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ieczorem w dniu zmartwychwstania, tam
gdzie przebywali uczniowie, drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus,
stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus
znowu rzeki do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął
na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Refleksja niedzielna:
Znany jest film o pełnym przygód przesiedleniu
w latach 80. XX wieku etiopskich Żydów do Izraela.
Film ten, który zdobył wiele prestiżowych nagród na
różnych festiwalach filmowych, nosi intrygujący tytuł: „Idź, żyj i stań się!” Va, vis et deviens). Są to słowa,
którymi etiopska matka, chrześcijanka, nie Żydówka,
zwraca się do swojego dziewięcioletniego syna, gdy
decyduje się wysłać go z żydowskimi przesiedleńcami
za granicę, do Izraela, by tam mógł żyć, rozwijać się
i stać się kimś. l zakazuje mu do siebie powrócić, zanim nie wykona tego jej polecenia: „Idź, żyj i stań się!”
Podobnie otwarte i nieokreślone jest też polecenie,
które Zmartwychwstały daje swoim uczniom: „Jak
Ojciec posłał Mnie, tak i Ja was posyłam!” Nie mówi
„dokąd” ani „do czego”. Jedynie, że ich posyła, wysyła
z miejsca za zamkniętymi, zaryglowanymi drzwiami.
Pozostałe słowa, jakie wypowiada Jezus przy tym
spotkaniu, zawierają ważne dla uczniów wskazówki,
dotyczące możliwości wypełniania przez nich Jego
polecenia i klimatu, w jakim powinna być realizowana ta zlecona im misja. Po pierwsze, że otrzymali
Ducha Świętego, po drugie, że mają jednać, godzić
ludzi z Bogiem i ludzi z ludźmi, aby lęk utracił władzę
nad człowiekiem i ustąpił miejsca radości.
To ogólne polecenie Jezusa musi przez każdego
z nas być wciąż „rozmieniane na drobne”, to znaczy
na konkretne postawy i działania, i to takie, bym
mógł je wypełnić na swój całkowicie indywidualny,
wyjątkowy sposób.



ezus powiedział do Nikodema:„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale
po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię
Jednorodzonego Syna Bożego”.
Refleksja niedzielna:
Jest taki rodzaj sądzenia, który bezkompromisowo i bezlitośnie doszukuje się tego, co słuszne
i prawe, l jest taki rodzaj sądzenia, który – pewnego nieznanego dnia – wszystko wyrówna oraz
wszystko i wszystkich podniesie, pocieszy i zbawi.
W dzisiejszej Ewangelii dystansuje się Jezus nawet
od tego ostatniego rodzaju sądzenia. Mówi jasno,
że Bóg nie przyszedł na ten świat, żeby go osądzić
i potępić, ale żeby go ocalić i zbawić. Niekiedy nam
– ludziom – bardzo trudno przychodzi myśleć w
innych kategoriach niż „sądzić”, „zgodne z prawem”
i „wyrokować”. Z trudem przychodzi nam dopuścić
inne myślenie nawet w naszych relacjach z Bogiem.
Raczej rzadko przychodzi nam na myśl, że można też
dać czy pozwolić się zbawić przez Boga, przyjąć po
prostu od Niego ocalenie jako dar. Zbyt głęboko tkwi
w nas świadomość o potrzebie własnego wysiłku
i o konieczności zasług, by zyskać przychylność Boga,
Sędziego. A może jest tak, że nie tylko nie nabyliśmy
nawyku pozwolenia obdarowywania nas czymkolwiek niezależnie od naszych zasług i czujemy się
jakoś nieswojo, gdy ktoś chce nas czymś obdarować
tak po prostu, za nic, z samej miłości, ale nawet nie
chcemy dopuścić do siebie myśli, że Bóg mógłby nam
dać coś za darmo, nawet jeśli zdajemy się wierzyć,
że jest Miłością. W nadchodzącym tygodniu może
zatem dobrze by było „ćwiczyć się” w pozwoleniu
miłowania nas i zbawienia przez Boga niezależnie od
naszych zasług. „Ćwiczyć się” znaczy, że prawdopodobnie, a nawet na pewno, jeszcze często będziemy
wpadali w pułapkę starego sposobu myślenia. Ale
warto przywyknąć do myśli, że Bóg przyszedł nas
zbawić, bo nas ukochał, gdy byliśmy jeszcze daleko
od Niego i nie mieliśmy niczego, by sobie na Jego
zbawienie zasłużyć.
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„Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”...
Błogosławmy Boga za Jego Syna Jezusa Chrystusa, który
umarł za nasze grzechy, a Zmartwychwstając otworzył nam
bramy nieba!
Błogosławmy Boga za obietnicę zesłania Ducha ŚwiętegoDucha Odnowiciela, Ducha Pocieszyciela!
Błogosławmy Boga za łaskę wyniesienia na ołtarze Ojca Świętego Jana Pawła II.
Bądź uwielbiony, Panie, nasz Boże.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA – ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO,
12 czerwiec 2011
Słowo Boże: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Sekwencja; J 20,19-23
Główne Uroczystość odpustowa w Sanktuarium
Maryjnym w Studzienicznej

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY, 19 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Wj 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18
Dzisiaj taca na WSD w Elku w dekanatach: Filipów,
Giżycko, Gołdap, Olecko, Sejny, Suwałki, Węgorzewo.

PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA, 13 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 2,1-11 lub
J 19,25-27 lub Łk 1,26-38
W modlitwie powszechnej okolicznościowe wezwanie za kościół diecezjalny i naszych pasterzy.
Jubileusze kapłańskie i osób życia konsekrowanego w katedrze ełckiej

PONIEDZIAŁEK – Dzień Powszedni,
20 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 12,1-9; Mt 7,1-5

WTOREK – Wsp. Bł. Michała Kozala, b, m,
14 czerwiec 2011,
Słowo Boże: 2 Kor 8,1-9; Mt 5,43-48
ŚRODA – Wsp. Bł. Jolanty, z. 15 czerwiec 2011,
Słowo Boże: 2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
CZWARTEK – Dzień Powszedni, 16 czerwiec 2011,
Słowo Boże: 2 Kor 11,1-11; Mt 6,7-15
Dzień świętości kapłańskiej w par. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu
PIĄTEK – Wsp. Św. Br. Alberta Chmielowskiego, z.
17 czerwiec 2011,
Słowo Boże: 2 Kor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23
SOBOTA – Dzień Powszedni, 18 czerwiec 2011,
Słowo Boże: 2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34
Sakrament bierzmowania w naszej parafii.
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WTOREK – Wsp. Św. Alojzego Gonzagi, z.
21 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 13,2.5-18; Mt 7, 6.12-14
ŚRODA – Dzień Powszedni, 22 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO),
23 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Pwt 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17;
J ,51-58
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
Dzień Ojca – okolicznościowe wezwanie w modlitwie powszechnej.
Rocznica święceń biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego – okolicznościowe wezwanie w modlitwie powszechnej.
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIE ŚW.
JANA CHRZCICIELA, 24 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Iż 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80
SOBOTA – Dzień Powszedni, 25 czerwiec 2011,
Słowo Boże: Rdz 18,1-15; Mt 8,5-17



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

W czerwcu warto by...
SERCE JEZUSOWE
Błogosławiony Jan Paweł II wielokrotnie wzywał
cały Kościół, aby pielęgnował najbardziej autentyczne
formy kultu Serca Pana Jezusa. „Z okazji uroczystości
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz poświęconego
mu miesiąca czerwca zachęcałem często wiernych, aby
wytrwale praktykowali ten kult, który zawiera orędzie
niezwykle aktualne w naszych czasach, ponieważ z Serca
Syna Bożego, umarłego na krzyżu, wytrysnęło wiekuiste
źródło życia, które daje nadzieję każdemu człowiekowi. Z Serca ukrzyżowanego Chrystusa rodzi się nowa
ludzkość, odkupiona od grzechu. Człowiek roku 2000
potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznawać Boga i samego siebie; potrzebuje Go, aby budować cywilizację
miłości..”. Przywołuję te słowa błogosławionego Jana
Pawła II, aby zachęcić do czytania wypowiedzi Papieża
– Polaka małymi fragmentami w czasie nabożeństw
czerwcowych w naszych kościołach.
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 12 czerwca
To wielkie święto Kościoła. To początek odważnego
głoszenia zmartwychwstałego Chrystusa. On żyje i jest
obecny pośród nas, jest obecny w swoim Kościele. Posyła
nam swego Ducha Pocieszyciela, aby nas nauczył dochodzenia do prawdy, do miłości. Nasza młodzież już za
kilka dni ma przyjąć Jego dary w sakramencie dojrzałości
chrześcijańskiej. Dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności (wiedzy), pobożności,
bojaźni Bożej mają być wsparciem w dojrzałym życiu
chrześcijańskim. Duchu Święty, dodaj odwagi naszym
młodym, aby umieli wiary swojej bronić, wyznawać ją
i według niej żyć.
BOŻE CIAŁO 23 czerwca
Każdorazowo uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa to
dla duszpasterzy spore wyzwanie organizacyjne. Bardzo cieszy inicjatywa wielu wydawnictw, które spieszą
z pomocą, oferując tła do ołtarzy, bo te, które widziałem
w wielu parafiach – często tylko kolorowy dywan, a na
nim ckliwe obrazy – błagają o więcej wrażliwości i wyobraźni. Jednak sama dekoracja nie wystarczy, choć jej przygotowanie zajmuje dużo czasu i energii. Powstały opracowania pomagające wzbogacić liturgię przy czterech
ołtarzach. Zachęcam do ich wykorzystania. Zawierają
mądre komentarze, modlitwy wiernych. W parafii cztery
ołtarze to okazja do prezentacji różnych stanów w naszej wspólnocie: zawodów (służby), wspólnot, młodych,
mniejszości językowych. Każda z nich czyta wezwania
modlitwy powszechnej, komentarz, a chór czy schola
śpiewają pieśni. Ważne miejsce w naszej procesji zajmuje Ewangeliarz, który niesionym jest przed Najświętszym Sakramentem. Słowo Boże poprzedza sakrament
i jemu zawsze towarzyszy. Bo słowo Boże prowadzi do
Eucharystii. Turyferariusz idzie przed lektorem niosącym
Ewangeliarz. W wielu dużych miastach w ostatnim czasie
pojawiła się bardzo niepokojąca tendencja. Polega ona
na zaniechaniu w Boże Ciało procesji w parafiach na rzecz
organizowanej jednej wielkiej manifestacji wiary. Jednak
prowadzi to do tego, że wiele osób w tym dniu rezygnuje
z udziału w tak wielkim zgromadzeniu. Zatem chciejmy



w tym dniu przejść ulicami naszej własnej parafii, aby Pan
zajrzał w nasze domy i zagrody. Niech Chrystus idzie ze
swym błogosławieństwem i będzie bardzo blisko nas.
Wielkie manifestacje zostawmy na inne okazje.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Uroczysta Eucharystia dla dzieci i młodzieży kończącej swój kolejny rok nauki powinna być jednym wielkim
dziękczynieniem. O tym, że trzeba podziękować Panu
Bogu i nauczycielom, dobrze wiemy. Ale czy nie warto
podziękować też uczniom, którzy dali z siebie wszystko,
aby swoje zadania wypełnić znakomicie! Szczególnie
zachęcam do publicznego wyróżnienia uczniów, którzy
są wzorowi na lekcji religii i wzorowo spełniają wszystkie
obowiązki ucznia w szkole. Fundujemy dla nich kilka
wartościowych nagród, które na tle książek po parę
złotych, wręczanych na uroczystych apelach szkolnych,
wypadają znakomicie i są „przedmiotem pożądania” dla
pozostałych uczniów, zachęcając ich do solidnej pracy
i aktywności.
PRACE GOSPODARCZE W PARAFII
Podjęty remont kapitalny domu parafialnego (plebanii) był koniecznością. Budynek powstał w 1903 roku
jako dom kapitulny służący kapitule sejneńskiej przy
ówczesnej katedrze, potem mieszkania dla księży profesorów seminarium duchownego i gimnazjum męskiego.
Po wojnie pełnił funkcję plebanii z mieszkaniami dla
rodzin, które tu właśnie znalazły schronienie na wiele lat.
Od czasu powstania budynek nie przechodził poważniejszych remontów, próbowano dopasować go jedynie dla
doraźnych potrzeb. Dzisiaj, aby mógł spełniać wymagania plebanii i służył celom duszpasterskim wspólnotom
istniejącym w parafii, poważnej kancelarii i archiwum
starych ksiąg metrykalnych, poradni rodzinnej, biblioteki
parafialnej musi być wewnątrz przebudowany. Musi też
spełniać dzisiejsze wymagania techniczne w zakresie
instalacji, ekologii, oszczędności energii itp. Dlatego
zdecydowaliśmy się na remont gruntowny i wdzięczny
jestem wszystkim, którzy rozumieją tę potrzebę wspierając ją na wszelki sposób.
Przed nami również remont okien w kaplicy Matki
Bożej. Dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30 tys. zł plus nasz wkład własny
w wysokości 11 tys. zł nastąpi renowacja istniejących
okien oraz dostawienie okien dodatkowych zewnętrznych. Te prace będą wykonane w lipcu.
Tworzy się również projekt budowlany bazyliki mający posłużyć w przyszłości wielu pracom remontowym
przy naszym pięknym obiekcie. Dzisiaj, aby starać się
o jakiekolwiek dofinansowanie z zewnątrz potrzebny
jest całościowy projekt budowlany. Stąd niezbędne są
te „papierowe” działania. Na to otrzymaliśmy dotację od
Podlaskiego Konserwatora Zabytków w wysokości 14 tys.
zł plus 16 tys. zł naszego wkładu własnego. Serdeczne
Bóg zapłać wszystkim naszym parafianom składającym
swoje ofiary na utrzymanie naszych cennych obiektów
zarówno poprzez ofiary na tacę w niedzielę, jak i indywidualnie w kopercie na bieżące remonty.
Bóg zapłać.
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Litania do Błogosławionego Jana Pawła II
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Bogurodzico Dziewico – módl się za nami.
Pielgrzymie Dobrej Nowiny – módl się za nami.
Pielgrzymie niosący Prawdę – módl się za nami.
Pielgrzymie dialogu – módl się za nami.
Pasterzu intelektualistów – módl się za nami.
Pasterzu dziennikarzy – módl się za nami.
Pasterzu podróżników – módl się za nami.
Pasterzu artystów – módl się za nami.
Pasterzu sportowców – módl się za nami.
Pasterzu pracujących i bezrobotnych – módl się za nami.
Pasterzu Polaków – módl się za nami.
Pasterzu całego świata – módl się za nami.
Przyjacielu dzieci – módl się za nami.
Wielki Przyjacielu młodzieży – módl się za nami.
Wzorze oddania się Niepokalanej – módl się za nami.
Wzorze pracowitości – módl się za nami.
Wzorze pokory – módl się za nami.
Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych – módl się za nami.
Pociecho niepełnosprawnych – módl się za nami.
Pociecho porzuconych i osieroconych – módl się za nami.
Pociecho umierających – módl się za nami.
Kapłanie otwarty na człowieka – módl się za nami.
Relikwiarz krwi bł. Jana Pawła II
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny – módl się za nami.
Fot.: Marek Borawski
Orędowniku Miłosierdzia Bożego – módl się za nami.
Orędowniku pokoju – módl się za nami.
Orędowniku cywilizacji miłości – módl się za nami.
Orędowniku sprawiedliwości społecznej – módl się za nami.
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć – módl się za nami.
Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć – módl się za nami.
Obrońco godności każdego człowieka – módl się za nami.
Olbrzymie wiary, nadziei, i miłości – módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, Błogosławiony Janie Pawle,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, Wieczny Boże w swojej łaskawości i miłości obdarzyłeś swój Kościół dobrym
i do końca wiernym pasterzem w osobie Jana Pawła, spraw, by lud Boży został umocniony wiarą,
nadzieją i miłością i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem. Daj nam, prosimy Cię Panie naśladować swoim życiem Twego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy godnie szli za Tobą, służyli Tobie
całym swoim życiem i nigdy nie ustawali w dziękczynieniu za otrzymane od Ciebie dary. Który
żyjesz i królujesz na wieli wieków. Amen.
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Boże Ciało
Miesiąc czerwiec, w którym obchodzimy
uroczystość Bożego Ciała jako uczczenie pamiątki obdarowania ludzi najwyższym dowodem niepojętej Miłości Bożej, w oddaniu nam
siebie samego w Najświętszym Sakramencie.
Miesiąc ten poświęcony jest czci Najświętszego
Serca Jezusowego.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisze „że
Kościół posiada serce i to Serce płonie Miłością”.
Symbolem tej Miłości, którą Boski Odkupiciel obdarza nas nieustannie jest Najświętsze
Serce Jezusa przebite za nasze grzechy i dla
naszego zbawienia.
Tajemnica Miłości, którą ustanowił Chrystus
w Ciele i Krwi, a którą przeżywamy w szczególny sposób w Uroczystość Bożego Ciała jest
nieustannie adorowana przez Kościół i jest największym skarbem i źródłem chrześcijańskiego
życia.
Uroczystość Bożego Ciała kojarzy się z procesją eucharystyczną po ulicach naszych osiedli,
miast i wiosek. Boże Ciało zostało ustanowione
przez papieża Urbana IV w 1264 roku, w związku z cudem eucharystycznym we Włoszech
w mieście Bolesna.



W eucharystycznej procesji Bożego Ciała
idziemy za Najświętszym Sakramentem, za
Chrystusem- jak owce za swoim pasterzem
– i jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego, będącego w drodze do wiecznej ojczyzny.
Wszyscy idziemy za Barankiem Bożym, który
gładzi grzechy świata, a zarazem daje siebie
jako pokarm życia wiecznego.
Podążając w procesji pełni skupienia i adoracji stajemy się sakramentalnym znakiem
Kościoła.
Eucharystyczna procesja Bożego Ciała sprawia, że nasza osobista cześć dla Jezusa ukrytego
w Najświętszym Sakramencie przeobraża się we
wspólnotową manifestację wiary Kościoła.
Uczestnicząc w tej procesji mamy okazję
nie tylko poznać, ale wprost doświadczyć czym
jest nasza wiara i Kościół;- że to jest żywy Jezus
Chrystus obecny pośród nas i w nas po to, aby
obdarzać nas swoją nieskończoną Miłością.
Eucharystyczna procesja w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa dla każdego z nas ma być
pełnym podniosłej radości spotkaniem z Panem
Jezusem i manifestacją naszej wiary.
(Jadwiga)
SIEWCA

Moje
spotkania
z Karolem
Wojtyłą
Są

w życiu chwile, których nie można zapomnieć; w moim życiu do takich należą
spotkania z Janem Pawłem II; najpierw, gdy
był kardynałem, potem gdy został wybrany na
papieża.
Po raz pierwszy spotkałam Karola Wojtyłę
we wrześniu 1975 roku, w Sejnach. Odbywała
się tam uroczystość koronacji figury Matki Bożej
łaskami słynącej. Brali w niej udział kardynałowie Wojtyłą i Wyszyński, biskup łomżyński
Mikołaj Sasinowski oraz Episkopat. Po apelu
w Bazylice sejneńskiej młodzież z Augustowa,
Sejn, Suwałk wraz z księżmi moderatorami
i katechetami spotkała się przy ognisku. Bawiąc się, śpiewano różne piosenki c pozo we
i wykonywano skecze. W pewnym momencie
do ogniska zbliżyła się czarna postać, uniosła
nieco sutannę i w rozpędzie przeskoczyła ognisko, przy oklaskach młodych i ku ich ogromnej
radości. Był to kardynał Wojtyłą, który okazał
się niezmordowanym uczestnikiem zabawy. Na
drugi dzień spotkałam się z Nim przy furtce do
plebanii. Po przywitaniu po wiedział :„Ma siostra
bardzo operatywną scholę i rozbawioną młodzież”. Na pamiątkę wręczył mi piękny różaniec:
koraliki„piasek pustyni” (mam go do dziś).
Moje drugie spotkanie z Karolem Wojtyłą,
już jako Ojcem Świętym, miało miejsce podczas XII Światowego Dnia Młodzieży w Paryżu.
Pojechałam tam z Łucka, z młodzieżą ukraińską.
Na końcowa mszę przyjechało ponad milion
młodych. Na zakończenie Ojciec Święty zaprosił
młodych na następny Światowy Dzień Młodzieży, do Rzymu, w roku 2000, co zostało przyjęte
z radością i wykonane. Spotkanie z Papieżem
w Paryżu, odbyło się na hipodromie Longchampe. Po zakończeniu uroczystości młodzież ukraińska, pomimo zmęczenia, chciała zobaczyć
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Paryż. Autokarem podjechaliśmy na ważniejsze place. Katedrę Notre Damę zwiedziliśmy
dokładnie. W pamięci zostały nam przepiękne
witraże i ogromna gwiazda przed wejściem do
świątyni.
Od sierpnia 1998 roku pracowałam w Łucku, na Ukrainie. 12.VI. 1999 wraz z wiernymi
z Wołynia udałam się do Zamościa na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Pierwszy raz
pozwolono tak dużej grupie (około 1000 osób)
opuścić Teraj. Na granicy witał nas ksiądz Andrzej Puzon z jednostki wojskowej w Hrubieszowie, a żołnierze tej jednostki wręczyli każdemu
pielgrzymowi z Ukrainy suchy prowiant. Gdy
wracaliśmy po mszy z Ojcem Świętym, zaprosili
nas na wojskową grochówkę. Pielgrzymi wołyńscy byli też urzeczeni dekoracją trasy papieskiej
pielgrzymki i mijanych domów. W Zamościu
była tylko Liturgia Słowa, w której Papież podkreślił piękno ojczystej ziemi. Powiedział:„Tu
z wyjątkową mocą przemawia błękit nieba, zieleń lasów, sadów i pól, srebro jezior i rzek. Tu
śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po
polsku...” Oddał hołd pracy ludzkiej, zwłaszcza
rolniczej. Pozdrowił bardzo serdecznie pielgrzymów z Ukrainy.
(Dokończenie w następnym numerze)
s. Teresa Olesik
(pracowała wiele lat w Sejnach jako katechetka)



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.

Ofiarodawcy kolędowi
W „Siewcy” umieszczamy wszystkich ofiarodawców, którzy złożyli oprócz ofiary kolędowej specjalną ofiarę czasie kolędy na prace
remontowe w tym roku. Serdeczne Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom poniżej, którzy złożyli w sumie 860 zł.
Gryguć Stanisław Marta,Sejny, 22 Lipca
Wróblewska Krystyna,Sejny, 1 Maja
Modzelewscy Sławomir Anna,Sejny, Konopnickiej
Czokajło Wiesław Irena,Sejny, Leśna
Bielak–Schonhardt Bożena,Sejny, Zawadzkiego
Ogurkis Stanisław Grażyna,Sejny, Zawadzkiego
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Józef Barbara,Sejny, 1 Maja

Remont domu parafialnego

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło
80 rodzin na sumę 9010 zł.
Ołubowicz Celina,Sejny, Konarskiego
Radziun Lucyna,Sejny, Wojska Polskiego
Nieszczerzewska Anna,Sejny, Konarskiego
Zianowicz Wojciech Marzanna,Sejny, Konarskiego
Luto Helena,Sejny, Młynarska
Namiotko Natalia,Sejny, Strażacka
Tarasiewicz Bogumiła,Sejny, Konarskiego
Kubrak Józef,Grudziewszczyzna
Staniewicz Henryka,Sejny, Wojska Polskiego
Grzybowscy Ryszard Romana,Sejny, W. Polskiego
Łejmel Zofia,Sejny, Konarskiego
Dąbrowscy Andrzej Leokadia,Babańce
Poszwa Mariusz Justyna,Babańce
Łebska Weronika,Bubele
Maksimowicz Waldemar Renata,Sejny, Zawadzkiego
Staniewicz Stanisław Wanda,Sejny, Nowotki
Ogórkis Czesław Aldona,Konstantynówka
Polanis,Radziuszki
Żegarscy Grażyna i Jan,Sztabinki
Czakis Zdzisław Ewa,Sejny, Emilii Plater
Czajkowska Halina,Sejny, Rittlera
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Winikajtis Józef Adela,Klejwy
Staniewicz Stanisław Wanda,Sejny, Nowotki
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Ponganis Marian Halina,Sejny, Piłsudskiego
Anonimowo,
Chowaniec Zofia,Sejny, Zawadzkiego



Kubrak Stanisław Eugenia,Kielczany
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Sewastynowicz Franciszek Lucyna,Sejny, Konarskiego
Szczudło Jadwiga,Gawiniańce
Leonowicz Jan Helena,Sejny, Łąkowa
Bugielscy Jan Janina,Marynowo
Bartoszewicz Józef Janina,Sejny, Pl. Św. Agaty

Dzieci, które w tym roku po raz pierwszy w pełny sposób uczestniczyły w Eucharystii:
22/05/2011 – w języku polskim:
Bednarek Bruno, Bednarek Filip, Bizio Natalia,
Borowski Kacper Artur, Chrapowicka Julia Danuta,
Cyruszys Paweł, Czeszkiewicz Agata, Forencewicz
Weronika,Gaus Justyna, Gąsiorowski Grzegorz,
Gibas Gabriela, Gołębiewska Patrycja, Grochowska Natalia, Gryguć Monika, Gryguć Wojciech,
Hołubowicz Magdalena, Idzikowska Marcelina,
Jachimowicz Michał, Jankowska Patrycja, Janczulewicz Izabela, Januszewicz Kinga, Jeżewska
Julia, Jurkiewicz Anna Marianna, Jurkiewicz Maciej,
Juszkiewicz Sylwia, Kalinowski Hubert, Kamińska
Wiktoria, Klucznik Magdalena, Kobyliński Kacper,
Kowalewski Michał, Krakowska Martyna, Krutul
Bartłomiej, Kryjer Kinga, Kutyło Natalia, Laskowska
Sandra, Leończyk Edyta, Ludorf Michał, Luto Hubert, Mackiewicz Zbigniew, Makowski Adam, Maksimowicz Julia, Masłowska Paulina, Miszkiel Karol,
Mikłaszewicz Kacper, Modzelewska Natalia, Moroz
Paweł, Naumowicz Adrian Andrzej, Niechciałkowski Michał, Niemkiewicz Michał, Ogurkis Gabriela,
Ogurkis Klaudia, Pachutko Mateusz, Pawełek Kinga, Polanis Jakub Jan, Polens Mateusz, Pietkowski
Kacper Ludwik, Pieciukanis Aneta, Przeborowska
Florentyna Anna, Rejmontowicz Kamila, Rukszan
Sandra, Rekuć Urszula, Rybka Zofia, Salwecki Dawid, Sankowska Angelika, Sikorska Maja Antonina,
Sikorski Marcin, Staśkiewicz Kamil, Skupski Adam,
Szkutnik Gabriela Julia, Święcicka Maria, Tomkiewicz Przemysław, Tubiszewski Jakub, Turynowicz
Kacper, Walento Kamila, Witkowski Jakub, Wydro
Mateusz, Zajko Gabriela, Zdancewicz Aleksandra,
Zdancewicz Jakub, Zubowicz Natalia, Zubrzyńska
Karolina, Żyliński Antoni, Sokołowski Adrian Radosław, Piekarska Wiktoria.
SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie
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Dzisiejsza niedziela dopełnia radość świąt Zmartwychwstania Pańskiego, gdy cały Kościół przeżywa uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niech moc Ducha Ożywiciela napełnia nas każdego
dnia naszej wędrówki. Powierzmy się Duchowi Świętemu i prośmy o Jego dary dla naszej Wspólnoty
parafialnej, a zwłaszcza dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, aby dojrzale
i z odwagą przyjęła łaskę Boga na dalsze życie chrześcijańskie.
W poniedziałek, 13 czerwca Kościół obchodzi święto Maryi, Matki Kościoła, która jest główną
Patronką naszej Ełckiej Diecezji – z tej racji w katedrze ełckiej obchodzone są tego dnia jubileusze
kapłańskie i zakonne. Maryja trwała jednomyślnie na modlitwie wraz z Apostołami, na których zstąpił
Duch Święty. Uciekając się pod Jej obronę, starajmy się być podobni do Apostołów, którzy z mocą
zaczęli głosić Ewangelię. Msze św. o 6.30; 8.00; 10.00 i 17.30. Tradycyjnie przeżywać będziemy odpust
w kościółku w Żegarach. Msza św. w języku litewskim o 14.30; po polsku o 16.00.
Dzień Świętości Kapłańskiej wszyscy kapłani naszej diecezji przeżywać będą 16 czerwca, we
czwartek w Piszu. Każdego roku kapłani gromadzą się, aby przeżyć dzień pokuty i pojednania,
odnowić zobowiązania kapłańskie i przeżyć wspólnotę ze swoimi pasterzami. Prosimy o modlitwę za
wszystkich kapłanów, także i za nas.
Młodzież naszej parafii po rocznym przygotowaniu przystąpi do sakramentu bierzmowania,
czyli dojrzałości chrześcijańskiej w sobotę o godz. 18.00. Szafarzem tego sakramentu będzie
biskup Romuald Kamiński, pomocniczy ełcki. Do sakramentu pokuty i pojednania młodzi i ich rodzice,
świadkowie przystąpią w piątek, 17 czerwca o 16.00.
Niedziela Trójcy Przenajświętszej nie należy już do okresu wielkanocnego, to jednak jest jego
istotnym dopowiedzeniem. Cała działalność Jezusa, zakończona Jego Zmartwychwstaniem i
zesłaniem Ducha Świętego, była objawieniem tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego. Dziękujemy Bogu,
że pozwolił nam tę tajemnicę poznać. W naszej Wspólnocie tej niedzieli przeżywać będziemy ważne
wydarzenia: Msza św. celebrowana przez Biskupa Ełckiego o godz. 11.30 w intencji ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 roku, a zwłaszcza za tych, którzy w różny sposób byli
związani z Ziemią Sejneńską, bo byli u nas, uczestniczyli w uroczystościach patriotyczno-religijnych,
darzyli sympatią nasze miasto i ludzi tu mieszkających: prezydent Lech Kaczyński z Małżonką Marią,
prezydent Ryszard Kaczorowski, biskup polowy WP Tadeusz Płoski, v-ce marszałek Sejmu Krzysztof Putra,
gen. Stanisław Nałęcz-Komornicki, minister Andrzej Przewoźnik, aktor Janusz Zakrzeński. Pamiętaliśmy
o nich za życia, darzyliśmy ich serdecznością, a często przyjaźnią, nie możemy o nich zapomnieć, kiedy
wypełnili swoje życiowe zadanie służąc Bogu i Ojczyźnie, a z niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności
zostali tak nagle wyrwani z rzeczywistości ziemskiej i żyją wiecznie. Im poświęcamy monument, którego istotą jest pochylony krzyż rozcinający taflę szkła zamglonego w kształcie lotniczej szachownicy.
Drugą uroczystością tego dnia będzie odsłonięcie tablicy na miejsce istniejącej na Pałacu Biskupim
mówiącej o „Muzeum Ziemi Sejneńskiej”, które odtąd za swego Patrona obrała arcybiskupa Romualda
Jałbrzykowskiego, człowieka od młodych lat związanego z Sejnami, wychowanka seminarium, a potem
profesora i wicerektora seminarium, a ostatecznie biskupa sufragana diecezji sejneńskiej, wielkiego
społecznika i przyjaciela. Zachęcam do zajrzenia na ostatnią stronę „Siewcy” – znajdziemy tam więcej
treści o tym niezwykłym i wielkim kapłanie.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej będzie we czwartek, 23 czerwca. Chrystus ukazuje
nam źródło naszego życia, jakim jest Eucharystia. Jest to święto wdzięczności za Nią. W radości
pójdziemy w procesji eucharystycznej ulicami naszego miasta. Procesja jest kulminacyjnym punktem
tego dnia, dlatego chcemy ją przeżywać razem z całą parafią, także parafianami języka litewskiego,
których prosimy o przygotowanie trzeciego ołtarza i poprowadzenie liturgii i śpiewu w języku litewskim. Rozpoczniemy wspólną Eucharystią o godz. 11.00, po czym pójdziemy w procesji do czterech
ołtarzy. Prosimy o przygotowanie ołtarzy: I ołtarz przygotują służby mundurowe: Straż Graniczna; Straż
Pożarna i Policja; II – Akcja Katolicka naszej Parafii; III – Parafianie języka litewskiego; IV – Gimnazjum
bł. Jana Pawła II. Udekorujmy także nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi
nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. Na procesję zapraszamy wszystkich,
włączmy się aktywnie niosąc wszystkie chorągwie, sztandary, feretrony. Dzieci w strojach pierwszokomunijnych. Dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatów. Liczymy na młodzież i dzieci w ludowych
strojach litewskich. Prosimy o zaopatrzenie się w śpiewniki z pieśniami eucharystycznymi.
Przez całą oktawę, do następnego czwartku, 30 czerwca, będziemy uwielbiać Pana Jezusa
w Eucharystii. Codzienną Mszę Świętą połączymy z czerwcowym nabożeństwem i procesją
eucharystycznąprzed kościołem. Choć nie będą to już dni wolne od pracy i zajęć, podobnie jak dzisiaj
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Intencje mszalne 12–26.06.2011 r.
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO,
12 czerwca 2011
07:00 +Zofia +Franciszek Rasiul i ich rodzice
08:30 +Józef Korzeniecki
10:00 +Rafał Rupiński (greg)
11:30 Za parafian
13:00 (LT): +Józef +Weronika +Julia +Michalina
Gaus +Eugenia +Stanisław Szczerbińscy
Krasnowo:
17:30 +Józef +Marianna Malinowscy
PONIEDZIAŁEK, 13 czerwca 2011
06:30 +Antoni Okulanis
06:30 +Andrzej Skorupski (6 rocz.)
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Antoni +Marianna +Lucjan z rodz. Staśkiel
08:00 +Genowefa Dzimitko (m-c od pogrzebu)
17:30 +Anna (2 rocz.) +Jan (12 rocz.) Grudzińscy
17:30 +Antoni Grażulewicz
17:30 +Stanisława (9 rocz.) +Antoni z rodz. Paszkiewiczów
WTOREK, 14 czerwca 2011
06:30 O błog. Boże w gospodarstwie, zwłaszcza
w hodowli bydła
06:30 +Zofia Basiaga (3mc)
08:00 O błog. Boże i szczęśliwy przylot do Polski
Bożeny i Flawia
08:00 +Józef +Stanisław Bilewicz
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
17:30 +Antoni Cieślukowski
17:30 +Eugeniusz +Hieronima Kardel
ŚRODA, 15 czerwca 2011
06:30 +Magdalena +Jan z rodz. Sidorów +Antoni
i z rodz. Brzezińskich
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Anna +Stanisław +Sławomir Korzenieccy
17.30 +Stanisław Bizio (2 rocz.)
17:30 +Malwina Palewicz i zm. jej rodzice i rodzeństwo
CZWARTEK, 16 czerwca 2011
06:30 +Rafał Rupiński (greg)
06:30 +Józef Ponganis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Zofia +Józef Palanis
08:00 +Franciszek +Zofia +Rozalia Pietranis
08:30 LT +Aniela Kossa (3mc)
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla Aliny Pietrewicz
17:30 +Marianna +Bronisław Sojka
17:30 +Krzysztof Kowalewski
PIĄTEK, 17 czerwca 2011
06:30 +Agnieszka Hołubowicz (8mc)

10

06:30 +z rodz. Rekuć, Kamińskich i Cieślukowskich
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Janina Pietuszko (4mc)
08:00 +Czesława Krzemińska (m-c od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, miłość i zdrowie dla Izabeli
i Roberta w 5 rocz. ślubu
17:30 +Jan Zyskowski
17:30 +z rodz. Janczulewiczów i Leończyków
SOBOTA, 18 czerwca 2011
06:30 +Janina Chatkowska +Janina Pachucka
06:30 +Janina +Jan Leszczyńscy
08:00 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Agnieszki Leszczyńskiej w 18 rocz. urodz.
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Antoni Plikunas
18:00 O dary Duchu Świętego dla młodzieży bierzmowanej
NIEDZIELA PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY,
19 czerwca 2011
07:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Ireneusza Kossy w 18 rocz. urodz.
08:30 +Danuta +Stanisław Bugielscy
10:00 +Józef Żytkowski (29 rocz.) +Władysława
Kaszkiel (1 rocz.)
Żegary 10:00 LT +Olgierd Kupstas (m-c od pogrzebu)
11:30 Za zm. w katastrofie smoleńskiej 10.04.2010
13:00 (LT): +Marek Klimko (9mc) +Józef Masianis
(7 rocz.) +Piotr Marcinkiewicz (18 rocz.)
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Bronisława +Wacław Miszkiel +Stanisława
+Wacław Jatkowscy i ich rodzice
PONIEDZIAŁEK, 20 czerwca 2011
06:30 +Jan Milewski
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Henryki i Elżbiety
Staniewicz
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Aldona Pieczulis (8mc)
17:30 +Jadwiga +Stefan Rogalewscy i zm. z rodziny
17:30 +Zofia +Weronika Rutkowska
WTOREK, 21 czerwca 2011
06:30 +Antoni Maciukanis
08:00 +Czesław Lisewski (16 rocz.)
08:00 +Zdzisław Mrozicki (1 rocz.)
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:30 LT O błog. Boże zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla Marii Kobrzyńskiej w 90 rocz. urodz.
09:00 Zakończenie roku szkolnego dzieci – dziękczynna i o błog. Boże na wakacje
17:30 +Alicja +Natalia Paszkiewicz
SIEWCA

17:30 +Marta Staniewicz
17:30 +Janina Polakowska (15 rocz.)
ŚRODA, 22 czerwca 2011
06:30 +Janina Błaszczak (5 rocz.)
06:30 +Zofia Wala (3 rocz.)
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Józef Sikorski i jego rodzice
08:30 LT +Antoni +Aniela Kossa
17.30 Dziękczynna za 80 lat życia Ireneusza Sankowskiego i o błog. Boże
17:30 +Wanda Bobrowska i z rodz. Niziołów
CZWARTEK, 23 czerwca 2011
UROCZ. NAJŚW. CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ
07:00 O błog. Boże dla Anny i Romualda Szuszczewicz w 10 rocz. ślubu i dla rodziny
08:30 +Władysława +Stanisław Zaborowscy +Jadwiga +Romuald +Andrzej Zabłoccy
10:00 +Ks. Sylwester Domel i zm. z rodziny Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
11:00 Za parafian
11:00 +Rafał Rupiński (greg)
11:00 +Józef Misiukanis +Jan
17:30 +Robert (20 rocz.) z rodz. Milewskich i Sikorskich
PIĄTEK, 24 czerwca 2011
06:30 +Janina Klucznik (7mc)
06:30 +Jan Obuchowski
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Emilia +Bronisław +Bolesław z rodz. Jurkiewiczów
08:00 +Elżbieta +Jan Brzezińscy i ich rodzice
08:30 LT +Jan Gaus
17:30 +Stanisław Maksimowicz
17:30 +Leokadia Kaszkiel (7 rocz.)
17:30 +Jan Kruszyłowicz
SOBOTA, 25 czerwca 2011
06:30 +Jan Święcicki (2 rocz.)
08:00 +Janina +Stanisław Piotrowscy
08:00 +Rafał Rupiński (greg)
08:00 +Jadwiga +Tadeusz Krzywińscy
08:30 LT +Jonas +Jan Klimasara
15:00 Spotkanie absolw. LO po 35 latach od matury
17:30 +Józef i z rodz. Fidrychów i Ambrosiewiczów
NIEDZIELA XIII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU,
26 czerwca 2011
07:00 +Grzegorz Biziewski i z rodz. Budukiewicz
08:30 +Rafał Rupiński (greg)
10:00 +Maciej Buchowski (23 rocz.)
11:30 O błog. Boże dla Janiny i Mariana Czokajło
w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
13:00 (LT): +Jerzy +Antoni Auruszkiewicz +Władysław
Wasilewski +Cecylia +Danuta Pieczulis
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marianna Kozakiewicz
Nr 59/2011

Ogłoszenia

duszpasterskie (cd)
postarajmy się przyjść na to spotkanie z Jezusem
utajonym w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała poświęcenie wianków
z kwiatów i ziół oraz błogosławieństwo dzieci.
Dzieci klas trzecich obchodzą w tym roku
pierwszą rocznicę Komunii Świętej. Uroczystość ta będzie w niedzielę, 19 czerwca o godz.
10.00. Spowiedź dzieci w środę, 15 czerwca od g.
16.00. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów
Szkoły Podstawowej będzie we wtorek, 21 czerwca
na Mszy św. o godz. 9.00.
Niedziela, 19 czerwca to dzień modlitwy
i zbierania ofiar na nasze Seminarium Duchowne. Dzięki tym ofiarom z całej diecezji klerycy
mogą spokojnie przygotowywać się do przyszłej
pracy kapłańskiej. Módlmy się o nowe powołania
z naszej Parafii.
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Zapowiedzi przedślubne:

– Konrad Palewicz, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Agnieszka Kuklewicz, panna, Sejny,
Parafia tutejsza.
– Paulius Ruzgys, kawaler, Siauliai (LT),
Parafia Sv. Onos i Jurgita Maciukanis, panna,
Dusznica, Parafia tutejsza.
– Krzysztof Rembeliński, kawaler, Białystok, Parafia św. Wojciecha i Emilia Łuba,
panna, Sejny, Parafia tutejsza.
– Szymon Auron, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Joanna Bierdziewska, panna, Biała
Woda, Parafia Bożego Ciała w Suwałkach.
Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament małżeństwa:

04/06/2011
Agnieszka Szyryńska i Andrzej Lewczuk

Dzieci, które w tym roku po raz pierwszy w pełny sposób uczestniczyły w Eucharystii:
29/05/2011 – w języku litewskim:
Asta Gryguć, Diana Marcinkiewicz, Matas Pieczulis,
Artur Zdanowicz, Alida Teresa Sawicka, Wiktoria
Pachutko.
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Z ŻYCIA PARAFII
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy „Muzeum Ziemi Sejneńskiej im.
arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego” oraz „Kalendarium Życia i Posługi”
na ścianie Pałacu Biskupiego w Sejnach odbędzie się w niedzielę, 19 czerwca 2011.
Tablica została ufundowana przez Diecezję Ełcką i Sejneńskie Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami.
Uroczystość ta będzie poprzedzona
Mszą św. w Bazylice Sejneńskiej o godz.
11.30 celebrowaną przez pasterza diecezji Biskupa Jerzego Mazura. Po Mszy
św. odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie
monumentu upamiętniającego katastrofę pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010,
a zwłaszcza zmarłych związanych z Sejnami, którzy byli w naszym mieście.
WIZUALIZACJA

“TU POŁOWĘ ŻYCIA SWEGO PRZEBYŁEM
I TU POŁOWĘ SERCA SWEGO ZOSTAWIAM ‘’
Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski
(ur. 07.02.1876 – zm. 19.04.1955)

Kalendarium Drogi Pasterskiej:
studia w sejneńskim seminarium duchowym (1893–1898);
studia w petersburskiej Akademii Duchownej (1898–1901);
praca w kurii biskupiej w Sejnach (1901–1902);
profesor seminarium duchownego w Sejnach (1902–1908);
wicerektor seminarium duchownego w Sejnach (1908–1918);
biskup sufragan diecezji sejneńskiej (1918–1925);
pierwszy ordynariusz łomżyński (1925–1926);
arcybiskup metropolita wileński ( 1926–1955);
administrator apostolski metropolii wileńskiej
z siedzibą w Białymstoku (1945–1955).

Obszerne fragmenty drogi życiowej śp. arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego zamieszczaliśmy w Siewcy (nr 33 z lutego 2006 r). W najbliższych numerach naszej parafialnej
gazetki przypomnimy jego zasługi dla Sejn i Ziemi Sejneńskiej.
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.kuria.elk.pl
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