak najowocniejsza.

6 Doroczny odpust w kościółku w Żegarach ku czci św. Bartłomieja Apostoła będzie w niedzielę, 
29 sierpnia. Msza św. odpustowa w języku litewskim będzie o 14.30, a w języku polskim o 16.00. 

Według tradycji, po Zesłaniu Ducha Świętego św. Bartłomiej Apostoł dotarł z Ewangelią aż do Indii, 
dokonując licznych cudów i uzdrowień. Zginął prawdopodobnie śmiercią męczeńską w 70 roku na 
terenie dzisiejszej Armenii.

7 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego jak zawsze 1 września Mszą św. o godz. 8.00. Zapraszamy 
dzieci i młodzież najpierw do kościoła na spotkanie z Panem Jezusem na dziękczynieniu za czas 

wakacji i prośbie o błogosławieństwo w nowym roku nauki, a potem na pierwsze spotkanie w szkołach. 
Zapraszamy także rodziców i nauczycieli.

8 W pierwszych dniach września pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
Są to dni modlitwy za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej 

Parafii, a także dni pokuty, spowiedzi św. i wynagrodzenia za grzechy znieważania Najśw. Sakramen-
tu. Zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania ze spowiedzi św., a w piątek o godz. 16.00 Msza św. 
pierwszo–piątkowa z poświęceniem tornistrów i przyborów szkolnych dzieci klas pierwszych.
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Intencje mszalne  22.08– 04.09.2010 r.

NIEDZIELA XXI ZWYKŁA, 22 sierpnia 2010
07:00 +Kazimierz +Katarzyna Milewscy i z rodz. 

Wołyniec
08:30 +Robert Czeszkiewicz
10:00 +Grzegorz Siemianis
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Tadeusza 

Leszczyńskiego w 80 rocz. urodz.
13:00 (LT) +z rodz. Buraczewskich +Ona +Algirdas 

+Mara +Ignatas +Kotryna +Wincas +Adela
Krasnowo: +Mirosław Motuk (greg22)
17:30 +Franciszek Pachutko (14 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 23 sierpnia 2010
06:30 O błog. Boże, zdrowie i łaski potrzebne dla 

Marty, Mariusza, Jakuba i Natalii
08:00 +Wacław Jastrzębski (21 rocz.)
08:00 +Stanisława Wiżlańska (m-c od pogrzebu)
08:00 +Mirosław Motuk (greg23)
17:30 Dziękczynno-błagalna w 30 rocz. ślubu Marianny 

i Adama, o błog. Boże dla całej rodziny
17:30 +Józef (19 rocz.) +Helena Auron
17:30 +Halina Chomicz (2 rocz.)

WTOREK, 24 sierpnia 2010
06:30 +Henryk Stefański (1 rocz.) egzekwie
08:00 +Danuta (11 rocz.) +Stanisława +Kazimierz 

z rodz. Jaszczołtów 
08:00 +Stanisław Rzepiejewski (13 rocz.) +Jan 

+Stanisław +Bronisława +Antonina
08:00 +Marianna Tawrel (4mc)
17:30 +Alfons Januszko (1 rocz.)
17:30  +Emiliusz Szlegier (6 rocz.)
17:30 +Józef Konewko
17:30 +Mirosław Motuk (greg24)

ŚRODA, 25 sierpnia 2010
06:30 +Mieczysław Żyliński (6mc)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Elżbiety i Tomasza 

Dulewiczów w 20 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla rodz. Delni-

ckich i szczęśliwy powrót do domu
08:00 +Aniela +Jerzy Misiewicz
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Janiny i Hieronima Kozłowskich i dla rodziny
17:30 +Jan +Stefania Tomkiewicz
17:30 +Mirosław Motuk (greg25)

CZWARTEK, 26 sierpnia 2010 
Urocz. MB Częstochowskiej
06:30 +Zofia Myszczyńska
06:30 +Ryszard Ołów (miesiąc od pogrzebu)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB Sejneńskiej i miłość 

dla Teresy i Jana w 2 rocz. ślubu
08:00 +Ks. Sylwester Domel +Tadeusz +Szczepan z 

rodz. Domelów, Marcinkiewiczów i Dziemido
17:30 +Emilia +Józef Moroz i ich rodzice`

17:30 +Władysław Werpachowski (16 rocz.)
17:30 +Mirosław Motuk (greg26)

PIĄTEK, 27 sierpnia 2010
06:30 +Bronisława Skrypko
06:30 +Helena Kutyło (12 rocz.)
08:00 +Eugeniusz Delnicki (2 rocz.)
08:00 +Izabela (9 rocz.) +Hieronim (1 rocz.) Bykas
08:00  +Józef +Jadwiga Butanowicz
17:30 +Tadeusz Palanis (2 rocz.)
17:30 +Krystyna +Walerian Terleccy
17:30 +Mirosław Motuk (greg27)

SOBOTA, 28 sierpnia 2010
06:30 +Kazimiera Adamowicz (6 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Emilia +Dominik Radzewicz
08:00 +Anna +Franciszek Jatkowscy
08:00 +Mirosław Motuk (greg28)
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Zenobia i zm. z rodziny
17:30 +Mirosław Skupski (9mc)

NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 29 sierpnia 2010
07:00 +Antoni Czokajło (11 rocz.)
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Leontyna (24 rocz.)
Żegary 10:00 +Anna Kubilis
11:30  +Józefa (1 rocz.) +Romuald (21 rocz.) Dą-

browscy 
13:00 (LT) +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz (w 

modl. wiernych: O błog. Boże dla Heleny 
i Józefa w 25 rocz. ślubu) 

Krasnowo: +Mirosław Motuk (greg29)
17:30 +Lesław +Stanisław Maciukiewicz

PONIEDZIAŁEK, 30 sierpnia 2010 
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB Sej-

neńskiej dla wnuczków i pomoc Bożą w 
rozwiązywaniu problemów oraz o zdrowie 
i znalezienie pracy dla synowej

08:00 +Jan (4 rocz.) +Jadwiga Drozdowscy
08:00 +zm. z rodz. Rekuciów, Kamińskich i Cieślu-

kowskich
08:00  +Kazimierz Markowiak (m-c od pogrzebu)
17:30 +Anna Idzikowska +Zofia +Hipolit +Zdzi-

sław z rodz. Wysockich
17:30 +Zofia +Leon Iżbiccy
17:30 +Modesta Masal i z rodz. Masalów
17:30 +Mirosław Motuk (greg ost.)

WTOREK, 31 sierpnia 2010
06:30 +Leon Jursza (12 rocz.) i jego rodzice
06:30 +Zofia +Marian (1 rocz. śmierci obojga)
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Anna +Jan Niewulis
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE 
PATRONUJĄ NAM:

Ogłoszenia 
duszpasterskie  (cd)

17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30  W intencji Niezależnego Samorządnego 

Związku Rolników Indywidualnych „Solidar-
ność” i ich kapelana +Ks. Sylwestra Zycha 
oraz za mieszkańców Łopuchowa

17:30 +Ks. Albin Grajewski (prob. Krasnopola i 
kapelan Solidarności)

ŚRODA, 1 września 2010
06:30 +Teresa Pawlik Okulanis
06:30 +Maria Szyłejko (4 rocz.)
08:00 +Bronisława Michałkiewicz
08:00 +Jan +Marianna +Marian Klucznik
08:00 +Eugenia Kuklewicz (greg1)
09:00 LT: 
17:30 +Bronisław Namiotko
17:30  +Stefan +Stanisław Ogórkis

CZWARTEK, 2 września 2010 pierwszy miesiąca
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Anny Skup-

skiej w 81 rocz. urodz.
08:00  Dziękczynna za pomyślną operację
08:00  +Eugenia Kuklewicz (greg2)
17:30 +Stefan Puczyłowski
17:30  +Anna

PIĄTEK, 3 września 2010 pierwszy miesiąca
06:30 +Franciszka Miszkiel
08:00 +Eugenia Kuklewicz (greg3)
16:00  +Anna Sajetowska
17:30 +Władysław Senda (11 rocz.)

SOBOTA, 4 września 2010 początek wizytacji 
Biskupa Ełckiego

06:30 +Eugenia Kuklewicz (greg4)
08:00 +Weronika +Wincenty Kap +Anna +Jadwiga 

Wabacz
08:00 +Antoni Draugialis
15:00  O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O dary Ducha Świętego dla młodzieży bierz-

mowanej
17:30 Dziękczynna za plony ze wsi Grudziewszczy-

zna i o błog. Boże dla mieszkańców
17:30  +Stanisław Salwecki
17:30 +Ryszard Olszewski +Ewa +Wacław (rodzice)

NIEDZIELA, 5 września 2010 Urocz. Matki Bożej 
Pani Sejneńskiej, 35 rocz. koronacji, 

07:00 +Eugenia Kuklewicz (greg5)
08:30 +Jacek Miszkiel (12 rocz.)
10:00 +Dorota Andrulewicz
11:00 Intencja Nieustającego Różańca: O opiekę 

MB Sejneńskiej dla parafian i wszystkich 
nawiedzających nasze Sanktuarium

11:00 Dziękczynienie za tegoroczne plony
11:00 LT:
17:30  +Wiesława Jakubowska (1 rocz.)

• 24 VIII – św. Bartłomieja Apostoła. Według tra-
dycji, po Zesłaniu Ducha Świętego św. Bartłomiej 
Apostoł dotarł z Ewangelią aż do Indii, dokonując 
licznych cudów i uzdrowień. Zginął prawdopo-
dobnie śmiercią męczeńską w 70 roku na terenie 
dzisiejszej Armenii

• 25 VIII – św. Ludwik IX (1214-1270), król Francji 
(wspomnienie dowolne);

• tego samego dnia – św. Józef Kalasanty 
(1556/1557-1648), prezbiter, założyciel pijarów 
poświęcających się wychowaniu i szerzeniu oświa-
ty; do dzisiaj znane są i cenione, także w Polsce, 
szkoły pijarów (wspomnienie dowolne);

• 27 VIII – św. Monika, matka świętego Augu-
styna; swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła na-
wrócenie dla syna, którego wspominamy właśnie 
następnego dnia (wspomnienie obowiązkowe);

• 28 VIII – św. Augustyn (354-430), syn św. Mo-
niki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym 
teologiem; w uznaniu dla jego ciągłe aktualnych 
przemyśleń teologicznych obwołano go Doktorem 
Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

• 1 IX – bł. Bronisława (1204-1259), norbertanka 
pochodzącą z polskiego rodu Odrowążów (wspo-
mnienie obowiązkowe);

• 3 IX – św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), pa-
pież i Doktor Kościoła, wybitny teolog i reformator 
Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);

• 4 IX – bł. Maria Stella i jej Towarzyszki, sio-
stry nazaretanki, które w 1943 roku zginęły z rąk 
hitlerowców w Nowogródku (wspomnienie do-
wolne).

9 Uroczystość Rocznicy 35-lecia Koronacji 
Cudownej Figury Matki Bożej naszej Pani 

Sejneńskiej połączona z dziękczynieniem za tego-
roczne zbiory będzie w niedzielę, 5 września. To 
doroczny odpust ku czci Matki Bożej Sejneńskiej. 
Porządek Mszy św. będzie następujący: 7.00; 8.30; 
10.00; 11.00 – suma z udziałem księży biskupów 
i wielu zaproszonych gości i o g. 17.30. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 13.00, w Żegarach i w Krasnowie. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnego 
świętowania, zwłaszcza na Mszy św. o 11.00. 
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Filharmonia AUKSO z Tych już po 
raz XI zabrzmiała w naszej pięknej 
Bazylice. Tym razem z koncertem ks. 
Antoniego Vivaldiego „Cztery pory 
roku”.

Festiwal Organowy Młodych już 
po raz XVII, a od dziesięciu lat współ-
organizowany z miastem i parafią 
w Anykščiai (Litwa) przyniósł wiele 
pięknych przeżyć duchowych i ar-
tystycznych. 

Muzyka w Bazylice


