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A na ziemi POKÓJ  
ludziom DOBREJ woli!

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

Chwała BOGU  
na wysokościach! 
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CZŁOWIEK – KAPŁAN ST WORZENIA

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ

Jezus przychodzi do nas, aby ubogacić nas sobą, Jego bliskość jest dla nas czymś niezastąpionym. 
On ma nam całkowicie wystarczyć.

23 grudnia Łk 1,46-56 Razem z Maryją uwielbiajmy dzisiaj Boga, ucząc się od Niej: dostrzegając 
Bożego działania pokory, służby i wierności. Z głębi naszych serc ma popłynąć pieśń uwielbienia 
Boga za Jego dzieła w naszym życiu.

30 grudnia Łk 2,22-35 Czy tegoroczne święta przyniosły mojemu sercu nowość doświadczenia 
narodzin Jezusa? Co z tego ofiaruję Bogu na mojej modlitwie?

6 stycznia Mt 7,21.24-27 Słuchać i wypełniać – pewna droga prowadząca mnie do doświadczenia 
obecności Boga. Pełnienie Jego woli daje gwarancję, która ustrzeże nas przed tym wszystkim, co 
w naszym życiu jest trudnością i przeciw-nością. 

PRAWDY WIARY

W hymnie uwielbienia Stwórcy, jaki znajduje się w trzecim rozdziale Księgi Daniela, do modlitwy wzywa-
ne jest całe stworzenie, łącznie ze słońcem, księżycem i gwiazdami, łącznie z tymi żywiołami, które 

bywają ludziom nieprzychylne:

Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Ogniu i żarze… Chłodzie i upale…
Mrozy i zimna… Lody i śniegi…
Błyskawice i chmury, błogosławcie 
Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
„Niebo i ziemia Go wyznają – zachwy-
cał się tą modlitwą stworzeń święty 
Augustyn. Piękno rzeczy jest jakby ich 
głosem ku czci Boga. Woła do Boga nie-
bo: Ty mnie stworzyłeś, nie pochodzę 
samo z siebie! Woła ziemia: Ty mnie 
ustanowiłeś, nie ja sama siebie! Spójrz 
na niebo, jakie piękne; spójrz na ziemię, jaka piękna. Jeśli je wziąć razem, są bardzo piękne. On je stworzył. 
On nimi rządzi, Jego rozkazów one słuchają; On przerzuca czasy, On ustanawia chwile, osobiście ustana-
wia. Zatem to wszystko Go chwali: to, co stoi, co się porusza, to, co z niskości ziemi i to, co z wysokości 
nieba, to, co starodawne i to, co nowe”.

Pokoleniom naszych rodziców i dziadków bliskie było takie odczuwanie. Dopiero w ostatnich czasach 
prawie jakby zapomnieliśmy o tym, że ciała niebieskie i cała przyroda, wszystkie rośliny i zwierzęta są na-
szymi współutworzeniami. Trudno sobie wyobrazić, żeby dziś powstała kolęda, w której śpiewa się o tym, 
że cała przyroda odczuwa radość z narodzin Zbawiciela (por. „ptaszki w górę podlatują” Jezusowi podśpie-
wują. Dzisiaj chyba żaden autor nie napisze pieśni, w której – tak jak Chwalcie łąki umajone – wzywałby 
wszystko, co w przyrodzie najpiękniejsze, ażeby z nami chwaliło Maryję. (z książki Wierzę)
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Łk 2,22.39-40
Gdy upłynęły dni Ich 

oczyszczenia we-
dług Prawa Mojżeszowe-
go, Rodzice przynieśli Je-
zusa do Jerozolimy, aby 

Go przedstawić Panu. A gdy wypełnili wszystko według 
Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta 
Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając 
się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Tradycja patrystyczna i teologiczna pomaga nam zinter-
pretować i wyjaśnić tekst Łukasza o wzrastaniu w łasce i 

mądrości w kontekście działania Ducha Świętego. Św. Tomasz, 
mówiąc o łasce, określa ją mianem „gratia Spiritus Sancti”; 
łaska jest bezinteresownym darem, wyrazem przychylności 
Boga względem stworzenia odwiecznie umiłowanego przez 
Ojca. Tomasz stwierdza, że jej przyczyną główną jest moc Du-
cha Świętego. Jest to łaska usprawiedliwiająca i uświęcająca, 
która przywraca człowiekowi przyjaźń z Bogiem w królestwie 
niebieskim. W tym darze człowiek otrzymuje Ducha Świętego, 
który mieszka w nas. W Chrystusa zaś, wlewa pełnię łaski, 
która wzrastała z Jego wiekiem. To samo możemy powiedzieć 
o mądrości, którą Jezus posiadał od początku, na jaką po-
zwalał Jego wiek dziecięcy. Nie była to jedynie ludzka wiedza 
i mądrość w sprawach Boskich, ale także i przede wszystkim 
jako dar Ducha Świętego: najwyższy z darów; który udoskonala 
możliwości duszy, uzdalniając je do przyjmowania poruszeń 
Ducha Świętego. (Katecheza 25 XI 1992)

Bóg posłał anioła Ga-
briela do miasta w Ga-

lilei, zwanego Nazaret, 
do Dziewicy poślubionej 
mężowi, imieniem Józef, 

z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł 
wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co 
miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: 
«Nie bój się, Maryjo znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, 
a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował 
nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 
końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża?». Anioł Jej odpowiedział: «Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc najwyższego osłoni Cię. Dla-
tego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem 
Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w 
swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która 
uchodzi za niepłodną. Dla Boga nie ma nic niemożliwego». 
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według twego słowa.». Wtedy odszedł od Niej Anioł.

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Oto ja! Ta gotowość przyjęcia woli Bożej jest wzorem dla 
wszystkich nas – wierzących, abyśmy w obliczu wydarzeń 

wielkich i zwyczajnych umieli zawierzyć całkowicie Panu. Świa-
dectwem swego życia Maryja zachęca nas do wiary w spełnienie 
się Bożych obietnic. Przypomina nam, że powinniśmy mieć 
ducha pokory, bo to ona jest właściwą postawą stworzenia 
wobec Stwórcy; wzywa, byśmy zachowali niezłomną nadzieję 
w Chrystusie, który wypełnia do końca zbawczy zamysł nawet 
wówczas, gdy wydarzenia wydają się niezrozumiałe i trudne do 
przyjęcia. Niczym promienna gwiazda, Maryja prowadzi nasze 
kroki na spotkanie z Panem, który przychodzi. Maryja, nasza 
Orędowniczka, niech pomaga nam opierać się  pokusom zła; 
niech ożywi w naszych sercach wiarę, nadzieję i miłość, abyśmy 
dochowując wierności naszemu powołaniu umieli być – nawet 
za cenę wielkich ofiar – nieustraszonymi świadkami Jezusa 
Chrystusa, który jest Świętą Bramą wiekuistego zbawienia. 
(Anioł Pański 8 XII 2000)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
IV NIEDZIELA ADWENTU 20.12.2020 NIEDZIELA - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY  27.12.2020

Łk 1,26-38
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA 20.12 - CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU
Słowo Boże: 2 Sm 7,1-5. 8b-12.14a.16; Łk 1, 38; Łk 1, 26-38;
PONIEDZIAŁEK 21.12
Słowo Boże: PnP 2,8-14; So 3, 14-17; Łk 1, 39-45;
WTOREK 22.12
Słowo Boże: 1 Sm 1, 24-28; Łk 1, 46-56;
ŚRODA 23.12
Słowo Boże: Ml 3, 1-4.23-24; Łk 1, 57-66;
CZWARTEK 24.12
Słowo Boże: 2 Sm 7,1-5.8b-12. 14a.16; Łk 1, 67-79;
PIĄTEK 25.12 - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Iz 52,7-10; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18;
SOBOTA 26.12 - ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
Słowo Boże: Dz 6,8-10; 7,54-60; Mt 10, 17-22;

NIEDZIELA 27.12 - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
Słowo Boże: Rdz 15,1-6;21,1-3; Hbr 11,8.11-12.17-19; Łk 2, 22-40;
PONIEDZIAŁEK 28.12 - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW
Słowo Boże: 1 J1,5-2,2; Mt 2,13-18;
WTOREK 29.12 - V DZIEŃ OKTAWY BN
Słowo Boże: 1 J 2,3-11; Łk 2,22-35;
ŚRODA 30.12 - VI DZIEŃ OKTAWY BN
Słowo Boże: 1 J 2,12-17; Łk 2,36-40;
CZWARTEK 31.12 - VII DZIEŃ OKTAWY BN
Słowo Boże: 1J 2,18-21; J 1,1-18;
PIĄTEK 1.01 - ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Słowo Boże: Lb 6,22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2,16-21
SOBOTA 2.01 - ŚW. BAZYLEGO I GRZEGORZA
Słowo Boże: 1 J 2,22-28; J 1,19-28;

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM - 3.01
Słowo Boże: Syr 24,1-2. 8-12;  Ef 1,3-6. 15-18; J 1, 1-18;
PONIEDZIAŁEK 4.01
Słowo Boże: 1 J 3,7-10; J 1,35-42;
WTOREK 5.01
Słowo Boże: 1J 3,11-21; J 1,43-51;
ŚRODA 6.01 - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12;
CZWARTEK 7.01
Słowo Boże: 1 J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25;
PIĄTEK 8.01
Słowo Boże: 1 J 4,7-10; Mk 6, 34-44;
SOBOTA 9.01
Słowo Boże: 1J 4,11-18; Mk 6,45-52;
NIEDZIELA 10.01 - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Iz 55,1-11; 1 J 5,1-9; Mk 1, 7-11;

Łk 2,22.39-40

Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało mię-

dzy nami: Na początku 
było Słowo, a Słowo było 
u Boga i Bogiem było Sło-

wo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim 
było życie, a życie, było światłością ludzi, a światłość w 
ciemności świeci i ciemność ich nie ogarnęła. Pojawił się 
człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przy-
szedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by, 
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz 
posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość 
prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się 
przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej 
własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 
którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy 
ciała, ani z woli męża, ani z Boga się narodzili. Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno 
woła w słowach: «Ten był o którym powiedziałem: Ten, 
który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż 
był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy 
otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało na-
dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, 
który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Prolog ewangelii Janowej ukazuje nam tajemnicę Wcielenia 
Boskiego Słowa, szczyt i decydujący punkt zwrotny w dzie-

jach ludzkości i świata. Dodaje także: „Na świecie było [Słowo], 
a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło 
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. W taki sposób 
ewangelista streszcza życie i los Jezusa Chrystusa, zesłanego 
od Boga na świat Mesjasza i Odkupiciela. On sam oglądał Go na 
własne oczy i słuchał na własne uszy; swoimi dłońmi dotykał 
Słowa Bożego, które stało się ciałem. Do ludzi przyszedł jako 
człowiek Bóg – wcielone Słowo, przez które wszystko zostało 
stworzone – ale Jego stworzenie Go nie przyjęło, „światłość 
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła (w.5). Ludzie 
ukochali ciemność bardziej niż światłość. 

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 3.01.2021

Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim wzajemnym szacunku z siostrami i braćmi 
innych religii, na podstawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.

PAPI ESK I E  I NTENC JE MODLIT W Y -  ST YCZEŃ 2021

kontynuacja:  
Ewangelia w nauce  

św. Jana Pawła II
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Ogłoszenia Duszpasterskie

1Powoli kończy się Adwent. Minęły rekolekcje parafialne. Ufam, że wielu parafian skorzystało z czasu łaski i 
dzięki sakramentowi pojednania przygotowali serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki 

przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz 
ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych 
serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.

2Do czwartku włącznie roraty o godz. 6.30. Msza św. będzie jeszcze o godz. 8.00. Nie będzie Mszy wieczornej. 
Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu będzie we wtorek. Po świętach również tylko we wtorek.

3W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tra-
dycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii 

św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym 
życiu. A po wieczerzy wigilijnej zapraszamy na pasterkę: będą dwie: pierwsza w języku litewskim o godz. 22.00, a 
o północy w języku polskim. W Żegarach pasterka będzie również o północy.  W uroczystość Bożego Narodzenia, 
a więc w piątek pierwsza Msza św. o godz. 8.30, następne w porządku niedzielnym. Nie będzie Mszy w Krasnowie.

4W sobotę, 26 grudnia święto św. Szczepana – pierwszego męczennika. Msze Święte według porządku niedzielnego.
Tradycyjnie tego dnia będziemy wspierać ofiarą na tacę uczelnie katolickie: KUL i nasze Seminarium Duchowne 

w Ełku.

5Niedziela po Bożym Narodzeniu to święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Dziękujmy Panu Bogu 
za nasze rodziny, prośmy o odwagę robienia coraz więcej miejsca w nich dla Pana Boga, o nadzieję i miłość w 

tym trudnym czasie, o zgodę i pokój, wzajemne zrozumienie, katolickie wychowanie dzieci. Niech małżonkowie tego 
dnia odnowią swoje małżeńskie śluby: bądźcie tego dnia razem na Mszy św., obok siebie, by wobec Boga dziękować 
sobie wzajemnie i prosić o błogosławieństwo na dalsze lata. Obrzęd odnowienia ślubów będzie na każdej Mszy.

6Dawna oktawa Bożego Narodzenia jest tygodniowym świętem: 28 grudnia, poniedziałek to święto Świętych Mło-
dzianków Męczenników, czyli dzieci zabitych na rozkaz Heroda, który sądził, że wśród nich będzie nowonarodzony 

Król Żydowski. Te dzieci to byli pierwsi męczennicy za wiarę w Nowonarodzonego Zbawiciela świata. Tego dnia 
zapraszamy na wieczorną Mszę św. dzieci te młodsze i te nieco starsze, a także przyniesione na rękach rodziców. 
Chcemy im pobłogosławić na dalsze życie chrześcijańskie. Rodzice, przyjdźcie ze swoimi dziećmi.

7Koniec roku kalendarzowego we czwartek, 31 grudnia. Zapraszamy na wieczorną Mszę św. i nabożeństwo dzięk-
czynno-przebłagalne za miniony rok i powierzenie Panu Bogu nadchodzącego Nowego 2021 Roku Pańskiego. A 

Nowy Rok będzie uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. jak w niedzielę, pierwsza Msza o godz. 8.30.

8Pierwszy piątek stycznia akurat wypada w Nowy Rok, więc chorych, których odwiedzamy w pierwsze piątki od-
wiedzimy w piątek, 8 stycznia przed południem. Pierwsza sobota z wieczornym nabożeństwem do Niepokalanego 

Serca Maryi 2 stycznia.

9Uroczystość Objawienia Pańskiego będziemy obchodzić w środę, 6 stycznia. Msze św. z poświęceniem kredy i 
kadzidła będą tak jak w niedzielę: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00LT; Krasnowo 12.00; 17.30.

10Odnośnie tegorocznej kolędy - po konsultacjach i gruntownym rozważeniu sprawy Ks. Bp Jerzy Mazur, Biskup 
Ełcki zadecydował, że ze względu na zagrożenie epidemiczne (ryzyko zarażenie wiernych i kapłanów), wizyta 

duszpasterska nie może odbyć się w sposób tradycyjny. Odpowiedzialność za innych nakazuje nam zmieniać formy 
duszpasterskie i wsłuchiwać się w potrzeby wiernych. Biskup Ordynariusz postanowił, że we wszystkich parafiach 

dokończenie na str. 10
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Pamiętajmy o tym, że wieczerza wigilijna ma charakter 
religijny i w takim duchu, duchu jedności, wspólnoty 
i miłości powinniśmy ją przeżywać. Zapraszam więc do 
zapoznania się z jej przebiegiem.

1. ZAPALENIE ŚWIECY
Na stół wigilijny pod obrus wkłada się garść siana, stawia 
się talerz z opłatkiem, potrawy wigilijne oraz świecę. Ojciec 
lub matka, zapalając ją, mówi: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Wszyscy: Amen.
Wprowadzenie: Dwa tysiące lat temu przyszedł na świat 
Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w stajence betle-
jemskiej jako bezbronne Dziecię. Opowiada nam o tym 
Ewangelia. Stojąc, wysłuchajmy z wiarą słów Ewangelii 
opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wyda-
rzenie narodzin Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

2. EWANGELIA według św. Łukasza Łk 2,1-14 
- znaleźć w Piśmie Świętym. Po Ewangelii zaśpiewajmy 
kolędę: Wśród nocnej ciszy...

3. WSPÓLNE PROŚBY
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny odmawia niżej podane 
prośby:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwa-
lamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam 
swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zba-
wiciela. Prosimy Cię:
– Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. 
Wysłuchaj nas, Panie!

Wigilii nastał czas...nazywany Xacobeo (wymowa: siakobeo) jest obchodzo-
ny, gdy święto św. Jakuba Apostoła, tj. 25 lipca, wypada 
w niedzielę. Możliwość taka zdarza się co 5,6 lub 11 lat. 
Wierni, którzy nawiedzą grób św. Jakuba w katedrze 
w Santiago de Compostela (lub innym miejscu, w którym 
znajdują się relikwie św. Jakuba), wyznają wiarę katolic-
ką, odmówią modlitwy w intencjach podanych przez pa-
pieża oraz przystąpią w czasie 15 dni przed lub 15 dni po 
nawiedzeniu grobu do spowiedzi i Komunii świętej, mogą 
otrzymać odpust zupełny. Pierwszy rok święty, ustano-
wiony przez papieża Kaliksta II, przypadł w 1126. Następny 
Rok Święty obchodzony będzie w 2027 roku.
Biblijna lista Dwunastu Apostołów wymienia dwie osoby 
o tym samym imieniu: Jakuba, syna Zebedeusza i Jakuba, 
syna Alfeusza, których rozróżnia się powszechnie uży-
wanymi przydomkami: Jakub Starszy i Jakub Młodszy. 
Określenia te nie są miarą świętości, lecz odzwierciedlają 
jedynie różne znaczenie. Św. Jakub , opiekun pielgrzy-
mów, był starszym bratem św. Jana Apostoła; ich ojcem 
był rybak Zedebeusz. Obaj bracia byli rybakami i miesz-
kali nad jeziorem Galilejskim. Św Łukasz podaje, że byli 
wspólnikami św. Piotra.
Tradycja, datująca się na VI wiek podaje, że św. Jakub 
Starszy po Zesłaniu Ducha Świętego udał się najpierw do 
Hiszpanii, żeby tam głosić Dobrą Nowinę. Z tego powodu 
jest on szczególnie czczony w Hiszpanii i w Portugalii – 
jest pierwszym patronem tych krajów. Według innej tra-
dycji jego ciało miało zostać przewiezione do Hiszpanii 
do miasta Santiago de Compostela. Miasto stało się 
przedmiotem wielkiej czci i jest aktualnie celem licznych 
pielgrzymek.
Od kilkunastu lat w wielu krajach Europy są liczne szla-
ki  piesze i rowerowe, jako Drogi św. Jakuba. Służą one 
pielgrzymom, którzy w samotności lub w małej grupie 
przemierzają szlak w modlitwie i medytacji w różnych 
formach.

Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej

Rok Święty 
Jakubowy
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Wigilii nastał czas...
– Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajo-
mych pokojem tej nocy. Wysłuchaj nas, Panie!
– Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, 
biednych i głodnych na całym świecie pociesz
i umocnij Dobrą Nowiną tej Świętej Nocy. Wysłuchaj 
nas, Panie!
- Naszych zmarłych bliskich i znajomych (tu wymie-
niamy imiona) obdarz szczęściem i światłem
Twej chwały. Wysłuchaj nas, Panie!
Wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską: Ojcze nasz...
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny: Panie Jezu Chryste, 
który w dzisiejszą noc przyszedłeś na świat rodząc 
się w grocie betlejemskiej z Najświętszej Maryi Panny, 
przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie 
rodzinne, pozostań w naszej rodzinie i zespól ją więza-
mi Twojej miłości, a słowo Twoje niech w nas przebywa 
z całym swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na 
na wieki wieków. Amen.

4. DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM
Głowa rodziny rozpoczyna dzielenie się opłatkiem tymi 
lub innymi słowami:
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśnia-
ła blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna; 
spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości 
w naszym codziennym postępowaniu. Pobłogosław 
nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwycza-
jem naszych ojców i naucz nas dzielić się życzliwością 
z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim 
pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską 
dobroć. Amen

Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Ko-
ściół Katolicki czci Świętą Rodzinę. Mniej ofi-

cjalny kult, obecny niewątpliwie na przestrzeni wie-
ków, stał się bardziej konkretny i uchwytny w XVII 
stuleciu. Zaczęły wtedy powstawać bractwa religijne, 
zrzeszające ludzi, którzy stawiali sobie za cel naśla-
dowanie pana Jezusa, Maryi oraz św. Józefa, aby w 
tej sposób się uświęcić.

Miejscem, w którym nastąpił szczególny rozwój tego 
nurtu pobożnościowego w XVII były francuskoję-
zyczne kolonie na terenie Kanady. Jego wielkim pro-
motorem był biskup Franciszek de Laval (późniejszy 
święty), ordynariusz diecezji Quebec. Dzięki zabie-
gom hierarchy 28 stycznia 1665 roku jego prowincja 
uzyskała od Ojca Świętego Aleksandra VII zgodę na 
celebrowanie święta Świętej Rodziny w drugą nie-
dzielę po Objawieniu Pańskim.

W kolejnych dziesięcioleciach rosła ilość pobożnych 
stowarzyszeń, publikacji i modlitw poświęconych 
Świętej Rodzinie. Życzliwie patrzyli na to kolejni 
papieże. Szczególną nadzieję na odnowienia życia 
rodzinnego i religijnego poprzez czczenie i naśla-
dowanie przez wiernych Najświętszej Rodziny ży-
wił papież Leon XIII. Kolejny papież Benedykt XV, 
dekretem Sanctissimus Dominus z 26 X 1921 roku 
rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół 
powszechny.

Obowiązujące do dziś przepisy kościelne regulujące 
sposób celebrowania Najświętszej Rodziny to dzieło 
papieża Pawła VI. Wydanym 14 II 1969 roku motu 
proprio Mysterii Paschalis zatwierdził nowy porzą-
dek roku liturgicznego i kalendarza rzymskiego. Na 
jego mocy Kościół obchodzi święto Świętej Rodziny 
w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia. 

Z czasopisma Przymierze z Maryją.

ŚWIĘTO 
ŚWIĘTEJ RODZINY
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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
 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

Odeszli do wieczności:
U Ogórkis  Biruta, l. 83, Sejny, 4/12/2020
U Klucznik Weronika, l. 81, Żegary, 

5/12/2020
U Okulanis Zofia, l. 72, Sejny, 7/12/2020
U Szczerbiński Józef, l. 87, Sejny, 10/12/2020
U Czeropski Józef, l. 69, Krasnogruda, 10/12/2020
U Grablun Bronisław, l. 84, Burbiszki, 14/12/2020
U Sznejkowski Stanisław, l. 79, Sejny, 14/12/2020

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki 
w Roku Pańskim 2020: 
Forencewicz Katarzyna Paweł, Jodeliszki
Palanis Natalia Olgierd, Jodeliszki
Ogórkis Anna Czesław, Jodeliszki ( Konstantynówka)
Ogórkis Aldona Czesław, Jodeliszki ( Konstantynówka)
Nowikowscy Barbara Stanisław, Jodeliszki ( Konstantynówka) 
Korzenieccy Danuta Józef, Jodeliszki ( Konstantynówka)
Woźnialis Witalia, Jodeliszki ( Konstantynówka)
Klucznik Anna Stanisław, Rachelany
Maksimowicz Irena Witold, Rachelany
Czarneccy Janina Józef, Sztabinki
Żegarscy Grażyna Jan, Sztabinki
Gryziewicz Aneta Dawid, Sztabinki
Wiźlańscy Aniela Stefan, Sztabinki
Ogórkis Grażyna Krzysztof, Konstantynówka Gibiańska
Wydro Anna, Nowosady
Wydro Ewa Dariusz, Nowosady
Pieczulis Aldona Dariusz, Nowosady
Sikorscy Dorota Wojciech, Nowosady
Sikorski Jerzy, Nowosady
Woźnialis Zofia, Nowosady
Klucznik Anna Jan, Nowosady
Sikorscy Helena Ryszard, Nowosady
Węgrzynowicz Helena, Kielczany
Matulewicz Barbara Wojciech, Kielczany
Zdanowicz Julia, Kielczany
Niewulis Sylwester, Kielczany
Gąsiorowska Konstancja, Kielczany
Gąsiorowski/ Michalska Marzena Janusz, Kielczany
Kubrak Henryk, Kielczany

W OSTATNIM CZASIE : Madejscy Aneta Marcin, Kielczany
Stefańscy Agata Grzegorz, Kielczany
Stefańscy Dorota Zbigniew, Kielczany
Fejfer Marzena Roman, Kielczany
Rybczyńscy Halina Józef, Kielczany
Madejscy Ilona Dariusz, Kielczany
Czokajło Angelika Przemysław, Iwanówka
Niewulis Anna Gedymin, Burbiszki
Magalengo Magdalena, Burbiszki
Tomkiewicz Anna Jan, Burbiszki
Żukowska Biruta, Burbiszki
Żukowscy Ruta Jan, Burbiszki
Romanowski Jan, Burbiszki
Szczerbińscy Helena Józef, Burbiszki
Czarkowscy Jadwiga, Grudziewszczyzna
Żegarscy Teresa Jerzy, Grudziewszczyzna
Szułowicz Wiesława Czesław, Grudziewszczyzna
Kossa Jolanta Jan, Grudziewszczyzna
Pileccy Zuzanna Stefan, Degucie
Depkun Genowefa Edmund, Degucie
Depkun Teresa Andrzej, Degucie
Zabłocka Helena, Degucie
Witkowscy Natalia Józef, Degucie
Dulewicz Jadwiga Tomasz, Degucie
Jasińscy Marzena Marek, Degucie
Sankowski Ireneusz, Konstantynówka Gibiańska
Sankowscy Justyna Tomasz, Konstantynówka Gibiańska
Biziewska Zofia, Iwanówka
Świsłowscy Janina Ryszard, Iwanówka
Koncewicz Agnieszka Zygmunt, Iwanówka
Krajewscy Krystyna Zdzisław, Iwanówka
Kaufman Bożena, Iwanówka
Kaufman Halina, Iwanówka
Święciccy Małgorzata Tadeusz, Lasanka
Zackiewicz Leokadia, Lasanka
Kaufman Zofia Grzegorz, Lasanka
Strękowski Stanisław, Lasanka
Korzenieccy Zofia Stanisław, Lasanka
Jurkiewicz Beata Tomasz, Iwanówka
Luty Barbara Wojciech, Iwanówka
Czokajło Joanna Łukasz, Iwanówka
Karpowicz Lucyna Grzegorz, Iwanówka
Wydro Danuta Jan, Kielczany
Ramel Marta Mariusz, Marynowo
Sienkiewicz Janina, Marynowo
Bugielscy Anna Józef, Marynowo
Andrulewicz Barbara Stanisław, Marynowo
Massal Alicja Wiesław, Marynowo
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INTENCJE MSZALNE  20.12.2020 – 10.01.2021
IV NIEDZIELA ADWENTU 20.12.2020
07:00 O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Katarzyny 

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

+Natalia  z 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
PONIEDZIAŁEK 21.12.2020
06:30 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 +Mirosław (13 r.) i z r. Motuków
08:00 +Józef Andrejczyk (5mc)
08:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:30 +Józefa Kamińska (3mc)
17:30 +Helena Balewicz (mc od pogrzebu)
17:30 +Łukasz Gulan (11mc)
17:30 +Eugeniusz Gibas (mc od pogrzebu)
WTOREK 22.12.2020
06:30 +Szymon Mazalewski
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 +Eugenia Stefańska (2mc)
08:00 +Helena Krejczman (2mc) +Witold
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
17:30 +Jadwiga +Izydor Miszkiel
17:30 +Jan Witkowski (mc od pogrzebu)
ŚRODA 23.12.2020
06:30 +Zofia (19 r.) i  z r. Romańskich
08:00 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. 

i zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 +Stanisław +Anna +Leszek +Sławomir Leszkiewicz
08:00 +Ks. Ragiel +Ks. Wacław Grochowski
17:30 +Tadeusz Adamowicz (gr)
17:30 +Andrzej Korzecki (3 r.) +Alicja i z r. Tujakow-

skich i Romanowskich
17:30 +Bronisława Kwaterska
CZWARTEK 24.12.2020
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
06:30 +Danuta Sankowska (7 r.)
06:30 +Natalia Tomkiewicz (30 r.)
08:00 OBoże błog. dla Ewy Meyza i Adama Maksimowicza
08:00 +Marianna Palewicz-Baranowska
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 +Stanisław Okulanis (15 r.)
22:00 LT: O Boże błog., opiekę MB dla mieszkańców 

wsi Klejwy
24:00 Za parafian
24:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Moniki 

Gryguć w 18 rocz. urodz.
24:00 +Kazimierz Kujawski
PIĄTEK 25.12.2020  

- UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
08:30 +Anna Maksimowicz (5 r.)
08:30 +Tadeusz Adamowicz (gr)
10:00 +Helena Szafranowska +Stanisław Andruszkiewicz
11:30 +Jerzy +Helena Sienkiewicz

13:00 LT: +z r. Boraczewskich i Wojciechowskich
17:30 +Czesława Gryniewicz +Wacław +Bożena 

+Zbigniew
SOBOTA 26.12.2020 - ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, 

DIAKONA I PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
07:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:30 +Franciszka +Zygmunt Luto i +Piotr Grzybowski
10:00 +Zofia +Piotr Szyryńscy +Czesława +Stanisław 

Szułowicz, ich rodzice i rodzeństwo
11:30 Dziękczynna i o Boże bł. dla Pelagii i Eugeniu-

sza Klimaniec (61 r. ślubu) i ich rodziny
11:30 +Marian Ciszewski +Ks. Sylwester Domel 
 +Tadeusz +Szczepan +Walenty Poświatowscy
KRASNOWO 12.00
13:00 LT: Dziękczynna i o bog. Boże w 60 r. ślubu 

Danuty i Józefa Korzenieckich
17:30 +Paweł +Piotr Wróblewscy
NIEDZIELA 27.12.2020 NIEDZIELA ŚW. RODZINY
07:00 +z r. Kujawskich i Jabłońskich
08:30 +Aleksander +Eugenia Piotrowscy
10:00 +Józef Krywanis
11:30 +Tadeusz Adamowicz (gr)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT:
17:30 +Helena Sidor
PONIEDZIAŁEK 28.12.2020 - ŚWIĘTO ŚW. MŁO-

DZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 +Anna Pietkiewicz (mc od pogrzebu)
08:00 +Andrzej +Antoni Kamińscy
17:30 +Jerzy Wilkiel (mc od pogrzebu)
17:30 +Józef Makarewicz (23 r.) i rodzice
17:30 +Tadeusz Jurgielanis (9mc)
WTOREK 29.12.2020
06:30 +Jan Naumowicz
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 +Maria Jacennik (2r.)
08:00 +Alicja Agafonow
08:00 +Jadwiga Radomska
17:30 O bł. Boże i opiekę MB dla Zofii i Zdzisława
17:30 +Jan Tomkiewicz
17:30 +Feliks +Marianna z r. Czokajłów
ŚRODA 30.12.2020
06:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. 

i zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr)
08:00 +Marian Żynda (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jadwiga Kowalik (13 r.)
17:30 +Władysława +Jan +Stanisław +Marian 
 +Tadeusz z r. Tydmanów
17:30 +Piotr Kossa (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Zofia Sidor (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Anna (3 r.) +Antoni Skupko
CZWARTEK 31.12.2020
06:30 +Zofia Łazarczyk (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Helena +Hieronim Kozłowscy i rodzice
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08:00 +Michalina Biernacka (mc od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna za Rok Pański 2020
17:30 +Ks. Sylwester Domel
17:30 +Adam Lademan (1 r.)
PIĄTEK 1.01.2021 - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ 

BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
08:30 +Mieczysław Albowicz
08:30 +Anna +Bolesław Andrukanis
10:00 +Weronika Staśkiewicz (30 r.)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Czesław Dębski
13:00 LT:
17:30 +Stanisław i z r. Pietkiewiczów i Selwentów
SOBOTA 2.01.2021
06:30 +Antoni +Stanisława Budowicz
08:00 +Władysława Jastrzębska (5mc)
08:00 +Alberta +Stefan (1 r.) Budowicz
08:30 EGZEKWIE: +Regina +Andrzej Krzemińscy
17:30 +Anna Maciukanis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Dariusz Tomczyk (miesiąc od pogrzebu)
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 3.01.2021
07:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Genowefy 

Roguckiej
08:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże, 

opiekę MB dla Tymoteusza, Igi i ich rodziców
10:00 +Marian Radziun (14 r.)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Aldona Chmielewska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga Jakubowska (miesiąc od pogrzebu)
PONIEDZIAŁEK 4.01.2021
06:30 +Józef Bartoszewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Danuty i Wita 

Ogórkisów i rodziny
08:00 +Leokadia Łołka (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Teresa Smoter (1mc) +Stanisław Smoter, Staś-

kielów i Łaskowskich
17:30 +Henryk Korenkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Halina Palewicz (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK 5.01.2021
06:30 +Zbigniew Wałukanis +Andrzej Łabanowski
08:00 +Józef Sienkiewicz (7mc)
08:00 +Stanisław Moniuszko (3mc)
17:30 +Helena Szyryńska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Julia Jagłowska (3 r.)

ŚRODA 6.01.2021 UROCZ. OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
07:00 O bog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zuzanny i 

Stefana Pileckich
08:30 +Szymon Matulewicz (5mc)
10:00 +Marianna (5 r.) +Jerzy Budowicz
11:30 Za parafian
11:30 O błog. Boże, opiekęMB i zdrowie dla Zofii
13:00 LT: Dziękczynna za 20 lat małżeństwa Małgorzaty 

i Jerzego i o bł. Boże na dalsze lata dla całej rodz.
17:30 +Zofia (15 r.) +Józef i z r. Szyryńskich
CZWARTEK 7.01.2021
06:30 +Konstanty Stasel
08:00 +Aleksandra Andrulewicz
08:00 +Mieczysław +Tadeusz +Józef +Adelajda z r. Sitko
08:00 +Leokadia (2 r.) i z r. Bagińskich
17:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. 

i zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
17:30 +Fabian (5 r.) i z r. Gryguciów
17:30 +Bronisława Palewicz (mc od pogrzebu)
PIĄTEK 8.01.2021
06:30 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Weroniki 

Klucznik
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ewy w 40 

rocz. ur., syna Stasia i całej rodziny
08:00 +Weronika Klucznik (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Dariusz Tomczyk (od studentów-organistów 

Festiwalu Organowego Młodych)
17:30 +Edward Grycel (8 r.)
SOBOTA 9.01.2021
06:30 +Edmund (12 r.)
08:00 +Euzebiusz Myszczyński (6mc)
08:00 +Biruta Ogórkis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Fidrych (12 r.)
17:30 +Marian Święcicki
17:30 +Bronisława i z r. Sikorskich +Tadeusz +Katarzy-

na Kurzak
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 10.01.2021
07:00 +Jan +Józef +Bronisława +Wincenty Obuchowscy
08:30 +Wanda Tawrel (2mc)
10:00 +Marian Karłowicz
11:30 Za parafian
11:30 +Maria Radzewicz
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT:
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Jarosław Fidrych (5 mc)

diecezji ełckiej wizyta duszpasterska zostaje przełożona na czas późniejszy, gdy możliwe będzie w sposób bez-
pieczny odwiedzanie naszych wiernych w domach. Możliwe terminy zostaną przekazane przez Kurię w pierwszych 
miesiącach przyszłego roku. Tak więc tegoroczna kolęda nie odbędzie się w styczniu. Zobaczymy, jak sytuacja 
pokaże, przesuwamy wizytę duszpasterską na późniejszy czas.

11Ks. Adam Łosiewski obchodzi imieniny 24 grudnia. Już teraz składamy Solenizantowi najlepsze życzenia imie-
ninowe, aby cieszył się Bożym błogosławieństwem w życiu i posłudze kapłańskiej, a Matka Boża, nasza Pani 

Sejneńska niech wyprasza ks. Adamowi potrzebne łaski. Dziękujemy też ks. Adamowi za przeprowadzone w tym 
roku rekolekcje adwentowe, za wygłoszone słowo Boże,wiele ciekawych refleksji, które z pewnością pomogły tym, 
którzy słuchali. Bóg zapłać. 

dokończenie ze str. 5
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Święta Bożego Narodzenia, objawiają Miłość Boga. Są czasem obdaro-
wania. Dziś Bóg daje nam w darze swego Jedynego Syna. Składa Go w 
zimnym, kamiennym żłobie, w półmroku stajni betlejemskiej.
Dziś spełnia się prorocka obietnica: „Dziecię się nam narodziło, 
Syn został nam dany” (Iz 9,5).
W ten Święty Czas przyjścia Syna Bożego na świat adorujemy żłóbek 
Pana, który przyniósł ludziom nowe życie, przywrócił nam utraconą god-
ność dzieci Bożych. Jednocześnie myśl nasza biegnie do innego, ważnego 
gestu Bożego obdarowania – do Wieczernika i Eucharystii. Ona również 
objawia Miłość Bożą. W Niej Chrystus składa siebie w darze każdemu 
człowiekowi, stając się „Chlebem żywym, który z nieba zstąpił” (J 6,51). 
Eucharystia jest objawieniem Miłości bezgranicznej, ofiarnej i czystej. Jest 
też szkołą miłości, w której uczymy się kochać Boga i bliźnich w codzien-
ności naszego życia. Mimo przeżywanych trudności związanych z pande-
mią koronawirusa, trudnych problemów do rozwiązania, gwałtownych 
zmagań dobra ze złem w przestrzeni publicznej, nie traćmy ducha! Jak 
powiedziałby papież Franciszek: „nie pozwólmy okraść się z nadziei”!
Niech te dni radości bożonarodzeniowej odnowią w nas miłość i na-
dzieję. Życzę Wam błogosławionych świąt Bożego Narodzenia w gronie 
rodzinnym, wielu łask Bożych, radości i pokoju serca. Niech Eucharystia 
będzie dla Was pokarmem i źródłem mocy. Obyście spotykając się w 
czasie Eucharystii z Chrystusem i doświadczając Jego miłości, pomnażali 
ją wszędzie tam, gdzie jesteście, wśród których żyjecie i do których Pan 
Was posyła.
Na czas radości, nadziei i pokoju Bożego Narodzenia z serca Wam bło-
gosławię.   Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki

Mieli parapijiečiai, Gimęs Kūdikėlis Jėzus atėjo pas mus, kad 
saugiausiu keliu visus nuvestų į dangaus Tėvynę. Tad su meile 
pakluskime Jam, idant mūsų gyvenimas būtų prasmingas, džiu-

gus ir laimingas! Šv. Kalėdų proga 
Jus sveikina Seinų parapijos klebonas ir kunigą
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SIEWCA

Matka Boża Świętorodzinna w Miedniewicach

W 1674 r. chłop z miedniewickiej wsi – Jakub 
Trojańczyk udał się z pielgrzymką do sank-

tuarium w Studziannej. Do dziś znajduje się tam 
niezwykły i jedyny w swoim rodzaju obraz św. Ro-
dziny. Nasz bohater chcąc mieć pamiątkę z odpustu 
zakupił niewielki ludowy drzeworyt przedstawiający 
cudowny obraz ze Studziannej. Dewocjonalia od-
pustowe w tamtych czasach 
były bardzo zróżnicowane 
poziomem artystycznym i 
ceną. Można powiedzieć, 
że zakupiony ludowy drze-
woryt z 1671 roku należał 
do najtańszych pamiątek, 
na które stać było najbied-
niejszych pielgrzymów. Po 
powrocie do Miedniewic, 
pobożny Jakub zawiesił 
obrazek na drewnianym 
słupie w stodole, w miejscu 
gdzie codziennie ciężko 
pracował. Wkrótce wokół 
stodoły zaczęły się dziać 
dziwne rzeczy opisane w 
księgach parafialnych. 
Miejscowa ludność coraz 
liczniej przybywała do sto-
doły na modlitwę. Zaczęto 
odnotowywać liczne cuda i 
ozdrowienia. Wieść o nie-
zwykłych wydarzeniach 
dotarła do ówczesnego 
właściciela Miedniewic – 
Mikołaja Wiktoryna Grudzińskiego, który wystąpił 
z prośbą do biskupa poznańskiego Stefana Wierz-
bowskiego o zbadanie sprawy. Powołana w 1675 r. 
komisja kościelna uznała w 1677 r., że obrazek ma 
cudowną moc. W klasztornych księgach zachowały 
się zapisy aż 433 cudów z lat 1675–1825. Kapituła 
Watykańska przeszło sto lat od początku tych nie-
zwykłych wydarzeń, związanych z obrazem Świętej 
Rodziny, 8 VI 1764 r. uznała go za cudowny i za-
decydowała, że ma być on ukoronowany. W dniu 7 
VI 1767 r. bp Ignacy Krasicki nazywany „księciem 

poetów polskich” dokonał koronacji obrazu koronami 
wysadzanymi brylantami, które ufundowali król 
Stanisław August Poniatowski oraz księżne Izabela 
Czartoryska i Anna Ogińska. W miejscu dawnej 
stodoły staraniem Grudzińskiego wybudowano już 
w 1676 r. drewnianą kapliczkę i sprowadzono OO. 
Reformatorów. Coraz liczniejsze pielgrzymki wymu-

siły wybudowanie nowej, 
większej murowanej świą-
tyni. Obecny kościół po-
chodzi z lat 1737 - 1748 
r., a zaprojektowali go 
najprawdopodobniej Józef 
Fontanna wraz z Toma-
szem II Bellottim. Świą-
tynia wraz z dobudowa-
nym później klasztorem 
stanowi perłę architektury 
barokowej na zachodnim 
Mazowszu. Ograniczenia 
felietonu sprawiają, że 
gorąco zachęcam do sa-
modzielnego zapoznania 
się z całą historią miednie-
wickiego sanktuarium. Z 
ciekawostek należy wspo-
mnieć, że z tyłu ołtarza do 
dziś znajduje się słup ze 
stodoły na której w 1674 
r. zawieszony był święty 
obrazek.
My tymczasem powróćmy 
do samego cudownego 

obrazka. Jest to pokolorowany ludowy drzeworyt 
o wymiarach 50 x 50 cm. W sanktuarium jest on 
umieszczony w głównym ołtarzu, zakryty ozdobną 
sukienką i ze względu na małe wymiary praktycznie 
niewidoczny dla wiernych. Co ciekawe, skromny 
obrazek z Miedniewic został koronowany dużo wcze-
śniej niż jego pierwowzór ze Studziannej i należy do 
„elitarnej” grupy 28 obrazów i figur koronowanych 
w I Rzeczypospolitej.
   Marcin Błaszczyk

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”


