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2 SIEWCA  

MOC SŁOWAMOC SŁOWA
Niedziela XXIX Zwykła 
  – 21 października 2012
Mk 10,35-45 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli 
się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, 

żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich 
zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli 
Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli 
jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”. Jezus 
im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie 
pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, 
którym Ja mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli 
Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, 
który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który 
Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do 
Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie 
prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla 
których zostało przygotowane”. Gdy dziesięciu to 
usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A 
Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wie-
cie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, 
uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 
Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między 
wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą 
waszym. A kto by chciał być pierwszym między 
wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i 
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 
żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Refleksja niedzielna:
Historia lubi się powtarzać. Także w Ewangelii. Po 

drugiej zapowiedzi przez Jezusa swej męki, o czym 
donosi nam ewangelista Marek, wśród uczniów wy-
buchł spór o to, kto między nimi jest największy (Mk 
9,30-37). Słyszeliśmy o tym przed czterema tygodnia-
mi. Teraz, po trzeciej zapowiedzi przez Jezusa swej 
męki, bracia Jakub i Jan zwrócili się do Jezusa z proś-
bą, żeby mogli zasiadać po Jego prawej i lewej stronie 
w Jego królestwie. Pozostali uczniowie oburzyli się, 
gdy się o tym dowiedzieli. Niezależnie, jak dziwne i 
mało sympatyczne może wydawać się nam żądanie 
obydwu braci, to jednak dowodzi pewnego postę-
pu czy rozwoju, jaki dokonał się w oczekiwaniach 
uczniów Jezusa. Jeśli w pierwszym sporze chodziło 
jeszcze o jakąś hierarchię na tym świecie, to życzenie 
Jakuba i Jana pokazuje, że wierzą oni - co najmniej 
w tym momencie - w zmartwychwstanie Jezusa i w 
Jego przyszłe królestwo. Ich błąd polega jedynie na 
tym, że kryteria ziemskie przenoszą na królestwo 
niebieskie. Błąd, od którego i my nie jesteśmy zupeł-

nie wolni i przed którym Jezus stale nas ostrzega w 
swoich przypowieściach.

Jezus w pouczeniu, jakie daje swoim uczniom po 
przedstawieniu przez nich swej prośby, idzie jeszcze 
krok dalej. W porównaniu z władcami tego świata 
Jezus wzywa swoich uczniów, żeby już tu i teraz sto-
sowali nie ziemskie, ale „niebieskie” prawa – prawa 
królestwa Bożego, które wraz z przyjściem Jezusa 
zaczęło się już na ziemi. Pouczenie to kieruje zatem 
Jezus także do nas, chrześcijan. Żyjemy wprawdzie w 
tym świecie, ale „nie jesteśmy z tego świata”. Mamy 
obydwoma nogami stać mocno na ziemi, ale chodzić 
z głową w chmurach, znaczy w niebie. I powinno to 
być widoczne także dla innych.

Niedziela XXX Zwykła 
  – 28 października 2012
Mk 10, 46-52 

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłu-
mem wychodził z Jerycha, niewidomy 

żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy 
drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, 
zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade 
mną”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz 
on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się 
nade mną”. Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie 
go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź 
dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie 
płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus 
przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” 
Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przej-
rzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowi-
ła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”.

Refleksja niedzielna:
Nie jest wcale tak łatwo znaleźć posłuch czy zo-

stać wysłuchanym. Doświadczył tego niewidomy 
Bartymeusz. Nie zawsze też jest łatwo dać czemuś 
posłuch czy wysłuchać kogoś. O czym mógł się prze-
konać Jezus. Zbyt wielu bowiem gorliwców i służal-
ców otacza wówczas Jezusa. Chcieli uciszyć żebraka 
natrętnie wołającego o ratunek i nie dać szansy Jezu-
sowi na usłyszenie, a tym bardziej wysłuchanie jego 
błagania. Na szczęście niewidomy żebrak nie dał się 
uciszyć. Im bardziej nalegano na niego, by zamilkł, 
tym głośniej wołał. Tak głośno, że w końcu usłyszał 
go Jezus i przystanął. Może więc nie powinno nas 
zbytnio dziwić, że właśnie te słowa, zostały włożone 
w usta niewidomego żebraka Bartymeusza:  „Jezusie, 
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KALENDARZ LITURGICZNY

MOC SŁOWA

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 Radzie-
ckiego 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

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

KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 21października 
Słowo Boże: Iz 53,10-11;Hbr 4,14-16;Mk 10,35-45
Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny
Taca na Papieskie Dzieła Misyjne

PONIEDZIAŁEK, 22 października 2012 
wsp. Bł. Jana Pawła II
Słowo Boże: Iz 52,7-10; J 21,15-17
 
WTOREK, 23 października 2012 
wsp. Św. Jana Kapistrana, prezb.
Słowo Boże: Ef 2,12-22; Łk 12,35-38

ŚRODA, 24 października 2012 
wsp. Św. Antoniego Marii Clareta, bpa
Słowo Boże: Ef 3,2-12; Łk 12,39-48

CZWARTEK, 25 października 2012 
Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 3,14-21; Łk 12,49-53

PIĄTEK, 26 października 2012 
Dzień powszedni 
Słowo Boże: Ef 4,1-6; Łk 12,54-59

SOBOTA, 27 października 2012
Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 4,7-16; Łk 13,1-9

NIEDZIELA XXX ZWYKŁA, 28 października
Urocz. Rocznicy Poświęcenia Kościoła 

Słowo Boże: Mdr Jr 31,7-9;Hbr 5,1-6;Mk 10,46-52
Taca na cele Nuncjatury Apostolskiej w Polsce
PONIEDZIAŁEK, 29 października 2012
Dzień powszedni 
Słowo Boże: Ef 4,32-5,8; Łk 13,10-17

WTOREK, 30 października 2012 
Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 5,21-33; Łk 13,18-21

ŚRODA, 31 października 2012
Słowo Boże: Ef 6,1-9; Łk 13,22-30

CZWARTEK, 1 listopada 2012 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Słowo Boże: Ap 7,2-4.9-14;1J 3,1-3;Mt 5,1-12

PIĄTEK, 2 listopada 2012 
wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych
Słowo Boże: Hi 19,1.23-27; 1Kor 15,20-28;J 14,1-6
Pierwszy piątek miesiąca

SOBOTA, 3 listopada 2012 
wsp. Św. Marcina de Porres, zak
Słowo Boże: Flp 1,18-26; Łk 14,1.7-11
Pierwsza sobota miesiąca. Modlitwa za matki ocze-
kujące potomstwa

NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA, 4 listopada 2012 
Słowo Boże: Pwt 6,2-6;Hbr 7,23-28;Mk 12,28-34

Synu Dawida, ulituj się nade mną!”, zrobiły karierę w 
historii pobożności. W tradycji Kościoła wschodniego 
posłużyły za podstawę tak zwanej modlitwy Jezuso-
wej, którą ludzie odmawiają od stuleci, powtarzając 
błagalne słowa niewidomego żebraka i je rozważa-
jąc - „przeżuwając”, jak mówi się w dawnej tradycji 
modlitewnej, aby stopniowo, po trochu, odkrywać 
smak i siłę, które w nich się kryją.

Od żebraka Bartymeusza możemy nauczyć się 
dwóch rzeczy. Po pierwsze, pomimo wszystkich 
przeszkód i przykrości, jakich można doświadczyć w 
próbach dotarcia do Jezusa czy zwrócenia na siebie 
Jego uwagi, nie zniechęcać się, dopóki nie przystanie 
i nas nie wysłucha. Po drugie, nie marnować szans 
przejrzenia i zobaczenia wszystkiego na nowo, jakie 
wolno nam wiązać z Jezusem.

   W naszej bazylice, pierwszy ołtarz po lewej 
od wejścia poświęcony jest św. Tadeuszowi Judzie. 
W polu ołtarza znajduje się malowany na płótnie 
techniką olejną obraz Świętego w XVIII wieku.

Św. Juda Tadeusz

   Św. Tadeusz Juda 
Apostoł, razem 
ze św. Szymo-
nem Apostołem 
p r z e p o w i a d a l i 
Ewangelię w Per-
sji. Tam też obaj 
ponieśli męczeń-
ską śmierć. Św. 
Tadeusz Juda jest 
patronem spraw 
trudnych, uwa-
żanych często po 
ludzku sądząc za 
beznadziejne. W 
XVIII wieku kult 
świętego sze-
rzył się na Litwie. 
Wspomnienie św. 
Tadeusza obcho-

dzimy 28 października. Wszystkich noszącym imię 
Świętego Patrona życzymy łask Bożych i mocnego 
wstawiennictwa św. Tadeusza Apostoła.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

PODWOJE WIARY 

Wszystkim naszym Parafianom, któ-
rzy w Dniu Papieskim wsparli Fundację Dzieła 
Nowego Tysiąclecia pomagajcą materialnie mło-
dzieży zdolnej, a niezamożnej  składając ofiarę do 
skarbon lub też nabywając „papieskie kremówki” 
składamy wielkie „Bóg zapłać”. Organizatorom 
tej zbiórki, czyli młodzieży z Gimnazjum JPII  
i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

z serca dziękujemy.

Zobaczyć Ziemię Świętą…
9
Na Górze Oliwnej

Pisałam już o Mszy św. z widokiem na Jerozoli-
mę w kościele ,,Pan Zapłakał” (tekst nr 7), dziś chcę 
wrócić na Górę Oliwną do Gaju Oliwnego, gdzie 
rosną wiekowe drzewa oliwne.  Stare, pokrzywio-
ne, zjedzone przez czas pnie, ale z koronami sre-
brzystoszarych listków, bo od korzeni idą młodsze 
pędy, które żyją, kwitną , owocują. „Te drzewa pa-
miętają Jezusa. Modlił się wśród nich. Tutaj został 
pojmany.”- mówi przewodnik Alicja. 

   Po powrocie z pielgrzymki znalazłam w Prze-
wodniku po Ziemi Świętej  (autor ks. St. Jankowski, 
Rzym 1983 ) taką informację: „Nie są to drzewa, 
w których cieniu Jezus się modlił, gdyż podczas 
oblężenia Jerozolimy w 70 roku w promieniu paru 
kilometrów zostało wycięte wszystko, co było drze-
wem na budowę wież i machin oblężniczych. Nie 
jest natomiast wyklu-
czone, że czcigodne 
drzewa oliwne wyro-
sły z korzeni właśnie 
tamtych.” Wierzę w to 
mocno. Długo stali-
śmy, patrzyliśmy na 
zgarbione, pochylo-
ne, schorowane oliwki 
- staruszki. Może były 
świadkami wydarzeń 
ewangelicznych, wi-
działy i słyszały Chry-
stusa. Gdyby umiały 
mówić…

   Zwiedzanie roz-
poczęliśmy od kościo-
ła Pater Noster, który 
jest zbudowany na 
grocie, gdzie Pan Jezus nauczał Apostołów mod-
litwy ,,Ojcze nasz”. W krużgankach wiszą tablice z 
płytek ceramicznych z tekstem Modlitwy Pańskiej 
w  ponad 60 językach świata.

Są tablice w językach biblijnych: aramejskim 
i hebrajskim, tablica z modlitwą po kaszubsku, 
w  języku esperanto, a nawet napisana brajlem. 
Najdłużej zatrzymaliśmy się przy tablicy polskiej, 
ufundowanej przez żołnierzy 8. Brygady Strzelców 
Karpackich, którzy w 1943 roku wędrowali tędy do 
ojczyzny. Wisi tu od 1948 roku, niedawno została 
odnowiona. Stojąc przed polską tablicą, głośno 
wypowiedzieliśmy słowa najstarszej modlitwy 
chrześcijan ,,Ojcze nasz..”  Siedem próśb w niej 
zawartych wzniosło się do nieba.

   Tego dnia odwiedziliśmy jeszcze Bazylikę 

Narodów, nazywaną też Bazyliką Agonii, Konania 
– piękną świątynię o 12 kopułach, z kolorowym 
freskiem na frontonie, której budowę finansowało 
12 państw. Projektant – jak większości świątyń w 
Ziemi Świętej - włoski architekt Antonio Barluzzi 
(1924 r.) Mozaiki wewnątrz kościoła przedstawiają 
sceny dziejące się w Getsemani w wieczór Wiel-
kiego Czwartku.

   Najpierw – według wskazówek przewodnik 
Alicji – kierujemy kroki do prawej nawy. Tam oglą-
damy mozaikę przedstawiającą scenę pojmania 
Jezusa w Getsemani , gdy  Zbawiciel wypowiada: 
„Ja jestem…”, a napastnicy upadają na ziemię po-
rażeni mocą tych słów. 

Mozaika jest darem żołnierzy i uchodźców 
polskich, którzy przebywali w Palestynie w czasie 

II wojny światowej ( w 
dolnym prawym rogu 
widnieje niewielkich 
rozmiarów godło 
Polski.) Centralnie 
umieszczoną mozaikę 
„Modlitwa Jezusa w 
Ogrójcu” podarowały 
Węgry, „Zdrada Juda-
sza” w lewej nawie - dar 
Irlandii.

   W bazylice panu-
je półmrok, gdyż ala-
bastrowe okna wpusz-
czają niewiele światła, 
a fiolet i złoto stropu 
dają wnętrzu ciemną 
tonację, która sprzyja 
skupieniu i modlitwie. 

Podchodzimy do Skały Konania otoczonej koroną 
cierniową. Znajduje się przed ołtarzem głównym 
i przypomina nam modlitwę Jezusa przed czeka-
jącą Go męką.  Skałę otaczają klęczący i modlący 
się pielgrzymi. Klękamy przy świętym kamieniu, 
zagłębiamy się w modlitwie. Na tej skale mogły być 
wypowiedziane słowa: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz 
ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz 
Twoja niech się stanie!”(Łk 22,42)

     Z półmroku świątyni wychodzimy w jas-
ność kwietniowego dnia. Przed naszymi oczami 
rozciąga się Dolina Cedronu, za nią mury Starej 
Jerozolimy. Zaraz tam będziemy. Staniemy w miej-
scu najbardziej świętym dla wyznawców wiary 
mojżeszowej – przed Ścianą Płaczu.   Renia M.

Ruszył ROK WIARY. Pretekstem do jego ogło-
szenia jest 50 rocznica rozpoczęcia Soboru 
Watykańskiego II, wydarzenia wielkiego w 

Kościele, z pewnością jeszcze do dzisiaj niedoce-
nionego, ale Duch Święty pomaga nam odkrywać 
jego wartość; druga okazja to 20 rocznica ogłosze-
nia Katechizmu Kościoła Katolickiego ukazującego 
nam prawdy wiary, te znane nam od dziecka i te 
poznawane w katechezie szkolnej, ale niestety 
zapomniane. I tak naprawdę wielu z nas nie wie 
w Kogo, ani w co wierzy. Bo jak można wierzyć 
w Kogoś nieznanego i wyznawać wiarę, której 
zasad się nie zna. Dlatego ROK WIARY, aby poznać, 
dowiedzieć się więcej, powrócić do źródeł wiary, a 
więc do Chrztu i być autentycznym chrześcijani-
nem, to znaczy żyć wiarą każdego dnia. Wczytajmy 

się w słowa Benedykta XVI, aby odkryć sens tego 
czasu danego nam przez Boga i go wykorzystać.  
Potrzeba bowiem większej świadomości, czym jest 
moja wiara, jaka ona jest, czy jest mi potrzebna i 
czy moje życie układam zgodnie z jej zasadami.

List apostolski Papieża Bendykta XVI 
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary

1. „Podwoje wiary” ( por. Dz 14, 27) są dla nas 
zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia 
w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do 
Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy 
głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się 
kształtować łaską, która przemienia. Przekrocze-
nie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, 
która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem 
(por. Rz 6, 4), dzięki któremu możemy przyzywać 
Boga zwracając się do Niego jako do Ojca, a koń-

czy wraz z przejściem poprzez śmierć do życia 
wiecznego, które jest owocem zmartwychwstania 
Pana Jezusa, który wraz z darem Ducha Świętego, 
pragnął włączyć w Swą własną chwałę tych, którzy 
w Niego wierzą (por. J 17, 22). Wyznawanie wiary 
w Trójcę Świętą - Ojca, Syna i Ducha Świętego 
— jest równoznaczne z wiarą w jednego Boga, 
który jest miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w 
pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zba-
wienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy Swej 
śmierci i zmartwychwstania odkupił świat, Ducha 
Świętego, który prowadzi Kościół poprzez wieki w 
oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana.

2. Od początku mojej posługi Następcy Piotra 
przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi 
wiary, aby ukazać coraz wyraźniej radość i od-
nowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem. W 
homilii podczas Mszy św. na początku mojego 
pontyfikatu powiedziałem: „Kościół jako całość, a 
w nim jego pasterze muszą tak jak Chrystus wy-
ruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni 
ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, 
ku Temu, który daje nam życie — pełnię życia”[1]. 
Zdarza się dość często, że chrześcijanie bardziej 
troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturo-
we i polityczne swego zaangażowania, myśląc 
nadal o wierze jako oczywistej przesłance życia 
wspólnego. W rzeczywistości, założenie to nie jest 
już nie tylko tak oczywiste, ale często bywa wręcz 
negowane[2]. Podczas gdy w przeszłości można 
było rozpoznać jednorodną tkankę kulturową, 
powszechnie akceptowaną w swym odniesieniu 
do treści wiary i inspirowanych nią wartości, to 
obecnie wydaje się, że w znacznej części społe-
czeństwa już tak nie jest, z powodu głębokiego 
kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi.

Początek Soboru Watykańskiego II w Rzymie 11.X.1962 roku
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

PODWOJE WIARY 

Wszystkim naszym Parafianom, któ-
rzy w Dniu Papieskim wsparli Fundację Dzieła 
Nowego Tysiąclecia pomagajcą materialnie mło-
dzieży zdolnej, a niezamożnej  składając ofiarę do 
skarbon lub też nabywając „papieskie kremówki” 
składamy wielkie „Bóg zapłać”. Organizatorom 
tej zbiórki, czyli młodzieży z Gimnazjum JPII  
i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

z serca dziękujemy.

Zobaczyć Ziemię Świętą…
9
Na Górze Oliwnej

Pisałam już o Mszy św. z widokiem na Jerozoli-
mę w kościele ,,Pan Zapłakał” (tekst nr 7), dziś chcę 
wrócić na Górę Oliwną do Gaju Oliwnego, gdzie 
rosną wiekowe drzewa oliwne.  Stare, pokrzywio-
ne, zjedzone przez czas pnie, ale z koronami sre-
brzystoszarych listków, bo od korzeni idą młodsze 
pędy, które żyją, kwitną , owocują. „Te drzewa pa-
miętają Jezusa. Modlił się wśród nich. Tutaj został 
pojmany.”- mówi przewodnik Alicja. 

   Po powrocie z pielgrzymki znalazłam w Prze-
wodniku po Ziemi Świętej  (autor ks. St. Jankowski, 
Rzym 1983 ) taką informację: „Nie są to drzewa, 
w których cieniu Jezus się modlił, gdyż podczas 
oblężenia Jerozolimy w 70 roku w promieniu paru 
kilometrów zostało wycięte wszystko, co było drze-
wem na budowę wież i machin oblężniczych. Nie 
jest natomiast wyklu-
czone, że czcigodne 
drzewa oliwne wyro-
sły z korzeni właśnie 
tamtych.” Wierzę w to 
mocno. Długo stali-
śmy, patrzyliśmy na 
zgarbione, pochylo-
ne, schorowane oliwki 
- staruszki. Może były 
świadkami wydarzeń 
ewangelicznych, wi-
działy i słyszały Chry-
stusa. Gdyby umiały 
mówić…

   Zwiedzanie roz-
poczęliśmy od kościo-
ła Pater Noster, który 
jest zbudowany na 
grocie, gdzie Pan Jezus nauczał Apostołów mod-
litwy ,,Ojcze nasz”. W krużgankach wiszą tablice z 
płytek ceramicznych z tekstem Modlitwy Pańskiej 
w  ponad 60 językach świata.

Są tablice w językach biblijnych: aramejskim 
i hebrajskim, tablica z modlitwą po kaszubsku, 
w  języku esperanto, a nawet napisana brajlem. 
Najdłużej zatrzymaliśmy się przy tablicy polskiej, 
ufundowanej przez żołnierzy 8. Brygady Strzelców 
Karpackich, którzy w 1943 roku wędrowali tędy do 
ojczyzny. Wisi tu od 1948 roku, niedawno została 
odnowiona. Stojąc przed polską tablicą, głośno 
wypowiedzieliśmy słowa najstarszej modlitwy 
chrześcijan ,,Ojcze nasz..”  Siedem próśb w niej 
zawartych wzniosło się do nieba.

   Tego dnia odwiedziliśmy jeszcze Bazylikę 

Narodów, nazywaną też Bazyliką Agonii, Konania 
– piękną świątynię o 12 kopułach, z kolorowym 
freskiem na frontonie, której budowę finansowało 
12 państw. Projektant – jak większości świątyń w 
Ziemi Świętej - włoski architekt Antonio Barluzzi 
(1924 r.) Mozaiki wewnątrz kościoła przedstawiają 
sceny dziejące się w Getsemani w wieczór Wiel-
kiego Czwartku.

   Najpierw – według wskazówek przewodnik 
Alicji – kierujemy kroki do prawej nawy. Tam oglą-
damy mozaikę przedstawiającą scenę pojmania 
Jezusa w Getsemani , gdy  Zbawiciel wypowiada: 
„Ja jestem…”, a napastnicy upadają na ziemię po-
rażeni mocą tych słów. 

Mozaika jest darem żołnierzy i uchodźców 
polskich, którzy przebywali w Palestynie w czasie 

II wojny światowej ( w 
dolnym prawym rogu 
widnieje niewielkich 
rozmiarów godło 
Polski.) Centralnie 
umieszczoną mozaikę 
„Modlitwa Jezusa w 
Ogrójcu” podarowały 
Węgry, „Zdrada Juda-
sza” w lewej nawie - dar 
Irlandii.

   W bazylice panu-
je półmrok, gdyż ala-
bastrowe okna wpusz-
czają niewiele światła, 
a fiolet i złoto stropu 
dają wnętrzu ciemną 
tonację, która sprzyja 
skupieniu i modlitwie. 

Podchodzimy do Skały Konania otoczonej koroną 
cierniową. Znajduje się przed ołtarzem głównym 
i przypomina nam modlitwę Jezusa przed czeka-
jącą Go męką.  Skałę otaczają klęczący i modlący 
się pielgrzymi. Klękamy przy świętym kamieniu, 
zagłębiamy się w modlitwie. Na tej skale mogły być 
wypowiedziane słowa: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz 
ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz 
Twoja niech się stanie!”(Łk 22,42)

     Z półmroku świątyni wychodzimy w jas-
ność kwietniowego dnia. Przed naszymi oczami 
rozciąga się Dolina Cedronu, za nią mury Starej 
Jerozolimy. Zaraz tam będziemy. Staniemy w miej-
scu najbardziej świętym dla wyznawców wiary 
mojżeszowej – przed Ścianą Płaczu.   Renia M.

Ruszył ROK WIARY. Pretekstem do jego ogło-
szenia jest 50 rocznica rozpoczęcia Soboru 
Watykańskiego II, wydarzenia wielkiego w 

Kościele, z pewnością jeszcze do dzisiaj niedoce-
nionego, ale Duch Święty pomaga nam odkrywać 
jego wartość; druga okazja to 20 rocznica ogłosze-
nia Katechizmu Kościoła Katolickiego ukazującego 
nam prawdy wiary, te znane nam od dziecka i te 
poznawane w katechezie szkolnej, ale niestety 
zapomniane. I tak naprawdę wielu z nas nie wie 
w Kogo, ani w co wierzy. Bo jak można wierzyć 
w Kogoś nieznanego i wyznawać wiarę, której 
zasad się nie zna. Dlatego ROK WIARY, aby poznać, 
dowiedzieć się więcej, powrócić do źródeł wiary, a 
więc do Chrztu i być autentycznym chrześcijani-
nem, to znaczy żyć wiarą każdego dnia. Wczytajmy 

się w słowa Benedykta XVI, aby odkryć sens tego 
czasu danego nam przez Boga i go wykorzystać.  
Potrzeba bowiem większej świadomości, czym jest 
moja wiara, jaka ona jest, czy jest mi potrzebna i 
czy moje życie układam zgodnie z jej zasadami.

List apostolski Papieża Bendykta XVI 
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary

1. „Podwoje wiary” ( por. Dz 14, 27) są dla nas 
zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia 
w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do 
Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy 
głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się 
kształtować łaską, która przemienia. Przekrocze-
nie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, 
która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem 
(por. Rz 6, 4), dzięki któremu możemy przyzywać 
Boga zwracając się do Niego jako do Ojca, a koń-

czy wraz z przejściem poprzez śmierć do życia 
wiecznego, które jest owocem zmartwychwstania 
Pana Jezusa, który wraz z darem Ducha Świętego, 
pragnął włączyć w Swą własną chwałę tych, którzy 
w Niego wierzą (por. J 17, 22). Wyznawanie wiary 
w Trójcę Świętą - Ojca, Syna i Ducha Świętego 
— jest równoznaczne z wiarą w jednego Boga, 
który jest miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w 
pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zba-
wienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy Swej 
śmierci i zmartwychwstania odkupił świat, Ducha 
Świętego, który prowadzi Kościół poprzez wieki w 
oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana.

2. Od początku mojej posługi Następcy Piotra 
przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi 
wiary, aby ukazać coraz wyraźniej radość i od-
nowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem. W 
homilii podczas Mszy św. na początku mojego 
pontyfikatu powiedziałem: „Kościół jako całość, a 
w nim jego pasterze muszą tak jak Chrystus wy-
ruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni 
ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, 
ku Temu, który daje nam życie — pełnię życia”[1]. 
Zdarza się dość często, że chrześcijanie bardziej 
troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturo-
we i polityczne swego zaangażowania, myśląc 
nadal o wierze jako oczywistej przesłance życia 
wspólnego. W rzeczywistości, założenie to nie jest 
już nie tylko tak oczywiste, ale często bywa wręcz 
negowane[2]. Podczas gdy w przeszłości można 
było rozpoznać jednorodną tkankę kulturową, 
powszechnie akceptowaną w swym odniesieniu 
do treści wiary i inspirowanych nią wartości, to 
obecnie wydaje się, że w znacznej części społe-
czeństwa już tak nie jest, z powodu głębokiego 
kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi.

Początek Soboru Watykańskiego II w Rzymie 11.X.1962 roku
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MSZA ŚWIĘTA
świadomie przeżywana   

Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II Wieloletni redaktor lokalnej prasy, w tym od 

marca 2003 roku do końca, współpracując 
z wydawcą – Parafialnym Oddziałem Akcji 

Katolickiej, współre-
dagował i przygo-
towywał do druku 
parafialną gazetę 
SIEWCA, łącznie 142 
wydania. Przygo-
towywał do druku 
broszury promujące 
nasze zabytkowe 
sakralne „skarby”, w 
tym trzy wydania 
„Sanktuarium Matki 
Boskiej w Sejnach”, 
„400 lat obecności w 
Sejnach Figury Matki 
Bożej”, „Spacerkiem 
po bazylice sejneń-
skiej” – przewodnik, 
składanki zdjęć „Ba-
zylika Sejneńska”, 
pocztówki. Fotore-
porter, członek koła 
fotografików przy 
Domu Kultury w 
Sejnach. W ostatnich 
kilku latach zapalo-
ny operator kamery 
i realizator filmów, 
na własnym, profe-
sjonalnym sprzęcie 
montażowym. Rea-
lizował głównie fil-
my o wydarzeniach 
w Sejnach. Współre-
alizował film – „Przewodnik po bazylice sejneńskiej” 
– wydany na płycie DVD. Krótkie filmy i anonse 
filmowe były umieszczane w witrynie internetowej 
„You Tube” oraz w jego własnej, nie komercyjnej 
witrynie internetowej „Miasteczko na kresach”. Kry-
tyczne spojrzenie na sejneńską rzeczywistość wy-
raził na banerze tytułowej strony: „Duża kościelna 
wieś, z Magistratem pośrodku”. 

   Był współorganizatorem miejscowej Soli-
darności i honorowym członkiem Stowarzyszenia 
Ziemia Sejneńska, dla którego prawie 20 lat, wyko-
nywał skład (przygotowanie do drukarni) wszyst-
kich materiałów promocyjnych o Ziemi Sejneńskiej, 
a także skład książek, w tym: „Ziemia Sejneńsko 
– Suwalska 1918 – 1920” -  Stanisława Buchowskie-
go, „Sejneńska Służba Zdrowia” – Teresy Rugienis 

„Myśl jest święta i zbawienna modlić się za zmarłymi. Tobie, Boże rzecz przyjemna, zlitowanie się nad nimi”.

Część 10: 
Ojcze nasz  i znak pokoju
Po Modlitwie eucharystycznej następuje 

najstarsza modlitwa, której Jezus nauczył swo-
ich uczniów: Ojcze nasz. W Piśmie Świętym zo-
stała zapisana w Ewangelii Mateusza (6,9-13). 
W modlitwie tej jeszcze raz dajemy wyraz swej 
wierze i wolno nam zwracać się do Boga jako 
do swego Ojca.  Jemu przedkładamy swe proś-
by, wspólnie się modląc: „Ojcze nasz, któryś 
jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź kró-
lestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie 
tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego 
daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie 
wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złe-
go”.  Prośba o chleb powszedni wskazuje już na 
przyjęcie Komunii Świętej. Wydaje się czymś 
naturalnym i nieodzownym, by przystępują-
cy do stołu Pańskiego, podobnie jak rodzina 
zasiadająca do wspólnego posiłku, nie żywili 
wobec siebie żadnej urazy, by przebaczyli so-
bie nawzajem wszystkie winy i życzyli sobie 
nawzajem pokoju. Jasno to wyraża prośba o 
przebaczenie win zawarta w Ojcze nasz i wpro-
wadzająca do modlitwy o pokój i przekazanie 
sobie znaku pokoju. Kapłan mówi:  „Panie Jezu 
Chryste: Tyś powiedział swoim  Apostołom:  
Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję... 
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami”. 
Wierni odpowiadają: „I z duchem twoim”. I 
na znak okazania sobie nawzajem pokoju i 
miłości podają sobie ręce albo wyrażają takie 
pragnienie ukłonem głowy.

Czy wiadomo już... że inni chrześcijanie 
także odmawiają Ojcze nasz ?

Wszyscy chrześcijanie na całym świecie 
odmawiają tę modlitwę. Niekiedy na końcu 
Ojcze nasz dodaje się słowa uwielbienia: „Bo 
Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na 
wieki”, od pierwszych wieków dołączane do 
niej, potem nieco zapomniane i ponownie 
odkryte przez protestantów.

że kapłan katolicki przed słowami 
uwielbienia: „Bo Twoje jest królestwo...” 
odmawia jeszcze pewną modlitwę?

Tak, modli się: „Wybaw nas, Panie, od zła
wszelkiego...”. Dopiero po tej modlitwie 

następują wspomniane słowa uwielbienia, 
które protestanci wypowiadają zaraz po Ojcze 
nasz. Ale i katolicy często wypowiadają słowa 
tej pochwały zaraz po Ojcze nasz, a więc bez 
żadnej dodatkowej modlitwy.

Wedle zamysłu Bożego, małżeństwo jest 
podstawa szerszej wspólnoty rodzinnej, po-
nieważ sama instytucja małżeństwa i miłość 
małżeńska są skierowane ku rodzeniu i wy-
chowaniu potomstwa, w którym znajdują 
swoje uwieńczenie.

W swej najgłębszej rzeczywistości mi-
łość jest istotowo darem, a miłość małżeń-
ska, prowadząc małżonków do wzajemnego 
„poznania”, które czyni z nich „jedno ciało”, 
nie wyczerpuje się wśród nich dwojga, gdyż 
uzdalnia ich do największego oddania, dzięki 
któremu stają się współpracownikami Boga, 
udzielając daru życia nowej osobie ludzkiej. W 
ten sposób małżonkowie, oddając się sobie, 
wydają z siebie nową rzeczywistość - dziecko, 
żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności 
małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezą 
ojcostwa i macierzyństwa.

Stawszy się rodzicami, małżonkowie 
otrzymują od Boga dar nowej odpowiedzial-
ności. Ich miłość rodzicielska ma się stać dla 
dzieci widzialnym znakiem tej samej miłości 
Boga, „od której bierze nazwę wszelkie ojco-
stwo na niebie i na ziemi” (por. Ef 3, 15).

Nie należy jednakże zapominać, że także 
wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa nie jest 
możliwe, życie małżeńskie nic traci z tego po-
wodu swojej wartości. Niepłodność fizyczna 
może bowiem dostarczyć małżonkom spo-
sobności do innej, ważnej służby na rzecz 
życia osoby ludzkiej, jak na przykład adopcja, 
różne formy pracy wychowawczej, niesienie 
pomocy innym rodzinom czy dzieciom ubo-
gim lub upośledzonym.

Myśli Błogosławionego Jana Pawła II

Jeśli otwieramy nasze serca na miłość 
Boga, otrzymujemy dary Ducha Świętego; 
pokój, radość, wolność, miłość.  Wiara staje się 
w ten sposób  wybitną formą humanizmu.

Dzieci - najcenniejszy 
dar małżeństwa

Śp. JAN LUPO - redaktor „Siewcy” - 3 października br. odszedł do wieczności

Witkowskiej, „Workuta Golgota Syberii” – Barbary 
Anny Kuklewicz, „Zakwitną wszak róże” – Józefa 
Jasionowskiego. 

Jan był laurea-
tem wyróżnień za 
aktywną działal-
ność społeczną. Był 
człowiekiem wielu 
pasji; w latach 70. ak-
tywnym i cenionym 
k ró t k o f a l o wc e m 
„SP4HKN” – świad-
czyły o tym setki 
p o t w i e rd zo nyc h 
rozmów radiowych 
z całego świata. 
Sam zbudował silną 
na ówczesne czasy 
radiostację krót-
kofalarską. Wcześ-
niej był zapalonym 
modelarzem lotni-
czym. Do ostatnich 
dni, prenumerował 
fachowe periodyki i 
prasę, np.; Skrzydla-
ta Polska, PC Kom-
puter.

Był szanowanym 
i lubianym sejnianin-
nem, dobrym kole-
gą, wojownikiem o 
prawdę, wzorem dla 
młodych.

Kilka słów wy-
p o w i e d z i a n y c h 
nad Jego trumną: 

Ks. Proboszcz w czasie Mszy św. pogrzebowej 
powiedział: „Pan Janek, tworząc naszą parafial-
ną gazetę, wkładał wiele serca w jej wydawanie. 
Fotografował każdy element wystroju bazyliki, 
a składając teksty gazety – nieświadomie przy-
czyniał się do ewangelizowania czytelników”, a 
piszący te słowa na cmentarzu: „... jak to będzie, 
z bazyliki wychodzi procesja świąteczna, a Janek 
nie idzie z przodu z kamerą. Jak to będzie, ulicami 
miasta podąża pochód, orkiestra, mażoretki, pocz-
ty sztandarowe, a Janka nie ma. Jak to będzie...” 
Z pewnością będzie zadowolony, że „Siewca” znów 
się ukazuje. 

Janku, dziękujemy Ci za wszystko i zapewnia-
my, że pamięć o Tobie będzie żywa.  

    Eugeniusz
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MSZA ŚWIĘTA
świadomie przeżywana   

Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II Wieloletni redaktor lokalnej prasy, w tym od 

marca 2003 roku do końca, współpracując 
z wydawcą – Parafialnym Oddziałem Akcji 

Katolickiej, współre-
dagował i przygo-
towywał do druku 
parafialną gazetę 
SIEWCA, łącznie 142 
wydania. Przygo-
towywał do druku 
broszury promujące 
nasze zabytkowe 
sakralne „skarby”, w 
tym trzy wydania 
„Sanktuarium Matki 
Boskiej w Sejnach”, 
„400 lat obecności w 
Sejnach Figury Matki 
Bożej”, „Spacerkiem 
po bazylice sejneń-
skiej” – przewodnik, 
składanki zdjęć „Ba-
zylika Sejneńska”, 
pocztówki. Fotore-
porter, członek koła 
fotografików przy 
Domu Kultury w 
Sejnach. W ostatnich 
kilku latach zapalo-
ny operator kamery 
i realizator filmów, 
na własnym, profe-
sjonalnym sprzęcie 
montażowym. Rea-
lizował głównie fil-
my o wydarzeniach 
w Sejnach. Współre-
alizował film – „Przewodnik po bazylice sejneńskiej” 
– wydany na płycie DVD. Krótkie filmy i anonse 
filmowe były umieszczane w witrynie internetowej 
„You Tube” oraz w jego własnej, nie komercyjnej 
witrynie internetowej „Miasteczko na kresach”. Kry-
tyczne spojrzenie na sejneńską rzeczywistość wy-
raził na banerze tytułowej strony: „Duża kościelna 
wieś, z Magistratem pośrodku”. 

   Był współorganizatorem miejscowej Soli-
darności i honorowym członkiem Stowarzyszenia 
Ziemia Sejneńska, dla którego prawie 20 lat, wyko-
nywał skład (przygotowanie do drukarni) wszyst-
kich materiałów promocyjnych o Ziemi Sejneńskiej, 
a także skład książek, w tym: „Ziemia Sejneńsko 
– Suwalska 1918 – 1920” -  Stanisława Buchowskie-
go, „Sejneńska Służba Zdrowia” – Teresy Rugienis 

„Myśl jest święta i zbawienna modlić się za zmarłymi. Tobie, Boże rzecz przyjemna, zlitowanie się nad nimi”.

Część 10: 
Ojcze nasz  i znak pokoju
Po Modlitwie eucharystycznej następuje 

najstarsza modlitwa, której Jezus nauczył swo-
ich uczniów: Ojcze nasz. W Piśmie Świętym zo-
stała zapisana w Ewangelii Mateusza (6,9-13). 
W modlitwie tej jeszcze raz dajemy wyraz swej 
wierze i wolno nam zwracać się do Boga jako 
do swego Ojca.  Jemu przedkładamy swe proś-
by, wspólnie się modląc: „Ojcze nasz, któryś 
jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź kró-
lestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie 
tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego 
daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie 
wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złe-
go”.  Prośba o chleb powszedni wskazuje już na 
przyjęcie Komunii Świętej. Wydaje się czymś 
naturalnym i nieodzownym, by przystępują-
cy do stołu Pańskiego, podobnie jak rodzina 
zasiadająca do wspólnego posiłku, nie żywili 
wobec siebie żadnej urazy, by przebaczyli so-
bie nawzajem wszystkie winy i życzyli sobie 
nawzajem pokoju. Jasno to wyraża prośba o 
przebaczenie win zawarta w Ojcze nasz i wpro-
wadzająca do modlitwy o pokój i przekazanie 
sobie znaku pokoju. Kapłan mówi:  „Panie Jezu 
Chryste: Tyś powiedział swoim  Apostołom:  
Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję... 
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami”. 
Wierni odpowiadają: „I z duchem twoim”. I 
na znak okazania sobie nawzajem pokoju i 
miłości podają sobie ręce albo wyrażają takie 
pragnienie ukłonem głowy.

Czy wiadomo już... że inni chrześcijanie 
także odmawiają Ojcze nasz ?

Wszyscy chrześcijanie na całym świecie 
odmawiają tę modlitwę. Niekiedy na końcu 
Ojcze nasz dodaje się słowa uwielbienia: „Bo 
Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na 
wieki”, od pierwszych wieków dołączane do 
niej, potem nieco zapomniane i ponownie 
odkryte przez protestantów.

że kapłan katolicki przed słowami 
uwielbienia: „Bo Twoje jest królestwo...” 
odmawia jeszcze pewną modlitwę?

Tak, modli się: „Wybaw nas, Panie, od zła
wszelkiego...”. Dopiero po tej modlitwie 

następują wspomniane słowa uwielbienia, 
które protestanci wypowiadają zaraz po Ojcze 
nasz. Ale i katolicy często wypowiadają słowa 
tej pochwały zaraz po Ojcze nasz, a więc bez 
żadnej dodatkowej modlitwy.

Wedle zamysłu Bożego, małżeństwo jest 
podstawa szerszej wspólnoty rodzinnej, po-
nieważ sama instytucja małżeństwa i miłość 
małżeńska są skierowane ku rodzeniu i wy-
chowaniu potomstwa, w którym znajdują 
swoje uwieńczenie.

W swej najgłębszej rzeczywistości mi-
łość jest istotowo darem, a miłość małżeń-
ska, prowadząc małżonków do wzajemnego 
„poznania”, które czyni z nich „jedno ciało”, 
nie wyczerpuje się wśród nich dwojga, gdyż 
uzdalnia ich do największego oddania, dzięki 
któremu stają się współpracownikami Boga, 
udzielając daru życia nowej osobie ludzkiej. W 
ten sposób małżonkowie, oddając się sobie, 
wydają z siebie nową rzeczywistość - dziecko, 
żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności 
małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezą 
ojcostwa i macierzyństwa.

Stawszy się rodzicami, małżonkowie 
otrzymują od Boga dar nowej odpowiedzial-
ności. Ich miłość rodzicielska ma się stać dla 
dzieci widzialnym znakiem tej samej miłości 
Boga, „od której bierze nazwę wszelkie ojco-
stwo na niebie i na ziemi” (por. Ef 3, 15).

Nie należy jednakże zapominać, że także 
wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa nie jest 
możliwe, życie małżeńskie nic traci z tego po-
wodu swojej wartości. Niepłodność fizyczna 
może bowiem dostarczyć małżonkom spo-
sobności do innej, ważnej służby na rzecz 
życia osoby ludzkiej, jak na przykład adopcja, 
różne formy pracy wychowawczej, niesienie 
pomocy innym rodzinom czy dzieciom ubo-
gim lub upośledzonym.

Myśli Błogosławionego Jana Pawła II

Jeśli otwieramy nasze serca na miłość 
Boga, otrzymujemy dary Ducha Świętego; 
pokój, radość, wolność, miłość.  Wiara staje się 
w ten sposób  wybitną formą humanizmu.

Dzieci - najcenniejszy 
dar małżeństwa

Śp. JAN LUPO - redaktor „Siewcy” - 3 października br. odszedł do wieczności

Witkowskiej, „Workuta Golgota Syberii” – Barbary 
Anny Kuklewicz, „Zakwitną wszak róże” – Józefa 
Jasionowskiego. 

Jan był laurea-
tem wyróżnień za 
aktywną działal-
ność społeczną. Był 
człowiekiem wielu 
pasji; w latach 70. ak-
tywnym i cenionym 
k ró t k o f a l o wc e m 
„SP4HKN” – świad-
czyły o tym setki 
p o t w i e rd zo nyc h 
rozmów radiowych 
z całego świata. 
Sam zbudował silną 
na ówczesne czasy 
radiostację krót-
kofalarską. Wcześ-
niej był zapalonym 
modelarzem lotni-
czym. Do ostatnich 
dni, prenumerował 
fachowe periodyki i 
prasę, np.; Skrzydla-
ta Polska, PC Kom-
puter.

Był szanowanym 
i lubianym sejnianin-
nem, dobrym kole-
gą, wojownikiem o 
prawdę, wzorem dla 
młodych.

Kilka słów wy-
p o w i e d z i a n y c h 
nad Jego trumną: 

Ks. Proboszcz w czasie Mszy św. pogrzebowej 
powiedział: „Pan Janek, tworząc naszą parafial-
ną gazetę, wkładał wiele serca w jej wydawanie. 
Fotografował każdy element wystroju bazyliki, 
a składając teksty gazety – nieświadomie przy-
czyniał się do ewangelizowania czytelników”, a 
piszący te słowa na cmentarzu: „... jak to będzie, 
z bazyliki wychodzi procesja świąteczna, a Janek 
nie idzie z przodu z kamerą. Jak to będzie, ulicami 
miasta podąża pochód, orkiestra, mażoretki, pocz-
ty sztandarowe, a Janka nie ma. Jak to będzie...” 
Z pewnością będzie zadowolony, że „Siewca” znów 
się ukazuje. 

Janku, dziękujemy Ci za wszystko i zapewnia-
my, że pamięć o Tobie będzie żywa.  

    Eugeniusz
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Ogłoszenia duszpasterskie

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.

Ofiarodawcy na remont

Sakrament Chrztu Świętego:  
23/09/2012 Bartosz Jungiewicz
14/10/2012 Maja Szeszko, Szymon Skupień, 
     Dominik Skupień

Sakrament małżeństwa: 
22/09/2012
Urszula Malinowska i Dariusz Niewulis
29/09/2012
Wioleta Pawlukowska i Marcin Przeborowski
06/10/2012
Justyna Miszkiel iMarcin Głogowski

Zapowiedzi przedślubne:
1. Artur Łabutis, kawaler, Sejny, Parafia tutej-

sza i Jolanta Wydra, panna, Przystawańce, Parafia 
Puńsk.

2. Przemysław Fidrych, kawaler, Sejny, Parafia  
tutejsza i Natalia Barcz, panna, Suwałki, Parafia 
Najśw. Serca Pana Jezusa.

3. Krzysztof Bernecki, kawaler, Sejny, Parafia 
tutejsza i Ilona Korgól, panna, Włoszczowa, Parafia 
bł. Józefa Pawłowskiego.

Odeszli do wieczności:
 Franciszek Miszkiel, Iwanówka (l. 85) zm. 15/09/2012
 Henryka Kunicka, Sejny (l. 81) zm. 23/09/2012
 Józef Andrzejewski, Skustele (l. 75) zm. 30/09/2012
 Marianna Chraboł, Sejny (l. 84) zm. 02/10/2012
 Jan Lupo, Sejny (l. 67) zm. 03/10/2012
 Sławomir Rydzewski, Zaleskie (l. 32) zm. 03/10/2012
 Waleria Sojka,  Sejny (l. 75) zm. 07/10/2012
 Barbara Daniłowicz, Sejny (l. 55) zm. 09/10/2012
 Jadwiga Sikorska, Nowosady (l. 77) zm. 10/10/2012

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego, remont okien w Bazylice 
i wymianę okien w klasztorze. Ofiary złożyło 
1876 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie) na 
sumę 163 800 zł. Umieszczamy sukcesywnie 
listę ofiarodawców.
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Krutul Marian Łucja,Sejny, Wojska Polskiego 

Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego 
Moroz  Irena,Sejny, Konarskiego 
Kosińscy Edmund Krystyna,Sejny, Łąkowa 
Matan Grzegorz Mirosława,Sejny, Woj. Polskiego 
Zielepucha Witold Grażyna,Sejny, Woj. Polskiego 
Gryszkiewicz Ryszard Bogusława,Sejny, Młynarska 
Zielińscy Andrzej Renata,Sejny, Młynarska 
Ignatowicz Krzysztof Anna,Sejny, Zawadzkiego 
Kaufman  Wioleta,Iwanówka 
Oleksiak Paulina Wojciech,Sejny, Cisowa
Burdyn Stanisław Barbara,Sejny, Świerczewskiego 
Łebscy,Bubele 
Fiedorowicz Romuald Marianna,Sejny, Parkowa 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Ogórkis Czesław Aldona,Konstantynówka 
Namiotko  Natalia,Sejny, Strażacka 
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury 
Pietkowska Janina,Sejny, Konarskiego 
Choroszko Józef Irena,Sejny, Konarskiego 
Kondracka  Helena,Sejny, Konarskiego 
Giniewicz  Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego 
Kółko Żywego Różańca św. Franciszka,
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Czarnieccy Antoni Irena,Sankury 
Andrukanis Kazimierz Zofia,Świackie 
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna 
Zajkowscy Jerzy Irena,Sejny, Parkowa 
Andruszkiewicz Kazimierz Leokadia,Gryszkańce 
Radzewicz  Aniela,Sejny, Konarskiego 
Stawieccy Zbigniew Teresa,Sejny, Woj. Polskiego 
Staśkiewicz  Alicja,Sejny, Konarskiego 
Kowalewska Anna,Sejny, 1 Maja 
Żukowska Helena,Konstantynówka 
Kwaterscy Józef Irena,Sejny, Konopnickiej 
Brunejko Józef Dorota,Bubele 
Modzelewscy Sławomir Anna,Sejny, Konopnickiej 
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego 
Franiak Kazimierz Joanna,Sejny, Parkowa 
Radzewicz Ryszard Irena,Sejny, Konarskiego 
Korzecka  Helena,Sejny, Zawadzkiego 
Jatkowscy Marek Zofia,Sejny, Emilii Plater 
Brzezińscy Jan Stanisława,Sejny, Piłsudskiego 
Brzozowscy Krzysztof Katarzyna Anna,Posejny 
Auron Marian Sabina,Sejny, Konarskiego 
Miszkiel  Aneta,Marynowo 
Suchocka  Zofia,Sejny, Piłsudskiego 
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego 
Pokutko Eugeniusz Teresa,Sejny, Konarskiego 
Sulżyńska Wanda,Sejny, Wojska Polskiego 

1Dziś Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny.  „Głosić wiarę z radością” – to myśl prze-
wodnia Tygodnia Misyjnego. To ma być czas duchowego i materialnego wsparcia misyjnego dzieła. 

Dla każdego z nas niech to będzie czas powrotu do Jezusa, zafascynowania się na nowo Jego bliskością 
i miłością oraz odważnej decyzji, aby iść i radośnie dzielić się wiarą. Dzisiejsze ofiary składane na tacę 
będą przeznaczone na Papieskie Dzieła Misyjne.

2Dobiega końca miesiąc modlitwy różańcowej. Poczujmy się wewnętrznie zobowiązani do wzięcia 
udziału w nabożeństwie październikowym, podczas którego rozważamy tajemnice różańca świętego. 

Różaniec dzisiaj o 17.00, a codziennie po wieczornej Mszy św.; dzieci zapraszamy na modlitwę różańcową 
w środę i w piątek o godz. 16.00, a młodzież na czwartkowe spotkanie eucharystyczno-różańcowe. 

3Ostatnia niedziela miesiąca poświęcona jest w liturgii wspomnieniu poświęcenia własnej świątyni. 
Jest to okazja do modlitwy za fundatorów, budowniczych i restauratorów naszej świątyni. Wybu-

dowana w początkach XVII wieku jako kościół klasztorny, a w II połowie XVIII wieku przebudowana i 
powiększona nabrała dzisiejszego kształtu i wyglądu. Stało się to dzięki ofiarności możnych ludzi, których 
portrety znajdują się w naszej Bazylice: Jerzego Grodzińskiego i Róży Strutyńskiej z Platerów. Modlimy 
się za tych fundatorów i za wszystkich, którzy remontowali, odnawiali i upiększali naszą świątynię; za 
wszystkich, którzy się w niej gromadzili na modlitwę – za zakonników, kapłanów i świeckich; i za nas, 
żyjących dzisiaj, w XXI wieku gromadzących się na Eucharystię i modlitwie u stóp Matki Bożej naszej Pani 
Sejneńskiej czczonej w naszej świątyni od 410 lat. Jesteśmy zatem dziedzicami, czyli spadkobiercami 
tej długiej historii i jesteśmy zobowiązani o nich wszystkich pamiętać i troszczyć się o naszą świątynię 
dla przyszłych pokoleń. Dobrze, że Kościół w tę właśnie niedzielę nam o tym przypomina.

4Dzieci klas drugich, które przygotowują się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii i ich rodzi-
ców zapraszam na Mszę św. w niedzielę, 28 października o godz. 15.00. Dzieci otrzymają modlitewniki, 

które będą pomocne w budowaniu postawy osobistej pobożności i aktywnego udziału w liturgii.

5Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzić będziemy we czwartek, 1 listopada. Msze św. o godz.: 
7.00; 8.30; 10.00; 13.00 (LT) i 17.30. Nie będzie Mszy w Krasnowie, a suma o 11.30 będzie sprawowana 

na cmentarzu. Po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszymy w procesji modlitewnej na stary cmentarz, gdzie 
po modlitwie w różnych miejscach cmentarza będzie Msza św. przy kaplicy Wolmerów. 

6Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny obchodzić będziemy 
w piątek, 2 listopada. Msze Święte o godz. 6.30; 8.00; 10;00. Po południu o godz. 15.00 zgromadzimy 

się w kościele na Koronce do Bożego Miłosierdzia i pójdziemy w procesji modlitewnej na nowy cmen-
tarz, gdzie po modlitwie w różnych częściach cmentarza będzie Msza św. za naszych zmarłych. Przez 
osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny 
za pobożne nawiedzenie cmentarza, pełny udział w Eucharystii, odmówienie modlitwy w intencjach 
wyznaczonych przez Ojca Świętego. Codziennie od 3 listopada modlitwa wspominkowa za zmarłych, 
których imiona wypisaliśmy na wspominkowych kartkach. Przed wieczorną Mszą św. różaniec lub 
koronka ofiarowana za zmarłych. Przychodźmy nieco wcześniej, aby wspólnie się modlić.

7W pierwszych dniach listopada przypadają pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitwy za kapłanów 
i  o nowe powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek – dzień pokuty i wynagrodzenia Boskie-

mu Serca Zbawiciela za wszelkie zniewagi, brak szacunku dla Najśw. Sakramentu – ten dzień będzie 
nieco zmieniony, bo jest to Dzień Zaduszny – chorych i starszych odwiedzimy w domach z Komunią 
św. od godz. 11.00 (można jeszcze zgłaszać adresy tych osób, jeśli nie zrobiliśmy tego miesiąc temu); 
po Mszy św. o godz. 10.00 do godz. 15.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu; po południu 
nie będzie już Mszy o 16.00 ani wieczorem, ponieważ będzie nabożeństwo i Msza św. na cmentarzu 
nowym; pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi – spotkanie człon-
ków Żywego Różańca o godz. 17.00.

8Trwa remont domu parafialnego; druga kondygnacja jest w trakcie tynkowania, założona została 
instalacja centralnego ogrzewania i budynek jest już w tej chwili ogrzewany. W miarę możliwości 

finansowych będą prowadzone prace wykończeniowe trzeciej kondygnacji budynku, aby można było jak 
najprędzej tam wrócić i zamieszkać – na razie tymczasowo, ponieważ docelowo plebanią będzie druga 
kondygnacja. Dobiegły prace remontowe okien w naszej Bazylice. 6 okien zostało odremontowane i 
wstawione dodatkowo okna zewnętrzne z alumetalu. Ociepliło to znacznie wnętrze naszej świątyni. 
Zakończone zostały również prace przy wymianie okien w klasztorze. Ale dług z tym związany pozostał. 
Wdzięczny jestem naszym Parafianom, a także Ofiarodawcom spoza Parafii za ofiary składane na te 
cele i zachęcam innych, zwłaszcza tych, którzy jak dotąd żadnej jeszcze ofiary nie złożyli do włączenia 
się w to wspólne dzieło. Koperty na ofiary wyłożone są na stoliku za ławkami. 
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Ogłoszenia duszpasterskie

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.

Ofiarodawcy na remont

Sakrament Chrztu Świętego:  
23/09/2012 Bartosz Jungiewicz
14/10/2012 Maja Szeszko, Szymon Skupień, 
     Dominik Skupień

Sakrament małżeństwa: 
22/09/2012
Urszula Malinowska i Dariusz Niewulis
29/09/2012
Wioleta Pawlukowska i Marcin Przeborowski
06/10/2012
Justyna Miszkiel iMarcin Głogowski

Zapowiedzi przedślubne:
1. Artur Łabutis, kawaler, Sejny, Parafia tutej-

sza i Jolanta Wydra, panna, Przystawańce, Parafia 
Puńsk.

2. Przemysław Fidrych, kawaler, Sejny, Parafia  
tutejsza i Natalia Barcz, panna, Suwałki, Parafia 
Najśw. Serca Pana Jezusa.

3. Krzysztof Bernecki, kawaler, Sejny, Parafia 
tutejsza i Ilona Korgól, panna, Włoszczowa, Parafia 
bł. Józefa Pawłowskiego.

Odeszli do wieczności:
 Franciszek Miszkiel, Iwanówka (l. 85) zm. 15/09/2012
 Henryka Kunicka, Sejny (l. 81) zm. 23/09/2012
 Józef Andrzejewski, Skustele (l. 75) zm. 30/09/2012
 Marianna Chraboł, Sejny (l. 84) zm. 02/10/2012
 Jan Lupo, Sejny (l. 67) zm. 03/10/2012
 Sławomir Rydzewski, Zaleskie (l. 32) zm. 03/10/2012
 Waleria Sojka,  Sejny (l. 75) zm. 07/10/2012
 Barbara Daniłowicz, Sejny (l. 55) zm. 09/10/2012
 Jadwiga Sikorska, Nowosady (l. 77) zm. 10/10/2012

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego, remont okien w Bazylice 
i wymianę okien w klasztorze. Ofiary złożyło 
1876 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie) na 
sumę 163 800 zł. Umieszczamy sukcesywnie 
listę ofiarodawców.
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Krutul Marian Łucja,Sejny, Wojska Polskiego 

Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego 
Moroz  Irena,Sejny, Konarskiego 
Kosińscy Edmund Krystyna,Sejny, Łąkowa 
Matan Grzegorz Mirosława,Sejny, Woj. Polskiego 
Zielepucha Witold Grażyna,Sejny, Woj. Polskiego 
Gryszkiewicz Ryszard Bogusława,Sejny, Młynarska 
Zielińscy Andrzej Renata,Sejny, Młynarska 
Ignatowicz Krzysztof Anna,Sejny, Zawadzkiego 
Kaufman  Wioleta,Iwanówka 
Oleksiak Paulina Wojciech,Sejny, Cisowa
Burdyn Stanisław Barbara,Sejny, Świerczewskiego 
Łebscy,Bubele 
Fiedorowicz Romuald Marianna,Sejny, Parkowa 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Ogórkis Czesław Aldona,Konstantynówka 
Namiotko  Natalia,Sejny, Strażacka 
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury 
Pietkowska Janina,Sejny, Konarskiego 
Choroszko Józef Irena,Sejny, Konarskiego 
Kondracka  Helena,Sejny, Konarskiego 
Giniewicz  Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego 
Kółko Żywego Różańca św. Franciszka,
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Czarnieccy Antoni Irena,Sankury 
Andrukanis Kazimierz Zofia,Świackie 
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna 
Zajkowscy Jerzy Irena,Sejny, Parkowa 
Andruszkiewicz Kazimierz Leokadia,Gryszkańce 
Radzewicz  Aniela,Sejny, Konarskiego 
Stawieccy Zbigniew Teresa,Sejny, Woj. Polskiego 
Staśkiewicz  Alicja,Sejny, Konarskiego 
Kowalewska Anna,Sejny, 1 Maja 
Żukowska Helena,Konstantynówka 
Kwaterscy Józef Irena,Sejny, Konopnickiej 
Brunejko Józef Dorota,Bubele 
Modzelewscy Sławomir Anna,Sejny, Konopnickiej 
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego 
Franiak Kazimierz Joanna,Sejny, Parkowa 
Radzewicz Ryszard Irena,Sejny, Konarskiego 
Korzecka  Helena,Sejny, Zawadzkiego 
Jatkowscy Marek Zofia,Sejny, Emilii Plater 
Brzezińscy Jan Stanisława,Sejny, Piłsudskiego 
Brzozowscy Krzysztof Katarzyna Anna,Posejny 
Auron Marian Sabina,Sejny, Konarskiego 
Miszkiel  Aneta,Marynowo 
Suchocka  Zofia,Sejny, Piłsudskiego 
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego 
Pokutko Eugeniusz Teresa,Sejny, Konarskiego 
Sulżyńska Wanda,Sejny, Wojska Polskiego 

1Dziś Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny.  „Głosić wiarę z radością” – to myśl prze-
wodnia Tygodnia Misyjnego. To ma być czas duchowego i materialnego wsparcia misyjnego dzieła. 

Dla każdego z nas niech to będzie czas powrotu do Jezusa, zafascynowania się na nowo Jego bliskością 
i miłością oraz odważnej decyzji, aby iść i radośnie dzielić się wiarą. Dzisiejsze ofiary składane na tacę 
będą przeznaczone na Papieskie Dzieła Misyjne.

2Dobiega końca miesiąc modlitwy różańcowej. Poczujmy się wewnętrznie zobowiązani do wzięcia 
udziału w nabożeństwie październikowym, podczas którego rozważamy tajemnice różańca świętego. 

Różaniec dzisiaj o 17.00, a codziennie po wieczornej Mszy św.; dzieci zapraszamy na modlitwę różańcową 
w środę i w piątek o godz. 16.00, a młodzież na czwartkowe spotkanie eucharystyczno-różańcowe. 

3Ostatnia niedziela miesiąca poświęcona jest w liturgii wspomnieniu poświęcenia własnej świątyni. 
Jest to okazja do modlitwy za fundatorów, budowniczych i restauratorów naszej świątyni. Wybu-

dowana w początkach XVII wieku jako kościół klasztorny, a w II połowie XVIII wieku przebudowana i 
powiększona nabrała dzisiejszego kształtu i wyglądu. Stało się to dzięki ofiarności możnych ludzi, których 
portrety znajdują się w naszej Bazylice: Jerzego Grodzińskiego i Róży Strutyńskiej z Platerów. Modlimy 
się za tych fundatorów i za wszystkich, którzy remontowali, odnawiali i upiększali naszą świątynię; za 
wszystkich, którzy się w niej gromadzili na modlitwę – za zakonników, kapłanów i świeckich; i za nas, 
żyjących dzisiaj, w XXI wieku gromadzących się na Eucharystię i modlitwie u stóp Matki Bożej naszej Pani 
Sejneńskiej czczonej w naszej świątyni od 410 lat. Jesteśmy zatem dziedzicami, czyli spadkobiercami 
tej długiej historii i jesteśmy zobowiązani o nich wszystkich pamiętać i troszczyć się o naszą świątynię 
dla przyszłych pokoleń. Dobrze, że Kościół w tę właśnie niedzielę nam o tym przypomina.

4Dzieci klas drugich, które przygotowują się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii i ich rodzi-
ców zapraszam na Mszę św. w niedzielę, 28 października o godz. 15.00. Dzieci otrzymają modlitewniki, 

które będą pomocne w budowaniu postawy osobistej pobożności i aktywnego udziału w liturgii.

5Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzić będziemy we czwartek, 1 listopada. Msze św. o godz.: 
7.00; 8.30; 10.00; 13.00 (LT) i 17.30. Nie będzie Mszy w Krasnowie, a suma o 11.30 będzie sprawowana 

na cmentarzu. Po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszymy w procesji modlitewnej na stary cmentarz, gdzie 
po modlitwie w różnych miejscach cmentarza będzie Msza św. przy kaplicy Wolmerów. 

6Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny obchodzić będziemy 
w piątek, 2 listopada. Msze Święte o godz. 6.30; 8.00; 10;00. Po południu o godz. 15.00 zgromadzimy 

się w kościele na Koronce do Bożego Miłosierdzia i pójdziemy w procesji modlitewnej na nowy cmen-
tarz, gdzie po modlitwie w różnych częściach cmentarza będzie Msza św. za naszych zmarłych. Przez 
osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny 
za pobożne nawiedzenie cmentarza, pełny udział w Eucharystii, odmówienie modlitwy w intencjach 
wyznaczonych przez Ojca Świętego. Codziennie od 3 listopada modlitwa wspominkowa za zmarłych, 
których imiona wypisaliśmy na wspominkowych kartkach. Przed wieczorną Mszą św. różaniec lub 
koronka ofiarowana za zmarłych. Przychodźmy nieco wcześniej, aby wspólnie się modlić.

7W pierwszych dniach listopada przypadają pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitwy za kapłanów 
i  o nowe powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek – dzień pokuty i wynagrodzenia Boskie-

mu Serca Zbawiciela za wszelkie zniewagi, brak szacunku dla Najśw. Sakramentu – ten dzień będzie 
nieco zmieniony, bo jest to Dzień Zaduszny – chorych i starszych odwiedzimy w domach z Komunią 
św. od godz. 11.00 (można jeszcze zgłaszać adresy tych osób, jeśli nie zrobiliśmy tego miesiąc temu); 
po Mszy św. o godz. 10.00 do godz. 15.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu; po południu 
nie będzie już Mszy o 16.00 ani wieczorem, ponieważ będzie nabożeństwo i Msza św. na cmentarzu 
nowym; pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi – spotkanie człon-
ków Żywego Różańca o godz. 17.00.

8Trwa remont domu parafialnego; druga kondygnacja jest w trakcie tynkowania, założona została 
instalacja centralnego ogrzewania i budynek jest już w tej chwili ogrzewany. W miarę możliwości 

finansowych będą prowadzone prace wykończeniowe trzeciej kondygnacji budynku, aby można było jak 
najprędzej tam wrócić i zamieszkać – na razie tymczasowo, ponieważ docelowo plebanią będzie druga 
kondygnacja. Dobiegły prace remontowe okien w naszej Bazylice. 6 okien zostało odremontowane i 
wstawione dodatkowo okna zewnętrzne z alumetalu. Ociepliło to znacznie wnętrze naszej świątyni. 
Zakończone zostały również prace przy wymianie okien w klasztorze. Ale dług z tym związany pozostał. 
Wdzięczny jestem naszym Parafianom, a także Ofiarodawcom spoza Parafii za ofiary składane na te 
cele i zachęcam innych, zwłaszcza tych, którzy jak dotąd żadnej jeszcze ofiary nie złożyli do włączenia 
się w to wspólne dzieło. Koperty na ofiary wyłożone są na stoliku za ławkami. 
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Intencje mszalne 21.10.-04.11.2012 r.
NIEDZIELA, 21 października 2012 
07:00 +Antoni Kochański i zm. z rodziny
Kaplica Sióstr: +Antoni Okulanis (greg)
08:30 +Józef Obuchowski (27 rocz.)
10:00 +Robert Czeszkiewicz (4 rocz.)
11:30  O błog. Boże i miłość dla Anety i Krzysztofa 

Strękowskich w 7 rocz. ślubu i dla rodziny
11:30 +Stanisława +Stanisław i zm. z rodziny Ła-

banowskich
13:00 LT: +Józef Winikajtis +Wincenty +Marianna 

+Michalina +Bronisława Chmielewscy
Krasnowo: +Aniela +Piotr +Stanisław z rodz. Łeb-

kowskich
17:30 +Józef Węgrzynowicz (7 rocz.) +Maria +Alek-

sander +Maria +Antoni  Pachuccy +Aniela
PONIEDZIAŁEK, 22 października 2012 
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
06:30 +Bronisław Jasiewicz (8 rocz.)
08:00 +Irena +Kazimierz i z rodz. Wojtyrów
08:00 +Antoni Draugialis (4 rocz.)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Klau-

dii w 20 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Piotr Rogucki (9mc) 
17:30 +Stefan Winiewicz (23 rocz.) +Zofia
WTOREK, 23 października 2012
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
08:00 Dziękczynno-błagalna za całą rodzinę
08:00 +Anna +Zygmunt Michalscy i ich rodzice 
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Marianny i 

Mirosława w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Czesław Żegarski (3mc)
17:30 +Jan Pieczulis (6mc)
ŚRODA, 24 października 2012
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
08:00 +Stanisław +Marianna +Stanisław Moroz
08:00 +Jadwiga +Antoni +Józef +Jan z rodz. Staś-

kiel +Stanisław Moroz
08:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneń-

skiej dla Reginy Misiewicz w 80 rocz. urodz. 
i dla rodziny 

17:30 +Waleria Sojka
17:30 +Konstanty +Piotr +Zofia Drucis
CZWARTEK, 25 października 2012 
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
08:00 +Antoni Kaufman (7mc)
08:00 +Ks. Sylwester +Szczepan +Kazimierz z rodz. 

Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
17:30 +Henryka Kunicka (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jan +Marianna Szulc
17:30 +Janina +Wiesław Pachuccy
PIĄTEK, 26 października 2012 
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
08:00 +Rozalia +Bronisław +Marianna Moroz
08:00 +Jan Paprotka (10 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Eugenia Winiewicz (9mc)
17:30 +Agnieszka Tubiszewska (9 rocz.)
17:30 +Adam +Stefania z rodz. Grablun

SOBOTA, 27 października 2012 
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
06:30 +Anna +Wiktor Budowicz +Teofila Moroz
08:00 +Wincenty +Halina +Józefa +Feliks Jastrzębscy
08:00 +Wiktoria +Stanisław Marcinkiewicz 
 i ich rodzice
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Honorata +Zygmunt Malinowscy
17:30 +Malwina (9 rocz.) +Eugeniusz Myszczyńscy
NIEDZIELA, 28 października 2012
07:00 +Tadeusz Domel, jego rodzice i rodzeństwo
Kaplica Sióstr: + Antoni Okulanis (greg) 
08:30 +Tadeusz Okulanis i jego rodzice 
10:00 +Zofia +Franciszek Rasiul i ich rodzice
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla 

parafian wsi Łopuchowo
11:30  +Tadeusz +Włodzimierz i zm. z rodziny
13:00 LT: +Jan +Magdalena z rodz. Matulewicz 

+Antoni +Katarzyna +Józef Gryguć
Krasnowo:  +Józef +Ewa +Jerzy +Jerzy +Jan z rodz. 

Czarniewskich 
17:30 +Tadeusz Palanis +s. Weronika Wojciecho-

wicz (16 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 29 października 2012
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
08:00 O błog. Boże, zgodę i miłość dla Ewy i Dariusza
08:00 +Emilia +Bronisław Jurkiewicz +Józef 
 +Aleksandra Żegarscy
17:30 +Tadeusz Urbański 
17:30 +Helena +Antoni +Janina +Jan Leszczyńscy
WTOREK, 30 października 2012
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
08:00 +Henryk Klidzio (1 rocz.)
08:00 +Józef Gryguć  
17:30 +Stanisław Grzędziński
17:30 +Helena Krejczman (5mc)
17:30 +Romuald Fejfer +Leszek Fiedorowicz
ŚRODA, 31 października 2012 
06:30 +Michał +Józefa Zegar
08:00 +Bronisław +Aleksandra Durtan +Czesław 

+Zofia +Wincenty Szlaużys
08:00 +Kazimiera +Bolesław +Feliks Tameccy
08:00 +Grzegorz Matusiewicz (1 rocz.)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
17:30 +Jan +Anna Łastowscy +Józef 
 +Danuta Sawicka
CZWARTEK, 1 listopada 2012 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
07:00 +Antoni +Emilia +Jan Kąkolewscy
08:30 +Marzena Niwińska +Ryszard Panczenko 

+Józef Romanowski i rodz. Uminowicz 
+Henryk Turowski i z +Henryk +Marianna 
z rodz. Radzewicz 

10:00 +Olgierd +Antonina Klucznik i ich rodzice
Cmentarz: 11:30 +Zofia +Franciszek Rasiul 
 +Weronika +Antoni Raglis
 11:30 +Stefan +Zdzisław i z rodz. Sikorskich

 11:30 Za zmarłych naszych Parafian i dusze 
w czyśćcu cierpiące

13:00 LT: +Wincenty Biernacki i jego rodzice 
 +Józef +Weronika i z rodz. Misiukanis
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i opiekę 

MB Sejneńskiej dla Jadwigi Koncewicz 
 w 80 rocz. urodz.
PIĄTEK, 2 listopada 2012 Dzień Zaduszny
06:30 +z rodz. Łukaszewiczów i Czarneckich
08:00 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
08:00 +Czesława +Franciszek Kołpak
10:00 +Józefa (31 rocz.) +Wincenty +Józef +Antoni 

z rodz. Grażulewicz
13:00 LT: +Aniela +Franciszek Stankiewicz +Aniela 

+Witaly Markiewicz +Jan +Dominik +Ewa 
+Stanisław +Stefania Karaneccy

Cmentarz: 15:00 +z rodz. Zyskowskich i Barano-
wiczów

 15:00 +Józef Polanis (4mc)
SOBOTA, 3 listopada 2012
06:30 +Leontyna Krawczyk
08:00 +Tadeusz Okulanis (2 rocz.)
08:00 +z rodz. Zubowiczów i Krakowskich
08:30 +Bronisław Kuklewicz (1 rocz.) +Eugenia 
 i ich rodzice (egzekwie)
17:30 +Leokadia Namiotko
17:30 +Alfons Bernecki (18 rocz.)
17:30 +Lucjan Karłowicz
NIEDZIELA, 4 listopada 2012 
07:00 +Janina Okulanis (7 rocz.)
08:30 +Natalia +Edwin Miszkiel i ich rodzice
10:00 +Antoni Czokajło +Franciszek Staniewicz
11:30  Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla 

Parafian wsi Zaleskie
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Za zmar-

łych członków Wspólnoty
13:00 LT: +Danuta Janulewicz +Biruta  
 +Jan Maksimowicz i jego rodzice 
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Jadwiga +Wiktor +Stanisław Bednarscy

Razem na Jasną Górę 
zaprosić Matkę Bożą do nas

Zastanawiamy się nad sensem pielgrzymowania 
na Jasną Górę i wartością peregrynacji Cu-

downego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która 
nastąpi jesienią przyszłego roku – rozpocznie się 
23 września w Suwałkach. W miesiącu październi-
ku przychodzi nam z pomocą błogosławiony Jan 
Paweł II (16 października 1978 roku wybrany na 
papieża) i błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, 
którego wspominaliśmy 19 października, w ko-
lejną rocznicę jego męczeńskiej śmierci w 1984 
roku. Ksiądz Jerzy Popiełuszko zapoczątkował w 
1982 roku Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy 
przed tron Matki Bożej Częstochowskiej. Od 30 
lat w trzecią niedzielę września gromadzą się na 
Jasnej Górze członkowie i sympatycy „Solidarno-
ści”. Tysiące pielgrzymów ze swoimi sztandara-
mi staje przed Obliczem Jasnogórskiej Pani, aby 
dziękować za opiekę i prosić Bożą Rodzicielkę 
o wsparcie tak potrzebne polskim pracowni-
kom oraz tym, którzy nie mają pracy, lub mając 
pracę nie są w stanie utrzymać swoich rodzin.
 Myśląc o polsko-litewskiej pielgrzym-
ce z Sejn do Częstochowy warto wspomnieć 
Światowy Dzień Młodzieży zorganizowany w 
sierpniu 1991 roku na Jasnej Górze, w którym 
uczestniczył papież Jan Paweł II wśród około 
2 milionów młodych ludzi z całego świata, w 
tym także Polski i Litwy. Ojciec Święty wypo-
wiedział wtedy bardzo ważne dla nas słowa:
„Trzeba, ażeby to, co przez długie dziesięciolecia 
było na tym kontynencie (europejskim) rozdzielone 
przemocą, zbliżyło się do siebie. Ażeby Europa dla 
dobra całej ludzkiej rodziny szukała na przyszłość 
jedności, wracając do swych chrześcijańskich ko-
rzeni”. Ponadto papież przemówił do młodzieży z 
Litwy w języku litewskim: „Drodzy Litwini, chłopcy 
i dziewczęta, przybyli w tej pielgrzymce modlitwy 
ze swej ojczyzny! Serdecznie was pozdrawiam i 
życzę, abyście zanieśli w rodzinne strony miłość 
Maryi oraz ducha przyjaźni, pokoju i modlitwy”.
Niech powyższa refleksja posłuży dzieciom, 
młodzieży i dorosłym, jako zachęta do przy-
gotowania się i udziału w pieszej pielgrzymce 
z Sejn na Jasną Górę w 2013 roku. Módlmy się 
codziennie w intencji dobrego przygotowania 
i realizacji zamierzonych planów.  Ks. Grzegorz 

Ofiarodawcy cd.
Janczulewicz Jerzy Janina,Sejny, Topolowa 
Milewska  Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Kaczanowska  Stanisława,Sejny, Woj. Polskiego 
Łuba Jan Barbara,Sejny, Konarskiego 
Andrejczyk Stanisław Janina,Posejanka 
Andrejczyk Helena,Posejanka 
Bartoszewicz Józef,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego 
Fiedorowicz Wacław Jadwiga,Daniłowce 
Krzywak Julian Maria,Sejny, Wojska Polskiego 
Szafranowscy Henryk Marianna,Sejny,Woj. Polskiego 
Morawscy Ryszard Danuta,Sejny, Łąkowa 
Tomczyk Stanisław Czesława,Sejny,Konarskiego 
Jurkiewicz Jan Janina,Radziuszki 
Pietuszewscy Grzegorz Ewa,Sejny, Cisowa 

Rodzina jest drogą Kościoła. Rodzina 
jest organizacyjnie zespolona z narodem, 
a naród z rodziną.   Jan Paweł II
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Intencje mszalne 21.10.-04.11.2012 r.
NIEDZIELA, 21 października 2012 
07:00 +Antoni Kochański i zm. z rodziny
Kaplica Sióstr: +Antoni Okulanis (greg)
08:30 +Józef Obuchowski (27 rocz.)
10:00 +Robert Czeszkiewicz (4 rocz.)
11:30  O błog. Boże i miłość dla Anety i Krzysztofa 

Strękowskich w 7 rocz. ślubu i dla rodziny
11:30 +Stanisława +Stanisław i zm. z rodziny Ła-

banowskich
13:00 LT: +Józef Winikajtis +Wincenty +Marianna 

+Michalina +Bronisława Chmielewscy
Krasnowo: +Aniela +Piotr +Stanisław z rodz. Łeb-

kowskich
17:30 +Józef Węgrzynowicz (7 rocz.) +Maria +Alek-

sander +Maria +Antoni  Pachuccy +Aniela
PONIEDZIAŁEK, 22 października 2012 
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
06:30 +Bronisław Jasiewicz (8 rocz.)
08:00 +Irena +Kazimierz i z rodz. Wojtyrów
08:00 +Antoni Draugialis (4 rocz.)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Klau-

dii w 20 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Piotr Rogucki (9mc) 
17:30 +Stefan Winiewicz (23 rocz.) +Zofia
WTOREK, 23 października 2012
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
08:00 Dziękczynno-błagalna za całą rodzinę
08:00 +Anna +Zygmunt Michalscy i ich rodzice 
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Marianny i 

Mirosława w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Czesław Żegarski (3mc)
17:30 +Jan Pieczulis (6mc)
ŚRODA, 24 października 2012
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
08:00 +Stanisław +Marianna +Stanisław Moroz
08:00 +Jadwiga +Antoni +Józef +Jan z rodz. Staś-

kiel +Stanisław Moroz
08:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneń-

skiej dla Reginy Misiewicz w 80 rocz. urodz. 
i dla rodziny 

17:30 +Waleria Sojka
17:30 +Konstanty +Piotr +Zofia Drucis
CZWARTEK, 25 października 2012 
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
08:00 +Antoni Kaufman (7mc)
08:00 +Ks. Sylwester +Szczepan +Kazimierz z rodz. 

Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
17:30 +Henryka Kunicka (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jan +Marianna Szulc
17:30 +Janina +Wiesław Pachuccy
PIĄTEK, 26 października 2012 
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
08:00 +Rozalia +Bronisław +Marianna Moroz
08:00 +Jan Paprotka (10 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Eugenia Winiewicz (9mc)
17:30 +Agnieszka Tubiszewska (9 rocz.)
17:30 +Adam +Stefania z rodz. Grablun

SOBOTA, 27 października 2012 
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
06:30 +Anna +Wiktor Budowicz +Teofila Moroz
08:00 +Wincenty +Halina +Józefa +Feliks Jastrzębscy
08:00 +Wiktoria +Stanisław Marcinkiewicz 
 i ich rodzice
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Honorata +Zygmunt Malinowscy
17:30 +Malwina (9 rocz.) +Eugeniusz Myszczyńscy
NIEDZIELA, 28 października 2012
07:00 +Tadeusz Domel, jego rodzice i rodzeństwo
Kaplica Sióstr: + Antoni Okulanis (greg) 
08:30 +Tadeusz Okulanis i jego rodzice 
10:00 +Zofia +Franciszek Rasiul i ich rodzice
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla 

parafian wsi Łopuchowo
11:30  +Tadeusz +Włodzimierz i zm. z rodziny
13:00 LT: +Jan +Magdalena z rodz. Matulewicz 

+Antoni +Katarzyna +Józef Gryguć
Krasnowo:  +Józef +Ewa +Jerzy +Jerzy +Jan z rodz. 

Czarniewskich 
17:30 +Tadeusz Palanis +s. Weronika Wojciecho-

wicz (16 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 29 października 2012
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
08:00 O błog. Boże, zgodę i miłość dla Ewy i Dariusza
08:00 +Emilia +Bronisław Jurkiewicz +Józef 
 +Aleksandra Żegarscy
17:30 +Tadeusz Urbański 
17:30 +Helena +Antoni +Janina +Jan Leszczyńscy
WTOREK, 30 października 2012
06:30 +Antoni Okulanis (greg)
08:00 +Henryk Klidzio (1 rocz.)
08:00 +Józef Gryguć  
17:30 +Stanisław Grzędziński
17:30 +Helena Krejczman (5mc)
17:30 +Romuald Fejfer +Leszek Fiedorowicz
ŚRODA, 31 października 2012 
06:30 +Michał +Józefa Zegar
08:00 +Bronisław +Aleksandra Durtan +Czesław 

+Zofia +Wincenty Szlaużys
08:00 +Kazimiera +Bolesław +Feliks Tameccy
08:00 +Grzegorz Matusiewicz (1 rocz.)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
17:30 +Jan +Anna Łastowscy +Józef 
 +Danuta Sawicka
CZWARTEK, 1 listopada 2012 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
07:00 +Antoni +Emilia +Jan Kąkolewscy
08:30 +Marzena Niwińska +Ryszard Panczenko 

+Józef Romanowski i rodz. Uminowicz 
+Henryk Turowski i z +Henryk +Marianna 
z rodz. Radzewicz 

10:00 +Olgierd +Antonina Klucznik i ich rodzice
Cmentarz: 11:30 +Zofia +Franciszek Rasiul 
 +Weronika +Antoni Raglis
 11:30 +Stefan +Zdzisław i z rodz. Sikorskich

 11:30 Za zmarłych naszych Parafian i dusze 
w czyśćcu cierpiące

13:00 LT: +Wincenty Biernacki i jego rodzice 
 +Józef +Weronika i z rodz. Misiukanis
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i opiekę 

MB Sejneńskiej dla Jadwigi Koncewicz 
 w 80 rocz. urodz.
PIĄTEK, 2 listopada 2012 Dzień Zaduszny
06:30 +z rodz. Łukaszewiczów i Czarneckich
08:00 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
08:00 +Czesława +Franciszek Kołpak
10:00 +Józefa (31 rocz.) +Wincenty +Józef +Antoni 

z rodz. Grażulewicz
13:00 LT: +Aniela +Franciszek Stankiewicz +Aniela 

+Witaly Markiewicz +Jan +Dominik +Ewa 
+Stanisław +Stefania Karaneccy

Cmentarz: 15:00 +z rodz. Zyskowskich i Barano-
wiczów

 15:00 +Józef Polanis (4mc)
SOBOTA, 3 listopada 2012
06:30 +Leontyna Krawczyk
08:00 +Tadeusz Okulanis (2 rocz.)
08:00 +z rodz. Zubowiczów i Krakowskich
08:30 +Bronisław Kuklewicz (1 rocz.) +Eugenia 
 i ich rodzice (egzekwie)
17:30 +Leokadia Namiotko
17:30 +Alfons Bernecki (18 rocz.)
17:30 +Lucjan Karłowicz
NIEDZIELA, 4 listopada 2012 
07:00 +Janina Okulanis (7 rocz.)
08:30 +Natalia +Edwin Miszkiel i ich rodzice
10:00 +Antoni Czokajło +Franciszek Staniewicz
11:30  Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla 

Parafian wsi Zaleskie
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Za zmar-

łych członków Wspólnoty
13:00 LT: +Danuta Janulewicz +Biruta  
 +Jan Maksimowicz i jego rodzice 
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Jadwiga +Wiktor +Stanisław Bednarscy

Razem na Jasną Górę 
zaprosić Matkę Bożą do nas

Zastanawiamy się nad sensem pielgrzymowania 
na Jasną Górę i wartością peregrynacji Cu-

downego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która 
nastąpi jesienią przyszłego roku – rozpocznie się 
23 września w Suwałkach. W miesiącu październi-
ku przychodzi nam z pomocą błogosławiony Jan 
Paweł II (16 października 1978 roku wybrany na 
papieża) i błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, 
którego wspominaliśmy 19 października, w ko-
lejną rocznicę jego męczeńskiej śmierci w 1984 
roku. Ksiądz Jerzy Popiełuszko zapoczątkował w 
1982 roku Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy 
przed tron Matki Bożej Częstochowskiej. Od 30 
lat w trzecią niedzielę września gromadzą się na 
Jasnej Górze członkowie i sympatycy „Solidarno-
ści”. Tysiące pielgrzymów ze swoimi sztandara-
mi staje przed Obliczem Jasnogórskiej Pani, aby 
dziękować za opiekę i prosić Bożą Rodzicielkę 
o wsparcie tak potrzebne polskim pracowni-
kom oraz tym, którzy nie mają pracy, lub mając 
pracę nie są w stanie utrzymać swoich rodzin.
 Myśląc o polsko-litewskiej pielgrzym-
ce z Sejn do Częstochowy warto wspomnieć 
Światowy Dzień Młodzieży zorganizowany w 
sierpniu 1991 roku na Jasnej Górze, w którym 
uczestniczył papież Jan Paweł II wśród około 
2 milionów młodych ludzi z całego świata, w 
tym także Polski i Litwy. Ojciec Święty wypo-
wiedział wtedy bardzo ważne dla nas słowa:
„Trzeba, ażeby to, co przez długie dziesięciolecia 
było na tym kontynencie (europejskim) rozdzielone 
przemocą, zbliżyło się do siebie. Ażeby Europa dla 
dobra całej ludzkiej rodziny szukała na przyszłość 
jedności, wracając do swych chrześcijańskich ko-
rzeni”. Ponadto papież przemówił do młodzieży z 
Litwy w języku litewskim: „Drodzy Litwini, chłopcy 
i dziewczęta, przybyli w tej pielgrzymce modlitwy 
ze swej ojczyzny! Serdecznie was pozdrawiam i 
życzę, abyście zanieśli w rodzinne strony miłość 
Maryi oraz ducha przyjaźni, pokoju i modlitwy”.
Niech powyższa refleksja posłuży dzieciom, 
młodzieży i dorosłym, jako zachęta do przy-
gotowania się i udziału w pieszej pielgrzymce 
z Sejn na Jasną Górę w 2013 roku. Módlmy się 
codziennie w intencji dobrego przygotowania 
i realizacji zamierzonych planów.  Ks. Grzegorz 

Ofiarodawcy cd.
Janczulewicz Jerzy Janina,Sejny, Topolowa 
Milewska  Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Kaczanowska  Stanisława,Sejny, Woj. Polskiego 
Łuba Jan Barbara,Sejny, Konarskiego 
Andrejczyk Stanisław Janina,Posejanka 
Andrejczyk Helena,Posejanka 
Bartoszewicz Józef,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego 
Fiedorowicz Wacław Jadwiga,Daniłowce 
Krzywak Julian Maria,Sejny, Wojska Polskiego 
Szafranowscy Henryk Marianna,Sejny,Woj. Polskiego 
Morawscy Ryszard Danuta,Sejny, Łąkowa 
Tomczyk Stanisław Czesława,Sejny,Konarskiego 
Jurkiewicz Jan Janina,Radziuszki 
Pietuszewscy Grzegorz Ewa,Sejny, Cisowa 

Rodzina jest drogą Kościoła. Rodzina 
jest organizacyjnie zespolona z narodem, 
a naród z rodziną.   Jan Paweł II
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Po raz pierwszy 
zakończenie tego-
rocznego sezonu mo-
tocyklowego miało 
miejsce w naszej Ba-
zylice 7 października 
br.. Była Msza św., po-
święcenie motocykli, 
parada przez miasto 
i mały poczęstunek 
przy klasztorze. Mo-
deratorem spotkania 
był ks. Grzegorz wraz 
z młodzieżą naszej Pa-
rafii.  Do spotkania na 
rozpoczęcie sezonu w 
maju.


