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JEZUS CHRYSTUS – BOSKI PRAWODAWCA

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ

Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?

10  stycznia Łk 21,34-36 Tak często doświadczamy zmęczenia, ono przysłania nam rozumienie naszej 
codzienności, w tym do relacji z Bogiem. Ileż można czuwać i modlić się? Tym bardziej mamy odkrywać, 
że nasz odpoczynek, ukojenie naszego wnętrza, zrozumienie codzienności pochodzi ze spotkania z Nim.

15 stycznia Mt 8,5-11 Przyjdź so Jezusa, aby przynieść Mu nie siebie, ale tego, który jest w potrzebie. Za-
pomnieć o swoich potrzebach, dostrzegając, że ktoś jest w większej potrzebie niż ja. Oto wiara naszego 
upodobnienia się do naszego Zbawiciela.

20 stycznia Łk 10,21-24 Odkrywamy naszą prawdę o naszym zbawieniu. Ona czyni nas szczęśliwymi. 
Ponieważ Bóg obdarzył nas poznaniem siebie w Jezusie. Widzenie Chrystusa sprawia, że rozumiemy 
miłość Boga.

PRAWDY WIARY

Że władza Chrystusa nad Prawem jest 
władzą Boską, to objawia się również 

w fakcie, że nie tworzy On innego prawa, 
obalając dawne: «Nie sądźcie, że przysze-
dłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przy-
szedłem znieść, ale wypełnić» (Mt 5,17). 
Bóg nie mógłby «znosić» Prawa nadanego 
przez Boga. Może natomiast – jak czyni to 
Chrystus – ukazać jego pełne znaczenie, 
wyjaśnić jego sens, sprostować błędne in-
terpretacje i przeciwstawić się arbitralne-
mu stosowaniu go przez lud, a nawet przez 
jego nauczycieli i przywódców, ulegających 
ludzkim słabościom i ograniczeniom.
Dlatego Jezus zapowiada, głosi «sprawie-
dliwość», żąda «sprawiedliwości» większej 
niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i 
faryzeuszów (por. Mt 5,20), «sprawiedliwo-
ści», którą Bóg sam ustanowił i która wy-
maga wiernego przestrzegania Prawa ze względu na królestwo niebieskie. Syn Człowieczy działa 
więc jako Bóg przywracający porządek raz na zawsze i ustanowiony przez Boga.
Jezus tak wypowiada się na temat Prawa Bożego: «Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki nie-
bo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko 

spełni» (Mt 5,18). W tych dobitnych słowach stwierdza, że Prawo Mojżeszowe pozostaje zasad-
niczo nie zmienione, a równocześnie otrzymuje w Jego słowie mesjańskie wypełnienie. Nauczając 
«jako mający władzę» nad Prawem , Chrystus ukazuje, że ta pełnia, jaka odpowiada duchowi Prawa 
Bożego, wyraża się nade wszystko w Miłości Boga i bliźniego «Na tych dwóch przykazaniach opiera 
się całe Prawo i Prorocy» (Mt 22,40). Chodzi o «wypełnienie»  odpowiadające «duchowi» Prawa, 
które pojawia się już w «literze» Starego Testamentu.  
	 	 	 	 	 (Wierzę	w	Jezusa	Chrystusa	Odkupiciela	–	Jan	Paweł	II)
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J 1,35 - 42
Powołanie pierwszych 

uczniów: Jan stał wraz 
z dwoma swoimi uczniami 
i gdy zobaczył przecho-
dzącego Jezusa rzekł: 

«Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie słyszeli jak mówił, 
i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzaw-
szy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?». 
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi, co znaczy Nauczycielu, 
gdzie mieszkasz?». Odpowiedział im: «Chodźcie, a zo-
baczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego 
samego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 
dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i 
poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał 
najpierw swego brata i rzekł do niego: «znaleźliśmy Mesja-
sza», to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. 
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, 
syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy: Piotr».

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Uczniowie Jana Chrzciciela poszli za Jezusem. Jeden z 
nich, Andrzej, przyprowadził do Jezusa swojego brata 

Szymona, któremu powiedział: „Znaleźliśmy Mesjasza”, a 
Mesjasz znaczy Pomazaniec Boży. Ten, który według Psal-
misty mówi do Ojca: „Oto przychodzę”, Andrzej i Szymon 
zbliżają się do Tego, który „przychodzi”, do Tego, który 
za nas wszystkich mówi do Ojca: „Oto jestem”. Andrzej i 
Szymon są gotowi pozostać z Nim i iść za Nim. Liturgia 
dzisiejszej niedzieli uczy nas żyć w obecności Boga. Nie 
zrywać tej więzi, która jest wpisana w najgłębszą egzysten-
cję każdego z nas. Być przejrzystym przed Bogiem. Żyć w 
prawdzie prawego sumienia. Wreszcie, być gotowym na 
Jego wezwanie . Jak Samuel. Jak Andrzej i Szymon Piotr. 
Ten, kto żyje w obecności Boga, jest zawsze gotowy mówić 
Mu: „Oto jestem”.     Homilia, 2. 1. 1985 

Jan Chrzciciel tak głosił: 
«Idzie za mną moc-

niejszy ode mnie, a ja nie 
jestem godzien, aby się 
schylić i rozwiązać rze-

myk u Jego sandałów. On zaś chrzcić was będzie Duchem 
Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus  z Nazaretu w 
Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy 
wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak 
gołębicę zstępującego na niebie. A z nieba odezwał się głos: 
«Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». 

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Ten jest mój Syn umiłowany…” Te uroczyste słowa 
zapraszają do ponownego przeżycia chwili, w której 

ochrzczony przez Jana Jezus wychodzi z wód rzeki Jordan, 
a Bóg Ojciec objawia Go jako swego Jednorodzonego 
Syna, jako Baranka, który bierze na siebie grzech świata. 
Z nieba daje się słyszeć głos, podczas gdy Duch Święty 
w postaci gołębicy zstępuje na Jezusa rozpoczynającego 
publicznie swoją misję; którą charakteryzuje styl pokornego 
sługi, gotowego do całkowitej ofiary za siebie: „Nie będzie 
wołał ni podnosił głosu. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie 
zgasi knota o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie 
Prawo” (Iz 42,2-3).     Homilia, 10.01.1999

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO  10.01.2021 II NIEDZIELA ZWYKŁA  17.01.2021

1. Kiedy ogarnie nas jakieś nadmierne pragnienie, budzi się 
niepokój. Człowiek pyszny i chciwy nigdy nie zazna spokoju; 
ubogi i pokorny chodzi jakby w osłonie pokoju. Kto jeszcze w 
pełni nie umarł dla siebie, szybko poddaje się pokusom i ulega 
władzy małych i pospolitych rzeczy. Człowiek słabego ducha, 
jeszcze choć trochę cielesny i skłonny do zmysłowości, z trudem 
uwalnia się od ziemskich pożądań. I dlatego często pogrąża się 
w smutku, gdy usiłuje opanować swoje popędy, i łatwo popada 
w złość, gdy ktoś mu się sprzeciwi.

2. Jeśli zaś osiągnie to, czego pragnął, natychmiast zaczynają 
go dręczyć wyrzuty sumienia, że uległ, a przecież nie znalazł 

Tomasz a’Kempis - 
 O Naśladowaniu Chrystusa

Mk 1,6 - 11

spokoju, którego szukał. Prawdziwy pokój serca może uzyskać 
ten, kto opanowuje popędy, nie kto im służy. Nie ma bowiem 
pokoju w sercu człowieka cielesnego, zwróconego na zewnątrz, 
lecz tylko w sercu człowieka żarliwego i uduchowionego. 
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K ALENDARZ LITURGICZNY

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (55)
Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

NIEDZIELA 10.01.2021 - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
SŁOWO BOŻE: Iz 55,1-11; 1 J 5,1-9; Mk 1,7-11;
PONIEDZIAŁEK 11.01
SŁOWO BOŻE: Hbr 1,1-6; Mk 1,14-20;
WTOREK 12.01
SŁOWO BOŻE: Hbr 2,5-12; Mk 1,21-28;
ŚRODA 13.01
SŁOWO BOŻE: Hbr 2,14-18; Mk 1,29-39;
CZWARTEK 14.01
SŁOWO BOŻE: Hbr 3,7-14; Mk 1,40-45;
PIĄTEK 15.01
SŁOWO BOŻE: Hbr 4,1-5. 11; Mk 2,1-12;
SOBOTA 16.01
SŁOWO BOŻE: Hbr 4,12-16; Mk 2,13-17;

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.01.2021
SŁOWO BOŻE: 1 Sm 3,3-10.19; 1 Kor 6,13-15.17-20; J 1,35-42;
PONIEDZIAŁEK 18.01
SŁOWO BOŻE: Hbr 5,1-10; Mk 2,18-22;
WTOREK 19.01. - ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA
SŁOWO BOŻE: Iz 61,1-3.; J 15,9-17;
ŚRODA 20.01
SŁOWO BOŻE: Hbr 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6;
CZWARTEK 21.01 - ŚW. AGNIESZKI,DZ.M.
SŁOWO BOŻE: Hbr 7,25-8,6; Mk 3,7-12;
PIĄTEK 22.01 - ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
SŁOWO BOŻE: Hbr 8,6-13; Mk 3,13-19;
SOBOTA 23.01
SŁOWO BOŻE: Hbr 9,1-3.11-14; Mk 3,20-21;

Tajemnica Panienki Sejneńskiej 

Pragnąłbym odsłonić dobrze znaną Wam ta-
jemnicę waszej Matki, którą za chwilę będzie-

my koronowali. Tajemnicę z Nazaret już znacie i 
tajemnicę waszej Matki Sejneńskiej też znacie. 
W swoim życiu biskupim koronowałem czterdzie-
ści kilka obrazów łaskami słynących, ale pierw-
szy raz staję przed postacią, która mieści w sobie 
tajemnicę. Gdybyśmy odsłonili wnętrze tej figur-
ki, co byśmy dostrzegli? Odtworzony obraz Ojca, 
Ukrzyżowanego Syna i Ducha Świętego. Wasza 

Maryja Sejneńska ma w swoim wnętrzu 
odtworzony obraz Trójcy Świętej. Chociaż 
jest to wykonane przed wiekami dłutem 
rzeźbiarza, to jednak Wy wiecie, że jest to 
próba odsłonienia tajemnicy Maryi.
Tkwi w tym głęboka prawda teologiczna , 
której wyrazistość widzimy w Zwiastowa-
niu w Nazaret. Można tego należycie nie 
zrozumieć, ale wolno człowiekowi próbo-
wać odsłonić tajemnicę Boga ukrytego z 
życiu Maryi, tajemnicę, którą nosiła Ona 

w sobie od Zwiastowania, w którym działał Bóg 
Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch. Wkrótce ujawniło się 
coś więcej; oto Maryja zrozumiała, że przez Bo-
żego Syna miecz boleści przeniknie wielokrotnie 
Jej Serce, jak gdyby na Jej Sercu zostanie wyryty 
krzyż z Golgoty. Wasza Pani Sejneńska nosi ukry-
tą tajemnicę, której w tej chwili oczyma waszymi 
nie widzicie: tajemnicę Trójcy Świętej, w pełnym 
wyrazie wszystkich Jej działań – działania Stwór-
cy, działania Ukrzyżowanego Zbawcy i uświęcają-
cego Ducha.             Eugeniusz Klimaniec

Z homilii Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego Pry-
masa Polski wygłoszonej 

podczas Uroczystości Koro-
nacyjnej 7.09.1975
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Ogłoszenia Duszpasterskie

1Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć 
chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha 

świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Dzisiejsze 
święto jest doskonałą okazją, aby podziękować Panu Bogu za łaskę Chrztu Świętego, za dar wiary, nadziei i miłości, 
za to, że jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy prawo Boga nazywać swoim Ojcem. Ale też trzeba zadać sobie pytanie, 
co zrobiliśmy ze swoim Chrztem, czy nie zmarnowaliśmy tego daru, czy żyjemy zgodnie z zasadami życia chrześci-
jańskiego (wszystkimi). Rodzice powinni w sumieniu odpowiedzieć na pytanie, czy wypełniają zobowiązania, jakich 
podjęli się prosząc o Chrzest dla swojego dziecka, czy są dla swoich dzieci przewodnikami w poznawaniu zasad wiary.

2W poniedziałek po Niedzieli Chrztu Pańskiego rozpoczyna się w liturgii Okres Zwykły, choć tradycyjnie śpiew 
kolęd będzie nam towarzyszył przedłużając radość Bożego Narodzenia do 2 lutego, a więc święta Ofiarowania 

Pańskiego. Okres Zwykły trwa w roku kościelnym 33 lub 34 tygodnie. Jest to zatem najdłuższy okres liturgiczny. 
Ukazuje misterium Chrystusa w całej jego pełni, a nie tylko w jakimś jednym wybranym aspekcie, jak to ma miejsce w 
liturgii pozostałych okresów. W okresie zwykłym obowiązuje zielony kolor szat liturgicznych. Składa się on z dwóch 
części: część I. rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową 
(obejmuje około 4-6 tygodni), część II. zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy 
przed I Nieszporami Pierwszej Niedzieli Adwentu.

3 Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan będzie od 18 do 25 stycznia pod hasłem „Trwajcie w mojej 
miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas 

będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy 
byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

4 We czwartek, 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kocha-
nych babciach i dziadkach. Koniecznie trzeba ich odwiedzić z tej okazji. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują 

nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem 
naszej szczególnej miłości i wdzięczności za wszystko, a zwłaszcza za modlitwę w intencji wnuków.

5Jak już o tym wcześniej informowaliśmy, wizyta duszpasterska, czyli tradycyjna kolęda nie może odbyć się w tym 
czasie początku nowego roku, w czasie świątecznym. Pasterz naszej diecezji po konsultacjach z duszpasterzami 

zdecydował, że trzeba odłożyć wizytę duszpasterską parafian w rodzinach, w domach na czas późniejszy. Właści-
wie trudno jest określić jakiś konkretny czas, zależy to od sytuacji pandemicznej w naszym kraju, także w naszym 
regionie. Parafianie pytają, czy możliwa jest kolęda na zaproszenie, indywidualnie? Na razie nie jest możliwa, a jak 
będzie wyglądać wizyta kapłana w późniejszym czasie, niewiadomo. Mamy nadzieję, że będzie w tym roku możliwość 
wspólnej modlitwy z rodziną w domach, czy mieszkaniach, bo trzeba modlitwy błogosławieństwa i umocnienia wiary 
i nadziei w rodzinach, czy osobom indywidualnym, często starszym i chorym. Jak tylko będzie to możliwe, jesteśmy 
gotowi odwiedzać naszych parafian, jeśli sobie tego będą życzyć. 

6Po zakończeniu ferii zimowych chcemy wznowić bezpośrednie przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i 
Komunii św., a młodzieży do bierzmowania. Spotkania będą w małych grupach. O szczegółach tych spotkań 

będziemy informować na bieżąco.

7Bóg zapłać naszym parafianom za troskę o naszą Parafię, za składane ofiary na tacę, czy na konto bankowe 
(niektórzy czynią to systematycznie). Dzięki temu jakoś udaje się opłacać konieczne należności i zobowiązania. 

Przy wejściu do kościoła wyłożone są koperty na indywidualne ofiary składane na utrzymanie Parafii.
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Uroczystość Chrztu Świętego to pierwsze, najważ-
niejsze wydarzenie nie tylko w życiu dziecka, lecz 

także jego rodziców i chrzestnych. Jaka jest zatem rola 
chrzestnych i co należy do ich obowiązków?
Wybór rodziców chrzestnych często jest kwestią sporną. 
Zastanawiamy się bowiem, czy dana osoba, którą wybie-
rzemy nadaje się w ogóle do pełnienia roli chrzestnej/
chrzestnego oraz czy będzie dawać odpowiedni przykład 
dziecku. Często kierujemy się nie tylko kryterium ducho-
wym, lecz także materialnym - tradycja mówi bowiem, iż w 
przypadku śmierci obojga rodziców, bądź ich niezdolności 
do dalszego wychowywania dziecka, to właśnie rodzice 
chrzestni powinni zapewnić mu opiekę oraz dobrobyt.
Wybierając chrzestnych warto mieć także na uwadze fakt, 
czy będą oni mieli systematyczny kontakt z dzieckiem, 
tak, aby móc zbudować z nim odpowiednią więź. Dziecko 
powinno mieć świadomość, iż ciocia/wujek nie są tylko 
osobami, które przynoszą prezenty na różne okazje, ale 
zawsze o nim pamiętają, posyłają mu życzenia oraz są 
osobami, do których zawsze może się zwrócić, porozma-
wiać, poprosić o radę.
Aby zostać rodzicem chrzestnym należy spełnić kilka 
kryteriów stawianych nam przez Kościół. Chrzestną/
chrzestnym może zostać osoba, która:

• Jest osobą wyznania katolickiego;
• Przyjęła sakrament bierzmowania;
• Ukończyła 16 rok życia;
• Jeśli są małżonkami - muszą pozostawać w sakra-

mentalnym związku małżeńskim;
• Prowadzi życie w zgodzie z wiarą katolicką.

ROLA I OBOWIĄZKI RODZICÓW CHRZESTNYCH„Ten jest mój Syn umiłowany,  
w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). 

Słowa Ewangelii mają urzeczywistnić się także na 
tych dzieciach, którym mam udzielić chrztu. Jezus 

jest pierworodnym między wielu braćmi (por. Rz 8,29); 
to co dokonało się w Nim, powtarza się w tajemniczy 
sposób w każdym z nas…
„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodoba-
nie”. Ojciec ma upodobanie w tych maleństwach, ponie-
waż będzie widział wyciśnięty na ich duszach nieznisz-
czalny ślad swojego Ojcostwa, wewnętrzne i prawdziwe 
podobieństwo do Syna swego; synów w Synu. 
A równocześnie zstąpi Duch Święty, niewidzialny, lecz 
obecny jak wówczas, aby napełnić te małe dusze bo-
gactwem swoich darów, aby uczynić je swoimi miesz-
kaniami, swoimi świątyniami, swoimi monstrancjami, 
które winny promieniować Jego obecnością i Jego 
świadectwem przez cały przeciąg swego życia, o któ-
rym my nic nie wiemy jeszcze jakim będzie, ale które On 
już widzi w całej pełni. Mamy położyć fundament  no-
wego życia chrześcijańskiego tych dzieci: umiłowanych 
przez Ojca, odkupionych przez Chrystusa, przedmiotu 
wiecznego umiłowania, które rzutuje odtąd w przy-
szłość i w wieczność całą, w Miłość bez końca…
Dla tych dzieci umiłowanych, które za chwilę będą no-
wym potomstwem Kościoła, czystym dzięki całkowitej 
niewinności łask… świętym samą świętością Boga, 
błagam z wami o nieustanną opiekę Pana i życzę, aby 
pozostali zawsze wiernymi, przez całe swoje życie, 
temu naszemu wspólnemu, zadziwiającemu powołaniu 
chrześcijańskiemu.   Jan Paweł II

CHRYSTUS W NASZYM ŻYCIU: SAKR AMENTY

Chrzest upodabnia 
dzieci do Syna
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ROLA I OBOWIĄZKI RODZICÓW CHRZESTNYCH
Kościół stawia takie wymagania dlatego, iż podczas uro-
czystości chrztu świętego, chrzestni składają wyznanie 
wiary nie tylko w swoim imieniu, lecz także w imieniu nowo 
narodzonego dziecka.
Pierwszym z obowiązków należących do rodziców chrzest-
nych jest przygotowanie odpowiednich atrybutów nie-
zbędnych do chrztu. Matka chrzestna odpowiedzialna 
jest za zakup białej szatki, natomiast ojciec chrzestny 
kupuje świecę - gromnicę. Zaraz po namaszczeniu, matka 
chrzestna kładzie białą szatkę dziecku, natomiast ojciec 
chrzestny zapala gromnicę od paschału znajdującego się 
na ołtarzu - symbolizuje to otrzymanie przez dziecko świa-
tłości, które zostało oświecone przez Chrystusa i naukę, 
aby zawsze postępowało w zgodzie z wiarą katolicką oraz 
zasadami kościoła. Zdarza się także, iż ksiądz prosi, aby 
to właśnie matka chrzestna trzymała dziecko do chrztu.
Do pozostałych obowiązków chrzestnych należy także 
systematyczne utrzymywanie kontaktu z dzieckiem, co 
często wiąże się z pomocą rodzicom w wychowaniu dziec-
ka, oczywiście w miarę możliwości i zaistniałej potrzeby. 
Rodzice chrzestni powinni także dawać dziecku przykład 
wiary chrześcijańskiej w codziennym życiu, np. zabierać 
na Mszę Świętą oraz modlić się za nie.
Uczestnictwo w najważniejszych uroczystościach, które 
będą miały miejsce w dalszym życiu dziecka, np. w  Ko-
munii Świętej, Bierzmowaniu, itd. to także obowiązek, 
którego rodzice chrzestni powinni być świadomi i który 
powinni wypełnić.
Pamiętajmy, żeby zawsze pełnić rolę rodziców chrzest-
nych z pełną świadomością i miłością wobec chrzczonego 
dziecka.

CHRYSTUS W NASZYM ŻYCIU: SAKR AMENTY

Czym był naród polski przed przyjęciem chrztu? Ple-
mieniem bez znaczenia. Gdzie dziś są jego sie-

dziby, mieszkały wpierw różne ludy słowiańskie, pod 
względem religii hołdujące bałwochwalstwu, pozbawio-
ne wszelkiej spójności, często walczące między sobą. 
Dopiero gdy nad nami rozległ się głos Pański: Powstań-
cie i oświećcie się, bo przyszła światłość wasza – stała 
się w nich wielka zmiana. Zniknęły posągi bożyszczy, 
natomiast religia chrześcijańska rozpostarła swe władz-
two przychodząc z całym orszakiem prawd głębokich, 
czyli z tą nadprzyrodzoną filozofią, która prostaczków 
mędrcami czyni, i z tym zakonem wzniosłym i czystym, 
który podnosi człowieka na wyżyny doskonałości.. 
Ta religia była przez dziewięć wieków mistrzynią narodu 
polskiego i wychowała mu tylu wielkich mędrców, któ-
rzy w narodzie jaśnieli prawdziwą mądrością; idą jego 
święci i święte; idą królowie i królowe; idą biskupi i ka-
płani; idą hetmani, rycerze i dostojnicy; idą poeci, artyści 
i uczeni; idzie za nimi niezliczona rzesza ludzi wierzą-
cych wszelkiego stanu i wieku, a wszyscy składają u jej 
stóp swe modlitwy, czyny, walki i cierpienia, wszyscy 
wołają z zapałem: cześć ci religio święta! Cześć ci Ko-
ściele katolicki!
Z mądrością prawdziwą przyniosła religia katolicka 
narodowi polskiemu wszelką cnotę i zrodziła na jego 
ziemiach wielkich świętych, co się stali jasnymi świecz-
nikami dla następnych pokoleń. (…) Ta religia miliony 
synów i córek tej ziemi wykarmiła i obdarzyła światłem, 
pociechą, pokojem, nadzieją. Siła tej religii i dziś nie-
ukrócona. Niech tylko wszyscy żyją według jej przepi-
sów, a ona wszystkich uświęci i uszczęśliwi, tak w życiu, 
jak i w wieczności. Z prawdą Bożą i cnotą przyszła na 
ziemie polskie cywilizacja. Kościoły stały się pierwszymi 
ogniskami oświaty i są nimi dotąd.

Św. Józef Sebastian Pelczar
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26/12/2020 – Adam  Bielewicz

Odeszli do wieczności:

Sakrament Chrztu Świętego: 

U Gerwel Teresa, l. 86, Zaruby, 01/01/2021
U Kryścio Leokadia, l. 59, Sejny, 01/01/2021
U Miszkiel Regina, l. 77, Sejny, 27/12/2020
U Juszkiewicz Henryka, l. 88, Sejny, 25/12/2020
U Sygut Adam, l. 66, Sejny, 17/12/2020
U Misiewicz Bernard, l. 91, Sejny, 21/12/2020
U Korzeniecka Marianna, l. 85, Bubele, 21/12/2020
U Łabanowski Ryszard, l. 89, Jenorajście, 20/12/2020
U Titarczuk Antoni, l. 76, Sejny, 21/12/2020
U Dziemitko Janina, l. 81, Sejny, 19/12/2020
U Kubrak Henryk, l. 93, Kielczany, 16/12/2020

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki 
w Roku Pańskim 2020: 

Sidor Stanisław, Marynowo
Fiedorowicz Renata Marek, Marynowo
Rutkowski Krzysztof, Marynowo
Klimasara Janina Olgierd, Marynowo
Dzimido Stanisława Stanisław, Marynowo
Kaklin Aleksandra Piotr, Marynowo
Pełszyńscy Halina Antoni, Marynowo
Masalski Mariusz, Sejny, Zawadzkiego
Konopko Jerzy, Sejny, Zawadzkiego
Moroz Czesław, Sejny, Głowackiego
Poszwa Mirosława Krzysztof, Sejny, Młynarska
Rosińska Wanda, Sejny, Konopnickiej
Czarniewscy Julia Stanisław, Sejny, Zawadzkiego
Dzimido Stanisława Stanisław, Marynowo
Dziemido Krystyna Mirosław, Marynowo
Kordowska Genowefa, Sejny, Jodłowa
Brunejko Dorota Józef, Bubele
Kwaterscy Krystyna Stanisław, Jenorajście
Pietruszkiewicz Eugenia Pius, Jenorajście
Krywanis Danuta Grzegorz, Jenorajście

W OSTATNIM CZASIE : Rekuć Teresa Leszek, Jenorajście
Rekuć Alicja Krzysztof, Jenorajście
Mazurkiewicz Irena, Jenorajście
Wałukanis Emilia Józef, Jenorajście
Pietruszkiewicz Zofia Józef, Jenorajście
Baran Teresa Józef, Jenorajście
Raglis Krystyna Stanisław, Żegary
Janczulewicz Anna, Żegary
Polens Marianna Wiesław, Krasnogruda
Czeropska Janina, Krasnogruda
Czeropscy Biruta Józef, Krasnogruda
Czyżewscy Małgorzata Krzysztof, Krasnogruda
Bobrowscy Irena Arkadiusz, Krasnogruda
Margiewicz Jadwiga, Kalwiszki
Pachutko Mirosława Jerzy, Kalwiszki
Łowiagin Grażyna Dariusz, Kalwiszki
Margiewicz Stanisława Stanisław, Kalwiszki
Bartnik Danuta Józef, Skarkiszk
Czerlanis Teresa Sylwester, Skarkiszki
Buchowscy Stanisława Jan, Skarkiszki
Staśkiewicz Danuta Walenty, Skarkiszki
Raglis Bożena Kazimierz, Skarkiszki
Kasperowicz Aniela Sigit, Dowiaciszki
Giedrojć Wacława Witold, Posejny
Andrulewicz Marianna Kazimierz, Sejny, Strażacka
Ogórkis Danuta Witt, Sejny, Łąkowa
Nowalska Donata, Sejny, Wileńska
Łatwis Eugeniusz, Sejny, Wojska Polskiego
Wyżlańscy Lilia Józef, Sejny, Zawadzkiego
Brunejko Dorota Józef, Bubele
Sosnowska Genowefa, Sejny, Zawadzkiego
Czarneccy Janina Józef, Sztabinki
Sienkiewicz Waldemar, Radziucie
Staśkiewicz Alicja, Sejny, Konarskiego
Miszkiel Regina, Sejny, Konarskiego
Krywanis Małgorzata Tadeusz, Sejny, Wileńska
Fiedorowicz Halina Jan, Sejny, Emilii Plater
Bartoszewicz Józef Stefania, Sejny, Pl. Św. Agaty
Burdyn Barbara Stanisław, Sejny, Grodzińskiego
Biziewska Zofia, Iwanówka
Kuczyńska Helena, Sejny, Emilii Plater
Jasińska Łucja, Sejny, Konarskiego
Fiutowska Justyna, Sejny, Parkowa
Skrypko Stanisława Olgierd, Sejny, Wojska Polskiego
Czarnieccy Irena Antoni, Sankury
Dochód Dorota Andrzej, Sejny, Grodzińskiego
Gałdzewicz Teresa Ryszard, Sejny, Jodłowa
Modzelewscy Anna Sławomir, Sejny, Konopnickiej
Wróblewscy Anna Radosław, Sejny, Wojska Polskiego
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INTENCJE MSZALNE  10-24.01.2021
NIEDZIELA 10.01 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
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: +Izydor Sidor (39 r.)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TV TRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Jarosław Fidrych (5mc)
PONIEDZIAŁEK 11.01
06:30 +Józef Szczerbiński
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Heleny 

Andrejczyk w 70 rocz. urodzin
08:00 +Zenon Miszkiel (5mc)
17:30 +Zofia Sienkiewicz (7mc)
17:30 +Zofia Okulanis (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK 12.01
08:00 +Antoni Budowicz
08:00 +Maria (23 r.) +Bronisław i z r. Tomkiewiczów
08:00 +Krzysztof Jodzis (2 r.)
08:30 EGZEKWIE: +Aniela Skrypko (1 r.)
17:30 +Edward +Genowefa i z r. Sadkowskich
17:30 +Józef Szczerbiński (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Anna +Marian Masianis i rodzice
ŚRODA 13.01
06:30 +Henryka Juszkiewicz
08:00 +Stanisław Staniewicz (5 r.)
08:00 +Józef Bartoszewicz
17:30 +Stanisław Sznejkowski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Henryka Dębkowska (3 r.)
CZWARTEK 14.01
06:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. 

i zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 O bog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodz
08:00 +Helena Krejczman (3mc) +Witold
17:30 Dziękczynna za przeżyte 87 lat Marianny Misz-

kiel i za opiekunów, u których dożywa
17:30 +Józef Czeropski (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK 15.01
08:00 +Marianna Bilińska (10mc)
08:00 O błog. Boże w gospodarstwie, zdrowie i opiekę 

MB dla rodz. Dulewiczów
08:30 EGZEKWIE: +Karol Jarzębowicz (1 r.)
17:30 +Bronisława Palewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Woźnialis i rodzice
SOBOTA 16.01
08:00 O błog. Boże, opiekę MB, mocną wiarę i miłość 

dla Kingi Januszanis w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Janina +Antoni +Henryk +Roman Dziczkowscy
17:30 +Michalina Biernacka
17:30 +Jerzy Makowski (9mc)
17:30 +Bronisław Grablunas (miesiąc od pogrzebu)
II NIEDZIELA ZWYKŁA 17.01
07:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Jadwigi i Franciszka Matulewiczów w 40 r. ślubu 
i rodziny

08:30 +Eugenia Pilecka (4 r.)
10:00 +Jan Witkowski (2mc) +Bogusława
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Konstanty Boraczewski (7 r.)
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz i z r. Czernialisów
PONIEDZIAŁEK 18.01
06:30 +Halina (20 r.) +Czesław Palanis
08:00 +Albina Budowicz (15 r.)
08:00 +Jan Kuklewicz (1 r.) +Bronisława Palewicz 

i rodzice
17:30 +Józefa Kamińska (4mc)
17:30 +Józef Koronkiewicz (9 r.)
17:30 +Stanisław (9 r.) +Danuta i z r. Morozów
WTOREK 19.01
06:30 
08:00 +Dominika (25 r.) +Piotr +Antoni Wieczorek 

+Katarzyna Mieczkowska
17:30 +Marianna Kuzyk (36 r.)
17:30 +Henryk Kubrak (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA 20.01
06:30 
08:00 +Dariusz Tomczyk
08:00 +Cecylia +Antoni +Aniela
08:00 +Radosław Brzeziński (1 r.)
17:30 +Mieczysław Miszkiel (8mc)
17:30 +Andrzej
CZWARTEK 21.01
06:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. 

i zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 +Krystyna +Jan +Czesław i z r. Juszkialis
08:00 +Józef Andrejczyk (6mc)
08:00 +Helena +Romuald Wołągiewicz
17:30 +Łukasz Gulan (1 r.)
17:30 +Paulina +Stanisław Małkińscy
PIĄTEK 22.01
06:30 +Adam Sygut (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Eugenia Stefańska (3mc)
08:00 +Ryszard Łabanowski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Bernardyna (9 r.) +Lucjan Karłowicz
17:30 +Janina Dziemitko (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA 23.01
06:30 +Jerzy Wilkiel (2mc)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Bożeny w 65 r. ur. i dla rodziny
08:00 +Piotr +Jerzy +Konrad z r. Roguckich
17:30 +Antoni Titarczuk (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Bernard Misiewicz (miesiąc od pogrzebu)
III NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01
07:00 +Leonard (13 r.) +Leokadia i z r. Basiewiczów, 

Kłaczkowskich +Scholastyka Myszczyńska
08:30 +Alicja Paszkiewicz (12 r.) +Natalia
10:00 +Marianna Milewska (6 r.)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Bronisława Kwaterska (11mc)
13:00 LT: +Marianna Korzeniecka (m-c od pogrzebu)
17:30 +Anna Janczulewicz
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Wezwanie do modlitwy

Początek roku jest zawsze czasem sprzyjającym podejmowania nowych postanowień i wyznaczaniem 
sobie celów na nadchodzący nowy rok. Możemy zadbać o własne zdrowie – zażywać więcej ruchu, 

zdrowiej się odżywiać. Możemy postanowić, że więcej czasu będziemy poświęcać rodzinie, zamiast sie-
dzieć przed telewizorem czy komórką?
Czy jednak stawiamy sobie również cele duchowe. Jakie kroki możemy podjąć, aby w rozpoczynającym 
się roku przybliżyć się do Pana. Czy nie powinniśmy wreszcie potraktować na serio Jego wezwanie do 
służby. Istnieje wiele różnych możliwości służenia Panu Bogu, jesteśmy przekonani, że w tym roku Bóg 
pragnie, abyśmy skupili się przede wszystkim na tym, co jest tak drogie Jego sercu, a mianowicie więcej 
codziennej modlitwy.
Dlaczego modlitwa jest tak ważna w oczach Pana Boga. Wyobraźmy sobie rodzinę, w której część doro-
słych prowadzi się świetnie, a reszta boryka się z biedą lub pogubiła się w życiu i żyje bez Boga.  Nietrud-
no się domyśleć, że taka sytuacja musi być bardzo trudna dla rodziców, którzy pragną, aby wszyscy byli 
szczęśliwi i radzili sobie w życiu.
Podobnie nasz Ojciec w niebie chce, aby każdy człowiek na ziemi przyjął Jego miłość, pragnienie, aby 
wszyscy prowadzili życie pod Jego opieką. Zależy Mu na tym tak bardzo, że wezwał nas wszystkich do 
modlitwy i osiągnięcie tego celu.
Rozpoczynając nowy rok, prośmy więc Pana o rozbudzenie w nas pragnienia by była codzienna modlitwa; 
np. różaniec święty, koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Prośmy Pana Boga o mądrość, odwagę i systematyczną realizację tych postanowień.
         Jadwiga

– w niedzielę 17 stycznia – św. Antoniego, opata (III/IV w.), pustelnik na Pustynii Libij-
skiej, słynął ze świętości i mądrości, jego postawa znalazła wielu naśladowców;
– we wtorek 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup, założyciel 
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, wzór gorliwości apostol-
skiej i modlitwy;
– w środę 20 stycznia – św. Sebastiana (III w.). Według św. Ambrożego Sebastian był 
dowódcą przybocznej straży samego Dioklecjana. Za to, że mu wypomniał okrucieństwo 
wobec niewinnych chrześcijan, miał zostać przeszyty strzałami.
– w środę 21 stycznia – św. Agnieszka (†ok. 305), dziewica i męczennica, poniosła 
śmierć męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana.

W najbliższym czasie patronują nam:
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Pasterka w Bazylice AD 2020  
fot. Marcin Pawlukiewicz
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SIEWCA

MB Częstochowska – „Bamberska”

Niespełna 50 lat po „potopie szwedzkim” w latach 
1700 – 1721 wybuchła „wielka wojna północ-

na” pomiędzy Danią, Rosją, Saksonią, Prusami 
i Hanowerem a Szwecją. Rzeczypospolita zacho-
wywała formalnie neutralność, ale wiele ciężkich 
walk toczonych było na terenach Polski. W ich 
wyniku wiele miast czy województw popadało w 
ruinę. Walki o Poznań, a 
następnie wybuch zarazy 
w 1708 roku spowodowały 
wyludnienie wsi pod Po-
znaniem. Najprawdopo-
dobniej za sprawą bisku-
pa Krzysztofa Antoniego 
Szembeka, wystosowano 
zaproszenie dla mieszkań-
ców Bambergu (Franko-
nia, Niemcy) aby ci osie-
dlali się w opustoszałych 
podpoznańskich wsiach. 
Jedynym warunkiem dla 
osadników było, zgodnie 
z nakazem Augusta II 
Mocnego z 1710, wyzna-
nie rzymskokatolickie. 
Pierwsi osadnicy przybyli 
do Polski już w 1719, a 
kolejne fale migracyjne 
były aż do 1753 roku. 
Według różnych szacun-
ków nowych przybyszów było od 500 do nawet 900 
osób. Z racji pochodzenia nazywano ich potocznie 
Bambrami.
Przybysze jako ludzie głęboko wierzący pragnęli 
uczęszczać do kościoła. We wszystkich kościołach 
kazania i sakramenty były udzielane w języku pol-
skim, a więc znajomość języka polskiego była im 
niezbędna. Tak więc Kościół, wspólnota wyznania, 
był tą pierwszą, najważniejszą płaszczyzną szybkiej 
polonizacji Bambrów. Potomkowie osadników z 
Bambergu coraz silniej utożsamiali się z polskością. 
Niektóre rodziny spolonizowały się już na począt-
ku XIX wieku, inne nieco później. Przełomu w tej 

dziedzinie dokonała polityka Bismarcka, kiedy to 
Wielkopolska była od dawna pod zaborem pruskim. 
Okres „kulturkampfu”, silnego nacisku germaniza-
cyjnego władz pruskich, w tym plany przywrócenia 
ludności pochodzenia niemieckiego, wywołały jej 
gwałtowny protest. Rodziny bamberskie stanęły 
w obronie polskiej szkoły i Kościoła katolickiego. 

Znane są petycje ze wsi 
Wilda i Rataje, w których 
ojcowie rodzin wystąpili 
przeciw nauce religii po 
niemiecku i likwidacji na-
uki języka polskiego. We-
dług urzędowych pruskich 
sprawozdań, u schyłku XIX 
wieku wśród katolickich 
mieszkańców wsi miasta 
Poznania (a wszyscy byli 
katolikami), nie było ani 
jednej osoby narodowości 
niemieckiej. Badacze pro-
blemów mniejszości naro-
dowych uznali ten fakt za 
,,cud polonizacyjny”, za 
wyjątkowy w historii pro-
ces szybkiego wtopienia się 
jednej grupy narodowej w 
drugą. W kolejnych deka-
dach Bambrzy jako Polacy 
potwierdzali swą przyna-

leżność do ojczyzny - Polski nie tylko aktywnym 
wkładem w jej życie codzienne, w tym szczególnie 
Poznania i okolic, ale przede wszystkim własną 
krwią. Brali udział zarówno w Powstaniu Wielko-
polskim jak i wojnie z bolszewikami 1920 r.
W dzisiejszym i kolejnym felietonie zaprezentuję 
obrazy ozdobione w charakterystyczny sposób przez 
rodzinę bamberską. Za dwa tygodnie opowiem wię-
cej o właścicielach i samym folklorze bamberskim.

   Marcin Błaszczyk

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”


