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«Prostujcie ścieżki dla Niego». 
Aby spotkać się z naszym Odkupicielem,  

musimy się «nawrócić», to znaczy wyjść Mu naprzeciw  
z radosną wiarą, porzucając mentalność i styl życia,  

które nie pozwalają nam w pełni naśladować Chrystusa.
 św. Jan Paweł II
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Istotą prawdy o anio-
łach jest wymiar reli-

gijny, tzn. od starannie 
zaznaczonego w Ewan-
geliach udziału aniołów 
w tajemnicy Wcielenia i 
Odkupienia. To nie przy-
padek ani szczegół bez 
znaczenia, że właśnie 
anioł zwiastował nam 
najwspanialszą nowinę, 
jaką kiedykolwiek na 
ziemi słyszano: że Syn 
Boży stanie się czło-
wiekiem. Aniołów, śpie-
wających chwałę Bogu i 
pokój ludziom, słyszymy 
w noc Bożego Narodzenia. Pojawiają się oni na 
początku publicznej działalności Chrystusa i w 
Ogrodzie Oliwnym, w grobie Zmartwychwstałego 
i w dniu Wniebowstąpienia.
Świadczy o tym fakt, że Odkupienie nie jest spra-
wą między Bogiem a mieszkańcami ziemi, ale w 
tajemniczy sposób dotyczy ono całego wszech-
stworzenia? Z Ewangelii jednoznacznie wynika, 
że centrum i przestrzenią tej naszej wspólnoty z 
aniołami jest Chrystus.

X 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ

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

19.12. J 5,31-47 Przyjdź do Jezusa, aby mieć życie i mieć w sobie miłość Boga. To, co winno nieustannie 
ożywiać naszą wiarę. Jak wiele jest we mnie takiej tęsknoty i pragnienia?

22.12. J 7,1-2.10.25-30 Jak postępuję z człowiekiem, który w moich kryteriach postrzegania jest dla mnie 
niewygodny? Jeśli w jakiś sposób nastaję na jego życie, podobny jestem do tych, którzy chcieli zabić Jezusa. 
Przemiana zawsze rozpoczyna się od spojrzenia na własne serce.

24.12. J 15,1-8 Pragnę, Jezu, całym sobą trwać w Tobie. Czerpać obficie ze zdrojów łaski, która od Ciebie 
pochodzi. Chcę, aby moje życie przyniosło owoce dla Twojej chwały.

PRAWDY WIARY
„PRZESTRZENIĄ” NASZEJ 
WSPÓLNOTY Z ANIOŁAMI 
JEST CHRYSTUS

Owym dwóm kierunkom solidarno-
ści aniołów z zagubionym rodem 
ludzkim, symbolizuje drabina, którą 
zobaczył we śnie Jakub: „We śnie 
ujrzał drabiną opartą na ziemi, się-
gającą do nieba, oraz aniołów Bo-

żych wspinających się 
po drabinie oraz Pana 
stojącego na szczycie”  
(Rdz 28,12n). Scena snu 
Jakuba (aniołowie idący 
ku górze) obrazuje po-
ciągająca nas ku Bogu, 
jaka płynie z tego nie-
pojętego dla nas świa-
ta. Życzliwość tę Pismo 
Święte raz przedstawia 
w obrazie aniołów, któ-
rzy zanoszą do Boga 
nasze modlitwy i ofiary 
(Tb 12,12;Ap 5,8,3n), 
raz w obrazie naszego 
przyłączenia się do wie-

kuistej liturgii, odprawianej przez aniołów. 
„Będę Ci śpiewał wobec aniołów!” – woła Psalmi-
sta (Ps138,1). „I ujrzałem i usłyszałem głos wielu 
aniołów (…) mówiących głosem doniosłym: Bara-
nek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, 
mądrość, moc, cześć, chwałę i błogosławieństwo” 
– czytamy w Apokalipsie (5,11n;por.7,11nn). Wła-
śnie dlatego artyści często wyobrażali sobie anio-
łów w szatach liturgicznych.
Z książki Wierzę
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Łk 1,39-45

W tym czasie Maryja 
wybrała się i poszła 

z pośpiechem w góry do 
pewnego miasta w po-
koleniu Judy. Weszła do 

domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko 
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona 
okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między 
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A 
skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 
Oto, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich 
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. 
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się 
słowa powiedziane Ci od Pana». 

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Pozdrowienie Maryi wywołuje radosne poruszenie syna 
Elżbiety; wejście Jezusa do domu Elżbiety za spra-

wą Matki napełnia nienarodzonego jeszcze proroka ową 
radością, którą Stary Testament zapowiada jako znak 
obecności Mesjasza. Słowa pozdrowienia, wypowiedziane 
przez Maryję, napełniają mesjańską radością także Elż-
bietę.: „Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk 
i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiasta-
mi i błogosławiony owoc Twojego łona». Dzięki światłu 
udzielonemu jej z wysoka Elżbieta pojmuje wielkość Maryi, 
która bardziej niż Jael i Judyta – postaci zapowiadające 
Ją w Starym Testamencie – jest błogosławiona między 
niewiastami ze względu na owoc swego łona – Jezusa, 
Mesjasza. Katecheza, 2 X 1996

Gdy Jan nauczał, py-
tały go tłumy: «Cóż 

więc mamy czynić ?». On 
im odpowiadał: «Kto ma 
dwie suknie, niech jedną 

da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo 
czyni». Przychodzili także celnicy, i pytali go: «Nauczycielu, 
co mamy czynić?». On im odpowiadał: «Nie pobierajcie 
nic więcej ponad to, co wam wyznaczono». Pytali go też 
i żołnierze: «A my co mamy czynić?». On im odpowiadał: 
«Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz 
poprzestawajcie na swoim żołdzie». Gdy więc lud ocze-
kiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co 
do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do 
wszystkich: «Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy 
ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka 
u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i 
ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego 
omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym». Wiele też innych napomnień dawał ludowi 
i głosił dobrą nowinę.

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Podczas chrztu ujawnia się odkupieńcza misja Chrystusa. 
Mówi bowiem Jan Chrzciciel: „Ja was chrzczę wodą; lecz 

idzie mocniejszy ode mnie (…) On chrzcić was będzie Duchem 
świętym i ogniem”. Bóg stał się człowiekiem w Chrystusie, 
aby nas wybawić od grzechu. I rzeczywiście Jezus ustanawia 
swój chrzest, zmieniając radykalnie jego znaczenie; od tej 
pory nie jest on tylko gestem symbolicznym, ale czynnością 
sakramentalną, która zmazuje grzech wpisany w ludzką na-
turę i obdarza życiem Bożym. Homilia 8 I 1989świata. Biskup 
Rzymu pragnie wezwać cały Kościół do tego czuwania, do 
którego wzywał Chrystus swych apostołów.  

Przemówienie 27 XI 1994

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA III ADWENTU – 12.12.2021 NIEDZIELA IV ADWENTU – 19.12.2021

Łk 3,10-18
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Rekolekcje Adwentowe to ćwiczenia duchowe, które 
mają nam pomóc zgłębić Tajemnicę Wcielenia i 

zrozumieć, że „Bóg stał się jednym z nas, aby nas 
ubogacić”.  Dlatego Kościół katolicki zachęca do udzia-
łu w naukach rekolekcyjnych oraz przystąpienia do 
sakramentu pokuty czyli spowiedzi świętej.

Zauważmy, że w naszych świątecznych zwyczajach 
Boże Narodzenie często sprowadzamy do żłóbeczka 
i sianka, opłateczków i aniołeczków, do bezmięsnej 
kolacji wigilijnej, choinki, tony prezentów, kolęd i Pa-
sterki…. Samo patrzenie na słodkie dzieciątko Jezus 
złożone na sianku w żłóbeczku nie wystarczy jednak, 
aby pojąć i zrozumieć to wielkie wydarzenie.
Współczesny człowiek „czeka” – ale wyłącznie na war-
tości mierzone kategoriami obecnego świata – na 
lepsze jutro, na powiększenie majątku, na księcia z 
bajki… I tak przeżywamy nasze życie i nie zauważmy, 
jak czas nam ucieka, a my się starzejemy i gorzknie-
jemy. Zaczynamy nienawidzieć świąt, bo znów trzeba 
się wydać pieniądze na prezenty i zakupy, następnie 
objadać się przy stole, a później walczyć z kacem… (w 
wielu rodzinach, niestety, jest identyczny scenariusz). 
I nic dziwnego, że infantylność podejścia do Świąt 
Bożego Narodzenia i pewien materializm zasłania 
nam prawdziwe wartości, o których mówi Pismo świę-
te, wartości ponadczasowe, wartości Boże, wartości 
oparte na chrześcijańskiej nadziei.

Rekolekcje Adwentowe zachęcają nas do zatrzymania 
się w biegu naszego życia i zadumy chociażby nad 
takimi tajemnicami naszej wiary jak wcielenie, odku-
pienia i grzech. Warto, a nawet trzeba się zastanowić 
nad sensem samego czekania, które to czekanie ma 
być przecież istotą adwentu, a Boże Narodzenie wy-

pełnieniem owego oczekiwania.
Poza tym, udział w rekolekcjach Adwentowych pozwala 
człowiekowi zbliżyć się do Tego, który stał się jednym 
z nas i jest blisko, aby być nam pomocą w rozterkach, 
rozdarciach i upadkach codziennego życia. On przy-
szedł i jest blisko nas jako Chleb dający życie wieczne, 
jako Źródło Miłości i Miłosierdzia, jako Pocieszyciel.  On 
przyjdzie w chwale jako Zwycięzca, Król Wszechświata, 
Sprawiedliwy Sędzia. 
Adwent to aktywne oczekiwanie, które ma na celu 
zauważenie Boga działającego w historii i naszej co-
dzienności. Stąd rekolekcje adwentowe są swojego 
rodzaju zaproszeniem, które Bóg w swoim Słowie 
kieruje do każdego człowieka – zaproszenie do dialogu 
i żywej wspólnoty.
Mamy nadzieję, że te rekolekcje adwentowe jak i por-
cja codziennej modlitwy i refleksji, okazja do zaduma-
nia się i otwarcia się przed Chrystusem w sakramencie 
pojednania, pomogą wielu z nas lepiej przygotować 
się do świąt Narodzenia Pańskiego.

Ks. Marek Sobczak, CM

Kalendarz Liturgiczny
12.12. III NIEDZIELA ADWENTU
Słowo Boże: So 3,14-17; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18;
PONIEDZIAŁEK 13.12. ŚW. ŁUCJI
Słowo Boże: Lb 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27;
WTOREK 14.12. ŚW. JANA OD KRZYŻA
Słowo Boże: So 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32;
ŚRODA 15.12.
Słowo Boże: Iz 45,6b-8.18.21b-25; Łk 7,18b-23;
CZWARTEK 16.12.
Słowo Boże: Iz 54,1-10; Łk 7,24-30;
PIĄTEK 17.12.
Słowo Boże: Rdz 49,1a.2.8-10; Mt 1,1-17;
SOBOTA 18.12.
Słowo Boże: Jr 23,5-8; Mt 1,18-24;

19.12. IV NIEDZIELA ADWENTU
Słowo Boże: Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45;
PONIEDZIAŁEK 20.12.
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Łk 1,26-38;
WTOREK 21.12.
Słowo Boże: PnP 2,8-14; So 3,14-17; Łk 1,39-45;
ŚRODA 22.12.
Słowo Boże: 1 Sm 1,24-28; Łk 1,46-56;
CZWARTEK 23.12.
Słowo Boże: Ml 3,1-4.23-24; Łk 1,57-66;
PIĄTEK 24.12.
Słowo Boże: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Łk 1,67-79;
SOBOTA 25.12.UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
MSZA WIGILII Słowo Boże: Iz 62,1-5; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25;

Bogactwo Tradycji  Kościoła (8 )

ADWENTOWE 
REKOLEKCJE
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

Trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana 
po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową 

radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat liturgicznych.

Pan 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. Opłatki można otrzymać również w zakrystii.

Roraty 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 Pańskiego.

W tegorocznych Roratach poznajemy miejsca związane z działalnością Pana Jezusa zdążając do miejsca Jego 
narodzenia, a więc do Betlejem. Zapraszamy na Roraty codziennie od poniedziałku do soboty o 6.30.

Już 28 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.

W poniedziałek, 13 grudnia, przypada 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za 
wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej Ojczyzny.

Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie do 
uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej 

modlitwie o następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w prowadzeniu owczarni Chrystusowej.

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

Wigilia Bożego Narodzenia w piątek, 24 grudnia. Msze św. będą tylko rano, a więc ostatnie Roraty o 6.30 i 
Msza św. o 8.00. Zachęcamy do zachowania tradycyjnego postu wigilijnego, a wieczorem  wraz z bliskimi 

zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o religijny wymiar tej wieczerzy. Niech towarzyszy nam modlitwa, 
czytanie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd. 
Zachowajmy tradycyjny postny charakter wieczerzy. Niech będzie to czas rodzinnego spotkania, przepełniony 
życzliwością, dobrocią, a także okazja do pojednania w naszych małych wspólnotach. Pamiętajmy w modlitwie 
także o tych, których w tym roku przy stole wigilijnym zabraknie. 

Świętowanie tajemnicy narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Pasterką. Będą dwie, pierwsza w języku litewskim o 
godz. 22:00, a o północy w języku polskim. Przyjdźmy wcześniej na Pasterkę, aby wspólnie pośpiewać kolędy.

One wprowadzą nas w nastrój tej niezwykłej nocy. Pierwsza Msza św. w dzień Narodzenia Pańskiego będzie o 8:30, 
pozostałe Msze Święte o 10:00; 11:30 z sakramentem Chrztu Świętego, 13:00 LT i wieczorna o 17:30.

REKOLEKCJE ADWENTOWE, które dzisiaj rozpoczynamy będziemy przeżywać do wtorku. 
Rekolekcje prowadzi ks. Krzysztof Pachucki, proboszcz ze Smolan. Msze 

św. z kazaniem będą: PONIEDZIAŁEK, WTOREK - 6.30 (Roraty), 10.00; 13.00 (LT); 15:00 - zapraszamy dzieci; 
16:30 - zapraszamy młodzież i 18:00 - Msza św. wieczorna. Na pół godziny przed poszczególnymi Mszami 
będzie okazja do spowiedzi świętej. 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.

Chorych i starszych, których nie odwiedzamy w pierwsze piątki chcemy odwiedzić z Najśw. Sakramentem w 
poniedziałek, 20 grudnia przed południem. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii adresów tych osób. 
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Boże macierzyństwo Maryi zostało objawione w 
Nazarecie. „Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź 

pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (…)». Ona 
zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało 
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» (Łk 1,28-31).
Od tej błogosławionej chwili Bóg Ojciec połączył nie-
wysłowioną więzią swoją Boską naturę z ludzką. Ma-
ryja została Matką wcielonego Syna Bożego. Stając 
się w ten sposób Matką Boga, stała się jednocześnie 
Matką wszystkich ludzi. To cud Bożego macierzyń-
stwa. Jest zatem Matką Boga i naszą Matką. 
Zwiastując Jej swoją wolę i rolę, jaką miała spełnić, 
Bóg Ojciec przedstawił Jej najpierw swoje zamiary i 
powiedział o Jedynym Synu, Odwiecznym Słowie 
Bożym, którego w ludzkiej naturze miała dobrowol-
nie począć za sprawą Ducha Świętego. Miała zostać 
mieszkaniem samego Boga. Oto Druga Osoba Trójcy 
Świętej miała zrodzić się z Maryi jako Bóg – Człowiek, 
jako Zbawiciel świata. 
Ten plan miłosierdzia dotyczy także każdego z nas. 
Święty Paweł sformułował to w słowach: „W Chrystu-
sie (…) bowiem [Bóg] wybrał nas przed założeniem 
świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego ob-
liczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przy-
branych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według 

Święta 
Elżbieta 

Węgierska

PROWADZONA ŁASKĄ
Gdy śpiewacie o „życiu niewiasty świętej Elż-

biety” i wspominacie o jej „wielu dobrodziej-
stwach”, ożywa przed nami zachwycająca, przez 
wieki promieniująca postać, żyjąca zaledwie dwa-
dzieścia cztery lata, młodej kobiety i matki.
Matka wcześnie wpoiła jej miłość do Jezusa i Maryi. 
Swym dynamicznym usposobieniem i miłością nie 
znająca uprzedzeń szybko podbiła otoczenie. Zawsze 
pragnęła podobać się Chrystusowi, miłość Chrystuso-
wa promieniowała z całej siły jej istoty. Przed ukrzy-
żowaniem z tymi oto słowami zdjęła swoje insygnia 
książęce: „Jakże mogłabym nosi złotą koronę, gdy 
Pan mój nosi cierniową? I to dla mnie nosi!” 
Życie jej spełniło się w miłości margrabiego Lu-
dwika. Zaledwie czternastoletnia Elżbieta i dwu-
dziestojednoletni Ludwik kochali siebie nawzajem 
i wzajemnie pomagali sobie w umiłowaniu Boga. Z 
niewypowiedzianą wdzięcznością przyjęli od Stwór-
cy dar nowego życia. Kogóż by nie zachwyciło pro-
mieniujące szczęście piętnastoletniej matki i wielka 
miłość Ludwika i Elżbiety. Miłość Chrystusowa przy-
naglała młodą matkę, by iść do biednych, chorych, 
gromadzić opuszczone dzieci.
Radość w jej sercu nigdy nie wygasała – była ewan-
gelicznym radosnym dawcą. „Co tylko mamy, win-
niśmy z radością i z serca dawać. Tłumnie garnęli 
się do niej chorzy, rozproszeni, i ona stale żyjąc w 
obecności Boga – wielu z nich przywróciła zdrowie 
i wycisnęła na ich duszy pocałunek Bożego pokoju. 
„Widzicie, mówiłam wam: ludzi winniśmy uczynić 
szczęśliwymi”. 
W nocy z 16 na 17 listopada 1231 roku, ze szczęśliwym 
uśmiechem pozdrowiła swoją siostrę - Śmierć, która 
na wieki zespoliła ją z Chrystusem i swymi umiło-
wanymi.                                                       Jan Paweł II
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RODZINA

postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej 
łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym” (Ef 1,3-6).
Na czele tego pochodu wszystkich wybranych przez 
Boga – idzie Maryja. To Ją Bóg wyposażył w pełnię 
łaski już w chwili Jej poczęcia z Joachima i Anny. Po-
częcie to było osobliwe, wolne od powszechnego pra-
wa dziedziczenia po rodzicach winy grzechu pierwo-
rodnego, niepokalane. Tu w Nazarecie obdarował Ją 
łaską Bożego macierzyństwa. Wszystko do dla nas, 
„abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”. 
Uczczenie Jezusa jako Syna Bożego pociągnęło za 
sobą uczczenie Maryi jako Matki Bożej i naszej Mat-
ki. Wyraziło się to w akcie hołdu i czci pasterzy z pól 
betlejemskich, a także królów przybyłych z obcych 
krajów. . „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, oto 
mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 
«Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeli-
śmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyli-
śmy oddać Mu pokłon»” (Mt 2,1-2).
Samo narodzenie miało miejsce w warunkach skraj-
nego ubóstwa. Wiemy bowiem od św. Łukasza, że nie 
znalazłszy żadnego „miejsca w gospodzie”, Maryja 
urodziła swego Syna w stajni i „położyła Go w żłobie 
(por. Łk 2,7). Po ośmiu dniach podczas obrzezania 
Chłopca, miała nadać Mu imię podane przez anioła. 
Miał być nazwany jako „Jezus”. Postąpiła tak znowu w 
duchu posłuszeństwa wiary.

O. Stanisław Przepierski OP

Miłość zaczyna się w rodzinach, tylko rodzina, która 
się modli, pozostaje zjednoczona. Dopiero wspól-

ne życie pozwala jej członkom nauczyć się miłości do 
siebie i dzielić się z nią i swoim otoczeniu. Tak powta-
rzała Matka Teresa, była przekonana, że fundamentem 
zdrowej rodziny jest świętość małżeństwa i relacje ro-
dzinne. Rodzina jest pierwszą i neutralną instytucją, w 
której ludzie obdarzają się miłością i ją przyjmują.
Poczucie bezpieczeństwa i wzajemny szacunek, jakim 
darzą się członkowie rodziny kształtują w człowieku 
wiarę w to, że jest akceptowany, ceniony i kochany. 
Dzięki wspólnej modlitwy i miłości rodzinnej możemy 
dostrzec, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży.
Rodzina umocniona wiernością i nieustającą miłością 
Stwórcy jest silniejsza i podwyższa świętością wszyst-
ko co stworzone. Dziecko w pierwszych dniach i latach 
swego życia jest całkowicie uzależnione od miłości i 
opieki rodziców, ale jest odrębnym człowiekiem. Dziec-
ko musi wykraczać poza relacje rodzinne i za sprawą 
wychowania chrześcijańskiego by móc odnajdywać 
pewny punkt odniesienia w Bogu.
Wszystkie rzeczy materialne i ludzkie więzi, które są 
potrzebne dziecku, muszą znaleźć dopełnienie, że jest 
ono kochaną i chcianą przez Boga osobą. Wróćmy do 
modlitwy w naszych rodzinach i prośmy Ducha Świę-
tego, ponieważ tylko Bóg może uzdrowić głębokie rany 
zadane małżeństwu i rodzinie.

Jadwiga

BOGIEM SILNA

PROWADZONA ŁASKĄ
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
 Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Świętej 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. dr Jarosław Kalinowski,   ks. Mariusz Niedziałkowski;    rezydent: ks. Adam Łosiewski

27/11/2021  Michalina Jatkowska
04/12/2021  Wiktoria Selwent

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

URadzewicz Helena,  
l. 93, Gawiniańce, 19/11/2021
UStankiewicz Jan, l. 71, Sejny, 22/11/2021
UBuchowski Jerzy,  

l. 66, Łumbie, 24/11/2021
UMelon Ryszard, l. 81, Sejny, 26/11/2021
ULaskowska Jadwiga, l. 74, Daniłowce, 28/11/2021
UZabłocka Bronisława, l. 86, Ogrodniki, 28/11/2021
UDąbrowska Maria, l. 87, Suwałki, 30/11/2021
UJabłońska Zofia, l. 80, Sejny, 04/12/2021

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, 
którzy złożyli swoje ofiary na potrzeby 
naszej Parafii w Roku Pańskim 2021: 

W OSTATNIM CZASIE :

Modzelewscy Anna Sławomir,Sejny, Konopnickiej 
Łebski Adam,Bubele 
Szruba Janina Wacław,Sejny, Emilii Plater 
Andrejczyk Helena,Posejanka 
Bałulis Janina,Sejny, Cisowa 
Matulewicz Helena,Kielczany 
Sokołowski Aleksander,
Ogórkis Aldona Czesław,Jodeliszki 
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny 
Borodziuk Wioletta Bogusław,Sejny, Piłsudskiego 
Krakowski Tadeusz i Krystyna,Sejny, Wojska Polskiego 
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego 
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna 
Szczerbińscy Helena Józef,Burbiszki 
Kabrońska Konstancja,Sejny, Konarskiego 
Milewscy Barbara Ryszard,Łumbie 
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego 
Brunejko Dorota Józef,Bubele 
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury 
Zajko Zofia,Sejny, Elektryczna
Przezwicka Marta,Sejny, Wojska Polskiego 
Rydzewscy Hanna Tomasz,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Rydzewscy Monika Konrad,Sejny, Wojska Polskiego 
Paciukanis Romualda Stanisław,Sejny, Wileńska 
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Jodzio Helena Tadeusz,Sejny, Mickiewicza 
Bartoszewicz Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:

Szczerbińscy Helena Józef, 
Burbiszki 
Gibas Halina, Konarskiego 
Brunejko Irena Aleksander, 
Zawadzkiego 
Milewska Weronika, Łąkowa 
Makarewicz Zenobia,  
Konarskiego 
Morawski Marcin, Pisarzowi-
ce, Sosnowa 
Miszkiel Barbara Piotr,  
Pogodna 
Ruszczewska Marianna,  
11 Listopada 
Kryniccy Małgorzata 
Ryszard, Zawadzkiego 
Bp Romuald Kamiński, 
Warszawa  
Palewicz Marian, Konar-
skiego 

Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 57 ofiarodawców na 
sumę 21 552 zł. Bóg zapłać!
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  12-26.12.2021
NIEDZIELA III ADWENTU 12.12.2021 REKOLEKCJE
07:00 +Anna (4 r.) +Jan (53 r.) Grabowscy
08:30 +Jerzy +r. Sikorskich
10:00 +Alicja Paszkiewicz +Natalia
11:30 Za Parafian
13:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Michalina Biernacka (12 gr.)
17:30 +Jadwiga Dubowska (10 r.) +rodzice
PONIEDZIAŁEK 13.12.2021 - REKOLEKCJE
06:30 +Franciszek +Czesław Awramik +Anatol +Maria Łapińscy
10:00 +Genowefa Durtan (5 r.)
10:00 +Leokadia +Jerzy +Józef Janczulewicz 
  +Wojciech Klimasara
13:00 LT: +Michalina Biernacka (13 gr.)
15:00 +Antoni Święcicki (19 r.)
16:30 +Stanisław +Janina Kisiel
18:00 +Marianna Miszkiel
WTOREK 14.12.2021 - REKOLEKCJE
06:30 +Adam Roland (1 r.)
10:00 +Konrad (8 r.) +r. Motuk
10:00 +Anna +Antoni Leończyk +Piotr +Marianna Zajączkowscy
13:00 LT: +Michalina Biernacka (14 gr.)
15:00 +Józef Leończyk (3 r.) +r. Rupińskich
16:30 +Antoni Rajkowski i rodzice
18:00 +Janina Bałulis (miesiąc od pogrzebu)
18:00 +Józef Korzeniecki (10mc)
ŚRODA 15.12.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Kazimierz +Jerzy Pietranis
08:00 +Antoni Wołągiewicz (6 r.)
08:00 +Jadwiga +Jerzy Adukowscy +Krystyna Moroz (7 r.)
08:00 +Genowefa Jakubowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Bronisława +Wacław Miszkiel +Zenon +Bronisław
  +Janina Kisielewscy
17:30 +Józef (1 r.) +r. Czeropskich
17:30 +Michalina Biernacka (15 gr.)
CZWARTEK 16.12.2021
06:30 +Aniela Szruba (36 r.)
08:00 +Piotr Żardecki (11mc)
08:00 +Witosława +Wincenty +Witold +r. Damulewiczów
08:00 +Tadeusz Adamowicz (4 r.)
17:30 O bł. Boże i opiekę MB, miłość i zdrowie dla Patrycji i 

Łukasza Buziuków
17:30 +Jadwiga +Michał +r. Szczuka
17:30 +Irena Roszko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Michalina Biernacka (16 gr.)
PIĄTEK 17.12.2021
06:30 +Joanna Kisielewska (1 r.)
08:00 +Maria +Jadwiga Rutowicz i z r. Klidziów
08:00 +Zofia +Marian Chowaniec
08:00 +Anna Gilis (9mc)
08:30 EGZEKWIE: +Janina Dziemitko (1 r.)
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz i z rodziny
17:30 +Irena Sapiega (3mc)
17:30 +Michalina Biernacka (17 gr.)

SOBOTA 18.12.2021
06:30 +Anna Wołyniec
08:00 +Bronisław Namiotko (14 r.)
08:00 +Zbigniew (6mc) +Jan Milewscy
08:00 +Michalina Biernacka (18 gr.)
08:30 EGZEKWIE: +Bernard Misiewicz (1 r.)
17:30 +Henryk Balewicz (19 r.)
17:30 +Aniela (10mc) +Antoni (23 r.) Wiaktor
17:30 +Zygmunt Gwiazdowski (22 r.) +rodzice 
  +Janina +Zygmunt Buraczewscy +rodzice
17:30 +Wacław (5 r.) +r. Fiedorowicz
NIEDZIELA IV ADWENTU, 19.12.2021
07:00 +Henryk Kubrak (1 r.)
08:30 +Paweł Żegarski
10:00 +Ks. Sylwester +Szczepan +Tadeusz
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Michalina Biernacka (19 gr.)
17:30 +Antoni Titarczuk
PONIEDZIAŁEK 20.12.2021
06:30 +Franciszek Klimaniec (41 r.)
08:00 +Tadeusz Małkiński (3mc)
08:00 +Anna Ogórkis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Kazimierz Andruszkiewicz (8mc)
08:00 +Maria Rutowicz (2mc)
17:30 Dziękczynna z prośbą zdrowie, bł. Boże, potrzebne 

łaski, pomoc w nauce dla Jakuba i Natalii
17:30 +Tadeusz Korenkiewicz (3 mc)
17:30 +Romuald +Algiment Klukowscy 
  +Marianna +Antoni +Jan Witkowscy
17:30 +Michalina Biernacka (20 gr.)
WTOREK 21.12.2021
06:30 +r. Kosakowskich i Lipców
08:00 +Jerzy +Helena Sienkiewicz
08:00 +Mirosław (14 r.) +r. Motuk
08:00 +Janina Szylar
08:00 +Andrzej Groblewski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna za plony i o Boże bł. w gospodarstwie 

rodziny Bronejko
17:30 +Maria Przezwicka (10mc)
17:30 +Jan Racis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Michalina Biernacka (21 gr.)
ŚRODA 22.12.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Jadwiga Ambrosiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Izydor (1 r.) +Jadwiga Miszkiel
08:00 +Szymon Mazalewski +Jerzy Wilkiel
08:00 +Mieczysław Nalbach
17:30 +Benedykta Bocheńska (9mc)
17:30 +Aniela Dąbrowska (15 r.)
17:30 +Helena Radzewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Michalina Biernacka (22 gr.)
CZWARTEK 23.12.2021
06:30 +Jan +Jerzy +r. Wojciechowskich, Waszkiewiczów, 

Daniłowiczów i Pietranisów
08:00 +Jadwiga Kowalik
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08:00 +Ireneusz Sankowski (8mc)
08:00 +Józef Bizio (20 r.) i rodzice
08:00 +Robert Sikorski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Marian Gibas (11mc)
17:30 +Bernarda Czokajło
17:30 +Jan Stankiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Michalina Biernacka (23 gr.)
PIĄTEK 24.12.2021 WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO
06:30 W intencji Bogu wiadomej
06:30 +Natalia Tomkiewicz (30 r.) i rodzice
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ewy Meyza i 

Adama Maksimowicza
08:00 +Stanisław Okulanis (16 r.)
08:00 +Michalina Biernacka (24 gr.)
PASTERKA:
22:00 LT: O bł. Boże, opiekę MB dla mieszkańców wsi Klejwy
24:00 Za parafian
24:00 +Joanna Rapczyńska (13 r.)
24:00 Za chorych, samotnych, biednych i bezdomnych

SOBOTA 25.12.2021 
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
08:30 +Anna Maksimowicz (6 r.)
10:00 +Zygmunt +Franciszka Luto +Piotr Grzybowski
11:30 Za Parafian
13:00 LT: +Michalina Biernacka (25 gr.)
17:30 +Anna +Zofia +Julian +Agata +Helena +Julian +Szymon 

+r. Ponganisów +Marek Skiwski (26 r.)
NIEDZIELA 26.12.2021 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
07:00 +Teresa Rutowicz (6mc)
08:30 +Helena Szafranowska +Stanisław Andruszkiewicz
10:00 +Zofia +Józef Szyryńscy +Czesława +Stanisław 

Szułowicz +rodzice i rodzeństwo
11:30 Za Parafian
KRASNOWO 12:00:
13:00 LT: +Michalina Biernacka (26 gr.)
17:30 +Genowefa Kaufman (9mc)

I N T E N C J E  M S Z A L N E  -  D O KO Ń C Z E N I E

PYTANIA SYNODALNE (CIĄG DALSZY)

10. FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI
Synodalność pociąga za sobą otwartość na zmiany, for-
mację i ciągłe uczenie się. W jaki sposób nasza wspólnota 
kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podą-
żania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia 
w misji i angażowania się w dialog? Jaka formacja jest 
oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie 
władzy w sposób synodalny?

Stoimy przed Tobą, Duchu Święty,
Gromadząc się w Twoje Imię.
Oprócz Ciebie nie mamy innego  
Przewodnika
Czuj się w naszych sercach jak  
w swoim domu
Pokaż nam drogę, którą mamy iść
I to jak nią iść. 
Jesteśmy słabi i grzeszni
Nie pozwól jednak, abyśmy ulegali 
temu, co w nas nieuporządkowane
By niewiedza sprowadziła nas  
na manowce
A podziały kierowały naszym  
postępowaniem. 
Daj nam w Tobie odnaleźć naszą  
jedność
Abyśmy mogli razem zmierzać ku 
wieczności
Nie porzucając drogi prawdy,
I tego co jest słuszne. 
O to wszystko prosimy Cię Duchu 
Święty,
który działasz w każdym miejscu i 
czasie,
w jedności z Ojcem i Synem,
na wieki wieków.
Amen.

Nowością obecnego synodu, co realizowane jest 
w jego pierwszej fazie, jest wysłuchanie całego 
Ludu Bożego: duchownych, osób konsekrowanych 
i świeckich. Wyrasta to z przekonania, że Duch 
Święty mówi przez każdego ochrzczonego, a więc 
Jego inspiracja może przyjść ze strony także osób 
odległych, czy nawet nie odnajdujących miejsca 
we wspólnocie Kościoła.
Papież Franciszek jest przekonany, że „droga 
synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od 
Kościoła trzeciego tysiąclecia”. Pragnie więc, aby 
Kościół stał się znacznie bardziej synodalny. I w 
tym widzi szansę na jego odnowę, niezbędną do 
kontynuowania misji we współczesnym świecie, i 
w coraz bardziej niesprzyjającym otoczeniu kul-
turowym.
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Podróż do Betlejem
RORATY 2021

Adwent to czekanie na święta Bożego Narodzenia. Adwent – znaczy przyjście.
Kto przyjdzie? Pan Jezus. Czekamy na Niego w każdym kościele, i drewnianym, i murowanym, i na wsi, i w górach. 
Czekamy na choinkę, kolędy, opłatek, czerwony barszczyk w czasie Wigilii, Świętego Mikołaja. Jak ktoś czeka – nie 
może wyglądać jak malowana lala, która się o nic nie stara. Pewna dziewczynka, kiedy czekała na babcię, przykry-
ła stół obrusem, postawiła cukiernicę, talerzyki, głęboki, płytki. Wyczyściła wszystkie łyżki i tak wyglądały, jak 
srebrne pieniądze.
Kiedy czekamy, musimy pokazać, że stajemy się trochę lepsi i umiemy małym sercem sprawiać wielką radość.
        ks. Jan Twardowski

Tegoroczne Roraty to podróż do Betlejem, podczas której poznajemy najważniejsze miejsca Ziemi Świętej, gdzie 
Pan Jezus nauczał, mówił o królestwie Bożym, czynił cuda, rozmnażał chleb, pokazywał znaki, aby ludzie uwierzyli 
w Jego Boskie posłannictwo. Dziękujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy wybrali się w tegoroczną podróż, 
aby ostatecznie trafić do Betlejem, gdzie narodził się Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Bóg zapłać ks. Adamo-
wi, że nas w tę drogę zabrał.  
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Święty Antoni Padewski - objawienia

Prezentuję dziś drugi wizerunek świętego Anto-
niego z Padwy. Jest to okazja aby omówić nie-

zwykle ciekawą historię objawienia się Dzieciątka 
Jezus jakiego doznał franciszkanin. W 1231 roku, gdy 
stan zdrowia św. Antoniego wyraźnie pogorszył się, 
Antoni udał się na zaproszenie hrabiego Tiso VI do 
jego dóbr w Camposampiero niedaleko Padwy. Tam 
początkowo zajął celę pustelniczą w pobliżu kościoła. 
Gospodarz często odwiedzał swego gościa i pewne-
go razu, zaglądając do jego 
pokoju, zobaczył niezwykłej 
piękności Dziecię, które 
uśmiechało się i przytulało 
do Świętego. Choć hrabia 
szybko się wycofał, Antoni 
zorientował się, że ktoś go 
oglądał, a upewniwszy się, 
że Tiso widział Dzieciątko, 
prosił go, aby nikomu nie 
mówił o tym, co zobaczył. 
Kilka lat po śmierci świętego 
hrabia, czując się zwolnio-
ny z danego przyrzeczenia, 
opowiedział o tym, co wi-
dział. Tiso miał zobaczyć 
Dziecię Jezus stojące na 
rozłożonej przed św. Anto-
nim książce. Odtąd zaczęto 
przedstawiać św. Antoniego 
z Dzieciątkiem. Relacja hra-
biego Tiso sprawiła, że na 
większości obrazów, już od 
XVI w., św. Antoni przed-
stawiany jest z Dzieciątkiem 
Jezus. Wśród tych przedstawień możemy wyróżnić 
trzy typy. W pierwszym święty trzyma na ręku Dzie-
ciątko, często czule przytulając Je do siebie. Taki 
rodzaj przedstawienia prezentowany był w Siewcy nr. 
372. Prekursorem tego typu prezentacji był hiszpań-
ski malarz Murillo, który wprowadził elementy uczu-
ciowe i emocjonalne pomiędzy Antonim i Dzieciąt-
kiem. Drugi typ ikonograficzny różni się generalnie 

tym, że Dzieciątko siedzi lub stoi na Piśmie Świętym, 
co ma podkreślić, że objawienie św. Antoniego ma 
bezpośredni związek z intensywnym rozważaniem 
przez niego Ewangelii. Z drugiej strony książka jest 
symbolem niezwykłej mądrości Antoniego zaliczane-
go w poczet doktorów Kościoła. Trzeci wzór obrazów 
św. Antoniego z Dzieciątkiem przedstawia scenę, 
w której Najświętsza Maryja Panna pokazuje św. 
Antoniemu Dziecię Jezus. Są to wizerunki stosunko-

wo rzadkie. Skoro tematem 
przewodnim są objawienia 
związane z św. Antonim 
warto wspomnieć również 
polski akcent. Pierwsze na 
świecie objawienie święte-
go miało miejsce właśnie w 
Polsce w dniu 8 maja 1664 
roku we wsi Radecznica. 
Święty franciszkanin uka-
zał się kilkukrotnie tkaczo-
wi Szymonowi. Za sprawą 
chełmińskiego bp. Mikołaja 
Świrskiego wzniesiono na 
górze objawień drewnianą 
kaplicę i mały klasztor. Dnia 
20 czerwca 1667 roku wpro-
wadzili się do niego ducho-
wi synowie św. Franciszka 
z bernardyńskiej prowincji 
ruskiej. Niespełna 30 lat 
później bernardyni wznie-
śli piękny barokowy kościół 
i klasztor, który możemy po-
dziwiać do dziś. Największy 

jednak rozwój ruchu pielgrzymkowego, a tym samym 
także wzrost popularności św. Antoniego i rozgłos 
Radecznicy, przypada na lata 1815-1869. Wówczas 
to odpusty gromadziły kilkudziesięciotysięczne rzesze 
pielgrzymów, a sama Radecznica zyskała miano 
„Częstochowy lubelskiej”.

   Marcin Błaszczyk


