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2 SIEWCA  

MOC SŁOWA
Niedziela XVIII Zwykła – 5 sierpnia 2012
J 6,24-35

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu 
jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, 

wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go 
szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym 
brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przyby-
łeś?” Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że 
widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb 
do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który 
ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam 
Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą 
naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż 
mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” 
Jezus odpowiadając rzekł do nich: „Na tym polega 
dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w 
Tego, którego On posłał”. Rzekli do Niego: „Jakiego 
więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie 
uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę 
na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb 
z nieba»”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zapraw-
dę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z 
nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy 
chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, 
który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli 
więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego 
chleba”. Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb 
życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; 
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

Refleksja niedzielna:
Słuchając słów dzisiejszej Ewangelii, zauważa 

się, że Jezus wypowiada się dwuznacznie. Chleb to 
nie tylko kromka, którą można zaspokoić głód, ale 
też pokarm duchowy, który zaspokaja głód duszy. 
Jezus mówiąc: „Jam jest chleb życia”, wskazuje, że 
może zaspokoić głód duszy. Ale czym jest głód duszy? 
Zapewne chodzi o pragnienie szczęścia, uznania 
i szacunku. Krótko mówiąc - pragnienie bycia kocha-
nym. Każdy potrzebuje szacunku jak wody i chleba. 
Każdy chce codziennie czuć, że jest ważny i kochany. 
Temu, komu odmawia się tego rodzaju uczuć od 
wczesnego dzieciństwa, doskwiera brak spokoju w 
życiu. A może być jeszcze gorzej, gdy dusza sama 
stara się zaspokoić swój głód. Wtedy może wezbrać 
w niej tak bezmierna tęsknota, że nic i nikt nie jest 
już w stanie jej zaspokoić, a lęk przed poczuciem 
niższości łatwo przeradza się w manię wielkości. 
Czy wtedy Jezus może pomóc? Zapewne tak. Oferuje 

bezwarunkową miłość. Przy Nim przygnębiające po-
czucie niższości okazuje się bezzasadne. Całkowicie 
bowiem poświęcił siebie dla zbawienia człowieka. 
Jak więc można przy Nim czuć się bez znaczenia, 
niewiele wartym, nie za dobrym?

Niedziela XIX Zwykła – 12 sierpnia 2012
J 6,41-51

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlate-
go że powiedział: „Jam jest chleb, który 

z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn 
Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może 
On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?” Jezus im 
odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. Nikt 
nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie 
Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w 
dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni 
wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca 
usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy 
to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który 
jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie 
wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli 
mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, któ-
ry z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie 
świata”.

Refleksja niedzielna:
Chociaż niektóre Ewangelie słyszeliśmy już wiele 

razy, to jednak wciąż wydają się tajemnicze. Tak jest 
też z dzisiejszym tekstem. „Jam jest chleb życia” i „kto 
we Mnie wierzy, ma życie wieczne”... Mimo wszyst-
kich prób wyjaśnienia tych słów, nadal pozostają 
bardzo zagadkowe. W takich sytuacjach dobrze jest 
przyjrzeć się bliżej czytaniu ze Starego Testamentu: 
„Wstań, jedz i pij!” – mówi anioł do zmęczonego, 
zrezygnowanego proroka Eliasza. „Przed tobą długa 
droga. Posil się, by nie okazała się za długa dla ciebie”. 
Słowa te są bardzo zrozumiałe. Gdy jest się głodnym 
i spragnionym, łatwo traci się siły, każdy krok jest 
męczarnią, a cel zdaje się nieosiągalny. Ani życie, ani 
wędrówka nie sprawiają żadnej radości. Każda droga 
może okazać się za długa, jeśli nie można się posilić 
i nabrać sił. Każdy cel może okazać się zbyt odległy, 
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KALENDARZ LITURGICZNY

MOC SŁOWA Na pierwszej stroniejeśli chcemy polegać tylko na sobie. Odnosi się to 
także do naszej drogi z Jezusem i do celu, do którego 
chce nas doprowadzić. Jeśli nas nie posila podczas 
Uczty eucharystycznej, wspólnego – z innymi towa-
rzyszami podróży - przystępowania do Jego stołu, to 
może się zdarzyć, że nawet niewielka przeszkoda zda 
się murem nie do pokonania, a każde skrzyżowanie 
groźbą zejścia na manowce. „Wstań i jedz!” – mówi 
anioł do Eliasza, i to nie jeden raz. Eliaszowi udało 
się dotrzeć do Góry Bożej. Czy nam wystarczy sił, by 
dotrzeć do Miasta niebieskiego?

NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA 5 sierpnia 2012 
Słowo Boże: Wj 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; J 6,24-35

PONIEDZIAŁEK, 6 sierpnia 2012 
Święto Przemienienia Pańskiego
Słowo Boże: 2P 1,16-19; Mk 9,2-10
 
WTOREK, 7 sierpnia 2012 
wsp. bł. Edmunda Bojanowskiego
Słowo Boże: Jer 30,1-2.12-22; Mt 14,22-36

ŚRODA, 8 sierpnia 2012 
wsp. św. Dominika, prezb.
Słowo Boże: Jer 31,1-7; Mt 15,21-28

CZWARTEK, 9 sierpnia 2012 
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyta 
Stein), dz. męcz, Patronki Europy
Słowo Boże: Oz 2,16-22; Mt 25,1-13

PIĄTEK, 10 sierpnia 2012 
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męcz. 
Słowo Boże: 2Kor 9,6-10; J 12,24-26
Modlitwa za borykających się z problemami uza-
leżnień i za małżeństwa rozbite

SOBOTA, 11 sierpnia 2012 
wsp. św. Klary, dz
Słowo Boże: Ha 1,12-2,4; Mt 17,14-20
Zakończenie XX Pieszej Pielgrzymki Diecezji Ełckiej 
na Jasną Górę.Pielgrzymka w intencji trzeźwości 
do Studzienicznej.

NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 12 sierpnia 2012 
Słowo Boże: 1Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51

PONIEDZIAŁEK, 13 sierpnia 2012 
wsp. św. Męczenników Poncjana i Hipolita
Słowo Boże: Ez 1,2-5.24-28; Mt 17,22-27

WTOREK, 14 sierpnia 2012 
wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb., męcz
Słowo Boże: Ez 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10-14
Dzień modlitw za pomordowanych w obozach 
koncentracyjnych, więzieniach i łagrach
Wieczorem: Wigilia Uroczystości Wniebowzięcia NMP

ŚRODA, 15 sierpnia 2012 
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Słowo Boże: Ap 11,19.12,1.3-6.10; 1Kor 15,20-26; 
Łk 1,39-56
Rocznica Cudu nad Wisłą (1920) i Święto Wojska 
Polskiego. Błogosławieństwo ziół i kwiatów.

CZWARTEK, 16 sierpnia 2012 
wsp. św. Stefana Węgierskiego, króla
Słowo Boże: Ez 12,1-12; Mt 18,21-19,1

PIĄTEK, 17 sierpnia 2012 
wsp. św. Jacka, prezb.
Słowo Boże: Ez 16,59-63; Mt 19,3-12

SOBOTA, 18 sierpnia 2012
Słowo Boże: Ez 18,1-10.13.30-32; Mt 19,13-15

NIEDZIELA XX ZWYKŁA, 19 sierpnia 2012 
Słowo Boże: Prz 9,1-6; Ef 5,15-20; J 6,51-58
Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego 
w Ełku.

Witraż w klasztorze podominikańskim w Sej-
nach. Witraż, który zniszczono w latach komunizmu. 
Powstał z inicjatywy ks. Romualda Jałbrzykowskie-
go w latach 1876 – 1955, wicerektora Seminarium 
Duchownego w Sejnach, późniejszego Arcybisku-
pa Wileńskiego. Rekonstrukcję wykonano w 2012 
r. przez Pawła Przyrowskiego, w Pracowni  Witraży 
S.C. w Warszawie, ufundowała Irena Kasperowicz 
– Ruka z dziećmi; Joanną, Pawłem, Adamem i Ewą, 
jako wotum wdzięczności za pomoc udzieloną w 
latach 1951 – 1990 przez Parafię Sejneńską rodzinie 
Kasperowiczów z Jenorajścia.

Ci wszyscy, którzy nie trwają w pokucie i nie przyjmują Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, i dopuszczają się występków i grzechów, i ulegają złej pożądliwości i złym pragnieniom..., 
nie mają mądrości duchowej, bo nie mają w sobie Syna Bożego, który jest prawdziwą Mądrością 
Ojca”.             Św. Franciszek z Asyżu
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Sacrum i profanum, 
czyli szacunek dla tego co święte 

To co święte i próby ośmieszania 
wszystkiego co się z tym wiąże za-
wsze były i są obecne w naszych 

dziejach. Czasami wydawało się to mało istotne, 
nieuświadomione do końca, że szyderstwo z rze-
czy świętych dla nas, wierzących jest obrazą Boga. 
Ostatnio jakby nasila się to działanie Złego, który 
za wszelką cenę chce pokazać, że to co wiąże się 
z naszą wiarą nie jest aż tak święte, nieskazitelne, 
godne czci czy szacunku. 

Dlatego raz po raz jesteśmy świadkami a to szy-
derstwa z Biblii, czy nawet podarcia jej na oczach 
szalejącej na koncercie o charakterze satanistycz-
nym młodzieży, wulgarnych i obraźliwych napisów 
nawet na murach świątyń, ośmieszania w prasie 
wizerunków Matki Bożej czy Pana Jezusa, znaku 
naszej wiary jakim jest krzyż. Kabarety prześcigają 
się w rozśmieszaniu widowni postacią księdza, 
ośmieszając jego posługę np. w konfesjonale, 
stawiając na scenie to miejsce dla nas tak ważne 
i pokazując kompletną karykaturę daru Bożego 
miłosierdzia. 

Ostatnio dotarło do mnie zdjęcie zrobione 
telefonem komórkowym w naszej świątyni. Przed-
stawia ono scenę spowiedzi, gdzie w konfesjonale 
siedzi młodzieniec ze stułą na ramionach, a po 
drugiej stronie jego kolega z kartką do bierz-
mowania w ręku „spowiadający się”. Są to nasi 
młodzi parafianie, którzy za chwilę mają przyjąć 
Bierzmowanie, dary Ducha Świętego. Nie wiem, 
czy zdawali sobie sprawę, jakie to niestosowne 

i kompromitujące ich zachowanie, nie wiem też 
czy potem skorzystali prawdziwie z Sakramentu 
Pokuty, czy wyznali ten grzech „bezczeszczenia” 
wartości tak bliskich i ważnych każdemu z nas, 
czy żałowali tego, co zrobili. Jeśli tak, to jestem 
spokojniejszy, że wyciągną ze swego zachowa-nia 
właściwe wnioski, postanawiając poprawę, a jeśli 
nie, to Bierzmowanie przyjęli niegodnie, bo w 
grzechu ciężkim.

Zastanawiające i smutne jest to, że na takie 
i inne zachowanie wyśmiewania, kpiny i szyder-
stwa z tego, co święte jest – coraz bardziej to widać 
– społeczne przyzwolenie. Młodzi nie widzą w 
tym nic niestosownego, ludzie oglądając kabaret 
i słuchając pożałowania godnych treści śmieją się, 
klaszczą. Ciekawe, gdyby jakiś „szaleniec” publicz-
nie podarł albo chociażby opluł Koran, znieważył 
Mahometa, czy wyśmiał, wykpił  święte znaki re-
ligii Judaizmu, nie nazwano by tego zachowania 
niestosownym, o małej szkodliwości społecznej, 
ale po prostu nazwano by to bluźnierstwem, a to 
już są poważne konsekwencje. Jeśli nie będziemy 
umieli uszanować tego, co święte, nie będziemy 
mieli szacunku dla siebie nawzajem. 

Brońmy naszych świętych znaków, uczmy ich 
poszanowania przez dzieci i młodzież, bo one 
wyrażają nasze przywiązanie do chrześcijańskiej 
wiary i ją pokazują. Są m.in. świadectwem wier-
ności Chrystusowi, Ewangelii, Kościołowi i naszej 
ponad tysiącletniej tradycji. A tradycja to rzecz 
święta.

Modlitwa za uzależnionych
Panie, módlmy się za pijaków, narkomanów 

i wszystkich jakikolwiek sposób  zniewolonych. 
Tak wiele spustoszenia sieją w ich życiu te grze-
chy. Deptają  swoje życie, miłość, własne szczęś-
cie i radość innych. Często nie mają już siły, aby 
wrócić do Ciebie. Panie Niech ich wspomogą 
dobrzy ludzie. Umocnij słabą ludzka wolę. Niech 
dotrze do każdego poważna przestroga Apostoła 
Pawła: „Jeśli ktoś zniszczy świątynie Boga, tego 
zniszczy sam Bóg.” Okaż im swoje bezgraniczne 
Miłosierdzie. Niech się nawrócą, aby nie umarli  w 
grzechu. Błagam Ciebie Boże po trzykroć Święty 
i Miłosierny. Amen.

„Biblio, ojczyzno moja, Biblio, moja ziemio 
Polska, Galilejska… Wywołuję z Twoich wersetów 
Wszystkich najlepszych, Którzy są dla mnie nie-
dościgłym wzorem, Wszystkich najpiękniejszych, 
Których podziwiam, wszystkich szlachetnych, 
Którym nie umiem dorównać... Patrzysz na mnie 
Oczami Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Oczami 
moich praojców,,,

Wszystko jest w Tobie, Cokolwiek przeżyłem. 
Wszystko jest w Tobie, Cokolwiek kochałem... Na 
Tobie uczyłem się żyć, Na Tobie uczyłem się czytać, 
Na Tobie uczyłem się pisać, Na Tobie uczyłem się 
myśleć, Na Tobie uczyłem się prawdy (...)” 

                          Sł. Romana Brandstaettera
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Zobaczyć Ziemię Świętą…
5

Góra Nebo
Wędrowaliśmy śladami Mojżesza. W pierw-

szych dniach pielgrzymki trasa nasza prowadziła 
przez pustynię Wadi Rum ( Jordania ) szlakiem 
Proroka i Izraelitów wiodącym do Ziemi Obieca-
nej. Widząc pustynny, bez roślinności krajobraz, 
nieliczne namioty Beduinów ze stadkiem kóz, wy-
obrażaliśmy jak trudna była droga prowadząca do 
Ziemi Kanaan. A przecież na wędrowców spadały 
rożne nieszczęścia, przeżywali trudne przygody, 
cierpieli głód. Lud wybrany szemrał, buntował się 
przeciw Mojżeszowi. Czterdzieści lat takiej pełnej 
wyrzeczeń wędrówki, której cel okazał się daleki, 
trudny do osiągnięcia!

Rankiem 14 kwietnia stanęliśmy przy źródle 
Mojżesza, skąd zaczerpnęliśmy wody. W Mada-
bie w kościele św. Jerzego oglądaliśmy najstarszą 
mozaikę przedstawiającą mapę Ziem Biblijnych. 
Wreszcie autokar podwiózł nas w pobliże niewiel-
kiego wzniesienia. To biblijna Góra Nebo o wyso-
kości około 800 metrów, gdzie powitał nas okazały 
kamienny obelisk wzniesiony w Jubileuszowym 
Roku 2000 z okazji wizyty Jana Pawła II. 

Po Mszy św. w kaplicy ojców franciszkanów 
przyszedł czas na przejście do miejsca, z którego 
Mojżesz patrzył na Ziemię Obiecaną. Minęliśmy 
drzewko oliwkowe posadzone ręką Jana Pawła II 

w roku 2000 ( pięknie wzrasta) i stanęliśmy 
na płaskim szczycie Góry Nebo, w miejscu 
z widokiem na rozległy krajobraz żyznej 
Doliny Jordanu czyli Ziemi Obiecanej . 
Malownicza panorama, widok zapierający 
dech w piersiach!

Nie było dane Mojżeszowi  wkroczyć 
do tej ,,krainy mlekiem i miodem płynącej”. 
Tutaj zakończył życie i dlatego Górę Nebo 
uważa się za symboliczny grób Mojżesza.

Wysłuchaliśmy fragmentu z Księgi Po-
wtórzonego Prawa (32, 48-52) o surowym 
wyroku Boga, o karze dla Mojżesza i z Księgi 
Liczb ( 21, 4-9) o jadowitych wężach ze-
słanych na buntujących się przeciw Panu 
Izraelitów. Nad miejscem góruje Krzyż 
Wężowy, który nawiązuje do wydarzenia  
ze szlaku wędrówki. Jest to współczesna 
rzeźba z brązu przedstawiająca dwa wijące 
się wokół laski Mojżeszowej węże, których 
ciała układają się w formę krzyża.

Gdy w 2000 roku przybył tutaj nasz 
Wielki Rodak – papież Jan Paweł II, za-
montowano dla Niego balkonik, z którego 
patrzył – jak kiedyś Mojżesz – na Ziemię 
Obiecaną. My też wytężaliśmy wzrok, by 
dostrzec Morze Martwe, wieże kościołów 
Jerozolimy. Krajobraz był trochę przymglo-
ny…

Kamyk z Góry Nebo przyjechał do 
Sejn.  

Renia M.

,,Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo (…) Rzekł Pan do niego: < Oto kraj, 
 który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi takimi słowami: Dam go twemu 
 potomstwu. Dałem ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz>”.
       Księga Powt. Prawa (34 , 1,4 )



6 SIEWCA  

Bł. Jan 
Paweł II 
w anegdocie 
3

Papież wykorzy-
stywał każdą, okazję, 
aby nie tylko podróżować, ale i apostołować. 
Świadczy o tym bodaj drobny epizod z po-
bytu w Wielkiej Brytanii. Zostając honoro-
wym obywatelem miasta Cardiff, co łączyło 
się z dożywotnim przywilejem bezpłatnego 
parkowania samochodu w dowolnym miej-
scu, Papież zapytał: „a co będzie z przycumo-
waniem łodzi Piotrowej w porcie?”

Im bardziej trudnych zadań podejmował 
się Papież, tym więcej pragnął wnieść pogody 
ducha, humoru, aby rozładować początko-
we napięcie. Tak było np. w czasie spotkania 
ekumenicznego w Warszawie, kiedy to do bp. 
Alfonsa Nossola, przewodniczącego Komi-
sji Episkopatu ds. Ekumenizmu, powiedział 
zachęcająco: „Ksiądz Biskup w swoim sosie!”. 
Tryskający energią hierarcha z Opola miał uła-
twione zadanie, przedstawiając przybyłych 
gości. Wszyscy mieli uśmiechy na twarzach.

To oczywiste, że najbardziej humorystycz-
ne sceny i rozmowy zdarzały się podczas nie-
oficjalnych spotkań, na które Papież chętnie 
przyzwalał, a inni przyjmowali je z radością. 
Np. w czasie pobytu na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim Papież dialogował z mło-
dzieżą:

„Niech żyje Papież! Niech żyje Papież!” 
– wołali studenci.

„Jak dotąd żyję... Jak dotąd żyję, z Bożą 
pomocą”.

„Sto lat! sto lat!” – skandowali młodzi.
Bogu dzięki, że mamy świętą Liturgię, 

bo inaczej – co to by się działo przy takim 
spotkaniu.

Wprawdzie by śpiewali: – Niech żyje, ale 
delikwent ledwo by z życiem uszedł...”.

Bardzo wiele humorystycznych epizodów 
dotyczył spotkań z dziennikarzami, którzy nie 
odstępowali na krok Papieża. Wielu z nich 
z upodobaniem wciąż zadawało pytanie, jak 
się czuje. A on niezmiennie odpowiadał: „Nie 
wiem, bo nie zdążyłem jeszcze przeczytać 
porannej prasy”. Inne z pytań brzmiało: „Czy 
Papież jeszcze pisze wiersze?”. – Odpowiada: 
„Niestety, nie mam czasu na literaturę. Papie-
stwo to pracowite zajęcie, zajmuje mi dwa-
dzieścia cztery godziny na dobę!”.

 (Z tygodnika Niedziela nr 33 rok XLV)

Chrystus całe odniesienie do wartości ziem-
skich ustawił w oparciu o stosunek do chleba. 
Umieścił tę zasadą w Modlitwie Pańskiej: Ojcze… 
chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj… 
Wezwał tym samym do szukania drogi wtajem-
niczenia w skarb, jakim jest chleb. Słowo Boże 
pachnie chlebem. Jest w Nim mowa o ziarnie 
rzuconym w ziemię i o jego różnych losach. Jest 
mowa o kiełkowaniu, wzroście i kłosie. Jest mowa 
o żniwach, czyszczeniu omłotu i o spichlerzu. Jest 
mowa o mące, o kwasie i cieście. Jest mowa o chle-
bie łamanym i błogosławionym, o szacunku dla 
chleba i zbieraniu jego ułomków, o cudzie jego 
rozmnażania, o jego konsekwencji, czyli zamianie 
chleba w Ciało Chrystusa.

Dojrzałość człowieka mierzy się jego odniesie-
niem do chleba, a w dalszej konsekwencji odnie-
sieniem do ludzkiego życia i do samego Chrystusa, 
który przebywa z nami pod postacią chleba.

Maryja jest Mistrzynią w doskonaleniu szacun-
ku do chleba. Nikt nie wie z jaką miłością wzięła 
do reki pierwszy raz podany przez Apostołów kon-
sekrowany chleb w czasie Komunii Świętej. Ten 
sam, Jej Syn, który w Jej łonie stał się człowiekiem, 
teraz w rekach kapłanów Nowego Przymierza staje 
się chlebem. Tradycja Polska, która na przestrzeni 
wieków otacza chleb wielkim szacunkiem, połą-
czyła wspomnienie narodzin Matki Najświętszej 
z poświęceniem ziarna na zasiew. W ten sposób 
złożyła w Jej ręce troskę o chleb, a z nim troskę 
o życie. Wiele pięknych zwyczajów świadczących 
o szacunku dla chleba, zaginęło. Większość z nich 
była związana z wypiekiem w każdym domu. Dziś 
spoglądamy na chleb, jak na rzecz nabytą, wielu 
nawet nie zna pracy piekarza. W doskonaleniu 
życia Słowem Bożym trzeba jednak co pewien 
czas zastanowić się nad chlebem jako skarbem 
w naszych rękach.

Należy dostrzec pola zasiane ziarnem i szumią-
ce dojrzałymi kłosami. Trzeba dowartościować trud 
rolnika, młynarza, piekarza, a nawet sprzedawcy, 
u którego zamieniamy pieniądze na chleb.

Szczególnie należy zatrzymać się nad słowami: 
Ojcze… chleba naszego, powszechnego daj nam 
dzisiaj… Warto odmówić je z Matką Jezusa. Ona 
też modliła się o chleb codzienny.

Mając na uwadze ludzką rodzinę i otrzymywa-
ny z ziemi chleb, nie można stracić z oczu tych, któ-
rzy tego chleba nie posiadają. Spotkanie z Matką 
Bożą pomaga w znalezieniu pewnych dróg dotar-
cia do umierających z głodu. I w tym dzieleniu się 
chlebem, jej pomoc jest nam potrzebna.  (Irena)

Szacunek 
dla chleba
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Być w porządku 
wobec Pana Boga

– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Znajdujemy się na warsztatach dziennikar-
skich, w których na Ojca uczelni uczestniczy 
ponad sto młodych ludzi. Proszę nam powie-
dzieć skąd pomysł na tego typu warsztaty?

– Rzeczywistość była powodem. Młodzież to 
jest przyszłość, szczególnie w czasie, kiedy mass 
media odgrywają ważną rolę w społeczeństwie. 
Trzeba Wam młodym pomóc otworzyć głowy i ser-
ca, byście mogli odróżniać, co jest złe a co dobre.

– Czym kierował się Ojciec, wybierając zgro-
madzenie Ojców Redemptorystów?

– Chciałem być misjonarzem. To, co mi bar-
dzo odpowiadało u redemptorystów, to kazania 
– mówili je jasno, prosto i odważnie; po drugie, 
mieli kontakt z ludźmi i to nie z ludźmi z jakiś elit, 
ale ze zwykłymi, na których bardzo często nikt 
nie zwracał uwagi - wychodzili do nich z wielką 
życzliwością.

– Jak wygląda Ojca spojrzenie na dzisiejszą 
młodzież? Co w niej Ojciec dostrzega dobrego 
a co złego?

– Dostrzegam w niej bardzo dużo dobra, szko-
da tylko, że jest tak manipulowana. Tu dużą rolę 
odgrywają media, które są w rękach liberalno-
lewicowych. Po przemianach w Polsce, niestety, 
katolicy nie zdobyli mediów – to był układ. Do 
tego starego układu dodano nowy, który nadal 
manipuluje ludźmi, to nowa ideologia. Chodzi tu 
też o dorobek całych pokoleń, wszystko, czego 
Polacy się dorobili, zostało przejęte przez ten stary 
– nowy układ. Ale wierzę, że polska młodzież nie 
ulegnie procesowi laicyzacji.

– Żyjemy w czasach, w których bardzo 
często ludzie mijają się z prawdą. Kłamstwo 
bierze górę i jest powszechnie akceptowanie, 
dlatego chcieliśmy się zapytać, czym dla Ojca 
jest prawda?

– Prawda to rzeczywistość, bez prawdy nie 
można żyć. Tylko prawda! Prawda jest zgodnością 
rozumu z rzeczywistością. Możemy tu przytoczyć 

słowa Jezusa: „Niech mowa wasza będzie: Tak, tak; 
nie, nie. A co nad to, od złego pochodzi.” My złego 
mamy się strzec, dobry jest tylko Pan Bóg. Prawda 
wyzwala, tylko w niej jest szczęście.

– Ostatnio możemy zauważyć trwającą na-
gonkę na media katolickie. Jak Ojciec skomen-
tuje tę chorą sytuację w Polsce?

– Sprawy trzeba nazywać po imieniu. Widzieć 
to, ale się nie przerażać, tylko robić swoje. My nie 
jesteśmy jak chorągiewka na dachu, gdzie wiatr 
zawieje, tam i ona. Mamy swoją osobowość, mu-
simy dążyć ku prawdzie, ale też nauczyć się iść pod 
prąd opinii, mody - trzeba mieć swoje zdanie. To 
jest pocieszające, mianowicie tylko zdrowe ryby 
płyną pod prąd, a martwe ryby i jakieś śmieci z 
prądem. Nie zapominajmy: droga do źródła też 
wiedzie pod prąd a Źródłem jest Jezus Chrystus. 
Nie trzeba czuć się męczennikiem, bo to jest ra-
dosne: być świadkiem Prawdy. Co z tego, że na 
przykład ktoś daje o mnie fałszywe świadectwo - to 
jego problem. Moim „problemem” jest, to żebym 
był w porządku wobec Pana Boga, a wszystko 
inne się nie liczy.

– Jakie ma Ojciec plany na przyszłość?
– Nie ujawniam (uśmiech) – na pewno czynić 

bardzo dużo dobrego.

– Co jeszcze Ojciec chciałby dodać czytelni-
kom naszego pisma parafialnego „Siewca”?

– Bądźcie dzielnymi uczniami Chrystusa! 
Bądźcie z tego dumni! Jesteście ludźmi ale nad-
to Dziećmi Bożymi, pamiętajcie o tym. Kochajcie 
Pana Boga i Ojczyznę! Miłujcie ludzi, kochajcie 
człowieka!

–  Bóg zapłać, Ojcze, za rozmowę. Życzymy 
błogosławieństwa Bożego, wielu łask i opieki 
naszej Matki Bożej Pani Sejnieńskiej. Szczęść 
Boże!

– Bóg zapłać. Ja również serdecznie dziękuję 
wam za rozmowę, życzę wielu łask no i powodzenia w 
redagowaniu „Siewcy”. Pozdrawiam wszystkich czy-
telników i mieszkańców Sejn. Szczęść Wam Boże!

Z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR rozmawiali: Karol Ejdulis i Wojtek Krzesicki.
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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

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą 
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sa-
kramentu małżeństwa.

Sakrament Chrztu Świętego:  
08/07/2012 Amelia Czakis, Maciej Czokajło, Oskar 
Jurkun, Lena Żegarska, Szymon Wasilewski, Kuba 
Litwiński
22/07/2012 Szymon Głowacki, Mateusz Żynda
29/07/2012 Mateusz Pietruszkiewicz

Sakrament małżeństwa: 
07/07/2012
Małgorzata Staśkiel i Andrzej Krajewski
14/07/2012
Wioletta Fidrych i Andrzej Cych
21/07/2012
Ewelina Rzepiejewska i Leszek Ornoch

Zapowiedzi przedślubne:
1. Tomasz Włodarczyk, kawaler, Szczecin, 

Parafia św. Stanisława BM i Anna Jodzio, panna, 
Sejny, Parafia tutejsza.

2. Dariusz Niewulis, kawaler, Łumbie, Parafia 
tutejsza i Urszula Malinowska, panna, Ogrodniki, 
Parafia tutejsza.

3. Dariusz Chrulski, kawaler, Białogóry, Parafia 
Karolin i Iwona Kaufman, panna, Sejny, Parafia 
tutejsza.

4. Kamil Ogórkis, kawaler, Romanowce, Parafia 
tutejsza i Joanna Hołdyńska, panna, Krasnopol, 
Parafia Przemienienia Pańskiego.

5. Łukasz Czokajło, kawaler, Iwanówka, Parafia 
tutejsza i Joanna Mitros, panna, Bargłów Dworny, 
Parafia Bargłów Kościelny.

6. Mariusz Wowak, kawaler, Burbiszki, Parafia 
tutejsza i Martyna Motuk, panna, Głęboki Bród, 
Parafia Karolin.

Odeszli do wieczności:
 Stanisław Konewko, Skustele (l. 86) zm. 06/07/2012
 Józef Polanis, Sejny (l. 52) zm. 07/07/2012
 Benedykt Buraczewski, Klejwy (l. 44) zm. 16/07/2012
 Czesław Żegarski, Grudziewszczyzna (l. 86) zm. 17/07/2012
 Leokadia Pawełek, Sejny (l. 83) zm. 18/07/2012

(cd - na stronie 11)

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, któ-
rzy dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło 
1758 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie) na 
sumę 139 160 zł. W tej liczbie są również ofia-
rodawcy kolędowi. Będziemy umieszczali suk-
cesywnie listę ofiarodawców.
Jarzembowicz Dariusz Beata,Gawiniańce 
Chmielewska Lucyna,Gawiniańce 
Buchowscy Ireneusz Władysława,Gawiniańce 
Dudanowicz Czesław Zofia,Gawiniańce 
Kulesza Lech Biruta,Gawiniańce 
Kulesza Kamil Marta,Gawiniańce 
Gudziewscy Andrzej Beata,Gawiniańce 
Gudziewscy Olgierd Stanisława,Gawiniańce 
Wojciechowscy Zbigniew Teresa,Gawiniańce 
Pietranis Wacław Zofia,Gawiniańce 
Szczudło Teodor Elżbieta,Gawiniańce 
Szczudło Krzysztof Halina,Gawiniańce
Szczudło Jadwiga,Gawiniańce 
Szczudło Irena,Gawiniańce
Karłowicz Karol Angelika,Sejny, Młynarska 
Staniewicz Andrzej Helena,Radziuszki 
Gryguć,Radziuszki 
Leończyk Waldemar Irena,Radziuszki 
Chrulscy A.M.,Radziuszki 
Jurkiewicz Jan Janina,Radziuszki 
Gaudzewicz,Radziuszki 
Macewicz  Stanisława,Radziuszki 
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki 
Wichert Regina Tadeusz Mieczysław,Radziuszki 
Andrulewicz Helena,Radziuszki 
Wichert Waldemar Teresa,Radziuszki 
Sidorowicz Andrzej Krystyna,Radziuszki 
Buchowski Ryszard,Radziuszki 
Wichert Grzegorz Genowefa,Radziuszki 
Fiodorowicz Tomasz Joanna,Radziuszki 
Łabanowscy Grzegorz Bożena,Radziuszki 
Jakubowicz,Radziuszki 
Palanis Jarosław Elżbieta,Radziuszki 
Małkińscy Krzysztof Edyta,Zaleskie
Przeborowscy Stanisław Maryla,Zaleskie
Rytelewska  Alicja,Sejny, Zawadzkiego 
Koronkiewicz  Regina,Sejny, Wojska Polskiego 
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego 
Anonimowo,
Łebscy,Bubele 
Andrulewicz Kazimierz Marianna,Sejny, Strażacka 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Czy możliwe jest, żeby człowiek nie był spragniony? Chyba nie. Ale dzięki wierze dane nam 
jest coś, co wprowadza nas w inny wymiar życia, gdzie istnieje możliwość spełnienia każdego 

pragnienia. Niech przypomina nam o tym ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii: „Jam jest chleb życia. 
(…) Kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

2 Sierpień z pewnością jest szczególnym czasem przeżywanym w Ojczyźnie i w Kościele. Czas 
rocznic patriotycznych: 68 rocznica Powstania Warszawskiego, 92 rocznica zwycięskiej Bitwy 

Warszawskiej z bolszewicką Rosją „Cudu nad Wisłą”, 32 rocznica zrywu solidarnościowego Polaków 
upomnienia się o ludzką godność i wolność od komunistycznego systemu; także wydarzeń religijnych: 
tysiące pielgrzymów idących ze wszystkich krańców Polski do duchowej stolicy, jaką jest Jasna Góra 
i tron naszej Matki Pani Jasnogórskiej – kulminacyjnym punktem tego pielgrzymowania jest Uroczy-
stość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Boskiej Zielnej. Polska pragnie przeżywać 
te wszystkie wydarzenia w trzeźwości, dlatego ogromne rzesze Polaków, także młodych postanowiło 
w sierpniu całkowitą abstynencję od napojów alkoholowych. To wyraz odpowiedzialności za Ojczyznę, 
rodziny i bliźnich, zwłaszcza osłabionych przez nałóg i nie mogących poradzić sobie ze swoją słabością. 
Przeżywajmy ten czas jako ludzie Chrystusowi, a więc chrześcijanie dojrzali w swojej wierze, oddając 
się pod opiekę Maryi, Matki Bożej i naszej.

3 Jutro Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego, przypominając nam wydarzenie na 
górze Tabor, gdy Jezus ujawnił swoje bóstwo wobec trzech wybranych uczniów. W ten sposób 

pomógł im przyjąć w przyszłości prawdę o swoim zmartwychwstaniu. Msze Święte o godzinie 6.30; 
8.00 i 17.30. Odpust w Krasnopolu.

4 Przeżywamy sierpień – miesiąc trzeźwości. Podejmując wyrzeczenie picia napojów alkoholo-
wych, chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie nieupo-

rządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz silniejsza i bardziej 
konsekwentna. Chrońmy przed zgubnymi skutkami picia alkoholu naszą młodzież. Jak zgubne to 
skutki widać chociażby na parkingu przy Bazylice: zniszczone kioski wystawowe, połamane a niektóre 
spalone po lipcowym Jarmarku Dominikańskim. Ale nie te materialne zniszczenia są największe, o 
wiele groźniejsze są zniszczenia duchowe, psychiczne. Zdecydowanie za dużo alkoholu w Sejnach, do 
późna w nocy otwarte sklepy z alkoholem, przecież nikt roztropny nie kupuje w nocy chleba, to po co 
całonocne sklepy. Apeluję do właścicieli sklepów: nie niszczcie naszej młodzieży, nie rozpijajcie jej, nie 
stwarzajcie okazji. Skutki tego wszyscy odczuwamy. Opamiętajmy się. Nadużywanie alkoholu oddala 
od Boga, od Kościoła, od ludzi. Grzech pijaństwa strasznie niszczy duchowość człowieka. Nawołujemy 
wszystkich do abstynencji.

5 Pielgrzymka w intencji trzeźwości w naszej Diecezji do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczań-
skiej w Studzienicznej będzie w sobotę, 11 sierpnia. Początek o godz. 10.00. 

6 W Ewangelii na niedzielę dziewiętnastą zwykłą Chrystus przypomina nam, że nikt nie może 
do Niego przyjść, czyli w Niego uwierzyć, jeżeli nie zostanie mu dana łaska od Ojca w Niebie. 

Prośmy o łaskę mocnej wiary.

7 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będziemy obchodzić w środę, 15 sierpnia. 
Można ją nazwać świętem człowieczeństwa, w tym sensie, że w obrazie Matki Wniebowziętej 

każdy z nas może ujrzeć samego siebie. Nagroda, którą Ona już otrzymała, jest przeznaczona dla każ-
dego z nas. To są właśnie te rzeczy, „których ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho ludzkie nie słyszało, 
które Bóg przygotował tym, którzy go miłują”. Zgodnie z naszą tradycją na Mszy Świętej pobłogosła-
wimy kwiaty, zioła i zboża. Msze Święte jak w niedzielę, nie będzie Mszy św. w Krasnowie. Odpust w 
Berżnikach i Puńsku.

8 Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę i ofiary składane na prace remontowe w domu parafialnym 
(stan surowy zamknięty), na wkład własny do skorzystania z dotacji na wymianę okien w klaszto-

rze oraz na renowację okien w Bazylice. Każda ostatnia niedziela miesiąca to dzień modlitwy i ofiary na 
tacę na ten właśnie cel. Oczekuję również na ofiary składane systematycznie w kopertach na remonty 
– są one odnotowane w księdze ofiarodawców i sukcesywnie umieszczone w „Siewcy”.
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Intencje mszalne 5–19.08.2012 r.
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 5 sierpnia 2012
07:00 +Janusz Krakowski (13 rocz.)
08:30 +Antoni Gerwel
10:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
11:30  +Marianna Mackiewicz (11mc)
13:00 LT: +Witold Czerlanis (4 rocz.) +Romuald 

Szczerbiński (8 rocz.) +Teresa Zdanowicz 
(3mc)

Krasnowo: Za parafian
17:30 +Józef +Stefania +Aleksander Makowscy

PONIEDZIAŁEK, 6 sierpnia 2012 
Przemienienie Pańskie
06:30 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 +Józefa +Czesław +Stanisław Soroka
08:00 +Leonarda Żegarska (8mc)
08:00 +Józef Konewko (2 rocz.)
08:30 LT: +Wincenty Niewulis (2 rocz.) +Anna i zm. 

z rodziny  
17:30 O błog. Boże, miłość i opiekę MB Sejneńskiej 

w małżeństwie i rodzinie Tur
17:30 +Romuald Benczyk (6 rocz.)
17:30 +Ludwik Bykowski (5mc)

WTOREK, 7 sierpnia 2012
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 +Władysław Motuk (28 rocz.) +Jadwiga +Mi-

rosław
08:00 +Zbigniew Gryniewicz (1 rocz.)
08:30 LT: O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla 

Romualda w 18 rocz. urodz.
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże w małżeństwie i 

rodzinie Ewy i Jerzego Nazaruk
17:30 +Helena Jakubowska (18 rocz.) i jej rodzice

ŚRODA, 8 sierpnia 2012
06:30 +Tadeusz Wojciechowicz
08:00 +Aleksander +Weronika Fiedorowicz
08:00 +Tadeusz Supranowicz i zm. z rodziny
08:00 +Stanisława +Bolesław Marcinkiewicz
08:30 LT: +Romuald Kierejszys +Józef Kinczius
17:30 +Stanisław Konewko (m-c od pogrzebu)
17:30 +Aleksandra Dziemido (greg)

CZWARTEK, 9 sierpnia 2012 
06:30 +Czesława Bielak (10mc)
08:00 +Henryk Turowski (rocz.) 
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
17:30 +Zdzisław Olejniczak
17:30 +z rodz. Leończyków i Andruszkiewiczów

PIĄTEK, 10 sierpnia 2012
06:30 +Czesława Bielak
08:00 +Marian Szczudło (10 rocz.) egzekwie
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Lucyny i Grze-

gorza Prolejko w 25 rocz. ślubu i błog. Boże 
dla rodziny

17:30 +Stanisław +Zofia +Wacław Michalscy
17:30 +Jadwiga +Wincenty Maksimowicz +Jerzy 

Budowicz
17:30 +Aleksandra Dziemido (greg)

SOBOTA, 11 sierpnia 2012
06:30 +Władysława +Zygmunt Sadkowscy i z rodz. 

Pietruszkiewicz
08:00 +Jerzy Pietranis (9mc)
08:00 +Anna Krywanis (1 rocz.) +Jan
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:45 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB Sej-

neńskiej dla Zofii i Mariana Bielewicz w 26 
rocz. ślubu i dla rodziny

17:30 +Józef Polanis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Aleksandra Dziemido (greg)

NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 12 sierpnia 2012
07:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:30 +Antoni +Weronika +Jan i z rodz. Raglis 
10:00 +Anna +Franciszek Bykowscy +Witold Ko-

neszko
11:30  Dziekczynna i o błog. Boże w 55 rocz. ślubu 

Ireny i Jerzego Zajkowskich i dla rodziny
13:00 LT: +Aniela +Stanisław +Witold Wiaktor 

+Benedykt Buraczewski (miesiąc od po-
grzebu)

Krasnowo:  Za parafian
17:30 +Genowefa Czajka (5 rocz.) 

PONIEDZIAŁEK, 13 sierpnia 2012
06:30 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Marii Adamowicz
08:00 +Czesława +Franciszek Kołpak i ich rodzice
17:30 +Józef (16 rocz.) +Genowefa (3mc) Palanis

WTOREK, 14 sierpnia 2012
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Anny Keller w 80 

rocz. urodzin
08:00 +Józef Misiukanis +Konstanty
08:00 +Zofia +Kazimierz Basiaga
08:00 +Franciszek Sidor (9 rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Teresy i Mie-

czysława w 41 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Aleksandra Dziemido (greg)

ŚRODA, 15 sierpnia 2012 
WNIEBOWZIĘCIE NMP
07:00 +Józef +Józefa z rodz. Baranowskich
08:30 +Aleksandra Dziemido (greg)
10:00 +Andrzej +Anna Lewkiewicz i ich rodzice
11:30 +Tadeusz Rasiul (4mc)
13:00 LT: +Anna +Bronisław z rodz. Paciukanis
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17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Marianny 
Dziemido w 103 rocz. urodzin

CZWARTEK, 16 sierpnia 2012
06:30 +Wincenty +Teofila +Stefania z rodz. Dziemit-

ko +Józef +Józefa +Ludwika z rodz. Luto
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 +Regina Andrejczyk (5mc)
08:00 +Jan Andrulewicz +Feliks +Stanisława Staś-

kiel
17:30 +Wojciech Ogórkis (20 rocz.)
17:30 +Grzegorz Matan (3mc)

PIĄTEK, 17 sierpnia 2012
06:30 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 +Stanisław Moroz (7mc)
08:00 +Helena Gniazdowska (1 rocz.)
08:00 +Saturnin Doliwa
17:30 +Maria Tujakowska (22 rocz.) +Franciszek 

+Zofia
17:30 +Wacław Bobrowski (7 rocz.)
17:30 +Stefania +Zygmunt i zm. z rodz. Luto

SOBOTA, 18 sierpnia 2012
06:30 +Wincenty Ogórkis (64 rocz.)
08:00 +Helena Skrypko (10mc)
08:00 +Marianna Milewska (17 rocz.)
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Marty, Mariusza, 

Kuby i Natalii
17:30 +Henryka Milewska
17:30 +Józef (4 rocz.) +Anna (7 rocz.) Masianis

NIEDZIELA XX ZWYKŁA, 19 sierpnia 2012
07:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:30 +Aleksandra +Czesław
10:00 Za poległych powstańców  w 93 rocz. Po-

wstania Sejneńskiego
11:30  +Leokadia Jarzębowicz (11mc)
13:00 LT: +Wincenty Maksimowicz, jego rodzice i 

z rodz. Pieczulis
Krasnowo: Za parafian
17:30 Intencja Nieustającego Różańca:  O błog. Boże 

i zdrowie dla Bolesławy w dniu imienin

– w środę, 8 sierpnia – święty Dominik, prezbi-
ter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – domini-
kanów, którego zadaniem jest szerzenie Ewangelii 
poprzez głoszenie słowa i świadectwo życia;

– w czwartek, 9 sierpnia – święta Teresa Be-
nedykta od Krzyża, filozof, nawrócona na chrześ-
cijaństwo w wieku 30 lat, karmelitanka. Oddała 
swoje życie w obozie w Auschwitz. Jest patronką 
Europy. Prośmy, by święta ta wyprosiła duchowe 
odrodzenie Starego Kontynentu;

– w piątek, 10 sierpnia – święty Wawrzyniec, 
diakon Kościoła rzymskiego. Zginął męczeńską 
śmiercią w 258 roku;

– w sobotę, 11 sierpnia – święta Klara, du-
chowa siostra świętego Franciszka.

– we wtorek, 14 sierpnia – święty Maksymi-
lian Maria Kolbe, męczennik obozu w Auschwitz, 
który oddał życie za współwięźnia. Niech uczy nas 
miłości do drugiego człowieka;

– w piątek, 17 sierpnia – święty Jacek. Żył w 
XII wieku, założył pierwszy klasztor dominikański w 
Polsce. Był gorliwym duszpasterzem i misjonarzem 
na Rusi, w Prusach i na Litwie.

Gołąbek Robert Stanisława,Sejny, Strażacka 
Wołukanis  Sabina,Sejny, Głowackiego 
Auron Zbigniew Aurelia,Sejny, Strażacka 
Namiotko  Natalia,Sejny, Strażacka 
Maksimowicz Adam Wiesława,Sejny, Strażacka 
Klucznik Robert Teresa,Sejny, Strażacka 
Moroz Marek Julita,Sejny, Strażacka 
Pankiewicz Andrzej Bogumiła,Sejny, Strażacka 
Bielska  Krystyna,Sejny, Strażacka 
Pachutko Mieczysław Helena,Zaleskie 
Grzybowska Stefania,Zaleskie 
Rutkowscy Mieczysław Anna,Sejny, Głowackiego 
Jodango Janina,Sejny, Głowackiego 
Karpowicz Marek Zofia,Sejny, Głowackiego 
Pietkiewicz Romuald Zofia,Bubele 
Brunejko Józef Dorota,Bubele 
Waluś Tadeusz Anna,Bubele 
Korzeniecka Petronela,Bubele 
Korzenieccy Stanisław Zofia,Lasanka
Strękowscy Stanisław Barbara,Lasanka 
Kaufman Grzegorz Zofia,Lasanka 
Zackiewicz Leokadia,Lasanka 
Obuchowski Ireneusz,Lasanka 
Wysocka Zofia,Iwanówka 
Karpowicz Grzegorz Lucyna,Iwanówka 
Czokajło Stanisław Halina,Iwanówka 
Andruczyk Wojciech Joanna,Iwanówka 
Luty Wojciech Barbara,Iwanówka 
Miszkiel Franciszek Marianna,Iwanówka 

Potężną jest księgą sumienie, 
wszystko jest w niej zapisane 
rylcem, który rzeźbi tylko słowa 
prawdy.

św. Bernard z Clairvaux (1090-1153)
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Na Papieskim Szlaku

W sobotę 28 lipca br. zorganizowano spotkanie 
formacyjno – wypoczynkowe na Wigrach, dla człon-
ków i sympatyków Akcji Katolickiej diecezji. Spotkanie 
obejmowało Mszę św. konferencję formacyjną, II spływ 
kajakowy papieskim szlakiem kajakowym rzeką Czarną 
Hańczą, wycieczkę statkiem po jeziorze Wigry. Spotkanie 
zakończyła agapa nad Czarną Hańczą.


