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„Matce Bożej Sejneńskiej, noszącej w sobie
misterium zjednoczenia Dzieci Bożych
z Ojcem, Synem i Duchem świętym, oddaję
w opiekę Polskę katolicką i całą jej przyszłość”
Sejny, 7. IX. 1975
+Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski

MOC SŁOWA
Niedziela – 05.09.2010
Uroczystość NMP Pani Sejneńskiej
Łk 1,39-56

W

tym czasie Maryja wybrała się i poszła z
pośpiechem w góry do pewnego miasta
w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza
i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała
ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie?
Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał
w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci
od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja
Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie
pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie
na pokolenia i pokolenia nad tymi, którzy się Go
boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców
z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym
ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Niedziela XXIV Zwykła – 12.09.2010
Łk 15,1-32

Z

bliżali się do Jezusa wszyscy celnicy
i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje
grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy
następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma
sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie
za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie,
bierze z radością na ramiona i wraca do domu;
sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie
się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła».
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie
radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż



z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych,
którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną
drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata
domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki
i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam». Tak samo, powiadam wam,
radość powstaje u aniołów Bożych z jednego
grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też:
„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z
nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku,
która na mnie przypada». Podzielił więc majątek
między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam
roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w
owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.
Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi
żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy
zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu
ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem
mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem
ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim
synem: uczyń mię choćby jednym z najemników».
Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec
i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego,
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do
niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się
twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług:
«Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie
go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na
nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie:
będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój
syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł
się». I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na
polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go,
co to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił,
a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ
odzyskał go zdrowego». Na to rozgniewał się i nie
chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył
mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale
mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił
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z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój,
który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę». Lecz on mu
odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy
mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się
weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły,
a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.
Refleksja niedzielna:
Któż nie zna przypowieści o zaginionej owieczce, o zagubionej monecie i o synu marnotrawnym?
W rzeczywistości chodzi o przypowieści mówiące
o odnalezieniach, o Bogu, który jest pasterzem, matką i ojcem, który nie chce nikogo stracić, bo kocha
wszystkich i wszystkich chce zbawić. Są to trzy wariacje na temat niestrudzonego miłosierdzia Boga,
cieszącego się, gdy może przebaczać nawracającym
się i powracającym do Niego, łącznie ze starszym
bratem z trzeciej przypowieści. Wszyscy potrzebują
zbawienia, także, a może przede wszystkim ci, którzy
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uważają się za sprawiedliwych. Starszy brat uosabia
właśnie tych wszystkich, którzy SA przekonani, iż
mogą rościć sobie prawo do Boga z powodu ich
dobrego postępowania, tak jakby zbawienie było
zapłatą za ich dobre uczynki. Siedzą w domu jak
poddani, zamiast jak synowie, a tym samym jak
bracia, cieszyć się wraz z ojcem, że brat grzesznik
powrócił do domu.
Także Maryja została zbawiona przez miłosierdzie Ojca, który właśnie dlatego, iż prosił Ją, by została Matką Jego Syna, chciał, aby była niepokalana dlatego zachował Ją od grzechu już w chwili poczęcia,
antycypując Jej łaskę Chrystusowego Zbawienia.
Dlatego Maryja sławiła miłosierdzie Boże rozciągające się na wszystkie pokolenia, doświadczywszy
w pełni na sobie nieskończonego miłosierdzia Bożego. Jezus objawił nieogarnioną głębię miłosierdzia
Ojca, Maryja zaś poświęciła się służbie miłosierdziu,
które zbawia.
G. Saldarini
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Chlebodajne żniwa dobiegają końca. Rolnicy
ubrani w słońce i pełni słonecznej radości zanoszą pieśń dziękczynną Panu Nieba i Ziemi.

Żniwa
Idą do kościoła, aby spełnić nakaz Boga: „Najlepsze z pierwocin ziemi twojej winieneś przynieść
do domu Pana, twego Boga” (Wj 34,25). Niosą
wieńce uwite ze złotych kłosów, nabrzmiałych
sytością ziarna. Niosą pachnący chleb z pierwocin. Bochenek lśni jak złoto. Na nim znak krzyża.
Leży na wspaniałej tacy z napisem: Chleba, soli
nie żałować i każdego poczęstować. Niosą też
codzienny trud i pot.
Uradowany rolnik przychodzi do świątyni, by
złożyć Bogu hołd dziękczynny za tegoroczne plony. Z serca jego płynie ku niebu gorąca modlitwa:
„Ojcze Niebieski, Dawco chleba! Jestem Twoim
oraczem, bo ziemia jest Twoja. Jestem Twoim siewcą, bo Twoje jest ziarno. Jestem Twoim żniwiarzem
bo Twoje są plony. Ziemia, którą uprawiam, jest
wielkim hymnem Twej miłości. Daj mi usłyszeć jej
pieśń i szept modlitwy serdecznej. Niosę Ci kłosy
i ziarno. Przynoszę Ci serce oddane. Niech każdy
kłos i każde ziarno hymnem dla Ciebie się stanie.
Daj mi ogromne serce, bym krając ten bochen
chleba, dostrzegł głód brata i wszystkich chlebem
obdarzył. Stoję przed Twoim ołtarzem schylony
pod ciężarem znoju. Niosę Ci dłonie w niemej

złożone podzięce. Daj moim ustom słowa potężne,
bym hołd Ci złożył”.
Królowo Nieba i Ziemi, Patronko nasza, Pani
rozśpiewanych pól na chwałę Stwórcy, Opiekunko
żniw, zanieś Te Deum rolnika przed tron Żywiciela,
Boga Wiekuistego, którego majestat góruje nad
ziemią i niebem.
(Irena)

Recepta na nowe życie
Serdecznie witamy
w naszej Parafii nowego
kapłana wikariusza Neoprezbitera ks. Piotra Mozyro. Pochodzi z Giżycka,
z Parafii Ducha Świętego
Pocieszyciela, urodził się 13 maja 1985 roku.
Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące
ukończył w Giżycku. Seminarium Duchowne
ukończył dyplomem magistra teologii i został
wyświęcony na kapłana 29 maja 2010 w katedrze ełckiej. Życzymy księdzu Piotrowi dobrego
samopoczucia w naszej Parafii, a swoją wiarą
niech i nas prowadzą drogą do zbawienia. Niech
Matka Boża nasza Pani Sejneńska otoczy księdza Piotra swoją opieką i wyprasza potrzebne
łaski.



Chcę Panie upiec dobry chleb
Rumiany chleb mojego życia,
więc potrzebuję mąki mądrości,
Takiej z Bożego słowa zmielonej.
Trzeba mi będzie i soli wytrwałości,
soli dobrego smaku,
soli nie zwietrzałej.
Lecz pełnej niezwykłej mocy modlitwy.
Daj też i drożdży Twojej ufności,
by sił do wzrostu nadziei dodały.
Szczyptę cukru,
co osłodzi trudne chwile,
a na koniec zalej to wszystko wodą miłości,
która hojnie połączy
wszystkie składniki
i nada sens wszystkiemu.
Proszę Cię Panie na dobrą receptę,
na błogosławione życie.
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35 lecie koronacji

W

1970 roku ówczesny proboszcz
ks. Prałat Stanisław Rogowski, dziekan i kustosz sanktuarium – rozpoczął starania o ukoronowanie figury Matki Bożej
i Dzieciątka Jezus – koronami papieskimi. Takie
korony, to najwyższy dowód uznania i czci.
W maju 1972 roku przedstawiciel papieża Pawła VI – kardynał Artur Tabera, przebywał w Sejnach, zapoznał się z historią figury
i poparł prośbę ordynariusza łomżyńskiego
biskupa Mikołaja Sasinowskiego, o koronację
figury. Papież Paweł VI bullą z dnia 3 lutego 1973 roku, zatwierdził prośbę i udzielił
pozwolenia na koronację. Dziewięć miesięcy
przed koronacją, w parafii sejneńskiej odprawiano nowennę przygotowawczą. Dnia 6
września 1975 roku J. Em. Karol Wojtyła metropolita krakowski – późniejszy Jan Paweł II,
celebrował Mszę św. inaugurującą uroczystości koronacyjne. Całą noc trwały modły pod
przewodnictwem ojców dominikanów.
W niedzielę dnia 7 września na placu za
klasztorem, odbyły się uroczystości koronacyjne. Głównym celebransem był Kardynał
Wojtyła, a homilię o znaczeniu Maryi w życiu
Kościoła, narodu, parafii i każdego człowieka
– wygłosił Prymas Wyszyński.
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W księdze pamiątkowej parafialnej, Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński, który
w dniu 7 września 1975 roku udzielił następującego zezwolenia: „...że odtąd figura
Matki Bożej może być otwierana w główne
święta kolegiackie, parafialne i pielgrzymie
- jak również ilekroć względy duszpasterskie
będą tego wymagały”.
Eugeniusz



Bóg pragnie, abyśmy nigdy nie tracili Krzyża
z oczu – to dlatego uwieńczamy go przy drogach,
na polach, abyśmy wszędzie, gdzie się znajdujemy, mogli powiesić: „.Oto, jak bardzo Bóg nas
umiłował!”.
św. Jan Maria Vianney

Nauka
krzyża
ozostanie dla nas tajemnicą, dlaczego Jezus się z naszym codziennym życiem, bo Krzyż jest
wybrał jako znak zbawienia właśnie krzyż. naszym powodzeniem naszym smutkiem.
Krzyż jest znakiem wiary i zbawienia, znaKrzyż uczy nas jak żyć zgodnie z wola Bożą.
kiem miłosiernej Miłości Boga ku ludziom, zna- Krzyża nie można odstawić na bok, musimy go
kiem pojednania ludzi z Bogiem i wskaźnikiem brać tak i w takiej postaci, jakim ci go daje Pan
chrześcijańskiego życia. Krzyż cieszy się szczegól- Bóg, gdyż wie najlepiej ile potrafimy udźwignąć,
ną czcią tych wiernych. Klękając przed nim chcemy cierpieć i wszystko znieść, aby Krzyż przyjmować
wynagrodzić za wszystkie zniewagi wobec Boga, chętnie, z dobrą wolą z całkowitym poddaniem
zatrzymując się przy Krzyżu rozważamy tajemnice się woli Bożej.
Bożego Miłosierdzia i naszą postawę wobec ChryW Krzyżu Chrystusa jest miejsce na nasz Krzyż,
stusowego Krzyża. Dlatego tak często czynimy na nasze cierpienie, na nasze kłopoty i troski,
znak Krzyża na sobie, Krzyż widnieje na ołtarzach z Krzyża jak ze źródła możemy czerpać Boże Miłow naszych Kościołach, wieszamy Krzyż w naszych sierdzie, które nas umacnia, przemienia i obmywa.
mieszkaniach i stawiamy go przy drogach, wiesza- Trwajmy z Maryją – Matką Bolesną przy Krzyżu
my w szpitalach i w urzędach pracy.
i uczmy się, że najważniejsza w naszym codzienPierwszą, która doświadczyła zbawczego mi- nym życiu jest Miłość połączona z gotowością do
łosierdzia płynącego z Krzyża była Maryja – Matka ofiary. W dzisiejszym świecie liczy się to, co przyBolesna. Poznała jego wielkość i cenę.
jemne, wygodne i co przynosi rozgłos i pieniądz,
Maryja – Matka Bolesna chce każdego z nas nie ma miejsca na cierpliwość, uczciwość, dzielenie
przybliżyć do źródła miłosierdzia tryskającego się z innymi czasem, a cierpienie i chorobę uważa
z Krzyża, abyśmy doświadsię za życiową tragedię. „Wiczyli jego mocy: w sakratam Cię czcigodny Krzyżu,
14 września obchodzimy święto
mencie pojednania i pokuty,
uświęcony i ozdobiony Ciaw czytaniu Pisma Świętego,
łem Jezusa Chrystusa, mego
Podwyższenia Krzyża,
w codziennej modlitwie oraz
Boskiego Zbawiciela, Krzyżu
a 15 września wspomnienie
we Mszy Świętej. Maryja
Święty, Krzyżu tak pożądaMatki Bożej Bolesnej.
oczekuje naszej współpracy,
ny, Krzyżu z takim zapałem
ażeby razem z Nią objawiali
umiłowany, szukałem Cię
światu bogactwo Bożego
gorliwie i nieustannie, teraz
Miłosierdzia. Świat tak bardzo tego Bożego Miło- zaspokajasz wszystkie moje potrzeby mego serca.
sierdzia potrzebuje, a szczególnie w teraźniejszym Krzyżu ukochany weź mnie z rąk ludzi, a oddaj w
czasie.
ręce Boga mojego, niech spocznę na ramionach
„Kto nie bierze Krzyża, nie jest mnie godzien”. tego, który mnie odkupił”. – słowa św. Andrzeja.
– Te słowa Pana Jezusa są nam bardzo bliskie, wiążą
Jadwiga
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Ks. Radosław Góralski

Czy jesteśmy do Niej podobni?

To

pytanie ma nas pobudzić do refleksji. Refleksji „maryjnej”, z tego tytułu że jesteśmy parafią maryjną, obdarzoną szczególną łaską, jakiej
wielu nie ma – łaską niezwykłej obecności Maryi w
Cudownej Figurze, która naznacza sobą, tę ziemie
przez ponad 400 lat. Są to moi drodzy pokolenia,
naszych przodków, którzy w tym miejscu zostawiali swój trud i swoje życie. A to jest wielki skarb.
Pamiętajmy, że figura Naszej Pani Sejneńskiej,
przed 35 laty – tę pamiątkę obchodzimy, została
przyozdobiona koronami – a na tę okoliczność
zgodzę wyraził sam papież,
wówczas Paweł VI, obecni byli
również wielcy: Kard. Karol
Wojtyła – późniejszy papież
Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński.
Wielu z nas pamięta te wydarzenia – byliśmy obecni. I dlatego należy, trzeba w swojej
duchowości i pobożności do
nich powracać – by nasze serca – może ostygłe - na nowo
zapalić.
Czy nasze życie jest naznaczone obecnością Maryi?
Przecież Ona pośród nas jest,
mamy ją na co dzień. Jest w
naszej parafii Nowenna – specjalne sobotnie nabożeństwo,
okazja i moment działania
szczególnej łaski. Czytamy
prośby – ale niestety spośród
nas jest nich nie wiele. Zdecydowanie za mało. Wyprzedzają nas pielgrzymi,
którzy wszak tylko na chwilę tutaj przychodzą,
ale zostawiają swoje prośby, podziękowania, zostają duchowo. Wierzą, są przekonani, że nasza
Uśmiechnięta Pani od Trójcy Przenajświętszej może
wszystko! – jest Matką Boga. Nie musimy się porównywać z innymi świętymi miejscami Lourdes,
Fatimą czy la Salette. Po co? Nie ma sensu. Zamiast
to robić, trzeba Maryję po prostu kochać i słuchać
jej orędzia, które jak echo pobrzmiewa i powraca,
gdziekolwiek jesteśmy. Odmawiajcie różaniec, nawracajcie się, czyńcie pokutę, ja jestem z wami, ja
się za wami wstawiam. Czy trzeba czegoś więcej?
W homilii wygłoszonej przez Prymasa Tysiąclecia
w Sejnach przed 35 laty, wielki kardynał wołał:
„odsłaniamy dziś przed wami, Tajemnicę Matki
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Bożej Sejneńskiej…” – to tajemnica najmiększa,
Tajemnica Boga. Czy może być coś ważniejszego?
Czy może być coś większego? Czy może być coś
zaszczytniejszego? Pewnie że nie!
Czy jesteśmy do Niej podobni? To pytanie zawarte w tytule tego artykułu. Jeśli tak to w czym?
W miłości do Kościoła? W miłości do Chrystusa?
W zdolności widzenia więcej, dalej? W umiejętności pielgrzymowania do drugiego człowieka,
niosąc Boga – będąc świadkiem miłości? W pokorze – która karze ufać i nie tracić nadziei choćby
wszyscy zawiedli? U miłości
do Krzyża, który dziś jest
poniżany i ośmieszany, wykorzystywany i bezczeszczony, wyrzucany i opluwany,
niewygodny i niepotrzebny?
W miłości do ojczyzny, za którą jesteśmy odpowiedzialni,
która jest naszą matką, której jesteśmy wciąż coś winni – jesteśmy dłużnikami?
W posłuszeństwie woli Bożej, która nie zawsze jest po
naszej myśli, a która w perspektywie zbawienia, jest dla
nas największym dobrodziejstwem?
W czym jesteśmy podobni? Warto w tych dniach wsłuchać się w głos naszego pasterza Biskupa Jerzego, który
u nas gości. Apostołowie są
naszym skarbem. W nich
przychodzi Chrystus ze słowem Ojcowskiego napomnienia, przestrogi ale i dobrej rady, czułego
podtrzymania. Tego tak bardzo nam potrzeba!
Nich Maryja będzie zawsze nam przewodniczką po drogach, czasem krętych drogach naszego
życia. „Matka, która wszystko rozumie, sercem
ogarnia każdego z nas. Zobaczyć dobro w nas
umie…”. Żyjmy tą świadomością, bo mamy tak
wiele, potrzeba tylko odwagi, determinacji, i siły
by żyć bardziej wspólnotą, by czuć się za nią odpowiedzialnym, za każdego człowieka którego
Bóg stawia na naszej drodze.
To wielki dar! I droga do Nieba! „Bo człowiek
żyjący jest drogą kościoła” – jak pisał Jan Paweł II.
Więc bądźmy tą drogą!
Naprawdę warto!



Bazylika Mniejsza

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
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. Piotr Mozyro, ks. Piotr Swędrowski, ks. Bernardas Augaitis.

Zapowiedzi przedślubne:

Mariusz Palewicz, kawaler, Łumbie, Parafia
tutejsza i Maria Statkiewicz, panna, Tobołowo, Parafia MB Anielskiej w Monkiniach
Wojciech Polens, kawaler, Zaleskie, Parafia tutejsza i Ilona Nieszczerzewska, panna,
Sejny, Parafia tutejsza.
Mariusz Żegarski, kawaler, Zaruby, Parafia
tutejsza i Marta Jarzębowicz, panna, Dubowo,
Parafia Wniebowzięcia NMP w Berżnikach.
Marcin Więsław, kawaler, Białystok, Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku i Dominika Nazaruk, panna, Sejny,
Parafia tutejsza.
Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament Chrztu Świętego:

22/08/2010
Artur Tarasiewicz , Paweł Myszczyński, Helena Bakuła,
Julia Żynda
28/082010
Leonard Fries

Sakrament małżeństwa:

21/08/2010
Karolina Herbszt i Michał Łapiński
28/08/2010
Urszula Jakubowska i Jarosław Krajewski
Agnieszka Wiśniewska i Robert Lenczewski

Odeszli do wieczności:

Romuald Forencewicz, Jodeliszki (l. 77) zm. 20/08/2010
Barbara Łabanowska, Radziuszki (l. 44) zm. 20/08/2010
Marian Żyliński, Bubele (l. 58) zm. 22/08/2010
Janina Senda, Sejny (l. 82) zm. 23/08/2010
Józef Peryt, Sejny (l. 84) zm. 23/08/2010
Stanisław Maksimowicz, Posejny (l. 78) zm. 24/08/2010

Ofiary złożone
na remont klasztoru (c.d.)
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na remont
klasztoru (wymiana stolarki okiennej i prace remontowe zakrystii i wewnątrz bazyliki, a także
rozpoczynające się prace wymiany pokrycia dachowego na kościółku w Żegarach.
Galińscy Bożena Krzysztof Stabieńszczyzna
Dzimitko Czesław Gerdewa Sztabinki
Koperek Maria Zdzisław Sejny Świerczewskiego
Falkowska Sejny Piłsudskiego
Wydro Teresa Marek Sejny Konarskiego
Maksimowicz H. Sejny Zawadzkiego
Kamińscy Józefa Władysław Sejny Nowa
Bielska Krystyna Sejny Strażacka
Palewicz M.B. Sejny Konarskiego
Bućkun Marianna Stefan Sejny Łąkowa
Tydman Bożena Marek Zaleskie
Gryguć Jadwiga Józef Babańce
Grzędzińscy Otylia Stanisław Sejny Strażacka
Cieślik Helena Zaleskie
Luto Zofia Antoni Sejny 1Maja
Radziun Anna Leszek Sejny E. Plater
Sikorska Janina Sejny Konarskiego
Bykas L. Sejny Łąkowa
Terleccy Olszanka
Letkiewicz Daniela Czesław
Szlaużys Halina Sejny Łąkowa
Zubowicz Romuald Krzysztof Sejny Parkowa
Motuk Krystyna Sejny Nowotki
Przeborowscy Zaleskie
Kondracka Helena Sejny Konarskiego
Namiotko Jan Henryka Sejny Zawadzkiego

Pielgrzymka do Santiago de Compostela (Hiszpania)

Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Hiszpanii, do sanktuarium Św. Jakuba Apostoła
– Santiago de Compostela. Jest to miejsce, do którego prowadzi szlak pielgrzymkowy (kiedyś pieszo)
z najdalszych zakątków Europy. Po drodze odwiedzimy Ars (św. Jan Maria Vianey), Lourdes (miejsce
objawień Matki Bożej, miejsce wielu uzdrowień chorych z całego świata) i La Salette (sanktuarium
Matki Bożej Płaczącej położone w Alpach). Czas pielgrzymki: 10-21 wrzesień br. Koszt: około 570
EURO. Zapraszam – czas nagli więc prosimy o najszybsze decyzje – zaliczka 300 zł.
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Dzisiaj wielki dzień w naszej Parafii – uroczyście obchodzimy 35 rocznicę Koronacji Figury Matki
Bożej naszej Pani Sejneńskiej w obecności Najdostojnieszych Księży Biskupów: Biskupa Ełckiego
J.E. Biskupa Jerzego Mazura, Ordynariusza Wyłkowyszek (Litwa) J.E. Biskupa Rimantasa Norvila, Biskupa
Pomocniczego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej J.E. Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza i Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej J.E. Biskupa Romualda Kamińskiego oraz wielu zacnych kapłanów
kanoników Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej i kapłanów z naszego dekanatu. Dzisiejsza uroczystość łączy
się z dziękczynieniem Bogu Najwyższemu za tegoroczne zbiory. Czynimy to razem z rolnikami z powiatu
sejneńskiego i naszego dekanatu. Niech Bóg wynagrodzi trud pracy na roli swoim błogosławieństwem
na dalszy szczęśliwy czas a także ciągle pobudza nadzieję zwłaszcza w tych, którzy zostali doświadczeni
skutkami powodzi, gradobiciem, huraganami czy innymi losowymi zdarzeniami. Łączymy się z nimi
duchowo i prosimy, aby Matka Boża nasza Pani Sejneńska wyprosiła im mocną wiarę i ufność w Bogu
złożoną oraz dobrych życzliwych ludzi gotowych przyjść zawsze z pomocą duchową i materialną.
Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości wczoraj i dzisiaj.
Bóg zapłać kapłanom, służbie liturgicznej, chórom, organiście i kościelnemu, dekorującym naszą
świątynię za piękne i okazałe przyozdobienie i wszystkim troszczącym się o piękny i godny wygląd
naszej Bazyliki. Bóg zapłać wszystkim.
Trwa wizytacja kanoniczna Biskupa Ełckiego w naszej Parafii. Wczoraj nasza młodzież otrzymała
przez posługę Pasterza Diecezji dary Ducha Świętego. Dzisiaj po południu Ksiądz Biskup spotka
się z rodzicami osób duchownych pochodzących z naszej Parafii (15.30), następnie z Parafialną Radą
Duszpasterską i Ekonomiczną oraz Parafialnym Zespołem Caritas (16.15), z Katechetami (17.00) – spotkania te będą na plebanii. Nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych o 17.30. W poniedziałek,
6 września Ksiądz Biskup pragnie złożyć wizytę w urzędach Miasta, u Burmistrza (8.15) i starostwa
(14.00), także w szkołach spotykając się z młodzieżą, dziećmi i nauczycielami: ZSO (8.50), ZSTR (9.30),
Gimnazjum JP II (10.10), Szkoła w Krasnowie (szkoła i kaplica) (11.00), Szkoła Podstawowa w Sejnach
(12.15), Szkoła Litewska „Żiburys” (12.45). Ksiądz Biskup pragnie również spotkać się z Sejneńską Policją (14.30) i Strażą Pożarną (15.00) oraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej (15.30). Spotkanie ze
wspólnotami: Żywy Różaniec, Domowy Kościół, Neokatechumenat, Wieczernik, Nieustający Różaniec,
Intronizacji Chrystusa Króla, Akcja Katolicka będzie o godz. 17.00 w Bazylice (przedstawiciele wspólnot
krótko zaprezentują) a o 17.30 uroczysta Eucharystia i błogosławieństwo pasterskie zakończy trzydniową wizytację kanoniczną.
Wrzesień przemierzamy z Maryją. We wtorek, 8 września, obchodzimy jedno z najstarszych
świąt maryjnych: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest
jako święto Matki Bożej Siewnej. A w sobotę, 12 września, w liturgii wspominamy Najświętsze Imię
Maryi. Wspomnienie to ma bardzo wyraźny polski akcent, bo ustanowił je papieża Innocentego XI
jako dziękczynienie za ocalenie chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką w 1683 roku, do czego
przyczynił się król Jan III Sobieski. Nadal pielgrzymujemy i gromadzimy się w wielu maryjnych sanktuariach, by uczyć się Chrystusa, by rozwijać w sobie wiarę, nadzieję i miłość w szkole Maryi. Ona w raz
powiedzianym Bogu „fiat” wytrwała w nim do końca.
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest też okazją do specjalnej modlitwy matek i w
intencji matek z naszej wspólnoty. Oby wszystkie matki, wychowujące małe i duże dzieci, a także
te spodziewające się narodzin potomstwa, zawsze były blisko Maryi – najlepszej z matek.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzimy we wtorek, 14 września. Podczas Eucharystii
w Zakopanem, pod krzyżem na Giewoncie, w czerwcu 1997 roku Sługa Boży Jan Paweł II mówił
do nas: „Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować
krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane
w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż
powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej
chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są
nasze korzenie…”. W to święto z jeszcze większą pobożnością spójrzmy na Chrystusowy krzyż, który
jest równocześnie znakiem naszej wiary, zbawienia, Odkupienia, ale także chrześcijańskiej drogi życiowej, która wiedzie ku zmartwychwstaniu. Może warto zastanowić się nad miejscem i znaczeniem
krzyża w moim życiu!
W środę, 15 września, ponownie swoje serca kierujemy do Maryi. Tego dnia przypada liturgiczne
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża stojąca pod krzyżem na Kalwarii
jest dla nas wzorem trwania przy krzyżu Jezusa Chrystusa jako znaku naszego zbawienia. Cierpienie
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Intencje mszalne 05–19.09.2010 r.
NIEDZIELA, 5 września 2010 Urocz. Matki Bożej
Pani Sejneńskiej, 35 rocz. koronacji,
07:00 +Eugenia Kuklewicz (greg5)
08:30 +Jacek Miszkiel (12 rocz.)
11:00 Intencja Nieustającego Różańca: O opiekę
MB Sejneńskiej dla parafian i wszystkich
nawiedzających nasze Sanktuarium
11:00 Dziękczynienie za tegoroczne plony
11:00 +Dorota Andrulewicz
11:00 LT:
17:30 +Wiesława Jakubowska (1 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 6 września 2010
06:30 +Eugenia Kuklewicz (greg6)
08:00 +Witold Skrypko
08:00 +Józef Ogórkis
17:30 +Stanisław Rejmontowicz (11 rocz.)
17:30 +Stanisław Madejski (7mc)
WTOREK, 7 września 2010
06:30 +Wincenty Niewulis (1mc) + Anna z rodz.
Niewulisów
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Władysława +Józef Walukiewicz
08:00 +Julia Bajkowska (3 rocz.)
08:00 +Stanisław +Anna +Sławomir Korzenieccy
17:30 +Eugenia Kuklewicz (greg7)
17:30 +Henryk Roszko (9 rocz.) i zm. z rodziny
Roszków i Konieckich
ŚRODA, 8 września 2010 Święto Narodzenia NMP
06:30 +Ignacy +Aniela Ambrosiewicz
06:30 +Weronika +Anna +Helena
08:00 O błog. Boże i ulgę w cierpieniu dla Marka
08:00 +Eugenia Kuklewicz (greg8)
08:00 +Zofia +Gustaw Piotrowscy +Helena + Magdalena
17:30 W intencji ks. Radosława z okazji imienin
17:30 +z rodz. Rekuciów +Kamińskich +Cieślukowskich
17:30 +Franciszek Wołongiewicz (10 rocz.)
CZWARTEK, 9 września 2010
06:30 +Eugenia Kuklewicz (greg9)
06:30 +Adela Stasel (4 rocz.)
08:00 +Rafał Rupiński (7 mc)
08:00 +Z rodz. Wróblewskich i Poświatowskich
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Heleny i dla dzieci
i wnuków
17:30 +Robert Szuliński (2 rocz.)
17:30 +Stefan Wichert (6 rocz.)
PIĄTEK, 10 września 2010
06:30 +Eugenia Kuklewicz (greg10)
06:30 +Helena Wojciechowicz
08:00 +Wincenty Buchowski +Zofia + Edmund
Stefański (3 rocz.)
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08:00 +Józef Konewko (miesiąc od pogrzebu)
10:00 Msza św. Zakładzie Opiekuńczym
17:30 +Stanisław Milewski (10 rocz.)
17:30 +Artur Korzeniecki (5 rocz.)
17:30 +Jadwiga Matulanis (m–c od pogrzebu)
SOBOTA, 11 września 2010
06:30 +Eugenia Kuklewicz (greg11)
08:00 +Józef Korzeniecki (11mc)
08:00 +Edmund Sapiega (5mc)
08:00 +Witold Krejczman +Ewa + Antoni + Witold
Dąbrowscy
08:00 +Jerzy Krakowiński (miesiąc od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna w 30 rocz. ślubu Stanisława
i Danuty Kościelak z prośbą o opiekę M.B.,
błog. Boże, potrzebne łaski
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże w 30 rocz. ślubu
Krystyny i Mirosława i 16 rocz. urodzin Rafała
17:30 +Stanisław Zdancewicz (10mc)
NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 12 września 2010
07:00 +Czesław +Antonina +Józef Matulewicz
08:30 +Romuald Wasilewski (16 rocz.)
10:00 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
11:30 Dziękczynna za zebrane plony z prośbą o błog.
Boże dla mieszkańców Posejanki
13:00 (LT)
Krasnowo: +Eugenia Kuklewicz (greg12)
17:30 +Kazimierz Basiaga i zm. z rodziny
PONIEDZIAŁEK, 13 września 2010
06:30 +Henryk i Marian Staśkiel
06:30 +Konstanty + Scholastyka Maślak
08:00 +Grażyna i Stanisław Dąbrowscy i zm. z rodz.
08:00 +Eugenia Kuklewicz (greg13)
08:00 +Zdzisław Łabanowski (m–c od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę M.B. Sejneńskiej
dla Stefani Berneckiej w 80 rocz. urodzin
17:30 O błog. Boże w 35 rocz. ślubu dla Bogumiły
i Henryka
17:30 +Franciszek Sojka (25 rocz.) +Marianna +Bolesław
WTOREK, 14 września 2010
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
06:30 +Albina Łukaszewicz (5 rocz.) +Ignacy +Marianna
06:30 +Julia Gaus (4 mc)
08:00 +Eugenia Kuklewicz (greg14)
08:00 +Danuta +Stanisław +Adam Dec
08:00 +Józef Zubowicz (13 rocz.)
17:30 O błog. Boże i o szczęśliwe rozwiązanie dla
Joanny i zdrowie dla dziecka
17:30 +Czesław Orlik (32 rocz.)
17:30 +Marianna Malinowska (7mc)
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ŚRODA, 15 września 2010
06:30 +Hieronim (22 rocz.) +Helena Kozłowscy
06:30 +Eugenia Kuklewicz (greg15)
08:00 Leokadia Jodango (1 rocz.) egzekwie
17:30 +Stefan Misiukanis (2 rocz.)
17:30 +Stanisław Sajetowski
17:30 +Lech Chmielewski (2 rocz.)
CZWARTEK, 16 września 2010
06:30 +Eugenia Kuklewicz (greg16)
06:30 +Bernard Makarewicz jego rodzice i rodzeństwo
08:00 +Stanisław +Henryk Pietkiewicz
08:00 +Witalis Gibas (3 rocz.) jego rodzice +Rozalia
Misiukanis
17:30 +Krystyna Januszewicz (19 rocz.) i z rodz.
Trockich
17:30 +Feliks Macewicz (11 rocz.)
17:30 +Bolesław +Stanisław +Marianna i z rodz.
Szczuków
PIĄTEK, 17 września 2010
06:30 +Leokadia +Stanisław Majewscy egzekwie
08:00 +Eugenia Kuklewicz (greg17)
08:00 +Z rodz Miszkielów i Fidorowiczów
17:30 +Aleksandra Jenkiewicz (15 rocz.)
17:30 +Witold Buczyński (13 rocz.) +Zdzisław Olejniczak
17:30 +z rodz. Sikorskich +Wojtyrów i Sankowskich
SOBOTA, 18 września 2010
06:30 +Eugenia Kuklewicz (greg18)
06:30 +z rodz. Rekuciów +Kamińskich +Cieślukowskich
08:00 +Zenon Łabanowski (7 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Jan Kruszyłowicz (2 rocz.)
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże i miłość dla Joanny i Krzysztofa
Dąbrowskich w 1 rocz. ślubu
17:30 +Adam +Genowefa Święciccy
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 19 września 2010
07:00 +Marta Gulan (10mc)
08:30 +Robert Czeszkiewicz
10:00 +Grzegorz Siemianis
11:30 +Karol (9 rocz.) +Marian (20 rocz.) Tujakowscy +Paweł Puchowski
13:00
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Eugenia Kuklewicz (greg19)

Nr 39/2010

Maryi u stóp krzyża posiada szczególne znaczenie.
Maryja łączyła je z męką swojego Syna, stając się
dla nas w ten sposób Matką w porządku łaski. Dlatego Kościół nazywa Ją Współodkupicielką, co w
niczym nie umniejsza dzieła Jezusa Chrystusa, ale
zwraca uwagę na wkład, udział Maryi w misterium
Odkupienia. Wszyscy, a zwłaszcza chorzy i cierpiący, uczmy się od Niej łączyć własne cierpienia
z cierpieniami Chrystusa. Wtedy mają one wielki
sens i są nieocenionym skarbem wielkiej modlitwy
całego Kościoła.
W naszych modlitwach pamiętajmy też
o poległych za Wschodzie. Właśnie w piątek, 17 września, przypada 71 rocznica napaści
Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.
We wrześniu szczególnie modlimy się za
dzieci, młodzież i wychowawców. Szczególną okazją będzie święto Patrona Dzieci i Młodzieży
św. Stanisława Kostki, którego święto obchodzimy
18 września. Mimo upływu stuleci, nadal jest on
czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia.
Podczas Eucharystii przez jego wstawiennictwo
będziemy prosić o świętość dzieci i młodzieży,
bo od nich zależy przyszłość naszego Narodu
i Kościoła.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy dotychczas złożyli ofiary na prowadzone prace
remontowe w bazylice, w zakrystii, w klasztorze.

7
8

9

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– 7 IX – św. Melchior Grodziecki (1582-1619),
pochodzący z Cieszyna jezuita, męczennik, który
zginął podczas prześladowania katolików w Czechach (wspomnienie obowiązkowe);
– 9 IX – bł. Aniela Salawa (1881-1922), świecka
służąca, tercjarka z Krakowa, człowiek gorliwej
modlitwy i umartwienia (wspomnienie obowiązkowe).
– 16 IX – św. Korneliusz (†253), papież, i Cyprian
(210-258), biskup i męczennik; obaj oddali życie w
obronie wiary (wspomnienie obowiązkowe);
– 17 IX – św. Zygmunt Szczęsny Feliński (18221895), biskup, założyciel Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi (wspomnienie obowiązkowe).
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