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ezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał
uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu
odpowiedzieli:„Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał:
„A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział
Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im
przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął
ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć,
że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po
trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok
i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc
na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź
Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże,
ale o tym, co ludzkie”. Potem przywołał do siebie
tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im:„Jeśli kto
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten
je zachowa”.
Refleksja niedzielna:
„Za kogo uważają Mnie ludzie? - A wy za kogo
Mnie uważacie?” Bibliści są przekonani, że w Ewangelii Marka to pytanie jest centralne. Czytelnicy
Marka oczekiwali jasnej odpowiedzi na pytanie,
kim właściwie jest ów Jezus z Nazaretu, miasteczka
mającego złą sławę. Zamiar udzielenia odpowiedzi
na to główne pytanie wyjawia ewangelista Marek
zaraz w pierwszym zdaniu swej Ewangelii: „Początek
Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym”, a dokładnie w połowie całego jej tekstu Piotr wyznaje:
„Ty jesteś Mesjasz”.
Dla nas, którzy każdej niedzieli wyznajemy w
Credo, że Jezus jest Mesjaszem i prawdziwym Synem Bożym, wyznanie Piotra nie ma już charakteru
ani sensacji, ani szczególnego objawienia. Wydaje
się oczywiste. Ale pozostaje pytanie, czy wyznanie
to - Piotrowe i nasze - ma jakieś konsekwencje dla
nas? Jakie? Co zmienia w naszym życiu oddawanie czci Wzgardzonemu i Ukrzyżowanemu, którego
przecież uważamy za naszego Zbawcę? Co robimy,
a czego nie, wiedząc, że wzywa nas do naśladowania
siebie? Wyznawanie wiary w Niego jako Mesjasza,
Syna Bożego, tylko wargami nie wystarcza. Jezus



od razu daje to do zrozumienia Piotrowi, gdy kilka
wierszy dalej gromi go słowami: Odejdź ode Mnie,
bo nie chcesz tego, co Bóg chce. Jezus chce byśmy się
zdali na Jego orędzie i Jego przykład. Ze wszystkimi
konsekwencjami.
Niedziela XXV Zwykła – 23 września 2012
Mk 9,30-37
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ezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział
o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił
im:„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci
Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali
się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był
w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w
drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do
nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem
wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy
je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno
z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto
Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego,
który Mnie posłał”.
Refleksja niedzielna:
„Business as usual”. Tak po pierwszym czytaniu
można by zatytułować Ewangelię przeznaczoną
na dzisiejszą niedzielę. Jezus wędruje ze swoimi
uczniami przez Galileę, żeby z nimi na osobności
porozmawiać o swojej przyszłej męce i swoim zmartwychwstaniu. Uczniowie jednak chyba nie bardzo
rozumieli, o czym mówi, nie mieli dość odwagi, by
się dopytać, o co tak naprawdę Mu chodzi, i szybko
powrócili do swoich codziennych spraw i sprzeczek.
Gdy Jezus ich zapytał, o czym tak zawzięcie rozprawiali, wstydzili się przyznać, bo posprzeczali się
o to, kto z nich jest największy. Jak taka sprzeczka
mogła wybuchnąć między uczniami Jezusa, którzy
przecież przebywali z Jezusem dzień w dzień? Być
może jednak właśnie dlatego. Dobrze znali swego
Mistrza, widzieli, jak uzdrowił wielu chorych, nakarmił mnóstwo ludzi pięcioma chlebami, a nawet
wskrzesił córkę Jaira. A teraz miałby Go ktoś zabić?
Zachowanie uczniów okazuje się zbyt ludzkie, i to
w dwojaki sposób: wytworzyli sobie o Jezusie pewien obraz i reagują z niezrozumieniem, gdy tylko
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zaczynają przeczuwać, że może nie do końca mu
odpowiadać. Ich reakcja nie powinna być dla nas
żadnym zaskoczeniem. Wobec niepojętego cierpienia zachowujemy się podobnie - niedowierzamy, że
mogło się nam czy innym przytrafić, rozglądamy się
za wszelkimi możliwymi „deskami ratunku”, wiele
byśmy dali, by znowu poczuć się bezpiecznymi. Na
szczęście Jezus reaguje po ludzku: stawia uczniom
i nam przed oczyma przykład, który łatwo możemy
ogarnąć myślą. Stawia przed nami dziecko, które potrzebuje naszej pomocy - i zarazem ofiaruje
nam niebieski dar: możemy przyjąć samego Boga,
gdy jesteśmy ludzcy, gdy stajemy po stronie tych,
co potrzebują naszej pomocy. To takie proste, choć
niekiedy tak trudne.

Na pierwszej stronie
Najświętsza Maryja Panna – Brzemienna, obraz
w kaplicy Matki Bożej, służący do przysłaniania
cudownej figury Pani Sejneńskiej.

Św. Stanisław Kostka
W dniu 18 września obchodzimy w Kościele
Święto św. Stanisława Kostki. Stanisław urodził
się w Rostkowie na Mazowszu w końcu grudnia
1550 roku. Wychowany w atmosferze religijnej,
odznaczał się głęboką pobożnością. Razem z bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu.
Cudownie uzdrowiony z ciężkiej choroby przez
Matkę Najświętszą, postanowił wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Opuścił więc potajemnie
Wiedeń w roku 1567 i przez Dylingę udał się do
Rzymu, gdzie został przyjęty do nowicjatu przez
św. Franciszka Borgiasza. Zmarł w Rzymie w nocy
z 14 na 15 sierpnia 1568 roku w opinii świętości.
Został zaliczony w poczet świętych przez papieża
Benedykta XIII w roku 1726. Św. Stanisław Kostka
jest patronem polskich dzieci i młodzieży.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 16 września 2012
Słowo Boże: Iz 50,5-9; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35
Dzień Środków Społecznego Przekazu
Rozpoczyna się II Tydzień Wychowania
PONIEDZIAŁEK, 17 września 2012
wsp. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, bpa
Słowo Boże: 1Kor 11,17-26.33; Łk 7,1-10
Dzień Sybiraka. Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r.
WTOREK, 18 września 2012
Święto Św. Stanisława Kostki, Patrona Młodzieży
Słowo Boże: Mdr 4,7-15; Łk 2,41-52
ŚRODA, 19 września 2012
wsp. Św. Januarego, bpa i męcz
Słowo Boże: 1Kor 12,31-13,13; Łk 7,31-35
CZWARTEK, 20 września 2012
wsp. Św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon,
prezb. Pawła Hasang i Tow.
Słowo Boże: 1Kor 15,1-11; Łk 7,36-50
PIĄTEK, 21 września 2012
Święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
Słowo Boże: Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
SOBOTA, 22 września 2012
Słowo Boże: 1Kor 15,35-37.42-49; Łk 8,4-15
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NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 23 września 2012
Słowo Boże: Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37
Taca na Seminarium Duchowne w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 24 września 2012
Słowo Boże: Prz 3,27-35; Łk 8,16-18
WTOREK, 25 września 2012
wsp. Bł. Władysława z Gielniowa, prezb.
Słowo Boże: Prz 21,1-6.10-13; Łk 8,19-21
ŚRODA, 26 września 2012
Słowo Boże: Prz 30,5-9; Łk 9,1-6
CZWARTEK, 27 września 2012
wsp. Św. Wincentego a Paulo, prezb.
Słowo Boże: Koh 1,2-11; Łk 9,7-9
PIĄTEK, 28 września 2012
wsp. Św. Wacława, męcz
Słowo Boże: Koh 3,1-11; Łk 9,18-22
SOBOTA, 29 września 2012
Święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Słowo Boże: Dz 7,9-10.13-14; J 1,47-51
NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA, 30 września 2012
Słowo Boże: Lb 11,25-29; Jk 5,1-6; Mk 9,38-43.45-48



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

PORTA FIDEI,
czyli ROK WIARY
Papież Benedykt XVI ogłosił w całym Kościele
Rok Wiary. W Polsce uroczyście rozpoczniemy obchód tego wydarzenia 11 października. Dlaczego
to wydarzenie? Aby uświadomić sobie, że wiara
jest fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, jest skarbem otrzymanym od Boga i ma nas
prowadzić do pełni szczęścia, do zbawienia. Otrzymana na Chrzcie Świętym wymaga nieustannej
troski i rozwoju, inaczej ulegnie stagnacji, a nawet
można ją utracić. Tych, którzy mają wiarę silną prosi
Papież o jednoznaczne i odważne świadectwo.
Tych, którzy zobojętnieli na sprawy wiary lub stoją
na obrzeżach, aby ją pogłębili i na nowo zaczęli
kierować się jej wartościami w życiu codziennym.
Zaś tym, którzy stoją z dala i wy-daje się im, że
niewiele mają wspólnego z Bogiem, aby na nowo
przemyśleli, jak wielkiej wartości się pozbywają.
W tym roku przypada 50 rocznica rozpoczęcia
Soboru Watykańskiego II, który stał się nowym
powiewem Ducha Świętego we współczesnym

Zaproszenie
REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE odbędą
się w naszej Parafii w dniach 4-7 października
br. Są one skierowane do wszystkich małżonków pragnących pogłębić swoją wiarę
i mocniej zakorzenić w niej swoją miłość małżeńską, pełniej korzystając z łaski Sakramentu Małżeństwa w budowaniu wzajemnych
relacji w małżeństwie i rodzinie. Wspólnota
DOMOWEGO KOŚCIOŁA serdecznie zaprasza
do udziału w rekolekcjach, a także dalszej
kontynuacji tego, co Bóg dokona w sercach
małżonków poprzez włączenie się do Kręgu
Małżeństw naszej Parafii.
Serdecznie zapraszamy.



świecie i niestety, nie został jeszcze dogłębnie
poznany i wprowadzony w życie Kościoła i nasze
życie chrześcijańskie. Dlatego potrzebujemy solidnej katechezy, która przybliży nam naukę Soboru,
byśmy wiedzieli, jak żyć w dzisiejszym świecie,
jakimi kierować się wartościami i zasadami. Szukać
sensu życia i oprzeć je na odkryciu piękna wiary
realizowanej we wspólnocie Kościoła. Trzeba także
pomagać młodym szukającym sensu życia, aby
odkryli ten sens w wierze w Jezusa Chrystusa, który
jest jedynym Panem i Zbawicielem. Nikt inny nie
pokazał nam swojej miłości tak jednoznacznie, jak
uczynił to nasz Pan, umierając za każdego człowieka na krzyżu: „Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół swoich”
(Ew. św. Jana). Wprowadzać trzeba młodych, ale
i nam starszym jest to bardzo potrzebne, w treść
nauki Kościoła zawartej w Katechizmie Kościoła
Katolickiego, który oprócz Biblii jest najważniejszą
Księgą przekazującą prawdy wiary. Rok Wiary będzie okazją do poświęcenia większej uwagi szkołom katolickim, które są właściwym miejscem, by
przedstawiać uczniom żywe świadectwo o Chrystusie i rozwijać ich wiarę pobudzając ich do odwagi w jej wyznawaniu w dzisiejszym świecie.
Aby poznać właściwe motywy Roku Wiary,
zachęcam wszystkich Parafian do studiowania Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego
(można go nabyć w formie skróconej tzw. Kompendium), a także będziemy drukować w „Siewcy”
List Apostolski Benedykta XVI „Porta Fidei” o Roku
Wiary, aby lepiej poznać zamysł Papieża z tym
związany.
Wszyscy wierni są wezwani do odnowienia
daru wiary, niech się starają przekazywać własne
doświadczenie wiary i miłości w dialogu z braćmi
i siostrami, także należącymi do innych wspólnot
chrześcijańskich, z wyznawcami innych religii, z
tymi, którzy nie wierzą lub są obojętni. Trzeba, by
w ten sposób wszyscy chrześcijanie rozpoczęli
swego rodzaju misję wobec osób, wśród których
żyją i pracują, ze świadomością, że przyjęli orędzie
zbawienia, aby przedstawiać je wszystkim. Panie,
przymnóż nam wiary…
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Zobaczyć Ziemię Świętą…

Via Dolorosa
Via Dolorosa – Droga Boleści – to ostatnia
przed śmiercią droga Jezusa. Tędy szedł na Kalwarię, gdzie został ukrzyżowany. W miejscu, gdzie
miał być pochowany, znajduje się Bazylika Grobu
Pańskiego.
Chociaż przewodniki turystyczne po Jerozolimie zaznaczają, że trasa odbywanej Drogi Krzyżowej jest umowna, że szlak ten w ciągu wieków
ulegał zmianie, że podboje Rzymian, arabskie,
krzyżowe i tureckie zmieniły wielokrotnie urbanistykę Jerozolimy, że niekoniecznie droga ta
dokładnie prowadzi śladami Jezusa – pielgrzymi
ciągle, niezmiennie od lat przemierzają Via Dolorosa, rozpamiętując cierpienia Syna Bożego.
My też dnia 18 kwietnia w drugim dniu pobytu
w Jerozolimie po porannej Mszy św. w kościele św.
Anny stanęliśmy na tej Drodze. Stacja I, Stacja II, po
niej łuk Ecce Homo, gdzie Piłat wypowiedział słowa
,,Oto człowiek”, Stacja III – nad drzwiami kaplicy płaskorzeźba przedstawiająca pierwszy upadek Jezusa,
ufundowana przez polskich uchodźców żołnierzy
gen. Andersa, stacja IV- Spotkanie z Matką…
Idziemy w skupieniu, modlimy się, śpiewamy,
słuchamy rozważań księdza Zbigniewa, zatrzymujemy się przy stacjach, czasem wchodzimy do
kaplicy. Od V stacje są usytuowane w wąskich
uliczkach starej Jerozolimy, wzdłuż których stoją
kramy sprzedawców, którzy zachęcają do kupna,
przywołują wzrokiem, by obejrzeć towar. Tutaj
odbywa się codzienne handlowanie – targowanie,
kupno, sprzedaż. Nie dajemy się zaprosić. Idziemy
dalej, pokonując drobne
trudności
– upał, sąsiedztwo bazarowych kramów,
spojrzenia wyrażające obojętność albo
zaciekawienie.
Pr z e c i s k a my
się wąskimi
uliczkami, spotykamy grupki
przechodzących tędy turystów.
Stacja V
– Cyrenejczyk
pomaga nieść
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krzyż. Przechodząc, dotykamy ręką miejsca na
murze, które – jak informuje nas przewodnik Alicja
– upamiętnia potknięcie się Jezusa, dotknięcie
zbolałym ramieniem kamiennej ściany. To też
pewno tylko symbol – miejsce umowne, nie potwierdzone żadnym dowodem, ale jak to dobrze
tak po prostu uwierzyć, nie dociekać, nie analizować, ,, mieć wiarę taką, co biegnie jak owca za
matką (…) nie na wszystko ma odpowiedź.” (ks.
Jan Twardowski)
Kolejne stacje: VI i VII znajdują się w kaplicach,
VIII – jest oznaczona tylko krzyżem łacińskim na
zewnętrznej ścianie prawosławnego klasztoru
greckiego, IX – to rzymska kolumna przy wejściu
do klasztoru etiopskiego.
Ostatnie pięć stacji (Obnażenie z szat, Przybicie do krzyża, Śmierć na krzyżu, Zdjęcie z krzyża)
znajdują się w Bazylice Grobu Pańskiego w miejscu
identyfikowanym z Golgotą. Stacja XIV to Grób
Pański – miejsce najświętsze dla wszystkich chrześcijan. Bazylika Grobu Pańskiego podzielona jest
na kaplice i części należące do chrześcijan kilku
różnych wyznań.
Po odczekaniu w długiej kolejce , w maleńkim
mrocznym pomieszczeniu przy Grobie Pańskim
można spędzić zaledwie małą chwilę, dotknąć
marmurowej płyty; brak czasu na skupienie, modlitwę, refleksję. Tego dnia, idąc Via Dolorosa, każdy z nas niósł swój krzyż, który jest pewno małą
cząstką wielkiego krzyża Zbawiciela.
Renia M.



Z rozważań
bł. Jana
Pawła II
Maryja,
Matka Boleściwa,
Pocieszycielka
Najświętsza Maryja Panna jest w dalszym ciągu miłościwą Pocieszycielka w tak
licznych boleściach fizycznych i moralnych,
które gnębią i dręczą ludzkość. Ona zna nasze bóle i nasze utrapienia, ponieważ Ona
również cierpiała od Betlejem po Kalwarię:
„A Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35).
Maryja jest naszą Matką duchową, a matka
za-wsze rozumie swoje dzieci i pociesza je w
ich smutkach.
Ona potem otrzymała od Jezusa wiszącego na Krzyżu tę specyficzną misję miłowania
nas, jedynie i zawsze miłowania nas, aby nas
zbawić! Maryja pociesza nas nade wszystko
ukazując Ukrzyżowanego i Raj! O Dziewico
Najświętsza, bądź jedyną i stałą pociechą
Kościoła, miłuj go i ochraniaj! Pocieszaj Twoich biskupów i Twoich kapłanów, misjonarzy
i zakonników, którzy mają oświecać i zbawiać
nowoczesne społeczeństwo, trudne i niekiedy
wrogie! Pocieszaj wspólnoty chrześcijańskie,
obdarzając je licznymi i trwałymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi!
Pocieszaj wszystkich tych, którzy są wyposażeni we wła-dze i ponoszą odpowiedzialność cywilną i religijną, społeczną i polityczną,
aby zawsze i wyłącznie celem ich było wspólne dobro i integralny rozwój człowieka, mimo
trud-ności i porażek!
Pocieszaj liczne rodziny emigrantów, bezrobotnych, cierpiących, tych, którzy noszą
na ciele i na duszy rany spowodowane przez
dramatyczne sytuacje i wypadki; mło-dzież,
zwłaszcza tę, która z wielu bolesnych motywów czuje się wyobcowana i jest nieufna;
wszystkich tych, którzy czują w sercu palącą
potrzebę miłości, altruizmu, miłosierdzia,
którzy pielęgnują wzniosłe ideały osiągnięć
duchowych i społecznych!
O Matko Pocieszycielko, pocieszaj nas
wszystkich i spraw, aby wszyscy zrozumieli,
że tajemnica szczęścia znajduje się w dobroci
oraz w stałym i wiernym naśladowaniu Twego
Syna Jezusa!



Wiara to wartość…
Wiara to wielka siła przebicia decydująca
o ziemskich losach człowieka. W trudnościach
przegrywają ci, którzy nie wierzą, którzy opuszczają ręce i nie widzą perspektywy życia. Wszystkie wielkie dzieła na tej ziemi są zbudowane na
wierze.
Wiara religijna, polegająca na utrzymaniu kontaktu z żywym Bogiem, oparta jest na wierze naturalnej. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wtedy,
gdy się wyczerpią ludzkie możliwości, zostaje wiara w tę jedną, w Boga, który jest wszechmocny.
Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że wcale
nie trzeba walczyć z wiarą religijną, by zniszczyć
jej twórcze działania. Wystarczy tylko osłabić w
ludziach wiarę w możliwość zmiany sytuacji na
lepsze. Wmówić w nich, że nic się nie da zmienić.
Wtedy stają się słabi, zaczynają chorować na niewiarę. Mogą jeszcze chodzić do kościoła, mówić
pacierze, ale nie są już w stanie niczego dokonać.
Zniszczono w nich siłę przebicia. Jest to straszna
metoda zniewalania człowieka.
Bóg potrzebuje ludzi, którzy wierzą w możliwość budowania lepszego świata w oparciu
o Jego prawo i miłość. Ludzi mówiących prawdę,
odważnych, bez żebrania u obcych, które ubliża
godności człowieka. Z takimi ludźmi Bóg pragnie
współpracować, wie, bowiem, że oni nie zmarnują
Jego łaski, oni potrafią ją wykorzystać twórczo.
Człowiek wierzący, to człowiek twórczy. Wiara
to twórczość, bez której ani człowiek nie urośnie,
ani nie dokona żadnych dzieł. Wiara to twórczość
i dlatego ma tak wielu przeciwników. (Irena)
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Modlitwa do Św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, broń nas w
walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę
dusz krążą po tym świecie, mocą Bożą
strąć do piekła.
Amen

Opiekun trudnych chwil
Człowiek jest istotą społeczną – żyje w społeczeństwie, które działa na niego pozytywnie
lub negatywnie. Obecnie obserwujemy jak całe
narody oddalając się od Boga i dostając się pod
wpływy złego ducha uchwalają prawa i normy postępowania przeciw Bożym przykazaniom, a przez
to gotują sobie zgubę doczesną i wieczną. Pan
Bóg spiesząc z pomocą zagubionej ludzkości posyła Aniołów Stróżów nie tylko poszczególnym
ludziom, ale całym społecznościom i narodom.
Anioł Stróż prowadzi nas i wspomaga, abyśmy
zrealizowali odwieczny plan naszego Ojca i z Nim
na wieki królowali w niebie.
O szczególnej opiece anioła dowiedzieli się
Izraelici od Mojżesza. W Księdze Wyjścia (23;20)
czytamy „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby
cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził
cię do miejsca, które ci wyznaczyłem”. O tym, że
każdy wierzący w Chrystusa, może liczyć na pomoc swojego Anioła Stróża dowiadujemy się ze
słów samego Zbawiciela i powiedział „Strzeżcie
się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam : „Aniołowie ich w niebie
wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który
jest w niebie” (Mt. 18:10).
Anioł Stróż jest bowiem nie tylko przewodnikiem, ale także powiernikiem i najlepszym przyjacielem , któremu możemy powierzyć wszystkie
swoje troski i którego wolno nam prosić o pomoc.
Bóg mówi: „Mój anioł pójdzie przed tobą, słuchaj
go, bo moje imię zapisane jest w nim”.
Anioł Stróż jest doskonałym wykonawcą
planów Bożych i nie uczyni nic bez zezwolenia
Boga. Rozwijajmy więc przyjaźń z naszymi Aniołami Stróżami i poddajmy się ich prowadzeniu,
a możemy być pewni, że poprowadzą nasze dusze
właściwa drogą do zbawienia. (Jadwiga)
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MSZA ŚWIĘTA
świadomie przeżywana

Część 9:
Modlitwa eucharystyczna
Kapłan po Sanctus prosi Boga o zesłanie
Ducha Świętego, by Ten swoją mocą przemienił dary eucharystyczne, chleb i wino. Pokazuje
to, że właściwym sprawcą tego, co dzieje się
podczas Mszy Świętej, jest sam Bóg. Następnie
w niewielu słowach przypomina, co wydarzyło
się podczas Ostatniej Wieczerzy, i powtarza
słowa, które wypowiedział na niej Jezus: „To
jest Ciało moje...”. Potem podnosi wysoko hostię, by ukazać ją wiernym, rozlega się dźwięk
dzwonków. Po chwili kapłan kładzie hostię
na patenie i przyklęka. Następnie mówi: „To
jest kielich Krwi mojej nowego i wiecznego
przymierza (...) To czyńcie na moją pamiątkę”.
Po tych słowach również kielich unosi wysoko,
ukazując go wiernym. Ministranci dzwonią,
a wierni, tak jak przy podniesieniu hostii, przez
chwilę w milczeniu oddają nabożną cześć postaciom, pod którymi obecny jest teraz sam
Jezus. Kapłan stawia kielich na ołtarzu i przyklęka. W chwili, gdy kapłan wypowiada słowa
Jezusa nad darami chleba i wina, przemieniają
się one w Ciało i Krew Jezusa. Dlatego tę część
Mszy Świętej nazywa się przemienieniem albo
konsekracją. Przemieniona czy konsekrowana
hostia wygląda, smakuje i jest w dotyku taka
sama jak przedtem, a więc jak chleb. Ale nie
jest już chlebem. Teraz jest Ciałem Jezusa.
Także przemienione czy konsekrowane wino
smakuje jak przedtem i tak samo wygląda.
Ale teraz jest Krwią Jezusa. Nie można tego w
żaden sposób udowodnić, a jedynie można w
to wierzyć. Jezus jest pośród nas. Jest obecny.
W czasie każdej Mszy Świętej jesteśmy świadkami tej„tajemnicy wiary”, o czym przypomina
kapłan wiernym, wypowiadając głośno albo
śpiewając słowa:„Oto wielka tajemnica wiary”.
W kolejnych modlitwach kapłan wspomina o
męce, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu
Jezusa, prosi Boga o przyjęcie składanych Mu
z wdzięcznością darów, wstawia się za wszystkimi zmarłymi, by mogli wiecznie radować
się z Chrystusem w Jego królestwie, a także
za żyjącymi, by kiedyś dostąpili udziału we
wspólnocie świętych. Potem kapłan podnosi
wysoko patenę z hostią i kielich, mówiąc słowa uroczystego uwielbienia Trójcy Świętej,
zamykające Modlitwę eucharystyczną: „Przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie (...)”.
Wierni odpowiadają: „Amen”.



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. Mieczysław Niewulis, kawaler, Pokomsze,
Parafia Kaletnik i Agnieszka Maria Cewkowicz,
panna, Sejny, Parafia tutejsza.
2. Wojciech Sawicki, kawaler, Giby, Parafia Św.
Anny i Aneta Łabanowska, panna, Radziuszki,
Parafia tutejsza.

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

Sakrament małżeństwa:

15/09/2012
Sylwia Sapiega i Damian Nowak
Małgorzata Drożdżeńska i Szymon Poszwa

Sakrament Chrztu Świętego:

09/09/2012 Michał Jakubowski, Miłosz Karłow

Odeszli do wieczności:

Janina Janczulewicz, Bubele (l. 78) zm. 28/08/2012
Stefan Franiak, Sejny (l. 74) zm. 29/08/2012
Edward Żukowski, Bubele (l. 79) zm. 05/09/2012
Czesława Miszkiel, Marynowo (l. 88) zm. 05/09/2012
Mieczysław Ignatowicz, Sejny (l. 70) zm. 06/09/2012

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego, remont okien w Bazylice
i wymianę okien w klasztorze. Ofiary złożyło
1838 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie) na
sumę 153 030 zł. Umieszczamy sukcesywnie
listę ofiarodawców.
Staśkiewicz Walenty Danuta,Skarkiszki
Raglis Kazimierz Bożena,Skarkiszki
Szymczyk Józef Danuta,Skarkiszki
Bartnik Józef Danuta,Skarkiszki
Buchowscy Jan Stanisława,Skarkiszki
Czerlanis Sylwester Teresa,Skarkiszki
Depkun Andrzej Teresa,Degucie
Adamowicz Tadeusz Wanda,Degucie
Czajkowska Halina,Sejny, Rittlera
Czeropscy Jan Dorota,Sejny, Rittlera



Gilis Jan Romualda,Sejny, Rittlera
Namiotko Marian Daniela,Sejny, Targowa
Chmielewscy Piotr Teresa,Sejny, Targowa
Iwaszewscy Marcin Magdalena,Sejny, Targowa
Sienkiewicz Józef Anna,Sejny, Targowa
Nowalscy Ryszard Teresa,Sejny, Łąkowa
Matulewicz Józef Danuta,Sejny, Łąkowa
Lewończyk Dariusz Teresa,Sejny, Łąkowa
Żółtko Robert Marta,Sejny, Krzywa
Leszczyńscy Mariusz Romualda,Sejny, Projektowana
Naumowicz Jan Agnieszka,Sejny, Przyrzeczna
Macianis Piotr Marzena,Sejny, Przyrzeczna
Juszkiewicz Henryk Renata,Kolonia Sejny
Jakubowska Halina,Sejny, Konarskiego
Żeladonis Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Klimko Danuta,Sejny, Konarskiego
Frydrych Marek Dorota,Sejny, Konarskiego
Ejdulis Stanisław Wiesława,Sejny, Konarskiego
Małkińscy Adam Irena,Sejny, Konarskiego
Aniszewski Marian,Sejny, Konarskiego
Bielak Jan Krystyna,Sejny, Konarskiego
Jasińska Łucja,Sejny, Konarskiego
Wieczorek Jan Halina,Sejny, Konarskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Skrypko Olgierd Stanisława,Sejny, W. Polskiego
Klucznik Stanisław Anna,Rachelany
Niczyporuk Daniel Dorota,Sejny, W. Polskiego
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Suchocka Zofia,Sejny, Piłsudskiego
Sewastynowicz Franciszek Lucyna,Sejny, Konarskiego
Maślak Edmund Leokadia,Sumowo
Stankiewicz Józef,Sumowo
Sidor Andrzej,Sumowo
Sienkiewicz Witold Maria,Sumowo
Wojnowscy Franciszek Leokadia,Sumowo
Bernatowicz Marian Teresa,Skustele
Rapczyńscy Wincenty Wanda,Sumowo
Rupińscy Stanisław Halina,Sumowo
Sławińscy Mieczysław Leokadia,Sumowo
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Albowicz Irena Jerzy,Krasnowo
Palanis Eugenia,Jodeliszki
Misiukanis Stanisław Renata,Sejny, Parkowa
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki
Klimko Danuta,Sejny, Konarskiego
Szyłak Stanisław Maria,Sejny, Konarskiego
Luto Irena,Sejny, Konarskiego
Kaufman Adam Anna,Sejny, Wojska Polskiego
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Ogłoszenia duszpasterskie
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„Za kogo Mnie uważacie?” Takie pytanie postawił Chrystus Apostołom, a dzisiaj nam. Ostatecznym sensem życia? Tęsknotą i nadzieją? Wielkim Obecnym? Nieustannym wezwaniem? Troską
Ostateczną? Miłością, która więcej oznacza niż to słowo? No właśnie... Kim On dla mnie jest?
Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Środków Masowego Przekazu. We współczesnym świecie
media mają ogromną siłę, bo zawładnęły wyobraźnią niemal wszystkich ludzi. Ale to każdy
z nas bierze na siebie odpowiedzialność, jak wykorzysta myśli, które z nich płyną. Módlmy się o światło
Ducha Świętego dla nas i pracowników mediów, by triumfowała prawda i dobro. Organizujemy wyjazd
do Warszawy na OGÓLNOPOLSKI MARSZ W OBRONIE TELEWIZJI TRWAM I WOLNYCH MEDIÓW „OBUDŹ
SIĘ POLSKO” w sobotę, 29 września. Wyjazd sponsoruje anonimowy parafianin, więc przejazd jest
bezpłatny. Wyjazd będzie we wczesnych godzinach porannych, powrót tego samego dnia późnym
wieczorem. Zapisy w zakrystii, konieczny dowód osobisty.
W dniach 16 -22 września 2012 r. będziemy w Polsce przeżywać II Tydzień Wychowania. Towarzyszyć nam będzie temat: Wychowywać...ale jak? Wychowywać do pełni człowieczeństwa.
Chcemy w tym wspólnie się zastanowić, jak owocnie wychowywać dziś dzieci i młodzież. Każdego
dnia w czasie Mszy św. w ramach krótkiej homilii będziemy poruszali problematykę wychowawczą.
Również katecheci na lekcjach religii będą prowadzić specjalne katechezy na ten temat. Pogłębieniu
świadomości, czym jest wychowanie i jak dziś wychowywać, służą myśli z nauczania papieży - bł. Jana
Pawła II i Benedykta XVI, do których warto stale wracać, by odkrywać w nich inspirację w pracy pedagogicznej. Dzieci razem z rodzicami i nauczycielami zapraszamy jutro, 17 września o godz. 17.00 na
spotkanie, które rozpocznie się w naszej świątyni, a które wypełni specjalny program przygotowany
przez katechetów (dzieci przynoszą ze sobą latarki), młodzież natomiast zapraszamy na spotkanie do
świątyni w środę, 19 września o godz. 17.00. Dobrze byłoby, aby w miarę swoich możliwości w tym
tygodniu przychodzić codziennie na wieczorną Eucharystię, by wspólnie modlić się o dobre chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Będziemy to czynić za przyczyną św. Stanisława Kostki, którego
święto przypada we wtorek.
Rodziców dzieci klas drugich, które przygotowują się w tym roku do pierwszego pełnego udziału
w Eucharystii zapraszamy na wieczorną Mszę św. we wtorek o godz. 17.30, a po Mszy św. będzie
katecheza informująca w szczegółach o tym przygotowaniu.
Młodzież zapraszamy na czwartkowe wieczorne spotkania z Eucharystią o godz. 17.30. Myślimy
tu nie tylko o młodzieży klas trzecich Gimnazjum rozpoczynającej przygotowanie do Sakramentu
Bierzmowania, ale w ogóle o młodych, także tych, którzy już przyjęli Bierzmowanie. Młodych zapraszamy
do scholi młodzieżowej, która spotyka się w soboty o godz. 11.00 ucząc się śpiewu, grając na różnych
instrumentach, aby uświetniać liturgię. Dzieci zapraszamy do scholi dziecięcej w soboty o godz. 10.00.
Chłopców, którzy są już ministrantami i lektorami zapraszamy na spotkanie w soboty o godz. 9.00.
Zapraszamy także chłopców z klas trzecich i czwartych do służby liturgicznej, czyli ministranckiej. To
wielki honor i zaszczyt służyć przy ołtarzu, przy którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara.
Modlitwą i ofiarą na tacę wspierającą nasze diecezjalne Seminarium Duchowne w Ełku będziemy
mieli okazję wesprzeć w niedzielę, 23 września. Seminarium Duchowne utrzymuje się wyłącznie
z ofiar składanych przez wiernych naszej diecezji. W tej chwili przygotowuje się do posługi kapłańskiej
dwóch alumnów z naszej Parafii: kleryk Adam Adukowski, student III roku, który w sobotę, 29 września przywdzieje sutannę, strój duchowny oraz Piotr Gajewski, który przygotowuje się do rozpoczęcia
I roku studiów seminaryjnych. Módlmy się za nich, aby Pan Jezus poprowadził ich w tej drodze, którą
im wyznacza, a oni aby utwierdzali się w tym powołaniu.
Trwa remont domu parafialnego; pierwsza kondygnacja jest otynkowana, w tej chwili trwają
prace przy tynkowaniu trzeciej kondygnacji. Zakładana jest instalacja centralnego ogrzewania.
Dobiegły prace remontowe okien w naszej Bazylice. 6 okien zostało odremontowane i wstawione
dodatkowo okna zewnętrzne z alumetalu. Ociepli to znacznie wnętrze naszej świątyni, a także ochroni
okna zabytkowe. Koszt tej inwestycji to 78 tys. zł, z czego połowa to dotacja Urzędu Marszałkowskiego, a druga połowa to pieniądze Parafii. Niestety w tej chwili nie mamy pieniędzy na wkład własny,
a skorzystanie z dotacji jest warunkowane posiadaniem naszych pieniędzy. Mam nadzieję, że dzięki
życzliwości naszych Parafian uda się temu zaradzić. Zakończone zostały również prace przy wymianie
okien w klasztorze. Zachęcam, aby obejść klasztor i zobaczyć, że wszystkie okna w elewacjach zewnętrznych są nowe, także w wirydarzu, gdzie znajduje się Muzeum Diecezji Sejneńskiej. Tu z kolei w
rozliczeniu z Ministerstwem, które dało 200 tys. potrzebne jest 30 tys. naszych pieniędzy. Koperty na
ofiary wyłożone są na stoliku za ławkami. Bóg zapłać za dotychczasową ofiarność.
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Intencje mszalne 16–30.09.2012 r.
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 i o błog. Boże dla
parafian 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
PONIEDZIAŁEK, 17 września 2012
06:30 +Aleksandra (17 rocz.) +Józef Niemkiewicz
i ich rodzice
Kaplica Sióstr: +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +Danuta +Zbigniew +Ryszard Masiewicz
08:00 +Stanisław Moroz (8mc)
08:00 +Czesław Orlik (34 rocz.)
17:30 O błog. Boże dla pielgrzymów udających się
do Hiszpanii
17:30 O błog. Boże, miłość i zdrowie dla Joanny i
Łukasza w 1 rocz. ślubu i ich syna Bartka
17:30 +Ewa Bożena Makowska (1 rocz.)
17:30 +Czesław Twardowski
WTOREK, 18 września 2012
06:30 +Zbigniew Dawidowicz (2 rocz.) +Stanisław
(17 rocz.)
08:00 +Helena Skrypko (11mc)
08:00 +Antoni Barczewski (7 rocz.) +Stanisław Bocian
08:00 +Zofia Basiaga (greg)
08:30 LT: +Witold +Józef +Stefania Żukowscy +Jan
+Weronika +Grażyna Wojlanis
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Edyty
w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Henryka Milewska
17:30 +Irena Gołębiewska
ŚRODA, 19 września 2012
06:30 +Wacław Soroko (7 rocz.)
Kaplica Sióstr: +Zofia Basiaga (greg)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże ddla Anny i Witolda w 25 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Stanisław +Henryk Pietkiewicz i zm. z rodziny
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (1 rocz.)
17:30 +Elżbieta +Marek (2 rocz.) +Bogdan Klimko
17:30 +Mirosław Kasprzycki (3mc)
17:30 +Zenon Łabanowski (9 rocz.)
CZWARTEK, 20 września 2012
06:30 O pomyślne zakończenie sprawy dla Piotra
Kaplica Sióstr: +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +Józef Sławiński
08:00 +z rodz. Biernackich i Czernialisów
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08:00 +Maria Grycel (7mc)
08:30 LT: +Anna +Wincenty Niewulis +Rozalia
+Stanisław z rodz. Polanis i Gutowskich
17:30 +Zdzisław Milewski (11mc)
17:30 +Czesław Żegarski (2mc)
17:30 +Elżbieta Koneszko (21 rocz.) +Franciszek
+Witold
PIĄTEK, 21 września 2012
06:30 +Witold Namiotko (5mc)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jóżefa Andrejczyka w 92 rocz. urodzin i dla rodziny
08:00 +Bronisław Tomkiewicz (27 rocz.) +Maria i z
rodz. Tomkiewiczów i Maksimowiczów
08:00 +Zofia Przeorska
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Emilii, Marcina i
Moniki Gryguć
17:30 +Bernardyna Karłowicz (8mc)
17:30 +Zofia Basiaga (greg)
SOBOTA, 22 września 2012
06:30 +Piotr (6mc) +Józef +Wiktor i zm. z rodz.
Przeborowskich
08:00 +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +Piotr Rogucki (8mc)
08:00 +Eugeniusz Sikorski (1 rocz.)
08:30 LT: +Anna +Antoni +Wacław +Stanisław
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Anna +Zygmunt Michalscy
17:30 +Konstancja +Józef Kuklewicz
17:30 +Helena +Józef Koneszko +Eustachy Grzybowski
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 23 września 2012
07:00 +Jadwiga +Józef Butanowicz i z rodz. Andruczyków
Kaplica Sióstr: +Zofia Basiaga (greg)
08:30 +Helena (31 rocz.) +Aleksander i z rodz. Letkiewiczów i Pachuckich
10:00 +Leokadia Jarzębowicz (1 rocz.)
11:30 O błog. Boże i zdrowie dla Grażyny i Jacka Zajkowskich i ich dzieci Magdaleny i Patryka
13:00 LT: +Weronika (4 rocz.) +Donat (13mc) Łatwis
+Konstancja Misiukanis (m-c od pogrzebu)
Krasnowo: +Anna Łobik (3mc)
17:30 +Karol +Marian Tujakowscy
PONIEDZIAŁEK, 24 września 2012
06:30 +Zofia Basiaga (greg)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla rodz. Laskowskich
08:00 +Henryka Fiodorowicz (5 rocz.) +Stanisław
Bielewicz (5 rocz.)
08:00 +Jadwiga +Władysław Milewscy
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Mieczysława w 70 rocz. urodz.
SIEWCA

17:30 +Władysława Mikłaszewicz (3 rocz.) +Henryk
i z rodz. Morawskich
WTOREK, 25 września 2012
06:30 +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +Antoni Kaufman (6mc)
08:00 +Ludwika Depkun (4 rocz.)
17:30 O błog. Boże, miłość dla Marty i Wojciecha Guzowskich na nowej drodze życia w małżeństwie
17:30 +Aleksandra Szczerbińska (17 rocz.) +Franciszek
17:30 +Jan Pieczulis (5mc)
ŚRODA, 26 września 2012
06:30 +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +Stanisław Andrulewicz +Julita
08:00 +Eugenia Kamińska (8 rocz.)
17:30 +Eugenia Winiewicz (8mc)
17:30 +Antoni i zm. z rodz. Brzezińskich
CZWARTEK, 27 września 2012
06:30 +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy
08:00 +Antoni Żyliński (32 rocz.)
17:30 +Jerzy Godlewski (7 rocz.)
17:30 +Janina Janczulewicz (m-c od pogrzebu)
17:30 +Antoni Strękowski
PIĄTEK, 28 września 2012
06:30 +Wacław Dacz i jego rodzice i rodzeństwo
08:00 +Helena Krejczman (4mc)
08:00 +Wacław +Genowefa Letkiewicz i ich rodzice
08:00 +Zofia Basiaga (greg)
17:30 +Krzysztof Pierożyński (4 rocz.)
17:30 +Jan Zdancewicz i jego rodzice
SOBOTA, 29 września 2012
06:30 +Zofia Basiaga (greg)
08:00 +Hieronim Skupski
08:00 +Bronisław Kuklewicz (11mc)
08:00 +Bożena Stankiewicz (1 rocz.)
08:30 LT: Józef Gryguć (1 rocz.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Anna Jakubowska (11 rocz.)
17:30 +StefanWiniewicz (4 rocz.) +Leonarda +Eugeniusz Sawiccy
17:30 +Piotr Kiewlak (11 rocz.) +Anna +Marcin
+Józef (1 rocz.) +Stanisław (6mc)
NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA, 30 września 2012
07:00 +Zygmunt Rzeniecki
08:30 O błog. Boże i zdrowie dla Kazimierza w 39
rocz. urodz. i dla rodziny Raglis
10:00 +Zofia Milewska (42 rocz.)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Zofii i Franciszka Zajko w 55 rocz. ślubu i dla rodziny
13:00 LT: +Leokadia +Aniela +Józef Niewulis +Józef
Misiukanis +Marta +Jan Subac +Amelita Gaus
Krasnowo: +Zofia Basiaga (greg)
Nr 92/2012

17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30 +Jadwiga Motuk (1 rocz.) +Władysław +Mirosław

POLSKO-LITEWSKA PIELGRZYMKA PIESZA

SEJNY - JASNA GÓRA
lipiec /sierpień 2013 roku
W pierwszą niedzielę września 2012 roku
wspominaliśmy w naszej parafii kolejną rocznicę
uroczystej koronacji Figury Matki Bożej Sejneńskiej
(7 września 1975 roku) obecnej wśród wiernych od
początku XVII wieku, jako znak szczególnej opieki
Boga i Maryi nad nami.
Przy tej okazji warto wspomnieć o pierwszej
w historii Polski koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny i Jej Syna Jezusa Chrystusa. Dnia
8 września 1717 r. biskup chełmski Krzysztof Jan
Szembek w asyście biskupa wileńskiego Konstantego Kazimierza Brzostowskiego w obecności 200
tys. wiernych dokonał na Jasnej Górze koronacji
Cudownego Obrazu – wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. Złote diademy dla Maryi i Dzieciątka
Jezus pobłogosławił papież Klemens XI. Fakt ten
był dopełnieniem aktu króla Jana Kazimierza z
1 kwietnia 1656 roku, który ogłosił Matkę Bożą
Królową Polski.
Matka Boża jest jedna, tak jak jeden jest Bóg
a różne figury i obrazy religijne przypominają
wiernym o miłości Najświętszej Maryi Panny i
Jezusa, którą okazują ludziom. Cudowny Obraz
Jasnogórski nazywany jest wizerunkiem Matki
Bożej Królowej Polski. Na tej podstawie możemy
śmiało twierdzić, że Maryja jest Matką wszystkich
narodowości zamieszkujących Polskę.
Jaki jest powód organizowania wspomnianej w tytule artykułu pielgrzymki? Na jesień 2013
roku planowane jest uroczyste nawiedzenie naszej
parafii przez Maryję i Jezusa w kopii Cudownego
Obrazu Jasnogórskiego, którym opiekują się Ojcowie Paulini. Podobnego zaszczytu dostąpią kolejno wszystkie rzymskokatolickie parafie Polski.
Z tej oto przyczyny powstał pomysł zorganizowania polsko-litewskiej pieszej pielgrzymki
z Sejn na Jasną Górę na przełomie lipca i sierpnia
2013 roku, abyśmy wszyscy, kapłani i wierni, mogli
uroczyście i osobiście zaprosić Maryję i Jezusa
do nas w gościnę z szacunkiem należnym Matce
Boga i Królowej. W następnych wydaniach„Siewcy”
pojawią się artykuły przybliżające sens planowanej
wędrówki do Częstochowy.
Ks. Grzegorz
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37 Rocznica Koronacji Matki Bożej naszej
Pani Sejneńskiej przeżywana w niedzielę,
2 września zgromadziła nas przed Matką Bożą
wraz z Pasterzem Diecezji Ełckiej Księdzem
Biskupem Jerzym i ludem Bożym Parafii Sejneńskiej i Gośćmi.
Dziękczynienie za tegoroczne plony – Dożynki Dekanalano-Powiatowe przeżywane w
niedzielę, 9 września były okazją podziękowania Bogu i ludziom – rolnikom, działkowiczom
i pszczelarzom za trud pracy, której owocem
jest chleb i pożywienie dla ludzi i zwierząt.

Fot.: K. Ejdulis
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