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2 września – uroczystość 37 lecia koronacji cudownej
figury Matki Bożej Sejneńskiej, odpust parafialny.

MOC SŁOWA
Niedziela XXII Zwykła – 2 września 2012
Mk 7,1-8.14-15.21-23

Z

ebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami.
Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając
się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie
obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie
jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń
miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni
w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują
według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi
rękami?” Odpowiedział im:„Słusznie prorok Izajasz
powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:
«Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym
daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc
zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do
niego:„Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic
nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby
uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość,
obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza
pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.
Refleksja niedzielna:
Korzystamy z rzeczy, często bez umiaru, ale wcale ich nie ko-chamy. Używamy wszystkiego, co mamy
do dyspozycji, bez żad-nych ograniczeń, ale nie okazujemy ani troski o dzieło stworzenia, które nas otacza, ani nawet odrobiny litości dla tego dzieła. Kto nie
jest w stanie miłować lub chociażby cenić tajemnicy
kamienia, fenomenu komputera, konstrukcji źdźbła
trawy, natury zwierzęcia lub możliwości Internetu,
temu bardzo ciężko będzie zrozumieć, co powinny
znaczyć uwaga, miłość i wspólnota z całym Bożym
stworzeniem.
Jest coś świętego we wszystkich rzeczach i dlatego dla Jezusa nie ma czegoś nieczystego. Dopiero
człowiek czyni to rozróżnienie przez błędne użycie,
czyli przez nadużycie. Myśl, że człowiek nie ma po
prostu zwykłego respektu wobec rzeczy, które sam
rozwinął lub stworzył, jest doprawdy przerażająca.



Właśnie dlatego produ-kujemy hałdy śmieci zamiast
ostrożnie obchodzić się z dobrami, rzucamy się łapczywie na to, co ulotne, zamiast skupiać się na tym,
co trwałe, oraz wychowujemy nasze dzieci w postawie „bez zobo-wiązań”. To są nasze grzechy, za które
będą musiały płacić także następne pokolenia.
Poza tym przejście czystym przez ten świat nie
oznacza wca-le umywania rąk, lecz baczne i pełne
szacunku odnoszenie się do wszystkiego, co jest wokół
nas. Świat starożytny utożsamiał wszystko z różnymi
bogami i boginiami. Wczesny Kościół musiał się temu
przeciwstawić, ponieważ w przeciwnym razie obraz
jedy-nego Boga zostałby zaciemniony. Dzisiaj dostrzegamy, że cząstka Boga ukrywa się we wszystkim i za
wszystkim. Nie bez powo-du wpadamy w pełen szacunku zachwyt, gdy stoimy na szczycie góry i obserwujemy
świat, który leży u naszych stóp. W identyczny zachwyt
możemy wpaść, gdy trzymamy w dłoniach mały kamyk,
drobniutki okruch tego olbrzymiego świata, ponieważ
także na nim - jak pisze Juan Arias, znany hiszpański
dziennikarz - znać „odcisk Boskich ust”. Właśnie dlatego
musimy powrócić do Biblii. Nie po to, by zgłębiać ją
rozumem i wciąż na nowo odkrywać błędy, a przez
to popadać w wątpliwości, lecz po to, by rozradować
się w czystej poezji ukrytej w micie o stawaniu się
i przemijaniu życia, w cu-dzie stworzenia i w Dobrej
Nowinie, że wszystko jest prowadzone do doskonałości.
Musimy dokopać się do tego, co istotne, co kryje w sobie
największą wartość. Dla mnie oznacza to również czystość serca i odkrywanie od nowa miłosiernego Boga,
który kocha wszystko, co stworzył.

Niedziela XXIII Zwykła – 9 września 2012
Mk 7,31-37

J

ezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon
przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu
głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego
rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka,
a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego:
„Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły
się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł
prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym
gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili:
„Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch
przywraca i niemym mowę”.
SIEWCA

Refleksja niedzielna:
Usilnie staramy się o to, by Kościół urósł do rangi
muzeum. Dzieje się tak dlatego, że ci w Kościele,
którzy mają coś do powiedzenia, oraz ci, którym
pozwala się jeszcze coś mówić, są coraz starsi. Można
więc zażartować, że w Kościele konserwuje się dobre
stare sprawy. Ludzie przyszłych pokoleń powinni
przecież zobaczyć, jak kiedyś wyglądał Kościół.
Obiekty muzealne można sobie oglądać: są to
nie tylko wspaniałe monstrancje i wzbudzające szacunek wnętrza kościołów. Nie, możemy się również
pochwalić przykazaniami, kanonami i zaleceniami, które niegdyś były przestrzegane. Na Mszach
było pełno ludzi, chociaż nikt z nich nie rozumiał
łaciny, co piątek zawsze z nieczystym sumieniem
spożywano mięso, konfesjonały nigdy nie świeciły
pustkami, a przekonanie, że jedynie Kościół katolicki
może uczynić zbawionym, było nietykalne. Ale to
wszystko staje się już muzeum, któremu brakuje tego,
co najistotniejsze: życia.

Kto jest niemy i głuchy, temu brakuje istotnych
funkcji życiowych. Mamy tak wielu zarozumiałych
przewodników po muzeach, ponieważ staliśmy
się głusi i niemi wobec życia. Zycie chce i musi się
uzewnętrzniać. „Otwórz się!” 0 to sygnał, który daje
Jezus. On nie pragnie żadnego muzeum, dlatego
nastaje na establishment kapłański swoich czasów.
Dlatego nie zakłada żadnej religii, ponieważ niesie
ona ze sobą skostnienie. Stawia się na czele ruchu
i mówi: „Naśladujcie mnie!”.
Jezus uwolnił głuchoniemego – jak głosi Pismo
– z kajdan, które go krępowały, i wyzwolił energię,
która uczyniła jego życie możliwym. Można by powiedzieć, że wyzwolił reakcję łańcuchową: otworzył
ucho, żeby język wydał dźwięk życia. Tego nie dało
się już zatrzymać. Był wreszcie wolny i głosił – mimo
zakazu – wielkie wydarzenie: człowiek został na powrót obdarzony życiem. Reakcja ludzi jest zupełnie
naturalna: „On wszystko dobrze uczynił”.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 2 września 2012
ODPUST MATKI BOSKIEJ SEJNEŃSKIEJ
Słowo Boże: Pwt 4,1-2.6-8; Jk 1,17-18.21-22.27; Mk
7,1-8.14-15.21-23
37 Rocznica Koronacji Cudownej Figury MB Sejneńskiej
PONIEDZIAŁEK, 3 września 2012
wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dK
Słowo Boże: 1Kor 2,1-5; Łk 4,16-30
WTOREK, 4 września 2012
wsp. bł. Sióstr Nazaretanek z Nowogródka, męczennice
Słowo Boże: 1Kor 2,10-16; Łk 4,31-37
ŚRODA, 5 września 2012
wsp. bł. Matki Teresy z Kalkuty, zak
Słowo Boże: 1Kor 3,1-9; Łk 4,38-44
CZWARTEK, 6 września 2012
Słowo Boże: 1Kor 3,18-23; Łk 5,1-11
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 7 września 2012
wsp. bł. Melchiora Grodzieckiego, prezb, męcz
Słowo Boże: 1Kor 4,1-5; Łk 5,33-39
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 8 września 2012
Święto Narodzenia NMP (MB Siewnej)
Słowo Boże: Mi 5,1-4; Mt 1,1-16.18-23
Dożynki Diecezjalne w Wydminach
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NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 9 września 2012
Słowo Boże: Iz 35,4-7; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37
Dożynki Powiatowo-Dekanalne w naszej Bazylice
Zbiórka przy kościele na fundusz Sióstr Karmelitanek w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 10 września 2012
Słowo Boże: 1Kor 5,1-8; Łk 6,6-11
WTOREK, 11 września 2012
Słowo Boże: 1Kor 6,1-11; Łk 6,12-19
ŚRODA, 12 września 2012
wsp. Najświętszego Imienia Maryi
Słowo Boże: 1Kor 7,25-31; Łk 6,20-26
CZWARTEK, 13 września 2012
wsp. św. Jana Chryzostoma, bpa dK
Słowo Boże: 1Kor 8,1-7.10-13; Łk 6,27-38
PIĄTEK, 14 września 2012
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Słowo Boże: Lb 21,4-9; J 3,13-17
Modlitwa za borykających się z problemami uzależnień i za małżeństwa rozbite
SOBOTA, 15 września 2012
wsp. NMP Bolesnej
Słowo Boże: Hbr 5,7-9; J 19,25-27
NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 16 września 2012
Słowo Boże: Iz 50,5-9; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35
Dzień Środków Społecznego Przekazu



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Wakacyjne trzy po trzy
Wakacje dobiegły końca. Ale warto wrócić wspomnieniami do tego czasu, kiedy ludzie
przemieszczają się, podróżują, pielgrzymują. Na
swoich wakacyjnych szlakach odwiedzają ciekawe
miejsca, zabytki, ludzi. Z pewnością takim miejscem jest też nasze miasto, a szczególnie nasz siedemnastowieczny podominikański obiekt, jakim
jest kościół i klasztor. W tym roku odwiedziło nas
wiele pielgrzymek, które prowadzone przez księży szlakiem maryjnym zmierzały do Wilna, bądź
z niego wracały i wstąpiły na chwilę do naszego
sanktuarium. Wielu zatrzymywało się nieco dłużej
sprawując w kaplicy Matki Bożej Mszę św., była
modlitwa i oprowadzenie po naszej Bazylice przez
Siostrę Barbarę, która przybliżyła historię, opowiedziała o cudownej Figurze, o licznych cudach
tych dawniej i tych dzisiejszych. Niektóre grupy
wycieczkowe wpadały na chwilę, przeleciały szybko wnętrze kościoła, nie okazując żadnego znaku
swojej wiary, traktując świątynię jak muzeum. Niektórzy zdziwieni pytają przewodnika, gdzie jest ta
figurka szafkowa? Bo nie zdążyli ją zobaczyć. Dla
pewności umieściliśmy przy kaplicy napis:„Kaplica
cudownej Figury Matki Boskiej Sejneńskiej”. Sporo
było w tym roku indywidualnych turystów z różnych stron Polski. Oni poświęcali więcej czasu na
spokojne chodzenie, zwiedzanie, spacerowanie.
Chcieli dostrzec jak najwięcej szczegółów. Widziałem wielu z nich klęczących w ławce, z podziwem
wodzących oczyma po złoceniach przepięknie
lśniących w letnim słońcu. Wielu zatrzymało się w
kaplicy i widać, że się modlili. Zostawili też swoje
intencje, które w sobotnie wieczory w modlitewnej
nowennie przedstawialiśmy Matce Bożej naszej
Pani Sejneńskiej.
Osobną sprawą jest ubiór odwiedzających
nasze sanktuarium. Jakże często niestosowny,
niemalże plażowy, delikatnie mówiąc swobodny.
Ludzie w takich strojach nie zostaliby wpuszczeni
do kościoła w Europie Zachodniej, albo do świątyń
prawosławnych. Szkoda, że ludzie tak mało wagi
przywiązują do właściwego stroju, bo to świadczy
o braku kultury i szacunku dla miejsca świętego.
Rodzice od małego powinni uczyć swoje dzieci
wpajać im, jak się właściwie i stosownie ubierać w
zależności od miejsca, ale zawsze godnie, mając
poczucie wstydu i skromności.



W czasie wakacji nasza świątynia żyła i była
podziwiana za swoje piękno, historię, a przede
wszystkim ceniona za niezwykły skarb (nie w sensie materialnym), jakim jest obecność Matki Bożej
w znaku cudownej Figury, która od ponad czterystu lat jest obecna w naszym mieście. Dzisiaj możemy zobaczyć ją z bliska, otwartą, zawierającą tzw.
Tron Łaski, Trójcę Przenajświętszą i adorujących
tę tajemnicę ówczesnych wielmożów. Nie tylko
podziwiamy kunszt nieznanego artysty, ale przede
wszystkim bogactwo duchowe, przesłanie Maryi,
byśmy mocno chwycili się Jej dłoni i odważnie szli
przez życie niosąc – jak Ona – innym Chrystusa.

Nowi kapłani,
duszpasterze
Od 24 sierpnia mamy w naszej Parafii nowych
kapłanów, wikariuszy, którzy posłani przez Pasterza Diecezji Ełckiej przybyli, aby nas prowadzić do
Pana Boga i umacniać swoją wiarą i umiłowaniem
spraw Bożych; Ks. mgr Grzegorz Kunko jest kapłanem od 9 lat, pochodzi z Giżycka i przybył do nas
z Augustowa, a Ks. mgr Michał Stankiewicz jest
kapłanem od 7 lat, pochodzi z naszego dekanatu,
pobliskiego Krasnopola i przybył do nas z Pisza.
Liczymy na ich gorliwość, zapał i entuzjazm i życzymy owocnej pracy. Niech Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej
umacniają kapłanów w ich życiu i posłudze duszpasterskiej w Parafii Sejneńskiej.

„Owocem ciszy jest modlitwa,
Owocem modlitwy jest wiara,
Owocem wiary jest miłość,
Owocem miłości jest służba,
Owocem służby jest pokój.”
słowa Matki Teresy z Kalkuty

SIEWCA

7

Zobaczyć Ziemię Świętą…

Msza w ,,Pan Zapłakał.”
„Ma kształt zastygłej łzy” – tak o kościele Dominus Flevit –„Pan Zapłakał” powiedziała przewodnik
Alicja. W tej świątyni na Górze Oliwnej 19 kwietnia
uczestniczyliśmy w Eucharystii. Co niezwykłego
- w codziennej przecież na pielgrzymce - Eucharystii?
W pamięci serca, w pamięci wzrokowej na zawsze zostanie pewien obraz – niezapomniany, niezatarty, zapisany na trwałe. To obraz ołtarza, przy
nim kapłana i widok panoramy miasta Jerozolimy,
która stanowiła naturalne tło, bo za szybą oknawitraża usytuowanego za plecami celebrującego
Mszę św. widzieliśmy błyszcząca złotą Kopułę na
Skale i sąsiadujące z nią budowle miasta. Przepiękny, poruszający serce widok , któremu towarzyszyło Słowo Boże wypowiadane przy ołtarzu!
Fragment Ewangelii św. Marka czytany w czasie
Eucharystii opisujący uroczysty wjazd Jezusa do
Jerozolimy ( Mk 11,1-11 ) zabrzmiał tutaj bardzo
wymownie, obudził wyobraźnię, mocno wpisał
się w pamięć.
Nazwa świątyni „Pan Zapłakał”, jej kształt
przypominający obróconą łzę, wiąże się z wyda-
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rzeniem opisanym w Ewangelii św. Łukasza, gdy
Jezus Chrystus zapłakał i przepowiedział upadek
Jerozolimy, bo miasto odrzuciło Jego nauczanie.
Znamy budzące lęk, prorocze słowa Syna Bożego
: „Nie zostanie tu kamień na kamieniu…” czy też
przepełnione goryczą: „Jeruzalem, Jeruzalem! Ty
zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do
ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić
twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod
skrzydła, a nie chcieliście.” ( Mt 23,37)
Po Mszy św. wyszliśmy przed kościół i skierowaliśmy wzrok w jednym kierunku. Przed nami rozległa wspaniała panorama Jerozolimy już nie przez
jasne szybki witrażu kościoła, lecz bezpośrednio,
prawie na wyciągnięcie ręki. Alicja przekazywała
informacje o widniejących z tego miejsca ważnych
punktach miasta, lecz głos syren przerwał jej opowieść. 19 kwietnia jest tutaj Dniem Holokaustu.
Trudno było oderwać wzrok od pięknego widoku.
Aparaty fotograficzne pracowały w pośpiechu, bo
zaraz ruszyliśmy do Ogrodu Oliwnego, do Bazyliki
Narodów, potem pod Ścianę Płaczu.
Renia M.



Z rozważań
bł. Jana
Pawła II
Rodzino, stań się tym,
czym jesteś!
W zamyśle Boga Stworzyciela i Odkupiciela rodzina odkrywa nie tylko swoją „tożsamość”, to czym „jest”, ale również swoje
„posłannictwo”, to, co może i powinna „czynić”. Zadania, które z powołania Bożego ma
wypełniać w historii, wypływają z samej jej
istoty i ukazują jej dynamiczny i egzystencjalny rozwój. Każda rodzina odkrywa i znajduje
w sobie samej nie dające się stłumić wezwanie, które jednocześnie określa jej godność
i odpowiedzialność: rodzino, „stań się” tym,
czym „jesteś”!
Sięganie do „początku” stwórczego aktu
Boga jest koniecznością dla rodziny, jeżeli
pragnie ona poznać i urzeczywistnić siebie
wedle prawdy wewnętrznej nie tylko swego
istnienia, ale także swego działania historycznego. A ponieważ wedle zamysłu Bożego
rodzina została utworzona jako „głęboka
wspólnota życia i miłości”, przeto na mocy
swego posłannictwa ma ona stawać się coraz
bardziej tym, czym jest, czyli wspólnotą życia
i miłości „w dążeniu”, które – podobnie jak
każda rzeczywistość stworzona i odkupiona
– znajdzie swoje ostateczne spełnienie w
królestwie Bożym.
W perspektywie sięgającej samych korzeni rzeczywistości małżeńskiej i rodzinnej trzeba następnie powiedzieć, że istota
i zadania rodziny są ostatecznie określone
przez miłość. Rodzina dlatego otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywania
miłości, będącej żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej ludzkości
oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego
oblubienicy.
Każde poszczególne zadanie rodziny
jest wyrazem i konkretnym wypełnieniem
tego podstawowego posłannictwa. Trzeba zatem bardziej wnikać w to szczególne
bogactwo posłannictwa rodziny i zgłębiać
jego wielorakie i jednorodne treści. W tym
sensie, zaczynając od miłości i stale do niej
się odwołując, ostatni synod naświetlił cztery
podstawowe zadania rodziny: 1) tworzenie
wspólnoty osób, 2) służba życiu, 3) udział w
rozwoju społeczeństwa, 4) uczestnictwo w
życiu i posłannictwie Kościoła.



Pani Sejneńsk
Czcigodni fundatorzy naszej pięknej Pani
Są w niebie już święci i mało nam znani
Ich miłości ku Niebu i Panie Dziewicy
Przymnożyło wiele cudów miastu i okolicy.
Jechałaś tu długo, polnymi drogami
By służyć ludowi i przymnażać mu wiary
I lud Cię ukochał i składał Ci wota
Pociechy szukała niejedna sierota.
Gdy były pożary lud modlił się szczerze
I składał Ci hołdy w najświętszej ofierze
Dziękował serdecznie za Twe hojne dary
A ogień się cofał, znikały pożary.
Gdy kule wpadały do Twej kaplicy
A lud się tu modlił z całej okolicy
Ty wtedy swym płaszczem matczynej ochrony
Ustrzegłaś od śmierci lud Twój uniżony.
Na Twą głowę włożono koronę
Jesteś więc Królową nam tu powierzoną
Do ciebie wzdychamy i nisko się kłaniamy
O zdrowie i pomoc ciągle błagamy.
Korony te włożyli na Twą głowę
I na Twego Syna Prymas Tysiąclecia i kardynał Wojtyła
A lud sejneński wierny, ale i pielgrzymi
Są Bogu wdzięczni za ten dar olbrzymi.
Dziękujemy Ci Matko za Twych łask strumienie
Za lud Cię kochający i za nawrócenia
Za młode lata i trwanie do dzisiaj przy Tobie
Królowo Sejneńska, jedyna w swej ozdobie.

Czy trzeba bronić chrześcijaństw

Wśród bestsellerów wciąż poczesne miejsce zajmu
albo religii w ogóle. Punkty widzenia i założenia krytyki
jakie człowiekowi ma grozić ze strony religii, inni podkr
nie przez religię istotnej roli w kształtowaniu i rozwijan
niepewność wielu chrześcijan. Filozof Immanuel Kant
dowieść, ani odrzucić za pomocą rozumu. Zmaganie s
najmniej nierozumną czy bezsensowną sprawą, a jedy
Prawda, którą trzeba by chronić przed kontrargument
Chrześcijanie nie muszą się obawiać prowadzenia sp
prowadzony spór należy tak samo do egzystencji chrz
i upadkami. Może uwolnić wiarę od zbyt ludzkich wyo
się o Boga, dojrzewa. Wie o otchłaniach beznadziei, ale
przed wątpieniem, które w każdej chwili może wedrzeć
pieczoną sferę nadziei. Ale też wie, że do wyzwalające
że żadne pytanie człowieka, któremu świat jawi się jako
pozostaje wierzyć, chociaż to wiedza wiedzie ją – próc
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Chleb powszedni
na każdy dzień

wa – i przed czym?

ują książki, które wieszczą koniec religii chrześcijańskiej
i religii są różne. Jedni wskazują na niebezpieczeństwo,
reślają obywanie się nauki bez Boga albo nieodgrywaniu moralnych czy etycznych postaw. Krytyka ta budzi
w XVI wieku wyjaśnił, że istnienia Boga nie można ani
się z kwestią wiary nie jest z tego powodu jednak byynie zadaniem bardzo złożonym i wielopoziomowym.
tami, nie jest prawdą, która mogłaby się trwale ostać.
porów i dyskusji z innymi światopoglądami. Uczciwie
ześcijańskiej jak dzieje wiary z jej wszystkimi wzlotami
obrażeń. Wiara, której nie jest obce uczciwe spieranie
e też o sile poznania. Wie, że nikt nie może ustrzec nas
ć się w naszą dobrze – jakby mogło się zdawać – zabezej prawdy chrześcijaństwa należy też przeświadczenie,
o absurdalny teatr, nie jest jeszcze winą. Wie, że wierze
cz łaski – do wiary.
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Pola złocą się łanami zbóż, a ziemia wydaje
mniej lub bardziej obfite owoce ludzkiej pracy, wykonywanej przez kilka miesięcy w bardzo trudnych
warunkach atmosferycznych, lub w walce z żywiołami natury, to zawsze myślimy i im współczujemy
trudnej i ciężkiej pracy naszym rolnikom, którzy
zbierali i zbierają plony, aby na stole w każdym
domu, w każdej rodzinie mógł codziennie pojawić
się bochenek świeżego, pachnącego chleba.
Nasz chleb – chleb powszedni – symbol codziennego bytu i życia. To od niego zależy nasze
być albo nie być”, nasz dobrobyt, nasze zabezpieczenie na dalsze nasze dni, lata naszego życia.
Zbieranie dóbr jest naturalną potrzebą każdego
człowieka zarówno w sferze podstawowej, jak
i sferze gromadzenia pieniędzy, które pozwalają
zabezpieczyć na przyszłość siebie, jak i rodziny.
Na ziemi rozszerza się klęska głodu. Jedna
trzecia ludności świata jest niedożywiona, a jedna
trzecia głoduje. Papież Benedykt XVI w orędziu
podczas Światowego Dnia Żywności w 2005 roku
powiedział:„Głód i niedożywienie to wciąż niestety
powody największego zgorszenia w życiu rodziny
ludzkiej, cierpienia z powodu największego głodu
milionów ludzi na świecie, którzy nie mają nawet
minimum jedzenia pozwalającego na przeżycie
jest rezultatem nie tylko nieurodzaju lecz także
egoizmu człowieka. Kraje bogate chętniej inwestują w zbrojenia, aniżeli solidną walkę z głodem
i ludźmi potrzebującymi.
Problemu głodu i biedy nie rozwiąże pojedynczy człowiek, dlatego sługa Boży Jan Paweł II zwraca
się do całej społeczności o pomoc dla głodujących
i potrzebujących codziennego chleba, apelował
do bogatych o wsparcie, o pomoc w walce z głodem. Mówił, że
jest to zło, które
ludzkość może
pokonać kierując się duchem
sprawiedliwości i solidarności. Uczył, że
ludzkości jest
jedną rodziną
dzieci Bożych,
w której jedni
odpowiadają
za drugich.
(Jadwiga)



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. Grzegorz Kunko, ks. Michał Stankiewicz, ks. Bernardas Augaitis.

Zapowiedzi przedślubne:

1. Marcin Przeborowski, kawaler, Bosse, Parafia Berżniki i Wioleta Pawlukowska, panna, Sejny,
Parafia tutejsza.
2. Adrian Czarniecki, kawaler, Sankury, Parafia tutejsza i Emilia Nowakowska, panna, Giby,
Parafia Św. Anny.
3. Szymon Poszwa, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Małgorzata Drożdżeńska, panna, Warszawa,
Parafia Św. Szczepana.
4. Kamil Koneszko, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Aneta Kozłowska, panna, Czińcze, Parafia
Pisanica.

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

Sakrament małżeństwa:

18/08/2012
Ewa Cyruszys i Tomasz Makarewicz
Urszula Radziun i Tomas Gylys
25/08/2012
Marta Maksimowicz i Wojciech Guzowski
Dominika Rutowicz i Andrzej Sidor
Sylwia Poźniak i Jacek Jaśkiewicz

Sakrament Chrztu Świętego:
11/08/2012 Dainius Grygutis
19/08/2012 Zuzanna Motyka
26/08/2012 Orest Tymoteusz Przeborowski

Odeszli do wieczności:

Konstancja Misiukanis, Klejwy (l. 80) zm. 25/08/2012

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło 1805 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie)
na sumę 143 320 zł. W tej liczbie są również
ofiarodawcy kolędowi. Będziemy umieszczali
sukcesywnie listę ofiarodawców.
Wołągiewicz Antoni,Zaleskie
Moczulewska Anna,Zaleskie
Klucznik Olgierd Ewa,Zaleskie



Kisiel Romuald Krystyna,Zaleskie
Staniewicz Marian Danuta,Zaleskie
Moroz Mirosław Bożena,Zaleskie
Draugialis Grzegorz Anna,Zaleskie
Ogórkis Wit Danuta,Sejny, Łąkowa
Kaszuba Tomasz Urszula,Sejny, Łąkowa
Bronejko Stanisław Ewa,Romanowce
Pieczulis Jan Helena,Romanowce
Kosakowska Jadwiga,Romanowce
Groblewska Bronisława,Romanowce
Grażulewicz Józef Serafin,Romanowce
Misiukanis Mirosław Ewa,Romanowce
Borowscy Grzegorz Maria,Romanowce
Waszkiewicz Zygmunt Janina,Sejny, Pl. Św. Agaty
Mikołajczyk Ewa,Suwałki, Noniewicza
Piliczewscy Józef Beata,Bubele
Stefańscy Wojciech Iwona,Bubele
Koneszko Henryk Bogumiła,Bubele
Sankowscy Stanisław Renata,Bubele
Jankowscy Romuald Katarzyna,Sankury
Pietranis Wacław Zofia,Gawiniańce
Korzenieccy Witold Grażyna,Bubele
Myszczyńska Krystyna,Sejny, Wojska Polskiego
Keller Józef Ewa,Rynkojeziory
Andrulewicz Jerzy Halina,Sejny, Zawadzkiego
Makarewicz Zenobia,Sejny, Konarskiego
Werelich Stanisław Małgorzata,Krasnogruda
Krzyszczyk Radosław Beata,Krasnogruda
Wilkiel Jerzy Anna,Kalwiszki
Dziemido Stanisław Stanisława,Marynowo
Kaklin Piotr Aleksandra,Marynowo
Gniazdowscy Marian Janina,Marynowo
Kasjanow Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Ramel Mariusz Marta,Marynowo
Motuk Konrad,Marynowo
Rutkowscy Krzysztof Halina,Marynowo
Fiedorowicz Marek Renata,Marynowo
Massal Wiesław Alicja,Marynowo
Gerwel Mirosław Teresa,Łumbie
Szułowicz Regina Marian Adam,Łumbie
Buchowscy Henryk Jolanta,Łumbie
Dejnarowicz Jerzy Genowefa,Łumbie
Buchowscy Czesław Jadwiga,Łumbie
Jachimowicz Stanisław Bożena,Stabieńszczyzna
Kubaszewscy Wojciech Joanna,Stabieńszczyzna
Rutowicz Zbigniew Helena,Stabieńszczyzna
Galińscy Krzysztof Bożena,Stabieńszczyzna
Jurkiewicz Krzysztof Izabela,Stabieńszczyzna
Teodorowscy Marian Halina,Sejny, Konopnickiej
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Dzisiaj obchodzimy 37 rocznicę Koronacji Cudownej Figury Matki Boskiej Sejneńskiej, a więc
Odpust Parafialny. Mamy szczególną okazję być dzisiaj bliżej Tej, która od ponad 400 lat jest
obecna pośród nas w znaku cudownej Figury. Podejdźmy do naszej Matki, spójrzmy w Jej kochające
nas oczy, zobaczmy, że Matka Boża nosi w swoim wnętrzu tajemnicę Boga w Trójcy Świętej Jedynego:
Ojca podtrzymującego swoimi ramionami krzyż, na którym rozpięte jest Zbawienie świata – Jezus
Chrystus, a nad Nimi znak Ducha Świętego w postaci gołębicy. Zatrzymajmy się dzisiaj dłużej nad tą
tajemnicą, kontemplujmy ją, rozważmy. Rodzice, przyprowadźcie dzisiaj do Maryi swoje dzieci, pokażcie im Matkę, zatroskaną o swoje dzieci; Jezus stoi na kolanach swej Matki i prawą rączką trzyma
wskazujący palec Maryi. On nam pokazuje, że musimy się mocno chwycić dłoni naszej Matki, aby trwać
przy Chrystusie i Jego Kościele. Drodzy Parafianie i Goście! Dzisiaj cała niedziela jest odpustowa, a więc
możemy skorzystać z potężnego skarbca Kościoła, jakim jest uzyskanie odpustu zupełnego od win i kar
za popełnione grzechy. Korzystajmy dzisiaj ze spowiedzi świętej, w pełni uczestniczmy w Eucharystii
i ogarnijmy modlitwą Ojca Świętego Benedykta XVI przed zbliżającą się jego pielgrzymką do Libanu.
Suma odpustowa o godz. 11.00 będzie sprawowana przez Pasterza naszej Diecezji Księdza Biskupa
Jerzego. Po Mszy św. będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i Nowenna do Matki Bożej naszej Pani
Sejneńskiej. Po południu, po Mszy św. w języku litewskim będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i
adoracja do wieczornej Mszy św. Zachęcam poszczególne Wspólnoty naszej Parafii do podjęcia adoracji, może to być w następującym porządku: 14.00-15.00 Akcja Katolicka; 15.00-16.00 Wieczernik;
16.00-17.00 Intronizacja NSPJ; 17.00 Żywy Różaniec i Nieustający Różaniec. Porządek Mszy św. jak w
niedzielę, tylko suma o 11.00 i nie będzie Mszy św. w Krasnowie. Zapraszam wszystkich do jak najliczniejszego udziału w odpuście.

2

Pierwsza niedziela września i początek nowego roku szkolnego kieruje naszą uwagę na dzieci i
młodzież, które rozpoczynają nowy rok nauki, na zatroskanie o ich wychowanie i wykształcenie.
Rodzicom, nauczycielom i wychowawcom bardzo zależy, aby przekazać młodym wartości oparte o
prawdy fundamentalne odnoszące się do Boga jako najwyższej Mądrości i źródła Prawdy. Modlimy się,
aby wszyscy, którym powierza się to zadanie sprostali stawianym wymaganiom i stali się prawdziwymi
świadkami Boga i Jego miłości w dzisiejszym świecie. Życzymy rodzicom i nauczycielom światła Bożej
łaski i natchnień Ducha Świętego w tym pięknym i odpowiedzialnym działaniu. Jutro Mszą św. o godz.
8.00, na którą serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież rozpoczniemy nowy rok nauki. W tygodniu codziennie przed Mszą św. wieczorną będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty, a w pierwszy
piątek września zapraszamy na Mszę św. o 16.00, od g. 15.00 będzie spowiedź.

3

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Bożej Siewnej obchodzimy w sobotę,
8 września. Jest to także tradycyjnie już od kilku lat wspólne dziękczynienie za plony w ramach
diecezji ełckiej. Miejscem dziękczynienia będą tym razem Wydminy, Parafia w dekanacie giżyckim. Mamy
nadzieję na reprezentację na tej uroczystości również naszych rolników z dożynkowym wieńcem. Serdecznie zachęcamy. A dożynki dekanalno-powiatowe będą w niedzielę, 9 września. Rozpoczną się Mszą
św. w naszej Bazylice o godz. 10.00, a potem dalsza część święta będzie w Zespole Szkół Rolniczych.

4

W piątek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża. Przypomina nam ono o odnalezieniu relikwii Krzyża i konsekracji bazyliki, w której były przechowywane. Z okazji tego
święta warto spojrzeć na krzyże w naszych mieszkaniach i oczyścić je. Msza Święta z adoracją Krzyża
o godzinie 6.30; 8.00 i 17.30.

5

Nazajutrz po święcie Podwyższenia Krzyża będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Bolesnej, która nie opuściła swojego Syna nawet w godzinie śmierci. To Ona od
chwili poczęcia aż po Krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu,
nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy, gdy dotyka nas potęga
zła. Uczcijmy to święto naszej Matki uczestnictwem we Mszy Świętej.
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Intencje mszalne 2–16.09.2012 r.
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)
PONIEDZIAŁEK, 3 września 2012
06:30 +Tadeusz +Bolesław Żabiccy +Barbara Makarewicz
08:00 +Kazimierz Zackiewicz (13 rocz.)
08:00 +Władysław Senda (13 rocz.)
08:00 +Zofia Basiaga (greg)
17:30 Dziękczynna za zdanie matury i o błog. Boże
dla Tomasza
17:30 +Bronisława +Stanisław Michałkiewicz
17:30 +Jan +Jan Klimasara
WTOREK, 4 września 2012
06:30 +Leontyna Krawczyk
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla rodziny
08:00 +Ryszard Olszewski (21 rocz.) +Ewa +Wacław
08:00 +Zofia Basiaga (greg)
08:30 LT: +Romuald Klucznik
17:30 +Weronika +Wincenty Kap
17:30 +Kazimierz Łyskowicz (3mc)
ŚRODA, 5 września 2012
06:30 +Stefania +Stefan +Wincenty Polakowscy
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Marianna Mackiewicz (1 rocz.)
08:00 +Zofia Basiaga (greg)
17:30 +Wiesława Jakubowska (3 rocz.)
17:30 +Dorota Andrulewicz
CZWARTEK, 6 września 2012 pierwszy miesiąca
06:30 +Leonarda Żegarska (9mc)
08:00 +Witold Skrypko (4 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Maria Buraczewska
08:00 +Zofia Basiaga (greg)
17:30 +Stanisław Rejmontowicz (13 rocz.)
17:30 +Ludwik Bykowski (6mc)
17:30 +Grzegorz Palanis (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK, 7 września 2012 pierwszy miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Stanisław +Anna +Sławomir Korzenieccy
08:00 +Władysława +Józef Walukiewicz
08:00 +Zofia Basiaga (greg)
16:00 +Anna +Anastazy Lewkiewicz (20 rocz.)

10

17:30 +Stanisław Milewski (12 rocz.) i z rodz. Baganów, Milewskich i Zaborowskich
17:30 +Franciszek Wołongiewicz (12 rocz.)
SOBOTA, 8 września 2012
Święto Narodzenia NMP
06:30 +Weronika Giniewicz +Anna +Helena Przeborowskie
Kaplica Sióstr: +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +Wincenty +Zofia +Maria Buchowscy
08:00 +Anna +Stanisław Dzienisiewicz
08:00 +Marian Szułowicz
08:30 LT: +Jerzy +Antoni Auruszkiewicz +Józef
+Magdalena Krakowscy
17:30 O błog. Boże, wiarę i miłość dla Moniki i Wojciecha w 20 rocz. ślubu i opiekę MB dla Kuby
17:30 +Robert Szuliński (4 rocz.)
17:30 +Stanisław +Czesław Jankowscy
17:30 +Stanisław Konewko (2mc)
NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 9 września 2012
07:00 +Czesława Bielak (11mc)
Kaplica Sióstr: +Zofia Basiaga (greg)
08:30 +Antonina +Józef +Czesław i z rodz. Matulewiczów
10:00 Dziękczynna za tegoroczne plony – Dożynki
Powiatowo-Dekanalne
11:30 O błog. Boże, wiarę i miłość dla Marty i Tomasza w 10 rocz. ślubu i opiekę MB dla Gabrysi
13:00 LT: +Gintautas Marcinkiewicz
Krasnowo:
17:30 +Stefan Wichert (8 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 10 września 2012
06:30 +Czesława Bielak
08:00 +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +zm. z rodz. Keller
08:00 +Adela Stasel
Hospicjum: 10.00:
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Joanny Siebert
17:30 +Artur Korzeniecki (7 rocz.)
17:30 +Bronisław +Eugenia Kuklewicz
WTOREK, 11 września 2012
06:30 +Danuta +Zbigniew +Ryszard Masiewicz
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Celiny
i Krzysztofa w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Jerzy Pietranis (10mc)
08:00 +Stanisław i z rodz. Butkiewiczów
17:30 +Wiktoria +Kazimierz +Zbigniew Jakimowicz
17:30 +Danuta +Jan Zawadzcy +Władysław Boguszewski
17:30 +Zofia Basiaga (greg)
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ŚRODA, 12 września 2012
06:30 +Helena Kutyło (14 rocz.)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże i opiekę MB dla
Stefanii Berneckiej w 82 rocz. urodzin
08:00 +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +Romuald Wasilewski (18 rocz.) +Leon +Witold
17:30 +Zofia Rutkowska (3 rocz.) +Daniel Lewkowicz
17:30 +Franciszek Sojka (27 rocz.) +Stanisław
17:30 +Stanisław +Jadwiga Mikłaszewicz +Józef
Gibas i jego rodzice
CZWARTEK, 13 września 2012
06:30 +Stanisław Sygut (13 rocz.)
08:00 +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +Maria Pawlukanis
08:00 +Barbara +Antoni Trejnowscy (6 rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Małgorzaty i Tomasza Andrejczyk w 19 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Mieczysław +Zenon +Eugeniusz Luto
17:30 +Anna +Antoni Winikajtis i z rodz. Szymczyków, Szwarców i Pojawisów
PIĄTEK, 14 września 2012
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
06:30 +Marian Bartnik
Kaplica Sióstr: +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +Zofia +Kazimierz Basiaga
08:00 +Tadeusz Rasiul (5mc)
08:00 +Stefan Misiukanis (4 rocz.)
17:30 +Czesław Matulewicz i zm. z rodziny
17:30 +Piotr Rogucki
17:30 +Wiktoria +Michał Komorowscy
SOBOTA, 15 września 2012
06:30 +Jadwiga Gawinowicz (11 rocz.)
06:30 +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +Waldemar Kruczyński (3mc) i z rodz. Wowaków i Łejmelów
08:00 +Aleksandra Sadłoń (16 rocz.)
08:00 +Regina Andrejczyk (6mc)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Justyny i
Sławomira Rybczyńskich w 19 rocz. ślubu i
dla rodziny
17:30 +Grzegorz Matan (4mc)
17:30 +Leokadia Jodango (3 rocz.)
NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 16 września 2012
07:00 +Józef +Zofia i z rodz. Palanis
08:30 +Edmund (5 rocz.) +Józef +Scholastyka z
rodz. Stefańskich
10:00 +Konstanty Gałdzewicz (12 rocz.) i jego rodzice
11:30 Dziękczynna za plony z Posejanki
11:30 +Franciszek Naumowicz (12 rocz.)
13:00 LT: +Józef +Marianna Łatwis
Krasnowo: +Zofia Basiaga (greg)
17:30 +Witalis Gibas (5 rocz.) i zm. z rodziny
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

– w poniedziałek, 3 września – święty Grzegorz Wielki, papież żyjący w VI wieku, miłośnik i
reformator liturgii. Niech on będzie naszym mistrzem w poznaniu i ukochaniu Mszy Świętej.
– we wtorek, 4 września – błogosławione
Męczenniczki z Nowogródka, s. Maria Stella Mardosewicz, Sergia Rapiej, Kanizja Mackiewicz i 8
Towarzyszek, które zginęły 1 sierpnia 1943 r. Kiedy
w lipcu 1943 r. Niemcy aresztowali 120 mieszkańców Nowogródka z zamiarem ich zabicia, siostry
modliły się, żeby Bóg przyjął ich życie za życie
świeckich obarczonych rodzinami. Prośba została
wysłuchana – 31 lipca hitlerowcy kazali zakonnicom zgłosić się na gestapo, a następnego dnia rozstrzelali je w lesie pod miasteczkiem. Mężczyźni, za
które ofiarowały się siostry, przeżyli. Bezpośrednim
powodem – oprócz „zwykłej” nienawiści do Kościoła i polskości - były represje za dobroczynną
działalność nazaretanek oraz za działania lokalnej
partyzantki. Siostry przed egzekucją modliły się,
klęcząc, następnie żegnały się ze sobą, a matka
przełożona pobłogosławiła każdą z nich.
– w środę, 5 września – bł. Matka Teresa z
Kalkuty, zakonnica, założycielka Zgromadzenia
Misjonarek Miłości, sióstr, które idąc za przykładem swej Założycielki idą do najbiedniejszych z
biednych, aby nieść im pomoc i jeśli nie można ich
uratować, to chociaż być przy nich w chwili śmierci.
Matka Teresa jest laureatką pokojowej nagrody
Nobla i była zawsze blisko Jana Pawła II.
– w czwartek, 13 września – święty Jan Chryzostom, biskup Konstantynopola z przełomu IV
i V wieku, zapamiętany jako wybitnie uzdolniony
kaznodzieja, stąd jego przydomek„złotousty”, czyli
Chryzostom.

Papieskie intencje modlitwy
– wrzesień 2012
Ogólna:
Aby postępowanie polityków zawsze cechowały uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.
Misyjna:
Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych
zasobów Kościołom uboższym.
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Z ŻYCIA PARAFII

W tym roku podjęliśmy kilka prac remontowych, o których
warto wspomnieć: oczywiście trwa remont generalny domu
parafialnego, w którym będzie część duszpasterska (dół),
plebania dla pięciu kapłanów plus pokoje gościnne (pierwsza
kondygnacja) i zagospodarowane poddasze, gdzie będą pomieszczenia dla chcących się zatrzymać u nas pielgrzymów,
bądź na rekolekcje dla różnych wspólnot. Druga inwestycja
to wymiana 47 okien w klasztorze - w ten sposób zostaną
wymienione wszystkie okna w elewacjach zewnętrznych
klasztoru i w basztach; trzecia inwestycja to remont okien
w Bazylice - 6 okien w prezbiterium będzie odnowionych,
wymienione popękane szkło oraz wstawienie dodatkowych
okien zewnętrznych aluminiowych z szybą zespoloną; czwartą inwestycją jest renowacja ołtarza bocznego św. Antoniego
Padewskiego - jest rodzina, która sponsoruje te prace. Pozostałe inwestycje realizujemy z dotacji państwowych i ofiar
składanych przez naszych Parafian, a także z pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Bóg zapłać wszystkim za troskę o naszą Parafię.

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