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MOC SŁOWA
Niedziela XVII Zwykła W Ciągu Roku 
– 24 lipca 2011
Mt 13,44-52

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: 
„Królestwo niebieskie podobne jest do skar-

bu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek 
i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne 
jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego 
pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną 
perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i ku-
pił ją”. „Dalej, podobne jest królestwo niebieskie 
do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby 
wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli 
ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, 
a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyj-
dą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedli-
wych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz 
i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?” 
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”. A On rzekł do nich: 
„Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się 
uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do 
ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa 
rzeczy nowe i stare”.

Refleksja niedzielna:
Tematem dzisiejszego fragmentu Ewangelii jest 

królestwo niebieskie. Jakże często Jezus wykorzystuje 
krótkie historie, przypowieści i porównania, by po-
móc swym słuchaczom pojąć, o co tak naprawdę 
chodzi, gdy mówi się o królestwie niebieskim. Ma się 
wrażenie, że nawet dla Jezusa zadanie przybliżenia 
słuchaczom rzeczywistości królestwa niebieskiego 
nie było łatwe. Gdyby było inaczej, nie musiałby 
tłumaczyć im, czym jest królestwo niebieskie, tak 
często i jakby wciąż od nowa, i za pomocą tak wielu 
słów i obrazów. Przypowieść z dzisiejszej Ewangelii 
opowiada o szukaniu i znajdowaniu, i o szczęściu 
znalezienia czegoś tak drogocennego, że wszyst-
ko inne wydaje się relatywnie mało warte – czymś, 
z czego można bez żalu zrezygnować, by zdobyć to, 
co najcenniejsze, i by tego nie utracić.

Dzisiejsza Ewangelia mówi też o rozróżnianiu 
– najpierw „tylko” o odróżnianiu ryb, ale zaraz także 
o odróżnianiu ludzi, l w tym przypadku chodzi o 
królestwo niebieskie – o nic więcej, ale też o nic mniej, 
l dlatego słowa Jezusa stają się tak radykalne, gdy 
wyjaśnia, że chodzi o odróżnianie dobrych i złych ryb, 
złych i sprawiedliwych ludzi, tego, co sprzyja życiu, 
i tego, co je tłamsi. l wreszcie pyta: „Zrozumieliście 

to wszystko?” Czy i my możemy odpowiedzieć Mu: 
„Tak jest!” Jeśli tak, to owo rozróżnienie muszę też 
zastosować do samego siebie – do wszystkiego, co 
jest we mnie i wokół mnie, i przeze mnie. Gdyby choć 
przez najbliższy tydzień udało mi się poćwiczyć w 
rozróżnianiu tego, co dobre a co złe, to być może 
dałbym szansę, by we mnie i w otaczającym mnie 
świecie było trochę więcej tego, co sprzyja prawdzi-
wemu życiu.

Niedziela XVIII Zwykła W Ciągu Roku 
– 31 lipca 2011
Mt 14,13–21

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzcicie-
la, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce 

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

Refleksja niedzielna:
Cud, o którym dowiadujemy się z dzisiejszej 

Ewangelii, streszcza się w trzech słowach: cudowne 
rozmnożenie chleba. Nie zaznacza się w nich, jak 
wielki był to cud. O ile w ogóle można porównywać 
cuda pod względem ich wielkości? Jak cud, to cud. 
W każdym razie wielkość tego cudu polega między 
innymi na tym, że po nakarmieniu pięcioma chle-
bami i dwiema rybami pięciu tysięcy głodnych ludzi 
pozostało więcej, niż było na początku – dwanaście 
koszów ułomków. Jak wielu głodnych mogłoby się 
jeszcze najeść do syta tym, co pozostało?!

Gdyby ktoś chciał zająć się pytaniem, jak Jezus 
tego dokonał, że kilkoma chlebami i rybami nakarmił 
rzesze głodnych słuchaczy, to śmiało można powie-



3Nr 62/2011

MOC SŁOWA KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XVII ZWYKŁA, 24 lipca 2011
Słowo Boże: 1 Krl 3,5.7-12; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52
Obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów 
mechanicznych z racji wspomnienia św. Krzysztofa

PONIEDZIAŁEK, 25 lipca 2011, 
Święto św. Jakuba Apostoła
Słowo Boże: 2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28
 
WTOREK, 26 lipca 2011, 
wsp. św. Joachima i Anny, rodziców NMP
Słowo Boże: Syr 44,1.10-15; Mt 13,16-17

ŚRODA, 27 lipca 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Wj 34,29-35; Mt 13,44-46

CZWARTEK, 28 lipca 2011, 
wsp. św. Sarbeliusza Mahklufa, prezb.
Słowo Boże: Wj 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53
Rozpoczęcie XIX Pieszej Pielgrzymki Diecezji Eł-
ckiej na Jasną Górę
 
PIĄTEK, 29 lipca 2011, wsp. św. Marty
Słowo Boże: Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58

SOBOTA, 30 lipca 2011, 
wsp. św. Piotra Chryzologa, b., dK.
Słowo Boże: Kpł 25,1.8-17; Mt 14,1-12

NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 31 lipca 2011
Słowo Boże: Iz 55,1-3a; Rz 8,35.37-39; Mt 14,13-21

PONIEDZIAŁEK, 1 sierpnia 2011, 
wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, b., dK.
Słowo Boże: Lb 11,4b-15; Mt 14,22-36

WTOREK, 2 sierpnia 2011, dzień powszedni
Słowo Boże: Lb 12,1-13; Mt 15,1-2.10-14
Odpust Porcjunkuli – można uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami nawiedzając Bazylikę Sejneńską

ŚRODA, 3 sierpnia 2011 dzień powszedni
Słowo Boże: Lb 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28

CZWARTEK, 4 sierpnia 2011, wsp. św. Jana Marii 
Vianney’a, prezb. Patrona Kapłanów
Słowo Boże: Lb 20,1-13; Mt 16,13-23
I czwartek miesiąca

PIĄTEK, 5 sierpnia 2011, wsp. Rocznicy Poświęce-
nia Rzymskiej Bazyliki NMP; Matki Bożej Śnieżnej
Słowo Boże: Pwt 4,32-40; Mt 16,24-28
I piątek miesiąca
Rocznica koronacji Obrazu MB w Rajgrodzie

SOBOTA, 6 sierpnia 2011, 
Święto Przemienienia Pańskiego
Słowo Boże: Dn 7,9-10.13-14 albo 2P 1,16-19; Mt 17,1-9
Odpust w Krasnopolu

NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 7 sierpnia 2011
Słowo Boże: 1 Krl 19,9a.11-13; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33

dzieć, że niezależnie, jak długo by dociekał przyczyn, 
nigdy nie dojdzie do zadowalającej odpowiedzi, chy-
ba że w wierze uzna w Jezusie Boga. Sensowniej 
jest postawić pytanie: Dlaczego Jezus uczynił ten 
cud? Nasuwa się właściwie tylko jeden powód: chciał 
do syta nakarmić głodnych. Nakarmić nie tylko ich 
dusze, ale i ciała. A tym, co po tym cudzie pozostało, 
karmimy się jeszcze dzisiaj. Wprawdzie nie było nas 
wówczas przy tym cudzie i nigdy nie uda się nam go 
powtórzyć, ale przecież i my możemy coś zrobić. Mia-
nowicie: nie odprawić nikogo, kto mnie potrzebuje. 
Z pewnością jest tak, że wielu mnie nie potrzebuje, 
i wtedy oczywiście niewiele mogę też zrobić. Ale 
zapewne jest kilku takich, którzy potrzebują, bym 
ich wysłuchał, oczekują mojej rady, liczą na moje 
materialne wsparcie albo moją modlitwę. To właśnie 
oni nadal wierzą w cud rozmnożenia tego, co się ma, 
i właśnie dla nich mam szansę go powtórzyć. Nie 
muszę się przy tym obawiać, że już nic nie pozostanie 
dla zbawienia mojej duszy.

Modlitwa 
Matki 
Teresy 
z Kalkuty

Życie jest błogosławieństwem - przyjmij je
Życie jest szansą - korzystaj z niej
Życie jest pięknem - podziwiaj je
Życie jest laurem - osiągnij je
Życie jest szczęściem - skosztuj go
Życie jest snem - uczyń z niego rzeczywistość
Życie jest wyzwaniem - sprostaj mu
Życie jest walką - podejmij ją
Życie jest przygodą - ośmiel się na nią
Życie jest zadaniem - wypełnij je
Życie jest grą - zabaw się nią
Życie jest drogocenne - strzeż go
Życie jest miłością - ciesz się nią
Życie jest smutkiem - pokonaj go
Życie jest hymnem - śpiewaj go
Życie jest tajemnicą - przeniknij ją
Życie jest obietnicą - wypełnij ją
Życie jest bogactwem -zachowaj je
Życie jest życiem - obroń je.



4 SIEWCA  

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Goście w naszym Sanktuarium

W okresie wakacyjnym do naszego Sejneńskie-
go Sanktuarium Matki Bożej przybywa wie-

lu pielgrzymów i turystów. Zachwyca ich piękno 
naszej Bazyliki, zauważamy ogromny podziw dla 
jej wystroju, zwłaszcza w słońcu przebijającym się 
przez kolorowe szyby okien. Ogromne wrażenie 
czyni na odwiedzających kaplica Matki Bożej i cu-
downa Figura Sejneńska. Zwłaszcza, kiedy usłyszą 
o czasie Jej powstania i Jej obecności w Sejnach, 
kiedy usłyszą o Jej wnętrzu, o Jej cudowności. 
Odwiedzający pozostawiają ślad swojej obecności 
w postaci modlitwy i wpisu do księgi zawierającej 
nie tylko zachwyt dla miejsca, ale także prośbę 
o modlitwę skierowaną do Matki Bożej. 

W połowie lipca od wielu lat przybywają do 
nasz pielgrzymi szczególni, bo idący pieszo z Su-
wałk do cudownego Sanktuarium w Ostrej Bramie 
w Wilnie. Zatrzymują się u nas w liczbie około 
tysiąca osób, aby posilić się Eucharystią, zawierzyć 
swoje pielgrzymowanie Matce Najświętszej. Od 
wielu lat podejmujemy pielgrzymów obiadem, 
aby nie ustali w drodze.

W tym roku wszyscy do-
stąpiliśmy niemałego zaszczy-
tu z wizyty w naszym Sanktu-
arium Gościa z Watykanu Jego 
Eminencji Kardynała Zenona 
Grocholewskiego, Prefekta 
Kongregacji ds. Wychowania 
i Szkół Katolickich, najbliższe-
go współpracownika dwóch 
papieży: bł. Jana Pawła II i Be-
nedykta XVI. Dostojny Gość, 
na prośbę Biskupa Ełckiego 
Jerzego Mazura przewodni-
czył Eucharystii dla pielgrzy-
mów i wygłosił Słowo Boże. 
Pielgrzymi zgotowali Księ-
dzu Kardynałowi serdeczną 
i gorącą owację. Widać było wyraźne wzruszenie 
i radość ze wspólnej modlitwy. Ksiądz Kardynał 
Zenon Grocholewski i Biskup Jerzy Mazur udzielili 
pielgrzymom pasterskiego błogosławieństwa i za-
wierzyli wszystkich Matce Bożej Sejneńskiej. Była 
też okazja oprowadzenia Dostojnego Purpurata 
po Bazylice i opowiedzenia historii naszej Bazyliki 
i przylegającego klasztoru podominikańskiego. 
Ksiądz Kardynał odwiedził także Muzeum Diecezji 
Sejneńskiej mieszczące się w klasztorze. Ksiądz 
Prefekt Kongregacji zajmującej się szkolnictwem 

katolickim na całym świecie przebywał na Ziemi 
Augustowskiej i Sejneńskiej na zaproszenie Spół-
dzielni Mleczarskiej „Mlekpol” z Grajewa. Odpo-
czywał na Wigrach, miał okazję zobaczyć piękno 
naszej ziemi i spotkać wielu ludzi, a wśród nich 
rodzinę Milewskich z Leszczewka, którą odwiedził 
Papież Jan Paweł II w 1999 roku. Ksiądz Kardynał 
jest człowiekiem otwartym, bardzo przystępnym, 
chętnie opowiadającym o swojej służbie Kościo-
łowi, zwłaszcza w odniesieniu do pracy, którą wy-
konuje w Stolicy Apostolskiej. Jego obecność w 
Sejnach, w naszej Bazylice pozostanie w pamięci 
jako piękne i ubogacające przeżycie.

Pielgrzymi idący do Ostrej Bramie doznali 
w Sejnach także głębokich przeżyć i są bardzo 
wdzięczni za serdeczne i pełnego wszelkiego 
dobra przyjęcie ich w naszej Parafii. My również 
chcemy wyrazić ogromną wdzięczność wszyst-
kim, którzy pomogli nam przygotować przyjęcie 
pielgrzymów: nasi Parafianie złożyli przy kościele 
ofiary pieniężne, p. Henryk Wydra dyrektor ZSCKR 

w Sejnach, p. Bożena Twar-
dowska dyrektor SP w Sej-
nach, Danuta Nubert prezes 
GS, Spółdzielnia Mleczarska 
„Mlekpol”, p. Protasiewicz 
‘Sklep warzywniczy’, ‘Au-
gustowianka’ – Augustów, 
p. Stanisław Kap Burmistrz 
Miasta Sejny, p. Daniłowicz 
‘Sklep Groszek’, p. Poszwa 
‘Restauracja Skarpa’, p. Zi-
niewicz ‘Sklep spożywczy’, 
p. Falejczyk ‘Falmet’, p. Kru-
tul ‘Apteka Malwa’, p.  Mysz-
czyńscy ‘Biuro geodezyjne’, 
p. Szułowicz ‘Dom Litewski’, 
p. Krakowscy ‘Sklep Krakus’, 
p. Tydman ‘Sklep ogrodni-

czy’, p. Szurc ‘Zakład pogrzebowy’, p.  Bobrowscy 
‘Kwiaciarnia’, p. Bobrowscy ‘Sklep Subiekt’, p. Wara-
komscy ‘Sklep wędkarski’, p. Fidrych ‘Tartak Sejny’, 
p. Dochód ‘Zakład fryzjerski’, p. Żytkowscy ‘Sklep 
gospodarstwa domowego’, p. Sewastynowicz ‘Pen-
sjonat w Sumowie’. Wszystkim składamy serdeczne 
Bóg zapłać. Orkiestrze OSP Sejny dziękujemy za 
radosne i głośne przywitanie Pielgrzymów i Do-
stojnych Gości. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi 
i obficie błogosławi a Matka Boża Sejneńska oto-
czy swoją opieką. 
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Intencje modlitwy na sierpień
Ogólna: 
Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa 
się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi 
na świecie zachę-tą do tego, by swe życie złączyli 
i budowali z Chrystusem.
Misyjna: 
Aby chrześcijanie krajów zachodnich byli otwarci 
na działanie Ducha Świętego i na nowo doświad-
czyli świeżości i entuzjazmu swej wiary.

Wolny czas
Obojętnie, czy siedzimy w domu czy jesteśmy 

w drodze – wolny czas zawsze jest też czasem, w 
którym to, co w dni powszednie było skutecz-
nie wypierane i tłamszone w stresie roboczych 
dni, teraz nagle wyłazi z wszystkich zakamarków 
i głośno domaga się głosu: rwące się relacje z 
bliskimi, zakłócone życie rodzinne, zaniedbane 
przyjaźnie. Gdy tylko zapragniemy dla siebie chwili 
odpoczynku i spokoju, tęsknocie tej staje w po-
przek wielki krzyż winy i poczucia nieudolności. 
Dlaczego dla tak wielu osób, które są mi drogie, 
miałem tak mało czasu? Dlaczego w dążeniu do 
sukcesu byłem niekiedy tak bezwzględny? Dla-
czego zaniedbałem tak wiele ważnych dla mnie 
spraw? Tym i podobnym oskarżeniom i wyrzutom 
sumienia wtórują gdzieś po drodze pogubione 
życzenia i tęsknoty.        

Było przecież coś, co pozwalało mi mimo 
wszystko żyć, co pomagało mi przetrwać ciężkie 
godziny i dni? Obok krzyża win wyrasta krzyż nie-
ziszczonych nadziei. Nie, nie jest tak! Jest to jeden 
i ten sam krzyż, który przypomina o tym, co w 
minionych tygodniach i miesiącach poszło nie 
tak i zarazem daje nadzieję, że ostatnie słowo nie 
należy do porażek, niepowodzeń. 

Pod tym krzyżem wolno mi usiąść i odnaleźć 
spokój. Wolno mi temu wszystkiemu, co się nie 
udało, przyjrzeć się spokojnie, nie wpadając w 
popłoch ani nie szukając ocalenia siebie i swego 
życia w jakiejś nadzwyczajnej formie urlopu. Ten, 
który umarł na krzyżu, wie o wszystkich moich 
słabościach i je przebacza. Wie też o moich nie-
powodzeniach i dobrze je rozumie. Nie muszę być 
doskonały ani w relacjach, ani w miejscu pracy, a 
tym bardziej nie potrzebuję jakiegoś „doskonałego 
urlopu”, bo Bóg kocha mnie takim, jakim jestem. 
Nie muszę być doskonały i nie zawsze musi być 
wszystko doskonałe – cóż może być bardziej od-
prężającego i pocieszającego.

Peter Kerne

Żyć nadzieją                      

Piętrzą się czarne chmury, kiedy mrok okry-
wa nasze widzenie przyszłości, gdyż wydaje się 
nam już stracone, to wówczas najgorsze co mo-
żemy zrobić to dać się pochłonąć, czyli nie tylko 
ocenić naszą sytuację jako beznadziejną i uwa-
żać, że tak już zostanie na zawsze i poddać się 
bierności jest największym wrogiem nadziei.

Nadziei potrze-
bujemy każdego 
dnia tak samo, jak 
codziennego chle-
ba. Jeżeli nie ożywia 
nas nadzieja na lep-
sze jutro, to niszczy 
nas zniechęcenie, re-
zygnacja ze wszyst-
kiego i smutek. Pan 
Bóg  obdarza nas 
łaską nadziei, ale 
należy ją przyjmo-
wać z wdzięcznością 
i pracować z nią, i nie 
poddając się przeciwnościom życia. Umocnieni 
nadzieją jesteśmy w stanie wszystkie je pokonać 
i zmierzać do celu naszego codziennego życia 
jakim jest niebo. To właśnie w niebie nastąpi 
spełnienia naszej nadziei. W trudnościach ro-
dzinnych, osobistych i społecznych trzeba zacho-
wać w sobie iskrę nadziei, która zdolna rozpalać 
pragnienie przemiany, umocnienia i rozwiązania 
troski o zwycięstwie miłości w naszym życiu. w 
codziennym życiu pełnych trosk, zajęć i kłopo-
tów, często zapominamy o kształtowaniu swego 
serca, o swojej chrześcijańskiej formacji.

Nasza ludzka rzeczywistość nie została stwo-
rzona przez ludzi na miarę naszego rozumowa-
nia, tym wszystkim jest Ten, w którego rękach 
zawsze jesteśmy – trzeba Panu Bogu zawsze ufać. 
Oddać się Jego opatrzności.

Nawet w największych przeciwnościach 
trzeba budzić w sobie nadzieję i żyć nią, one 
wskazują wszystkie możliwości i dodaje sił do 
walki. Żyjąc nadzieją, nie tylko otrzymujemy siły, 
ale promieniujemy nią na otoczenie, budując ją 
w tych, którym także jest ciężko – sama przeko-
nałam się o tym w swoim codziennym życiu.

Starajmy się więc kształtować w sobie 
chrześcijańską cnotę nadziei – nadziei zako-
rzenionej w Panu Bogu. Trzeba się otworzyć na 
Bożą opatrzność, by przyjąć nadzieję jako Jej 
dar. Złóżmy więc swoją nadzieję w Panu Bogu 
powierzając się Mu przez Serce Matki Bożej 
– Ona wciąż czuwa nad nami i całym światem.

                                                                 (Jadwiga)
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Z dziedzictwa błogosławionego Jana Pawła II

Wiara musi przenikać całe życie człowieka

złowiek zostaje usprawiedliwiony w oczach 
Boga przez wiarę. Sprawiedliwość, która 
zbawia człowieka, nie płynie z czynów na-

kazanych przez prawo, ale z wiary, to znaczy z po-
stawy całkowitego otwarcia się i pełnej akceptacji 
łaski Bożej, która przemienia człowieka i czyni go 
nowym stworzeniem.

Akt wiary nie jest jedynie przyjęciem przez 
rozum prawd objawionych przez Boga, ale nie jest 
też wyłącznie ufnym poddaniem się działaniu Bo-
żemu. Jest raczej syntezą obydwu tych elementów, 
ponieważ obejmuje zarówno sferę intelektualną, 
jak i uczuciową, a więc jawi się jako integralny akt 
ludzkiej osoby.

Wnioski płynące z tej refleksji nad naturą wiary 
wpływają bezpośrednio na sposób uprawiania, 
nauczania i studiowania teologii. Jeśli bowiem 
akt wiary prowadzący do usprawiedliwienia czło-
wieka angażuje całą osobę, to również refleksja 
teologiczna nad Bożym Objawieniem i nad ludzką 
odpowiedzią na nie musi brać pod uwagę wielo-
rakie aspekty – intelektualny, uczuciowy, moralny 
i duchowy – składające się na relację komunii mię-
dzy Bogiem a człowiekiem wierzącym. (...) Przez 
wiarę człowiek przyjmuje zbawienie, ofiarowane 
mu przez Ojca w Jezusie Chrystusie. Prawdziwie 
szczęśliwy jest człowiek, którego Pan obdarza 
zbawieniem. Serce człowieka żyjącego w pokoju 
z Bogiem jest przepełnione radością: „Cieszcie się 
sprawiedliwi i weselcie w Panu, wszyscy o prawym 
sercu, wznoście radosne okrzyki!” (Ps 32(31], 11). (...)

Akt wiary, rozpatrywany jako integralna ca-
łość, musi się wyrazić w konkretnych postawach 
i decyzjach. Dzięki temu można przezwyciężyć 
pozorne przeciwstawienie między wiarą a uczyn-
kami. Wiara głęboka w pełnym tego słowa znacze-
niu nie jest czymś abstrakcyjnym, oderwanym od 
codziennego życia, ale ogarnia wszystkie wymiary 
osoby, w tym także wszystkie obszary jego życia 
i aspekty jego doświadczenia.

(...) Wiara, jeśli jest pełna i dojrzała, musi po-
budzać człowieka do przekazywania jej, a tym 
samym niejako do przedłużania procesu, który 
biorąc początek z miłości trynitarnej ma ogarnąć 
ludzkość i całe stworzenie.

Głoszenie Ewangelii łączy się również z pew-
nym ryzykiem. Historia Kościoła bogata jest w 
przykłady heroicznej wierności Ewangelii. Również 
w naszym stuleciu, również w naszych czasach licz-
ni nasi bracia i siostry w wierze przypłacili najwyż-
szą ofiarą własnego życia swe pełne przylgniecie 
do Chrystusa i służbę dla Królestwa Bożego.

Gdy stajemy przed perspektywą wyrzeczenia 
czy ofiary, która w pewnych przypadkach może 
prowadzić nawet do męczeństwa, znajdujemy 
pociechę w słowach Jezusa: „Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczy-
nić nie mogą” (Łk 12, 4). Moce zła próbują stanąć 
na drodze Ewangelii, próbują udaremnić dzieło 
zbawienia i zabić świadków Chrystusa, ale właś-
nie ofiara tych odważnych robotników winnicy 
Pańskiej stanowi wymowny dowód Bożej mocy. 
Ileż chwil próby Kościół zdołał przetrwać dzięki 
mocy Ducha Świętego! Iluż męczenników nasze-
go stulecia oddało życie dla sprawy Chrystusa! 
Ich ofiara wydała obfite owoce dla Kościoła i dla 
Królestwa Bożego.

Na początku nowego roku akademickiego 
umacnia nas zatem i napełnia otuchą słowo Je-
zusa: „Nie bójcie się” (Łk 12, 7). Moi drodzy, nie 
lękajmy się otworzyć drzwi naszych serc na wiarę, 
doświadczać jej w pełni w naszym życiu i głosić ją 
nieustannie naszym braciom.

Najświętsza Maryja Panna, wzór wierności 
i stolica Bożej mądrości, niech uczyni nas wier-
nymi uczniami swojego Syna Jezusa i ofiarnymi 
głosicielami Jego słowa. Amen!

Ojciec Święty Jan Paweł II, Msza św. dla środo-
wisk uniwersyteckich Rzymu z okazji rozpoczęcia 
nowego roku akademickiego, 15X1999 r.
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Błogosławiony 
Stanisław 
Starowieyski    

Wiara musi przenikać całe życie człowieka

Urodził się 11 maja 1895 roku w Ustrobnie 
nad Wisłokiem. Rodzice Amelia z Łubień-

skich i Stanisław Starowieyski. Po urodzeniu się 
Stanisława rodzice przenieśli się do Bratkówki. 
Tam spędził dzieciństwo i młodość do roku 
1921. Po ślubie z Marią Szeptycką przeniósł się 
do Łaszczowa (Lubelskie)- do majątku żony. 
Maria była w prostej linii prawnuczką Aleksan-
dra Fredry.

Młode małżeństwo zamieszkało w Łaszczo-
wie, leżącym około 20 km na wschód od Toma-
szowa Lubelskiego. Zamieszkali w skromnej 
oficynie, z uwagi, że pałac łaszczowski spalili 
Rosjanie w 1915 roku.

Nie zamierzali odbudowywać pałacu ze 
względu na ogrom biedy panującej w kraju. 
Długą oficynę stopniowo adoptowano na 
mieszkania. W tym to budynku przyszło na świat 
kolejno sześcioro dzieci: Ignacy (1922-1995), 
Aleksander (1923-1944), Maria (1925-1970), Sta-
nisław (1927-1959), Elżbieta, inaczej Iza (1929) 
i najmłodszy Andrzej, czyli Jędrek (1931). Z tych 
sześciorga dzieci żyje obecnie w 2011 r. dwoje- 
Elżbieta w Australii i w Krakowie- Andrzej.

   Atmosfera domu łaszczowskiego była ka-
tolicka. Panował model rzymskiej familii, do 
której należeli wszyscy domownicy: lokaj, po-
kojówka, guwernantka, krawcowa, katechetka, 
nauczycielka. Zbierali się wspólnie na modli-
twie. Podobnie Msza św. niedzielna i poważne 
traktowanie dnia świętego- niedzieli.

Rodzice otaczali wielką miłością dzieci, ale 
też chowane były w dyscyplinie przede wszyst-
kim- wymagano solidności, punktualności, sza-
cunku dla służby. Życie domu pomimo zamoż-
ności było proste. Dom był pełen gości, jedni 
przybywali po radę, inni z prośbą o pomoc, 
a inni po prostu w odwiedziny.

   Ważną sprawą był majątek, bo zapewniał 
byt nie tylko rodzinie, ale i dziesiątkom pra-
cowników oraz ich rodzinom. Mimo ogólnego 

kryzysu majątek przynosił znaczne dochody 
i Stanisław starał się pomóc okolicznym ziemia-
nom w wyjściu z kryzysu. Przeznaczał poważne 
sumy na prace społeczne. Założył Koło Porad 
Sąsiedzkich. Troszczył się o poziom intelektu-
alny, religijny, moralny, poprzez dobre książki, 
rekolekcje, spotkania. W czasie świąt pamiętał, 
by ludzie starzy nie pozostali bez prezentu. Po-
magał wszystkim, bez względu na narodowość, 
kulturę, wyznanie.

Kiedy w 1930 roku w Polsce utworzono 
Akcję Katolicką Stanisław Starowieyski zaczął 
organizować Akcję Katolicką w Tomaszowie Lu-
belskim i Lublinie. Tworzył Koła Stowarzyszenia 
Młodzieży Katolickiej i Koła Charytatywne.

Pracę prowadzili oboje małżonkowie. Dzia-
łalność szła w kilku kierunkach. Zwrócono szcze-
gólną uwagę na młodzież. Uczono młodzież 
nie tylko czytać i pisać, ale też historii Polski, 
patriotyzmu. Dostarczano książki i czasopisma. 
Położono nacisk na rozwój Kół Gospodyń, Kół 
Charytatywnych, grup inteligencji katolickiej. 
Była to nie tylko praca organiczna z innymi 
ludźmi, ale i praca organiczna nad sobą jej or-
ganizatora. Podstawą j ej było intensywne życie 
religijne obojga małżonków.

Stanisław Starowieyski ciągle rozwijał się 
intelektualnie i duchowo. Nie dążył do stano-
wisk i zaszczytów.       

Na podstawie książki ks. Marka Starowiejskie-
go „SPRAWIEDLIWY Z WIARY ŻYJE”  opracowała 
Teresa Rugienis - Witkowska

(dokończenie w następnym numerze)
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

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

Sakrament Chrztu Świętego:  
10/07/2011 – Jakub Gudziewski, Mikołaj Madejski

Odeszli do wieczności:
 Stanisława Pietranis, Degucie (l. 82) zm. 02/07/2011
 Gabriela Nowacka, Sejny (l. 82) zm. 08/07/2011

Sakrament małżeństwa: 
09/07/2011 – Jurgita Maciukanis i Paulius Ruzgys

Zapowiedzi przedślubne:
– Łukasz Nowak, kawaler, Markiszki, Parafia 

Berżniki i Joanna Ziniewicz, panna, Sejny, Parafia 
tutejsza.

– Marcin Sawoń, kawaler, Białystok, Parafia 
NMP Matki Kościoła i Joanna Borodziuk, panna, 
Sejny, Parafia tutejsza.

– Paweł Szturgulewski, kawaler, Sejny, Parafia 
tutejsza i Daria Bobrowska, panna, Sejny, Parafia 
tutejsza.

– Ernest Ziębaczewski, kawaler, Opoczno, 
Parafia św. Bartłomieja i Monika Czakis, panna, 
Sejny, Parafia tutejsza.

– Paweł Pietrołaj, kawaler, Pobondzie, Parafia 
NMP Królowej Polski w Rutce Tartak i Joanna 
Werelich, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

(cd - na stronie 11)

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło 
245 rodzin na sumę 25 100 zł.

Borkowska Aldona,Sejny, Dębowa 
Maksimowicz Bolesława,Posejny 
Pietrewicz Alina,Posejny 
Ignatowicz Krzysztof Anna,Sejny, Zawadzkiego 
Sankowscy Ireneusz Danuta,Konstantynówka
Radzewicz  Aniela,Sejny, Konarskiego 
Krywanis Tadeusz Małgorzata,Sejny, 22 Lipca 
Kossa Piotr Halina,Romanowce 
Grażulewicz Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Brunejko Dorota i Józef,Bubele 
Rejmontowicz  Alicja Mirosław,Sejny, Nowa 
Rejmontowicz Bogusław,Sejny, Nowa 
Krzywak Julian Maria,Sejny, Wojska Polskiego 
Wiśniewscy Grzegorz Beata,Sejny, Zawadzkiego 

Małkińscy Tadeusz Anna,Sejny, Wojska Polskiego 
Kijewski Zdzisław Anna,Sejny, Zawadzkiego 
Radziun Leszek Anna,Sejny, Emilii Plater 
Zdancewicz Marian Julia,Bubele 
Kaczanowska  Stanisława,Sejny, W. Polskiego 
Grabowscy Arkadiusz Danuta,Sejny, Zawadzkiego 
Wilkiel Wincenty Teresa,Sejny, Zawadzkiego 
Ogórkis Józef Alina,Sejny, Wojska Polskiego 
Kalwejt  Halina,Sejny, Słowackiego 
Nazaruk Ewa Jerzy,Sejny, Konarskiego 
Dzimido Stanisław Mirosław,Marynowo
Stankiewicz Romuald Aldona,Burbiszki 
Wołukanis  Sabina,Sejny, Głowackiego 
Dudanowicz Wojciech,Gawiniańce 
Łuba Jan Barbara,Sejny, Konarskiego 
Siebert  Anna,Sejny, Wojska Polskiego 
Namiotkiewicz Marian Anna,Sejny, Łąkowa 
Chaber  Helena,Sejny, Parkowa 
Cieślik Helena Feliks,Zaleskie 
Ciszewscy Marian Genowefa,Sejny, Konarskiego 
Wydra Henryk Janina,Sejny, Wojska Polskiego 
Urwanowicz Eugeniusz Halina,Sejny, Zawadzkiego 
Dudanowicz Czesław Zofia,Gawiniańce 
Korzenieccy Henryk Jadwiga,Łopuchowo 
Anonimowo,
Markus Anna (Przeorska),Sejny, Parkowa 
Wydro Bernard Anna,Nowosady 
Anonimowo,Sejny
Ziniewicz Scholastyka,Sejny, Konopnickiej 
Margiewicz Antoni Ewa,Sejny, Wojska Polskiego 
Pietkiewicz Romuald Zofia,Bubele 
Sidorowicz Józef Weronika,Sejny, Piłsudskiego 
Zajkowscy Jerzy Irena,Sejny, Parkowa 
Klucznik Jerzy Krystyna,Sejny, Słowackiego 
Domoraccy Witold Kazimiera,Sejny, W. Polskiego 
Malinowscy Czesław Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Łebscy,Bubele 
Sewastynowicz Michał Agnieszka,Sejny, Mar-
chlewskiego 
Jatkowscy Mieczysław Teresa,Sejny, Żwirki i Wigury 
Majewscy Rajmund Halina,Sejny, 1 Maja 
Moroz  Helena Sojko Waleria,Sejny, Piłsudskiego 
Bykas Jan Longina,Sejny, Łąkowa 
Kuczyńscy Walerian Helena,Sejny, Emilii Plater 
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wi-
gury 
Dochód Stanisław Halina,Sejny, Łąkowa 
Bałulis Albin Janina,Sejny, Cisowa 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów… Bywa, że zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy tych, którzy 
pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy 

mają radosne wakacje. Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin, często dotkniętych bezrobociem, rozbi-
tych, patologicznych, nie pojechało na wakacyjny wypoczynek. Ich los nie może być dla nas obojętny. 
Pamiętajmy też o ciężkim trudzie rolników podczas żniw. Pamiętajmy, że każda kromka chleba, to pot 
i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć: Szczęść Boże! 

2 Święto św. Jakuba Apostoła obchodzić będziemy w poniedziałek, 25 lipca. Jest on Patronem 
pielgrzymujących pieszo do różnych sanktuariów. Drogi św. Jakuba prowadzą przez wiele 

szlaków w Europie aż do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Właśnie został otwarty odcinek drogi 
jakubowej przez Suwalszczyznę i Ziemię Sejneńską na Litwę. W Sejnach znajdziemy także „muszle św. 
Jakuba” wymalowane na drzewach, na kamieniu przy „Gospodzie” w Ogrodnikach oznaczające ten 
szlak. Szczegóły możemy znaleźć na stronie internetowej www.bractwoswjakuba.org.pl.

3 Świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny wspominamy w liturgii we 
wtorek, 26 lipca. Są oni patronami rodziców chrześcijańskich. W dzisiejszych trudnych czasach 

pomijania i pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych świętych małżonków, 
prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Pamiętajmy też w modlitwach o naszych 
rodzicach żyjących i powołanych do wieczności.

4 Rozpoczyna się Piesza Pielgrzymka Diecezji Ełckiej na Jasną Górę. Już po raz XIX pielgrzymi 
wyruszą do Częstochowy z Suwałk, Augustowa i Ełku. Będziemy towarzyszyć pielgrzymom 

naszą codzienną modlitwą.

5 Już za kilka dni przekroczymy progi sierpnia. To miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie 
religijnej, jak i historycznej. Jest to miesiąc abstynencji, a przynajmniej trzeźwości ofiarowanej 

w intencji wyrwania z nałogu tych, którzy sami dźwignąć się nie mogą. Zachęcamy do dobrowolnego 
podjęcia tego wyrzeczenia dla dobra Ojczyzny i naszych rodzin. 

6 Odpust Porcjunkuli przypada 2 sierpnia, we wtorek. Wywodzi się z dawnej franciszkańskiej 
tradycji, która w późniejszych latach została rozciągnięta na wszystkie kościoły, duchownych 

i świeckich. Warto skorzystać z tego „skarbca Bożego Miłosierdzia” i uzyskać za przyczyną Matki Bożej 
Anielskiej i św. Franciszka odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy. Nasza 
Bazylika jest w tym względzie kościołem uprzywilejowanym i właśnie tu można ten odpust zyskać. 

7 Święto Przemienienia Pańskiego przypada 6 sierpnia, w sobotę. W Kościele obchodzone jest 
już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam 

zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu 
Bożej potęgi. Dziś Chrystus wzywa każdego z nas do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim 
królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się 
Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to 
święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich. Uroczyste Msze św. rano 
o 8.00 i wieczorem o 17.30. Po za tym Msza św. jeszcze o 6.30. 

8 Trwa remont domu parafialnego (plebanii). Został w znacznej części wylany strop pierwszej 
kondygnacji budynku. Za kilka dni cała pierwsza kondygnacja będzie gotowa i będzie można 

z pracami przenieść się wyżej przygotowując strop drugiej kondygnacji. Serdeczne Bóg zapłać wszyst-
kim ofiarodawcom, dzięki złożonym ofiarom prace możemy kontynuować. Ofiary dotychczas złożyło 
245 rodzin na sumę 25 100 złotych. Niektórzy dwukrotnie. Ofiary zbierane na tacę w ostatnią niedzielę 
miesiąca będą przeznaczone na prace remontowe.  



10 SIEWCA  

Intencje mszalne  24.07–7.08.2011 r.

NIEDZIELA XVII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
24 lipca 2011
07:00 +Janina Klucznik (8mc)
Kaplica Sióstr: +Szczepan Poświatowski (greg)
08:30 +Maria +Eligiusz Pawlukanis i ich rodzice
10:00 +Ks. Sylwester Domel (12 rocz.)
11:30  O błog. Boże dla Anny i Jerzego Pachutko 

w 25 rocz. ślubu
13:00 (LT): zm. z rodz. Stankiewicz i Markiewicz
Krasnowo: +Anna Pszczółkowska 
17:30  +Stanisław Maksimowicz

PONIEDZIAŁEK,  25 lipca 2011 
06:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Ewy w 25 rocz. 

urodzin i dla rodziny
06:30 +Zenon Misiukanis (pół roku)
08:00 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Kazimierz +Zdzisław +Wacław Cieślukowscy
08:00 +Anna +Józef +Antoni Szulewscy i za zm. 

z rodziny Szuszczewiczów
17:30 +Krzysztof Pierożyński
17:30 +Romuald Jakubowski (6mc)
17:30 + Krzysztof Kowalewski

WTOREK, 26 lipca 2011
06:30 +Anna Leszkiewicz 
06:30 +Dariusz Buchowski (m–c od pogrzebu)
Kaplica Sióstr: +Anna +Ignacy Krawczyk
08:00 Dziękczynienie i o błog. dla Anny Gudziew-

skiej i dla rodziny
08:00 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Romuald Wołągiewicz (6 rocz.)
17:30  +Franciszek i zm. z rodziny Ropelów
17:30 +Marian +Jan +Marianna i za zm. z rodz. 

Łukaszewiczów i Kluczników            

ŚRODA, 27 lipca 2011
06:30 O błog. Boże dla Anny Esser w 50 rocz. uro-

dzin i dla całej rodziny
06:30 +Anna Januszko (19 rocz.) +Jerzy i za zm. z 

rodziny Januszko
08:00 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Franciszek +Leonarda Błaszczak
08:00 +zm. z rodz. Zawadzkich i Konopków
17.30 +Aniela Warakomska (11mc)
17:30 +Wojciech Wydro (6 rocz.)
17:30  +Kazimierz Markowiak (1 rocz.)

CZWARTEK, 28 lipca 2011
06:30 +Stanisław Motuk
06:30 +Michalina Micewicz (m–c od pogrzebu)
08:00 +Szczepan Poświatowski (greg) 
08:00 +Antoni Grażulewicz (6mc)
08:00 +Piotr Chmielewski (16 rocz.) i za jego ro-

dziców +Adela +Florian

08:00 +Anna Tomkiewicz
17:30 +Mieczysław i z rodz. Aniszewskich
17:30 +Ks. prałat Kazimierz Gacki (4mc)

PIĄTEK, 29 lipca 2011
06:30 +Tadeusz Wojciechowicz (9 rocz.)
06:30 +Julia +Jadwiga +Józef Wałukanis
08:00 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Zofia (7 rocz.) +Feliks Majewscy
08:00 +Zofia +Wincenty Szlaużys i z rodz. Ogórkisów
17:30 +Zbigniew Dawidowicz (10mc)
17:30 +Mateusz Miszkiel (4 rocz.) i za zm. z rodz. 

Miszkielów

SOBOTA, 30 lipca 2011
06:30 +Zygmunt Rzeniecki 
06:30 +Franciszek Sidor (8 rocz.)
08:00 +Szczepan Poświatowski (greg)
08:00 +Anna +Wincenty Szczerbińscy
08:00 +Helena +Józef +Antoni +Stanisław Gaj-

dzińscy +Robert Czeszkiewicz
08:30 LT: +Genowefa +Grażyna Misiukanis
17:30 +Czesław (4 rocz.) +Jadwiga Bronejko
17:30 +Anna (6 rocz.) +Józef (20 rocz.) Depkun 

NIEDZIELA XVIII W CIĄGU ROKU, 
31 lipca 2011
07:00 +Anna +Maria Ponganis +Czesław +Czesła-

wa Tarasiewicz
08:30 +Jan Kościelak (5 rocz.)
10:00 +Kazimierz Górski (10 rocz.) i za zm. z rodziny
11:30 Dziękczynienie w 25 rocz. ślubu Zofii i Maria-

na Bielewiczów i o Boże błog. w rodzinie
13:00 (LT): +Anna +Jerzy +Witold +Antoni +Anna 

+Teresa +Janina +Stanisława
Krasnowo: +Anna Pszczółkowska (miesiąc od po-

grzebu) 
17:30  +Piotr +Jan Żukowscy 

PONIEDZIAŁEK,  1sierpnia 2011
06:30 +Boleslaw +Anna Andrukanis i zm. z rodziny
06:30 +Anna Jakubowska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Tadeusz Okulanis
17:30 O Boże błog. dla Janiny i Wacława w 25 rocz. ślubu
17:30 +Zofia Wołosewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Janina Kozakiewicz (8 rocz.)

WTOREK, 2 sierpnia 2011
06:30 +Józef Siemienkiewicz +Jan +Stanisław +Eu-

geniusz
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Czesława Ciesińska (4mc)
08:00 +Anna +Stanisław Ignatowicz +Aniela Mi-

siukanis
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17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja 
17:30 +Marian Szklarz (20 rocz.) +Julia +Antoni 

+Stanisława Skrypko

ŚRODA, 3 sierpnia 2011
06:30 +Franciszek Czarkowski i jego rodzice
06:30 +Stanisława Pietranis (m–c od pogrzebu)
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Janusz Pietkowski (17 rocz.)
17.30 +Witold Buczyński
17:30 +Anna Toczewska (4 rocz.)
17:30 +Antoni +Wincenta Luto i zm. z rodziny

CZWARTEK, 4 sierpnia 2011 pierwszy miesiąca
06:30 +Józefa Soroka (6 rocz.)
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Jan Wyżlański (47 rocz.)
08:00 +Halina Sławińska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisław +Zofia +Wacław Michalscy
17:30 +Józef Ogórkis (8 rocz.)
PIĄTEK, 5 sierpnia 2011 pierwszy miesiąca
06:30 +Jadwiga +Wincenty Maksimowicz +Jerzy 

Budowicz
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Antoni Gerwel (2 rocz.)
17:30 +Helena Jakubowska (17 rocz.)

SOBOTA, 6 sierpnia 2011 Przemienienie Pańskie
06:30 +Franciszka Miszkiel
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Józef Konewko (1 rocz.)
09:00 LT +Wincenty Niewulis (1 rocz) egzekwie
17:30 Dziękczynna z okazji 60 rocz. urodzin Józefa 

Kurpinowicza
17:30 +Romuald Benczyk (5 rocz.)

NIEDZIELA XVII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
7 sierpnia 2011
07:00 +Andrzej Łabanowski
08:30 +Józef Fidrych
10:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
11:30  Dziękczynna i o błog. Boże w 35 rocz. ślubu 

Ewy i Jerzego Nazaruk
13:00 (LT): +Anna Macianis +Romuald Szczerbiński 

(7 rocz.)
17:30  +Janusz Krakowski (11 rocz.)

– 29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza; 
z kart Ewangelii wiemy o ich wielkiej przyjaźni z 
Chrystusem (wspomnienie obowiązkowe);

– 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), 
prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniej-
szy był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel 
zakonu jezuitów (wspomnienie obowiązkowe).

– 4 VIII – św. Jan Maria Vianney (1786-1859), 
prezbiter, proboszcz, gorliwy spowiednik, który 
miłością, surową pokutą i wytrwałą modlitwą 
dokonał cudu nawrócenia swojej parafii w Ars 
koło Lyonu. Jest patronem wszystkich kapłanów 
(wspomnienie obowiązkowe);

– 7 VIII – bł. Edmund Bojanowski (1814-1870), 
Wielkopolanin, świecki założyciel Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, któ-
ry szczególnie ukochał wiejskie dzieci, chorych 
i ubogich (wspomnienie obowiązkowe);

– 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prez-
biter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – domi-
nikanów, który do dziś szerzy Ewangelię poprzez 
głoszenie słowa i świadectwo życia (wspomnienie 
obowiązkowe).

Szklarz Robert Jolanta,Sejny, 1 Maja 
Dziemitko Dariusz Zofia,Zaleskie 
Jastrzębscy Edmund Helena,Posejny 
Radzewicz Lucjan Henryka,Olszanka 
Radomska  Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego 
Woźnialis Józef Zofia,Nowosady 
Sikorscy Andrzej Janina,Sejny, 11 Listopada 
Kordowska Genowefa,Sejny, Nowotki 
Bogdanowicz Tadeusz Zofia,Sejny, W. Polskiego 
Raglis Kazimierz Bożena,Skarkiszki 
Buchowscy Marek Iwona,Zaleskie 
Motuk  Zofia,Sejny, Konarskiego 
Bulwin Stanisław Regina,Sejny, Zawadzkiego 
Mielech Jan Sławomir,Sejny, Żwirki i Wigury 
Ignatowicz Mieczysław Stanisława,Sejny, Łąkowa 
Dereń Mirosław Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Waszkiewicz Zygmunt Janina, Sejny,Pl. św. Agaty; 
Borodziuk Bogusław Wioletta, Sejny,Piłsudskiego

Ogłoszenie:
Organizujemy wyprawę autokarową pielgrzymkowo-turystyczną do Medjugorie (Bośnia 

i Hercegowina) oraz do Chorwacji w dniach 5-14.09.2011. Koszt wyprawy około 400 EURO (płatna 
równowartość w PLN). Będzie to wyprawa o wymiarze duchowym, religijnym (pobyt w Medjugorie 
– miejscu objawień Matki Bożej), ale także o wymiarze turystyczno–wypoczynkowym w Chorwacji 
nad Adriatykiem. Zapisy i szczegóły u proboszcza. Zachęcam do wspólnej wyprawy.
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Pielgrzymka Piesza z Suwałk do Ostrej Bra-
my w Wilnie przybyła do naszego Sanktuarium 
w sobotę, 16 lipca. Uroczysta Eucharystia w wy-
pełnionej po brzegi Bazylice była sprawowana 
przez Jego Eminencję Kardynała Zenona Grocho-
lewskiego, Prefekta Kongregacji ds. Szkolnictwa 
Katolickiego i Wychowania Chrześcijańskiego, 
najbliższego współpracownika papieża bł. Jana 
Pawła II i obecnego Ojca Świętego Benedykta XVI. 
Dostojny Gość wygłosił Słowo Boże o Maryi Matce 
Kościoła i udzielił błogosławieństwa pielgrzymom 
i całej naszej Parafii. Uczestnicy liturgii zgotowali 
Księdzu Kardynałowi gorącą owację.


