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2 SIEWCA  

MOC SŁOWA
Niedziela XXIII Zwykła W Ciągu Roku 
– 4 września 2011
Mt 18,15–20

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy 
twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upo-

mnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz 
swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jesz-
cze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch 
albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli 
i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet 
Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin 
i celnik. Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co 
zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążecie na ziemi, będzie roz-wiązane w niebie. 
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was 
na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego 
użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie 
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem 
pośród nich”.

Refleksja niedzielna:
Dzisiejsza Ewangelia podaje jasną wskazówkę 

postępowania z grzesznikami. Jeśli ktoś zgrzeszy, 
powinniśmy z nim porozmawiać w cztery oczy i do-
magać się od niego wyjaśnienia jego nagannego 
postępowania, a jeśli to nic nie da, wymagać takiego 
wytłumaczenia się w obecności świadków. A jeśli 
i ta próba na nic się zda, powinniśmy o wszystkim 
powiadomić wspólnotę. Ale kto tak robi? Chyba 
nikt! Bo przecież nikt nie chce sobie zepsuć dobrych 
stosunków z innymi, nawet z grzesznikami. A jeśli 
stosunki z nimi są już złe czy wrogie, to i tak nie 
ma sensu żadna rozmowa. Poza tym chyba nikt nie 
czuje się aż tak bezgrzeszny, by od kogoś innego 
z powodu jakiegoś jego grzechu mógł domagać się 
wyjaśnień albo postawić go pod pręgierzem opinii 
publicznej, l chociaż Jezus w dzisiejszej Ewangelii 
tak bardzo wyróżnia swoich uczniów, nie bardzo 
czujemy się na siłach, by w tego rodzaju sprawach 
– właściwego upominania grzeszników – starać się 
wypełnić Jego wolę. A jednak powinniśmy móc to 
zrobić. Powinniśmy być w stanie wskazywać grzesz-
nikom właściwą drogę. Nie ze względu na grzesznika, 
ale ze względu na grzechy, które powinny zniknąć z 
naszego otoczenia, z naszej wspólnoty parafialnej, 
z naszej ojczyzny. A jeśli już nie możemy się zdobyć 
na to, żeby od innych domagać się wyjaśnień, to 
przynajmniej sami powinniśmy stanąć przed Bo-
giem i powiedzieć: „Boże, wyznaję, że zgrzeszyłem 
myślą, słowem i uczynkiem. Boże, bądź mi miłościw”. 

Tylko osobisty przykład i osobista spowiedź może 
też innych skłonić do zrobienia rachunku sumienia. 
To prawda, nigdy nie powinniśmy uważać się za 
lepszych od innych, ale zapewne możemy postarać 
się być bardziej szczerzy niż inni, choćby tylko wobec 
samych siebie.

Niedziela XXIV Zwykła W Ciągu Roku 
– 11 września 2011
Mt 18,21–35

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, 
ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat 

wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. 
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem 
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego 
podobne jest królestwo niebieskie do króla, który 
chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął 
się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który 
mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ 
nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go 
razem z żoną, dziećmi i całymjego mieniem, aby 
tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadłprzed nim 
i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną, 
a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym 
sługą, uwolnił goi dług mu darował. Lecz gdy sługa 
ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który 
mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął du-
sić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa 
upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade 
mną, a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz 
poszedł i wtrącił go do więzienia, do-póki nie odda 
długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, 
bardzo się zasmucili. Poszli opowiedzieli swemu 
panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał 
go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Da-
rowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 
Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad 
swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. 
I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go ka-
tom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie 
uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was 
nie przebaczy z serca swemu bratu”.

Refleksja niedzielna:
Któż z nas nie chciałby dokładnie wiedzieć, we-

dług jakiej miary będzie sądzony w dniu, w którym 
naszym sędzią będzie sam Chrystus, nasz Pan i Bóg? 
Na szczęście, nie jesteśmy zdani na domysły. Dzisiej-
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KALENDARZ LITURGICZNY

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.

PONIEDZIAŁEK, 5 września 2011, 
Wsp. bł. Matki Teresy z Kalkuty
Słowo Boże: Kol 1,24-2,3; Łk 6,6-11
 
WTOREK, 6 września 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: Kol 2,6-15; Łk 6,12-19

ŚRODA, 7 września 2011, 
Wsp. bł. Melchiora Grodzieckiego, prezb. i męcz
Słowo Boże: Kol 3,1-11; Łk 6,20-26

CZWARTEK, 8 września 2011, 
Święto Narodzenia NMP (MB Siewnej)
Słowo Boże: Mi 5,1-4; Mt 1,1-16.18-23
Dożynki diecezjalne w Bargłowie Kościelnym

PIĄTEK, 9 września 2011, Wsp. bł. Anieli Salawy, 
dziewicy i św. Piotra Klawera, prezb.
Słowo Boże: 1Tm 1,1-2.12-14; Łk 6,39-42

SOBOTA, 10 września 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Tm 1,15-17; Łk 6,43-49

NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 11 września 2011
Słowo Boże: Syr 27,30-28,7; Rz 14,7-9; Łk 18,21-35
Dożynki dekanalno-powiatowe

PONIEDZIAŁEK, 12 września 2011, 
Wsp. Najświętszego Imienia Maryi
Słowo Boże: 1Tm 2,1-8; Łk 7,1-10

WTOREK, 13 września 2011, 
Wsp. św. Jana Chryzostoma, bpa i dK
Słowo Boże: 1Tm 3,1-13; Łk 7,11-17

ŚRODA, 14 września 2011, 
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Słowo Boże: Lb 21,4-9; J 3,13-17

CZWARTEK, 15 września 2011, 
Wsp. NMP Bolesnej
Słowo Boże: Hbr 5,7-9; J 19,25-27

PIĄTEK, 16 września 2011, Wsp. św. Męczenni-
ków Korneliusza, papieża i Cypriana, bpa
Słowo Boże: 1Tm 6,2-12; Łk 8,1-3

SOBOTA, 17 września 2011, Wsp. św. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, bpa
Słowo Boże: 1Tm 6,13-16; Łk 8,4-15
Święto patronalne Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Rodziny Maryi
Dzień Sybiraka. Rocznica napaści Związku Radzie-
ckiego na Polskę w 1939 roku.

NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 18 września 2011
Słowo Boże: Iż 55,6-9; Flp 1,20-27; Mt 20,1-16
Dzień Środków Społecznego Przekazu

sza Ewangelia w sposób dość jasny, chociaż w szacie 
przypowieści, podaje taką miarę, l możemy się czuć 
nieco zaskoczeni. Miarą tą bowiem jestem ja sam. 
Będę mierzony, to znaczy oceniany i osądzony, we-
dług tego, jak sam za swego życia mierzyłem innych, 
to znaczy oceniałem i osądzałem. Ja sam jestem, jeśli 
tak można powiedzieć, swoim sędzią czy sądem. Pan 
z przypowieści mierzy nielitościwego dłużnika taką 
samą miarą, jaką ten mierzy z kolei swego dłużnika. 
Jeśli jest tak – a nie ma właściwie żadnego powodu, 
żeby wątpić w sens takiej wykładni tej przypowieści 
Jezusa – to należałoby jak najprędzej nauczyć się 
przebaczać innym wszystkie winy, jakie wobec nas 
zaciągnęli, albo co najmniej starać się ich zrozu-
mieć. Powinniśmy mieć wiele wyrozumiałości nie 
tylko dla samych siebie, ale także dla innych. Nie 
tylko samym sobie powinniśmy szybko i wszystko 
przebaczyć, ale także innym. Łaski, którą tak często 
i hojnie okazujemy sobie, nie powinniśmy skąpić też 
innym. Jeśli sami jesteśmy swoimi sędziami i sądem, 
to bądźmy miłosierni dla innych, by i Bóg mógł nam 
okazać swoje miłosierdzie i przebaczyć nam nasze 
liczne winy. 

Wiem
coś! 
My też. Mianowicie, że wy, pierwszoklasi-

ści, już bardzo dużo wiecie. I wiele więcej jesz-
cze się nauczycie. I mamy nadzieję i modlimy 
się za was, żeby szkoła sprawiała radość także 
wtedy, gdy będzie nieco trudniej i będzie się 
wydawało, że niczego nie rozumiecie.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Akcja Katolicka 
– niezwykłe spotkanie 

Wydarzeniem ważnym dla Akcji Kato-
lickiej w naszej diecezji, ale też i w 
naszej Parafii była wizyta Prezesa 
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej 

w Polsce Pani Haliny Szydełko i członka Zarządu 
KIAK Panią Bożenę Ulewicz. W sobotę, 27 sierpnia 
przed południem odbyło się spotkanie z Biskupem 
Ełckim w stolicy diecezji, a potem dostojni Goście 
przybyli do naszego Sanktuarium Sejneńskiego. 
Gospodarzem spotkania była Pani Prezes Diece-
zjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Pani dr Tere-
sa Rugienis-Witkowska. Była wspólna modlitwa 
w kaplicy Matki Bożej w intencji Akcji Katolickiej, 
krótkie oprowadzenie po Bazylice i spotkanie z Pa-
rafialną Wspólnotą Akcji Katolickiej w klasztorze 
podominikańskim. Byli także przedstawiciele Akcji 
Katolickiej z Suwałk i Świętajna. Obecny był asy-
stent AK ks. Jacek Nogowski. Spotkanie było oka-
zją do zapoznania się ze strukturą AK w diecezji, 
podzieleniem się działalnością AK w naszej Parafii. 
Była także rozmowa na temat nawiązania bliższej 
współpracy z katolikami na Litwie, gdzie podobne 
struktury na razie nie istnieją, ale są zachęty do 
stworzenia Akcji Katolickiej na Litwie. Przy okazji 
tego spotkania wszyscy wyrazili ogromne prag-
nienie, aby szeregi Akcji Katolickiej w diecezji i po-
szczególnych parafiach, także i naszej poszerzały 
się, więc zachęcam naszych Parafian do włączenia 
się w działalność ludzi świeckich skupionych w 
różnych wspólnotach i organizacjach katolickich. 
Warto przypomnieć, czym jest i jak działa Akcja 
Katolicka w Polsce. 

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ 
W POLSCE

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i po-
przez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja 
duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym 
zadaniem dla jej członków jest świadome uczest-
nictwo we wszystkich sferach życia publicznego 
i realizacja społecznego wymiaru wiary i spo-
łecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób 
Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym 
związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków 
stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im 
środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, 
dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to 
praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona 

wśród własnych członków, jak i w najbliższym 
otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego 
poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozu-
mienia i realizowania w codziennym życiu. Tym 
celem jest również stworzenie nowego sposobu 
myślenia dojrzałego.

KSZTAŁTOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO SUMIENIA
Codzienna lektura pisma Świętego.
Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej 

dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne 
uczestnictwo wszystkich członków AK. 

Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespo-
łów liturgicznych i muzycznych. 

Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. po-
przez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej 
świeckich. 

Pogłębienie znajomości nauki społecznej Koś-
cioła poprzez systematyczną lekturę dokumentów 
Kościoła. 

Organizowanie stałych spotkań formacyjnych. 
Organizowanie katechizacji dorosłych. 
Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla 

członków Akcji Katolickiej. 
Zaproponowanie lokalnych pielgrzymek Akcji 

Katolickiej do sanktuariów znajdujących się na 
terenie diecezji.

TROSKA O RODZINĘ I WYCHOWANIE
Organizowanie spotkań rodziców z terenu pa-

rafii z psychologami, wychowawcami, katechetami 
oraz innymi kompetentnymi osobami, uświada-
miających współczesne zagrożenia z jakimi spo-
tykają się dzieci i młodzież. 

Uświadamianie rodzicom ich prawa do decydowa-
nia w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci. 

Współpraca ze szkoła oraz czuwanie nad kie-
runkiem i poziomem nauczania poprzez uczest-
nictwo w Radach Szkoły. 

Organizowanie spotkań formacyjnych dla na-
uczycieli i wychowawców. 

Tworzenie internatów oraz szkół katolickich. 
Ochrona dzieci i młodzieży przed zepsuciem 

i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, 
organizując świetlice, kawiarnie, ośrodki kultury, 
kółka zaintereso-wań, rozgrywki sportowe, rajdy, 
wycieczki, ogniska, letni wypoczynek. 

Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.
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ODNOWA MORALNA SPOŁECZEŃSTWA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zai-

nicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu 
Trzeźwości.

Organizowanie poradnictwa dla osób uzależ-
nionych od narkotyków. 

Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez 
organizowanie uroczystości, zabaw i festynów 
bezalkoholowych. 

Zachęcanie do podejmowania zobowiązań 
abstynencji. 

Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego. 

Założenie księgi darów duchowych.

TROSKA O SZERZENIE MIŁOSIERDZIA CHRZEŚ-
CIJAŃSKIEGO 

Organizowanie i animacja dzieł charytatywnych.
Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w 

parafiach, wspólnie ze Stowarzy-szeniem Rodzin Kato-
lickich i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. 

Otoczenie opieką Parafialnego Oddziału AK 
przynajmniej jednej rodziny. 

Tworzenie domów samotnej matki. 
Organizowanie pomocy materialnej dla młodzie-

ży uczącej się poprzez fundowanie stypendiów.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE I PO-
LITYCZNE 

Zintegrowanie społeczności parafialnej po-
przez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć 
z radami osiedla, radami gminy i innymi organi-
zacjami działającymi na terenie parafii. 

Organizowanie spotkań formacyjnych i reko-
lekcji dla samorządowców. 

Organizowanie spotkań członków AK na 
szczeblu diecezjalnym z parlamentarzys-tami i 
samorządowcami. 

Zorganizowanie punktów poradnictwa praw-
nego, medycznego, pedagogicznego, rachunko-
wego i innych. 

Uruchomienie telefonu zaufania. 
Prowadzenie pośrednictwa pracy.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ 

Prowadzenie sklepów parafialnych. 
Zakładanie spółek prawa handlowego. 
Zakładanie fundacji.

PODJĘCIE DZIAŁAŃ W SFERZE KULTURY 
Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni 

parafialnych. 
Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz 

wypożyczalni kaset video. 
Organizowanie klubów parafialnych. 
Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez 

organizowanie obchodów świąt narodowych wy-
korzystując formy teatralne i muzyczne.

Krzewienie tradycji i obyczajów ludowych po-
przez organizowanie imprez kulturalnych oraz 
wycieczek mających na celu poznawanie społecz-
ności lokalnych, ich historii, ważnych postaci zwią-
zanych z tym terenem oraz pomników kultury. 

Uroczyste obchody odpustów parafialnych.

POZYSKANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKA-
ZU DLA DZIEŁA EWANGELIZACJI . 

Współpraca ze świeckimi środkami masowego 
przekazu. 

Tworzenie własnych wydawnictw, biuletynów 
Akcji Katolickiej oraz audycji radiowych. 

Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i 
książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych 
punktów kolportażu.

Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic 
reklamowych.

Matko naszej przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości...
Bądź pozdrowiona  

Już ranek, biegnę wzdłuż brzegu rzeki
Podnoszę nadłamane źdźbła i wołam do kolegów
Podnieście kruche, myślące trzciny
Zerwijcie niezaradne piękne lilie
Chwalcie ze mną Panią świata, Sejneńską Maryję.

Żwirową ścieżką mknie promień słońca
Biegnę za nim do mojej kaplicy gdzie są i moi ró-
wieśnicy
Przyszliśmy by tu wszystko zrozumieć
Nie można od Tronu Łaski oderwać pamięci i nic 
nie umieć 
Nie można zapomnieć wiedzy i historii o Niej
Bo wszyscy od wieków śpieszymy do Niej.

Bądź pozdrowiona światła pełna Dziewico
Słuchająca w szarości i różach
Uważna jak uczennica
Śladami pierwszych modlitw wracamy do ciebie
A Ty Matko Boża Sejneńska wstawiaj się za nami 
w Niebie.

Pani na Tronie Łaski w tryptykowej figurze
Jesteś zawsze dla nas wspaniałym przedmurzem
Od ponad czterystu laty
Stróżujesz nad rzeką Marychą
I bronisz nasze chaty.

Przed Tobą klękali biskupi i opaci
Siostry zakonne, księża i prałaci
Profesorowie, uczniowie i wojskowych grono
Róża Strutyńska i starosta Grodziński
Oraz błogosławiony ksiądz Michał Piaszczyński

Irena
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Matka najuboższych z ubogich           
Chleb powszedni
Człowiek żyjący ma specyficzny stosunek do 

chleba. Jest on dla nas nie tylko powszednim posił-
kiem, ale czymś o wiele więcej. Dla ludzi starszych, 
którzy przeżyli wojnę, biedę, lata powojenne i w 
rożnych sytuacjach życiowych doświadczyły 
biedy, a nawet głodu, chleb dla nich jest czymś 
świętym. Jest darem Boga, który domaga się sza-
cunku. Także to było w czasach Cypriana Norwida 
– który tęsknił do Ojczyzny do swego kraju, gdzie z 

uszanowaniem 
podnosiło się z 
ziemi kawałek 
chleba i cało-
wało się. Tak 
jest i dzisiaj w 
większości na-
szych rodzin 
ale nie wszę-
dzie.

L u d z i e , 
którzy doznali 
głodu i biedy 
wiedzą, jak 

cudownie smakuje chleb, nie zastąpi go żaden 
najlepszy posiłek. Wszystko się znudzi, ale chleb 
nie. Towarzyszy on naszym codziennym posił-
kom. Chleb kojarzy się z domem rodzinnym, która 
dzieląc go między sobą, w ten sposób dokonuje 
swą miłość.

Prośba o chleb powszedni znalazła się wśród 
próśb w modlitwie jaką nam zostawił Chrystus 
„Chleba powszedniego daj nam dzisiaj (Mat 6;11). 
Chleb składamy na ołtarzach, aby podczas Mszy 
świętej stał się Ciałem Chrystusa. Rolnicy przyno-
szę go w darze, aby nikomu go nie zabrakło i wraca 
święta prawda, że wszystko pochodzi od Boga. 
To Bóg sprawia, że ludzkie wysiłki mają sens, że 
zdobywanie chleba powszedniego nie staje się 
próżnym trudem.

Ilekroć sięgamy po chleb i nie buduje go na 
naszym stole to podziękujemy za to Panu Bogu. 
Szanujemy chleb, gdyż tak wielu ludziom na  świe-
cie go brakuje, uczmy nasze dzieci, że chleb nie 
powinien być wyrzucany na śmietnik, pamiętaj-
my też o tych, dla których chleb jest trudnym, 
dostępnym dobrem. Są ludzie głodni chleba w 
Azji czy w Afryce, ale także i w naszym otoczeniu 
wśród nas.

W sytuacji braku pożywienia, pelikan potrafi 
nakarmić swoje pisklęta własną krwią. Chrystus w 
Eucharystii karmi nas całym sobą. Jeśli chcesz być 
podobny do Jezusa, musisz przez piękną miłość 
uczyć się tak kochać, oddając siebie dzień po dniu. 
A wtedy „Pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł”, będzie gościć w twoim sercu. W świecie 
nie kupisz go za żadną cenę, nie pomogą łapówki, 
ani układy musisz dać siebie.

Z książki „Kromka chleba” - wybrała Jadwiga

Matka Teresa z Kalkuty. Obwo-
łana świętą za życia, podziwiana 
i szanowana przez ludzi różnych 
poglądów i różnych wyznań. Uzna-
wana za jedną z najwybitniejszych 
postaci. We współczesnym świecie 
obalania autorytetów była najmniej 
atakowaną ze znanych osób. Bo też 
cóż można zarzucić malutkiej za-
konnicy służącej biednym, scho-
rowanym i poniżonym.

Było jednak coś dziwnego w 
sile tej postaci. O wielu pokornego 
serca służebnicach Bożych, wyko-
nujących na co dzień zadania prze-
rastające możliwości przeciętnego 
człowieka, świat nawet nie usłyszał. Matka Teresa stała 
się sławna, a jej imię zaczęło brzmieć jak synonim 
dobra, miłości bliźniego i poświęcenia.

Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się 27 lipca 1910 r. 
w katolickiej rodzinie albańskiej w Skopje, pozostają-
cym wówczas pod władzą turecką. Jej ojciec był zamoż-
nym kupcem i działaczem niepodległościowym.

Pod wpływem nauk pewnego Jezuity, Agnes po-
stanowiła zostać zakonnicą i poświęcić się działalności 
misjonarskiej w Indiach. Imię zakonne przyjęła po świę-
tej Teresie z Lisieux. Do Indii przypłynęła jako loretanka 
mając 19 lat. Pracowała jako nauczycielka, a później 
nawet dyrektorka w katolickiej szkole dla dziewcząt 

11 października 2009 r. w Rzymie – papież Benedykt XVI kanonizował błogosławionego arcybiskupa 
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.  Druga rocznica tej uroczystości skłania do refleksji, do zadumy 

nad głębią jego apostolskiej działalności, która czerpała swą żywotność i skuteczność ze zjednoczenia z Chry-
stusem, który był dla niego: „Drogą, Prawdą, Życiem”. Współcześni nazywali go „chlubą Episkopatu polskiego”, 
„wiernym synem Kościoła”, „męczennikiem za sprawę wiary i Narodu”.  

Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895), przeszedł do historii jako Arcybiskup Metropolita Warszawski, Za-
łożyciel zgromadzenia zakonnego Sióstr Rodziny Maryi, długoletni wygnaniec w głębi Rosji, duszpasterz ludu 
wiejskiego w Dźwiniaczce na Podolu, pisarz ascetyczny i autor cennych pamiętników. 

Żył w XIX stuleciu, ale swym działaniem i myślą twórczą wybiegał daleko w przyszłość. Jego prace i nawo-
ływania, zmierzające  do odrodzenia duchowego i moralnego rodziny i Ojczyzny pozostawiły niezatarte ślady 
w historii narodu polskiego i krajów sąsiednich. Przez swoje życie i działalność, związane z 10 krajami Europy, 
stoi niejako na pograniczu Wschodu i Zachodu.

O jego patriotyzmie świadczy udział w powstaniu wielkopolskim w okresie Wiosny Ludów (1848), a o wiel-
kości ducha przyjaźń z poetą i wieszczem narodowym Juliuszem Słowackim.

                                                                                              (fragment z życiorysu autorstwa  S. Teresy Antonietty Frącek, RM)

Bezgranicznie ufał Opatrzności Bożej

5 września 1997 roku zmarła Matka Teresa z Kalkuty, która sama uchroniła przed śmiercią 
niezliczone tysiące istnień ludzkich. Mówiono tego dnia, że odeszła „żyjąca święta”.
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Matka najuboższych z ubogich           
Znak czasu
Jesteśmy wezwani, bo wierzymy w Boga, który 

jest Miłością, w Pana, który będzie nas rozliczał 
z tego, ile w nas było miłości. Bóg, który kocha 
wszystkich, najbardziej umiłował swoją Matkę! 
Czy nie jest to dla nas znak, że i w naszej miłości 
na pierwszym miejscu musi znaleźć się właśnie 
Ona: pokorna Maryja z Nazaretu, pierwsza Miesz-
kanka nieba? Bóg wybrał Ją, „nim ziemia powstała”, 
uczynił Ją naczyniem wypełnionym darami po 
brzegi tak dalece, 
że z obfitości Jej 
Niepokalanego 
Serca każdy z nas 
otrzymuje łaskę... 
Po latach osobi-
stego doświad-
czenia maryjne-
go wiemy, że Bóg 
kocha Matkę Naj-
świętszą miłością 
bez granic – tak 
bardzo, że można 
Go określić przez to, co dla Niej uczynił. Jeśli ktoś 
pyta: „Jaki jest Bóg?”, odpowiadamy: „Spójrz na 
Maryję!”.

Pan dał nam znak
Ukazał go naszemu pokoleniu w śmierci swo-

ich wybranych. Najpierw w odejściu Siostry Łucji, 
umierającej w dniu fatimskim – 13 lutego 2005 r. 
Później w śmierci papieża Jana Pawła II, który za-
pukał do bram nieba w swym umiłowanym dniu 
– w pierwszą sobotę miesiąca, 2 kwietnia 2005 
r. I choć szatan wiele uczynił, by ze śmierci Ojca 
Świętego uczynić arenę dyskusji o znaczeniu jego 
pontyfikatu dla ekumenizmu, obrony praw czło-
wieka, zmian politycznych w Europie, to jednak 
rozpoznaliśmy ten jasny głos z nieba, który nie 
pozostawia żadnych wątpliwości: iskra Boża roz-
palająca całe życie Jana Pawła II, która najpełniej 
rozjaśniła świat w dniach jego agonii, wskazuje na 
Maryję! Powiedział o tym bliski przyjaciel Papieża, 
kard. Andrzej Maria Deskur: „Najważniejsze wyda-
rzenia tego pontyfikatu to zwrócenie oczu ludzko-
ści ku Matce Bożej i przez Jej Serce zawie-rzenie 
świata Miłosierdziu Bożemu”. Ale świat przykrył tę 
prawdę całunem milczenia. My jednak usłyszeli-
śmy ją i zwróciliśmy nasze oczy ku światłu, jakie 
rozbłysło w śmierci Jana Pawła II: ku nabożeństwu 
pierwszych sobót miesiąca!

Być może dzień 2 kwietnia 2005 r. przejdzie 
do historii jako najważniejsza pierwsza sobota w 
dziejach świata. Była to ostatnia pierwsza sobota 
Jana Pawła II na ziemi – Ojciec Święty umierał w 
przekonaniu, że jego śmierć dokona tego, czego 
nie zdołał uczynić za życia. Być może oglądał w 
widzeniu, jak zwracamy się ku temu nabożeństwu, 
jak zostaje ono zatwierdzone przez Kościół i jak 
zmienia ono oblicze całej ziemi. 

KS. MIROSŁAW DROZDEK SAC

w Kalkucie. W roku 1946 podczas 
podróży pociągiem na rekolekcje 
w Darjeeling doznała natchnienia 
i to zmieniło cale jej dotychczasowe 
życie. Postanowiła poświęcić się „na-
juboższym z ubogich”. Poprosiła pa-
pieża o zezwolenie na opuszczenie 
zakonu. Otrzymała zgodę Piusa XII.

Przyjęła wtedy obywatelstwo 
Indii. Za ostatnie pieniądze kupiła 
białą sari, powszechny strój hindu-
skich kobiet i obramowała ją nie-
bieskimi paskami.

Pierwszą jej podopieczną sta-
ła się kobieta na wpół już pożarta 
przez szczury i mrówki. Kobieta 

zmarła, gdy siostra Teresa wiozła ją na wózku od jed-
nego szpitala do drugiego. Wtedy narodziła się idea 
pomocy umierającym.

W 1950 r. powstało Zgromadzenie Sióstr Misjona-
rek Miłości, a siostra Teresa stała się jego przełożoną 
generalną – Matką założycielką.

Siostry zaczęły zbierać ludzi konających na ulicach 
i umieszczać w schronisku. Później powstało schro-
nisko dla opuszczonych dzieci, a w latach sześćdzie-
siątych pierwsze obiekty dla trędowatych.

Dziś na całym świecie Misjonarki Miłości są obecne 
w niemal stu krajach, prowadząc ponad 400 placówek.                     

                                                        (wybrał Eugeniusz)
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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:  
28/08/2011
Kazimierz Bernecki

Sakrament małżeństwa: 
020/08/2011 
Martyna Pietruszkiewicz i Przemysław Koncewicz
Agnieszka Trzasko i Łukasz Kodzis
27/08/2011
Alina Motuk i Dawid Różycki

Zapowiedzi przedślubne:
– Krzysztof Gawinowicz, kawaler, Sejny, Para-

fia tutejsza i Żaneta Przekopska, panna, Murowany 
Most, Parafia św. Izydora w Smolanach

– Mariusz Tomkiewicz, kawaler, Sejny, Parafia 
tutejsza i Zofia Święcicka, panna, Lasanka, Parafia 
tutejsza.

– Dawid Krzysztof Ostrowski, kawaler, Sejny, 
Parafia tutejsza i Agnieszka Wojtanis, panna, Sejny, 
Parafia tutejsza

Odeszli do wieczności:
 Adela Jurkun, Sejny (l. 88) zm. 15/08/2011
 Czesława Rydzewska, Stabieńszczyzna (l. 70) zm. 

17/08/2011
 Aldona Aleksa, Burbiszki (l. 70) zm. 19/08/2011
 Stanisława Łabanowska, Sejny (l. 91) zm. 24/08/2011
 Czesław Witkowski, Sejny (l. 86) zm. 24/08/2011
 Donat Łatwis, Klejwy (l. 24) zm. 25/08/2011

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego (plebanii) i spłatę długu 
za remont okien w kaplicy Matki Bożej. 
Ofiary złożyło 389 rodzin na sumę 39 tys. zł

Sojka  Zofia, Sejny, Zawadzkiego 
Skupscy Grzegorz Biruta,Sejny, Zawadzkiego 
Olejniczak Edward Maria,Sejny, Piłsudskiego 
Harcerze Warszawa dk Tomasz,
Miszkiel Witold Genowefa,Sejny, Konarskiego 
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego 

Kowalewscy Bogdan Halina,Sejny, W. Polskiego 
Kamińscy Józef Bożena,Sejny, Wojska Polskiego 
Daniłowicz  Zofia,Sejny, Wojska Polskiego 
Gryguć Andrzej Bożena,Babańce 
Stefańscy Iwona i Stanisław,Bubele 
Delniccy Piotr Beata,Sejny, 1 Maja 
Miszkiel Lech Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego 
Łepkowscy Marek Aldona,Krasnowo 
Czarnieccy Antoni Irena,Sankury 
Modzelewscy Sławomir Anna,Sejny, Konopnickiej 
Oskroba Henryka,Sejny, Łąkowa 
Maksimowicz  Henryka,Sejny, Zawadzkiego 
Andruszkiewicz Czesław Halina,Sejny, Emilii Plater 
Skrypko Olgierd Stanisława,Sejny, W. Polskiego 
Luto  Irena,Sejny, Konarskiego 
Nieszczerzewska Bożena,Sejny, 1 Maja 
Radzewicz  Aniela,Sejny, Konarskiego 
Jarzębowicz Andrzej i Jadwiga,Sejny, Ogrodowa 
Stachurska  Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Motuk Konrad,Marynowo 
Bielecka  Alicja,Sejny, Mickiewicza 
Teodorowscy Stanisław Jadwiga,Sejny, Parkowa 
Gibas Jerzy Małgorzata,Bubele 
Stefańscy Zbigniew Dorota,Kielczany 
Bizio Leszek Ewa,Posejanka 
Zygadło Władysław Jadwiga,Sejny, W. Polskiego 
Anonimowo
Moroz Stanisław Halina,Sumowo 
Sienkiewicz Józef Anna,Sejny, Targowa 
Miszkiel Czesław Regina,Sejny, Konarskiego 
Morawscy Ryszard Danuta,Sejny, Łąkowa 
Pietrewicz  Janina Elżbieta,Sejny, Zawadzkiego 
Groblewscy Stanisław Maria,Sejny, Zawadzkiego 
Mroczkowscy,Świackie 
Witkowscy Piotr Katarzyna,Degucie 
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury 
Romanowski Jan,Burbiszki 22
Wasilewska Helena,Sejny, Konarskiego 
Pachutko  Grażyna,Sejny, Zawadzkiego 
Kamińska Anna,Sejny, Wojska Polskiego 
Bartnik Józef Biruta,Skarkiszki 
Polens Janusz Sylwia,Sejny, Konopnickiej 
Moroz Zenon Anna,Sejny, Akacjowa 
Korzenieccy Witold Grażyna,Bubele 
Meyza  Ewa,Sejny, Zawadzkiego 
Anonimowo
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Pierwsza niedziela września i początek nowego roku szkolnego kieruje naszą uwagę na dzieci 
i młodzież, które rozpoczęły nowy rok nauki, na zatroskanie o ich wychowanie i wykształcenie. 

Rodzicom, nauczycielom i wychowawcom bardzo zależy, aby przekazać młodym wartości oparte 
o prawdy fundamentalne odnoszące się do Boga jako najwyższej Mądrości i źródła Prawdy. Własnie 
dzisiaj słuchamy listu pasterskiego naszych biskupów na temat wychowania, które jest podstawą 
i fundamentem kształcenia i kształtowania postaw młodych ludzi. Modlimy się, aby wszyscy, którym 
powierza się to zadanie sprostali stawianym wymaganiom i stali się prawdziwymi świadkami Boga 
i Jego miłości w dzisiejszym świecie. Życzymy rodzicom i nauczycielom światła Bożej łaski i natchnień 
Ducha Świętego w tym pięknym i odpowiedzialnym działaniu. W tej intencji będzie dzisiejsza modlitwa 
zanoszona za przyczyną Matki Bożej Sejneńskiej przed Jej cudownym wizerunkiem w uroczystość 
odpustową w 36 rocznicę Koronacji dokonanej 7 września 1975 roku przez Wielkich Polaków i Paste-
rzy Kościoła: Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Metropolitę Krakowskiego Karola Kardynała 
Wojtyłę przy udziale wielu biskupów, kapłanów i rzesz wiernych. Proboszczem wówczas był ksiądz 
prałat Stanisław Rogowski.

2 Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Bożej Siewnej obchodzimy we czwar-
tek, 8 września. Jest to także tradycyjnie już od kilku lat wspólne dziękczynienie za plony w 

ramach diecezji ełckiej. Miejscem dziękczynienia będzie tym razem Bargłów Kościelny. Mamy nadzieję 
na reprezentację na tej uroczystości również naszych rolników z dożynkowym wieńcem. Serdecznie 
zachęcamy. A dożynki dekanalno-powiatowe będą w niedzielę, 11 września. Rozpoczną się Mszą św. 
w naszej Bazylice o godz. 10.00, a potem dalsza część święta będzie w Szkole Rolniczej.

3 We wrześniu jest kilka świąt Maryjnych, m.in. wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi w 
poniedziałek, 12 września. Wspomnienie to ma bardzo wyraźny polski akcent, bo ustanowił je 

papież Innocenty XI jako dziękczynienie za ocalenie chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką w 1683 
roku pod Wiedniem, do czego przyczynił się król Jan III Sobieski. Święta Maryjne uczą nas historii.

4 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzić będziemy w środę, 14 września. W to święto 
z jeszcze większą pobożnością spójrzmy na Chrystusowy krzyż, który jest równocześnie znakiem 

naszej wiary, zbawienia, Odkupienia, ale także chrześcijańskiej drogi życiowej, która wiedzie ku zmar-
twychwstaniu. Może warto zastanowić się nad miejscem i znaczeniem krzyża w moim życiu! W czasie 
świątecznej Eucharystii będzie okazja adoracji Krzyża.

5 We wrześniu w  naszych modlitwach pamiętajmy też o poległych za Wschodzie. Właśnie w sobotę, 
17 września, przypada rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.

6 W niedzielę, 11 września przy kościele zbierane będą ofiary na fundusz zakonu kontemplacyj-
nego Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku.

7 W remoncie domu parafialnego (plebanii) na ukończeniu jest budowa stropów i rozpoczęły 
się prace nad konstrukcją dachu i przygotowanie pokrycia dachowego z wstawieniem wielu 

okien połaciowych. Serdeczne Bóg zapłać naszym Parafianom, którzy pokazują odpowiedzialność za 
Parafię i prowadzone remonty składając ofiary na ten cel, niektórzy systematycznie i wielokrotnie. Mam 
nadzieję, że inni nasi Parafianie, także z wiosek włączą się w podjęte dzieło.  

Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska przygotowuje pomoc dla orga-
nizowanego przedszkola w Gminie Niemenczyn na Wileńszczyźnie. 
W dniach 5 – 9 września przyjmiemy dary w postaci zabawek dla 
dzieci w wieku 3 – 6 lat. Prosimy o pomoc. 

Biuro Stowarzyszenia czynne w godzinach 8 – 15 przy ul. Wojska 
Polskiego 60 B (obok siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej).

Prosimy o pomoc
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Intencje mszalne 4–18.09.2011 r.
NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
4 września 2011 Odpust Parafialny

36 Rocznica Koronacji Cudownej Figury 
MB Sejneńskiej

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
11:30 +Józef Misiukanis +Anna Macianis +Jerzy 

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

Zdzisława

PONIEDZIAŁEK,  5 września 2011 
06:30 +Barbara +Antoni +Czesław Trejnowscy
06:30 +Hanna +Jerzy Żurawscy 
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Alfons Niewulis (miesiąc od pogrzebu)
17:30  +Wiesława Jakubowska (2 rocz.)
17:30 +Władysław Senda (12 rocz.)

WTOREK, 6 września 2011
06:30 Dziękczynno-błagalna za rodz. Klimaszew-

skich
06:30 +Witold Skrypko (3 rocz.)
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00  +Maria Buraczewska
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30 +Stanisław Rejmontowicz (12 rocz.)

ŚRODA, 7 września 2011
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30  +Władysława +Józef Walukiewicz
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00  +Franciszek Wołongiewicz (11 rocz.)
08:00 +Stanisław +Anna +Sławomir Korzenieccy 
17.30 Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i opiekę 

MB Sejneńskiej dla Miłosza i rodziców 
17:30 +Ryszard Gokieli

CZWARTEK, 8 września 2011 Święto Narodze-
nia NMP

06:30 O błog. Boże dla Angeliki w dniu urodz.
08:00 +Weronika +Anna +Helena Przeborowskie
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00  +Sabina Żylińska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Antonina +Józef +Czesław Matulewicz
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Żanety 

Kuźnickiej w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Stanisław Grzędziński (9mc)

PIĄTEK, 9 września 2011
06:30 +z rodz. Bronejko i Stabińskich

06:30  +Marian Luto (greg) 
08:00 +Adela Stasel (5 rocz.)
08:00 +Stefan (7 rocz.) +Janina Wichert
17:30 +Robert Szuliński (3 rocz.)
17:30 +Józef Popiel i zm. z rodz. Lewkiewiczów 

SOBOTA, 10 września 2011
06:30 +Rozalia Koneszko (11mc)
06:30  +Genowefa Dzimitko (4mc)
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Edmund Stefański (4 rocz.) +Józef +Scho-

lastyka
17:30 +Stanisław Milewski (11 rocz.) i z rodz. Ba-

ganów, Milewskich i Zaborowskich
17:30 +Artur Korzeniecki (6 rocz.)
17:00  +Zenon Kisielewski (4mc)

NIEDZIELA XXIV W CIĄGU ROKU, 
11 września 2011 Dożynki
07:00 +Marian Luto (greg)
08:30 +Józef Korzeniecki
10:00 Dziękczynienie za tegoroczne zbiory (do-

żynki dekanalno-powiatowe)
10:00 +Stefania +Stanisław Bykowscy (50 rocz.) 

+Teofila (47 rocz.)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 (LT): +Jan Polonis i zm. z rodz. +Róża +Jan 

+Józef +Witali +Waldas +Juozakas Bora-
czewscy +Antoni +Algis Gajdzińscy

Krasnowo: Za parafian 
17:30  +Witold Krejczman +Ewa +Antoni +Witold 

Dąbrowscy 

PONIEDZIAŁEK,  12 września 2011 
06:30 +Zbigniew Gryniewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Romuald Wasilewski (17 rocz.)
17:30 +Franciszek Sojka
17:30 +Anna +Stanisław +Tomasz Żeladonis i z 

rodz. Dochód

WTOREK, 13 września 2011
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Reginy w 86 

rocz. urodz. i dla Józefa w 91 rocz. urodz. 
Andrejczyków

06:30 +Helena Kutyło (13 rocz.)
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Biruta Jasiewicz (5mc)
08:00 +Emiliusz Szlegier
17:30 +Halina Andrulewicz exekwie! 

ŚRODA, 14 września 2011 Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego

06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Anieli i Jerzego
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Zofia Basiaga (6mc)
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17.30 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB Sejneń-
skiej dla Małgorzaty w rocz. urodz. i dla ro-
dziny

17:30 +Czesław Orlik (33 rocz.)

CZWARTEK, 15 września 2011 
06:30 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Kazimierz z rodz. 

Domelów, Marcinkiewiczów i Dziemidów
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Aleksandra (15 rocz.) +Czesław z rodz. Sad-

łoń
17:30  Dziękczynna i o błog. Boże dla Grażyny i 

Jacka Zajkowskich i ich dzieci Magdaleny i 
Patryka

17:30 +Leokadia Jodango (2 rocz.)

PIĄTEK, 16 września 2011
06:30 +Aleksandra (16 rocz.) +Józef Niemkiewicz 

i ich rodzice
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Czesława Rydzewska (miesiąc od pogrze-

bu)
08:00 +Witalis (4 rocz.)+Agata Gibas  +Rozalia Mi-

siukanis
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Edyty
17:30 +Agnieszka Staśkielunas (2mc)

SOBOTA, 17 września 2011
06:30 +Agnieszka Hołubowicz (11mc)
06:30 +Adela Jurkun (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Ryszard Olszewski +Anna +Zygmunt Rap-

czyńscy
17:30 +Janina Pietuszko (7mc)
17:30 +Halina Makowska +Henryk +Natalia +Grze-

gorz Myszczyńscy
17:30 Spotkanie koleżeńskie 45 rocz. ukończenia 

LO

NIEDZIELA XXV ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
18 września 2011
07:00 +Marian Luto (greg)
08:30 +Czesław Matulewicz i zm. z rodziny
10:00 +Karol (10 rocz.) +Marian Tujakowscy +Pa-

weł Puchowski
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Marianna +Józef z rodz. Łatwis +Aldona 

Aleksa (miesiąc od pogrzebu)
17:30  +Antoni +Eugeniusz Sienkiewicz

– 5 IX – bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997), 
założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Mi-
łości, posługującym najbiedniejszym z biednych, 
obrończyni życia od poczęcia, laureatka Pokojowej 
Nagrody Nobla (wspomnienie dowolne)

– 7 IX – św. Melchior Grodziecki (1582-1619), 
pochodzący z Cieszyna jezuita, męczennik, który 
zginął podczas prześladowania katolików w Cze-
chach (wspomnienie obowiązkowe);

– 9 IX – bł. Aniela Salawa (1881-1922), świecka 
służąca, tercjarka z Krakowa, człowiek gorliwej 
modlitwy i umartwienia (wspomnienie obowiąz-
kowe).

– 16 IX – św. Korneliusz (†253), papież, i Cyprian 
(210-258), biskup i męczennik; obaj oddali życie w 
obronie wiary (wspomnienie obowiązkowe);

– 17 IX – św. Zygmunt Szczęsny Feliński 
(1822-1895), arcybiskup warszawski, zesłaniec, 
niezłomny pasterz, założyciel Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi (wspomnienie obo-
wiązkowe).

Do wszystkich 
rodziców i nauczycieli!

Cierpliwość, wyrozumiałość, miłość i czas 
– to najważniejsze składniki udanego roku 
szkolnego!

Życie nie jest grą w kości
Jeden mówi „tak”, ale nie robi tego, co przyrzekł 

zrobić. Drugi mówi „nie”, ale w końcu robi to, czego 
odmówił zrobić. Obydwaj są niewiarygodni. Obaj 

postępują wbrew włas-
nym słowom. Czasami 
takie zachowania wydają 
się tak zwyczajne, że nie 
zwracają już niczyjej uwa-
gi. Ale Jezus pyta: „Któryż 
z tych dwóch spełnił wolę 
ojca?” Dla Jezusa jednak 

liczy się końcowy rezultat. Przecież i ten pierwszy, 
który powiedział „tak”, ale tak nie postąpił, podjął 
w jakimś momencie decyzję, że jednak nie zrobi 
tego, czego oczekiwał od niego ojciec. Ale tylko 
ten drugi się opamiętał. I tylko ten drugi przyjdzie 
do nieba – ten, który się opamiętał i okazał żal.

Jezus chce naszego zbawienia, to znaczy na-
szej pomyślności i naszego szczęścia. Czy Jezus 
czegoś od nas oczekuje, by to Jego pragnienie 
mogło się spełnić? Tak, przede wszystkim jednego: 
być wiarygodnym i takim pozostać. Nie oczekuje, 
byśmy byli całkowicie wolni od błędów, do cna 
niewinni. Bo to nie jest możliwe. Ale być wiarygod-
nym. Tak, to jest możliwe. Nie jest to nadmierne 
żądanie. Nie mówić inaczej niż działać. I nie działać 
inaczej niż mówić. Być wiernym Bogu w tym, co 
mówimy i co robimy.
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W sobotę 28 sierpnia br. w klasztorze od-
było się niecodzienne spotkanie. Goś-

ciem honorowym była Pani Halina Szydełko 
– Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji 
Katolickiej w towarzystwie Pani Bożeny Ule-
wicz. Gospodarzem spotkania byli: Zarząd 
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Die-
cezji Ełckiej z Panią Prezes dr Teresą Rugienis 
– Witkowską oraz członkowie Parafialnego 
Oddziału DIAK w Sejnach. Celem spotkania 
było zapoznanie Pani Prezes Szydełko z funk-
cjonowaniem i działalnością Akcji Katolickiej 
w diecezji oraz w naszej parafii.


