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Ty nad polską rolą roztocz promienną miłości zasłonę;
ponad polami płyń niebiosami. Nad czołem noś polską koronę!
					

Stanisław Wyspiański

MOC SŁOWA
Niedziela XXXIII Zwykła
		
– 18 listopada 2012
Mk 13,24-32

J

Chciejmy być przygotowani na przyjście Syna
Człowieczego. Bądźmy uważni, by Go rozpoznać i
pozwolić Mu się znaleźć. On zaprasza nas do życia
wiecznego razem z Nim.

ezus powiedział do swoich uczniów: W owe
dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i
księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać
z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy
pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych
z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do
szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się
przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera
soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko
jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje,
wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę
powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż
się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą,
ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym
lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie,
ani Syn, tylko Ojciec”.

Niedziela - Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata – 25 listopada 2012
J 18,33-37

Refleksja niedzielna:
„Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci,
którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy
przez wieki i na zawsze”. Mądrzy są ci, którzy umieją
rozpoznać czas nawiedzenia przez Boga. Wśród mnichów rozpowszechniona jest opinia, że najlepszym z
nich nie jest ani najstarszy, ani najbardziej wykształcony, ani nawet najbardziej rozmodlony, ale ten,
który pierwszy rozpoznaje, że zbliża się Pan.
Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że Pan jest
już blisko, „we drzwiach”, a Jego słowa są trwalsze
niż niebo i ziemia: „Niebo i ziemia przeminą, ale
moje słowa nie przeminą”. List do Hebrajczyków podkreśla ogromne znaczenie ofiary Jezusa Chrystusa,
przez którą dokonuje się odpuszczenie grzechów:
„Jedną (...) ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy
są uświęcani”. W psalmie natomiast wołamy: „Pan
moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój
los zabezpiecza”.
W tych wszystkich słowach rozpoznajemy troskę
Boga o każdego z nas oraz Jego mądrość i łaskę,
którymi nas obdarowuje. On nieustannie czuwa nad
nami i pierwszy dostrzega, że pragniemy się do Niego
zbliżyć. Pierwszy wybiega nam na spotkanie i obdarza nas nowym życiem. Jak sam zapowiada: „Pośle
(...) aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech
stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba”.

Refleksja niedzielna:
Jezus Chrystus jest Tym, który panuje i ma władzę. Jest Panem historii, świata, kosmosu, przyrody.
Jest Panem każdego człowieka i przyjdzie sądzić
żywych i umarłych. W liturgii Wigilii Paschalnej wyznajemy: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec,
Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu
chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”.
Równocześnie jest Emmanulem - Bogiem z nami, jest
ubogim cieślą z Nazaretu, Nauczycielem i Mistrzem.
W końcu staje się cierpiącym sługą Jahwe, do końca
posłusznym Ojcu. Ostatecznie ani Żydzi, ani Piłat nie
są w stanie rozpoznać w Nim Króla, nie są też w stanie
zrozumieć istoty królestwa Bożego.
My też nie jesteśmy w stanie pojąć wszechmocy
Boga obecnej w uniżeniu, cierpieniu i wzgardzie.
Wymyka się naszym pojęciom królestwa i władzy
Ten, który dał się ukrzyżować i zawisł umęczony pomiędzy niebem a ziemią. Trudno nam jest przyjąć, że
drogą do chwały jest krzyż i że aby zmartwychwstać,
trzeba przejść przez śmierć.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia sprawę
jasno: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem
i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego
głosu”. Chrystus niczego o sobie nie ukrywa. Prawdą
o Nim jest ubogi żłób i dwie belki krzyża, prawdą
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iłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś
Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział:
„Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli
ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem?
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś
uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje
nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z
tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest
stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc
jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem
królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem
na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto
jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
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jest też tron chwały po prawicy Ojca. Prawdą jest i
Jego słowo, i Jego milcząca obecność. On sam jest
Prawdą. On jest prawdziwym Bogiem i Człowiekiem,
Sługą, ale także Królem Wszechświata, któremu Bóg
Ojciec poddał każde stworzenie i któremu także my
jesteśmy poddani.

Błogosławiona wiara
,,Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie,
niech przyjdzie do Mnie” (J, 7, 37)
Błogosławieni, którzy pragną, albowiem oni pić
będą z wiecznego źródła. Wiara jest źródłem, które każdemu niesie radość, oraz światłem, które
przemienia miłość, ból i przeznaczenie człowieka.
Dla każdego wierzącego wiara jest łaską i darem
Bożym, której zawsze i wszędzie trzeba bronić.
Wiara jest zawsze najbardziej błogosławiona z
cnót, ponieważ uchyla człowiekowi nieba już tu
na ziemi. Wprawdzie wszyscy wyczuwają, że istnieje ten pełen blasku ocean, niewielu jednak
wie jak z niego zaczerpnąć łyk cennego napoju.
Wiara jest źródłem, w którym każdy człowiek może
ugasić pragnienie. Gdy Jezus ofiarował biedne-

mu i nieszczęśliwemu, choremu i opuszczonemu
swój błogosławiony chleb – Miłości i poświęcenia,
ludzie odnaleźli radość życia i zrozumieli piękno
cierpienia. Chrystus na krzyżu także cierpiał pragnienie. Jednym z ostatnich Jego słów było: „Pragnę”. Pragnął zaś dusz oraz ich miłości, ale ludzie
pozwolili mu umrzeć z tego palącego pragnienia i
codziennie umiera, aż cała ludzkość zaspokoi swe
pragnienie w Boskim źródle jego serca, bo odkupiciel sam konał z pragnienia, pozostał źródłem,
które nigdy nie wyschnie i każdy może ugasić swe
pragnienie w kielichu wiary, a więc trzeba bez wahania pójść do źródła aby otrzymać pokrzepienie
i radość, gdyż woda łaski obmywa wszystkie ludzkie winy. W roku wiary otwórzmy szeroko drzwi
naszych serc i prosimy ducha świętego aby nas
odnowił i umocnił naszą wiarę tak byśmy stali się
jasnym światłem dla świata. Panie Jezu przymnóż
nam wiary!
Wybrała Jadwiga

Na okładce: Obraz Chrystusa Króla w kościele
Pallotynów w Warszawie - malarz A. Styka
Św. Cecylia - patronka śpiewu i muzyki kościelnej- fragment prospektu organowego w naszej
Bazylice
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ODNOWIĆ KOŚCIÓŁ

Z

rozumieć Sobór Watykański II, który zakończył się pięćdziesiąt lat temu nie jest łatwo,
zwłaszcza gdy się nie zna zbyt wielu jego postanowień, no może poza jednym – język narodowy w liturgii. Ale sprowadzenie zmian w liturgii tylko do języka jest niepoważne i szalenie upraszcza.
Sobór przede wszystkim wniósł nowego ducha w
życie Kościoła, wyprowadził z ciasnych ram, otworzył nam oczy na ogromną rolę świeckich chrześcijan w funkcjonowaniu Kościoła. Zmobilizował nas
do odkrycia na nowo naszego chrześcijańskiego
powołania do świętości na fundamencie Chrztu
Świętego. Sobór ukazał nam świętość, która jest
w zasięgu naszych możliwości. Zobowiązał nas do
dawania świadectwa wiary żywej i autentycznej.
Uczulił nas na człowieka, każdego człowieka posiadającego godność daną przez Boga. Uświadomił
nam nasze ludzkie prawa wynikające z natury, a
więc prawo do życia od poczęcia, do godności, do
prawdy, do wolności. Zauważmy, jak daleko dzisiaj
człowiek odszedł od tych praw uzurpując sobie ich
ograniczanie, albo przeinaczanie. Sobór dał nam
poczucie wspólnoty, bycia razem, jednoczy nas
jedna wiara, jeden chrzest, a więc jednoczy nas
Kościół, który w liturgii - nieważne w jakim języku
sprawowanej – buduje tę jedność. Fundamentem
Kościoła, a zarazem Jego Głową jest Jezus Chrystus, który nas jednoczy i który pragnie nam dać
najcenniejszy dar – zbawienie, a więc chce nas
uszczęśliwić. Żeby tak się stało, muszę się nawrócić,
muszę uwierzyć.
List apostolski Papieża Bendykta XVI
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary
5. Pod pewnymi względami, mój czcigodny
poprzednik postrzegał ten Rok jako „konsekwencję i wymóg posoborowy” dobrze zdając sobie
sprawę z poważnych trudności tego czasu, zwłaszcza w odniesieniu do wyznawania wiary i wierności
jej poprawnej interpretacji. Sądzę, że inauguracja
Roku wiary w związku z pięćdziesiątą rocznicę
otwarcia Soboru Watykańskiego II może być dobrą
okazją, aby zrozumieć teksty pozostawione przez
ojców soborowych, które zdaniem błogosławionego Jana Pawła II „nie tracą wartości ani blasku.
Konieczne jest, aby były należycie odczytywane,
poznawane i przyswajane jako miarodajne i nor-



matywne teksty Magisterium, należące do Tradycji Kościoła. Dzisiaj, po zakończeniu Jubileuszu,
szczególnie mocno odczuwam powinność ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się
dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku: został
on dany jako niezawodna busola, wskazująca nam
drogę w stuleciu, które się rozpoczyna”.
6. Odnowa Kościoła dokonuje się także przez
świadectwo, jakie daje życie wierzących: poprzez
samo swoje istnienie w świecie chrześcijanie są
faktycznie powołani, aby rozjaśniać Słowo prawdy,
jakie pozostawił nam Pan Jezus. Właśnie Sobór
w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium,
stwierdził, że: „Kościół obejmujący w łonie swoim
grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę
i odnowienie swoje. Kościół «wśród prześladowań świata i pociech Bożych zdąża naprzód w
pielgrzymce», zwiastując krzyż i śmierć Pana, aż
przybędzie. Mocą zaś Pana zmartwychwstałego
krzepi się, aby utrapienie i trudności swe, zarówno wewnętrzne, jak zewnętrzne, przezwyciężać
cierpliwością i miłością, a tajemnicę Jego, choć pod
osłoną, wiernie przecież w świecie objawiać, póki
się ona na koniec w pełnym świetle nie ujawni”.
Rok wiary, w tej perspektywie jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia
do Pana, jedynego Zbawiciela świata. W tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił
pełnię miłości, która zbawia i wzywa ludzi do nawrócenia i przemiany życia poprzez odpuszczenie
grzechów. Dla apostoła Pawła ta Miłość wprowadza człowieka do nowego życia: „Przez chrzest
zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim
pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe
życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki
chwale Ojca” (Rz 6, 4). Dzięki wierze to nowe życie
kształtuje całą ludzką egzystencję na radykalnej
nowości zmartwychwstania. Na miarę jego wolnej dyspozycyjności, myśli, uczucia, mentalność
i zachowania człowieka powoli są oczyszczane i
przekształcane, na drodze, która nigdy tu na ziemi w pełni się nie realizuje. „Wiara, która działa
przez miłość” (Ga 5, 6) staje się nowym kryterium
inteligencji i działania, które przemienia całe życie
człowieka (por. Rz 12, 2, Kol 3, 9-10, Ef 4, 20-29, 2
Kor 5, 17).
SIEWCA
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Zobaczyć Ziemię Świętą…

W domu Marii, Marty i Łazarza
Rodzeństwo Maria, Marta i Łazarz mieszkało
w Betanii na wschodnim zboczu Góry Oliwnej,
około 3 km od Jerozolimy. Gdy Jezus przybywał
do Jerozolimy, zawsze odwiedzał ich gościnny
dom. Byli przyjaciółmi. W Betanii mieszkał również
Szymon zwany Trędowatym, w domu którego
Maria namaściła Jezusa wonnym olejkiem. Dzisiaj
Betania to wioska muzułmańska, w której jest kościół chrześcijański.
My przybyliśmy tutaj 20 kwietnia rano, by
wspólnie z grupami gdańską, zamojsko - lubaczowską i dodatkowo z grupą warszawską uczestniczyć we Mszy św.
Świątynię wg projektu A. Barluzziego wybudowano w latach 1952 – 53. Mozaiki upamiętniają
gościnny dom Marty, Marii i Łazarza, a zamysł architektoniczny kościoła nawiązuje do śmierci Łazarza, ponieważ
świątynia nie
posiada okien
(oświetla ją
światło wpadające przez
otwór w kopule) i swą formą
pr z ypomina
rzymski grobowiec.
Zajęliśmy
miejsca i oczy
nasze ujrzały
mozaiki tworzące opowieść o wydarzeniach, które miały miejsce w domu
Marii, Marty i Łazarza a upamiętnionych w Ewangeliach. Mozaika na lewej ścianie: Dom Łazarza i
jego sióstr - Maria zasłuchana w słowa Zbawiciela,
zabiegana Marta przychodzi do Jezusa poskarżyć
się na bezczynność siostry, lecz on jej odpowiada:
„Marto, Marto troszczysz się i niepokoisz o wiele,
a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała
najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.”(
Łk 10, 38-42). Mozaika ściany głównej znajdująca
się za ołtarzem: dom w Betanii w żałobie, bo Łazarz
nie żyje. Minęły już cztery dni od pogrzebu. Jezus
przybywa do przyjaciół. Mówi do Marty: „Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”
Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja mocno wierzę,
żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na
Nr 95/2012

świat.”(J 11,25-27).
Mozaika z prawej strony: Jezus dokonuje cudu.
Stojąc nad grobem, woła: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.
Rzekł do nich Jezus:„Rozwiążcie go i pozwólcie mu
chodzić” (J 11, 43 -44). Na tylnej ścianie: uczta w
domu Szymona Trędowatego.
Główny celebrans - ks. Paweł z grupy zamojskolubaczowskiej, a homilię nawiązującą do wydarzeń
w domu Marty, Marii i Łazarza głosi kapłan z grupy
warszawskiej. Mozaiki umieszczone wysoko w łukach ścian stanowią dopełnienie słów głoszącego
homilię księdza, bo słuchamy o przybyciu Jezusa
do pogrążonych w żałobie sióstr, o cudzie wskrzeszenia brata, a zarazem widzimy te wydarzenia
utrwalone ręką artysty na barwnych mozaikach.
Niezapomniana, niezwykła
Msza święta,
kiedy wsłuchani w Słowo
Boże, wpatrzeni w sceny
przedstawiające wydarzenia opisane w
Biblii - przenosimy się w
wyobraźni do
domu Marty,
Marii i Łazarza, jesteśmy
świadkami …
Po wyjściu ze świątyni, jeszcze raz spoglądamy
na fronton, na którym widnieją wizerunki trzech
postaci: Marty, Łazarza i Marii. Kierujemy się w
stronę Grobu Łazarza, nad którym pieczę sprawują muzułmanie. Wkładamy po „one dollar” w
rękę „strażnika” i małymi grupkami schodzimy
wąskimi kamiennymi schodkami w głąb pieczary
zakończonej komorą grobową. Tutaj było złożone
ciało Łazarza, a kamień zamykał wejście do grobu.
Modlimy się i zaraz opuszczamy grób, by mogła
wejść kolejna grupka.
Nazwa„Betania” nie będzie już pustym dźwiękiem. Nabrała bogatej treści. Wydarzenia, które
tam miały miejsce, skłaniają do rozważań . Uczą
nas, że „potrzeba mało albo tylko jednego”, utrwalają w pamięci znamienne słowa Jezusa: „Kto we
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”, budzą
głębokie refleksje… Renia M.



AKCJA KATOLICKA - 1
10 lat w Para

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

A

Pan króluje, pełen majestatu
W ostatnią niedzielę rocznego cyklu liturgii,
Kościół pragnie uroczyście wypowiedzieć tę
prawdę: Bóg króluje we wszechświecie, który
stworzył, który jest Jego dziełem. Jest Królem,
bo jest Stwórcą!
Tak więc w dniu dzisiejszym Kościół głosi dzieło stworzenia - i poprzez dzieło stworzenia
głosi królowanie Boga w świecie: królestwo
Boże jest.
Równocześnie jednak Kościół modli się
tak, jak nauczył Chrystus: „przyjdź królestwo
Twoje”. Należy ono już do naszej teraźniejszości, ale wciąż należy bardziej jeszcze do
przyszłości. W Jezusie Chrystusie Bóg - Alfa
i Omega - jest Tym, który jest, i który był, ale
równocześnie Tym, który przychodzi.
Królestwo Boże, które poprzez dzieło stworzenia trwa nienaruszone w całym wszechświecie - równocześnie w ludzkości ma poprzez dzieło Odkupienia swoją przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość. Ma swoją historię,
która rozwija się wraz z historią ludzkości.
W centrum tej historii znajduje się Chrystus.
Jezus Chrystus jest Królem, który miłuje. Jest
Królem przez to, że miłuje. Przez to, że umiłował nas, ludzi, aż do przelania krwi. Przez to,
że miłuje, uwolnił nas od grzechów, bo tylko
miłość zdolna jest uwalniać od grzechu.
Uwalniając nas, ludzi, od grzechu, uczynił
nas królestwem Bożym. Nie przeminie Jego
królestwo. Nie przeminie królestwo prawdy,
miłości, łaski i przebaczenia. Nie przeminie
Jego królestwo. I nie przeminie w Nim królowanie człowieka. Tylko w Nim!
Żyjąc pośród świata, w którym prawda i
miłość na różne sposoby bywa zagrożona; w
którym grzech zdobywa coraz bardziej prawo obywatela i zażarcie broni tego prawa;
w którym człowiek staje się przedmiotem
wielorakiej manipulacji; a może stać się ofiarą
straszliwych energii, które wyzwolił - patrzymy dzisiaj oczyma wiary w kierunku królestwa
Chrystusa i powtarzamy słowa, którymi tenże
Chrystus nauczył nas zwracać się do Ojca:
„Przyjdź królestwo Twoje”.
wybrał E. Klimaniec



KCJA KATOLICKA jest stowarzyszeniem
katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracując z hierarchią
kościelną realizują następujace zadania:
- kształtowanie dojrzałej wiary poprzez
ciągłą formację religijną swoich członków
- dobrze uformowani ludzie powinni
angażować się aktywnie w sprawy Kościoła,
aby przyczyniac się do ewangelizacji rzeczywistości ziemskiej

- członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi
współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi
do działania w różnych dziedzinach, w zależności
od potrzeb, jakie się jawią
- członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów
i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni
urzeczywistniać wartości chrześcijańskie
- w swojej pracy apostolskiej powinni łączyć
wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele
i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji.
Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie
porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania
ich charyzmatów i tożsamości
- Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i własSIEWCA

15 lat w Diecezji Ełckiej
afii Sejneńskiej
nych celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.
2 grudnia 2002 roku został powołany w
Sejnach Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,
który zrzesza 22 członków zwyczajnych. Akcja Katolicka prowadzi formację duchową,
działalność kulturalno - społeczną i charytatywną. Aktywność członków znacząco
wspiera realizację zadań Parafii ściśle współpracując z proboszczem . Od marca 2003 roku AK

Jedna z wielu pielgrzymek Akcji Katolickiej - w Różanymstoku w 2003 r.

wydaje pismo parafialne Siewca. W minionych
latach zostało wydanych drukiem wiele materiałów promujących Sejneńską Bazylikę, w tym: Sanktuarium Matki Bożej w Sejnach – dwa wydania,
400 lat obecności w Sejnach Figury Matki Bożej,
przewodnik Spacerkiem po Bazylice Sejneńskiej
– wydanie broszurowe i dźwiękowe.
Jubileuszowe uroczystości Akcji Katolickiej w
Diecezji Ełckiej - z racji patronalnego święta, jakim
jest Uroczystość Chrystusa Króla - odbędą się w
Ełku 24 listopada - początek o godz. 10.00 w Centrum Pastoralno-Administracyjnym (chętni mogą
wybrać się z członkami naszego parafialnego oddziału), a w naszej Bazylice główna uroczystość w
niedzielę, 25 listopada: Msza św. w intencji Akcji
Katolickiej o godz. 11.30, a potem towarzyskie
spotkanie w Pałacu Biskupim.

Nierozerwalne małżeństwo

D

laczego niektórym małżonkom udaje się wytrwać ze sobą 25, 40 czy nawet 50 lat. a inne
małżeństwa rozpadają się w ciągu jednego roku?
Gdzie leży tajemnica ich trwałości? Przyznam się,
że od dłuższego czasu rozpoczynam rozmowę z
narzeczonymi w kancelarii od pytania o ich wiarę.
„Skoro chcecie przyjąć sakrament małżeństwa, to
powiedzcie mi coś o swojej wierze. Jaka ona jest?
Kim dla was jest Chrystus? Jakie ma znaczenie to,
że weźmiecie ślub w kościele?”. I czasem wzruszają mnie ich wypowiedzi o tym, co wynieśli z
domu rodzinnego, że nie wyobrażają sobie, by żyć
„na kocią łapę”, i choć zabiegani i zapracowani, to
starają się nie opuszczać niedzielnej Mszy świętej.
Potem niejednokrotnie jestem świadkiem ich dojrzałej i szczerej spowiedzi przedślubnej i widzę, jak
przeżywają przysięgę małżeńską i długo trwają w
skupieniu po przyjęciu Komunii świętej.
Tak jak na weselu w Kanie Galilejskiej sekretem
dobrego wina, które gospodarz zachował „aż do
tej pory”, była obecność Jezusa i Jego cudowna
interwencja na prośbę Matki, tak w życiu każdego
małżeństwa sekretem trwałości związku jest obecność Jezusa, który uświęca miłość w sakramencie
małżeństwa. „W sakramentalnym małżeństwie od
ołtarza odchodzi troje: mąż, żona i wśród nich na
całe życie Chrystus” - pisze ks. Edward Staniek w
książce Kościól i sakramenty.
Dziś niestety wielu młodych do ołtarza przyprowadza jedynie zwyczaj, tradycja, piękno obrzędu, czyli to, co widoczne dla oczu, a nie wiara.
Dlatego nie dziwmy się fali rozwodów, bo nic,
co jest piękne na zewnątrz, ale puste w środku,
nie będzie trwałe. Są i tacy, którzy boją się postawić w życiu na coś trwałego, na stały związek „aż
do końca życia”. Kościół mimo wielu nacisków ze
strony ludzi pozostaje nieugięty, ukazując nierozerwalność małżeństwa, bo nie może zmieniać
nauki Chrystusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech
nie rozdziela”.
Ci, którzy mają spory staż małżeński, niech będą
dla młodych przykładem, że można wytrwać ze
sobą, czerpiąc siłę od Chrystusa. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby ślub naszych dzieci był
głębokim przeżyciem wiary, a nie wytworną, piękną, ale pustą ceremonią. Błogosławieństwo ojca
i matki niech płynie z głębi waszych wierzących
serc.
(z miesięcznika Różaniec wybrał E. Klimaniec)

opracowała T. Witkowska
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Bazylika Mniejsza

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 87 5162141
Konto bankowe: BS Sejny 20 93540007 0000 0000 0635 0003
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Grzegorz Kunko, ks. Michał Stankiewicz.

Sakrament małżeństwa:
24/11/2012
Natalia Barcz i Przemysław Fidrych

Sakrament Chrztu Świętego:
11/11/2012 Paulina Koneszko

Odeszli do wieczności:

Leokadia Kubrak, Kielczany (l. 77) zm. 28/10/2012
Melania Zdancewicz, Radziuszki (l. 84) zm. 29/10/2012
Zdzisław Radzewicz, Sejny (l. 54) zm. 01/11/2012
Stanisław Dąbrowski, Romanowce (l. 95) zm. 05/11/2012
Kaja Kwaterska, Sejny (l. 5) zm. 09/11/2012

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
1989 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie) na
sumę 174 903 zł. Umieszczamy sukcesywnie
listę ofiarodawców.
Łebscy,Bubele
Dzimitko Czesław i Genowefa,Sztabinki
Namiotko Ryszard Violetta,Sejny, Zawadzkiego
Rytelewska Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Mikołajczyk Henryk Leokadia,Sejny, Elektryczna
Daniłowicz Zofia,Sejny, Wojska Polskiego
Żyżliński Jerzy,Warszawa, Bartoszka
Twardowska Czesława Bożena,Sejny, Grodzka
Buraczewscy Józef Maria,Sejny, Woj. Polskiego
Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego
Ponganis Marian Halina,Sejny, Piłsudskiego
Polanis Anna,Sejny, Łąkowa
Krzywiccy Marian Danuta,Sejny, Nowotki
Suchodolscy Mirosław Krystyna,Zaruby
Buczyńska Czesława,Sejny, Wojska Polskiego
Gryguć Andrzej Bożena,Babańce
Letkiewicz Józefa,Sejny, Wojska Polskiego
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny,Żwirki i Wigury
Kordowscy Tomasz Alicja,Sejny, Nowotki
Kordowska Genowefa,Sejny, Nowotki
Czajkowska Halina,Sejny, Rittlera
Żegarscy Grażyna i Jan,Sztabinki 8
Skrypko Olgierd Stanisława,Sejny, Woj. Polskiego
Wasilewska Helena,Sejny, Konarskiego



Żukowska Janina,Sejny, 1 Maja
Wojciechowicz Leszek Anna,Sejny, Łąkowa
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki
Rapczyńscy Romuald Henryka,Sumowo
Dzimitko Romuald Jadwiga,Zaleskie
Wichert Stanisław Halina,Sejny, Mickiewicza
Krejczman Helena i Maria,Sejny, Mickiewicza
Lubiecka Jolanta,Sejny, Głowackiego
Terleccy Zenon Zofia,Olszanka
Koneszko Czesław Henryka,Sejny, Emilii Plater
Anonimowo,Sejny
Żegarscy Stanisław Wanda,Sejny, Woj. Polskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Lech Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego
Koncewicz Jadwiga Dorota,Sejny, Parkowa
Poszwa Krzysztof Mirosława,Sejny, Młynarska
Margiewicz Antoni Ewa,Sejny, Wojska Polskiego
Pietrewicz Alina Marcin,Posejny
Maksimowicz Bolesława,Posejny
Namiotkiewicz Marian Anna,Sejny, Łąkowa
Grzybowscy Marek Anna,Sejny, Parkowa
Mazur Arkadiusz Ewa,Sejny, Zawadzkiego
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Wieczorek Jan Halina,Sejny, Konarskiego
Dudanowicz Czesław Zofia,Gawiniańce
Dudanowicz Wojciech,Gawiniańce
Baranowscy Adam Marianna,Sejny, Woj. Polskiego
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Józef Barbara,Sejny, 1 Maja
Janczulewicz Jerzy Janina,Sejny, Topolowa
Kluza Jan Janina,Sejny, Parkowa
Sapiega Anna,Sejny, Parkowa
Bobrukiewicz Franciszka,Sejny, Parkowa
Kosa Antoni Anna,Rynkojeziory
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty
Miszkiel Józef Grażyna,Zaruby
Strękowscy Aneta Krzysztof,Zaruby
Nowak Piotr Irena,Sejny, Wojska Polskiego
Augustynowicz Beata,Sejny, Wojska Polskiego
Czajkowska Halina,Sejny, Rittlera
Misiukanis Pelagia,Sejny, Wojska Polskiego
Urwanowicz Eugeniusz Halina,Sejny, Zawadzkiego
Gałdzewicz Lubomira,Sejny, Konarskiego
Klimko Danuta,Sejny, Konarskiego
Roguccy Józef Biruta,Romanowce
Mielech,Sejny, Żwirki i Wigury
Jurkiewicz Jan Janina,Radziuszki
Dudanowicz Wojciech,Gawiniańce
Berezecka Maria,Sejny,Konarskiego
SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie

K

rótko przed końcem roku kościelnego Jezus zachęca nas do adwentowego sposobu życia. Chce,
żebyśmy oczekiwali Jego drugiego przyjścia – czujni, spokojni, modląc się. Chociaż nie znamy ani
dnia, ani godziny, kiedy to może się wydarzyć, albo właśnie dlatego, chciałby, żeby ci, którzy mienią
się Jego uczniami, mieli zawsze przed oczyma Jego „drugie przyjście” i tak żyli, żeby to oczekiwanie
było też zauważalne w ich postępowaniu.
iedzielę dzisiejszą przeżywamy, jako Dzień modlitw za Polonię Zagraniczną. Pamiętajmy o wszystkich naszych rodakach rozsianych po całym świecie, którzy opuścili Ojczyznę z różnych względów,
często za chlebem, aby nie zapominali o swoich korzeniach i tożsamości.
obiega końca Rok Liturgiczny. Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego, która jest uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To święto uświadamia nam, że Królestwo Chrystusa
jest królestwem spod znaku korony cierniowej. Królestwem, którego oznaką jest drewniana tabliczka
przybita do górnej belki krzyża; królestwem, którego dwaj poddani to łotrzy wiszący na krzyżach po
lewej i prawej stronie Jezusa; królestwem, którego władza sięga jeszcze tylko do wnoszenia oskarżenia.
Niech te myśli towarzyszą nam w kończącym się czasie roku liturgicznego. Na zakończenie sumy będzie
przed Najświętszym Sakramentem uroczysty śpiew Te Deum, czyli Ciebie Boga wysławiamy…. Chcemy
w ten sposób uwielbić Boga i dziękować Mu za przeżycie tajemnicy Jego obecności w liturgii całego
roku. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej. Następny numer „Siewcy” już będzie adwentowy.
atronalne święto śpiewu i muzyki kościelnej związane jest ze wspomnieniem św. Cecylii, dziewicy
i męczennicy, które przypada 22 listopada, we czwartek. Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania Panu Organiście, Chórowi, Scholi śpiewaczej dziecięcej i młodzieżowej i życzymy radości
śpiewania i grania na chwałę Pana Boga, upiększając wielkie dzieło Kościoła, jakim jest liturgia, zwłaszcza niedzielna i świąteczna. Zapraszamy wszystkich na wieczorną Mszę św. i ubogacenie jej pięknym
graniem i śpiewaniem. Przy tej okazji zachęcamy naszych Parafian posiadających dobre głosy i słuch
muzyczny do włączenia się do grona chórzystów. „Kto śpiewa, dwa razy się modli”.
zieci klas drugich przygotowujące się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii i ich rodziców
zapraszamy na Mszę św. w niedzielę, 25 listopada o godz. 15.00.
płatki na wigilijny stół będą uroczyście poświęcone w niedzielę, 25 listopada na Mszy św. o godz.
7.00. Z tą chwilą można będzie je nabywać w zakrystii i kancelarii. Tak jak dotychczas będziemy
zapisywać wszystkie rodziny, które przyjmują opłatek ze swojej Parafii ze specjalnym słowem proboszcza
i błogosławieństwem, przyczyniając się w ten sposób do budowania wspólnoty parafialnej i jedności.
Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na spłatę długów związanych z remontami: okien
w bazylice, wymianą okien w klasztorze i oczywiście z remontem domu parafialnego. Miejmy ambicję,
aby biorąc opłatek z kościoła czuć się odpowiedzialnym za swoją Parafię.
ostatnią niedzielę listopada, jak dotychczas bywało – ofiary składane przez naszych Parafian
na tacę będą przeznaczone na prace remontowe. Taca z ostatniej niedzieli października została
złożona w wysokości 4701 zł. Ofiary składane 1 i 2 listopada zebrane w wysokości 5733 zł zostały
przeznaczone na utrzymanie porządku na cmentarzu, zwłaszcza na wywóz nieczystości. Każdego roku
kosztuje to Parafię około 20 tys. zł. To jest bardzo poważne obciążenie dla Parafii. Dlatego serdecznie
proszę wszystkich, aby ograniczać składowanie nieczystości w pojemnikach przy cmentarzu. Często
zdarza się wrzucanie śmieci nie pochodzących z naszych cmentarzy. Apel do Parafian: nie kupujmy i
nie przynośmy na pogrzeby sztucznych wianków, kwiatów – to żaden dar dla zmarłego, a tylko zatruwa
środowisko. Lepiej żywy kwiat, albo zapalić znicz – światło z odmówioną modlitwą.
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE PATRONUJĄ NAM

• w poniedziałek, 19 listopada – błog. Salomea. Żyła w XIII wieku. Swoje oddanie wyłącznie Bogu
potwierdziła decyzją o dziewiczym małżeństwie. Ostatnie lata życia spędziła w klasztorze w Skale;
• we wtorek, 20 listopada – św. Rafał Kalinowski, powstaniec styczniowy, zesłaniec syberyjski. Po
odzyskaniu wolności wstąpił do Karmelu, któremu nadał impuls do rozwoju;
• w środę, 21 listopada – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Tradycja mówi, że gdy Maryja miała
trzy lata, rodzice: św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela,
na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia
od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV na Zachodzie obchodzono specjalne święto.
• w czwartek, 22 listopada – św. Cecylia, męczennica z III wieku, patronka śpiewu kościelnego;
• w sobotę, 24 listopada – św. Andrzej Dung-Lac i towarzysze – męczennicy wietnamscy z XIX w.
• w piątek, 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat świętego Piotra. Tradycja mówi, że ewangelizował
tereny, na których dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo uroczyście czczony na Wschodzie.
Nr 95/2012



Intencje mszalne 18.11- 01.12.2012 r.
NIEDZIELA, 18 listopada 2012
07:00 +Stanisław Motuk
08:30 +Stefania (7 rocz.) +Jerzy +Andrzej
10:00 +Henryk i z rodz. Radzewiczów
i Dulewiczów
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże
dla Parafian wsi Bubele
11:30 Dziękczynna w 56 rocz. ślubu Zofii i Czesława
Dudanowiczów i za zm. z rodz. Dudanowiczów i Zdancewiczów
13:00 LT: +Anna Sidor (4 rocz.) +Gintautas Marcinkiewicz (2 rocz.) +Grażyna Misiukanis (10
rocz.)
Krasnowo: +Bolesław +Maria Albowicz
17:30 Dziękczynna w 45 rocz. ślubu i o błog. Boże
dla Janiny i Wacława Szruba i dla rodziny
17:30 +Henryka Milewska (1 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 19 listopada 2012
06:30 +Marta Gulan (3 rocz.)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Marcina
w dniu urodzin
08:00 +Elżbieta +Jan Brzezińscy i zm. z rodziny
08:00 +Stefania +Antoni Przekopscy i ich rodzice
+Sławomir Korzeniecki
17:30 +Marianna +Edward Ordowscy +Marianna
+Władysław Dargiewicz
17:30 +Mirosław Kasprzycki (5mc)
17:30 +Stanisław Pilecki (16 rocz.)
WTOREK, 20 listopada 2012
06:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
rodziny
08:00 +Maria Grycel (9mc)
08:00 +Paweł Totczyk +Olga +Józef
08:00 +z rodz. Wojtyrów i Sikorskich
14:00 +Krzysztof Czerniawski (1 rocz.)
17:30 +Czesław Żegarski (4mc)
17:30 +Krystyna Fiedorowicz i z rodz. Łabanowskich
ŚRODA, 21 listopada 2012
06:30 O błog. Boże dla rodz. Aleksy i zm. z rodziny
08:00 +Witold Namiotko (7mc)
08:00 +Jadwiga Skrodzka
08:00 +Anna +Jan z rodz. Radzewiczów
17:30 +Bernardyna Karłowicz (10mc)
17:30 +Marta Staniewicz (10 rocz.)
17:30 +Lucyna +Wincenty +Helena Stankiewicz
CZWARTEK, 22 listopada 2012
06:30 +Anna +Franciszek Jatkowscy
08:00 +Piotr Rogucki (10mc)
08:00 +Zofia +Feliks Staniewicz
17:30 +Edward Olejniczak (m-c od pogrzebu)
17:30 +Jerzy Milewski +Antoni +Franciszka
17:30 +Bronisław Jasionowski
PIĄTEK, 23 listopada 2012
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Elżbiety i Henryki
08:00 +Elżbieta +Jan i z rodz. Brzezińskich +Stani-
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sław +Anna i z rodz. Zianowiczów
08:00 +Józef Matusiewicz (10 rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jadwigi w 73
rocz. urodz. i dla Sylwii w 22 rocz. urodz.
17:30 +Grzegorz Bukało (6 rocz.)
17:30 +Jan Pieczulis (7mc)
SOBOTA, 24 listopada 2012
06:30 +Helena +Stanisław +Teresa +Marian Makowscy
08:00 +Agata +Cyprian z rodz. Gryguć i Malinowskich
08:00 +Kazimierz Dziemido (31 rocz.) i jego rodzice
i rodzeństwo
08:00 +Ks. Sylwester +Tadeusz Domel +Szczepan
Poświatowski
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Marianna +Piotr z rodz. Mazurkiewiczów
17:30 +Stefan Kaufman (32 rocz.)
NIEDZIELA, 25 listopada 2012
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
07:00 Za parafian
08:30 +Stanisław Tarasiewicz (12 rocz.) i zm. z rodziny
10:00 +Henryka Abramowicz (15 rocz.)
11:30 O błog. Boże dla członków Akcji Katolickiej
11:30 +Michalina +Stanisław i zm. z rodz. Zajkowskich
13:00 LT: O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Antoniego Czarnieckiego w 50 rocz. urodz.
i dla rodziny
Krasnowo: +Anna Łobik (5mc)
17:30 +Gabriela Janczulewicz
PONIEDZIAŁEK, 26 listopada 2012
06:30 +Maria Sitczuk (6 rocz.)
08:00 +Antoni Kaufman (8mc)
08:00 +Krystyna Rutkowska +Władysław Cichanowicz
08:00 +Franciszek Gudajtis (m-c od pogrzebu)
17:30 +Wincenty (47 rocz.) +Wiktoria +Zofia z rodz.
Dąbrowskich
17:30 +Eugenia Winiewicz (10mc)
WTOREK, 27 listopada 2012
06:30 +Franciszek Staniewicz
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Anny i Czesława
Ogórkisów w 61 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Józef Ogórkis
08:00 +Scholastyka +Konstanty Maślak
17:30 +Mirosław Skupski (3 rocz.)
17:30 +Kazimiera (21 rocz.) +Władysław i z rodz.
Namiotko
17:30 +Helena Pankiewicz (6mc)
ŚRODA, 28 listopada 2012
06:30 +z rodz. Boraczewskich i Cyruszysów
08:00 Dziękczynno-błagalna i o opiekę MB Sejneńskiej dla Wiktora
SIEWCA

08:00 +Szczepan Poświatowski (15 rocz.)
08:00 +Anastazja +Wiktor +Marcela +Feliks z rodz.
Albów
17:30 +Romuald Majewski (8 rocz.) +Celina +Waldemar Majewscy
17:30 +Andrzej Marciniak
CZWARTEK, 29 listopada 2012
06:30 +z rodz. Andruszkiewiczów, Leończyków i
Moraczewskich
08:00 +Józefa Rapczyńska
08:00 +Jan +Ewa Wojlanis
17:30 +Piotr Misiukanis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Danuta +Stanisława +Adam Dec
17:30 +Edmund Pajewski (6 rocz.)
PIĄTEK, 30 listopada 2012
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Andrzej Superek
08:00 +Leokadia Kubrak (miesiąc od pogrzebu)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
17:30 +Helena Krejczman (6mc)
17:30 +Andrzej +Stefan Puczyłowscy
SOBOTA, 1 grudnia 2012
06:30 +Ryszard Koźlak (8 rocz.)
08:00 +Melania Zdancewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Krzysztof Klucznik (2 rocz.)
08:00 +Leokadia Pawełek (greg)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB Sejneńskiej dla Marka Wydro w 50 rocz. urodz.
i dla rodziny
17:30 +Andrzej Palewicz
17:30 +Jadwiga Harackiewicz (5 rocz.)
NIEDZIELA I ADWENTU, 2 grudnia 2012
07:00 +Władysława Sznejkowska (4 rocz.)
08:30 +Marianna Szczuko +Zofia Krasucka
10:00 +Eugeniusz Szabłowski (9 rocz.)
11:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Mateusza w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
11:30 +Leokadia Pawełek (greg)
13:00 LT: +Edward Żukowski (3mc) +Julia +Ignacy
Boraczewscy
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Eugeniusz Staśkiewicz (9 rocz.) +Witold

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE
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Piśmie Świętym Starego
Testamentu wyróżnia się
Księga Psalmów zawierająca
150 pieśni modlitewnych pochodzących z X wieku przed
narodzeniem Chrystusa. Bóg
posłużył się królem Dawidem,
aby przez wspomniane teksty
biblijne pokazać nam jak się modlić. W Psalmie
8 czytamy następujące słowa skierowane do
Boga „Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwaNr 95/2012

łę”, oraz w Psalmie 148: „Młodzieńcy i dziewczęta
niech Imię Pana wychwalają”. Pomimo upływu
3 tysięcy lat do czasu ich napisania zauważamy w naszej parafii aktualizację Słowa Bożego.
Godnym podziwu i szacunku jest fakt zaangażowania się dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w rozwój
religijnych zespołów muzycznych naszej parafii:
dziecięcego i młodzieżowego. Dzieci spotykają się
na próbie zespołu w każdą sobotę o godz. 10:00 a
młodzież w każdą sobotę o godz. 11:00 (w sali przy
kancelarii parafialnej pod opieką księdza z możliwością obecności rodziców dzieci na próbach).
Efektem wspomnianych ćwiczeń i wspólnej
modlitwy młodych artystów jest muzyczna
oprawa Mszy Świętych niedzielnych (młodzież 8:30, dzieci 10:00) oraz czwartkowej
Eucharystii z udziałem młodzieży (17:30).
Ponadto po dwóch miesiącach ćwiczeń zespoły
wyruszyły na „parafialną trasę koncertową”. 22
października, wieczorem, zabrzmiały w Bazylice
słowa Pisma Świętego i piosenek z okazji wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II i błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Po debiutanckim koncercie przyszedł czas na nowe zadania
artystyczne. Zamierzenia spełniły się 3 listopada
podczas„Zaduszek blusowo-pankowo-folkowych”
zorganizowanych w sejneńskim Ośrodku Kultury.
Młodzi muzycy zagrali w pierwszej części koncertu
przedstawiając piosenki religijne w stylu folkowym. W ten sposób głosili Ewangelię, czyli Dobrą
Nowinę o Jezusie Chrystusie. Uczestnicy festiwalu
z sejneńskiego zespołu blusowego i białoruskiego
zespołu pank-rokowego gratulowali dzieciom i
młodzieży udanego występu religijnego. Lider
kapeli gości kilka razy powiedział do publiczności
że pierwszy raz w życiu widzi na scenie księdza i
dzieci śpiewających piosenki religijne. 16 listopada religijne zespoły parafialne przystąpiły do
realizacji kolejnego w swojej karierze programu
artystycznego w naszym Sanktuarium z okazji
Święta Matki Bożej Ostrobramskiej a koncert stał
się okazją do spotkania uczestników pieszej pielgrzymki wileńskiej z Sejn do Ostrej Bramy i zachętą do uczestniczenia wiernych naszej parafii
w przyszłorocznej, pieszej pielgrzymce z Sejn do
Częstochowy na Jasną Górę, aby zaprosić Matkę Bożą z nadzieją na przywitanie Cudownego
Obrazu Maryi Jasnogórskiej w progach naszego miasta i kościoła jesienią przyszłego roku.
Służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy
otrzymał napisał św. Piotr Apostoł w Pierwszym
Liście, który jest Księgą Nowego Testamentu. Niech
Jego słowa będą zachętą dla młodzieży i dzieci
do zaangażowania się w działalność religijnych
zespołów muzycznych naszej parafii. Obecnie
zespół dziecięcy liczy 30 osób a młodzieżowy 10
osób. Czekamy na następnych młodych muzyków.
Ks. Grzegorz
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Z ŻYCIA PARAFII

Kapituła Sejneńsko-Wigierska

K

Fot.: „GFT” Studio Filmu i Reklamy

apituła kolegiacka jest to grono kapłanów wyróżnionych przez biskupa
diecezji godnością kanoników, których
zadaniem jest wspierać ordynariusza w
działaniach duszpasterskich swoją wiarą,
modlitwą, posłuszeństwem, uświetnianiem liturgii zarówno w czasie uroczystości diecezjalnych jak i mających miejsce w
kolegiacie. Nasz kościół, który w czasach
diecezji sejneńskiej był katedrą i posiadał
również kapitułę, która de facto zarządzała
również parafią sejneńską, po przeniesieniu stolicy diecezji do Łomży (1925 rok)
otrzymał godność kolegiaty. Przy kolegiacie powstała kapituła, która istnieje do
dnia dzisiejszego. Kanonicy gromadzą się
co roku na spotkanie kapitulne, na Mszę
św. za zmarłych biskupów i kanoników.
Takie spotkanie odbyło się 10 listopada br.
Co roku do grona kanoników są włączani
nowi kapłani - w tym roku ks. kanonik
Marceli Ogar, proboszcz w Żytkiejmach.
Na zakończenie Eucharystii Biskup Ełcki
zawierzył Kapitułę Sejneńsko-Wigierską
Matce Bożej Sejneńskiej.
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