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Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Maryja – Królowa Nieba
Maryja jest tak ściśle związana z Bogiem, że śmierć nie może 
Jej oderwać od Boga i od Jego oddzielić. Dla nas jest „znakiem 
nadziei i pociechy, który nie pozwala nam zboczyć z drogi, 
wiodącej do chwały Bożej” – do owej chwały, która jest 
przeznaczeniem dla nas wszystkich.
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MOC SŁOWA
Niedziela XXI Zwykła W Ciągu Roku 
– 21 sierpnia 2011
Mt 16,13–20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipo-
wej, 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 Mesjaszem, 
Synem Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Bło-
gosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem 
ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, 
który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty 
jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój 
Kościół, 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”. 
Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, 
że On jest Mesjaszem.

Refleksja niedzielna:
To, czego Jezus chce dowiedzieć się od swoich 

uczniów, nie ma nic wspólnego z ankietą mającą 
posłużyć za barometr nastrojów czy poparcia po-
litycznego. Pytania: Jak oceniają Mnie ludzie? Czy 
jestem lubiany? Co ludzie sobie o Mnie myślą? Za 
kogo Mnie uważają? – to bez wątpienia tylko py-
tania wstępne, przygotowujące do zasadniczego. 
Uczniowie odpowiedzieli na nie, ale Jezus tych od-
powiedzi ani nie skomentował, ani ich nie ocenił. 
Jakby faktycznie Go nie interesowały. Tak naprawdę 
Jezusa obchodzi tylko to, co sądzą o Nim Jego ucz-
niowie i przyjaciele. A i to nie ze względu na Niego 
samego, jakby oczekiwał od swoich zwolenników, 
że utwierdzą Go w tym, co sam o sobie myśli, i co do 
obranej przez siebie drogi. Swoim pytaniem chciałby 
raczej skłonić uczniów do zastanowienia się nad 
prawdziwym powodem ich gotowości do pójścia 
z Nim nową drogą. 

Co trzyma ich przy Nim? Co nie pozwala im 
odejść od Niego? Dlaczego wybrali właśnie Jego, 
a nie żadnego innego rabbiego czy wybawiciela? 
Pytania te są bez-czasowo aktualne. Adresowane 
do wszystkich, którzy nazywają się „chrześcijana-
mi”. Moja odpowiedź na nie będzie się zmieniała w 
zależności od mojej sytuacji i doświadczenia wiary 
i bynajmniej nie musi pokrywać się z odpowiedzią 
Piotra. Z jego odpowiedzi jednak jasno wynika, że 

może ona być jedynie rezultatem wspólnie przeby-
tej drogi, w czasie której dobrze poznało się Jezu-
sa. Istotny powód świadomego pójścia z Jezusem 
wskazaną przez Niego drogą rodzi się i kształtuje 
właśnie wtedy, gdy nią się idzie. Żadna odpowiedź 
na te pytania nie jest błędna. Jedynym błędem by-
łoby niepostawienie ich sobie, l nieudzielenie na nie 
własnej odpowiedzi.

Niedziela XXII Zwykła W Ciągu Roku 
– 28 sierpnia 2011
Mt 16,21–27

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na 
to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycier-

pieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piś-
mie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmar-twych-
wstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu 
wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie 
to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do 
Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, 
bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. 
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto 
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż 
bo-wiem za korzyść odniesie człowiek, choćby 
cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? 
Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca 
swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda 
każdemu według jego postępowania”.

Refleksja niedzielna:
Wziąć i nieść swój krzyż – jako ciężar, a nie jako 

ozdobę – wyszło chyba już z mody. Teraz chodzi 
o wellness – dobre samopoczucie, i to nawet w 
Kościele. Gdy zaś pomyślę o dawnych legendach 
o świętych! Wtedy umartwienia ciała nie wydają 
się bynajmniej takie złe, bo im większy krzyż, tym 
pewniejsze zbawienie.

Ale być może ten uciążliwy rodzaj naśladowa-
nia Jezusa przyjmuje dzisiaj inne formy? Przychodzi 
mi na myśl pewien osiemnastolatek, który od lat 
prowadzi kiosk szkolny, oprócz tego udziela się w 
programie zajęć wyrównawczych, którym objęci są 
słabsi uczniowie, i dlatego wśród kolegów uchodzi 
za kujona, nudziarza i karierowicza. Przed oczyma 
staje mi też pewna pobożna starsza pani z naszej 
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parafii, która strasznie cierpi z tego powodu, że jej 
wnuczka wyszła za muzułmanina, ale zawsze ma 
dla niego jakieś życzliwe słowo. Rada zakładowa, 
która wstawia się za swoimi ludźmi, chociaż wie, 
że w decydującym momencie odwrócą się od niej. 
„Kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój ...”. 
Jeśli na serio chcemy iść za Jezusem, to z pewnością 
będziemy musieli przejść obok krzyży, które na tej 
drodze już na nas czekają. Pytaniem tylko pozosta-
je, czy ominę je szerokim łukiem czy wezmę swój 
i poniosę go – przynajmniej kawałek?

KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XXI ZWYKŁA, 21 sierpnia 2011
Słowo Boże: Iż 22,19-23; Rz 11,33-36; Mt 16,13-20

PONIEDZIAŁEK, 22 sierpnia 2011, 
Wsp. NMP Królowej
Słowo Boże: 1Tes 1,1-10; Mt 23,1.13-22
 
WTOREK, 23 sierpnia 2011, 
Wsp. św. Róży z Limy, dziewicy
Słowo Boże: 1Tes 2,1-8; Mt 23,23-26

ŚRODA, 24 sierpnia 2011, 
Święto św. Bartłomieja Apostoła
Słowo Boże: Ap 21,9-14; J 1,45-51

CZWARTEK, 25 sierpnia 2011, Wsp. św. Ludwi-
ka, króla i św. Józefa Kalasantego, prezb.
Słowo Boże: 1Tes 3,7-13; Mt 24,42-51

PIĄTEK, 26 sierpnia 2011, 
Urocz. NMP Częstochowskiej
Słowo Boże: Prz 8,22-35; Ga 4,4-7; J 2,1-11

SOBOTA, 27 sierpnia 2011, Wsp. św. Moniki
Słowo Boże: 1Tes 4,9-11; Mt 25,14-30

NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 28 sierpnia 2011
Słowo Boże: Jer 20,7-9; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27

PONIEDZIAŁEK, 29 sierpnia 2011, 
Wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Słowo Boże: Jer 1,17-19; Mk 6,17-29

WTOREK, 30 sierpnia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Tes 5,1-6.9-11; Łk 4,31-37
Dzień Solidarności i Wolności

ŚRODA, 31 sierpnia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Kol 1,1-8; Łk 4,38-44

CZWARTEK, 1 września 2011, 
Wsp. bł. Bronisławy, dziewicy
Słowo Boże: Kol 1,9-14; Łk 5,1-11
Rocznica wybuchu II wojny światowej
Początek nowego roku szkolnego
Pierwszy czwartek miesiąca – modlitwa za kapła-
nów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne

PIĄTEK, 2 września 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Kol 1,15-20; Łk 5,33-39
Pierwszy piątek miesiąca

SOBOTA, 3 września 2011,
Wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dK
Słowo Boże: Kol 1,21-23; Łk 6,1-5
Pierwsza sobota miesiąca. Modlitwa za matki ocze-
kujące potomstwa, ich błogosławieństwo oraz 
modlitwa o ochronę życia od poczęcia.

NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 4 września 2011
Słowo Boże: Ez 33,7-9; Rz 13,8-10; Mt 18,15-20
Odpust ku czci Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej 
w 36 rocznicę Koronacji Cudownej Figury

Intencje modlitwy na wrzesień
Ogólna: 
Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać 
umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości 
moralne i duchowe.
Misyjna: 
Aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane po całym 
kontynencie azjatyckim głosiły z zapałem Ewan-
gelię, świadcząc o jej pięknie z radością, jaką daje 
wiara.

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.



4 SIEWCA  

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Sierpniowe zmiany
Od kilku lat pod koniec sierpnia następują 

zmiany wikariuszowskie w parafiach. Normalną 
sprawą jest, że ksiądz posłany przez biskupa do 
konkretnej wspólnoty parafialnej przez 2-3 lata, 
czasami rok dłużej prowadzi pracę duszpasterską 
wspierając proboszcza w tym wszystkim co nazy-
wa się posługą kapłańską, a więc głosząc słowo 
Boże, sprawując Eucharystię i udzielając sakra-
mentów świętych. Powinnością kapłana jest także 
katecheza szkolna dzieci i młodzieży. Ksiądz Biskup 
ma prawo dysponować księdzem, tzn. posłać go 
tam, gdzie uważa za stosowne i na tak długo, jak 
wymaga tego konkretna sytuacja duszpasterska. 
Każdy kapłan przy święceniach wkładając swoje 
dłonie w dłonie biskupa przyrzeka cześć i posłu-
szeństwo. Przyrzekając biskupowi przyrzeka Koś-
ciołowi. W osobie biskupa Kościół posyła i wyzna-
cza zadania. Kapłan przy święceniach kapłańskich 
na to się godzi i w duchu miłości do Chrystusa 
i Kościoła decyzję pasterza diecezji przyjmuje. 
I to jest właściwe. Lud Boży, do którego wszyscy 
należymy na mocy Chrztu Świętego powinien to 
coraz bardziej rozumieć i akceptować. 

W naszej Parafii wraz z przyjściem nowego 
proboszcza rozpoczął pracę duszpasterską ks. mgr 
Piotr Swędrowski, który przybył do nas jako neo-
prezbiter, a więc nowo wyświęcony kapłan. W tym 
roku mija 3 lata jego posługi w naszej Wspólnocie. 
Od 25 sierpnia Ksiądz Biskup naszej diecezji prze-
nosi ks. Piotra do Suwałk, do parafii Chrystusa Kró-

la. Pragniemy wyrazić księdzu Piotrowi ogromną 
wdzięczność za trzyletnią posługę kapłańską. Za 
ogromny wysiłek duszpasterski zarówno w Parafii 
jak i w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Dzięku-
jemy za przygotowanie młodzieży do sakramentu 
Bierzmowania, organizowane rekolekcje wielko-
postne szkolne, za opiekę nad Liturgiczną Służbą 
Ołtarza i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, 
za wrażliwość na ludzkie cierpienie, odwiedzanie 
z posługą chorych w domach i w szpitalu. Jestem 
wdzięczny też za dobrą i miłą atmosferę wpro-
wadzaną przez ks. Piotra i sumienne wypełnianie 
obowiązków. Mamy nadzieję, że ks. Piotr będzie 
długo i mile wspominał Sejny i ludzi, którym służył. 
A my wszyscy włączmy ks. Piotra w poczet kapła-
nów, którzy dotychczas pracowali pośród nas i po-
lecajmy ich dobremu Bogu prosząc Go o dar łaski 
i błogosławieństwa w życiu i posłudze kapłańskiej. 
Życzymy ks. Piotrowi, aby pod opieką Matki Bożej 
Sejneńskiej rozwijał się duchowo, by wzrastała 
jego wiara i gorliwość w czynieniu tego, co jest 
wolą Chrystusa, który go powołał i posyła.

Pasterz naszej diecezji przysyła do nas nowe-
go wikariusza. Jest nim ks. mgr Andrzej Stokłosa. 
Krótkie curriculum vitae: ks. Andrzej Stokłosa, ur. 
07 maja 1964 r. w Olecku, pochodzi z Parafii Świę-
tajno, wyświęcony na kapłana 2 czerwca 2001 r. 
przez Bpa Edwarda Samsela, mgr teologii, ukoń-
czył także Podyplomowe Studium Duchowości 
Katolickiej na KUL (2003–2005), był wikariuszem 
w parafiach: Chrystusa Sługi w Ełku, Wniebowzię-
cia NMP w Filipowie, Trójcy Świętej w Rucianem–
Nidzie, od 2007 r. NSPJ w Suwałkach; od 2007 r. jest 
diecezjalnym koordynatorem Odnowy w Duchu 
Świętym. Ks. Andrzej ma brata księdza – Wojciecha, 
który jest proboszczem w Parafii Smolany. Tak 
więc przychodzi do nas duszpasterz doświadczony 
i wiekiem i posługą kapłańską. Witamy ks. Andrzeja 
z ogromną radością i nadzieją, że pomoże nam 
szukać najlepszej drogi prowadzącej do Boga, że 
będziemy mogli korzystać ze świadectwa jego 
wiary i umiłowania Boga. Życzymy ks. Andrzejowi 
błogosławieństwa Bożego w życiu i posłudze w 
naszej Wspólnocie, niech Duch Święty daje dobre 
i mądre natchnienia docierania z Bożym słowem 
do naszych serc i umysłów, a Matka Boża, którą 
czcimy i słuchamy od czterystu lat niech ma w 
opiece i strzeże od wszelkich niebezpieczeństw. 

Księże Andrzeju, serdecznie witamy w naszej 
Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Sejnach. Szczęść Boże.Ks. Andrzej pielgrzymuje od kilku lat do Pani Ostrobramskiej
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Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia – to 
konkretny dar i skarb naszej chrześcijań-
skiej kultury. Nie ulega wątpliwości, że 
człowiek ten pozostawił trwały ślad w na-
szych dziejach, wszedł w nasza historię i ją 
tworzył. Jego dziedzictwo jest autentycz-
ne, żywym elementem naszej tożsamości. 
Stąd każdy z nas ma prawo i możliwość 
wejścia w zasięg promieniowania tego 
dziedzictwa, zaczerpnięcia z jego mocy 
i mądrości. Jest to nasz obowiązek, ale i szansa.

Ojciec Święty Jan Paweł II, dzisiaj już beatyfi-
kowany, powiedział: „Oby Kościół i naród pozostał 
mocny dziedzictwem Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego. Oby to dziedzictwo trwało w nas”.

Władze komunistyczne w Polsce 
chciały za wszelką cenę doprowa-

dzić do izolacji Kościoła polskiego od 
innych wspólnot rzymskokatolickich 
w świecie, aby przejąć nad nimi kon-
trole. Wolność zagrożonego Kościoła 
ocalił swoim „non possumus” Sługa 
Boży  Prymas Stefan Wyszyński, któ-
rego trzydziestą rocznicę śmierci ob-
chodziliśmy 28 maja b.r.

Osobisty sekretarz Prymasa Tysiąclecia Stefa-
na Wyszyńskiego w latach 1974–1981, ks. prałat 
Bronisław Piasecki, w swojej książce „Ostatnie dni 
Prymasa Tysiąclecia” ukazuje nie tylko wielkość 
Sługi Bożego jako głowy Kościoła i ojca Narodu, ale 
Jego wielkość w chorobie i cierpieniu. Do ostatnich 
chwil życia troszczył się o powierzoną sobie ow-
czarnię-o swoje umiłowane dzieci Boże, jak zwra-
cał się do wiernych, głosząc kazania. Tydzień przed 
śmiercią wypowiedział następujące słowa: „Same 
uczucia wdzięczności. Do nikogo – najmniejszego 
żalu. Na nikim – najmniejszego zawodu. Wszystkim 
pozostawiam swoje serce, które nie zawiera ze 
sobą żadnego zastrzeżenia w stosunku do żad-
nego z biskupów polskich, do kapłanów i ludu 
Bożego. Wszystkie nadziej, to Matka Najświętsza. 
I jeżeli jaki program – to Ona.”

Konający Ksiądz Prymas ostatnie spojrzenia 
kierował na oblicze Matki Bożej Jasnogórskiej usi-
łując śpiewać „Chwalcie łąki umajone” – odnotował 
w swych zapiskach ks. Piasecki. 

Od tych 1981 roku proces beatyfikacyjny Słu-
gi Bożego Stefana Wyszyńskiego jest na etapie 
rzymskim. Nie ustawajmy w modlitwach o jego 
szybkie zakończenie. 

                                                             Irena

Oby to 
dziedzictwo 
było w nas…

O PEŁEN SKARBÓW
1. O pełen skarbów łask oceanie, 
Głębia Twa kryje nadziemski czar, 
Do Ciebie płynie serc naszych łkanie, 
Modlitwa ufna o wielki dar.

Ref.: O Panno wierna – Ave Maryja 
O łaski pełna – Ave Maryja 
Blasku dobroci – Ave Maryja 
Bądź zawsze z nami – Ave Maryja

2. O królująca w niebiosów chwale 
Jakże przecudny TWÓJ Matko tron. 
Przez życia drogi prowadź nas stale, 
Daj wytrwać w dobrym, daj święty zgon.
  

(Wybrano ze Śpiewnika Żołnierskiej Pieśni Religijnej)
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rzeżywamy ostatnie dni miesiąca 
sierpnia, zwany często miesiącem Ma-
ryjnym. Naród polski w sposób szcze-

gólny ukochał Maryję, dowodem tego jest 
wiele zapisów historycznych, oraz cała religij-
ność Maryjna. Świadectwem tej religijności są 
liczne sanktuaria Maryjne nawiedzane przez 
licznych pielgrzymów, a w szczególności na-
sze myśli biegną ku Jasnej Górze.

Jasna Góra jest symbolem naszej Ojczy-
zny, jest „Polską kaną”, gdzie ciągle dokonuje 
się cud przemiany i jest naszą dumą i miłoś-
cią. „Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca i 
trzeba usłyszeć echo całego życia Narodu w 
Sercu jego Matki i Królowej” - bł. Jan Paweł II. 
1979r. 4 czerwca

Maryja jest bardzo głęboko wpisana w 
wiarę Polaków, wyrazem tego jest bł. Jan Pa-
weł II, który na początku swego pontyfikatu 
pełen ufności oddał siebie samego w opiekę 
ukochanej Matki i Królowej w słowach Totus 
Tuus – cały Twój Maryjo.

Maryja prowadzi nas do Jezusa, jest przy 
każdym człowieku, gdy ten pragnie Jej obec-
ności i orędownictwa, wytycza nam właściwe 
szlaki życia, po których krocząc nigdy nie stra-
cimy z oczu celu jakim jest nasze zbawienie.

Maryja, królowa nasza wysłuchuje, spieszy 
z pomocą i wspiera tych, którzy ida do Niej 
ze swymi prośbami. Jest dla nas źródłem na-
szej ufności i nadziei na trudach ziemskiego 
pielgrzymowania. Kiedy upadamy w grzechu 
i chcemy się z nich dźwignąć i zyskać prze-
baczenie Pana, do Niej idziemy, a kiedy ugi-
namy sie pod brzemionami cierpień krzyża 
– u niej szukamy pokrzepienia i siły. Ona jest 
naszą Matką Pocieszycielką i wsparciem. Ona 
zna nas dobrze, wie ile w nas miłości i wie o 
wszystkim czego nam brakuje , wie co nas 
boli i zna nasze cierpienia, nasze pragnienia 
i nasze mocne postanowienia. Maryja wnosi 
dobro wszędzie: w naszym osobistym życiu, 
w dzieje naszego narodu, w los tych którym 
są już na skraju rozpaczy. Jest całkowicie bez-
stronna jako Matka wszystkich i niesie pomoc, 
a zarazem kieruje nas do swego Syna prosząc 
pokornie: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam 
powie” (J 2,5.) 

Jadwiga

Patrzmy na Maryję naszą Matkę i Królową i od niej uczmy się takiego życia, 
które zaowocuje szczęściem wiecznym w niebie.

Ilekroć myślisz o Maryi, Maryja za Ciebie myśli o Bogu, ilekroć wielbisz Maryję, Maryja wraz 
z tobą wielbi i czci Boga. W Maryi wszystko odnosi się do boga, które istnieje tylko w związku 

z Bogiem, echem Bożym, mówiącym głosem Boga i powtarzającym Jego słowa. Jeśli powiesz 
„Maryja”, Ona powie „Bóg”.

                                                                                                                       św. Ludwik Maria de Montfort.
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26 sierpnia 
Uroczystość 
Matki Boskiej 
Częstochowskiej 
Dzisiejsza uroczystość powstała z inicja-

tywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po 
upadku powstania styczniowego starał się 
zjednoczyć naród wokół Królowej Polski, 
Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej 
Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał 
u św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta 
Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI 
rozciągnął je w 1931 r. na całą Polskę.

Teksty mszalne wysławiają opiekę Mat-
ki Bożej nad Polską i porównują twierdzę 
jasno-górską z Syjonem, gdzie spoczywała 
starotestamentowa Arka Przymierza.

Niezwykły kult Jasnogórskiej Madonny 
rozwinął się już w XIV i XV w. Do Jasnogórskiej 
Pani ciągnęły liczne pielgrzymki z Polski i in-
nych krajów europejskich, początkowo z tere-
nów ościennych: Śląska, Czech, Moraw, Prus, 
Rusi, Pomorza i Węgier. Kult ten wzmógł się 
po zwycięskiej obronie Jasnej Góry (1655 r.) 
podczas wojny polsko–szwedzkiej, zwanej 
potopem, i po ślubach Jana Kazimierza, który 
oddał Matce Bożej w opiekę i władanie polską 
ziemię i polski naród. Po dzień dzisiejszy sank-
tuarium w Częstochowie i cudowny obraz na-
wiedzają rzesze pielgrzymów z Polski i całego 
świata. Rocznie nawiedza to sanktuarium do 
dwóch milionów pielgrzymów.

„Żadna kompania, żadne zgromadzenie 
największe i najmniejsze nie przychodzi do 
kościoła, aż się wszyscy przeproszą i jeden 
drugiemu wszystkie obrazy i krzywdy od-
puszczą”.

zapiski z XVII w.
Image 8(209)2011

Patrzmy na Maryję naszą Matkę i Królową i od niej uczmy się takiego życia, 
które zaowocuje szczęściem wiecznym w niebie.

Ilekroć myślisz o Maryi, Maryja za Ciebie myśli o Bogu, ilekroć wielbisz Maryję, Maryja wraz 
z tobą wielbi i czci Boga. W Maryi wszystko odnosi się do boga, które istnieje tylko w związku 

z Bogiem, echem Bożym, mówiącym głosem Boga i powtarzającym Jego słowa. Jeśli powiesz 
„Maryja”, Ona powie „Bóg”.

                                                                                                                       św. Ludwik Maria de Montfort.

Bóg Cię Maryjo koroną obdarzył
Dla nas uczynił Matką i Królową
Jemu niech będzie podzięka i chwała 
w Trójcy Najświętszej. Amen.
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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. Andrzej Stokłosa, ks. Bernardas Augaitis.

Ofiarodawcy na remont

Sakrament Chrztu Świętego:  
14/08/2011
Oliwia Szturgulewska, Kacper Łojewski, Patryk Szafra-
nowski, Julia Ambrosiewicz, Zofia Ejdulis, Stanisław 
Abramczuk

Sakrament małżeństwa: 
06/08/2011 
Daria Bobrowska i Paweł Szturgulewski
13/08/2011
Sylwia Werelich i Marcin Kaufman
Marta Namiotko i Emanuele Colombo
Joanna Werelich i Paweł Pietrołaj

Zapowiedzi przedślubne:
– Piotr Jakubowski, kawaler, Sejny, Parafia 

tutejsza i Justyna Makarewicz, panna, Berżniki, 
Parafia Wniebowzięcia NMP.

– Tomasz Litwiński, kawaler, Sejny, Parafia 
tutejsza i Ewa Pawełek, panna, Sejny, Parafia tu-
tejsza.

Odeszli do wieczności:
 Domicele Jakubowska, Żegary (l. 55) zm. 31/07/2011
 Albin Zubowicz, Skarkiszki (l. 84) zm. 02/08/2011
 Alfons Niewulis, Kielczany (l. 80) zm. 05/08/2011
 Sabina Żylińska, Bubele (l. 82) zm. 07/08/2011
 Zbigniew Gryniewicz, Sejny (l. 37) zm. 07/08/2011

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy dotych-
czas złożyli swoje ofiary na remont domu parafialne-
go (plebanii) i remont okien w kaplicy Matki Bożej. 
Ofiary złożyło 337 rodzin na sumę 34 210 zł

Jurkiewicz Eugeniusz Henryka,Sejny, Zawadzkiego 
Miszkiel Józef Barbara,Sejny, 1 Maja 
Suchocka  Zofia,Sejny, Piłsudskiego 
Rekuć  Irena,Sejny, Świerczewskiego 
Lewończyk Dariusz Teresa,Sejny, Łąkowa 
Frydrych Wiesław Lilla,Kolonia Sejny 
Rapczyńscy Czesław Alicja,Sejny, Niecała 
Radzewicz  Aniela,Sejny, Konarskiego 

Lazar,Mizerów, Wyzwolenia 
Sikorska Janina,Sejny, Konarskiego 
Korzecka  Helena,Sejny, Zawadzkiego 
Rapczyńscy Marian Małgorzata,Sejny, Akacjowa 
Milewscy Ryszard Barbara,Łumbie 
Ołów  Ewa,Sejny, Wojska Polskiego 
Andrulewicz Kazimierz Marianna,Sejny, Strażacka 
Rapczyńscy Stanisław Ewa,Sumowo 
Cewkowicz Stanisław Danuta,Sejny, W. Polskiego 
Koncewicz Marian Barbara,Sejny, Zawadzkiego 
Moroz Piotr Janina,Sejny, Nowa 
Idzikowscy Arkadiusz Dorota,Sejny, W. Polskiego 
Zielepucha Witold Grażyna,Sejny, Wojska Polskiego 
Miszkiel Franciszek Marianna,Iwanówka 
Anuszkiewicz  Krystyna,Sejny, Parkowa 
Żegarscy Stanisław Leonarda,Sejny, Nowa 
Romanowscy Jerzy Halina,Sejny, Wojska Polskiego 
Karłowicz  Bernardyna,Iwanówka 
Żeladonis  Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Milewscy Jan Helena,Sejny, 11 Listopada 
Okulanis Ireneusz Zofia,Sejny, 11 Listopada 
Walio Mariusz,Klejwy 
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej 
Sikorscy,Sejny, 22 Lipca 
Baranowscy Adam Marianna,Sejny, W. Polskiego 
Gobczyńscy Jan Krystyna,Sejny, Zawadzkiego 
Chowaniec  Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Selwent Ryszard Maria,Sejny, Zawadzkiego 
Łapińscy Tomasz Dorota,Sejny, Konarskiego 
Fidrych  Ryszarda,Sejny, Wojska Polskiego 
Rapczyńscy Romuald Henryka,Sumowo 
Abryccy Marek Zofia,Sejny, Wojska Polskiego 
Namiotko Marian Daniela,Sejny, Targowa 
Majewscy Grzegorz Teresa,Sejny, Wojska Polskiego 
Jachimowicz Stanisław Bożena,Stabieńszczyzna 
Karpowicz Grzegorz Lucyna,Iwanówka 
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Małkińscy Krzysztof Edyta,Zaleskie 
Wasilewska  Maria,Sejny, Wojska Polskiego 
Bobrowscy Bogusław Bożena,Sejny, Szkolna 
Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza
OSP Sejny
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Paciukanis Stanisław Romualda,Sejny, 22 Lipca 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Dobiega powoli do końca czas tegorocznych wakacji. Mamy nadzieję, że wykorzystaliśmy je, 
aby odpocząć i nabrać sił do wypełniania nowych obowiązków. Bogu dziękujemy za przeżyty 

czas, za ludzi, których spotkaliśmy, za miejsca, które odwiedziliśmy, za piękno przyrody i dzieł ludzkich. 
Niech pozostałe dni sierpnia będą okazją do uporządkowania naszych spraw duchowych, byśmy mogli 
wejść w czas nowego roku szkolnego, ale i pracy zawodowej z jeszcze większą energią i chęcią służenia 
innym, a wszystko na jeszcze większą chwałę Bożą. 

2 Święto Bartłomieja Apostoła w środę, 24 sierpnia. Według tradycji, po Zesłaniu Ducha Świętego 
dotarł On z Ewangelią aż do Indii, dokonując licznych cudów i uzdrowień. Zginął prawdopo-

dobnie śmiercią męczeńską w 70 roku na terenie dzisiejszej Armenii. Kościółek w Żegarach cieszy się 
patronatem św. Bartłomieja, a więc tego dnia uroczystość odpustowa. Msza św. w języku litewskim 
będzie o 14.30, a w języku polskim o 16.00. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczcić św. Bartłomieja 
i za Jego przyczyną prosić Boga o potrzebne  łaski.

3 W piątek, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy ku Jasnej Górze, aby uczcić Naj-
świętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym 

jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał nam Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy mówił: 
„Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, 
które jest dziedzictwem całych pokoleń”. Uroczyste Msze św. będą rano o 8.00 i po południu o 17.30. 

4 Zbliża się koniec tegorocznych żniw, niełatwych z uwagi na niesprzyjającą pogodę, ale Bogu 
dzięki i za to. Dożynki są aktem wdzięczności Bogu i ludziom za ich trud. Zwyczaj ten spotykamy 

w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi 
i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Nasze wspólne dziękczynienie w wymiarze dekanalno-powia-
towym będzie w niedzielę, 11 września. Wcześniej, bo w wymiarze diecezjalnym dożynki będą  – jak co 
roku – 8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej). Podczas tego 
dziękczynienia prosimy Ojca w Niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też 
modlitewną pamięcią obejmujemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również 
tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr. 

5 Zbliża się początek Nowego Roku Szkolnego. 1 września, jak zawsze dzieci i młodzież rozpo-
czną nowy rok nauki. Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci 

i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost 
wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie 
i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste 
spotkanie z Chrystusem. Dlatego zapraszamy na Mszę Świętą, podczas której będziemy prosić o Boże 
błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów. Msza Święta na rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego i katechetycznego będzie 1 września, we czwartek o godz. 8.00. Zapraszam 
dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół. Przy tej okazji przypominamy rodzicom, 
że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest 
pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół 
nigdy nie zastąpią rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do 
katolickiego wychowania potomstwa. Będziemy modlić się, aby wszyscy rodzice temu podołali.

6 Pierwszy dzień września to pamiętna data wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością 
jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny na frontach i w obozach oraz o pomordowanych 

przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie 
była daremna. 

7 Na początku września przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
W tych dniach zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty, a w pierwszy piątek Msza św. 

dla dzieci o 16.00 z poświęceniem tornistrów dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole, a więc klas 
pierwszych. 

8 Niedziela, 4 września to dzień odpustu parafialnego, w czasie którego dziękować będziemy 
Bogu za 36 lat koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Sejneńskiej. Uroczysta suma odpustowa 

sprawowana w języku polskim i litewskim będzie o godz. 11.30. Po Mszy św. procesja eucharystyczna 
wokół kaplicy św. Agaty.



10 SIEWCA  

Intencje mszalne 21.08. – 4.09.2011 r.
NIEDZIELA XXI ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
21 sierpnia 2011
07:00 +Wacław Jastrzębski
08:30 +Józef Baran (6 rocz.)
10:00 Za poległych w Powstaniu Sejneńskim w 92 rocz.
Żegary LT +Magdalena Degucis (greg)
11:30 O błog. Boże dla ks. Piotra Swędrowskiego 

w dalszej pracy duszp. (od KSM)
11:30  +Antoni Czokajło (12 rocz.)
13:00 (LT): O błog. Boże dla Jubilatów Ele i Jerzego 

Zdanis w 50 rocz. ślubu +Marianna +Józef 
Malinowscy 

17:30  +Stanisław Maksimowicz (greg)

PONIEDZIAŁEK,  22 sierpnia 2011 
06:30 O błog. Boże, mocną wiarę, zdrowie i opiekę 

MB dla rodziny.
06:30 +Anna Malinowska 
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Jan Andrulewicz +Stanisława +Feliks Staśkiel
17:30  +Anna Michalska (11 mc)
17:30 +Kamil +Józef +Helena z rodz. Fiedorowiczów
17:30 +Marian Żyliński (1 rocz.)
17.30 +Halina Chomicz (3 rocz.)

WTOREK, 23 sierpnia 2011
06:30 +Franciszek Turowicz (18 rocz.) +Władysław 

+Andrzej +Teofila +Antoni +Antonina 
z rodz. Przeorskich i Siemanowiczów
06:30 +Stanisław  Maksimowicz (greg)
08:00 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Kazimierz i z rodz. 

Domelów, Dziemido i Marcinkiewicz
08:00  +Michalina Misewicz (2 mc)
17:30 +Kazimierz +Katarzyna Milewscy i z rodz. 

Wołyniec
17:30 +Wacław Ordowski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Janina Senda (1 rocz.)        

ŚRODA, 24 sierpnia 2011
06:30 +Józef Peryt (1 rocz.)
06:30  +Henryk Stefański (2rocz.)
06:30  + Stanisław Rzepiejewski (14 rocz.) +Jan 

+Stanisław +Antonina +Bronisław
08:00 +Stanisław Maksimowicz (1 rocz.) egzekwie!
08:00  +Stanisław Maksimowicz (greg) 
17.30 +Janina Klucznik (9 mc) 
17:30 +Anna i Józef Dapkun
17:30  +Danuta (12 rocz.) i z rodz. Jaszczołtów

CZWARTEK, 25 sierpnia 2011
06:30 +Stanisław Chatkowski +Józef Pachucki
08:00 +Aniela +Jerzy Misiewicz
08:00 +Zofia Bykowska (7 rocz.) zm. z rodziny 
08:00  +Alfons Januszko (2 rocz)
17:30  O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Joan-

ny Siebert w 18 rocz. urodzin i dla rodziny

17:30 +Stanisław Maksimowicz (greg.)
17:30 +Romuald Jakubowski (7mc)

PIĄTEK, 26 sierpnia 2011
06:30 +Władysław Werpachowski (17 rocz.)
06:30  + Dariusz Buchowski (2 mc) 
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Wik-

torii, Kamila, Jakuba i ich rodziców.
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00  +Monika Namiotko (m-c od pogrzebu)
17:30 +Stanisław Maksimowicz (greg)
17:30 +Agnieszka Staśkielunas 
17:30 O błog. Boże, miłość i zdrowie i dla Anity 

i Tomasza w 5 rocz. ślubu

SOBOTA, 27 sierpnia 2011
06:30 +Antoni Grażulewicz (7mc)
06:30  +Eugeniusz Delnicki (3 rocz)
08:00 +Aniela Teodorowicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00  +Bronisława Skrypko (15 rocz)
17:30 +Aniela Warakomska (1 rocz)
17:30 +Jacek Miszkiel (13 rocz)
17:00  +Kazimiera Adamowicz (7 rocz) i zm. z  ro-

dziny

NIEDZIELA XXII W CIĄGU ROKU, 
28 sierpnia 2011
07:00 +Dominik +Emilia Radzewicz
08:30 +Lesław +Stanisław Maciukiewicz
10:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 (LT): W 185 rocz. powstania Seminarium 

Duchownego w Sejnach za zm. biskupów,  
profesorów, alumnów i twórców duchownej 
uczelni)

Krasnowo: Za parafian 
17:30  +Tadeusz Palanis (3 rocz.) 

PONIEDZIAŁEK,  29 sierpnia 2011 
06:30 +Czesława +Józef +Wiktoria Sankowscy
06:30 O wiarę i błog. Boże dla Moniki i dla jej 

najbliższych 
08:00 +Stanisław Maksimowicz (greg)
08:00 +Leontyna Wołukanis (23 rocz.)
08:00 +Jan (5 rocz.) +Jadwiga Drozdowscy
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Agnieszki i 

Radosława Gryziewiczów i ich dzieci
17:30 +Józef Malinowski (11 rocz.) i zm. z rodziny

WTOREK, 30 sierpnia 2011
06:30 +Hieronim +Aleksandra z rodz. Kulikowskich 

i Okulanisów
06:30 +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz
08:00 +Jadwiga +Władysław Milewscy
08:00 +Czesława Ciesińska (5mc)
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE 
PATRONUJĄ NAM:

Remont domu parafialnego

08:00 +Leon Jursza (13 rocz.) i jego rodzice
17:30 O dar wiary i błog. Boże dla Klaudii i Mateusza 
17:30 +Stanisław Maksimowicz (greg)
17:30 +Anna Idzikowska +Zofia +Hipolit +Zdzi-

sław Wysoccy

ŚRODA, 31 sierpnia 2011
06:30 +Magdalena Leończyk i zm. z rodziny
08:00 +Anna +Jan Niewulis 
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Józefa Dąbrowska (2 rocz.) +Romuald (22 rocz.)
17.30 31 rocz. powstania „Solidarności”
17:30 +Anna +Piotr Łukowscy

CZWARTEK, 1 września 2011 pierwszy miesiąca
06:30 +Kazimierz Zackiewicz (11 rocz.)
06:30 +Jan +Marianna +Marian Klucznik
08:00 O łaskę wyjścia z nałogu i dar miłosierdzia i 

opiekę MB Sejneńskiej
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Bronisław Namiotko
08:30 LT +Albin Zubowicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Bronisława +Stanisław Michałkiewicz 
17:30 +Stefan Ogórkis +Stanisław Rutkowski

PIĄTEK, 2 września 2011 pierwszy miesiąca
06:30 +Kazimierz Basiaga +Anna +Antoni +Jadwi-

ga +Józef Matulanis
08:00 +Marian Luto (greg)
16:00 +Stanisław Jankowski (2 rocz.)
17:30 +Tadeusz Okulanis

SOBOTA, 3 września 2011 pierwsza miesiąca
06:30 +Jadwiga i z rodz. Urbańskich, Grażulewi-

czów i Wierzbińskich
06:30 +Zbigniew Dawidowicz (1 rocz.)
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Janina +Leon Sławińscy +Zofia Skupska
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Cze-

sława Dzimitko w 80 rocz. urodz.
17:30 +Stanisław Salwecki i jego rodzice
17:30 +Tomasz +Anna +Stanisław Żeladonis

NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
4 września 2011 Odpust Parafialny
36 Rocznica Koronacji Cudownej Figury MB Sej-

neńskiej
07:00 +Marian Luto (greg)
08:30 +Weronika +Wincenty Kap +Anna +Jadwiga 

Łabacz
10:00 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Mar-

cina Gerwela w 18 rocz. urodz.
11:30 Za parafian
11:00 +Józef Misiukanis +Anna Macianis +Jerzy 

+Antoni Auruszkiewicz
17:30  Dziękczynna i o błog. Boże dla Grażyny 

i Zdzisława

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

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

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

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

– 1 IX – bł. Bronisława (1204-1259), norber-
tanka pochodzącą z polskiego rodu Odrowążów 
(wspomnienie obowiązkowe);

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

– 4 IX – bł. Maria Stella i jej Towarzyszki, siostry 
nazaretanki, które w 1943 roku zginęły z rąk nazi-
stów w Nowogródku (wspomnienie dowolne).
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Tradycyjnie, także i w tym roku odbyły 
się w naszej Bazylice piękne wydarzenia 
kulturalne: w ostatnią niedzielę lipca Or-
kiestra Kameralna „AUKSO” z Tychów wy-
stąpiła z koncertem utworów Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, a nieco wcześniej 
początkiem lipca miało miejsce połą-
czenie muzyki, słowa i obrazu, którego 
inspiracją jest obchodzona w tym roku 
setna rocznica urodzin Czesława Miłosza. 
Początkiem sierpnia już po raz osiem-
nasty młodzi adepci muzyki organowej 
pod kierunkiem swoich profesorów Józe-
fa Serafina i Juliana Gembalskiego wzięli 
udział w Festiwalu Organowym Młodych. 
Szczególnym gościem był prof. Lorenzo 
Gheielmi z Italii.


