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O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego,  
Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca  

i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą;  
przyjdź i naucz nas dróg roztropności.
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MOC SŁOWA
Ewangelia w nauce 

św. Jana Pawła II

Pojawił się człowiek posła-
ny przez Boga, Jan mu 

było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby świadczyć o 
Światłości, by wszyscy uwie-

rzyli w niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, 
aby świadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo 
Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy ka-
płanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on 
wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem 
Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś 
Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś 
prorokiem? » Odparł: «Nie» Powiedzieli mu więc: «Kim 
jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas 
wysłali? Co mówisz sam o sobie?». Odpowiedział: 
«Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę 
Pańską, jak powiedział prorok Izajasz». A wysłanni-
cy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, 
mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie 
jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?». 
Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród 
was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, 
a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka 
u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej 
stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Mówi Jan: Ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u 
sandała Tego, który idzie po mnie. Dzięki tym słowom 

słyszymy, co on mówi o sobie, kim  czuje się wobec Tego, 
którego zapowiadał. Wiadomo, że rzemyk u sandała był 
odwiązywany przez sługę. A Jan mówi: „Nie jestem go-
dzien”! Czuje się mniejszym od sługi. Kościół tę postawę 
przyjmuje w pełni i powtarza zawsze ustami kapłanów 
i wszystkich wiernych przed eucharystycznym przyjściem 
Chrystusa: „Panie, nie jestem godzien…” Pan przychodzi 
właśnie do tych, którzy czują głęboko swoją niegodność 
i ją okazują. Uczmy się zawsze na nowo tej postawy.    
(Homilia 2 V 1992)

Początek Ewangelii w Jezu-
sie Chrystusie, Synu Bożym. 

Jak jest napisane u proroka Iza-
jasza: «Oto Ja posyłam wysłań-
ca mego przed Tobą; on przygo-

tuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Wystąpił Jan 
Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na od-
puszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka 
kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali 
od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe 
grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem 
leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, 
a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk 
u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić 
was będzie Duchem Świętym».          
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
To Bóg sam idzie na przeciw człowiekowi; chce go spotkać 
w samym sercu jego człowieczeństwa, potwierdzając to 
człowieczeństwo jako wieczny obraz Boży i  jednocześnie 
czyniąc je „nowym”. Słowa Jana o Mesjaszu, o Chrystusie: 
„On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”, sięgają sa-
mego korzenia spotkania człowieka z Bogiem żyjącym, 
Bogiem spotkania, które dokonuje się w Jezusie Chrystusie 
i wpisuje się w proces oczekiwania nowego nieba i nowej 
ziemi, w których mieszkać będzie sprawiedliwość: adwent 
„przyszłego świata”.  (Homilia 6 XII 1981)

II NIEDZIELA ADWENTU 6.XII.2020 III ADWENTU NIEDZIELA 13.XII.2020

Mk 1,1-8 J 1,6-8.19-28



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii
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OGŁOSZENIA  
DUSZPASTERSKIE

1Drugą Niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. 
Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej 

solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszek po wyjściu z kościoła. Dzisiaj wspominamy św. 
Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością 
o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem 
naszej miłości i przyjaźni. 

2Pan Kościelny Stanisław roznosi poświęcone opłatki wigilijne. Czyni to w imieniu naszej Parafii. Ofiary składane 
przy okazji przyjmowania opłatków przeznaczone będą na dotychczas przeprowadzone prace remontowe naszej 

bazyliki oraz na bieżące utrzymanie Parafii. Z uwagi na znikomą liczbę uczestników niedzielnej Mszy św. znacznie 
zmniejszyła się także ofiara na tacę, co sprawia, że coraz trudniej zaradzić bieżącym potrzebom i opłaceniu ra-
chunków. Ofiarę za opłatki można również złożyć za pomocą karty zbliżeniowej. Bóg zapłać tym, którzy przyjmą 
opłatek wyrażając jedność z naszą Parafią.

3Roraty to poranna Msza św. w Adwencie, która wyraża gotowość czuwania razem z Maryją, Służebnicą Pańską 
na przyjście Jezusa Chrystusa do naszych serc, do rodziny, do spotkania z Nim w tajemnicy Narodzenia Pań-

skiego. Zapraszamy na Roraty codziennie od poniedziałku do soboty o 6.30. 

4 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny będziemy obchodzić 8 grudnia, we wtorek. 
Jest to jedno z największych świąt maryjnych. Mówi nam o tym, iż Maryja została wybrana przez Boga na Matkę 

Zbawiciela od poczęcia i dlatego została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego i wolna od jakiegokolwiek 
grzechu. Przyjdźmy tego dnia na Eucharystię, aby razem z Maryją wielbić Boga i dziękować za piękny wzór Maryi, 
szczególnie prośmy za polskie kobiety, dziewczęta, aby zawsze stały po stronie życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci - jak Maryja. Msze św. o godzinie: 6.30; 8.00; 10.00; 16.00; 17.30. Pragniemy również zaprosić do duchowej 
adopcji dziecka poczętego. Osoby, które chciałyby objąć modlitwą dziecko poczęte i jego rodziców, deklarację 
takiej modlitwy będą mogły złożyć na Mszy Świętej o godzinie 17.30.

5Już 27 lat jak Caritas w Polsce rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W tym roku również 
mamy okazję wspierania tej cennej inicjatywy, nabywając świecę wigilijną, pomagamy. 

6W niedziele Adwentu młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozprowadza sianko na stół wigilijny. 
Przy tej okazji można złożyć dobrowolne ofiary.

7Codziennie w dni powszednie w kaplicy Matki Bożej modlimy się na Różańcu o godz. 17.00, a w niedzielę Nabo-
żeństwo Różańcowe przed Najśw. Sakramentem o g. 17.00.

8Przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia będą rekolekcje, które przeżywać będziemy od przyszłej niedzieli 
do wtorku, a więc 13-15 grudnia. W tym roku poprowadzi je, pracujący w naszej parafii, ks. Adam Łosiewski. Msze 

św. z kazaniem będą:  PONIEDZIAŁEK, WTOREK - 6.30 (Roraty), 10.00; 13.00 (LT) i 17.30. Między Mszami litewską i 
wieczorną będzie adoracja Najśw. Sakramentu i możliwość korzystania z sakramentu pokuty. Zaplanujmy sobie 
udział w rekolekcjach i skorzystanie ze spowiedzi świętej. Wszak słuchanie słowa Bożego i oczyszczenie duszy 
ze swoich grzechów to najlepszy sposób na owocne i radosne przeżywanie świąt Narodzenia Pańskiego.

9Kolejna rocznica (39) ogłoszenia stanu wojennego w Polsce przypada w niedzielę, 13 grudnia. Jest to okazja 
modlitwy za tych, którzy wówczas zginęli za prawdę i wolność i za tych, którzy doświadczyli więzienia i inter-

nowania, bo domagali się poszanowania godności i szacunku dla ludzkiej pracy. 

10Ojciec Święty, papież Franciszek kończy 84 lata we czwartek, 17 grudnia. Nieustannie musimy wspierać Pa-
pieża Franciszka naszą modlitwą wypraszając łaskę zdrowia i odwagi w kierowaniu łodzią Kościoła Świętego.



«Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo 
i ziemię, kładę przed wami ŻYCIE i ŚMIERĆ, 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO i PRZEKLEŃSTWO. 
Wybierajcie więc ŻYCIE, abyście żyli wy i wasze 
potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając 
Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie 
i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan 
poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, 
Izaakowi i Jakubowi». Pwt 30,19-20

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela 13.XII – wg porządku niedzielnego
Poniedziałek 14.XII – 6:30 Roraty; 10:00;  

10:00 Żegary; 13:00 LT; 17:30
Wtorek 15.XII – 6:30 Roraty; 10:00; 13:00 LT; 17:30

Między Mszami litewską i wieczorną będzie ado-
racja Najśw. Sakramentu i możliwość korzystania 
z sakramentu pokuty

II NIEDZIELA ADWENTU, 6.XII.2020
 Słowo Boże: Iz 40,1-5 9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8;

PONIEDZIAŁEK, 7.XII - św. Ambrożego
Słowo Boże: Iz 35,1-10; Łk 5,17-26;

WTOREK, 8.XII - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Słowo Boże: Ef 5,21-33;  Łk 13,18-21;

ŚRODA, 9.XII - św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin
Słowo Boże: Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30;

CZWARTEK, 10.XII - Matki Bożej Loretańskiej
Słowo Boże: Iz 41,13-20; Mt 11, 11-15;

PIĄTEK, 11.XII
Słowo Boże: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19;

SOBOTA, 12.XII - wsp. Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
Słowo Boże: Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13;

III NIEDZIELA ADWENTU,13.XII.2020
Słowo Boże: Iz 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28;

PONIEDZIAŁEK, 14.XII - wsp. św. Jana od Krzyża
Słowo Boże: Lb 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27;

WTOREK, 15.XII
Słowo Boże: So 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32;

ŚRODA,16.XII
Słowo Boże: Iz 45, 6b-8.18.21b-25; Łk 7,18b-23;

CZWARTEK, 17.XII
Słowo Boże: Rdz 49,1a.2.8-10; Mt 1,1-17;

PIĄTEK, 18.XII
Słowo Boże: Jr 23,5-8; Mt 1,18-24;

SOBOTA, 19.XII
Słowo Boże: Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25;

KALENDARZ LITURGICZNY

Polskie przysłowie mówi: Gość w dom – Bóg w dom. 
A choroba? Ta, która odwiedzi nasz dom, jest zawsze 
nieoczekiwana. Jest jak koniec jesieni. Drzewa ob-
nażone z kolorowych liści. Nagie miotły na wietrze 
chłoszczą deszczem przechodniów. 

Życie kołem się toczy. Wiosna, lato jesień zima. Cier-
pienie. Choroba. Zawsze za wcześnie. Ktoś dziś mnie 
opuścił w ten chmurny dzień słotny. 

Kto? Nie wiem… Ktoś odszedł i jestem samotny… Ktoś 
umarł… Kto? Próżno w pamięci swej grzebię… Ktoś 
drogi… wszak byłem na jakimś pogrzebie…

Lat osiemdziesiąt i osiem. Pora umierać. Ale nie. 
Śmierć nie przychodzi. Za to codziennie naprzykrza 
się cierpienie. Nastaje na krzyż, na stawy, na pamięć. 
Ta gdzieś się podziała, nic nie pamięta, o niczym nie 

REKOLEKCJE ADWENTOWE
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Gość  nieoczekiwany



STAN ZAGROŻENIA WIARY

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8)
Czy pojawia się w nas czasem obawa o utra-
tę wiary? Jeżeli jesteśmy wierzącymi ludźmi 
i nie doświadczamy jakichś szczególnie silnych 
wątpliwości dotyczących wiary, to zapewnie nie 
myślimy, że moglibyśmy ją utracić. Nie widzimy 
powodów, aby tak się miało stać. Wiarę można 
jednak tracić powoli i niezauważalnie, gdy w co-
dziennym życiu coraz bardziej funkcjonujemy 
bez odnoszenia się do Boga. Możemy nawet 
nie porzucać praktyk religijnych, ale ich realny 
wpływ na nasze życie i działanie będzie coraz 
mniejszy. Zapewne z utratą ich znaczenia zaczną 
i one zanikać, ale możemy tego nie zauważać i nie 
traktować jako niepokojącego symptomu stanu 
naszej wiary. 

Częściej mamy do czynienia z obawą o utratę 
wiary przez kogoś z naszych bliskich. Jednak ta 
obawa paradoksalnie może pogłębić naszą wiarę 
i ożywić relację z Bogiem, gdy u Niego zaczniemy 
szukać pomocy w ocaleniu czyjejś wiary.

Może też pojawić się obawa dotycząca wiary na 
całym świecie – czy przetrwa, gdy dzisiaj tak 
wielu ludzi ulega pokusie, by żyć i działać bez 
Boga? Jednak Chrystus zostawił nam lekarstwo 
na wszelkie zagrożenia naszej osobistej wiary, 
wiary naszych bliskich i wiary w całym świecie. 
Tym lekarstwem jest Jego żywa obecność w Eu-
charystii. Dzięki Eucharystii Chrystus był, jest 
i zawsze będzie obecny w świecie. Adorujmy tę 
Jego obecność i nie ustawajmy w modlitwie, aby 
każde ludzkie serce stało się miejscem wiary.

Franciszek Bąk SVD / Misjonarz  
(miesięcznik księży werbistów)
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myśli. Wokół pustka, bez wczoraj i jutra. Wszyscy 
odeszli. Pozostał tylko Alzheimer, starszy brat, i jego 
młodsza siostra Demencja.  Anonimowe cztery ściany, 
jak kazamaty, choć widne i życzliwe. Córka nad matką 
pochyla się z troską. Zięć, niczym Atlas, dźwiga jej 
ciało – ciężkie nieziemsko – przykute do łoża boleści. 
Za oknem szaruga.

Kiedy się czeka na śmierć, gdy ta nie przychodzi, choć 
oczekiwana… dni umykają jak szalone. To nie prawda, 
że na starość czas się dłuży. Przeciwnie. Dni są coraz 
krótsze. Starość potrzebuje więcej czasu. Żeby usiąść, 
trzeba kwadransa i dwóch życzliwych rąk. Żeby prze-
siąść się na wózek – to już koncert na cztery ręce i dwa 
kwadranse. Ciche westchnienie spod klawiszy żeber: 
O, mamo kochana, jak boli… Resztkami myśli rwie się 
do życia. Ciało i dusza. Żeby chociaż jeszcze dwa lata. 
Rok. Pół roku. Choć do Bożego Narodzenia.

A propos Bożego Narodzenia. Cztery tysiące lat wy-
glądany Jezus również był Gościem nieoczekiwa-
nym. W Betlejem zjawiło się zaledwie kilku pasterzy. 
A później nic nie wskazywało na Jego bóstwo. Był 
zwyczajnym synem cieśli w Nazarecie. Nawet opisana 
w Ewangeliach działalność Nauczyciela, Jego słowa 
i cuda, uszły uwagi współczesnych. Były jednodniową 
sensacją, o której nazajutrz zapomnieli. Dlatego tak 
wielu zgromadziło się na placu i wobec Piłata krzy-
czano: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!

Jezus okazał się gościem niepożądanym, Nie poznali 
w nim tego, który miał przyjść zapowiedziany prze 
wiekami. Na innego czekali. 

I my czekamy, płacąc sowicie znachorom i różnego 
rodzaju hochsztaplerom za jeden dzień życia na tej 
ziemi, byleby  odwlec spotkanie z Gościem nieoczeki-
wanym w niebie. Bo któż tak naprawdę pragnie końca 
dni swoich na tym świecie…  

O. Ignacy Kosmana OFMConv

Gość  nieoczekiwany



W OSTATNIM CZASIE : OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy złoży-
li swoje ofiary na remont naszej bazyliki Roku 
Pańskim 2020: 
Maksimowicz Danuta Olgierd, Rachelany
Maksimowicz Anna Jerzy, Rachelany
Tałandzis Maria Jan, Dusznica
Skrypko Anna Witold, Dusznica
Szkarnulis Anna Czesław, Rynkojeziory
Keller Ewa Józef, Rynkojeziory
Wojna Katarzyna Piotr, Rynkojeziory
Paciukanis Aldona Witold, Rynkojeziory
Korzenieccy Danuta Czesław, Rynkojeziory
Kosa Czesława, Rynkojeziory
Masionis Danuta Olgierd, Rynkojeziory
Kosa Anna Dejwid, Rynkojeziory
Kosa Anna Antoni, Rynkojeziory
Korzenieccy Rasa Waldemar, Rynkojeziory
Chmielewscy Maria Józef, Jodeliszki
Skrypko Maria Romuald, Jodeliszki
Bobrowska Jagna, Jodeliszki
Woźnialis Danuta, Jodeliszki
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INTENCJE  MSZALNE   06 – 20.XII.2020
II NIEDZIELA ADWENTU 6.XII.
07:00 +Kazimierz +Natalia +Helena +Kazimierz +Weronika 

z r. Wilkielów i Tałandzisów
08:30 +Natalia +Alicja Paszkiewicz
08:30 +Henryk Jaroszewicz (rocz.) i rodzice
10:00 +Wiesław Kalwejt (12 r.)
10:00 +Piotr Skrypko
11:30 Za parafian
11:30 +Tadeusz Adamowicz (gr)
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Antoni +Aniela +Piotr Balun
17:30 +Bronisława (13 r.) +Stanisław Michałkiewicz
PONIEDZIAŁEK 7.XII.
06:30 +Zbigniew Wałukanis (7mc) +Andrzej Łabanowski
08:00 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Leokadii i rodz
08:00 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Józefa i rodz
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:30 Egzekwie: +Jan Milewski
17:30 +Anna (3 r.) +Jan (52 r.) Grabowscy
17:30 +Leokadia +Janina Kaszkiel
17:30 +Jadwiga Dubowska (9 r.)

WTOREK 8.XII. - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO 
POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

06:30 +Marianna +Stanisław +Tadeusz +Robert +Stani-
sław Czeszkiewicz

08:00 +Genowefa Nazaruk (37 r.)
08:00 +Szymon (4mc) +Helena +Jan z r. Matulewiczów
08:00 +Grzegorz Buchowski (7 mc)
10:00 +Feliksa +Edward +Bronisław +Marian Żynel
16:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
17:30 +Marian Święcicki
17:30 +Maria +Stanisław +Maryla Rosińscy +Stanisław 

Rugienis
17:30 +Stanisław Grzędziński (10 r.)
ŚRODA 9.XII. – ŚW. JUANA DIEGO
06:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdro-

wie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 +Leokadia Jarzębowicz, rodzice i teściowie
08:00 +Leokadia +Józef Jodango
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i pociechę dla rodziców 

w dniu ur.  +Aleksandry
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 w sieci: sejny.diecezja.elk.pl,    tt: @ParafiaSejny     fb: @ParafiaSejny
 Konto bankowe: BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
 Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak,    e-mail: parafiasejny@gmail.com
 Wikariusze: ks. Jarosław Kalinowski,      ks. Mariusz Niedziałkowski;        rezydent: ks. Adam Łosiewski

U Sitko Jan, l. 73, Sejny, 20/11/2020
U Wilkiel Jerzy, l. 94, Hołny Mejera, 

21/11/2020
U Żynda Marian, l. 73, Suwałki, 23/11/2020
U Łazarczyk Zofia, l. 69, Sejny, 26/11/2020
U Kossa Piotr, l. 78, Romanowce, 27/11/2020
U Sidor Zofia, l. 93, Sejny, 27/11/2020
U Biernacka Michalina, l. 84, Sejny, 29/11/2020
U Chmielewska Aldona, l. 89, Jodeliszki, 29/11/2020
U Tomczyk Dariusz, l. 54, Sejny, 29/11/2020
U Maciukanis Anna, l. 91, Sejny, 30/11/2020
U Korenkiewicz  Henryk, l. 89, Białorzeczka, 30/11/2020
U Łołka Leokadia, l. 94, Sejny, 30/11/2020
U Palewicz Halina, l. 66, Łumbie, 1/12/2020
U Szyryńska Helena, l. 89, Sejny, 2/12/2020
U Bartoszewicz Józef, l. 85, Sejny, 3/12/2020
U Palewicz Bronisława, l. 74, Sejny, 3/12/2020 
U Ogórkis Biruta, l. 87, Sejny, 4/12/2020

Odeszli do wieczności:
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17:30 +Euzebiusz Myszczyński (5 mc)
17:30 +Marianna +Edward Gasińscy
CZWARTEK 10.XII. – NMP LORETAŃSKIEJ
06:30 +Bolesław Małkiński (23 r.)
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 +Helena +Lucyna +Wincenty Stankiewicz
08:00 +Józef Rutkowski (5 mc)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Urszula Dejnerowicz
17:30 +Andrzej (2 r.) +Regina (11 mc) Krzemińscy
PIĄTEK 11.XII.
06:30 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 +Stanisław (4 r.) +Henryka (23 r.) Abramowicz i rodzice
08:00 +Zenon Miszkiel (4mc)
08:00 +Adela +Stanisław Krakowscyi z r. Milewskich
08:00 +Władysław i z r. Zdancewiczów
17:30 +Zofia Sienkiewicz (6mc)
17:30 +Henryk (19 r.) i z r. Szoka
SOBOTA 12.XII. - NMP Z GUADALUPE
06:30 +Józef +Jerzy Janczulewicz +Wojciech Klimasara
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 +Stanisław Delnicki
08:00 +Genowefa Durtan
17:30 +Jerzy Makowski (8 mc)
17:30 +Janina Tomkiewicz (20 r.)
17:30 +Zbigniew Chabrewicz
III NIEDZIELA ADWENTU 13.XII. REKOLEKCJE
07:00 +Marianna Koźlak (1 r.)
07:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:30 +Paweł +Witold i dziadkowie
10:00 +Leokadia Łepkowska
11:30 Za parafian
11:30 +Tadeusz Przeborowski (1 r.)
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Józef Chmielewski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Janina +Stanisław Kisiel
PONIEDZIAŁEK 14.XII. REKOLEKCJE
06:30 +Tadeusz Adamowicz (gr)
10:00 +Konrad (7 r.) i z r. Motuków
10:00 +Antoni i z r. Święcickich
13:00 LT:
17:30 +Genowefa Durtan (4 r.)
17:30 +Kamil Mikłaszewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Zofia Sidorowicz (7mc)
WTOREK 15.XII. REKOLEKCJE
06:30 +Antoni Wołągiewicz (5 r.)
10:00 +Kazimierz Pietranis
10:00 +Zygmunt (21 r.) i z r. Gwiazdowskich +Janina 

+Zygmunt Buraczewscy
13:00 LT: +Jerzy Misiukanis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Woźnialis (9 mc) i rodzice
17:30 +Karol Jarzębowicz (11 mc) +Leokadia
17:30 +Tadeusz Adamowicz (gr)

ŚRODA 16.XII.
06:30 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 +Aniela Szuba (35 r.)
08:00 +Marianna Bilińska (9 mc)
08:00 +Celina +Czesław Marcinkiewicz
17:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdro-

wie dla Heleny, Agaty i Jakuba
17:30 +Janina +Antoni +Henryk +Roman Dziczkowscy
17:30 +Danuta Mikłaszewicz 
17:30 +Tomasz Pietranis (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK 17.XII.
06:30 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie w rodzinie  

i gospodarstwie
08:00 +Zofia Chowaniec
08:00 +Franciszek +Stefania +Zofia z r. Korzenieckich
17:30 +Jadwiga Koncewicz (10mc)
17:30 +Ks. Sylwester +Stanisława Sapiega +Marian 

Ciszewski
17:30 +Wanda Tawrel (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK 18.XII.
06:30 +Anna Wołyniec
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 +Maria +Stanisław +Danuta z r. Mostowskich i rodzice
08:00 +Antoni +Kamila +Franciszek z r. Gerwel
17:30 +Henryk Balewicz (18 r.)
17:30 +Jarosław Fidrych (4 mc)
17:30 +Bronisława Namiotko (13 r.)
17:30 +Adam Roland (1 r.)
SOBOTA 19.XII.
06:30 +Antoni Rajkowski i rodzice
08:00 Dziękczynno-błagalna za wstawiennictwem Niepo-

kalanej o łaskę pojednania w Narodzie
08:00 +Jadwiga Szczuka i +rodziny
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 +Marianna +Leokadia +Antoni +Lucjan z r. Staśkielów
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz (7mc) i z r. Czernialisów
17:30 +Wacław (4 r.) i z r. Fiedorowiczów
17:30 +Zofia +Józef Kubylis
IV NIEDZIELA ADWENTU 20.XII
07:00 O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Katarzyny i Jaku-

ba na wspólnej drodze życia
07:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:30 +Paweł Żegarski
10:00 +Anna +Zofia +Julian +Agata +Helena +Julian 

+Natalia +r. Ponganis
11:30 Za parafian
11:30 +Franciszek Klimaniec (40 r.)
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT:
17:30 +Stanisław i z r. Zajków

INTENCJE  MSZALNE   06 – 20.XII.2020



Zdjęcia z aktualnego etapu prac remontowych w klasztorze


