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Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
w Szatach Miłości, Wdzięczności, Cierpienia
i Nadziei z 2010 roku, z koronami
bł. Jana Pawła II, nałożonymi z okazji jego
beatyfikacji

MOC SŁOWA
Niedziela XX Zwykła – 19 sierpnia 2012
J 6,51-58

J

ezus powiedział do tłumów:„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 życia świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On
może nam dać swoje ciało na pożywienie?” Rzekł
do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie
będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje
ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest
prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew
moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie
posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten,
kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest
chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak
ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
Refleksja niedzielna:
Człowiek wciąż jest głodny. Stale chce więcej.
Prawie nienasycony jest jego głód miłości. Miłości,
w której jest zrodzony i która zarazem wyzwala go,
by mógł się rozwinąć. Trwała i wierna miłość Boża.
Miłość, która pochodzi z nieba i ma smak wieczności.
Gdy człowiek próbuje swój nieskończony głód miłości
zaspokoić tym, co przemija, nigdy się prawdziwie
nie nasyci. Gdy miejsce, przeznaczone dla miłości
Bożej, zostaje zapełnione narkotykami, luksusem,
konsumpcją, sukcesem, pozostaje mdły posmak jak
kac po rauszu. A ponieważ wszystko to i tak człowiekowi nie wystarcza, musi stale do tego wszystkiego
jeszcze coś dokładać. W ten sposób z głodu miłości
rodzi się dokuczliwe pragnienie posiadania coraz
więcej tego samego, co jednak i tak nie jest w stanie
go ugasić.
Gdyby faktycznie chciał je zaspokoić, musiałby
porzucić wszystkie sztuczne środki gaszenia pragnienia i udać się do samego źródła. Musiałby znaleźć
prawdziwy eliksir życia. Musiałby zrezygnować z namiastki manny oferowanej przez świat konsumpcji,
aby posilić się chlebem życia. Musiałby zrozumieć, że
przed Bogiem niczego nie musi dowodzić, a jedynie
pozwolić obdarowywać siebie przez Jego szaloną
miłość. Zbyt wielkie wymaganie? Zapewne wielkie,
ale przecież chodzi o nasze życie.



Niedziela – 26 sierpnia 2012
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
J 2,1-11

W

Kanie Galilejskiej odbywało się wesele
i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na
to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy
zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie
mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to
moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie
nadeszła godzina moja”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń,
z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy
miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie
wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich
powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta
weselny skosztował wody, która stała się winem,
i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy
czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas
gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w
Niego Jego uczniowie.
Refleksja niedzielna:
Cudów w Biblii nie opowiada się ze względu
na nie same, ale z racji szczególnego światła, jakie
rzucają na coś zupełnie innego - w tym przypadku
na Matkę i Syna. O wyjątkowej więzi, jaka Ich łączy,
można dowiedzieć się, czytając między wierszami
dzisiejszej Ewangelii. Maryja ma bezgraniczne zaufanie do swego Syna, do Jego mocy, natomiast
Syn zdaje się nieczuły na Jej słowa: „Nie mają już
wina” - „Czy to moja albo Twoja sprawa, Matko?”
Mimo to: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Czyżby wbrew nadziei? Przeciwnie, z ufnością mimo
wszystko, l, faktycznie, Jej prośba zostaje spełniona,
i to w nadmiarze. Moc nie pochodzi od Jezusa, ale
od Boga. Moc nie stoi ustawicznie do dyspozycji,
ale musi być każdorazowo na nowo wyproszona,
co nie znaczy, że każda prośba będzie wysłuchana.
Moc ta nie chce ruszyć świata z posad, ale poruszyć
serca. Nie tyle zadziwić świat, ile przemienić serca.
O to przede wszystkim chodzi w opowiadaniu o
pierwszym znaku, jakiego dokonał Jezus w Kanie
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Galilejskiej. A jeśli przy okazji i wino jest znakomite,
tym lepiej. Jezus nie jest czarodziejem. Jest Tym, który
wszystko powierza Bogu nawet wtedy, gdy to, co jest
spodziewane, się nie zdarza.

O Boże, dawco wszystkiego,

świat jest ogromnym domem;
Ty zaś rozdzielasz w nim
swoje dary tak jak Ojciec.
Twoje błogosławieństwo ubogaca;
wielki Boże, któż Ci dorównuje?
Ty sprawiasz, że siejemy w nadziei
i w końcu zbieramy w radości.
Wiatr wiejący przez pola,
chmury zraszające ziemię,
rosa niebieska, promień słońca
to Twoje wierne sługi.
Obyśmy nigdy nie zapomnieli,
co zawdzięczamy Twej życzliwości;
niech każdy kęs chleba i łyk wody,
będzie pomnikiem Twego imienia,
a serce i usta przez całe życie
niech Ci dziękują za Twą hojność

KALENDARZ LITURGICZNY
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

PONIEDZIAŁEK, 27 sierpnia 2012
wsp. św. Moniki
Słowo Boże: 2Tes 1,1-5.11-12; Mt 23,1.13-22

PONIEDZIAŁEK, 20 sierpnia 2012
wsp. św. Bernarda z Clairvaux, opata i dK
Słowo Boże: Ez 24,15-24; Mt 19,16-22

WTOREK, 28 sierpnia 2012
wsp. św. Augustyna, bpa dK
Słowo Boże: 2Tes 2,1-3.14-17; Mt 23,23-26

WTOREK, 21 sierpnia 2012
wsp. św. Piusa X, papieża
Słowo Boże: Ez 28,1-10; Mt 19,23-30

ŚRODA, 29 sierpnia 2012
wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Słowo Boże: Jr 1,17-19; Mk 6,17-29

ŚRODA, 22 sierpnia 2012 wsp. NMP Królowej
Słowo Boże: Ez 34,1-11; Mt 20,1-16

CZWARTEK, 30 sierpnia 2012
Słowo Boże: 1Kor 1,1-9; Mt 24,42-51

CZWARTEK, 23 sierpnia 2012
wsp. św. Róży z Limy, dziewicy
Słowo Boże: Ez 36,23-26; Mt 22,1-14

PIĄTEK, 31 sierpnia 2012
Słowo Boże: 1Kor 1,17-25; Mt 25,1-13
Dzień Solidarności i Wolności

PIĄTEK, 24 sierpnia 2012
Święto św. Bartłomieja Apostoła
Słowo Boże: Ap 21,9-14; J 1,45-51
Odpust w Żegarach

SOBOTA, 1 września 2012
wsp. bł. Bronisławy, dziewicy
Słowo Boże: 1Kor 1,26-31; Mt 25,14-30
Pierwsza sobota miesiąca – modlitwa w intencji
kobiet w stanie błogosławionym i podejmujących
Dzieło Duchowej Adopcji
Rocznica wybuchu II wojny światowej

SOBOTA, 25 sierpnia 2012
wsp. św. Ludwika, króla
Słowo Boże: Ez 43,1-7; Mt 23,1-12
NIEDZIELA. UROCZ. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ,
26 sierpnia 2012
Słowo Boże: Prz 8,22-35; Ga 4,4-7; J 2,1-11
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NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 2 września 2012
Słowo Boże: Pwt 4,1-2.6-8; Jk 1,17-18.21-22.27; Mk
7,1-8.14-15.21-23
Rocznica Koronacji Cudownej Figury Matki Bożej
Sejneńskiej – odpust parafialny



Św. Królowa Jadwiga
Urodzona i wychowana na jednym z najwspanialszych dworów europejskich XIV w. Starannie
przygotowana do roli
monarchy, wykształcona,
inteligentna i niezwykle
religijna.
Mimo młodego wieku wciągnięta została w
zawiłe arkana wielkiej polityki. Nie miała czasu na
powolne uczenie się roli
pełnoprawnego władcy.
Charakter królowej zarysował się i niewątpliwie w
jakiś sposób także kształtował w okresie niezwykle
ważnym dla Polski i Litwy.
Unia stwarzała nowe możliwości, a przed młodą
monarchinią stawia-ła
twarde i poważne zadania
polityczne, którym często
trudno było podołać. Jadwiga znalazła się wśród
krzyżujących się sporów,
ambicji i wielkiej polityki,
wobec olbrzymiej machiny intryg krzyżackich
i habsburskich. Temu
wszystkiemu musiała
podołać i podejmować
decyzje, które miały zaważyć na losach dwóch
narodów.
Z zadań, które postawiła przed nią historia,
wywiązała się nadspodziewanie dobrze. Nikt
z uczestników jej koronacji w 1384 r. nie spodziewał się, że ta młoda królowa stanie się symbolem
służby narodowi, jego patronką i jedną z najwspanialszych postaci polskiej historii. Pamięć o niej
przetrwała burze dziejowe i w 600 lat po jej śmierci
wyniosła na ołtarze. Jej wielkość i świętość polegają na doskonałym połączeniu aktywnego życia w
służbie państwu, poddanym i Kościołowi. Zawsze
była wierna Bogu i wartościom chrześcijańskim.
Tak jak u św. Brygidy, wiara i codzienne życie były
nierozerwalne, czy to gdy wypełniała monarsze
obowiązki, czy odwiedzała chorych i ubogich.



Nie była ona świętą w
rodzaju średniowiecznych
bohaterów umartwienia
chrześcijańskiego ani cierpiętnicza, jak wiele królowych, które poprzestały
na pokucie i rozdawaniu
jałmużny. W dziejach polskiego chrześcijaństwa
jest pierwszą postacią,
która dostrzegła potrzebę
odejścia od zewnętrznych
tylko form pobożności na
rzecz pogłębienia życia
wewnętrznego. Służyło
temu czytanie Pisma Świętego, rozważań i objawień
św. Brygidy. Często modliła
się przed Czarnym Krucyfiksem w katedrze wawelskiej.
W życiu codziennym
nie ograniczała się do miłosiernych uczynków, dokonywania fundacji, uczestniczenia w nabożeństwach.
Swojemu otoczeniu pokazała, że służba Kościołowi
i służba państwu wcale się
nie wykluczają, ale wspaniale uzupełniają. Docenił
to papież Bonifacy IX, który
zawarł z królową swego rodzaju konkordat. Niewątpliwie na takie postrzeganie autorytetu kobiety mogły mieć wpływ dzieje i
spuścizna pisarska św. Brygidy, doskonale przecież
znane papiestwu.
W swoim życiu królowa realizowała ideał
kontemplacyjno – czynny, poszukiwała harmonii
między sprawami ciała i ducha, państwa i serca, wypoczynku i obowiązku. Pokazywała, w jaki
sposób poszukiwać zgody pomiędzy porządkiem
Boskim a ziemskim. Jej życie to przykład kreowania
świętości człowieka zdecydowanego prowadzić
świeckie życie.
(fragment art. Święte Europejki Brygida i Jadwiga
Izabeli Fac z Rycerza Niepokalanej 674-675)
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Zobaczyć Ziemię Świętą…

Wokół Jeziora Genezaret
Pisałam już o rejsie po Jeziorze Galilejskim ( Genezaret), dziś wrócę do dnia 15 kwietnia 2012r., gdy nawiedzaliśmy miejsca położone nad brzegami tego jeziora.
W pobliżu wód Genezaret wznosi się Góra Błogosławieństw, w niedalekiej odległości jest Nazaret,
Kana Galilejska i Góra Tabor, nad brzegami jeziora leży
Kafarnaum, Kościół Prymatu św. Piotra i Kościół
Rozmnożenia Chleba i Ryb.
Kafarnaum to dawna osada rybacka, gdzie
przybył Jezus wypędzony przez sąsiadów z Nazaretu. Tutaj mieszkał św. Piotr i w jego domu
często otrzymywał gościnę.. Tutaj nauczał
i uzdrawiał. Właśnie okazała figura świętego
Piotra z wielkim kluczem w ręku, pastorałem
i rybą u stóp wita wchodzących na teren Kafarnaum pielgrzymów. Zajęliśmy miejsca na
murku pod starymi drzewami, słuchaliśmy
fragmentów Ewangelii czytanych przez Alicję
i ks. Proboszcza, usłyszeliśmy historię prowadzonych tutaj wykopalisk.
W tym miejscu Jezus przemawiał do ludzi,
którzy na chwilę odrywali się od ciężkiej pracy
rybaka. Ażeby słowa trafiły do serc i umysłów,
posługiwał się przykładami znanymi z życia.
Usłyszeli przypowieść o siewcy, pszenicy i kąkolu, o ziarnku gorczycy, skarbie ukrytym w polu,
o kwasie, o perle i sieci zanurzonej w morzu.
Szły tędy szlaki handlowe, więc słuchali Go przejeżdżający kupcy, handlarze, podróżnicy zatrzymywali swe
wozy. Zachowały się ruiny synagogi z białego marmuru
wzniesionej w IV wieku na ruinach tej, w której nauczał
Jezus. Badania archeologiczne odsłoniły pozostałości
domu Piotra. Nad ruinami został wzniesiony współczesny kościół, gdzie przez szklaną podłogę można zobaczyć
ocalałe fragmenty pomieszczeń.
Dziś obok ruin synagogi, domu św. Piotra i nowoczesnego kościoła oglądamy wiele mniejszych znalezisk archeologicznych: starożytne kolumny, elementy
starych budowli – wszystko wkomponowane w piękną
bujną zieleń i kwiaty, roślinność tropikalną – palmy
daktylowe, drzewa cytrusowe.
Kolejnym punktem dzisiejszego programu pielgrzymki był Kościół Prymatu Świętego Piotra. Zanim
weszliśmy do wnętrza, staliśmy chwilę przy polowym
ołtarzu z wizerunkiem Jana Pawła II. To dar ks. Stanisława
Dziwisza z roku 2000, gdy nasz rodak – papież przybył
na brzeg Jeziora Galilejskiego.
Kościół Prymatu przypomina nam o spotkaniu
Zmartwychwstałego z uczniami w ósmy dzień po zmartwychwstaniu, o cudownym połowie ryb, wspólnym
posiłku, a przede wszystkim o powierzeniu Piotrowi
zwierzchnictwa nad Kościołem.
Nr 90/2012

Kościółek maleńki – kaplica z czarnego bazaltu.
W centralnym miejscu – Mensa Christi – Stół Pański.
Klękamy, modlimy się, dotykamy skały. Przy niej siedzieli
uczniowie z Chrystusem, spożywali rybę, chleb. Tutaj
Jezus trzykrotnie zapytał Piotra: ,,Czy mnie miłujesz?”,
a potem uczeń usłyszał: ,,Paś baranki moje…” (J 21,1-19)

Po opuszczeniu kościółka idziemy na brzeg jeziora, brodzimy po brzegu, w zamyśleniu patrzymy na spokojną
wodę…Ona pamięta…
Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb został zbudowany w latach 80. XX wieku, ale mieści wewnątrz pozostałości kościoła bizantyjskiego z V wieku z fragmentami
pięknych mozaik. Najbardziej znana mozaika przedstawia dwie ryby i kosz z chlebami, bo w tym miejscu Jezus
nakarmił pięciotysięczną rzeszę pięcioma bochenkami
chleba i dwiema rybami. (J 6, 1-13)
Ten cud miał głęboki sens. Jezus próbował ukierunkować myślenie uczniów, oderwać je od sprawy
tak bardzo przyziemnej, ludzkiej i naturalnej, jaką jest
potrzeba zaspokojenia głodu. Mówiąc: ,, 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.” (J 6,26-28) starał
się wyjaśnić sens swego przyjścia.
O tych miejscach w Galilei i wydarzeniach tam dziejących się przed dwoma tysiącami lat słyszeliśmy nie
jeden raz. Tego dnia dane nam było TAM być. Oglądać,
dotykać, wyobrażać, przeżywać – cieszyć serce i duszę,
może nazwać to, co było jeszcze nienazwane; dopowiedzieć, co było niedopowiedziane.
Renia M.



Z rozważań
bł. Jana
Pawła II
26 sierpnia
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej
Dzisiaj, w dniu 26 sierpnia, stoję przy
ołtarzu w kaplicy ostatnich papieży w Castel Gandolfo. Pius XI, który był nuncjuszem
w Polsce za pierwszych lat po odzyskaniu
niepodległości, wprowadził do tej kaplicy
i umieścił w głównym ołtarzu Wizerunek
Matki Bożej Jasnogórskiej, ofiarowany mu
przez Episkopat Polski. Widocznie głęboko
zapadła w serce tego Następcy świętego
Piotra pamięć Jasnej Góry, skoro chciał mieć
ów Wizerunek w głównym ołtarzu swej kaplicy. I głęboko zapadła pamięć wydarzeń
– naprzód z roku 1655-56, z kolei z roku 1920
– ponieważ wydarzenia te stały się treścią
fresków, którymi polski malarz przyozdobił
z woli Papieża boczne ściany kaplicy.
Tu więc stoję dzisiaj, przed ołtarzem, w
poczuciu głębokiej więzi z Jasną Górą, która
obchodzi jubileusz sześćsetnej obecności
Bogurodzicy, Królowej Polski, w Jej najczcigodniejszym Wizerunku.
Moi umiłowani Rodacy!
Bez względu na to, jak trudne jest życie polskie w tym roku, niechaj zwycięża w
nas ta świadomość, że życie to ogarnione
jest Sercem Matki. Tak jak zwyciężyła ona w
Maksymilianie Marii – Rycerzu Niepokalanej,
tak niech zwycięża w was.
Niech Serce Matki zwycięży! Niech Pani
Jasnogórska zwycięża w nas i przez nas.
Niech zwycięża nawet przez nasze udręki
i porażki. Niech sprawi, byśmy nie zaprzestali wysiłków i zmagań o prawdę i sprawiedliwość, o wolność i godność naszego
życia. Czyż nie to również znaczą słowa
Maryi: „Cokolwiek wam Syn mój rzecze, to
czyńcie”? Oby więc „moc kształtowała się
w słabości” (por. 2 Kor 12, 9), wedle słów
Apostoła Narodów – i wedle wzoru naszego
rodaka: ojca Maksymiliana Marii.
Maryjo! Królowo Polski! Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!



Maryjo Królow

Przeżywam
cem Maryjnym
pielgrzymujem
najwięcej pielg
Górę ze wszys
Jasna Góra
spotyka się ze s
tych bardzo os
kryją w sobie
wiary, miłości
całe stulecia do
wielu uzdrowie
świadectwa ni
nazywa się Jasn
narodu. Jasna
staje się miejsc
– Maryi.
Kardynał K
– że Ona chce
warunki: Uczy
mój Syn”. Każdy człowiek ma się zaangażować w dzieło
rzenie siebie i swojej wiary Maryi, i Maryja towarzyszy i
26 sierpnia przypada 56 rocznica Jasno-Górskich Ś
nich o obronę naszej wiary chrześcijańskiej, Kościoła
i sprawiedliwości społecznej. Test tego ślubowania na
Stefan Wyszyński. W tej niezwykłej uroczystości 26 sier
nych. W tamtych trudnych czasach totalitarnego zniewo
manifestacją religijno – patriotyczną Polaków. Każdego
uroczyste odnowienie Ślubów Narodu.
Papież Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski
wierze, powtarzał słowa, które w 1979r. skierował do na
sicie być mocni, musicie być wierni, musicie być mocni
potrzeba bardziej niż w jakiejkolwiek epoce dziejów, mu
radość życia”.
Gdzie mamy szukać tej mocy, jeśli nie u Matki, bo kto
chrześcijańskiej, Kościoła w Polsce i na całym świecie, p
życia i każdej rodziny. Maryjo Królowo Polski, która nas ta
prowadź nas bezpieczną drogą. (Jadwiga)

O, Ty Której obraz widać w każdej po
W Kościele i w sklepiku i w pysznej ko
W ręku tego co umiera i nad kołyską
I przed którą dniem i nocą wciąż się
Która widzisz z nas każdego cudnym
Matko Boska Częstochowska – zmiłu
I weź wszystkich, którzy cierpiąc, pat
Matko Boska Częstochowska, po Tw
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wo Polski

my miesiąc sierpień nazwany miesiąm, ponieważ w tym miesiącu najczęściej
my do Sanktuariów Maryjnych. W Polsce
grzymek i to pieszych, podąża na Jasną
stkich zakątków kraju i z całego świata.
a – miejsce gdzie społeczność wiernych
swoją Matką, miejsce spotkań z Maryją i
sobistych i tych grupowych. Ileż tajemnic
Jasnogórskie wota. Są to świadectwa
i nadziei, ludzi pielgrzymujących przez
o tego świętego miejsca, są świadectwa
eń fizycznych, ale tez i duchowych, oraz
iezliczonych nawróceń, nie bez powodu
nogórskie Sanktuarium – Konfesjonałem
Góra na ziemi polskiej stało się i wciąż
cem macierzyńskiej troski naszej Matki

Karol Wojtyła 22 sierpnia 1971 r. mówił
mieć nas za swoje dzieci, jednak stawia
yńcie wszystko, cokolwiek powie wam
Jego Syna, a drogą do tego jest zawiewspomaga na drodze do Chrystusa.
Ślubów Narodu Polskiego – a chodzi w
Katolickiego, życia ludzkiego, rodziny
apisał ówczesny Prymas w Polsce kard.
rpnia 1956r. uczestniczyło milion wierolenia uroczystość ta ukazała się wielką
o roku 26 sierpnia na Jasnej Górze jest

i mówił do Polaków, aby trwali mocni w
as bł. Jan Paweł II na Jasnej Górze „Mumocą wiary, gdyż dziś tej mocy i wiary
usicie być mocą nadziei, która przynosi

jak nie Matka pomoże nam bronić wiary
pomoże nam bronić każdego ludzkiego
ak bardzo kochasz i chronisz przed złem,

olskiej chacie,
omnacie,
ą dzieci,
światło świeci.
mi oczami.
uj się nad nami.
trzą w Twoją stronę
woja obronę.
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Jak kochać Ojczyznę dziś…
„Święta miłość kochanej Ojczyzny” – jak brzmią dziś w
naszych uszach słowa poety wypowiedziane w XVIII wieku?
Czy są one zdolne poruszyć nasze umysły i nasze serca tak,
jak poruszały umysły serca Polaków przez wieki, kiedy uczyli
się ich na pamięć już w szkole podstawowej?
Jak kochać Ojczyznę dziś po tylu doświadczeniach z własną
Ojczyzną jak i innymi ojczyznami?
Myślę sobie tak: miłować Ojczyznę to przejąć narodową
nadzieję, a to znaczy uznać za swoje to, co w historii narodu
było wzniosłe, piękne, pouczające, budujące czyli budzące nadzieję.
Ojciec Św. Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek do Ojczyzny wołał do nas z przejęciem:„Zanim stąd odejdę, proszę was,
abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością” (10.06.1979).
Zdaniem Ojca Świętego to, co najpiękniejsze, najwartościowsze, najbardziej przesiąknięte nadzieją w historii naszego narodu
to jest związek z Chrystusem. Ten związek wyraźnie podkreślił na
Placu Zwycięstwa w Warszawie, gdzie powiedział: „Nie sposób
zrozumieć dziejów narodu polskiego – tej wielkiej tysiącletniej
wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas
– bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia
naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienia. Nie rozumielibyśmy samych siebie” (02.06.1979)
Przejąć więc narodową nadzieję – to przejąć naszą kulturę
która jest przeniknięta chrześcijaństwem i bronić jej integralności
i autentyczności wobec coraz to nowych jej zagrożeń.
Miłować Ojczyznę to „promieniować nadzieją”. A to znaczy
pokazać w sobie, jak ta chrześcijańska kultura owocuje praktycznie i jak budzi nadzieję na przyszłość Ojczyzny.
Ojciec Święty tak wyraził to, przemawiając do młodzieży „Wy
macie przenieść ku przyszłości olbrzymie doświadczenie dziejów,
któremu na imię Polska. Tego trudu się nie lękać. Z tego trudnego
doświadczenia, któremu na imię Polska, można wydobyć lepszą
przyszłość ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary,
wolności, ducha i siły przekonań” (08.06.19790.
Wszystkiego tego można dokonać jeżeli uwzględnimy trzy
zasadnicze sprawy, nauczał Ojciec Święty:
– Rozwijać będziemy autentyczność więzi z Chrystusem w
Kościele przez Kościół co oznacza miłowaniem Ojczyzny dziś.
Kościół na naszych ziemiach był wykładnikiem i ochroną tego
co polskie.
– Poprzez rozwijanie autentycznej więzi z Kościołem pielęgnować będziemy i rozwijać ludzkie i chrześcijańskie wartości
jak: godność człowieka, szacunek dla rodziny, ochrona życia
ludzkiego, pracowitość, uczciwość, trzeźwość, czystość, wierność,
przebaczenie, życzliwość. One decydują o sile narodu. Rozwijanie
więc wartości, jest miłowaniem Ojczyzny dziś.
– Pielęgnowanie i rozwijanie wartości wymaga ponoszenia
ofiary. Bez zdolności do poświęcania, wyrzeczenia, trudu, pracowitości, troski o dobro wspólne, bez przezwyciężania prywaty,
lenistwa, kłamstwa, wykluczenia inaczej myślących i niepoprawnych politycznie nie zbudujemy dostatniej Polski (Irena)



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.

Zapowiedzi przedślubne:

1. Radosław Wróblewski, kawaler, Augustów,
Parafia Św. Rodziny i Anna Szułowicz, panna,
Grudziewszczyzna, Parafia tutejsza.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament małżeństwa:

04/08/2012
Sylwia Janczulewicz i Dariusz Piwowarski
Edyta Masianis i Andrzej Romejko
Judyta Motuk i Piotr Gaus
Katarzyna Kalinowska i Adam Czeropski
11/08/2012
Anna Gryguć i Andrzej Dzimitko
Joanna Ruda i Paweł Pachutko

Sakrament Chrztu Świętego:

12/08/2012 Zofia Natasza Polens, Wiktoria Gibas,
Klaudia Misiukanis.

Odeszli do wieczności:

Grzegorz Palanis, Gawiniańce (l. 53) zm. 04/08/2012

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło
1761 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie) na
sumę 139 420 zł. W tej liczbie są również ofiarodawcy kolędowi. Będziemy umieszczali sukcesywnie listę ofiarodawców.
Kaufman Antoni Halina,Iwanówka
Koncewicz Zygmunt Agnieszka,Iwanówka
Borkowscy Grzegorz Małgorzata,Iwanówka
Świsłowscy Ryszard Janina,Iwanówka
Biziewscy Henryk Zofia,Iwanówka
Kaufman Wioleta,Iwanówka
Krajewscy Zdzisław Krystyna,Iwanówka
Żukowscy Sygit Irena,Burbiszki
Szczerbińscy Józef Helena,Burbiszki
Aleksa Wincenty Aldona,Burbiszki
Romanowski Jan,Burbiszki



Stankiewicz Romuald Aldona,Burbiszki
Korzenieccy Stanisław Danuta,Bubele
Radzewicz Jarosław Iwona,Bubele
Łepkowscy Józef Grażyna,Bubele
Jaszczołt Wiesław,Sejny, Łąkowa
Palanis Piotr Danuta,Sejny, Łąkowa
Wojciechowicz Jarosław Bożena,Sejny, Łąkowa
Żegarscy Grażyna i Jan,Sztabinki
Wojciechowicz Leszek Anna,Sejny, Łąkowa
Palanis Witold Anna,Radziucie
Paszkiewicz Romuald Danuta,Radziucie
Damulewicz Witold Biruta,Radziucie
Macianis Zygmunt,Radziucie
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie
Rzepiejewscy Zdzisław Biruta,Radziucie
Pawełek Tadeusz Genowefa,Radziucie
Marcinkiewicz/ Durtan,Radziucie
Jasiewicz Romuald Anna,Radziucie
Nazaruk Jerzy Ewa,Sejny, Konarskiego
Sapiega Daniel,Sejny, Zawadzkiego
Sapiega Anna,Sejny, Parkowa
Oleksy Aleksandra,Sejny, Piłsudskiego
Kluza Jan Janina,Sejny, Parkowa
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Staniewicz Stanisław Wanda,Sejny, Nowotki
Sankowscy Tomasz Justyna,Konstantynówka Gibiańska
Ogórkis Krzysztof Grażyna,Konstantynówka Gibiańska
Marcinkiewicz Antoni Janina,Radziucie
Kubilis Józef Helena,Radziucie
Jakubowscy Andrzej Ewa,Radziucie
Szułowicz Czesław Wiesława,Grudziewszczyzna
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna
Staśkiel Józef Danuta,Grudziewszczyzna
Kisiel Wojciech Anna,Sejny, 11 Listopada
Ruszczewska Marianna,Sejny, 11 Listopada
Okulanis Ireneusz Zofia,Sejny, 11 Listopada
Sobieraj Stefania,Sejny, Grodzka
Twardowska Marianna,Sejny, Grodzka
Sznejkowscy Marek Katarzyna,Sejny, Grodzka
Nubert Danuta,Sejny, Grodzka
Klukińscy Konstanty Bronisława,Sejny, Grodzka
Jakubowscy Roman Irena,Sejny, Grodzka
Kołpak Henryk Otylia,Sejny, Konopnickiej
Kimszal Mariusz Agnieszka,Sejny, Świerczewskiego
Bruś Edward Elżbieta,Sejny, Konopnickiej
Szulewscy Józef Anna,Sejny, Konopnickiej
Tur Krzysztof Teresa,Sejny, Konopnickiej
Rosińscy Longin Wanda,Sejny, Konopnickiej
Łejmel Józef Zofia,Sejny, Konopnickiej
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Chrystus powiedział nam po raz kolejny: „Kto spożywa Moje ciało i pije Moją krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Innymi słowy, jeżeli nie będziemy przystępowali do Komunii Świętej, nie będziemy mieli w sobie właściwego życia Bożego. A może tak niewiele
potrzeba, by mieć życie wieczne?

2

Przeżywamy sierpień – miesiąc trzeźwości. Podejmując wyrzeczenie picia napojów alkoholowych, chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz silniejsza i bardziej
konsekwentna.

3

Doroczny odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła obchodzić będziemy w kościółku w Żegarach
w piątek, 24 sierpnia. Msza św. odpustowa w języku litewskim o 14.30, a po polsku o 16.00.
Zapraszamy do licznego udziału w tej uroczystości.

4
5

Za tydzień, 26 sierpnia będziemy przeżywać uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – Pani Jasnogórskiej, której cudowny wizerunek czcimy od ponad sześciu wieków.

Dobiegają końca wakacje. Pomyślmy o dobrym przygotowaniu dzieci i młodzieży do nowego
roku szkolnego i katechetycznego przez spotkanie z przebaczającym Panem w sakramencie
pojednania. Okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży będzie w pierwszych dniach września. Msza
św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie 3 września, w poniedziałek o godz. 8.00.

6

W sobotę, 1 września, przypada kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej, która przyniosła
potężne niszczycielskie żniwo. Wspomnijmy tego dnia o wszystkich jej bohaterach i ofiarach.
Módlmy się także o pokój na świecie, a szczególnie o zakończenie walk we wszystkich wojennych
ogniskach.

7

Doroczny odpust ku czci Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej, związany z rocznicą koronacji,
w tym roku 37 przeżywać będziemy w pierwszą niedzielę września. Uroczysta suma o godz.
11.00 z udziałem Jego Eminencji Kardynała Henryka Gulbinowicza z Wrocławia – mamy nadzieję, że
sędziwy Purpurat do nas przybędzie. Już zacznijmy się przygotowywać do tej uroczystości. Matce
Bożej w wizerunku cudownej Figury winniśmy bezgraniczną wdzięczność za Jej obecność wśród nas,
troskę i opiekę nad nami wszystkimi.

8

Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę i ofiary składane na prace remontowe w domu parafialnym,
są one bardzo zaawansowane: gotowe są już instalacje elektryczna, wodna i kanalizacyjna, trwają
prace przy instalacji ogrzewania, nakładane są w tej chwili tynki, a wkrótce posadzki. W tej chwili trwa
wymiana okien w klasztorze – wymienionych będzie 47 okien w elewacjach zewnętrznych i basztach.
W ten sposób wszystkie okna zewnętrzne budynku zostaną wymienione. Ta inwestycja jest realizowana
z dotacji Ministerstwa Kultury – 200 tys. zł. i wkładu własnego Parafii, który wynosi 30 tys. zł. Rozpoczyna
się właśnie renowacja okien w Bazylice (6 okien w prezbiterium) – ta inwestycja z kolei realizowana
jest z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 50/50, czyli 39 tys. dotacji i drugie tyle z Parafii. Bóg zapłać za
ofiary składane systematycznie w kopertach na remonty – są one odnotowane w księdze ofiarodawców
i sukcesywnie umieszczone w „Siewcy” – koperty są wyłożone na stoliku za ławkami.

Kwaterscy Józef Irena,Sejny, Konopnickiej
Pawlukiewicz Zygmunt Mirosława,Sejny, Konopnickiej
Gryguć Józef Jadwiga,Babańce
Bednarscy Henryk Renata,Babańce
Matulewicz Franciszek Jadwiga,Babańce
Przezwiccy Roman Danuta,Babańce
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Dąbrowscy Stefan Leokadia,Babańce
Głowińscy Mariusz Anna,Babańce
Niewulis Witold Bogusława,Łumbie
Koneszko Sławomir Wioletta,Łumbie
Sławiński Krzysztof,Łumbie
Sienkiewicz Albin Krystyna,Łumbie



Intencje mszalne 19.08 – 2.09.2012 r.
NIEDZIELA XX ZWYKŁA, 19 sierpnia 2012
07:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:30 +Aleksandra +Czesław
10:00 Za poległych powstańców w 93 rocz. Powstania 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
PONIEDZIAŁEK, 20 sierpnia 2012
06:30 +Antoni +Józef i z rodz. Suchockich
08:00 +Mirosław Kasprzycki (2mc)
08:00 +Alfons +Anna +Jan Niewulis
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
17:30 +Zdzisław Milewski (10mc)
17:30 +Maria Grycel (6mc)
17:30 +Czesław Żegarski (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 21 sierpnia 2012
06:30 +Paulina +Antoni +Leon +Teresa z rodz.
Magalengo
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 +Hilaria (31 rocz.) +Jan (22 rocz.) Święciccy
08:00 +Józef Baran (7 rocz.)
17:30 +Józef +Zbigniew +Krzysztof Namiotko
17:30 +Stanisława +Aleksander Kuprewicz
17:30 +Leokadia Pawełek (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA, 22 sierpnia 2012
06:30 +Wacław Jastrzębski (23 rocz.)
08:00 +Jan Sojko +Paweł Margiewicz
08:00 +Helena Simniszko (2mc)
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
17:30 +Piotr Rogucki (7mc)
17:30 +Halina Chomicz (4 rocz.)
17:30 +Franciszek (16 rocz.) i zm. z rodz. Pachutko
CZWARTEK, 23 sierpnia 2012
06:30 +Szczepan Poświatowski
08:00 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Eweliny Karłowicz w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Barbary
Kwaterskiej w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
17:30 +Bernardyna Karłowicz (7mc)
17:30 +Janina Senda (2 rocz.)
17:30 +Stanisława Łabanowska (1 rocz.)
PIĄTEK, 24 sierpnia 2012
06:30 +Czesław Witkowski (1 rocz.)
08:00 +Antoni Kaufman (5mc)
08:00 +Stanisław (2 rocz.) +Józef +Maciej +Ludwika Maksimowicz

10

14:30 Żegary (odpust) LT:
16:00 Żegary PL: +Aleksandra Dziemido (greg)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Anny i Marka
w 5 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Eugenia Winiewicz (7mc)
17:30 +Henryk Stefański (3 rocz.)
SOBOTA, 25 sierpnia 2012
06:30 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 O błog. Boże, miłość i zdrowie dla Anity i
Tomasza w 6 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Aniela +Jerzy Misiewicz
09:00 LT: +Donat Łatwis (1 rocz.) egzekwie
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB Sejneńskiej dla Jubilatów Eugenii i Antoniego
Czarniewskich w 50 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Felicja +Józef +Feliksa +Jan
NIEDZIELA. Uroczystość NMP Częstochowskiej,
26 sierpnia 2012
07:00 +Marianna Kochańska i zm. z rodziny
Kaplica Sióstr: +Aleksandra Dziemido (greg)
08:30 +Lesław +Stanisław Maciukiewicz
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże w 30 rocz. ślubu
Heleny i Jana Koneszko i dla rodziny
11:30 +Antoni Czokajło (13 rocz.)
13:00 LT: +Janina +Albin Szymczyk
Krasnowo: +Anna Łobik (2mc)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Weroniki i dla
rodziny Prolejko
PONIEDZIAŁEK, 27 sierpnia 2012
06:30 +Władysław Werpachowski (18 rocz.)
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 +Michał +Helena z rodz. Bumbul
08:00 +Bronisława Skrypko (16 rocz.)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Luizy
Wydra w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Kazimiera Adamowicz (8 rocz.)
17:30 +Tadeusz Palanis (4 rocz.)
WTOREK, 28 sierpnia 2012
06:30 +Romuald Forencewicz (2 rocz.) +Andrzej
(20 rocz.)
08:00 +Józef Gibas
08:00 +Stanisław (15 rocz.) +Antonina +Bronisława
+Stanisław +Jan Rzepiejewscy
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:30 LT: +Józef Gryguć (11mc)
17:30 +Eugeniusz Delnicki (4 rocz.)
17:30 +Emilia +Dominik Radzewicz
17:30 +Jan Pieczulis (4mc)
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ŚRODA, 29 sierpnia 2012
06:30 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 +Leontyna Wołukanis (24 rocz.), jej rodzice
i rodzeństwo
08:00 +Jan Drozdowski (6 rocz.) +Jadwiga
08:00 +Marian Żyliński (2 rocz.)
17:30 +Anna +Franciszek Jatkowscy
17:30 +Kazimierz +Zdzisław +Wacław z rodz. Cieślukowskich
17:30 +Józef Popiel i zm. z rodz. Lewkiewicz
CZWARTEK, 30 sierpnia 2012
06:30 +Józef Sikorski (1 rocz.)
08:00 +Aleksandra Dziemido (greg)
08:00 +Robert +Bronisława +Józef z rodz. Polens
i Wowak
08:30 LT: +Ludwik (20 rocz.) +Anna Pietruszkiewicz
17:30 +Jadwiga Wrzochal (1 rocz.) +Wacław Abramowicz
17:30 +Jadwiga (11mc) +Władysław +Mirosław
Motuk
17:30 +Helena Krejczman (3mc)
PIĄTEK, 31 sierpnia 2012
06:30 +Henryka Misiukanis (1 rocz.) +Klemens
08:00 +Leon Jursza (13 rocz.)
08:00 +Bronisław Kuklewicz (10mc)
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:30 LT: +Jan +Anna Niewulis
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30 +Jan +Marianna +Marian Klucznik
SOBOTA, 1 września 2012
06:30 +Bolesław Czeropski (1 rocz.)
08:00 +Bronisław Namiotko
08:00 +z rodz. Cieślukowskich, Wasilewskich i Zabłockich
08:00 +Ks. Sylwester Domel +Tadeusz +Szczepan
i zm. z rodz. Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
17:30 +Stefan Ogórkis (15 rocz.) +Stanisław Rutkowski
17:30 +Jacek Miszkiel (14 rocz.)
17:30 +Zofia Basiaga (greg)
NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 2 września 2012
Odpust MB Sejneńskiej
07:00 +Wacław Jastrzębski (23 rocz.)
Kaplica Sióstr: +Zofia Basiaga (greg)
08:30 +Bronisław +Bronisław Toczewscy
10:00 +Kazimierz +Katarzyna Milewscy
11:00 Suma odpustowa: Za parafian
13:00 LT: +Jan Palanis, +Róża +Józef +Jan +Witaly
+Józef +Waldas z rodz. Buraczewskich +Antoni +Algiment Gajdzińscy +Teresa +Jan
Zdanowicz
17:30 +Leokadia Namiotko (10mc)
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– w poniedziałek, 20 sierpnia – święty Bernard, opat cysterski, który w XII wieku wywarł
ogromny wpływ na Europę. Został ogłoszony
doktorem Kościoła;
– we wtorek, 21 sierpnia – święty papież
Pius X, kierujący Kościołem na początku XX wieku.
Nazywany jest często„Papieżem Eucharystii”, gdyż
przez swoją działalność i reformy przyczynił się do
ożywienia życia eucharystycznego w Kościele. W
jego wspomnienie odnówmy największą cześć do
Najświętszego z sakramentów;
– w środę, 22 sierpnia – Najświętsza Maryja
Panna Królowa. Od najwcześniejszych wieków
Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów
i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i
nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej
swoje losy. Tak uczynił król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej,
– w piątek, 24 sierpnia – święty Bartłomiej,
apostoł Jezusa. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię
do Armenii, gdzie poniósł śmierć męczeńską,
– w poniedziałek, 27 sierpnia – święta Monika, matka świętego Augustyna, która płakała
nad niewiarą swojego syna bardziej niż matka
płacze nad grobem swojego dziecka i wymodliła
nawrócenie syna. Polecajmy jej trudne sprawy
powrotu do Kościoła ludzi zaniedbujących życie
duchowe;
– we wtorek, 28 sierpnia – święty Augustyn,
doktor Kościoła, jeden z największych umysłów
naszej kultury, który przeszedł imponującą drogę
do poznania Chrystusa;
– w środę, 29 sierpnia – święty Jan Chrzciciel.
Męczeństwo świętego Jana Chrzciciela jest jego
drugim wspomnieniem w kalendarzu liturgicznym, po czerwcowej uroczystości jego narodzenia
(24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan
Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później
Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia
będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym całym narodzie;
– w sobotę, 1 września – święta Bronisława,
krakowska norbertanka z XII wieku, mistyczka często rozważająca mękę naszego Pana, co zbliżało
ją do Chrystusa. Oby była patronką nowego roku
szkolnego i katechetycznego, przyciągającą do
Chrystusa młodzież.
– dziękując za ocalenie podczas najazdu
szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież
Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest
Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna
– Króla i Pana wszystkiego.
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Z ŻYCIA PARAFII

Filharmonia AUKSO z Tychów również w tym roku wystąpiła w naszej Bazylice 31 lipca. Tym razem był to nietypowy
koncert saksofoniczny w wykonaniu Aliny Mleczko, który
pięknie zabrzmiał we wnętrzu naszej zabytkowej świątyni.
Ubogaceniem duchowym był również po raz XIX zorganizowany we współpracy z Sejneńskim Domem Kultury, Parafią
Onikszta na Litwie i Centrum Kultury w Łoździejach Festiwal
Organowy Młodych. Studenci pod kierunkiem znakomitych
Profesorów Józefa Serafina i Juliana Gembalskiego oraz prof.
Gerharda Gnanna znakomicie wykazali swoje umiejętności gry
na sejneńskich zabytkowych 36-cio głosowych organach.

Fot.: K. Ejdulis

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

Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1, tel: 87 5162141.
Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach. Skład komputerowy: Jan Lupo.
Teksty zamieszczamy na prawach honorowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów oraz zmian tytułów.

