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Niedziela XXIX Zwykła W Ciągu Roku
– 16 października 2011
Mt 22,15–21

F

aryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do
Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda,
aby Mu powiedzieli:„Nauczycielu, wiemy, że jesteś
prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę
ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy
wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?”. Jezus
przejrzał ich przewrotności rzekł:„Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową”.
Przynieśli mu denara. On ich zapytał: „Czyj jest ten
obraz i napis?”. Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas
rzekł do nich:„Oddajcie więc cezarowi to, co należy
do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.
Refleksja niedzielna:
Pułapka została chytrze zastawiona. Jeśli Jezus
odpowie twierdząco na pytanie, czy wolno płacić podatki Cezarowi czy nie, można będzie Go oszkalować
przed ludem, że jest rzymskim kolaborantem. A jeśli
zaprzeczy, będzie można podejrzewać Go o wichrzycielstwo i oskarżyć przed namiestnikiem, bo odmowę
płacenia podatków okupacyjne władze rzymskie
traktowały jako podżeganie do powstania przeciw
Rzymowi. Podstęp jednak spalił na panewce, i to nie
dlatego, że Jezus wdał się ze swoimi przeciwnikami w
jakąś zawiłą dyskusję religijno-polityczną ani że po
mistrzowsku posłużył się środkami jakiejś finezyjnej
retoryki. Fortel nie udał się, bo Jezus, odpowiadając
na to pytanie, wykazał się taką samą radykalną jasnością i prostotą, jakie cechowały Jego życie i sposób
bycia. Jako wędrowny kaznodzieja nie miał zapewne
przy sobie żadnej monety, tym bardziej podatkowej.
Poprosił zatem, by Jego adwersarze pokazali Mu ją.
l wszystko stało się jasne. Byli obłudnikami i konformistami. Sami już dawno temu ułożyli się z obcymi
władcami, teraz jedynie chcieli wystawić Jezusa na
próbę. Pierwszą częścią swojej odpowiedzi Jezus
zatem jedynie potwierdza, co Jego przeciwnicy już
i tak robili: płacili podatki. Zaskakująca jest druga
część Jego odpowiedzi: „Oddajcie Bogu to, co należy do Boga!” Słowa te też zdają się podburzać, ale
właściwie są raczej prowokacją, która ma zachęcić
do wewnętrznego namysłu i zajęcia jasnego stanowiska. Czy uznaję, że Bóg jest panem wszystkiego
i wszystkich i dlatego ja także do Niego całkowicie
należę? Czy mogę się zgodzić, że Jego roszczenie do



mnie i mojego życia ma pierwszeństwo przed wszystkim innym, co mogłoby zgłaszać jakiekolwiek prawo
do mnie? Nie powinniśmy oszczędzać sobie tego
rodzaju pytań, bo przecież czujemy, że im bardziej
możemy potwierdzić bezgraniczne prawo Boga do
nas, tym bardziej jesteśmy wolni.

Niedziela XXX Zwykła W Ciągu Roku
– 23 października 2011
Mt 22, 34-40

G

dy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus
zaniknął usta saduceuszom, zebrali się
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które
przykazanie w Prawie jest największe?” On mu
odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym
swoim umysłem». To jest największe i pierwsze
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe
Prawo i Prorocy»”.
Refleksja niedzielna:
Czy muszę tego czy tę kochać, i to akurat teraz?
Z pewnością taka myśl nie mogłaby nawet przemknąć przez głowę temu, kto odnalazł miłość swego
życia. Móc kogoś pokochać i kochać jest darem,
przywilejem, dzięki któremu stajemy się dopiero „tak
naprawdę”ludźmi. Być może powinniśmy dzisiejszą
Ewangelię przeczytać jak osoby zakochane, które
w ogóle nie zwracają uwagi, że mówi się w niej coś
o „przykazaniach” i „prawie”. Jak to jest, gdy się w
kimś zakochamy? Wtedy chcielibyśmy spędzać z nim
jak najwięcej czasu. Chcielibyśmy lepiej go poznać
i dlatego uważnie słuchamy wszystkich historii o jego
życiu, nieustannie radując się odkrywaniem jego
nowych „twarzy”, l tak z dnia na dzień zakochanie
powoli zmienia się w wiedzę. Teraz już należymy
do siebie. Chcemy z sobą dzielić wszystkie niedziele i dni powszednie. Nie wpadamy w popłoch, gdy
ten drugi okazuje się nie do końca takim, jak tego
się spodziewaliśmy. Lgniemy do siebie wszystkimi
zmysłami, całym swoim sercem i całą swoją duszą
- a jednak czujemy się nadal wolni, l coraz wyraźniej
dostrzegamy, co tkwi w nas samych, rozwijamy zupełnie nowe możliwości, o które samych siebie nie
podejrzewaliśmy. Nagle dociera do nas, że potrafimy
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się dzielić i obdarowywać tym, co dotąd wydawało
się tylko nasze, a nawet gotowi jesteśmy z czegoś
zrezygnować, coś stracić – bo czujemy się tak bogaci.
Bóg obdarowuje nas swoją miłością. Nie musimy
grzecznie mówić „dziękuję”, jak niegdyś wypadało
powiedzieć cioci Klarze za jakiś tam drobiazg. Możemy odpowiedzieć Mu wszystkimi zmysłami, całym
swoim sercem i całą swoją duszą.

Jan Paweł II
do nas

Patrzę na Was
wszystkich, Bracia
i Siostry wielkiego
stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie,
na Was, osoby chore
Ks. bp Edward Samsel
i w podeszłym wieku,
na Was młodzi: weźcie znów ufnie koronkę
do nas
różańca, odkrywając ją na nowo w świetDrodzy, niech Was wiąże koronka Ró- le Pisma Świętego, w harmonii z liturgią,
żańca Świętego, niech Was łączy ta prosta, w kontekście życia codziennego. Oby ten
a jakże bogata w treść, modlitwa z Różań- mój apel nie popadł w zapomnienie nie
cem w rękach. Osobiście codziennie łączę wysłuchany.
się w niej z Wami.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 16 października 2011
Słowo Boże: Iz 45, 1.4-6; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21
Rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. XI Dzień Papieski.
PONIEDZIAŁEK, 17 października 2011,
wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego b., m.
Słowo Boże: Rz 4, 20-25; Łk 12, 13-21
WTOREK, 18 października 2011,
Święto św. Łukasza Ewangelisty
Słowo Boże: 2 Tm 4,9-17a; Łk 10, 1-9
Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia.
ŚRODA, 19 października 2011,
wsp. bł. Jerzego Popiełuszki prezb., m., św. Jana de
Brebeuf, Izaaka Jogues’a prezb. i Towarzyszy, św.
Pawła od Krzyża prezb.
Słowo Boże: Rz 6, 12-18; Łk 12, 39-48
CZWARTEK, 20 października 2011,
św. Jana Kantego prezb.
Słowo Boże: Rz 6,19-23; Łk 12,49-53
PIĄTEK, 21 października 2011,
wsp. bł. Jakuba Strzemię b.
Słowo Boże: Rz 7, 18-24; Łk 12, 54-59

NIEDZIELA XXX ZWYKŁA, 23 października 2011
Słowo Boże: Wj 22, 20-26; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40
Światowy dzień misyjny.
PONIEDZIAŁEK, 24 października 2011,
wsp. św. Antoniego Marii Clareta b.
Słowo Boże: Rz 8, 12-17; Łk 13, 10-17
WTOREK, 25 października 2011,
Słowo Boże: Rz 8, 18-25; Łk 13, 18-21
ŚRODA, 26 października 2011,
Słowo Boże: Rz 8, 26-30; Łk 13, 22-30
CZWARTEK, 27 października 2011,
Słowo Boże: Rz 8, 31b-39; Łk 13, 31-35
PIĄTEK, 28 października 2011,
Święto św. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów
Słowo Boże: Ef 2, 19-22; Łk 6, 12-19
SOBOTA, 29 października 2011,
Słowo Boże: Rz 11, 1-2a.11-12.25-29; Łk 14, 1.7-11
NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA, 30 października 2011
Słowo Boże: Ml 1, 14b – 2, 2b.8-10; 2 Tes 2, 7b-9.13;
Mt 23, 1-12

SOBOTA, 22 października 2011,
wsp. bł. Jana Pawła II Wielkiego papieża
Słowo Boże: Rz 8,1-11; Łk 13,1-9
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jan Paweł II

– Człowiek Modlitwy

W

śród wielu tytułów nadawanych
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II,
prób definicji oraz określeń jego
pontyfikatu pojawiły się dwa ważne słowa: człowiek modlitwy. Kardynał Stanisław
Dziwisz pytany o sam rdzeń osoby i geniuszu
Ojca Świętego stwierdził, że był to po prostu
mąż modlitwy i człowiek kontemplacji Boga.
Prymat modlitwy ujawniał się we wszystkich
okolicznościach życia Papieża. Pozostanie w
naszej pamięci obraz modlącego się brewiarzem przed obrazem Matki Najświętszej Ojca
Świętego, kiedy w tym samym czasie czekały
na niego rzesze wiernych
i światowe media. Trudno
nie zauważyć niezwykłego
podobieństwa Papieża do
wychodzącego na górę Jezusa Chrystusa, który łączył
się w modlitwie ze swoim
Ojcem, „uzgadniał rytm bicia swego serca z rytmem
serca Bożego”, i dopiero po
tak przeżytym spotkaniu
„na szczycie” wychodził do
oczekujących Go ludzi, aby
nauczać, uzdrawiać i zbawiać.
Nie sposób zapomnieć
przejmującego obrazu przylgnięcia Jana Pawła II do
krzyża podczas ostatniej w
swym życiu drogi krzyżowej. Widzieliśmy w tym
momencie głębokie zjednoczenie następcy Piotra z Ukrzyżowanym Zbawicielem. Tak właśnie
wygląda miłość ucznia do Mistrza. Scena ta jest
nie tylko wzruszająca, ale również ponadczasowa, gdyż stanowi niezwykłą syntezę życia Karola
Wojtyły – Papieża Jana Pawła II.



Młody Karol Wojtyła miał szczęście wzrastania w rodzinie, dla której potrzeba modlitwy
była tak oczywista jak smak codziennego chleba. Papież dzielił się życiowym doświadczeniem
ukazując swojego ojca, żołnierza, który po męsku codziennie klękał do modlitwy w rodzinnym
domu, prowadził małego Karola do parafialnego kościoła i wręczył mu modlitwę do Ducha
Świętego, jako uszczęśliwiający i jednocześnie
zobowiązujący prezent na całe życie.
Wyjątkowo istotne okazały się także późniejsze więzi międzyludzkie, z których Karol
Wojtyła czerpał zachętę do doskonalenia modlitwy. Znamienny jest
fakt, że byli to nie tylko
duchowni, jak św. Ojciec
Pio i kandydat na ołtarze
biskup Jan Pietraszko
ale również pokaźna
liczba dojrzałych duchowo osób świeckich, dziś
również oczekujących
na beatyfikację, by wymienić tylko krawca spod
krakowskich Dębnik Jana
Tyranowskiego czy inżyniera Jerzego Ciesielskiego. To oni uczyli małego
Karola, księdza Wojtyłę,
kardynała Krakowa i Papieża Kościoła Świętego
umiłowania modlitwy,
dowartościowania skupienia i kontemplacji,
konieczności pracy nad sobą, stawiania sobie
wymagań, wreszcie miłości do literatury duchowej, ascetycznej i mistycznej, spod znaku św.
Jana od Krzyża czy św. Teresy Wielkiej. Jednym
zdaniem, uczyli Kandydata na ołtarze doświadczenia Boga.
SIEWCA

Szczególne miejsce w duchowości Jana
Pawła II zajmuje Matka Boża. Wielkie wrażenie
wywarł na Ojcu Świętym„Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort,
z którym związał się na całe życie. Każdą encyklikę i większość ważnych wystąpień kończył
wezwaniem Jej Imienia i prośbą o wstawiennictwo.
Umiłowanie modlitwy było widoczne u Ojca
Świętego podczas celebracji liturgicznych, w
homiliach i głównych nurtach nauczania. W
wielu ludziach i wielu wspólnotach dojrzewa
świadomość, że przy całym zawrotnym postępie
cywilizacji naukowo-technicznej, niezależnie od
rzeczywistych zdobyczy i osiągnięć, człowiek
jest zagrożony i ludzkość jest zagrożona. Wobec
tego zagrożenia — więcej, w doświadczeniu
groźnego upadku duchowego człowieka — osoby i wspólnoty, jakby wiedzione wewnętrznym
zmysłem wiary, szukają mocy, która zdolna jest
człowieka podźwignąć, wyzwolić go od siebie
samego i z jego błędów i pomyłek, które czynią
szkodliwymi nawet owe osiągnięcia. I tak, odkrywają oni modlitwę, a w niej objawia się Duch,
który „przychodzi z pomocą naszej słabości”.
W ten sposób czasy, w których żyjemy, zbliżają
wielu ludzi do Ducha Świętego przez powrót
do modlitwy. Mam nadzieję, że w nauczaniu
tej Encykliki znajdą wszyscy pokarm dla swego
życia wewnętrznego i, pod działaniem Ducha
Świętego, umocnią się w gorliwej modlitwie,
w ścisłej łączności z Kościołem i jego Urzędem
Nauczycielskim.
Celem tegorocznego XI już Dnia Papieskiego jest rozbudzenie ducha modlitwy, co będzie
wypełnianiem duchowego testamentu Papieża
Polaka. Po raz pierwszy będziemy mogli modlić się za wstawiennictwem błogosławionego
Jana Pawła II. Tak jak kiedyś on sam uczył się
modlitwy od wybitnych świętych Kościoła,
męczenników, doktorów i mistyków, tak teraz sam dołączy do ich grona, jako Nauczyciel
i Świadek dla następnych pokoleń wierzących.
Będzie także wstawiał się za nami Ten, którego
postrzegamy jako wielkie zwycięstwo Boga w
dziejach świata.
Ks. Dariusz Kowalczyk,
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
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Przykazania kościelne
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od
prac niekoniecznych.
Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał.
Dzień ten stał się dla chrześcijan pierwszym
ze wszystkich, pierwszym ze wszystkich świąt,
dniem Pańskim – niedzielą. Uczestnicząc we
Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane
chrześcijanin już teraz ma udział w Bożym
darze zbawienia. Jeśli natomiast z własnej
woli rezygnuje z uczestnictwa w Eucharystii
– zamyka się na ów dar zbawienia, popełnia
grzech ciężki.
Oprócz niedziel wierni zobowiązani są do
udziału we Mszy Świętej w następujące święta
nakazane:
• Uroczystość Najświętszej Bożej Rodzicielki
– l stycznia,
• Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. święto Trzech Króli) – 6 stycznia,
• Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – święto ruchome,
• Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia,
• Uroczystość Wszystkich Świętych – l listopada,
• Uroczystość Bożego Narodzenia – 25 grudnia.
W Polsce, ze względów zwyczajowych,
świętuje się także drugi dzień Świąt Bożego
Narodzenia (26 grudnia) i Wielkanocy (Poniedziałek Wielkanocny, święto ruchome).
Świętowanie niedzieli jest wypełnieniem
przepisu moralnego w sposób naturalny wpisanego w sercu człowieka – oddania Bogu czci
jako Stwórcy.
„Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień
i uczynił go świętym, w tym bowiem dniu
odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał
stwarzając” (Rdz 2,3)
Jak Bóg odpoczął dnia siódmego po całym
trudzie, tak również człowiek powinien ten czas
przeznaczyć na odpoczynek. Oczywiste jest, że
są także prace, które są wyrazem służby innym
– i z tego powodu nie naruszają świętości niedzieli. Za kryterium przy rozstrzyganiu, czy
jakaś praca jest konieczna czy też niekonieczna
można przyjąć zasadę św. Augustyna:
„...umiłowanie prawdy szuka czasu wolnego, a potrzeba miłości podejmuje uzasadnioną
pracę”.
Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się
zeń i weselmy! (Ps 118,24)
(Jolanta)



16 października V
rzestało bić Serce Papieża Jana Pawła II,
największego Autorytetu świata. Przekroczył próg Nadziei, wrócił do Ojca. Zgasł
pod Krzyżem. Odszedł w 85 roku życia. Rozsławiał
Chrystusa, był wiernym Jego sługą, w ciągu 26 lat
pontyfi-katu prowadził świat ku zbawieniu. Żywą
Ewangelią, darem Miłosiernego Boga, głosił Jego
Miłosierdzie. Był Uśmiechem Boga, zadośćuczynieniem Historii. Zmarł w wigilię Święta Miłosierdzia, które sam ustanowił na, podstawie objawień
Pana Jezusa Siostrze Faustynie. Zaufał Maryi, której
był niewolnikiem: „Totus Tuus”.
Zmarł w 65. rocznicę mordu doko-nanego na
polskich oficerach w Katyniu. Swoją śmiercią uczcił
śmierć kwiatu polskiej inteligencji, straconej na
„nieludzkiej ziemi”, Golgocie Wschodu.
To Jemu w dużej mierze zawdzięczamy zażegnanie trzeciej wojny światowej. Był nieugięty
jak Krzyż. Gdyby nie Papież, Polska i świat byłyby
inne.
„Nie lękajcie się” – powiedział na Placu Józefa
Piłsudskiego w Warszawie. „Zaufajcie Bożemu Miłosierdziu. Otwórzcie drzwi Chrystusowi” na Jego
zbawczą moc. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi”.
Komunizm zadrżał w posadach. Ludzie poczuli
odwagę wyznać swoją wiarę. Pokonali totalitaryzm. Komunizm się rozpadł. Wiara wróciła do
szkół.
Ojciec Święty uczył pokojowej walki o Boga,
o prawdę, wolność, godność człowieka. Dobrem
zło zwyciężać. Każdy ma własne Westerplatte
i powinien go bronić. Bronić własnej tożsamości, wiary, zbawienia. Uczył: być wymagającym
względem siebie, nawet jeśli inni od nas tego nie
wymagają. Należy się doskonalić, uświęcać się,
jak alpiniści wspinać się na świętą górę Jeruzalem.
Uczył szukać sensu życia: skąd przychodzimy, dokąd idziemy?
Jan Paweł II nauczał nas, jak żyć należy i sam żył
tak, jak nauczał. Był wzorem człowieka świętego,
stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Sam
wykorzystał dary Boże ciała i duszy dla uświęcenia
siebie i innych.
Dużo wymagał od siebie, był pilny, miał doskonale zorganizowany czas, miał wszystko poukładane. Naśladował Chrystusa i świętych, szczególnie
Maryję. Przemawiał w Ich imieniu.
Współpracował z Bogiem. Był gigantem myśli. Niósł swój Krzyż, a po śmierci przygarnął nas



„...otwórzcie na oścież drzwi Chrystu
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VI Dzień Papieski

usowi...”
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wszystkich do siebie i zjednoczył – jak Chrystus,
wywyższony na Krzyżu. Był charyzmatycznym
mistykiem.
Nie narzucał swej wielkości. Jego wielkość nie
przygniatała, a podnosiła. Był bezpośredni w obcowaniu, lubił żartować. Był pełen Ducha Chrystusowego, wiernym narzędziem w rękach Opatrzności.
Zmienił Kościół, zmienił Europę, świat.
Dokonał białej rewolucji. Był Drogowskazem,
Przywódcą, Pasterzem. Był ikoną Bożą głębokiej
Wiary i Miłości. Wyprowadzał ludzi z marności
tego świata i prowadził do Nieba, Raju, „Sursum
Corda”.
Nadał sens cierpieniu. Uczył jak żyć i umierać.
Dał nam przepiękną katechezę w Tydzień Wielkanocny: „Nie lękajcie się śmierci. Śmierć to na-rodziny dla Nieba, przejście do Ojca, w drugie życie.
Życie człowieka nie kończy się, tylko się zmienia”.
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Pan Bóg pokazał cud umierania, Chorzy – to skarb
Kościoła”.
Papież zmienił język mass mediów, które zaczęły mówić o cierpieniu, słabościach człowieka – co
dotychczas było unikanym tematem, ponieważ
reklamowało się silnych, zdrowych, odważnych,
przedsiębiorczych ludzi, nie znających co to ból,
starość i śmierć.
Bardzo kochał młodzież. Mawiał do młodych:
„Jesteście nadzieją Kościoła i Ojczyzny, naszą przyszłością. Nigdy się na was nie zawiodłem”. Młodzież
również kochała Papieża, widziała w Nim drugiego
Chrystusa, dobrego Nauczyciela i Wychowawcę.
„Szukałem was, teraz przybyliście do mnie i za
to wam dziękuję”. Młodzież się zmieniła, głębiej
zaczęła patrzeć na swoje życie. Poczuła się bardziej odpowiedzialna, stała się milsza, życzliwsza,
spoważniała, szczególnie w okresie śmierci i pogrzebu Papieża.
Wszyscy się zjednoczyli, stali się jedną Rodziną,
jednym Kościołem. „Możemy być pewni, że nasz
ukochany Papież stoi teraz w oknie Domu Ojca,
patrzy na nas i nam błogosławi” – powiedział w
homilii podczas Mszy pogrzebowej niemiecki
kardynał Joseph Ratzinger, obecny Papież Benedykt XVI. A myśmy powinni stać się lepszymi,
wrażliwszymi, po prostu godnymi pokładanych
w nas Jego nadziei, spełnić Jego względem nas
oczekiwania.
(Ks. Józef Aszkiełowicz
proboszcz parafii Mejszagoła – Litwa)



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.

Sakrament małżeństwa:

01/10/2011
Zofia Święcicka i Mariusz Tomkiewicz

Sakrament Chrztu Świętego:

02/10/2011
Dominik Jotejko
09/10/2011
Liliana Marcinkiewicz, Bartosz Milewski, Kacper
Miszkiel
15/10/2011
Nadia Żakowska

Odeszli do wieczności:

Stanisław Dzienisiewicz, Babańce (l. 83) zm. 24/09/2011
Tadeusz Koprowski, Sejny (l. 61) zm. 26/09/2011
Józef Gryguć, Klejwy (l. 83) zm. 28/09/2011
Jadwiga Motuk, Sejny (l. 96) zm. 30/09/2011
Genowefa Mikłaszewicz, Krasnopol (l. 67) zm. 01/10/2011
Edward Jaszczołt, Sejny (l. 73) zm. 30/09/2011
Bożena Stankiewicz, Sejny (l. 55) zm. 29.09.2011
Romuald Klucznik, Rynkojeziory (l. 67) zm. 04/10/2011

Ofiarodawcy na remont
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 518 rodzin na sumę 51 830 zł

Falkowscy Ryszard Anna,Łumbie
Trofimiuk Jerzy Alicja,Sejny, Łąkowa
Szczudło Jadwiga,Gawiniańce
Rytwińscy Piotr Jolanta,Posejny
Wydro Marek Teresa,Sejny, Konarskiego
Dziedziccy Ryszard Kazimiera,Sejny, W. Polskiego
Jasińska Łucja,Sejny, Konarskiego
Malinowscy Czesław Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Giedrojć Witold Wacława,Posejny
Kuklewicz Anna i Witold,Klejwy
Łabanowska Stefania,
Ogórkis Czesław Aldona,Konstantynówka
Czerlanis Sylwester Teresa,Skarkiszki
Niewulis Józef,Łumbie
Niewulis Witold Bogusława,Łumbie
Koncewicz Jadwiga Dorota,Sejny, Parkowa
Turynowicz Marian Melania,Sejny, Łąkowa
Delnicka Janina,Sejny, Emilii Plater
Korzenieccy Stanisław Alina,Sejny, Zawadzkiego
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego
Wieczorek Jan Halina,Sejny, Konarskiego
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Ołów Andrzej Renata,Sejny, Zawadzkiego
Dudanowicz Czesław Zofia,Gawiniańce
Zawadzka Jadwiga,Sejny, Mickiewicza
Letkiewicz Józefa,Sejny, Wojska Polskiego
Moroz Przemysław Marzena,Sumowo
Iwaszewscy Tadeusz Halina,Sejny, Targowa
Selwent Ryszard Maria,Sejny, Zawadzkiego
Przekopska Halina,Sejny, Zawadzkiego
Ejdulis Stanisław Wiesława,Sejny, Konarskiego
Frydrych Wiesław Lilla,Kolonia Sejny
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej

Żegarscy Grzegorz Alicja,Skustele
Milewscy Stefan Jadwiga,Sejny, W. Polskiego
Stylińscy Tadeusz Alicja,Sejny, Wojska Polskiego
Żynda Stanisław Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Koperek Zdzisław Maria,Sejny, Świerczewskiego
Gilewska Kazimiera,Sejny, Konarskiego
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Jurgielanis Tadeusz Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Przekopscy Romuald Stefania Zubowicz Janina
Jakub,Sejny, Nowa
Zielińscy Andrzej Renata,Sejny, Młynarska
Suchodolscy Mirosław Krystyna,Zaruby
Jurkiewicz Jan Janina,Radziuszki
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Dokładnie dzisiaj przypada 33. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na
Stolicę Piotrową. Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym kalendarzu
Dniem Papieża Jana Pawła II. W ten sposób naród polski składa uznanie„największemu autorytetowi XX
wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory,
stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”. Dziś Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę Papieża
– Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego
drodze. Przeżywamy ten dzień dzisiejszy pod hasłem: „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”.

2

W dniu dzisiejszym swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która
została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana
Pawła II. Jak pamiętamy, głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania Papieża – Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Z tych środków
między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, a pochodzącej z ubogich rodzin.
Młodzież naszej Parafii również korzysta z dobrodziejstw tej Fundacji. Dlatego polecam tę dzisiejszą
zbiórkę życzliwości Parafian!

3

Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża
w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw.
Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”! Naszym orężem jest
różaniec, w myśl zawołania Ojca Świętego Jana Pawła II: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie w naszym
kościele o 17.30 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej odprawiamy nabożeństwo różańcowe. Dzieci zapraszamy na Różaniec w środę i piątek o 16.00, a młodzież w piątek razem z dorosłymi.
Wszystkich Parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

4

We wtorek, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego Łukasza
Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Zapraszamy
naszą Służbę Zdrowia – lekarzy, pielęgniarki, salowe, pracowników administracji na wspólną modlitwę różańcową o 17.30. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie
i życie.

5

Po raz pierwszy będziemy uroczyście obchodzili dzień wspomnienia bł. Jana Pawła II w sobotę, 22
października. Za Jego przyczyną będziemy wielbić Boga i prosić o łaskę odwagi w wyznawaniu
naszej wiary, przyznawania się do Chrystusa i Jego Ewangelii. Za przyczyną bł. Jana Pawła II będziemy
modlić się o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Wspomnienie bł. Jerzego
Popiełuszki, kapłana męczennika za wiarę i Ojczyznę przypada 19 października, w środę. Niech bł. Jerzy,
kapłan wyprasza łaski potrzebne naszej Ojczyźnie i tym, którzy troszczą się o jej rozwój.

6

Niedziela, 23 października w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się
Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga,
aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę
zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia
Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół
jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i
zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj
także składając ofiary na tacę na Papieskie Dzieła Misyjne.

7

Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się to tego, aby społeczeństwo
coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek
widzimy, jak wielka przepaść ryzuje się pomiędzy naszym codziennym życiem, nie wspominając już o
ekonomii i polityce, a zawartą w Ewangelii Dobrą Nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest budowanie
komunii z Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześcijanie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni.
Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu!?
(cd - na stronie 11)
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Intencje mszalne 16–30.10.2011 r.
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA W CIĄGU ROKU,
16 października 2011
07:00 +Mateusz +Wincenty Miszkiel
08:30 +Anna +Adam Radzewicz
10:00 +Józef Węgrzynowicz (5 rocz.) +Maria +Aleksander Węgrzynowicz +Maria i +Antoni Pachuccy +Aniela
11:30 +Biruta Jasiewicz (6mc)
11:30 Dziękczynna za plony ze wsi Zaleskie
13:00 Krasnowo: +Józef Moroz (greg.)
13:00 LT: +Antoni Brzeziński (25 rocz.) +Magdalena
+Jan Sidor
17:30 +Marianna Wołukanis +Jan +Władysław i
zm. z ich rodzin
PONIEDZIAŁEK, 17 października 2011
06:30 +Agnieszka Hołubowicz (1 rocz.)
08:00 +Janina Pietuszko (8mc)
08:00 +zm. z rodz. Grablun: +Adam, +Stefania,
+Józef, +Zofia
17:30 +Marian Masianis (15 rocz.) i +Anna Masianis
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Agnieszka Staśkielunas (3mc)
WTOREK, 18 października 2011
06:30 +Leszek Witaszczyk i zm. z rodz. Witaszczyk
i Zawadowskich
08:00 +Aleksandra i Czesław (19 rocz.) i zm. z rodz.
Sadłoń
08:00 +Jadwiga i +Jan (17 rocz.), +Józef i +Antoni,
zm. z rodz. Staśkiel i Groblewskich
17:30 +Borys Kasjanow (1 rocz.)
17:30 +Józef Moroz (greg.)
ŚRODA, 19 października 2011
06:30 +Marianna i +Antoni Korenkiewicz
08:00 +zm. z rodz. Mellerów, Płocharskich, Romanowskich
08:00 +zm. z rodz. Biernackich i Czernialisów
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Czesław Twardowski (m-c od pogrzebu)
17:30 +Wojciech Perwejnis (9 rocz.)
CZWARTEK, 20 października 2011
06:30 +Leokadia Jarzębowicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Stanisław Piotrowski (15 rocz.)
08:00 +Henryk i +Jolanta Rutowicz
17:30 +Romuald Rydzewski (15 rocz.)
17:30 +Józef Moroz (greg.)
PIĄTEK, 21 października 2011
06:30 O zdrowie i opiekę MB nad dziećmi i wnuczką
08:00 +Józef Obuchowski (27 rocz.)
08:00 +zm. z rodz. Karpowiczów, Andrzejewskich,
Tomaszewskich, Miszkielów
17:30 +Józef Moroz (greg.)

10

17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Renaty w 50 rocz.
urodzin i dla rodziny
SOBOTA, 22 października 2011
06:30 +Eugeniusz Gryszkiewicz i jego rodzice,
+Anna Tomkiewicz
08:00 +Bronisław Jesiewicz (7 rocz.)
08:00 +Józef i +Stefania Święciccy
08:00 +Helena Fiedorowicz (5 rocz.)
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Stefan Winiewicz (22 rocz.)
NIEDZIELA XXX W CIĄGU ROKU,
23 października 2011
07:00 +Stanisław Pietranis (10 rocz.) i jego zm.
rodziców
08:30 +Robert Milewski (20 rocz.) i zm. z rodz.
Milewskich i Sikorskich
10:00 +Robert Czeszkiewicz (3 rocz.)
11:30 Dziękczynna za zbiory ze wsi Gryszkańce
11:30 +Józef Moroz (greg. 3 rocz.)
13:00 Krasnowo: +Ewa, +Józef, +Jan, +Jerzy Czarnieccy
13:00 LT: +Juli Ignu Baraczauskus, +Kasperowicz,
+Zdanowicz, +Żalapógów
17:30 +Helena, +Antoni, +Janina, +Jan Leszczyńscy
PONIEDZIAŁEK, 24 października 2011
06:30 +Czesław Bielecki (8 rocz.) i zm. z rodz. Bieleckich
08:00 +Eugeniusz Sikorski (m-c od pogrzebu)
08:00 +Stanisław, +Marianna Moroz
08:30 +Michalina i Bolesław Micewicz
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Janina Klucznik (11mc)
17:30 +Franciszek Iwaszewski, +Zofia Giedrojć (20
rocz.)
WTOREK, 25 października 2011
06:30 O zdrowie i Boże błog. dla matki i córki
08:00 +Weronika Rogalewska (rocz.)
08:00 +Monika Namiotko (3mc)
08:30 +Jan Czernecki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Malwina (rocz.) i Eugeniusz Myszczyńscy
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Paulina, +Stanisław, +Anna, +Antoni, zm.
z rodz. Szarejko i Żynda
ŚRODA, 26 października 2011
06:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Magdaleny Wyżlańskiej w 18 rocz. urodzin i dla
rodz.
08:00 +Henryk Mroczek (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +zm. z rodz. Tameckich
08:30 +Jan (21 rocz.), +Weronika, +Grażyna, z rodz.
Wajłanis i Żukowskich: +Witold, +Józef, Stefania
SIEWCA

17:30 +Romulad Jakubowski (9 mc)
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Agnieszka Tubiszewska (8 rocz.)
CZWARTEK, 27 października 2011
06:30 +Zbigniew Jakimowicz
08:00 +Stanisław Dzienisiewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Wiktoria Marcinkiewicz (11 rocz.), +Stanisław Marcinkiewicz (40 rocz.) i ich rodziców
08:00 +Halina, +Wincenty, +Feliks, +Józefa Jastrzębscy
17:30 +Antoni Grażulewicz (8mc)
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 Msza dziękczynna z okazji 50 rocz. urodzin
Danuty z prośbą o błog. Boże i opiekę MB
Sejneńskiej
PIĄTEK, 28 października 2011
06:30 +Józef Moroz (greg.)
06:30 +Tadeusz Urbański
08:00 +Tadeusz, +ks. Sylewster i zm. z rodz. Domelów, Dziemidów, Marcinkiewiczów
08:00 +Tadeusz Okulanis
08:00 +Anna i Wiktor Bubowicz i Teofila Moroz
17:30 +Tadeusz Palanis i za jego rodziców
17:30 +Józefa i +Feliks, Jastrzębscy
17:30 +Tadeusz Milewski
SOBOTA, 29 października 2011
06:30 +Ignacy Okulanis (8 rocz.)
06:30 +Tadeusz Koprowski (m-c od pogrzebu)
08:00 +Józef Moroz (greg.)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Piotra i Magdaleny Witaszczyk w 20 rocz. ślubu i dla
rodz.
09:00 +Henryka – Apolonia (12 rocz.)
17:30 +Wreonika Wojciechowicz (15 rocz.), +Zofia i
Stanisław Wojciechowicz i ich rodziców
17:30 +zm. z rodz. Zyskowskich i Baranowiczów
NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA W CIĄGU ROKU,
30 października 2011
07:00 +Czesława Ciesińska (7 mc)
08:30 +Szczepan Brunejko (32 rocz.) i zm. z rodz.
10:00 +Zofia i +Franciszek Rasiul i ich rodziców
11:30 Msza dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla
Jubilatów Czesława i Danuty Moroz w 50
rocz. ślubu
11:30 Msza dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla
Jubilatów Piotra i Teresy Chmielewskich w
50 rocz. ślubu
13:00 Krasnowo
13:00 LT: W 50 rocz. urodzin o Boże błog. dla Aldony…
17:30 +Józef Moroz (greg.)
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W niedzielę, 30 października w kalendarzu
liturgicznym przypada uroczysta rocznica
poświęcenia własnego kościoła, a więc także naszej sejneńskiej świątyni. Jest to okazja modlitwy
za fundatorów, budowniczych, restauratorów naszego kościoła.
Zbliżają się dni szczególnej pamięci za naszych zmarłych. Polecajmy ich dusze modlitwom Kościoła w tradycyjnych wypominkach
– kartki wspominkowe wyłożone są w kopertach
na stoliku pod chórem. Wpisujemy imiona naszych
zmarłych (gramatycznie w pierwszym przypadku)
i składamy w zakrystii, kancelarii lub wrzucamy na
tacę. Przyjmujemy również wypominki roczne.
Trwają prace remontowe domu parafialnego. Nowe pokrycie dachowe jest
już prawie gotowe. Przed zimą planujemy jeszcze
wymienić okna stare na nowe, a jest ich do wymiany 30. Do tego dochodzą jeszcze okna piwniczne.
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na te
prace. Wdzięczny jestem wszystkim, którzy w ten
sposób ukazują odpowiedzialność za naszą Parafię. Ofiary złożyło 520 rodzin na sumę 52 tysiące
złotych. W ostatnią niedzielę października taca
będzie przeznaczona na ten cel.

9

10

W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– 17 X – św. Ignacy Antiocheńskiego (†ok.
117), biskup i męczennik, uczeń świętego Jana
Ewangelisty i następca świętego Piotra na stolicy
biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany
na śmierć; jest jednym z pierwszych Ojców Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);
– 19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, prezbiter i męczennik za wiarę i Ojczyznę (1947-1984), zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL. Jest patronem „Solidarności” wszystkich
Polaków w dążeniu do wolności zewnętrznej
i wewnętrznej.
– 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany
z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia
(wspomnienie obowiązkowe);
– 21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409),
franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów
Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe).
– 22 X – bł. Jan Paweł II (1920-2005), Karol Wojtyła, papież. Niestrudzony siewca Bożego Słowa,
obrońca ubogich, nauczyciel prawdy, człowiek
wielkiego ducha, mistyk i głosiciel Bożego Miłosierdzia, Pielgrzym pokoju.
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Z ŻYCIA PARAFII
Przemierzając Szlak Papieski Tajemnice
Światła zawitali do naszego Sanktuarium niezwykli Goście: Kardynał Robert Sarah, który jest
przewodniczącym Papieskiej Rady „Cor Unum”
zajmującej się koordynacją charytatywnej działalności Kościoła oraz towarzyszący mu bp Joseph Lafontant z Port-au-Prince w Haiti, a także
abp Henryk Hozer, biskup warszawsko-praski
i nasz Pasterz bp Jerzy Mazur. Goście modlili
się w kaplicy Matki Bożej powierzając wszystkie
dzieła Caritas na świecie. Usłyszeli także historię
naszej Bazyliki i naszego Sanktuarium. Wizyta
miała miejsce 28 września 2011.

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