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2 SIEWCA  

Zauważyliśmy już, że pierwsza wspólnota 
chrześcijańska, która zbiera na piśmie do-

świadczenie świadków wydarzenia Jezusa Chry-
stusa, ze zdumieniem dostrzega odrębność Je-
zusa od innych ludzi. 
Przyjęcie za punkt 
wyjścia epilogu owe-
go wydarzenia, to 
znaczy od śmierci i 
zmartwychwstania 
Jezusa z Nazaretu, 
chrzest w Jordanie, 
poczęcie w łonie 
Maryi, odwieczna 
preegzystencja Syna 
Bożego, sięgająca 
poza początek cza-
su. Są to różne prologi, które stanowią dla redak-
torów Ewangelii retrospektywną oprawę ich dzieł. 
Faktem jest, że doświadczenie przeżywane przez 
uczniów Jezusa w czasie Jego publicznego ży-
cia i działania przed wydarzeniami paschalnymi, 
było doświadczeniem spotkania z człowiekiem 

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.
2.02    J 8,31-42   Człowiekiem wolnym staję się wtedy, gdy w moim życiu realizują się słowa Jezusa: „Jeżeli 
trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Życie 
w prawdzie nauki Chrystusa potwierdza jego miłość do Niego.
7.02    J 8,51-59  Stać się dziecińciem obietnicy Boga. On złożył mi obietnice wiecznego życia z Nim. Czy 
dostrzegam, że Bóg realizuje tę obietnicę w historii mojego życia? Przecież On pamięta o moim Przymierzu. 
Jest jemu wierny. Czy tak jak Bóg jest wierny słowu, które przekazał człowiekowi, ja jestem wierny Jego słowu? 
Odpowiem dziś szczerze na to pytanie.
11.02   J 11,45-57   Co dzisiaj jednoczy między sobą? Tym, co powinno ich jednoczyć, jest osoba Jezusa Chry-
stusa. On nas powinien jednoczyć. On jest Dobrym pasterzem troszczącym się o nas. Czy w Nim odnajduję 
siebie i mojego bliźniego?

PRAWDY WIARY
wyjątkowym. Owa wyjątkowość wynikała właśnie 
z Jego pełnego i doskonałego człowieczeństwa, 
które stopniowo odsłaniało zaskakującą, zdumie-
wającą tożsamość. Chociaż dopiero wstrząsający 
przełom paschalny otworzył nowy scenariusz dla 
dojrzałej i pełnej wiary. Uzdolniła ona Apostołów, 
dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymali, do 
podjęcia odważnego głoszenia orędzia. W ich 
umysłach i sercach trwale odcisnęło się oblicze 
tego Człowieka, który ich traktował jak prawdzi-
wych przyjaciół (J 15,13-15). Dlatego oni, wierząc 

w Chrystusa Zmartwychwstałego, zaczęli gło-
sić Go jako Ukrzyżowanego, odtwarzając Jego 
historię, wpisaną w zwykłą, a jednak wyjątkową 
codzienność.

z książki „Wierzę”

Nowe oblicze Boga  
w doświadczeniu  
spotkania z Jezusem
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Łk 5,1-11

Zdarzyło się raz, gdy 
tłum cisnął się do Je-

zusa, aby słuchać słowa 
Bożego. A On stał nad 
jeziorem Genezaret, i zo-

baczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z 
nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała 
do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił z brzegu. Potem 
wsiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do 
Szymona:  «Wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów». A Szy-
mon odpowiedział: «Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy 
i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». 
Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci 
ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników z drugiej 
łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie 
łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr 
przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie Panie, 
bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i i wszystkich 
towarzyszy w zdumienie wprowadził połów ryb, jakiego do-
konali, jak również Jakuba i Jana synów Zebedeusza, którzy 
byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: 
«Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy 
łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Pan Jezus naucza wszystkich, którzy się zbliżają, aby 
słuchać Jego słowa. Jednakże apostołów naucza w 

sposób szczególny. Wprowadza ich w tajemnice królestwa, 
które przede wszystkim oni muszą poznać, ażeby uwie-
rzyć w swoje posłannictwo. Czytanie ukazuje nam jeden 
ze szczególnych momentów tej działalności, przez którą 
Jezus utwierdza apostołów – a nade wszystko Piotra – w ich 
powołaniu. Jezus nie tylko wyjaśnia im to słowo, pozwala 
je głębiej zrozumieć. Ale w tym wypadku potwierdza im 
prawdę głoszonych słów przez objawienie nadprzyrodzonej 
Bożej Mocy, która przemawia do całego człowieka. Wobec 
objawienia się tej Mocy reakcja człowieka bywa właśnie taka, 
jak w wypadku Szymona. Daje wyraz swojej niegodności, 
swej grzeszności.  (Homilia 10 II 1980)

W Nazarecie w synago-
dze, po przeczytaniu z 

proroctwa Izajasza, Jezus 
powiedział: «Dziś spełniły 
się proroctwa Pisma, któ-

reście usłyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili 
się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. 
I mówili: «Czyż nie jest to syn Józefa?». Wtedy rzekł do 
nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: „Lekarzu, 
ulecz samego siebie”; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie 
tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I 
dodał: «Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest 
mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: 
Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo 
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak 
że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej 
z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie 
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka 
Eliasza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryj-
czyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli 
się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta 
i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było 
zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród 
nich oddalił się.
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Dziś jesteśmy świadkami sprzeciwu, na jaki Chrystus natrafił 
już na samym początku swego posłannictwa – w rodzinnym 

Nazarecie. Czyż czasy, w których żyjemy, nie są już groźną lek-
cją tego, czym może się stać społeczeństwo i ludność wówczas, 
gdy ewangeliczną prawdę i miłość uzna się za nieważną? Gdy 
się ją postawi poza marginesem światopoglądu czy ideologii, 
gdy się ją wykluczy z wychowania, ze środków przekazu, z 
cywilizacji, z polityki? Czy czasy, w których żyjemy – nie stały się 
już dość groźną lekcją tego, do czego taki program społeczny 
prowadzi? I Czy lekcja ta nie może się stać jeszcze groźniejsza? 
Człowiek każdy – i ludzkość cała – żyje „pomiędzy” miłością 
a nienawiścią. Jeżeli nie przyjmie miłości, nienawiść łatwo 
znajdzie do niego przystęp i zacznie go wciągać coraz bardziej, 
wydając coraz bardziej trujące owoce. (Homilia 3 II 1980)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 30.01.2022 V NIEDZIELA ZWYKŁA 6.02.2022

Łk 4,21-30
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Jezus jest zawsze przy nas – także w cho-
robie. Dopiero z tą świadomością można 

z pokojem ducha powiedzieć, że każde cier-
pienie ma sens. Sakrament chorych umacnia 
w cierpieniu.
Sakrament namaszczenia chorych może 
przyjąć osoba starsza, chora lub ta, którą 
czeka poważny zabieg operacyjny. Przypo-
mnijmy fragment biblijnego Listu św. Jaku-
ba: „Choruje ktoś z was? Niech sprowadzi 
kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i 
namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa 
pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i 
Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, 
będą mu odpuszczone” (Uk 5,14-15).
Żadną miarą nie musi to być ostatni sakrament. 
Sakrament namaszczenia chorych można przyjmo-
wać wielokrotnie. Trwając w przekonaniu, że jest to 
„ostatnie namaszczenie”, przygotowujemy chorego 
do śmierci, która nie musi teraz nadejść. Ludzie 
osłabieni przez wiek mogą częściej przyjmować 
ten sakrament, jest on dla nich dotknięciem Jezusa, 
umocnieniem przez Mistrza.

Obrzęd składa się z czytania fragmentu Pisma 
Świętego i modlitwy za chorego. Kulminacyjnym 
momentem jest namaszczenie czoła i dłoni chorego 
olejami. Kapłan przy tym wymawia następujące 
słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w 
swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże cię 
łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza 
ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. 
Amen.                                          ks. Kamil Falkowski

30.01.IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo Boże: Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 4,21-30;
PONIEDZIAŁEK 31.01. ŚW. JANA BOSKO
Słowo Boże: 2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mk 5,1-20;
WTOREK 1.02.
Słowo Boże: 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.31-19,3; Mk 5,21-43;
ŚRODA 2.02. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Ml 3,1-4; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40;
CZWARTEK 3.02. ŚW. BŁAŻEJA 
Słowo Boże: 1 Krl 2,1-4.10-12; Mk 6,7-13;
PIĄTEK 4.02.
Słowo Boże: Syr 47,2-11; Mk 6,14-29;
SOBOTA 5.02. ŚW. AGATY
Słowo Boże: 1 Krl 3,4-13; Mk 6,30-34;

6.02.V NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo Boże: Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11;
PONIEDZIAŁEK 7.02.
Słowo Boże: 1 Krl 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56;
WTOREK 8.02.
Słowo Boże: 1 Krl 8,22-23.27-30; Mk 7,1-13;
ŚRODA 9.02.
Słowo Boże: 1 Krl 10,1-10; Mk 7,14-23;
CZWARTEK 10.02. ŚW. SCHOLASTYKI
Słowo Boże: 1 Krl 11,4-13; Mk 7,24-30;
PIĄTEK 11.02. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z LOURDES
Słowo Boże: 1 Krl 11,29-32; 12,19; Mk 7,31-37;
SOBOTA 12.02.
Słowo Boże: 1 Krl 12,26-32; 13,33-34; Mk 8,1-10;

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

SAKRAMENT  
NAMASZCZENIA 
CHORYCH

Abyśmy w tych niepewnych czasach składali 
naszą ufność w Niepokalanej, jak przystało  
na Jej rycerzy. 

PAPIESKIE  
INTENCJE MODLITWY  

LUTY 2022
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Dziś czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie obchodzona jest 
jako Światowy Dzień Trędowatych ustanowiony w 1954 roku. Módlmy się dzisiaj za wszystkich dotkniętych tą 

chorobą, aby zostali uzdrowieni. Prośmy także za tych, którzy leczą i opiekują się chorymi, aby czynili to zawsze, 
szanując godność każdego człowieka. 

2W środę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. 
Będziemy wspominać dzień, kiedy Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Panu. 

Starzec Symeon nazwał Jezusa „Światłem na oświecenie pogan i ludu Izraela”. Msze Święte z błogosławieństwem 
gromnic o godz. 6.30; 8.00; 10.00 i 17.30. Gromnice będą do nabycia przy wejściu do kościoła, mamy sto sztuk, 
więc na ile wystarczy to będą. Tego dnia obchodzimy także ustanowiony przez Św. Jana Pawła II Światowy Dzień 
Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą będziemy wspierać wszystkich, którzy oddali się na służbę Bogu i ludziom 
w zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach świeckich. Będziemy prosić Boga o nowe powołania do życia 
zakonnego. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na wparcie zakonów klauzurowych. 

3W pierwszym tygodniu lutego przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: w czwar-
tek modlitwa o uświęcenie kapłanów i nowe powołania;  w piątek całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu, 

przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach, po południu od 15.30 spowiedź  dzieci i młodzieży i 
Msza św. dla nich o 16.00; w sobotę po wieczornej Mszy św. nabożeństwo pierwszosobotnie z medytacją i różańcem.

4W sobotę, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W 1858 roku Maryja objawiła 
się Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała wówczas do modlitwy i pokuty. Dziś Lourdes to 

jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na świecie. Słynie z wielu pielgrzymek oraz licznych uzdro-
wień duszy i ciała. Tego dnia obchodzony jest także Światowy Dzień Chorych. Szczególną modlitwą będziemy 
otaczać wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami choroby i cierpienia. Msza Święta w intencji chorych z 
udzieleniem sakramentu namaszczenia o godz. 10:00.  Pomóżmy chorym i starszym przybyć do kościoła, aby 
choć raz na jakiś czas mogli uczestniczyć w Eucharystii w kościele, przyjąć Komunię i Sakrament Namaszczenia.

5Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy z przełomu V i VI wieku jest okazją do szczególnej modlitwy 
za nasze miasto i samorząd naszego miasta. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.30 - będziemy modlić się 

za wstawiennictwem Świętej o pomyślność naszego Miasta i jego mieszkańców. Figura św. Agaty w tym roku 
powróci na swoje miejsce, na dach kapliczki i będzie strzec nas przed nieszczęściami i wszelkim złem. Znakiem 
troski Świętej o nas i nasze sprawy jest chleb, który błogosławimy tego dnia i kawałeczek zabieramy do domu.

W najbliższym czasie patronują nam:

- poniedziałek, 31 stycznia – Święty Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, założyciel wspólnoty salezjańskiej, 
wybitny wychowawca młodzieży;
- czwartek, 3 lutego - św. Błażeja, biskupa i męczennika z przełomu III i IV wieku, patron wzywany przy chorobach 
gardła i narządach mowy, udziela się błogosławieństwa świecami „błażejkami”,
-  sobota, 5 lutego – Święta Agata (III w.), dziewica i męczennica, szczególna orędowniczka w pożarach.
- czwartek, 10 lutego – Święta Scholastyka (ok. 480-542), dziewica, siostra bliźniaczka Świętego Benedykta, 
patrona Europy.
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Znikają z naszego języka staropolskie pozdrowie-
nia: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, 

„Szczęść Boże”. Nawet „Dzień dobry” coraz zastępu-
ją różne „hejki”, hallo!, nic nie znaczące „witam”.
Skąd nasz ród?
W zglobalizowanym świecie, gdzie zaczynają domi-
nować (i są bezkrytycznie przemianowane) bezdusz-
ne formuły typu: „hej!”, „hallo!”, szybko zapomnie-
liśmy, skąd przyszliśmy! Zbyt łatwo też pozwalamy 
sobie sznurować usta, dając się wypychać w bez-
sens politycznej poprawności.
Niewątpliwie najpopularniejszą dziś formułą po-
witania jest „Dzień dobry!” Choć powszechna, nie 
jej przysługuje palma pierwszeństwa w polskiej 
tradycji. „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” 
– tak przez wieki pozdrawiano się na dworach i w 
prostych chłopskich chatach. Mijając człowieka pra-
cującego na polu (na podwórku), witało się go sło-
wami: „Panie Boże dopomóż!” albo : „Szczęść Boże!” 
(pozdrawiany odpowiadał tym samym zwrotem lub 
„Daj, Panie Boże!”)
Dziś wciąż popularna – szczególnie na Śląsku, ale 
też znana w całej Polsce – jest formuła „Szczęść 
Boże!”. Nie obce Polakom były słowa powitania 
„Króluj nam Chryste” („Zawsze i wszędzie”), a gdy 
świętowali Wielkanoc, mówiło się „Chrystus zmar-
twychwstał!”, na co pozdrawiany odpowiadał: 
„Prawdziwie zmartwychwstał!”. Rzadziej też zdarza-
ło się, że wchodzący do mieszkania mówił: „Pokój 
temu domowi!”. Domownicy odpowiadali: „I wszyst-
kim jego mieszkańcom!”. 
To nasze dziedzictwo. Dziś się go wstydzimy. Dlacze-
go? W czym pospolity „Dzień dobry” jest lepsze?...
Rzeczy stare i nowe
Św. Jan Paweł II podczas nabożeństwa maryjnego 
na lotnisku w Muchowcu 20 czerwca1983 r. prosił: 
„Niech z polskich ust nie znikają te piękne pozdro-

Najlepsze życzenia

Czyż w tym znaku Chrystus nie wszedł w dzieje 
człowieka? Czyż nie wyłania się ku nam pośród 

epok jego dziejów? Nie ma epoki, w której by Mu się 
nie sprzeciwiano. A w tym sprzeciwie na nowo od-
słania się światłość na oświecenie człowieka. 
Czyż nasz wiek nie jest również epoką wielorakiego 
sprzeciwu wobec Chrystusa?
Lecz i w tym właśnie wieku nie odsłania się On na 
nowo jako Światłość na oświecenie ludzi i ludów? 
Lumen genitum cum sint Christus… - od tych słów 
rozpoczyna się tekst głównego dokumentu Kościo-
ła naszych czasów.
Znak światła, w którym dzisiaj wyznajemy Chrystu-
sa – Syna Maryi – Chrystusa narodzonego w świą-
tyni – Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwsta-
łego – jest znakiem prostym, a równocześnie tak 
bogatym. Bogatym jak życie – bo przecież „życie 
było światłością ludzi” (J 1,4).
Chrystus jest światłem ludzkiego życia/ Jest świa-
tłem, bo rozprasza jego mroki. Jest światłem, bo 
rozjaśnia tajemnice. Bo odpowiada na pytania pod-
stawowe i ostateczne zarazem. Jest światłem, bo 
nadaje życiu sens. Jest światłem, bo przekonuje 
człowieka o jego wielkiej godności.
Żyjemy w Chrystusie światłem Ofiarowania.
Czyż przez serce człowieka, w którym składa on 
„duchowe ofiary”, świat cały nie przemienia się w 
gigantyczną świątynię kosmosu?
Czyż nie przemienia się w wielką przestrzeń stwo-
rzonego ducha, w którym działa Duch Święty? 
O, jakże wiele może małe ludzkie serce, gdy pozwo-
li przeniknąć się Światłu Chrystusa – i stanie się 
świątynią ofiarowania!                              Jan Paweł II         

Chrystus  
światłem  
ludzkiego życia
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wienia „Szczęść Boże”, „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”. Pozdrawiajcie się tymi słowami, 
przekazując w ten sposób najlepsze życzenia. W 
nich zawarta jest nasza chrześcijańska godność. Nie 
dopuśćcie, aby ją wam odebrano. Świat jest pełen 
zagrożeń. Twórzcie kulturę wsi, w której obok no-
wych wymiarów,  jakie niosą czasy, pozostanie – jak 
u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, 
uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę 
wieków”.
Która formuła jest lepsza?
Chyba łatwiej nam sięgać po „Szczęść Boże”, bo 
jest prostsze. Skracanie języka to naturalny pro-
ces. Niektórzy kombinują, mówiąc: „Pochwalony!”. 
Zaprzyjaźniony ksiądz zawsze wtedy odpowiada 
zaciekawiony: „A kto, przepraszam?... Pełne zdanie 
pozdrowienia: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus” przypomina, dlaczego jesteśmy na tej 
ziemi, po co żyjemy! – wszak życie chrześcijańskie 
określają dwa cele: - chwała Boża i dążenie do zba-
wienia. Pozdrowienie jest kompletnym wyznaniem 
wiary, odwołaniem się do mocy ukrytej w imieniu 
Jezus (por. Dz 4,12).   Czy jest lepsze od krótszego 
„Szczęść Boże!”? Pod wieloma względami tak. Ale 
nie znaczy to, że to drugie jest gorsze. W życzeniu 
szczęścia, które płynie od Stwórcy, jest zawarta 
wiara, że w świecie zmienności i ulotności tylko Bóg 
stanowi gwarancję stałości.
Plaster na ustach
Dlaczego chrześcijańskie pozdrowienie – „budzi 
zakłopotanie” katolików? Że może kogoś urazić 
w katolickim od tysiąca lat kraju? Narzekając na 
postępującą laicyzację, jednocześnie sami elimi-
nujemy znaki obecności Jezusa Chrystusa. Daliśmy 
się przekonać, że mamy wstydzić się swojej wiary, 
przynależności do Kościoła, kultury i tradycji, z któ-
rej wyrośliśmy.                         Ks. Paweł Siedlanowski

11 lutego przypada wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes. Z inicjatywy św. Jana Pawła II ten 

dzień – od 1993 roku przeżywamy jako Światowy Dzień 
Chorego. Matka Boże z Lourdes stała się szczególną pa-
tronką chorych i cierpiących.
Chrześcijanie wzywają Maryję jako Uzdrowienie cho-
rych. Pokładają w Niej nadzieję cierpiący na liczne cho-
roby. Wiemy, że często nadzieja ta przynosi im całkowite 
uzdrowienie. Świadczą o tym liczne wota wdzięczności za 
uzdrowienie. Wielu pielgrzymuje do sanktuariów, gorąco 
się modli, pije wodę ze źródła. Ludzie pozostawiają licz-
ne świadectwa doznanych uzdrowień, to wzmacnia ich 
wiarę oraz innych, że Maryja jest Uzdrowieniem chorych. 
Sama jestem o tym przekonana, gdy w 2019 roku prze-
szłam ciężką operację. 
Chorzy wyjeżdżają do sanktuariów, aby prosić o uzdro-
wienie z choroby, doświadczają łaski uzdrowienia. Wraca-
ją do domu szczęśliwi, uzdrowieni na ciele i duszy.
Maryja – Uzdrowienie chorych uprasza te łaski u swego 
Syna, to On wysłużył nam wszelkie laski swoją Ofiarą Od-
kupienia.
Z serca Zbawiciela płyną na nas zdroje łask, przyjmujemy 
je, czerpiąc z samego źródła Chrystusa. On także udziela 
ich przez pośredników; na czele nich jest Matka Boża – 
Maryja. Więc zwracajmy się do Niej w naszych chorobach 
ciała i duszy. Matko Najświętsza – Uzdrowienie chorych, 
któraś umiłowała chorych i cierpiących, pod Twoją opiekę 
się uciekamy.                                                                  Jadwiga

UZDROWIENIE 
CHORYCH

Najlepsze życzenia
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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; 606254906
 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 Jaroslav Kalinovskij,   ks. Mariusz Niedziałkowski;    rezydent: ks. Adam Łosiewski

23/01/2022 Julia Żytkowska

29/01/2022  
Marta Ołowniuk  
i Dawid Daniłowicz

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UGrzegorczyk Helena, l. 90, Sejny, 
19/01/2022
UPachutko Krzysztof, l. 40, Sejny, 

23/01/2022

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, 
którzy złożyli swoje ofiary na potrzeby 
naszej Parafii w Roku Pańskim 2022: 

W OSTATNIM CZASIE :

Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego 
Szklarz Jolanta Robert,Sejny, Konopnickiej 
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Misiukanis Renata,Sejny, Parkowa
Franciszkanki Siostry ,Sejny, Mickiewicza
Krzywiccy Danuta Marian,Sejny, Jodłowa
Jodango Janina,Sejny, Głowackiego
Kasprzycka Zdzisława,Sejny, Zawadzkiego
Szlaużys Halina,Sejny, Łąkowa
Szklarz Helena ,Sejny, Konopnickiej
Sewastynowicz Lucyna Franciszek,Sejny, Konarskiego
Ruszczewska Marianna,Sejny, 11 Listopada
Sosnowska Genowefa,Sejny, Zawadzkiego
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Baranowscy Marta Marcin,Sejny, Grodzka
Bartoszewicz Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
Jurkiewicz Henryka Eugeniusz,Sejny, Grodzka

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Jankowscy Zofia Eugeniusz,Sejny, Powstańców Sejneńskich
Moroz Agnieszka,Sejny, Wojska Polskiego
Ciszewska Genowefa,Sejny, Konarskiego
Jodango Janina,Sejny, Głowackiego
Krzemińska Wanda,Sejny, Konarskiego
Wołongiewicz Danuta Andrzej,Sejny, Młynarska 
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Lewandowscy Zofia Jerzy,Sejny, Konarskiego
Anuszkiewicz Cecylia,Sejny, Konarskiego
Brunejko Irena Aleksander,Sejny, Zawadzkiego 
Majewscy Halina Rajmund,Sejny, 1 Maja
Jastrzębscy Helena Edmund,Posejny
Maksimowicz Wiesława Adam,Sejny, Strażacka
Milewska Eugenia,Sejny, Powstańców Sejneńskich
Ogórkis Zyta,Sejny, Młynarska
Ponganis Halina,Sejny, Piłsudskiego 
Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 86 ofiarodawców na 
sumę 25 050 zł.  

Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
Salwecka Barbara,Sejny, Wojska Polskiego
Zielińscy Renata Andrzej,Sejny, Młynarska
Kuczyńscy Sylwia Sylwester,Sejny, Łąkowa
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki 
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Adamowicz Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Majewscy Halina Rajmund,Sejny, 1 Maja
Zianowicz Alicja Czesław,Sejny, Nowa
Dąbrowscy Bożena Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Przezwicka Katarzyna,Sejny, Konarskiego
Czakis Ewa Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego
Jastrzębscy Joanna Dariusz,Posejny
Szpakowscy Jadwiga Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego
Kaufman Henryka,Sejny, Rittlera
Ponganis Halina,Sejny, Piłsudskiego
Sas Renata Sylweriusz,Sejny, Wojska Polskiego
Zabłoccy Grażyna Janusz,Sejny, Dębowa
Szczudło Halina Krzysztof,Gawiniańce
Wojciechowska Teresa,Gawiniańce
Jastrzębscy Helena Edmund,Posejny 
Dalidonis Anna Krzysztof,Sejny, 1 Maja
Majewscy Halina Rajmund,Sejny, 1 Maja
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INTENCJE  MSZALNE  30.01-13.02.2022
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 30.01.2022
07:00 +Jerzy Dąbrowski (1 r.)
08:30 +Józef +Joanna +r. Jagłowskich +Aleksandra 

+Stanisław +r. Czarniewskich
10:00 +Jan Tomkiewicz (30 gr.)
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: Msza kolędowa - Sankury
13:00 LT: +Teresa Makowska (3 gr.)
17:30 +Edwin Miszkiel (29 r.)
PONIEDZIAŁEK 31.01.2022
06:30 +Antoś Kuczyński i o pociechę dla rodziców
08:00 +Irena +Waldemar +Krzysztof Steffek
08:00 +Jadwiga +Anna +r. Giniewiczów
08:00 +Teresa Makowska (4 gr.)
17:30 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Anny w 70 r. 

urodzin i dla rodziny
17:30 +Regina Krzemińska (2 r.) +Andrzej
WTOREK 1.02.2022
06:30 +Artur Panczenko (11mc)
08:00 +Józef +Marianna Przeborowscy
08:00 +Teresa Makowska (5 gr.)
08:00 +Józef Łostowski (3 r.)
08:00 +Irena +Katarzyna +r. Tameckich
17:30 +Franciszek Sawicki (3mc)
18:30 Msza kolędowa: Stabieńszczyzna
ŚRODA 2.02.2022
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Piotr Żardecki (1 gr.)
08:00 +Jerzy Sikorski (3 r.)
08:00 +Mikołaj Nazaruk (32 r.)
10:00 +Wacław +Helena +Stanisław Koneszko +rodzice
13:00 LT: +Teresa Makowska (6 gr.)
17:30 +Anna Modzelewska (3 r.)
17:30 +Wanda Rosińska (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK 3.02.2022
06:30 +Czesława Gerwel (1 r.)
08:00 +Józef +Władysława Walukiewicz +Regina Ferens
08:00 +Piotr Żardecki (2 gr.)
08:00 +Teresa Makowska (7 gr.)
17:30 +Halina Paszkowska (9mc)
17:30 +Alojzy Misiukanis (1 r.) +Lubomił Molner (1mc)
18:30 Msza kolędowa: Marynowo
PIĄTEK 4.02.2022
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 +Piotr Żardecki (3 gr.)
08:00 +Teresa Makowska (8 gr.)
08:00 +Sygit Macianis (miesiąc od pogrzebu)
08:30 +Aniela Gilis
16:00 +Witold (24 r.) +r. Koneszków i Bykowskich
17:30 +Ryszard Żynda
17:30 +Paweł Forencewicz (7mc)
SOBOTA 5.02.2022
06:30 +Grzegorz Luto (7 r.)
08:00 +Piotr Żardecki (4 gr.)
08:00 +Krzysztof Kordowski

08:00 +Teresa Makowska (9 gr.)
08:00 +Józef Miszkiel (6mc)
10:00 Msza kolędowa: Gryszkańce
14:00 ŻEGARY: Msza kolędowa LT - Krasnogruda
17:30 +Tadeusz Domel (15 r.)
17:30 +Jerzy Salwecki (2 r.)
17:30 +Renata Polens (8mc)
18:00 ŻEGARY: Msza kolędowa LT - Żegary
18:15 Msza kolędowa: Łumbie
V NIEDZIELA ZWYKŁA 6.02.2022
07:00 +Zofia Okulanis
07:00 +Piotr Żardecki (5 gr.)
08:30 +Krzysztof (8 r.) +r. Łebkowskich
10:00 +Stanisław (12 r.) +r. Madejskich, Grzywaczów 
  +Zofia +Józef
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: +Eugenia Kubrak (3mc)
13:00 LT: +Teresa Makowska (10 gr.)
17:30 +Kazimierz (3 r.) Franiak +Eugenia +Józef +Olaf
PONIEDZIAŁEK 7.02.2022
06:30 +Bolesław Malinowski (37 r.) +rodzice
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa Grygucia 
  w 94 rocz. urodzin i dla rodziny
08:00 +Czesława (18 r.) +r. Wowaków i Łejmelów
08:00 +Romuald Wołągiewicz
08:00 +Piotr Żardecki (6 gr.)
17:30 +Romuald +Helena Benczyk
17:30 +Teresa Makowska (11 gr.)
17:30 +Krzysztof Jabłoński (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK 8.02.2022
06:30 +Anatolia Jamiołkowska (8mc)
08:00 +Aleksander +Walentyna Ambrosiewicz
08:00 +Wincenty Rapczyński (3mc)
08:00 +Piotr Żardecki (7 gr.)
08:00 +Janina Dzienisiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Tadeusz Tydman
17:30 +Henryk Czokajło (3 r.)
17:30 +Teresa Makowska (12 gr.)
ŚRODA 9.02.2022
06:30 +Zofia (13 r.) +Stanisław +Grzegorz Tomkiel
08:00 +Janina Jankowiak (6mc)
08:00 +Józef +r. Harackiewiczów 
08:00 +Piotr Żardecki (8 gr.)
17:30 +Rafał Rupiński (12 r.)
17:30 +Teresa Makowska (13 gr.)
17:30 +Julia Domoracka (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK 10.02.2022
06:30 +Teresa Makowska (14 gr.)
08:00 +Józef Rutkowski (8 r.) +Zofia +Daniel Lewkowicz
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodziny
08:00 +Piotr Żardecki (9 gr.)
08:00 +Stefan Dąbrowski
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TVTRWAM i 

Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Janina Waszkiewicz (8mc.)
17:30 +Jerzy Klimko (1 r.)
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PIĄTEK 11.02.2022
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Piotr Żardecki (10 gr.)
08:00 +Teresa Makowska (15 gr.)
08:00 +Janina +r. Bałulis, Roguckich i Aleksa
10:00 Za chorych i tych, którzy ich leczą i pielęgnują
17:30 +Jadwiga +Henryk (37 r.) +Andrzej Skorupscy
17:30 +Danuta Forencewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Racis (3mc)
SOBOTA 12.02.2022
06:30 +Piotr Żardecki (11 gr.)
08:00 +Henryka (17 r.) +r. Koneszków
08:00 +Henryk (9 r.) +r. Lisewskich
08:00 +Stanisław (8 r.) +Robert z r. Czeszkiewiczów

10:00 Msza kolędowa: Kielczany
17:30 +Eugeniusz Supranowicz
17:30 +Leonard Kusojć (22 r.)
17:30 +Teresa Makowska (16 gr.)
18:15 Msza kolędowa: Radziuszki
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 13.02.2022
07:00 +Weronika Okulanis (57 r.)
07:00 +Piotr Żardecki (12 gr.)
08:30 +Jerzy Pachutko (18 mc)
10:00 +Stanisława (14 r.) +Wacław (13 r.) +r. Adamowicz
11:30 Za Sybiraków w 82 r. pierwszych wywózek na Sybir
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: Msza kolędowa - Krasnowo
13:00 LT: +Teresa Makowska (17 gr.)
17:30 +Krzysztof Kowalewski (11 r.)

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
Tegoroczna kolęda, jak już wiemy trwa w formie „na 

zaproszenie”. Wielu naszych Parafian wystosowało 
zaproszenie za pośrednictwem poczty e-mailowej lub 
sms. Bardzo za to dziękujemy. Do dzisiaj w mieście odwie-
dziliśmy 410 rodzin , a z wiosek Iwanówka, Daniłowce, 
Jodeliszki, Rynkojeziory, Sztabinki, Zaruby, Olszanka i 
Świackie, Babańce, Romanowce (9 rodzin), Zaleskie 
(7 rodzin), Sumowo. Zaplanowana została jeszcze 
kolęda w następujących wioskach:
Sobota, 5 lutego - Jenorajście, Klejwy, Kolonia Sej-
ny (4 rodziny), Łopuchowo (6), Skustele (4).
Sobota, 12 lutego - Bubele, Gawiniańce, Posejan-
ka, Grudziewszczyzna (4).
Sobota, 19 lutego - Burbiszki
Oczywiście jest jeszcze możliwość zapro-
szenia kapłana z kolędą, czy to w mieście 
czy na wioskach, najlepiej sms lub e-mail 
(namiary są w Siewcy). 
Druga forma tegorocznej kolędy będzie dla 
tych, którzy z różnych względów nie mogą, 
nie chcą skorzystać z pierwszej formy ko-
lędowej. Im proponujemy wspólne spotka-
nie w kościele poprzez udział w wyznaczonym czasie w 
Eucharystii ofiarowanej w intencji tych naszych Parafian, 
wspólna modlitwa z poświęceniem przyniesionego z domu 
Krzyża czy świętego Obrazu, błogosławieństwa na Nowy 
Rok Pański 2022, zabraniem wody święconej i poświęce-
niem samemu swojego domu czy mieszkania.  
I tak zapraszamy następujące wioski na Mszę św. z błogo-
sławieństwem kolędowym:
SKARKISZKI I DOWIACISZKI - 29 stycznia o godz. 10:00 (LT) 
SANKURY -  30 stycznia godz. 12:00 w Krasnowie;
STABIEŃSZCZYZNA -  1 lutego (wtorek) godz. 18:30; 
MARYNOWO - 3 lutego (czwartek) godz. 18:30; 
ŁUMBIE - 5 lutego (sobota) godz. 18:15; 
GRYSZKAŃCE - 5 lutego (sobota) godz. 10:00;
KIELCZANY - 12 lutego (sobota) godz. 10:00; 

RADZIUSZKI - 12 lutego godz. 18:15; 
KRASNOWO - 13 lutego (niedziela) godz. 12:00 w Krasnowie;
OGRODNIKI - 19 lutego  (sobota) godz. 12:00;

DEGUCIE - 26 lutego (sobota) godz. 10:00;

Naszych Parafian zamieszkałych w mieście zapra-
szamy na Msze św. „kolędowe” organizowane dla 
„dzielnic” skupiających jedną, albo w przypadku 
„małych” kilka ulic. Msze św. będą specjalne poza 
„siatką” godzin o godz. 18:00. Msze św. poprzedzi 
wspólny Różaniec w intencji rodzin. Będzie także 
moliwość skorzystania ze spowiedzi, aby można 
było w pełny sposób uczestniczyć w Euchary-
stii. Planujemy te spotkania w następujących 
terminach:

  8 lutego (wtorek)  - ul. Zawadzkiego;
  9 lutego (środa)  - ul. Konarskiego;
 10 lutego (czwartek) - ul. Parkowa, Emilii 
Plater;
 11 lutego (piątek) - ul. Grodzińskiego, Jodło-

wa, Kasztanowa, Wierzbowa, Cisowa, Broniewskiego, To-
polowa, Akacjowa, Lipowa, Klonowa, Dębowa;
13 lutego (poniedziałek) - ul. Wojska Polskiego, Pogodna;
14 lutego (wtorek) - ul. 1 Maja, Powstańców Sejneńskich, 
Młynarska, Nowa, Konopnickiej;
15 lutego (środa) - ul. Łąkowa, Jeziorna, Mickiewicza, Le-
śna, Projektowana;
16 lutego (czwartek) - ul. Wileńska, Głowackiego, Krzywa, 
Grodzka, Przybrzeżna, 11 Listopada, Targowa, Niecała, 
Żwirki i Wigury, Łączna, Szkolna, Rittlera;
17 lutego (piątek) - ul. Piłsudskiego, Plac św. Agaty, Stra-
żacka, Ogrodowa, Słowackiego, Elektryczna; 
Serdeczne Bóg zapłać naszym Parafianom za złożone 
w czasie wizyty duszpasterskiej w domach ofiary na po-
trzeby naszej Parafii, a także na utrzymanie duszpasterzy 
pracujących w naszej Wspólnocie.
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BOŻE NARODZENIE 2021Zespół z Ełku - Kolędowanie 
Tegoroczne kolędowanie uświetnił Zespół Pieśni i Tańca z Elckiego Domu Kultury, który w niedzielę 
9 stycznia ucieszył nas przepięknym koncertem kolęd. Dyrektorem Zespołu jest Pan Piotr Witasz-
czyk mający swoje korzenie w Sejnach. Frekwencja dopisała, w niedzielne  popołudnie uradowali-
śmy się kolędą i cudownymi wykonawcami. 
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Święty Antoni Padewski - dzieła

Papież Pius XII w 1946 roku zaliczył św. Antoniego 
z Padwy w poczet doktorów Kościoła katolickiego. 

W powszechnej opinii św. Antoni postrzegany jest 
jako święty i orędownik, wielki jałmużnik i cudotwór-
ca. W Polsce gdzie św. Antoni cieszy się niezwykłą 
popularnością, niestety jego osiągnięcia w zakresie 
teologii są praktycznie nieznane. Spróbujmy wy-
pełnić tę lukę i poznać jego 
zasługi w dziedzinie nauki 
Kościoła. Proces oficjalnego 
zaliczenia do doktorów Ko-
ścioła katolickiego spowo-
dował konieczność jedno-
znacznej weryfikacji dzieł 
Antoniego z Padwy. Dziś 
wiemy, że jest on autorem 
53 Kazań („Sermones”). Są 
one podzielone tematycz-
nie na trzy grupy: Kazania 
niedzielne (42), Kazania 
świąteczne (6) i Kazania 
maryjne (5). Dzieła te są 
w rzeczywistości traktatami 
lub komentarzami biblijno-
-teologicznymi a nie jak się 
powszechnie sądzi przemó-
wieniami głoszonymi przez 
niego do ludu. „Sermones” 
to rozprawy naukowe, 
napisane w sposób łatwy, 
stanowiące repozytorium nauki teologicznej dla 
użytku braci w ich pracy kaznodziejskiej. Z Kazań 
ułożyć można bez trudności podręcznik teologii 
dogmatycznej, moralnej i ascetycznej, gdyż zawie-
rają one wszystkie ważniejsze kwestie tych nauk. 
Św. Antoni okazał także się wielkim znawcą teologii 
mistycznej. Teoretyczne wiadomości w tej dziedzinie 
podbudował tu własnym doświadczeniem. Znacze-
nie nauki św. Antoniego sprowadza się do teologii 
praktycznej, do kaznodziejskiego określenia i umie-
jętnego wyjaśniania prawd wiary z bogactwem ich 
zastosowań. Stąd też zaczęto Antoniego nazywać 

Doktorem Ewangelicznym. Na polu doktrynalnym 
franciszkanin występował przeciw błędom ówcze-
snych sekt katarów, patarenów i albigensów, które 
pod różnymi postaciami wskrzesiły błędną naukę 
manichejczyków. Dochodzimy tu do kolejnej ważnej 
kwestii. Długoletnie i poważnie traktowane studia w 
Coimbrze (Portugalia) dały św. Antoniemu głęboką 

wiedzę teologiczną. Dzięki 
temu św. Antoni odegrał 
zasadniczą rolę w powsta-
niu franciszkańskiej szko-
ły teologicznej. W uznaniu 
wielkiej świętości, a rów-
nocześnie głębokiej nauki 
św. Antoniego, założyciel 
Zakonu, św. Franciszek 
powierzył mu funkcję na-
uczania braci, mianując 
go pierwszym lektorem 
teologii w Zakonie. Św. 
Antoni nauczał kolejno w 
kilku konwentach: w Bolo-
nii, Montpellier, Tuluzie i 
Padwie. Odtąd bracia nie 
mieli być jedynie prostymi 
braćmi laikami, żebrzący-
mi o pożywienie od drzwi 
do drzwi, lub zarabiający-
mi nań pracą rąk, lecz także 
oświeconymi i wykształco-

nymi kapłanami. Antoni z Padwy jest więc nie tylko 
pierwszym profesorem w zakonie, ale także jednym 
z inicjatorów szkoły franciszkańskiej, który nadał jej 
wyrazisty profil zgodny z naukami św. Franciszka. 
W Polsce oryginalne pisma św. Antoniego ukazały 
się dopiero w 2003 roku i niestety są dostępne je-
dynie w sprzedaży antykwarycznej. Mam nadzieję, 
że zwróciłem uwagę na nieznane oblicze jednego z 
najpopularniejszych świętych, a zarazem wybitnego 
kaznodziei, którego „nawet ryby słuchały”
   
   Marcin Błaszczyk


