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Chwała Bogu na wysokości! 
A na ziemi pokój ludziom dobrej woli!



2 SIEWCA  

Ewangelie świadczą, że macie-
rzyństwo Maryi było czymś 

rzeczywistym i prawdziwym we 
wszystkich momentach. Według 
Łukasza, Boży wysłannik ukazał 
Jej sens tego macierzyństwa: Po-
czniesz i porodzisz Syna, nadasz 
imię Jezus (Łk 1,31). W wersji 
Łukaszowej  ma Ona pełnić trzy 
ważne role: począć, porodzić i 
nadać imię. Wskazują one na 
macierzyństwo faktyczne, nie zaś 
pozorne czy fikcyjne. Kościół Ja-
nowy, wraz z pozostałymi w jego 
obrębie pismami, często akcentu-
ją rzeczywistość wcielenia Syna 
Bożego i realność Jego ludzkiej 
osoby. A stało się to możliwe dzię-
ki rzeczywistemu macierzyństwu 
Maryi.
Maryja przekazuje swojemu Sy-
nowi dziedzictwo genetyczne 
oraz jak się domyślamy, wzrusze-
nia, uczucia i myśli. Z osiągnięć medycyny i psy-
chologii wiadomo, że matka kształtuje charakter i 
osobowość dziecka w pierwszych miesiącach jego 
istnienia oraz że dziecko ze swojej strony kształtu-

X 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ

Pragnę ukryć się w Twym Sercu, które zostało przebite z miłości dla mnie.  
Jezu pokazuj mi, w jaki sposób mogę przyczyniać się do tego, by Twoje Serce nie cierpiało.

27.12. Mk 11,11-25 Jeszcze bardziej zaczynam rozumieć dzisiaj, jak bardzo potrzebuję, w swoich modlitwach 
zanosić do Boga prośby o to, by On przymnożył mi wiary. Mieć odwagę przyznać się do tego, że ciągle w jakiejś 
sferze swego życia jestem niedowiarkiem.
2.01. Mk 2, 23-3,6 Niedziela – dzień poświęcony Panu. Przypominać ma mi o wielkich dziełach Bożych dokona-
nych od stworzenia świata aż do Zmartwychwstania Jezusa dla mojego zbawienia. Jezu jak bardzo potrzebuję 
odnowienia w sobie każdego tygodnia prawd mojej wiary.
7.01.  Mk 12,1-12 Każdego dnia realizuję w swoim życiu drogę przybliżającą mnie do Boga, gdy współpracuję z 
Jego łaską, otwieram się na działanie Ducha Świętego. Zbaczam jednak z obranego kursu wtedy, gdy zaniedbuję 
lub pomijam te dwa środki Bożej troski o mnie. 

PRAWDY WIARY
PRAWDZIWE  
MACIERZYŃSTWO

je również Matkę. Chodzi tu o zjawisko określane 
mianem bondingu, czyli o: „głęboką więź między 
matką i dzieckiem”. Tak więc macierzyństwo nie 
ogranicza się do zwykłego zrodzenia, ponieważ 

jest to zadzierzgnięcie autentycz-
nych związków między dwiema 
osobami; jest to relacja, w którą 
wkracza niepojętą mocą Duch 
Święty i z której nie sposób rów-
nież wykluczyć św. Józefa. 
Papież Jan Paweł II przedstawił 
rzeczywisty sens macierzyństwa 
Maryi:
Błogosławione łono, które Cię no-
siło i piersi które ssałeś stały się 
(…) niejako obecne wśród tłumu 
bodaj na chwile cała ewangelia 
dzieciństwa Jezusa. Tam właśnie 
Maryja jest obecna jako Matka, 
która poczyna Jezusa w swoim 
łonie, która Go rodzi i jako Dzie-
cię karmi po macierzyńsku pier-
sią; Matka-Karmicielka, którą ma 
na myśli owa „kobieta z tłumu”. 
Poprzez to macierzyństwo Jezus 
– Syn (por. Łk 1,32) – jest praw-
dziwym Synem człowieczym. Jest 

„ciałem”, jak każdy człowiek, jest „Słowem, które 
stało się ciałem” (por. J 1,14). Jest to ciało i krew 
z Maryi (RM 20).
Z książki Wierzę (120)
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J 1,1-18

Na początku było 
Słowo, a Słowo było 

u Boga, i Bogiem było 
Słowo. Ono było na po-
czątku u Boga. Wszystko 

przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, 
co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością 
ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej 
nie ogarnęła. 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, tym, którzy wierzą w 
imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli 
męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen 
łaski i prawdy.

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Gdy stajemy na progu Wielkiego Jubileuszu, który ma 
upamiętnić 2000-lecie narodzin Jezusa Chrystusa, 

wspólnota Jego uczniów ma się przeciwstawić skutkom 
wielkiego odrzucenia, o jakim wspomina Prolog Ewangelii 
Janowej: «(...) świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli» 
(J 1,10-11). Odwieczne Słowo, «światłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowieka, przychodzi na świat» (por. J 
1,9). Ale zamiast szerzyć się swobodnie, to światło jest często 
tłumione i przesłaniane przez ciemność. W sercu grzesznika 
to światło zostaje odrzucone. Zaś grzechy jednostek sumują 
się i przyjmują trwałą postać jako społeczne struktury 
niesprawiedliwości, jako nierówności ekonomiczne i kultu-
rowe, które zwracają się przeciwko ludziom i spychają ich 
na margines społeczeństwa. Homilia z Mszy w Nowym Delhi

Rodzice Jezusa chodzili 
co roku do Jerozolimy 

na Święto Paschy. Gdy 
miał lat dwanaście, udali 
się tam zwyczajem świą-

tecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach 
został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 
Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, 
uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. 
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. 
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie 
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zada-
wał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni 
bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok 
zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, 
czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie». Lecz On Im odpowiedział: «Czemuście 
Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w 
tym, co należy do mego Ojca?». Oni jednak nie zrozumieli 
tego, co Im powiedział. Potem szedł z Nimi i wrócił do 
Nazaretu i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie 
wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił 
postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi..

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Życie Maryi w Nazarecie nie było zdominowane przez 
monotonię. Mając stały kontakt z dorastającym Jezu-

sem, starała się Ona zgłębiać tajemnicę swego Syna w 
postawie kontemplacji i adoracji. Św. Łukasz mówi: „Maryja 
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu”. „Wszystkie te sprawy” – chodzi o wydarzenia, których 
była Ona zarazem uczestnikiem i obserwatorem, poczynając 
od zwiastowania; lecz przede wszystkim chodzi o życie 
Dziecięcia. Codzienny, bliski kontakt z Nim jest zachętą, by 
Go lepiej poznać, odkryć głębsze znaczenie jego obecności 
i tajemnicę Jego osoby.               Katecheza, 29 I 1997

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - 26.12.2021 II NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA - 2.01.2022

Łk 2,41-52
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Wigilia, szczególny dzień w ciągu roku, które-
go synonimami mogłyby się stać takie słowa 

jak równość, społeczność, ciepło domowe, bez-
pieczeństwo. Tymczasem nie każdy człowiek tego 
dobra doświadcza.
Gabriel Marquez napisał, że na drugiego człowie-
ka można patrzeć z góry jedynie wtedy, gdy chce 
mu się podać dłoń i pomóc wstać. Współczesnemu 
światu znana jest jednak „filozofia tłumu”. Dotyczy 
ona zarówno prób społecznego dostosowania się 
– potrzeba akceptacji jest obecna w sercu każdego 
człowieka – jak i ludzkich osądów polegających na 
szufladkowaniu innych. To drugie to pokusa, której 
nazbyt często się ulega. Ocenić, wytknąć palcem, 
pokazać słabość. Bardzo łatwo przychodzi nam 

wskazywanie na biedę 
innych. Wówczas w ubó-
stwie doszukujemy się już 
tylko ludzkiej winy.
Co naprawdę oznacza by-
cie ubogim? Czy ubóstwo 
to jedynie brak dachu nad 
głową, środków finan-
sowych niezbędnych do 
życia czy też brak pracy? 
Uwikłanie w nałogi: alko-
holizm, narkotyki? , a może 
to po prostu pokora serca? 
Zgoda na to, co przynosi 
życie? Może bycie ubogim 
człowiekiem oznacza ufać 

bardziej Bogu niż sobie? I nie tylko wtedy, gdy 
„znów nie wyjdzie w życiu”, kiedy się potkniemy – 
bywa, że przez własne decyzje i wybory – ale też 
wtedy, gdy zdecydujemy się na to, żeby nie oce-
niać w kategoriach porażki tego co słabe, kruche, 
wątłe.
Bogaty i ubogi. Być z Bogiem na „Ty” czyli spoufa-
lać się, albo być „u Boga”, czyli ufać, że czegokol-
wiek się doświadcza, jest to darem Najwyższego 
lub Jego dopustem po to, aby wynikało z tego 
jeszcze większe, zbawcze dobro. Może wówczas 
w większym stopniu ubogim będzie ten, który ma 
pracę, dom, pieniądze, ale skrywa w sobie wielką 
ranę odrzucenia, choroby, niepokój serca?

(Kamila Falińska - fragment art. Wigilia u Boga)

SOBOTA 25.12.21 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6; ; J 1, 1-18;
NIEDZIELA 26.12.21 ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
Słowo Boże: 1 Sm 1, 20-22. 24-28; 1 J 3, 1-2. 21-24; Łk 2, 41-52;
PONIEDZIAŁEK 27.12.21 ŚW. JANA, AP. I EW.
Słowo Boże: 1 J 1, 1-4; J 20, 2-8;
WTOREK 28.12. ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW 
Słowo Boże: 1 J 1, 5-2, 2; Mt 2, 13-18 ;
ŚRODA 29.12. V DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: 1 J 2, 3-11; Łk 2, 22-35;
CZWARTEK 30.12 VI DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: 1 J 2, 12-17; Łk 2, 36-40;
PIĄTEK 31.12.21 VII DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: 1 J 2, 18-21; J 1, 1-18;

SOBOTA 1.01. UR. ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Słowo Boże: Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21;
2.01.22 II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
Słowo Boże: Syr 24, 1-2. 8-12; Ef 1, 3-6. 15-18; J 1, 1-18;
PONIEDZIAŁEK 3.01. NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUSA
Słowo Boże: Flp 2, 1-11; Łk 2, 21-24;
WTOREK 4.01. 
Słowo Boże: 1 J 3, 7-10; J 1, 35-42;
ŚRODA 5.01. 
Słowo Boże: 1J 3, 11-21; J 1, 43-51;
CZWARTEK 6.01.22 UR. OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12;
PIĄTEK 7.01. ŚW. RAJMUNDA Z PENYAFORT
Słowo Boże: 1 J 3,22-4,6; Mt 4, 12-17. 23-25;
SOBOTA 8.01. 
Słowo Boże: 1 J 4, 7-10; Mk 6, 34-44;

K A L E N D A R Z  L I T U R G I C Z N Y

UBÓSTWO  

niejedno ma imię
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1 „Dziś się narodził, Chrystus Pan, Zbawiciel” – te słowa wyśpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym, wspominając, że 
dla nas i naszego zbawienia Bóg stał się człowiekiem. To jedna z najważniejszych prawd naszej chrześcijańskiej 

wiary. Niech czas świętowania tajemnicy obecności Boga wśród nas będzie przepełniony radością, życzliwością 
oraz dobrocią. Niech wszystkim parafianom i gościom Bóg hojnie udziela swoich darów, umacnia swoim słowem 
i błogosławieństwem na drogach codzienności. W uroczystość Bożego Narodzenia Msze św. będą sprawowane: 
8:30; 10:00; 11:30 - z sakramentem Chrztu Świętego; 13:00 LT; 17:30. Dzisiejszą uroczystością rozpoczynamy okres 
Narodzenia Pańskiego, który potrwa do 9 stycznia – do święta Chrztu Pańskiego. 

2Jutro, w niedzielę 26 grudnia, drugi dzień naszego świętowania i jednocześnie święto Świętej Rodziny: Jezusa, 
Maryi i Józefa. Zapraszamy wszystkich serdecznie do świątyni na modlitwę w intencji naszych rodzin, aby 

były one środowiskiem wzrastania w wierze, nadziei oraz miłości do Boga i ludzi. Msze Święte będą sprawowane 
według porządku niedzielnego. Małżeństwa uczestniczące wspólnie w niedzielnej Eucharystii zapraszamy do 
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i podziękowania Panu Bogu za dar miłości i wspólnego życia.

3W tygodniu świątecznym każdy dzień jest szczególny: w poniedziałek - 27 grudnia, obchodzimy święto Świę-
tego Jana, Apostoła i Ewangelisty. Obrzęd błogosławieństwa wina podczas Mszy Świętej o godz. 17:30; we 

wtorek - 28 grudnia święto Świętych Młodzianków Męczenników, a więc dzieci, które Herod kazał zabić sądząc, 
że wśród nich będzie nowonarodzony Jezus, Król żydowski. Tego dnia będziemy się modlić szczególnie za dzieci 
nienarodzone oraz niemowlęta; w piątek - 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Ostatnia w tym roku 
Eucharystia dziękczynna i nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne o godz. 17:30.  Za publiczny śpiew hymnu „Ciebie 
Boga wysławiamy” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (brak przywiązania do grzechu, stan 
łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

4W sobotę, 1 stycznia, pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2022 i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże 

błogosławieństwo na Nowy Rok Pański 2022. Za publiczny śpiew hymnu „O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź” moż-
na uzyskać odpust zupełny. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego -pierwsza o godz. 
8:30. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej i powstrzymanie się od prac 
niekoniecznych (święto nakazane). Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca - po wieczornej Mszy św. 
nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z medytacją i Różańcem. 

5We czwartek, 6 stycznia, obchodzić będziemy uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem 
Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi. To wydarzenie 

zapowiada, że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi na ziemi. Msze Święte z obrzę-
dem błogosławieństwa kredy i kadzidła będą sprawowane według porządku niedzielnego. Jednocześnie będzie 
to Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne.

6Piątek, 7 stycznia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Będzie całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu; 
przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach; Msze św.: 16:00 dla dzieci i młodzieży i o 17:30 z 

nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

7W niedzielę Chrztu Pańskiego, 9 stycznia odbędzie się w naszej Bazylice koncert kolęd w wykonaniu Mazurskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca EŁK. Koncert odbędzie się o godz. 16:00. Zespół istnieje od 20 lat przy Ełckim Centrum 

Kultury i w repertuarze ma - oprócz pieśni i tańca ludowego - również śpiew kolęd. Zespół prowadzi mający 
sejneńskie korzenie Pan Piotr Witaszczyk. Zapraszamy naszych Parafian do skorzystania z tej niezwykłej okazji.
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Nie każdy z nas dobrze wspomina swoje dzie-
ciństwo. Każdy z nas – ochrzczonych – ma 

najcudowniejszego Ojca, jakiego można sobie 
wyobrazić – Boga. Bycie Jego dzieckiem to zupeł-
nie inna od ziemskiej wspaniała perspektywa.
Cudowna godność
Gdzie jest dar Boży, tam jest też zadanie i odpo-
wiedzialność. Tak samo ma się rzecz z sakramen-
tem chrztu. Chrzest to nie przeszłość, zapis, me-
tryka. Przez chrzest nierozerwalnie związaliśmy 
swoje życie z Chrystusem, który postawił nas na 
swojej drodze. Odtąd chce nas kształtować we-
dług swojego wzoru. Staliśmy się dziećmi Bożymi. 
„Jest mój, moja, na wieki”, mówi Bóg do naszych 
dzieci podczas chrztu. Jaka to wielka godność! Tej 
godności trzeba strzec, pomnażać dla siebie, bli-
skich Kościoła. 
Spójrzmy na Jezusa. Sam nie potrzebował chrztu, 
bo nie miał grzechów. Jednak pokornie stanął 
wśród tych, którzy przyjmowali od Jana chrzest 
nawrócenia. Głos Ojca potwierdził, że Jezus jest 
Jego prawdziwym Synem. Ojciec i Duch Święty ni-
gdy Go nie odstępowali. Jezus będąc prawdziwym 
Bogiem, był też prawdziwym człowiekiem.
Więź z Ojcem
Chrzest daje nam przywilej dziecięctwa Bożego, 

Święty  
Szczepan

Dziecko 
Boga

Pragnę dzisiaj uczcić świętego Szczepana, pierw-
szego chrześcijańskiego męczennika i pierw-

szego światka wiary – tak jak to czyni Kościół 
każdego roku. „Wczoraj obchodziliśmy uroczystość 
narodzenia, w czasie, odwiecznego naszego Kró-
la; dzisiaj obchodzimy chwalebną śmierć jednego z 
Jego żołnierzy. W rzeczy samej, wczoraj nasz Król 
został ubrany w godną szatę swego ciała, wychodząc 
z królewskiego i dziewiczego łona, by zaszczycić 
świat swoim przybyciem; dzisiaj zaś Jego żołnierz 
opuścił namiot swego ciała i jako triumfator wstą-
pił do nieba”. Są to sugestywne i pełne aktualności 
słowa człowieka świętego, żyjącego w starożytności 
chrześcijańskiej – świętego Fulgencjusza. Zachowują 
one pełną swoją treść, ponieważ wyjaśniają nie tylko 
związek liturgicznej ciągłości między uroczystościa-
mi Bożego Narodzenia ze świętem Pierwszego mę-
czennika; wyrażają one ponadto wewnętrzny związek 
między porządkiem świętości i porządkiem łaski. 
Chrystus – Król i Odkupiciel człowieka stoi w środku 
drogi wiodącej do doskonałości, do której wzywa każ-
dego człowieka.
Gdy czcimy świętego Szczepana i jego przykład nie-
złomnego świadectwa wierności Chrystusowi, jaki 
zostawił przez swoje gorące słowa, przez troskę o 
ubogich, przez swoją stałość przed sądem, a przede 
wszystkim przez swoją bohaterską śmierć – to my 
musimy zauważyć, że jego osoba promieniuje i wzra-
sta do wymiaru olbrzyma w świetle bijącym od jego 
Pana i Mistrza, którego chciał naśladować aż po zło-
żenie najwyższej ofiary. 
Wynika stąd cenne pouczenie dla nas, abyśmy, pa-
trząc na świętego Szczepana, w atmosferze Bożego 
Narodzenia, przyswajali sobie jego przykład i jego na-
ukę… Będąc wezwani, aby żyć jak przystało dzieciom 
Bożym, otrzymamy, także i my, jak święty Szczepan, 
koronę chwały w niebieskiej ojczyźnie, o ile pozosta-
niemy wiernymi. Jan Paweł II Modlitwy i rozważania na każdy 
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wielką godność, którą wysłużył nam przez śmierć 
i zmartwychwstanie nasz Pan. Tylko przez Jezusa 
mamy dostęp do Ojca, wchodząc z Nim w cudow-
ną relację. Możemy swoje życie, trudy cierpienia, 
śmierć przeżyć pod okiem Ojca, pamiętając, że 
On jest z nami na zawsze. Jak nie opuścił swojego 
Jednorodzonego Syna, tak nie opuści mnie. Ojciec 
bowiem chce, by Jego dziecko się pięknie ducho-
wo rozwijało, osiągnęło prawdziwe szczęście. Co-
dzienna, żywa więź z Ojcem daje radość, pogodę 
ducha, jest „motorem napędowym” wszelkiego 
działania. Dzięki niej wiemy po co żyjemy, dla 
kogo żyjemy i dokąd idziemy. Święty Paweł pisał: 
„Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii” 
(Flp 1,27).
Grzech i nawrócenie
Grzech, przepaść złości i niewdzięczności zrywa 
więź z Ojcem, znieważa Jego ojcowską miłość. 
Mamy być wszędzie Jego godnymi reprezentanta-
mi. Żeby tak było musimy się codziennie nawra-
cać na miłość, a to niekończący się proces. Skoro 
zwracamy się do Boga słowami: „Ojcze nasz”, je-
steśmy wszyscy bliscy sobie nawzajem, jesteśmy 
w jednej rodzinie, w jednej wspólnocie Kościoła, 
by razem dawać piękne świadectwo o Ojcu. 
Ks. Wojciech Przybylski

Kiedy zbliża się chwila Komunii, pomyśl, kogo przyjmu-
jesz: oto Syna Bożego o niepojętym majestacie, przed 

którym drżą Niebiosa i wszelkie władze, Świętego świę-
tych, zwierciadło bez skazy i niepojęta czystość, w porów-
naniu z którą żadne stworzenie nie jest czyste. Tego, który 
z miłości do Ciebie zgodził się na odrzucenie, wyśmianie , 
oplucie i ukrzyżowanie. 
Powiadam, że masz przyjąć Boga, w którego rękach jest 
życie i śmierć całego świata. Ty zaś, przeciwnie, sama w 
sobie jesteś niczym, a wskutek twojego grzechu i zła sta-
łaś się najgorszym stworzeniem. 
Zamiast być wdzięczna za tyle dobrodziejstw, przez swoje 
kaprysy z zachcianki wzgardziłaś miłującym cię Panem 
i obraziłaś Jego najdroższą Krew. Mimo to, w swej bez-
granicznej dobroci, On zaprasza cię do Swojego Boskiego 
stołu, a czasem pod groźbą śmierci zmusza, byś do Niego 
przystąpiła. 
Pan zaś chce od Ciebie tylko tego: Po pierwsze, abyś ża-
łowała, że Go obraziłaś. Po drugie, abyś ponad wszystko 
zaniechała grzech, zarówno ciężki, jak i lekki. Po trzecie, 
abyś powierzyła się Jego woli i była całkowicie posłusz-
na, w myślach zawsze, a w uczynkach, kiedy nadarzy się 
sposobność. Po czwarte, abyś Miała nadzieję i głęboko 
wierzyła, że On ci wybaczy, oczyści cię i będzie cię bronił 
przed wszystkimi twoimi nieprzyjaciółmi.
Pocieszona przez tę niepojętą miłość Pana, przystąpisz do 
Komunii ze świętą i pełną miłości bojaźnią, mówiąc: Pa-
nie, nie jestem godna Cię przyjąć, bo niezliczoną ilość razy 
ciężko Cię obraziłam i nie żałowałam tego należycie. Pa-
nie, nie jestem godna przyjąć Cię, ponieważ wcale nie je-
stem wolna od przywiązania do grzechów powszednich. 
Panie, nie jestem godna Cię przyjąć, ponieważ jeszcze nie 
całkowicie oddałam się Twojej miłości, Twojej woli i posłu-
szeństwu Tobie. Panie mój wszechmogący i nieskończe-
nie dobry, miłości moja, mocą swojej dobroci i swojego 
słowa uczyń mnie godną przyjąć Cię z taką wiarą. 

Wawrzyniec Scupoli, Walka duchowa.

Panie, uczyń mnie 
godną przyjąć Cię

Dziecko 
Boga
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SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UDobul Daniel, l. 35,  Londyn, 02/12/2021
UChmielewska Dorota, l. 50, Wrocław, 

06/12/2021
UDapkiewicz Petronela, l. 72, Suwałki, 

10/12/2021
UCzeszkiewicz Marian, l. 71, Suwałki, 15/12/2021
UJanuszko Dioniza, l. 88, Sejny, 15/12/2021
UPietranis Ewelina, l. 43, Bubele, 16/12/2021
URutkowski Józef, l. 82, Dusznica, 17/12/2021
UGrzybowska Jadwiga, l. 83, Zaleskie, 19/12/2021

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

W OSTATNIM CZASIE :

Kuczyńscy Maria Jan, Sejny, Grodzińskiego
Wydra Janina Henryk, Sejny, Wojska Polskiego
Wyżlańscy Lilia Józef, Sejny, Zawadzkiego
Moroz Anna Zenon, Sejny, Akacjowa 
Czarkowska Jadwiga, Sejny, Konarskiego
Staśkiewicz Alicja, Sejny, Konarskiego
Janiszewscy Wacława Ignacy, Sejny, Wojska Polskiego

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:

Raglis Anna Wincenty, 
Skarkiszki
Berezecka Danuta, 
Sejny, Konarskiego 
Januszanis Marianna Ernest, 
Romanowce
Dotychczas złożyło ofiary na 
monstrancję 60 ofiarodaw-
ców na sumę 21 882 zł.  

Chrześcijanie wyrażają swoją odpowiedzialność za świat, 
budując wspólnotę parafialną. Warto zauważyć, że uczest-
niczenie w nabożeństwach i różnych inicjatywach podejmo-
wanych w parafii i pomoc w ich przygotowywaniu, stopniowo 
kształtują lokalną społeczność poprzez tworzenie okazji do 
wydobywania z ludzi dobra dla wzajemnego ubogacania się.
W życiu wspólnoty parafialnej ważna jest oczywiście historia, 
czyli pamięć o wydarzeniach z przeszłości, które sprawiły, 
że ludzie poczuli się wspólnotą wiary – bo uwierzyli, że przy 
tej okazji wspólnie wykonali zadanie, które wyznaczył im 
Pan Bóg. Wspólna modlitwa i celebracje, zwłaszcza Mszy św., 
stopniowo pogłębiają wzajemne więzi duchowe. W ten spo-
sób z grupy różnorodnych ludzi tworzy się wspólnota wiary.
Oprócz wspominania historii równie ważne jest odkrywanie 
nowych zadań, które Pan Bóg stawia przed parafianami. 
Współpraca przy realizacji Bożych zamiarów oraz towarzy-
sząca temu łaska Boża stopniowo budują z różnorodnych 
ludzi wspólnotę wiary. W rozpoznawaniu woli Bożej ważną 
rolę pełnią duchowi przewodnicy, przede wszystkim dusz-
pasterze.

Pogłębiam swoją wiarę 
we wspólnocie parafialnej
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  25.12.21 -  9.01.22
SOBOTA 25.12.2021  

- UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
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 +Szy-

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

Szułowicz, rodzice i rodzeństwo
11:30 O Boże bł., opiekę MB, miłość i zdrowie w 10 r. ślubu 

dla Pauliny i Marcina Jurkiewicz i całej rodziny
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Michalina Biernacka  (26 gr.)
17:30 +Genowefa Kaufman (9mc)
PONIEDZIAŁEK 27.12.2021 ŚW. JANA AP I EW.
06:30 +Aleksander Piotrowski
08:00 +Zofia Romańska (20 r.)
08:00 +Genowefa Misiukanis (2mc)
08:00 +Michalina Biernacka  (27 gr.)
08:30 EGZEKWIE: +Henryka (1 r.) +Wincenty Juszkiewicz
17:30 +Regina Miszkiel (1 r.)
17:30 +Józef Makarewicz (24 r.) i rodzice
17:30 +Marian Ciszewski +Józef +Marianna +Kazimierz 

+Daniela Dziemido
WTOREK 28.12.2021 ŚW. MŁODZIANKÓW MĘCZ.
06:30 +Genowefa +Wacław +rodzice +rodzeństwo
08:00 +Eugenia Derdzikowska (5mc)
08:00 +Bernard Kobeldis
08:00 +Tadeusz +Aleksandra +Czesław Sadłoń
17:30 +Józef (11mc) +Daniela Dziemido
17:30 +Stanisław i +r. Sidor
17:30 +Stefan Bućkun (2mc)
17:30 +Michalina Biernacka  (28 gr.)
ŚRODA 29.12.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Stanisław Korzeniecki i rodzice
08:00 +Franciszek +r. Korzenieckich
08:00 +Janina Sygut (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Michalina Biernacka  (29 gr.)
17:30 +Feliks +Marianna +r. Czokajłów
17:30 +Andrzej Korzecki (4 r.) +Alicja +r. Tujakowskich i 

Romanowskich
17:30 +Jadwiga +Leon Olsztyn +r. Iwaszewskich, 

Zubowiczów
17:30 +Bronisława Zabłocka (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK 30.12.2021
06:30 O b. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Scholastyki Zinie-

wicz i rodziny
08:00 +Józef (2 r.) +r. Wirbał i Misiukanis
08:00 +Marianna +Leokadia +Lucjan +Antoni +r. Staśkielów
08:00 +Jerzy Buchowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Michalina Biernacka  (30 gr.)

17:30 +Anna Skrypko (4 r.)
17:30 +Władysława +Jan +Stanisław +Marian +Tadeusz 
  +r. Tydman
17:30 +Stefania Głembocka
17:30 +Jadwiga Laskowska (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK 31.12.2021
06:30 Dziękczynna za Chrzest Święty
08:00 +Janina Bałulis
08:00 +Helena (13 r.) +Hieromin Kozłowscy i rodzice
08:00 +Szymon (28 r.) +Krystyna Poszwa
08:00 +Ryszard Melon (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Ks. Sylwester Domel
17:30 +Eugeniusz Trocki (3mc)
SOBOTA 1.01.2022 NMP BOŻEJ RODZICIELKI
08:30 +Marian Radziun (15 r.)
10:00 +Jan Tomkiewicz (1 gr.)
11:30 Za Parafian
13:00 LT
17:30 +Weronika Staśkiewicz (31 r.)
NIEDZIELA 2.01.2022
07:00 +Franciszek Sawicki (2mc)
08:30 +Jan Tomkiewicz (2 gr.)
10:00 +Leokadia Kryścio (1 r.)
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT:
17:30 +Wojciech (5 r.) +Genowefa +Władysław Sojko
PONIEDZIAŁEK 3.01.2022
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 +Jan Tomkiewicz (3 gr.)
08:00 +Anna +Bolesław Andrukanis
08:00 +Henryka (4 r.) +r. Dębkowskich
17:30 Dziękczynna i o bł. Boże, opiekę MB dla Danuty 

Turowicz w 55 rocz. urodzin
17:30 +Ryszard Łabanowski (1 r.)
WTOREK 4.01.2022
06:30 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ewy Bronejko 
  w 50 rocz. urodz.
08:00 +Aniela Gilis
08:00 +Maria Dąbrowska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Miszkiel (5mc)
17:30 +Jan Tomkiewicz (4 gr.)
17:30 +Ryszard i z r. Żyndów, Szarejków i Miszkielów
ŚRODA 5.01.2022
06:30 +Janina Bałulis
08:00 Dziękczynna i o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie 
  dla Jadwigi i Józefa Gryguć w 75 r. ślubu
08:00 +Czesław Czerep (7 r.)
08:00 +Paweł Forencewicz (6mc)
17:30 +Jan Tomkiewicz (5 gr.)
CZWARTEK 6.01.2022 - UROCZYSTOŚĆ  

OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
07:00 +Zofia Okulanis (1 r.)
08:30 +Jan Tomkiewicz (6 gr.)
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10:00 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 
Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami

11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Anatolia Jamiołkowska (7mc)
17:30 +Marianna Budowicz (5 r.) +Jerzy
PIĄTEK 7.01.2022 PIERWSZY MIESIĄCA
06:30 +Eugenia Kubrak (2mc)
08:00 +Zofia (16 r.) +Józef +r. Szyryńskich
08:00 +Konstanty +Adela Stasel
08:00 +Dorota Chmielewska (miesiąc od pogrzebu)
16:00 +Jan Tomkiewicz (7 gr.)
17:30 +Fabian (6 r.) +r. Gryguć
SOBOTA 8.01.2022
06:30 Dziękczynna za dar życia Zbigniewa i o Boże bł., 

opiekę MB i zdrowie

08:00 +Wincenty Rapczyński (2mc)
08:00 +Robert (1 r.) +Zofia (3 r.) Rółkowscy +Czesława 

Ciesińska (11 r.)
08:00 +Eugeniusz Gibas i +rodzice +Honorata +Zygmunt 

Malinowscy
17:30 +Jan Tomkiewicz (8 gr.)
17:30 +Renata Polens (7mc)
NIEDZIELA 9.01.2022
07:00 +Eugeniusz Supranowicz
08:30 Dziękczynna za zdrowie Tymoteusza, Igi i ch rodzi-

ców z prośbą o dalsze bł. Boże
10:00 +Józef Fidrych (13 r.)
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: +r. Godlewskich
17:30 +Jan Tomkiewicz (9 gr.)

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

KOLĘDA - WIZYTA DUSZPASTERSKA
Jak wiemy, pandemia uniemożliwiła przeprowadze-

nie ubiegłorocznej kolędy. Słyszymy pytania: a co z 
tegoroczną kolędą, czy się odbędzie? Po konsultacjach 
przeprowadzonych m.in. z Radą Parafialną i wspólnotami 
istniejącymi w naszej Parafii pragniemy zaproponować 
naszym Parafianom możliwość wspólnej mo-
dlitwy w rodzinie z poświęceniem domu, czy 
mieszkania. 
Tegoroczna kolęda będzie na „zaproszenie”. 
Do 9 stycznia będziemy oczekiwać od na-
szych Parafian pisemnego zaproszenia do 
odwiedzenia poszczególnych rodzin, możemy 
to uczynić w następującej formie:
- wypełniając gotową kartkę, która jest wyło-
żona na stoliku za ławkami; zwrócona kart-
ka z nazwiskiem i adresem, może także z nr 
telefonu lub adresem e-mail będzie znakiem, 
że rodzina, bądź osoba samotna będzie ocze-
kiwać na przybycie księdza (można tę kartkę 
wrzucić do skarbony przy wyjściu z kościoła, 
bądź przy okazji niedzielnej, czy świątecznej 
tacy, można też jej zdjęcie przesłać pocztą e-mail lub sms 
- namiary znajdziemy w Siewcy).
- możemy także zgłosić chęć tegorocznej kolędy za po-
mocą e-mail, czy wysyłając sms podając nazwisko i adres
Po 9 stycznia będziemy wyznaczać plan kolędy: poszcze-
gólne ulice, odwiedzając tych, którzy przysłali zaproszenie. 
Oczywiście będzie można też już w trakcie kolędy zgła-
szać chęć przyjęcia wizyty kolędowej. 
Na wioskach także prosimy kogoś, np. Sołtysa, aby zo-
rientował się czy wioska i kto z jej mieszkańców życzy 
sobie tegorocznej kolędy. Prosimy także o zgłoszenie tego 
zaproszenia, a wtedy ustalimy termin odwiedzin duszpa-
sterskich. 

Druga forma tegorocznej kolędy będzie dla tych, którzy z 
różnych względów nie mogą, nie chcą skorzystać z pierw-
szej formy kolędowej. Im proponujemy wspólne spotkanie 
w kościele poprzez udział w wyznaczonym czasie (po 
zakończeniu pierwszej formy) w Eucharystii ofiarowanej 

w intencji tych naszych Parafian, wspólna 
modlitwa z poświęceniem przyniesionego z 
domu Krzyża czy świętego Obrazu, błogosła-
wieństwa na Nowy Rok Pański 2022, zabra-
niem wody święconej i poświęceniem same-
mu swojego domu czy mieszkania. Będziemy 
na tę formę kolędy zapraszać poszczególne 
ulice czy miejscowości. 
Niestety wciąż obowiązujące obostrzenia 
pandemiczne i utrzymująca się ilość zacho-
rowań zmuszają do takich form budowania 
wzajemnych relacji. Chcielibyśmy jednak 
przynieść naszym Parafianom dar Bożego 
błogosławieństwa, wspólnie się pomodlić 
prosząc o wzrost wiary, nadziei, która pomo-
że przetrwać trudne chwile i miłość, która 

jest ostoją wszystkiego i fundamentem relacji z Bogiem i 
między sobą.
Prosimy Was o wyrozumiałość i współpracę, będziemy 
oczekiwać na wspólne spotkanie w rodzinach, czy też w 
naszej pięknej świątyni. Pozdrawiamy wszystkich naszych 
Parafian, życzymy błogosławionych świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku oraz nieustającej opieki Matki Bożej 
naszej Pani Sejneńskiej.

 Z darem modlitwy 
 - Wasi Duszpasterze
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„Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas” 

– tymi słowami Święty Jan obwieszcza 
nam tajemnicę narodzin Chrystusa. 
Dziś, w uroczystość Narodzenia Pań-
skiego, pochylamy się nad tajemnicą 

Boga, który dla nas i dla naszego zba-
wienia stał się człowiekiem. Niech to 
wydarzenie napełnia nas radością i 

Bożym światłem. 
Wszystkim parafianom i gościom życzymy 
radosnego świętowania, otwartości na 
przychodzącego Pana i Jego moc. Niech 
Bóg udziela wam obficie swoich darów, 

wspomaga swoim słowem i błogosławień-
stwem na drogach codzienności.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska z Dzieciątkiem

Wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem po-
chodzi z chorągwi procesyjnej, której drugą 

stronę zdobi wizerunek św. Bazylego, omawiany już 
w poprzednich wydaniach Siewcy. Przedstawienie 
jest zgodne z ikonograficznym typem hodegetrii. W 
tym wypadku jednak pochylona w stronę Dzieciąt-
ka głowa Maryi nadaje obrazowi bardziej ludzki 
i uczuciowy charakter. Jezus trzyma w ręku księgę 
oraz być może coś jeszcze. 
Fragment ten był na tyle 
zniszczony, że nie udało 
nam się wspólnie z panią 
konserwator jednoznacz-
nie odpowiedzieć na to 
pytanie. Stąd też frag-
ment został uzupełniony 
brązową farbą zgodnie 
z kolorem pojedynczych 
pigmentów jakie się ory-
ginalnie zachowały.
Dwa lata później, już po 
zakończeniu konserwacji, 
natknąłem się na bardzo 
podobny stylistycznie 
obraz Matki Boskiej Cie-
chanowieckiej z diecezji 
drohiczyńskiej. Obraz z 
Ciechanowca został on 
namalowany przez nie-
znanego artystę na płótnie 
na początku XVII wieku. 
Walory artystyczne obrazu pokazują, że jego twórca 
należał do szkoły cechowej reprezentującej wysoki 
poziom malarski i teologiczny. Należy przypuszczać, 
że fundatorem tegoż obrazu był Mikołaj Kiszka h. 
Dąbrowa (ok. 1565-1620), starosta drohicki, który 
w 1617 r. zbudował drugą świątynię w Ciechanowcu 
pw. Trójcy Przenajświętszej. Pierwszym probosz-
czem, który zaczął rozwijać kult maryjny, był ks. 
Stanisław Kostka ustanowiony w 1623 r. plebanem 
ciechanowieckim. Najciekawszą cechą obrazu z Cie-
chanowca jest fakt, że Chrystusowi towarzyszy na 

ręku mały szczygieł. Szczygieł towarzyszący Chrystu-
sowi nie jest częstym tematem ikonograficznym lub 
elementem występującym w malarstwie zachodnio 
– europejskim. Najbardziej znanym obrazem jest 
„Madonna ze szczygłem” Rafaela Santi. Ten ptak 
na ręku Jezusa siedzącego przy Matce wskazuje na 
ścisły związek między wcieleniem a odkupieniem. 
Szczygieł bowiem od dawna symbolizował mękę, 

śmierć i zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Interpre-
tacja ta opierała się na 
przekonaniu, że żywi się 
on cierniami ostów, które 
symbolizują cierpienie, 
trudy życia, mękę i śmierć. 
Ciernie ostu przypominają 
z kolei kolce korony cier-
niowej Chrystusa. Według 
legendy średniowiecznej 
szczygieł miał wyjmować 
ciernie z korony wbite w 
głowę Jezusa, gdy wisiał 
On na krzyżu. Podczas tej 
czynności krew tryskająca 
z ran Zbawiciela zabarwi-
ła na czerwono upierze-
nie wokół dziobu ptaka. 
Istnieją bardzo wyraźne 
podobieństwa pomiędzy 
wizerunkiem z Ciecha-
nowic a wizerunkiem z 

prezentowanej dziś chorągwi. Można postawić tezę, 
że wizerunek z Ciechanowic mógł być inspiracją 
dla obrazu z chorągwi, tym bardziej, że oba obrazy 
pochodzą z Polski wschodniej. Niestety nie będzie 
nam dane jednoznacznie stwierdzić, co Jezus trzy-
ma w ręku na prezentowanym obrazie.  Pozostanie 
to tajemnicą jednego z piękniejszych wizerunków 
Matki Bożej w sejneńskiej galerii oraz okazją do 
zapoznania się z ciekawą historią kultu Matki Bożej 
Ciechanowieckiej.
   Marcin Błaszczyk


