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MOC SŁOWA
Niedziela XXXI Zwykła Uroczystość
Rocznicy Poświęcenia Świątyni – 31.10.2010
Mt 16,13-19

G

dy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie
uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli:
«Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze
inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn
Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie
objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który
jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś
Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam
klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz
na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Refleksja niedzielna:
Tekst o błogosławieństwach należy do najbardziej znanych fragmentów Nowego Testamentu.
Cytuje się go we wszystkich możliwych – i niemożliwych – kontekstach. Tym samym grozi wielkie
niebezpieczeństwo, że gdy je znowu słyszymy, nie
przysłuchujemy się im już dokładnie. Może zatem
dobrze byłoby spokojnie je sobie samemu przeczytać
i zapytać siebie, czy i co mają one wspólnego ze mną.
l to konkretnie, aby uniknąć niebezpieczeństwa sytuowania ich w jakiejś utopijnej sferze, w sferze dostępnej tylko dla świętych, ale już nie dla mnie. Pytanie
musi być sformułowane bardzo osobiście: Co owe
„błogosławieństwa” mają konkretnie wspólnego z
moim życiem, i to tu i teraz? Niewątpliwie, tak stawiając sprawę, trudno będzie mi się w nich odnaleźć.
Nie przystają do mnie. W niewielkim stopniu przypominam tych, o których mówią. Nie jestem taki, jakim
powinienem według nich być. Ale łatwo odnajduję
w nich kogoś innego, mianowicie Jezusa Chrystusa.
Błogosławieństwa te kreślą wyrazisty portret Jezusa.
Taki właśnie jest On. Dzięki temu błogosławieństwa
te - paradoksalnie - nie mogą wydawać się czymś
bardzo odległym, prawie nierealnym, a właśnie bliż-



szym mi, niż mogłoby się wydawać. Nie mogę już ich
odczytywać jedynie jako obietnic, które ziszczą się
w tamtym świecie. Przeciwnie, muszę spojrzeć na
nie jako na zasady, które powinny kierować moim
życiem. Powinny być orientacją w życiu, a nawet
programem życia. Naśladowanie Jezusa nie oznacza
przecież nic innego jak usiłowanie żyć tak, jak żył
On sam. l trzeba nam wierzyć, że skoro Jezus nas
zachęca do tego, to jedynie dlatego, że nam ufa.
Bóg ma o nas wielkie wyobrażenie! Nie ma powodu,
by pomniejszać siebie i swoje możliwości. Zaufajmy
Bogu, który nie jest małostkowy. Jeśli Mu zaufamy,
możemy być pewni, że Jego duch jest w stanie nas
zmienić, że przez Niego możemy stać się błogosławionymi. Jak święci, których dzisiaj wspominamy.
Oni też zaczynali od tego, co niepozorne.
Niedziela XXXII Zwykła – 07.11.2010
Łk 20,27-38

P

odeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu,
Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś
brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego
brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo
swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi,
a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy
zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie
żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.
Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani
są za godnych udziału w świecie przyszłym i w
powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą,
ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że
umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył
tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa
»Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

SIEWCA

Nauczanie Jana Pawła II
Nie wstydźcie się krzyża

Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się tego 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 rodzinnym
czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrz-ności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych
i 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. Niech przypomina nam
o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.
Zakopane, Wielka Krokiew, 6 VI1997 r.
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Pamiętamy w modlitwach o podejmujących
„Dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego”.
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Słowo Boże: MI 3,19-20a; Tes 3,7-12; Łk 21,5-19
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Śpiew liturgiczny

A

dhortacja apostolska „Sacramentum
caritas” (o Eucharystii, źródle i szczycie
życia i misji Kościoła) czytamy, że „w ramach ars celebrandi (sztuki celebracji) znaczące
miejsce zajmuje śpiew liturgiczny. Słusznie św.
Augustyn w swym słynnym kazaniu stwierdza:
„Nowy człowiek zna nowe pieśni. Śpiew jest objawem wesołości. Jeśli wnikliwiej to rozpatrzymy,
stwierdzimy, że to sprawa miłości”.
Lud Boży zebrany na celebracji śpiewa chwałę Bogu. Kościół, w swej dwutysiącletniej historii
tworzył i nadal tworzy muzykę i śpiewy, które
stanowią dziedzictwo wiary i miłości, i których nie
należy zagubić. Naprawdę w liturgii nie możemy
powiedzieć, że jeden śpiew jest równy innemu.
Należy przy tym unikać ogólnej improwizacji lub
wprowadzania takich gatunków muzycznych, które nie szanują zmysłu liturgii. Śpiew, jako element
liturgiczny, winien być włączony we właściwą formę celebracji.
W konsekwencji wszystko – tekst śpiewu, melodia i wykonanie – powinno odpowiadać znaczeniu celebrowanej tajemnicy, poszczególnym
częściom obrzędu oraz okresowi liturgicznemu.
W końcu, biorąc pod uwagę różne kierunki i różne,
godne pochwały tradycje, pragnę przypomnieć,
o co prosili Ojcowie synodalni, by odpowiednio
doceniono chorał gregoriański, jako właściwy dla
liturgii rzymskiej.” Tyle dokument papieski z 2007
roku jako owoc spotkania biskupów z całego świa-

Ogłoszenie
SEJNEŃSKA SŁUŻBA ZDROWIA – książka dr Teresy Rugienis – Witkowskiej w której autorka z wielkim zaangażowaniem
i dokładnością przedstawia historię 40 lat
funkcjonowania i rozwoju Służby Zdrowia
w Sejnach i powiecie. Liczne zdjęcia, wykazy
personelu pracujących przed laty i obecnie, stanowi ciekawą pozycję dla domowej
biblioteczki. Książka jest także dostępna
w wersji elektronicznej. Cena 10,- zł.
Do nabycia w biurze Stowarzyszenia Ziemia
Sejneńska ul. Wojska Polskiego 60 B



ta poświęconemu celebracji liturgii w Kościele
Powszechnym.
Trudno sobie wyobrazić piękno liturgii i jej
pełnię bez śpiewu, bez pięknego brzmienia organów. Śpiew odgrywa ogromne znaczenie w liturgii,
dlatego zarówno organista jak i celebransi powinni
bardzo dbać o śpiew, o jego właściwy poziom.
Organista powinien dopasowywać teksty pieśni
do odpowiedniego okresu liturgicznego, biorąc
pod uwagę charakter każdej niedzieli, treść czytań
mszalnych. Z pewnością chodzi o to, by ludzie
uczestniczący w liturgii byli zaangażowani w śpiewie, by nie byli niemymi widzami, ale czynnymi
uczestnikami Zgromadzenia Eucharystycznego.
Organista jest prowadzącym śpiew i nadającym
ton i dynamikę śpiewu ludzi, ale nie może śpiewu
ludzi zastąpić. Stąd troska o teksty pieśni wyświetlane na ekranie widoczne dla tych, którzy chcą się
aktywnie włączyć w liturgię. Dobrze jest śpiewać
pieśni starsze, być może już trochę zapomniane, ale także uczyć się nowych pieśni. Co jakiś
czas wprowadzać nowe melodie stałych części
Mszy św. czyli „Panie zmiłuj się”, „Swięty, święty…”
i „Baranku Boży”. Udział wiernych w śpiewie liturgicznym zaznacza się w wykonywaniu psalmów
responsoryjnych, czyli po I czytania mszalnym,
czy śpiewie (nigdy recytacji) alleluja przed Ewangelią. Urozmaiceniem śpiewu powinna być schola
śpiewacza wykonująca jednogłosowo czy na wiele
głosów pieśni.
Troską nas wszystkich powinno być bogactwo
liturgii wyrażające się śpiewem ukazującym właściwe, czyli owocne przeżywanie celebracji. Wszystkim nam, a zwłaszcza odpowiedzialnym za śpiew
i granie w kościele na tym zależeć.

Intencje modlitwy na listopad

Ogólna: Aby ofiary narkomanii i wszystkich innych form uzależnienia, przy wsparciu wspólnoty
chrześcijańskiej, znalazły w mocy Boga Zbawiciela
siłę potrzebną do radykalnej odmiany życia.
Misyjna: Aby Kościoły Ameryki Łacińskiej dalej
prowadziły misję kontynentalną, której inicjatorami są tamtejsi biskupi, wiążąc ją z powszechnym
zadaniem misyjnym ludu Bożego.
SIEWCA

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI

P

asterze 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
Episkopatu Polski dokument pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Bardzo serdecznie zachęcamy do jego lektury i rozmowy o nim w rodzinach. Dzisiejszy tekst mówi, że rodzina jest pierwszą i
najważniejszą drogą człowieka.

Inspiracje pastoralne

80

Wzywając do odpowiedzialności za
małżeństwo i rodzinę, na pierwszym
miejscu chcemy się zastanowić, co Kościół może
uczynić, aby lepiej i skuteczniej wypełniać swe
posłannictwo pod tym względem. Równocześnie
pragniemy zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli
do współpracy z nami w tej służbie. Jesteśmy świadomi, że jakość życia małżeńskiego ostatecznie
zależy od jakości wiary małżonków. Zastanawiamy
się zatem, jak można skuteczniej budzić, rozwijać
i ugruntowywać wiarę w rodzinach. Bez wiary
bowiem ani nie zbuduje się do końca komunii małżeńskiej, ani nie podejmie się wspaniałomyślnej
współpracy z Bogiem w rodzeniu i wychowaniu
dzieci, ani nie wprowadzi się równowagi między
«mieć» a «być», ani nie dojdzie się do umiaru w
pracy zawodowej.

Rodzina jest drogą Kościoła

81

Ojciec Święty Jan Paweł II, poprzez swoje nauczanie oraz przykład życia, długo
będzie inspirował Kościół w dziele duszpasterstwa
rodzin. Jednym z najgłębszych Jego przekonań,
na którym oparł On swe posługiwanie, jest to, że
pośród wielu dróg, na których z woli Chrystusa

Kościół ma służyć człowiekowi,„rodzina jest drogą
pierwszą i z wielu względów najważniejszą”.
W takiej optyce, choć należy rozwijać i
otaczać szczególną troską różne ruchy,
wspólnoty i grupy rodzin, to praca duszpasterska z
rodzinami nie może się do tego ograniczać. Małe
grupy to godna polecenia szansa zarówno dla
Kościoła, jak dla samych małżeństw, jednak troską
duszpasterską trzeba objąć wszystkie rodziny.
Nie wystarczą też okresowe akcje. Duszpasterstwo rodzin nie jest bowiem jedynie jednym z elementów, który miałby od czasu do czasu pojawić
się w posługiwaniu duszpasterskim, lecz istotnym
rysem, który w tym posługiwaniu musi być zawsze
i wszędzie obecny.
Duszpasterstwo rodzin należy uczynić rzeczywistym priorytetem naszego posługiwania.
Myślenie przez pryzmat rodziny musi stać się kluczem przy planowaniu i podejmowaniu działań
duszpasterskich w parafii. Oczekuje od nas tego
Bóg i człowiek.
Istnieje wiele osób, które wcale nie zamierzały
występować przeciw nauczaniu Kościoła, a jednak
mają pokomplikowane sytuacje małżeńskie i rodzinne, gdyż w swoim otoczeniu nie spotkali nikogo, kto by im głosił Ewangelię małżeństwa i rodziny
oraz towarzyszył w realizacji tego powołania.
(cdn)
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O SEJNENSKA MATKO BOSKA
O Sejneńska Matko Boska
Wciąż się nami opiekujesz
Przytulając Boże Dziecię
Na ręku Ono piastujesz

Droga Matko racz przebaczyć
Żeśmy wiele zaniedbali
Dziś pragniemy wynagrodzić
Będziemy pilniej słuchali

Napełniona Bożą łaską
W Sobie kryjesz Trójcę Świętą
Twe Oblicze pełne blasku
l Twe oczy uśmiechnięte
:
Ponad trzysta lat minęło
Jak Matko do nas przybyłaś
Otoczyłaś swą opieką
I od zguby ocaliłaś

A Ty wciąż nam to powtarzasz
Czyńcie wszystko co wam powie
Jezus Syn mój ukochany
Wsłuchujcie się w Jego Słowa
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Przyrzekamy Matko droga
Że będziemy słuchać Pana
A Ty prowadź nas do Boga
Sejneńska Matko kochana



Żywi mówią
do żyjących...
Te światełka wrócą na choinkę. Musimy być
pewni tego właśnie – świecące tysiącami ogników
cmentarze w początkach listopada obdarzają nas
obietnicą życia. To nie tylko nasza decyzja, aby iść
tam z kwiatkami i zielonymi gałązkami, aby palić
tam światła. To nie tylko nasz pomysł.
Czynimy tak, aby podtrzymywać byt naszego
świata, czynimy bo wiemy, że dobre jest posłuszeństwo obyczajowi, jaki odziedziczyliśmy. Te kwiaty,
te gałązki to znaki życia – nasz gest ozdabiania nimi
grobów można porównać do gestu jerozolimskiego tłumu rzucającego gałązki i płaszcze na drogę
Jezusa. Jezus jest obecny na cmentarzach – jego
znakiem jest każdy krzyż i krzyżyk.
Wierzymy nauce Kościoła, że święci to ci,
co poszli Jego drogą, poszli za Królem i Panem.
Pragniemy, aby bliscy nam zmarli włączyli się do
pochodu Wszystkich Świętych. Ubogie świeczki
i ozdobne znicze, jakie naszymi rękami zapala
na grobach Kościół, to znak od Chrystusa i Jego
świętych, znak dla nas, światło wiecznego życia,
przypomnienie o tym Świetle, jakie przychodzi
do nas. „Światło na oświecenie pogan”, to samo,
jakie naszymi rękami zapali Kościół na choinkach
– już niedługo.
Zjednoczeni już z Bogiem umarli są naprawdę
żywi – i tak o nich myślimy. Myślimy nie o prochu,
który zmieszał się z prochem trumny, z cmentarną
ziemią, ale o żywych. Oni, żywi naprawdę, mówią
do nas żyjących. Poprzez symbole życia – światłą
i kwiaty, dobiega do nas pociecha i napomnienie.
Umarli wzywają nas do wierności Bogu, przypominają nam dawne cnoty, obyczaje, tradycje – nakazują, abyśmy skarb od nich otrzymany przekazywali młodym cierpliwie i wytrwale.
Listopad doprowadza nas do progu adwentu, więc za światełkami znad cmentarzy widzieć
musimy jasną radość adwentowego oczekiwania.
(Irena)

Modlitwa za Ojczyznę
Wszechmogący Boże, ojców naszych Panie!
Pochylamy pokornie nasze głowy,
by prosić o siłę wytrwania
i mądrość w tworzeniu jedności,
by prosić o Twoje błogosławieństwo.
Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece,
Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.
Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć,
jak Ty przebaczasz nam nasze winy.
I zbaw od złego nas wszystkich.
Wysłuchaj, Panie prośby ludu swego.
Amen.
bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Wszystko ma swój czas i jest jej wyznaczona g

Chwila warta
Pismo święte dokonuje wyróżnienia między ,,czasem” a ,,chwilą” Ten pierwszy to czas chronologiczny,
który mija nieubłaganie odmierzany przez zegary
i zamknięty w kartkach kalendarza. „Chwila” zaś to
czas, który chwytasz, czynisz swoim, któremu nadajesz sens.
Zatem nawet chwilom możesz nadać wartość
wieczności. Wystarczy w porę odpowiedzieć nadchodzącemu Bogu. To prawda, że życie bywa ciężkie
i trudne. A jednak... W niektórych okolicznościach staje
się nie do zniesienia. A jednak... Bardzo często jest
niesprawiedliwe dla Ciebie. A jednak... Świat który Cię
otacza bywa niekiedy nieprzyjazny, brudny, oschły,
nienawistny. A jednak... Ludzie nie zawsze są sympatyczni, doświadczasz w sposób bolesny ich złośliwości, obłudy, zakłamania i obojętności. A jednak... Twoi
bliscy tracą z Tobą kontakt, zachowują się jak obcy,
denerwują Cię, nie rozumieją, żądają wiele nie dając
nic w zamian, zatruwają Ci życie. A jednak... A jednak
życie pozostaje wielkim darem, który trzymasz w swoich rękach.

Myśli św. Jana Vianneya

Dobry chrześcijanin posuwa się drogą t
triumfalnym; ten wóz jest ciągnięty przez an
biedny grzesznik jest zaprzęgnięty do wozu
rzeniami bata zmusza go do posuwania się n
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Szczęść Boże!

godzina na wszystkie sprawy pod niebem (Koh 3,1)

wieczności...
Można dalej wyliczać krzywdy, trudności, rozczarowania... Ale wszystko to bilansuje owo proste,
zwyczajne ,,a jednak”.
Daj się przekonać, że życie pozostaje przygodą,
w której warto wziąć udział. Może nie obeszło się z
Tobą bezboleśnie, może dało Ci w kość, było niesprawiedliwe, skąpe, bezduszne, okrutne. Nie otrzymałeś
tego, czego się spodziewałeś. Ale... Ktoś przecież dał
Ci to życie.
Nie uczynił tego dla żartu, więc nie odrzucaj Jego
daru. Naucz się dziękować za nie, także spod sterty
niepowodzeń i rozczarowań. To Twoja jedyna szansa,
abyś nie przestał swego życia w kolejce po szczęście.
Sekret powodzenia jest niezmiernie prosty: dodawać
życia do lat a nie lat do życia. Wówczas nie będziesz
musiał rozpaczać, że szczęście puka do naszych drzwi,
ale przeważnie wtedy, gdy nie ma nas w domu.
Życie jest jak lustro: uśmiechnij się do niego i już
jest wspaniale. A jeśli jeszcze spojrzysz na nie w świetle
Ewangelii nabierze ono cudownej, swoistej jakości.

Czy umiem się modlić?
Chyba każdy z nas chociaż raz w życiu zadał sobie to pytanie. Co zrobić, aby nasza modlitwa była
miła Bogu Ojcu? I ja zadawałam sobie to pytanie
– często, modląc się w milczeniu, głośno, w grupie,
sama. Słowami modlitwy nauczonymi od zawsze
– i swoimi. Szczególnie gdy było mi ciężko, źle
– a było. I wtedy usłyszałam opowieść – usłyszałam
– bo nie widzę od urodzenia. O małym błazenku,
który zachwycony w kościele pięknymi obrazami,
figurkami, zrobił kilka salt, fikołków, szpagat. Chodził na rękach w świątyni. Kiedy oburzeni ludzie
chcieli go wyprosić z kościoła, mądry zakonnik
powiedział: „On chwali Boga tak, jak najlepiej potrafi To jego modlitwa”.
Lubię to opowiadanie. Wtedy zrozumiałam,
że każdy, ja też mogę chwalić Boga i modlić się
do Niego jak najlepiej potrafię Modlę się do Niego i chwalę Jego dobroć poprzez śmiech mojej
sześcioletniej Iguni. Wychowuję córeczkę sama.
Pomagają mi rodzice Kiedy czasem ogarnia mnie
żal, że nie mogę widzieć jej twarzyczki, oczu, śmiechu... to słyszę jej szczebiot, tupotanie drobnych
nóżek, czuję jej maleńką rączkę w swojej dłoni I to
też jest modlitwa do Pana Boga Wierzę, że Ten, który wszystko może uczynić, sprawi, żebym mogła
Igunię nie tylko słyszeć i czuć, ale i widzieć.
Jak tamten błazenek i ja chwalę Boga tak, jak
najlepiej potrafię.„Uczyń wiary cud”– to mój pierwszy krążek CD – moja modlitwa za wszystkich...
Śpiewam, skończyłam średnią szkołę muzyczną
w klasie śpiewu. Zdobyłam wiele nagród – ostatnia
to pierwsze miejsce na festiwalu w Krakowie. Gdyby nie moja wiara, że jest ktoś, kto mnie wspiera
i pomaga może dla tego chcę pomagać innym
moim śpiewem, moją modlitwą Chętnie występuję na rekolekcjach, spotkaniach modlitewnych...
Może zechcecie mnie posłuchać? Pobyć razem ze
mną, razem chwalić, razem prosić – za Ciebie, za
mnie, za innych.
Pozdrawiam wszystkich, którzy przeczytacie
ten list.

Irena

tego świata usadowiony w pięknym wozie
niołów, a prowadzi go sam Jezus. Natomiast
życia, a na koźle siedzi szatan i silnymi udenaprzód.
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Wiesława Stolarczyk–Polniak
W naszej parafii będziemy Gościc panią
Wiesławę dnia 14.XI 2010 roku, która podzieli
się świadectwem swojego życia i po Mszach
Świętych będzie sprzedawać swoją płytę
w cenie 25 złotych.
W imieniu pani Wiesławy serdecznie zapraszamy.



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.

Ofiary złożone
na remont klasztoru (c.d.)
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na remont
klasztoru (wymiana stolarki okiennej) i prace remontowe w zakrystii i wewnątrz bazyliki, a także
na wypłacenie długu za wymianę pokrycia dachowego na kościółku w Żegarach i malowanie
elewacji zewnętrznej.
Staniewicz Ryszard Alicja, Sumowo
Korzeccy Beata Mariusz, Sejny, Wojska Polskiego
Stefańscy Iwona i Stanisław, Bubele
Sawośko Tadeusz i Lucyna, Sejny, 1 Maja
Krupowicz Danuta i Tadeusz, Sejny, 1 Maja
Żegarski Jerzy, Grudziewszczyzna
Gerwel Jerzy Helena, Sejny, Wojska Polskiego
Klucznik Wacława, Sejny, Konarskiego
Ogórkis Aldona i Czesław, Konstantynówka
Zdankiewicz Halina, Sejny, Piłsudskiego
Raglis Kazimierz Bożena, Skarkiszki
Kamińscy Teresa Ryszard, Sejny, Wojska Polskiego
Piliczewska Zenona, Sejny, Parkowa
Sikorscy Andrzej Janina, Sejny, 11 Listopada
Milewscy Ryszard Barbara, Łumbie
Lewkowicz Helena, Sejny, Konarskiego
Koneszko Sławomir Wioletta, Łumbie
Koncewicz Jadwiga Dorota, Sejny, Parkowa
Szkurdziuk Aniela,Sejny, Konarskiego
Małkińscy, Zaleskie
Konewko Stefan, Skustele
Trofimiuk Jerzy Alicja, Sejny, Łąkowa
Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30
(suma), 13:00 (w jęz. lit.), 17:30, w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30.
W kaplicy dojazdowej w Krasnowie w niedzielę
o godz. 13.00;
w kościółku w Żegarach – w niedzielę g. 10.00 (w jęz. lit.)
w kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.
Kancelaria parafialna czynna: wtorek, piątek
i sobota w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00
Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy
i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30
w pilnych sprawach tel. 87 5163090



Okulanis Ireneusz Zofia, Sejny, 11 Listopada
Gniazdowscy Maria Janina, Marynowo
Zdancewicz, Sejny, Zawadzkiego
Szczerbiński Józef Helena, Burbiszki
Gobczyńscy Jan Krystyna, Sejny, Zawadzkiego
Andrejczyk Helena, Posejanka
Dziemido Zbigniew Eugenia, Marynowo
Brzezińscy Jan Stanisława, Sejny, Zawadzkiego
Pietrewicz Janina Elżbieta, Sejny, Zawadzkiego
Cieślukowski Adam, Sejny, Konarskiego
Bałulis Albin Janina, Sejny, Cisowa
Rogucka Aldona, Sejny, Wojska Polskiego
Zdanis Anna Tadeusz, Sejny, 22 Lipca
Fidrych Ryszarda, Sejny, Wojska Polskiego
Skupski Józef Elżbieta, Sejny, Konarskiego
Morawscy, Sejny, Łąkowa
Przeborowscy Artur Magdalena, Posejny
Kamińscy Andrzej Halina, Sejny, Parkowa
Dochód Stanisław Halina, Sejny, Łąkowa
Wiśniewscy Grzegorz Beata, Sejny, Zawadzkiego
Nazaruk Szymon Dorota, Sejny, Konopnickiej
Delniccy Janina, Sejny, Emilii Plater
Anonimowo, Kielczany
Buchowscy Witold Daniela, Sejny, Świerczewskiego
Michalscy Wiesław Katarzyna, Zaleskie
Czokajło Marian Janina, Sumowo
Cewkowicz Stanisław Danuta, Sejny, W. Polskiego

Katolicka Poradnia Rodzinna czynna w każdą
środę w godzinach 16.00 –18.00 na plebanii
1 piętro.
Spotkania modlitewnych grup „WIECZERNIK”: dorośli – w każdy czwartek, osoby uzależnione od nałogów – w każdy piątek, młodzież
– w każdą sobotę. Wszystkie spotkania po
wieczornej Mszy św. w salce katechetycznej
obok zakrystii w bazylice.
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w czasie
Eucharystii o godz. 10.00 w II i IV niedzielę miesiąca.
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Naśladujmy w naszym życiu bohatera dzisiejszej Ewangelii, który tyle trudu włożył w zaproszenie Jezusa do swojego domu, a następnie postanowił wynagrodzić zło, którego się dopuścił
w życiu.

2

Jutro uroczystość Wszystkich Świętych. Będziemy wspominać wszystkich, którzy osiągnęli nagrodę życia wiecznego. Idea dzisiejszej uroczystości zawarta jest w bardzo syntetycznej formie
w dzisiejszej modlitwie dnia:„Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych”.
Oby nasze dzisiejsze radosne i podniosłe spotkanie umocniło w nas pragnienie świętości. Msze św. jak
w niedzielę, nie będzie tylko Mszy św. w Krasnowie. Po południu o godz. 14.00 w bazylice Nieszpory
świąteczne i procesja ze światłem i modlitwą różańcową na cmentarz tzw. stary, gdzie uwieńczeniem
procesji będzie Eucharystia przy starej kaplicy sprawowana w intencji wszystkich zmarłych. Ofiary dzisiaj i jutro zbierane w kościele i na cmentarzu będą przeznaczone na utrzymanie naszych cmentarzy.
Wieczornej Mszy św. w bazylice już nie będzie.

3

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, dzień modlitwy całego Kościoła za zmarłych przypada we wtorek, 2 listopada. Msze św. będą sprawowane do południa o 6.30, 8.00 i 10.00, 13.00
(LT); po południu o godz. 15.00 w bazylice Nieszpory za zmarłych i procesja modlitewna ze światłem
na cmentarz tzw. nowy i tam Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące. Wieczorna Msza św. w bazylice
jak zawsze o 17.30.

4

W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Warunkiem jego
uzyskania jest nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych, oczywiście udział w Eucharystii
z przyjęciem Komunii św. Codzienna modlitwa wspominkowa za zmarłych, których imiona wypisaliśmy
na wspominkowych kartkach będzie o godz. 17.00, a w niedzielę przed sumą.

5

Coroczne spotkanie kanoników Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej w naszej bazylice będzie w poniedziałek, 8 listopada. Msza św. pod przewodnictwem naszego Pasterza Biskupa Jerzego
koncelebrowana z księżmi należącymi do Kapituły, a jest ich ponad pięćdziesięciu będzie o godz.
12.00 ofiarowana za zmarłych biskupów, prałatów i kanoników diecezji sejneńskiej, łomżyńskiej
i ełckiej. Prepozytem naszej Kapituły jest ks. prałat Kazimierz Gacki. Zapraszamy was, siostry i bracia
na tę uroczystość, na Mszę św. i wspólną modlitwę za zmarłych kapłanów. Trudno wyobrazić sobie to
spotkanie bez licznego udziału wiernych.

6

W niedzielę, 14 listopada Kościół w Polsce obchodzić będzie Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Oprócz modlitwy za prześladowanych chrześcijan w wielu miejscach świata,
a zwłaszcza w Indiach nasza diecezja wesprze odbudowę zniszczonych tam świątyń. Zbiórka przy
kościele po Mszach św. będzie na ten cel przeznaczona.

7

Święto Niepodległości naszej Ojczyzny obchodzić będziemy we czwartek, 11 listopada – 92
rocznica odzyskania wolności i zaistnienia na nowo na mapie Europy po 123 latach niewoli
i skazania na historyczny i geograficzny niebyt. Bogu dziękujemy za tę wolność, którą trzeba sobie
cenić i wciąż bronić. Tego dnia w każdym polskim domu niech będzie umieszczona biało–czerwona
flaga, nasz znak. Zapraszamy na uroczystości religijno–patriotyczne: o godz. 10.00 – uroczysta Msza
św. w intencji naszej Ojczyzny z udziałem wszystkich pocztów sztandarowych, orkiestry i oficjalnych
delegacji. Mamy nadzieję, że nie zabraknie na tej uroczystości nikogo, kto kocha Polskę i pragnie Jej
pomyślności.

8

W pierwszym tygodniu listopada przypada pierwszy czwartek miesiąca (4.11.) – dzień modlitwy za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej parafii
– wieczorna Msza św. i nabożeństwo w tej intencji; pierwszy piątek miesiąca (5.11.) – dzień pokuty
i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za zniewagi i brak szacunku dla tego, co święte, za
usuwanie Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu: o 15.00 w Godzinie Miłosierdzia Koronka
do Bożego Miłosierdzia. Przed południem odwiedziny chorych w domach; pierwsza sobota miesiąca
(6.11) – wieczorna Msza św. i Nowenna do Matki Bożej Sejneńskiej z modlitwą za kobiety oczekujące
potomstwa. Członków Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie o godz. 17.00 w kościele.
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Intencje mszalne 31.10–14.11.2010 r.
NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA, 31 października 2010
07:00 +Józef +Konstanty Misiukanis +Witold
Skrypko
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Marzena Niwińska +Ryszard Panczenko
+Józef +Weronika +Mieczysław +Franciszek
Uminowicz +Józef Romanowski
11:30 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Jadwigi i Stanisława
Skupskich i o błog. Boże dla Jubilatów
13:00 LT: +Anna +Józef Sienkiewicz i z rodz. Marcinkiewiczów; +Jan +Anna Łastowscy i ich rodzice i z rodz. Krakowskich i Zubowiczów
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Romuald (7 rocz.) +Ryszard Bielscy +Konstanty +Albina +Franciszek +Adam +Zofia
Pużynowscy
PONIEDZIAŁEK, 1 listopada 2010,
Uroczystość Wszystkich Świętych
07:00 +Franciszek +Zofia Rasiul i ich rodzice
08:30 +Stefania (5 rocz.) +Jerzy Woźnialis
10:00 +Józef +Antonina Rybczyńscy i zm. z rodziny
11:30 +Wacław Draugialis (4 rocz.)
13:00 (LT) +Grażyna +Piotr +Róża Misiukanis
+Aniela +Stanisław
14:30 Msza św. na cmentarzu (starym) Za zmarłych
parafian
14:30 +Joanna Rapczyńska
14:30 +Stanisława +Jerzy +Jerzy Wyźlańscy
WTOREK, 2 listopada 2010 Dzień Zaduszny
06:30 +Antoni +Marcela +Wincenty +Jan +Antoni
+Antoni +Anna z rodz. Knizów
08:00 +Marianna Tananis (greg1)
08:00 +Czesława +Franciszek Kołpak
10:00 +Józef +Zofia Szyryńscy i ich rodzice i rodzeństwo
10:00 +Anna +Józef Popiel i zm. z rodziny
13:00 (LT) zm. z rodz. Biernackich +Wincenty (12
rocz.) +Weronika +Józef i z rodz. Misiukanis
+Jan Józef +Anna Franciszek +Elena
15:30 Msza św. na cmentarzu (nowym): Za zmarłych parafian
17:30 +Józef +Zofia Szyryńscy
ŚRODA, 3 listopada 2010
06:30 +Antoni +Emilia +Jan Kąkolewscy
06:30 +Marianna Tananis (greg2)
08:00 Dziękczynna za zbiory i o błog. Boże dla
parafian ze Stabieńszczyzny
08:00 +Franciszek +Regina Naumowicz i ich rodzice
08:00 +Danuta +Stanisław Bugielscy
16:30 (LT) zm. z rodz. Budzejko i Sidor
17:30 +Jarosław +Weronika i z rodz. Domańskich
i Mackiewiczów

10

17:30 +Jan (2 rocz.) +Anna +Dominik Zaborowscy
+Anna +Jan Grudzińscy
17:30 +Zbigniew Dawidowicz (2mc)
CZWARTEK, 4 listopada 2010
06:30 +Albina +Antoni +Teofila +Wincenty z rodz. Kubylisów, Niewulisów, Soroko i Sienkiewiczów
06:30 +Marianna Tananis (greg3)
08:00 +Jerzy Szczerbiński
09:00 (LT) +Katarzyna +Antoni Marcinkiewicz
16:30 (LT) +zm. z rodz. Roguckich i Malinowskich
+Jerzy +Ewa +Michał +Józef +Marianna
17:30 +zm. z rodz. Bałulisów i Kowalewskich
17:30 +Alfons (16 rocz.) +Anna +Józef Berneccy
PIĄTEK, 5 listopada 2010
06:30 +Helena Anuszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
06:30 +Bronisław Wołyniec
06:30 +Marianna Tananis (greg4)
08:00 +Władysława Wysocka i jej rodzice
08:00 +Eugenia Kuklewicz
08:00 +Barbara +Antoni +Czesław
16:30 (LT) +Aniela +Franciszek z rodz. Stankiewiczów
17:30 +za zmarłych członków Kółka Różańcowego
z Sejn
17:30 +Józefa +Wincenty +Józef z rodz. Grażulewiczów
17:30 +Piotr Bobrowski (21 rocz.)
SOBOTA, 6 listopada 2010
06:30 +Wincenty (3mc) +Anna z rodz. Niewulisów
06:30 +Konstanty Rapczyński (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Marianna Tananis (greg5)
08:00 +Sigit Caplik (4 rocz.)
08:00 +Natalia +Edwin Miszkiel i ich rodzice +Franciszek +Jozefata +Wiktoria +Maciej
08:00 +Helena Wojciechowska
17:30 +Stanisław i zm. z rodz. Bobrowskich
17:30 +Stanisław Madejski (9mc)
17:30 +Janina Gąsiorowska (miesiąc od pogrzebu)
NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA, 7 listopada 2010
07:00 +Andrzej Łabanowski
07:30 Kaplica Sióstr: +Marian Tananis (greg6)
08:30 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Anny i Wincentego i o błog. Boże dla dostojnych Jubilatów
10:00 +Anna (21 rocz.) +Józef Grudzińscy
11:30 +Antoni +Franciszek +Marianna z rodz. Czokajło i Szczuko
13:00 (LT) +Rozalia +Jan Judyccy +Jan +Anna +Dominik +Ewa +Stanisław +Stefania
Krasnowo: +Maria +Bolesław Albowicz
17:30 +Stanisław Bednarski (17 rocz.)
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PONIEDZIAŁEK, 8 listopada 2010
06:30 +Edmund Sapiega (7mc)
06:30 +z rodz. Anuszkiewiczów, Kluczników i Mackiewiczów
08:00 +Marianna Tananis (greg7)
08:00 +z rodz. Wojnowskich
08:00 +Anna +Marian Masłowieccy
17:30 +Danuta +Stanisław Bugielscy
17:30 +Weronika +Stanisław +Bronisław Buchowscy
17:30 +z rodz. Jurczukanisów, Poźniaków i Skupskich
WTOREK, 9 listopada 2010
06:30 +Irena Suliga
06:30 +Marianna Tananis (greg8)
08:00 +Witold +Antoni +Jerzy Skrypko
08:00 +Józef +Weronika +Michalina Gaus
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg1)
17:30 O błog. Boże dla Janiny i Antoniego Orzechowskich w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Rafał Rupiński (9mc)
17:30 +Dariusz (17 rocz.) +Edward +Seweryna
Sosnowscy
ŚRODA, 10 listopada 2010
06:30 +Władysława +Jan
06:30 +Marianna Tananis (greg9)
08:00 +Wacław Dacz (8 rocz.)
08:00 +Józef Korzeniecki
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg2)
10:00 Msza św. w Hospicjum
17:30 +Aleksander Kopiczko (30 rocz.)
17:30 +Piotr Meyza (15 rocz.)
17:30 +Józef (22 rocz.) +Aleksander Ambrosiewicz
CZWARTEK, 11 listopada 2010
Święto Niepodległości
06:30 +Edward Andruszkiewicz (1 rocz.)
06:30 +Marianna Tananis (greg10)
08:00 +z rodz. Fiedorowiczów, Namiotków i Ranuszkiewiczów
08:00 +Stanisława Jatkowska (6mc)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Bożeny i Andrzeja w 20 rocz. ślubu
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg3)
10:00 O błog. Boże dla naszej Ojczyzny
17:30 +Stanisłąw Zdancewicz (1 rocz.)
17:30 +Karol Butkiewicz
PIĄTEK, 12 listopada 2010
06:30 +z rodz. Wołągiewiczów i Łejmelów
06:30 +Marianna Tananis (greg11)
08:00 +Kazimierz Basiaga i zm. z rodziny
08:00 +Witalis Gibas +Piotr +Aniela Łebkowscy
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg4)
17:30 +Jadwiga +Michał +Józef +Antoni Szczuka
17:30 +Jarosław i z rodz. Domańskich i Mackiewicżów
17:30 +z rodz. Jabłońskich, Laudów i Cieślukowskich
17:30 +Witold Wydro (1 rocz.)
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SOBOTA, 13 listopada 2010
06:30 +Rozalia Koneszko (miesiąc od pogrzebu)
06:30 +Julia Gaus (6mc)
Kaplica Sióstr: +Marianna Tananis (greg12)
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Anna +Józef +Elżbieta +Czesław +Antoni
Fiedorowicz
08:30 (LT) +Piotr Kossa (greg5)
09:00 Msza św. w 50 rocz. istnienia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
17:30 +Zdzisław Sikorski (10 rocz.)
17:30 +Józef i z rodz. Fidrychów i Ambrosiewiczów
17:30 +Józef Suchocki (20 rocz.) i z rodz. Letkiewiczów
NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA, 14 listopada 2010
07:00 +Stanisław +Katarzyna Raczkowscy
08:30 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
10:00 +Stanisław +Julianna +Antoni z rodz. Skrypko i Kreska +Anna +Antoni Zdancewicz
Żegary: (LT) +Piotr Kossa (greg6)
11:30 +Grzegorz Jasiński (17 rocz.)
13:00 LT: +Anna +Piotr Zimniccy +Jan Tumialis
+Ewa Szubszyńska
Krasnowo: +Marianna Tananis (greg13)
17:30 +Marianna Malinowska (9mc)

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

• w czwartek 4 listopada – świętego Karola Boromeusza, biskupa, duszpasterza z ogromnym zaangażowaniem troszczącego się zarówno
o wielkie sprawy całego Kościoła, jak i o codzienne,
bytowe problemy biedaków w jego diecezji.
• we wtorek, 9 listopada – rocznica poświęcenia bazyliki na Lateranie, czyli kościoła katedralnego papieża, dlatego też bazylika ta nazywana
jest „matką wszystkich kościołów”;
• w środę, 10 listopada – świętego Leona
Wielkiego, papieża z V wieku, którego zapamiętano jako gorliwego obrońcę jedności Kościoła.
Został ogłoszony jego doktorem;
• w czwartek, 11 listopada – świętego Marcina, biskupa Tours, dobrego duszpasterza, gorliwego głosiciela Ewangelii, wrażliwego na potrzeby
ubogich;
• w piątek, 12 listopada – świętego Jozafata,
apostoła jedności Kościoła na polskich kresach
wschodnich;
• w sobotę, 13 listopada – świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych
męczenników Polski, których krew przyczyniła się
do rozkwitu chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie.
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września 2010 jest kolejnym dniem naszego
pielgrzymowania. Mamy dotrzeć na wieczór
do La Salette, do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej.
Sanktuarium leży w samym sercu francuskich Alp.
Mijamy po drodze Grenoble i zbliżamy się do drogi,
którą trzeba pokonać na około 1800m pod górę
aby dotrzeć na miejsce. Droga jest wąska, kręta,
zakręty są bardzo ostre. Po jednej stronie drogi są
skały, a po drugiej w większości wąwozy. Przy tym
trudnym podjeździe towarzyszyła nam jeszcze bardzo duża mgła.
Wszyscy jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem
krajobrazu, a jednocześnie pojawiła się obawa jak
my tam dotrzemy. W autokarze słychać były glosy,
że wysiądziemy i pójdziemy pieszo inni odmawiali modlitwę Pod Twoją Obronę. Kierowca zaś, pan
Wiesiu, spokojnie we mgle pokonywał kilometr za
kilometrem. Kiedy dotarliśmy już na miejsce podziękowaliśmy naszemu kierowcy gromkimi brawami.
Wysiedliśmy z autokaru, to co zobaczyliśmy to nie da
się opisać, to trzeba zobaczyć i przeżyć. Zaraz po tym
zajął się nami ksiądz Robert, saletyn, który opowiedział nam o Objawieniu, pokazał miejsce objawienia,
oprowadził wokół gór. Tego dnia późnym wieczorem
uczestniczyliśmy w międzynarodowej Mszy świętej.
Niesamowite wrażenie, uczestnicy wypowiadali się
w różnych językach, była też inscenizacja jak Matka
Boża rozmawia z dziećmi. Na koniec Mszy wszyscy
zapalili świece z lampionami, na których napisy były
w różnych językach. Każdy kraj miał swój kolor.
Więc z daleka było widać gdzie stoją Polacy,
bo nie byliśmy tam jedynymi. To wszystko działo
się 19 września, w 164 rocznicę objawień. Matka
Boża w La Salette objawiła się dzieciom Melanii i
Maksyminowi. Było to jedno z najstarszych objawień
Maryjnych. Dzieci nazwały Matkę Bożą„Śliczna Pani”.
Matka Boża kończąc swoje orędzie powtórzyła dzieciom dwukrotnie polecenie:
„A więc moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu
ludowi”.
Dziękuję Bogu za to, że mogłam tam być, zobaczyć i przeżyć niezwykłe, niezapomniane chwile.

Zapiski pielgrzyma

Barbara

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.kuria.elk.pl
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