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W wyznawanej prawdzie wiary wyraźnie widać, że świat ma swój początek w Bogu Stworzycielu, który 
jest Bogiem Trójjedynym. Chociaż dzieło stworzenia – zauważa Ojciec Święty Jan Paweł II – przy-

pisuje się nade wszystko Ojcu („Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”), to 
równocześnie prawdą wiary jest, że 
Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym 
i wspólnym „principium” stworze-
nia. Dlatego – jak twierdzi Papież 
– stworzenie jest aktem Boga w 
Trójcy Jedynego. Świat „stworzo-
ny” w Słowie – Synu zostaje wraz z 
Synem „oddany” Ojcu poprzez ten 
współistotny obojgu nie stworzo-
ny Dar, którym jest Duch Święty. W 
ten sposób świat został „stworzo-
ny” w Miłości, jaką jest Duch Ojca 
i Syna. W czasie wybranym przez 
Trójjedynego Boga, ten ogarniony 
odwieczną Miłością wszechświat 

zaczyna istnieć. W ten sposób świat został obdarowany istnieniem, który ma swoje „źródło w Darze nie 
stworzonym: we wzajemnej miłości Ojca i Syna. W Trójcy Przenajświętszej”.
Tak więc Bóg w Trójcy Jedyny zainicjował stworzenie wszystkich rzeczy. Dzięki Jego działaniu w wyda-
rzeniach zbawczych objawia się stworzeniu jako Pierwsza Przyczyna w stosunku do wszystkiego, co 
istnieje. Jednakże stworzony przez Boga człowiek pozostaje w szczególnej relacji ze Stwórcą, ponieważ 
jego natura znajduje swój fundament w relacji z tajemnicą Trójcy Świętej, a przez to zostaje w nim za-
szczepiona duchowa więź z Tym, od którego w darze otrzymał istnienie.

 STWÓRCA I STWORZENIE 

PRAWDY WIARY ...

 
UTYLIZATOR WAD   

Na słabości i ograniczenia warto sięgnąć po lekarstwo najlepsze z możliwych – słowo Boże 
zawarte w Piśmie Świętym. Ono wskaże grogę do ofiarnej miłości, która niczym utylizator 
potrafi spalić wszystkie wady i wszelki egoizm, aby przygotować serce na godne przyjęcie 
przychodzącego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa, na wzór Niepokalanej. 
3 grudnia Mt 9,35 – 10,1.5.6-8        Nie żyjesz dla siebie, ale dla dusz. Z cierpień twoich będą 
korzystać inne dusze. Przeciągłe cierpienie twoje da im światło i siłę do zgadzania się z wolą 
Moją (z Dzienniczka św. Faustyny).

8 grudnia Łk 1,26-38        Modlitwa, pokuta i czuwanie niech będą środkami do rozpalania 
naszej miłości ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalaną (św. Maksymilian).

13 grudnia Mt 21,28-32       Dziecię Moje, łącz się ściśle w czasie Ofiary ze mną i ofiaruj Ojcu 
Niebieskiemu Krew i rany Moje na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez prze-
stanku przez całą Mszę świętą (z Dzienniczka św. Faustyny).

20 grudnia Łk 1,26-38       Miłosierdzie tylko wówczas jest naprawdę aktem miłości miłosiernej, 
gdy świadcząc je, żywimy głębokie poczucie, iż równocześnie go doznajemy ze strony tych, 
którzy je od nas przyjmują (św. Jan Paweł II).

Ks. Waldemar Brodziak
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Jezus powiedział do 
swoich uczniów: 

«Uważajcie, czuwaj-
cie, bo nie wiecie, 
kiedy czas ten nadej-

dzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, 
który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył 
swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyzna-
czył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.  
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyj-
dzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, 
czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał 
was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich 
mówię: Czuwajcie!»
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Adwent jest szczególnym „czasem” Kościoła. Nazywa 
się „czasem poważnym”. I winien być także „czasem 

poważnym” naszych serc i naszych sumień. Pan Jezus 
mówi w Ewangelii: „Czuwajcie”! Badajcie wasze myśli, 
uczucia, pragnienia, czyny. Przebija w nich to wołanie: 
„Okaż nam, panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawie-
nie” (Ps 84,8). Obudźcie je i ożywcie je. Niech ono na 
nowo nadaje ton całemu waszemu życiu. Czuwajcie! 
To znaczy żyjcie w perspektywie Adwentu, „Przyjścia” 
Bożego. „Tyś, panie naszym ojcem. «Odkupiciel nasz» 
to Twoje imię odwieczne”.

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA I ADWENTU – 3 grudnia 2017

NIEDZIELA II ADWENTU - 10 grudnia 2017

Początek Ewangelii Je-
zusa Chrystusa, Syna 

Bożego.Jak jest napisa-
ne u proroka Izajasza: 
«oto Ja posyłam wy-

słańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. 
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na 
pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie 
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz 
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od nie-
go chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. 
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 
około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i 
tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 

Mk 1, 1-8

 Mk 13, 33-37

Pojawił się człowiek 
posłany przez 

Boga – Jan mu było 
na imię. Przyszedł on 
na świadectwo, aby 

zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby 
zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. 
Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i le-
witów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie 
zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». 
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Od-
rzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: 
«Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli 
dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz 
sam o sobie?» Powiedział: «Jam głos wołającego na 
pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Iza-
jasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli 
go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, 
skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani pro-
rokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. 
Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po 
mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać 
rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po 
drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

NIEDZIELA III ADWENTU – 17 grudnia 2017

 J 1,6-8.19-28

jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u 
Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić 
was będzie Duchem Świętym».
REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

To Bóg idzie naprzeciw człowiekowi, chce go 
spotkać w naszym sercu jego człowieczeń-

stwa, potwierdzając to człowieczeństwo jako 
widoczny obraz Boga i jednocześnie czyniąc je 
„nowym”. Słowa Jana o Mesjaszu, o Chrystusie: 
„On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”, 
sięgają samego korzenia spotkania człowieka z 
Bogiem żyjącym, Bogiem spotkania, które do-
konuje się w Jezusie Chrystusie i wpisuje się w 
proces oczekiwania nowego nieba i nowej ziemi, 
w których mieszkać będzie sprawiedliwość: ad-
went „przyszłego świata”.

dokończenie na str. 4
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA I ADWENTU, 3 grudnia 2017
Słowo Boże: Iz 63,16-19.64,3-71; 1Kor 1,3-9;Mk 13,33-37
PONIEDZIAŁEK, 4 grudnia  Wsp. św. Barbary
Słowo Boże: Iz 2,1-5; Mt 8,5-11
WTOREK, 5 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 11,1-10; Łk 10,21-24
ŚRODA, 6 grudnia Wsp. św. Mikołaja, bpa
Słowo Boże: Iz 25,6-10; Mt 15,29-37
CZWARTEK, 7 grudnia Wsp. św. Ambrożego
Słowo Boże: Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27
PIĄTEK, 8 grudnia UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALA-
NEGO POCZĘCIA NMP
Słowo Boże: Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38
SOBOTA, 9 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 30,19-26; Mt 9,35-10,1-8
NIEDZIELA II ADWENTU, 10 grudnia 2017
Słowo Boże: Iz 40,1-5.9-11; 2P 3,8-14; Mk 1,1-8
PONIEDZIAŁEK, 11 grudnia Dzień powszedni 
Słowo Boże: Iz 35,1-10; Łk 5,17-26
WTOREK, 12 grudnia Wsp. NMP z Guadalupe
Słowo Boże: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
ŚRODA, 13 grudnia Wsp. św. Łucji, męcz
Słowo Boże: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

CZWARTEK, 14 grudnia Wsp. św. Jana od Krzyża
Słowo Boże: Iz 41,13-20; Mt 11,11-15
PIĄTEK, 15 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
SOBOTA, 16 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
NIEDZIELA III ADWENTU, 17 grudnia 2017
Słowo Boże: Iz 61,1-2.10-11; 1Tes 5,16-24; J 1,6-28
PONIEDZIAŁEK, 18 grudnia REKOLEKCJE 
Słowo Boże: Jr 23,5-8; Mt 1,18-24
WTOREK, 19 grudnia REKOLEKCJE
Słowo Boże: Sdz 13,2-7.24-25; Łk 1,5-25
ŚRODA, 20 grudnia REKOLEKCJE
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Łk 1,26-38
CZWARTEK, 21 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: So 3,14-18; Łk 1,39-45
PIĄTEK, 22 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 1,24-28; Łk 1,46-56
SOBOTA, 23 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Ml 3,1-4.23-24; Łk 1,57-66
NIEDZIELA IV ADWENTU, 24 grudnia 2017
Słowo Boże: 2Sm 7,1-16; Rz 16,25-27; Mt 1,26-38

Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześci-
jańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w 
przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

Papieskie Intencje Modlitwy – grudzień 2017

REFLEKSJA NIEDZIELNA (17.12.2017):

Mówi Jan, ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u sandała Tego, który idzie po mnie. Dzięki tym słowom 
słyszymy, co on mówi o sobie, kim czuje się wobec Tego, którego zapowiadał. Wiadomo, że rzemyk u sandała 

był obsługiwany przez sługę. A Jan mówi: „Nie jestem godzien”! Czuje się mniejszym od sługi. Kościół tę postawę 
przyjmuje w pełni i powtarza zawsze ustami kapłanów i wszystkich wiernych przed eucharystycznym przyjściem 
Chrystusa: „Panie, nie jestem godzien…” Pan przychodzi właśnie do tych, którzy czują głęboko swoją niegodność 
i ją okazją. Uczmy się zawsze na nowo tej postawy.

Drodzy Parafianie!

Zanim złożymy Wam życzenia świąteczne,
chcemy Wam życzyć dobrego Adwentu.
Bo święta Narodzenia Pańskiego
nie będą dla nas czasem łaski,
jeśli najpierw nie otworzymy naszych serc,
jeśli nie będziemy czuwać,
jeśli nie będziemy potrafili
wypatrywać Nadchodzącego…
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
17-20.12.2017

NIEDZIELA III ADWENTU – 17.12.2017
07:00 Msza św. z udziałeM wszystkich

08:30 Msza św. z udziałeM wszystkich

10:00 Msza św. z udziałeM dzieci

10:00 Msza św. w języku lit. w ŻeGaRach
11:30 suMa

13:00 lt Msza św. w języku lit. w Bazylice

13:00 Msza św. w kRasNOwie
17:30 Msza św. z udziałeM MłOdzieŻy

PONIEDZIAŁEK – 18.12.2017
06:30 RORaty z hOMilią RekOlekcyjNą

10:00 Msza św. z udziałeM wszystkich

13:00lt Msza św. w języku litewskiM

15:00 Msza św. z udziałeM dzieci

16:30 Msza św. z udziałeM MłOdzieŻy

18:00 Msza św. z udziałeM wszystkich

WTOREK – 19.12.2017
06:30 RORaty z hOMilią RekOlekcyjNą

10:00 Msza św. z udziałeM wszystkich

13:00lt Msza św. w języku litewskiM

15:00 Msza św. z udziałeM dzieci

16:30 Msza św. z udziałeM MłOdzieŻy

18:00 Msza św. z udziałeM wszystkich

ŚRODA – 20.12.2017
06:30 RORaty z hOMilią RekOlekcyjNą

10:00 Msza św. z udziałeM wszystkich

13:30 Msza św. w kRasNOwie

15:00 Msza św. z udziałeM dzieci

16:30 Msza św. z udziałeM MłOdzieŻy

18:00 Msza św. z udziałeM wszystkich

Rekolekcje poprowadzi Ks. Wojciech Świderski, 
pallotyn
Sakrament Pokuty i Pojednania od poniedziałku 
do środy na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy 
św.;  rano od 6.15; 
Odwiedziny chorych i starszych w domach, któ-
rych nie odwiedzamy w pierwszy piątek będą w 
sobotę 23 grudnia przed południem - adresy nale-
ży zgłosić wcześniej w zakrystii lub kancelarii albo 
telefonicznie. 

Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny 2017/2018 z 
Duchem Świętym, którym jesteśmy napełnieni 

od momentu Chrztu Świętego, otrzymaliśmy Jego 
dary w Bierzmowaniu. Otwierajmy się na Jego obec-
ność i nieustannie zapraszajmy Go do swojego życia 
- niech prowadzi nas Jego światłość, mądrość i moc. 
Przyjdź Duchu Święty i przeniknij nas !

Adwent to czas wyjścia naprzeciw przychodzą-
cego Pana, przygotowania i prostowania życio-

wych dróg na czasy ostateczne, ale też, zwłaszcza w 
drugiej części Adwentu, otwarcie się na tajemnicę 
Wcielenia, czyli Narodzenie się Jezusa Chrystusa 
w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, 
w naszej Ojczyźnie i w świecie. Przygotowując się 
do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o chrze-
ścijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie za-
braknie w naszych domach pobłogosławionego 
wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej 
świecy Caritasu. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. 
Wielu chciałoby usunąć z nich Pana Jezusa, a święta 
ograniczyć do rozrywki i stołu. Nie pozwólmy na to i 
swoją postawą ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy 
Bożego Wcielenia. 

W drugą niedzielę Adwentu będzie modlitwa i 
wspieranie materialne Kościoła na Wschodzie. 

Gościem będzie ks. Władysław Urbanowicz pracu-
jący w Obwodzie Kaliningradzkim, opowie nam o 
duszpasterstwie w swojej Parafii, a po Mszach św. 
zbierze przy kościele ofiary. 

Kolejna (36) rocznica wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce przypada 13 grudnia. Pamiętajmy 

o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet zostali 
pozbawieni życia i polecajmy w naszych modli-
twach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości 
nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.

Roraty codziennie od poniedziałku do soboty rano 
o godz. 6.30. Idziemy adwentową drogą wpa-

trując się w św. Józefa, Strażnika Skarbów, któremu 
Bóg powierzył straż nad swymi najcenniejszymi 
skarbami. Zapraszamy odważnych na poranne spo-
tkania roratnie.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP będzie 
8 grudnia, w piątek. Przyjdźmy do świątyni, aby 

uwielbić Boga za dar 

Opłatki wigilijne roznosi p. Kościelny,  a ofiary 
składane przy tej okazji są przeznaczone na 

remonty w naszej bazylice. Można też nabyć opłatki 
w zakrystii i kancelarii.
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Wszyscy, niezależnie od swojego po-
wołania, jesteśmy wezwani do takiej 
miłości bliźniego, jaką miłował nas 
Jezus Chrystus – do końca. Miara mi-
łości jest ta sama dla każdego czło-
wieka, bez względu na to, kim jest, 
gdzie jest i jakie zadania zleciła mu 
Boża Opatrzność.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miło-
wali, tak jak Ja was miłowałem (J 15,12).

Chrystus mówi do nas także przez trudnego brata. 
Nie chodzi przy tym o poszczególne jego słowa, 

poprzez które Chrystus miałby do nas przemówić, 
ale całe zachowanie, które wyraźnie nie ma nic 
wspólnego z Chrystusem i Jego nauką, a nawet 
sprzeciwia Mu się całkowicie. Ale właśnie tego bra-
ta, który wydaje się tak niepodobny do Chrystusa, 
bo nas obraża i rani, ojcowie nazywają lekarzem., 
którego przysłał sam Chrystus.
Przyjmować

Można wydobyć dwie pozytywne funkcje trudnego 
bliźniego: po pierwsze, inny człowiek pokazuje nam, 
ile w nas jest niecierpliwości i złości. Chroni więc nas 
przed iluzją, jakobyśmy byli już doskonali. Pokazuje 
nam nasze ograniczenia: jeszcze nie jesteśmy zdolni 
naprawdę kochać ludzi, skoro dajemy się porwać 
swoim negatywnym uczuciom.

Jezus do uczniów z Emaus «nie mówi poganie, ale 
mówi nieskorzy do wiary. Wy wierzycie, wierzyli-
ście, teraz nie, wątpicie». Natomiast ci, kamieno-
wali Szczepana, «są przekonani – są poganami». 
Uczniowie z Emaus «nie rozumieli, byli także zalęk-
nieni, ponieważ nie chcieli problemów i nabierali 
dystansu do Jerozolimy – bali się. Ale byli dobrzy, 
choć mieli te ograniczenia – byli otwarci na praw-
dę». Natomiast Szczepana oskarżają i kamienują, 
«ludzie zamknięci naprawdę, i kiedy Szczepan ich 
karci tymi ostrymi słowami – jak ojcowie wasi, tacy 
i wy jesteście – ich serca zawrzały gniewem; serce 
było owładnięte gniewem i zgrzytali zębami na 
Szczepana». Uczniowie z Emaus natomiast przyjęli 
inną postawę w obliczu nagany i „słuchali, pozwa-
lali wejść słowom Jezusa, a ich serca nie rozpalały”.
Dzieje Apostolskie, opowiadają ponadto, że 
«kiedy Szczepan powiedział, że widzi Jezusa w 
chwale», jego prześladowcy «zatkali sobie uszy; 
nie chcieli – nie chcieli - słuchać». I «oto dramat 
zamknięcia: zamknięte serce, twarde serce, za-
twardziałe serce».                   

JAK DWAJ UCZNIOWIE Z EMAUS  

ODKRYĆ CHRYSTUSA 
W BLIŹNIM

dokończenie ze str. 10

Z nauczania Papieża 
Franciszka

NIEDZIELA IV ADWENTU, 24 grudnia 2017
07:00 +Stanisław Okulanis (12 rocz.)
07:00 +Danuta Masiewicz (gr)
08:30 +Zygmunt Gwiazdowski (18 rocz.) +Zygmunt 

+Janina z r. Buraczewskich
10:00 +Helena Szfranowska 
 +Stanisław Andruszkiewicz
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże w 58 rocz. ślubu 

Pelagii i Eugeniusza Klimaniec i dla rodziny
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Adama 

Maksimowicza i Ewy Meyza w dniu imienin
13:00 LT 
KRASNOWO g. 12:00: 
Mszy św. o 17:30 nie będzie.

NOC NARODZENIA PAŃSKIEGO:
22:00 LT: O błog. Boże dla Parafian z Klejw
24:00 Uwielbienie Boga Ojca, dziękczynienie za 

wszystkie łaski, za dar Wcielenia Chrystusa, 
przebłaganie za grzechy i o miłosierdzie Boże 
dla całego świata

24:00 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Karola 
Ejdulisa w rocz. urodz.

24:00 +Joanna (9 rocz.) +Konstanty Rapczyńscy
24:00 +Kazimierz Kujawski
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ODKRYĆ CHRYSTUSA 
W BLIŹNIM

OBLUBIENICA DUCHA 
ŚWIĘTEGO

Po drugie: trudny brat pomaga nam w lepszym 
poznaniu siebie, gdyż właśnie te błędy, na które u 
kogoś innego się wzburzamy, są też i w nas. Trzeba 
nam więc zaobserwować siebie samych i zorien-
tować się, co irytuje nas w drugim człowieku, aby 
poznać jakie są nasze wady, których tak dalece nie 
jesteśmy świadomi, że nie zauważamy, jak prze-
rzucamy je na innych ludzi. Chrystus może nam 
dać przez drugiego, przez jego zachowanie i słowa 
cenną naukę o nas samych. Może wskazać, co w nas 
musi być uleczone.
Czasami sądzimy, że powinniśmy zerwać z trudny-
mi bliźnimi. Uważamy, że bez nich byłoby lżej, bez 
nich moglibyśmy być bardziej skłonni do pokoju 
i pobożniejsi. Ale właśnie tacy bliźni mogą coraz 
bardziej otwierać nas na Boga i w końcu stać się 
pośrednikami naszego zbawienia.
Szanować

Co by się stało, gdybyśmy te wskazania zastosowali 
praktycznie w naszym życiu? Można by po prostu 
wyjść od tego, że zaczynamy podchodzić do ludzi 
ze swego otoczenia albo z kręgu znajomych zgod-
nie z myślą: „W tym człowieku żyje Chrystus”, „ten 
człowiek jest świątynią Ducha Świętego”.
Szanować człowieka wbrew jego błędom, witać 
go z głębokim szacunkiem, a nawet kochać go, 
kochać jak Chrystusa, to nie jest zadanie, które da 
się wypełnić przy zaledwie odrobinie dobrej woli. 
To zadanie na całe życie. Trzeba przez długi czasz 
miłością wczuwać się w takich ludzi – aż do czasu, 
kiedy nasze awersje i uprzedzenia zostają zniszczo-
ne i zacznie działać miłość Chrystusa. 
Kiedy widzimy Jezusa w drugim człowieku, wówczas 
nie przeszywamy go wzrokiem na wylot. Drugi nie 
jest przypadkowym obiektem naszej praktyki mi-
łości do Chrystusa, ale czuje się uszanowany jako 
człowiek, potraktowany serio i pokochany. Mimo 
swych błędów doznaje tak głębokiej akceptacji, że 
dopiero teraz jest zdolny do przemiany wewnętrz-
nej i do zrobienia w sobie miejsca dla Chrystusa.
 O. Fidelis Ruppert OSB, O. Anselm Grön OSB

Maryja Matka Syna Bożego ma wiele tytułów. Jed-
nym z najpiękniejszych jest miano Oblubienicy 

Ducha Świętego. Miłość oblubieńcza oznacza pełne 
oddaniem powierzenie się osobie kochanej. Podczas 
zwiastowania Duch Święty zstąpił na Maryję, spra-
wiając, że w Jej dziewiczym łonie począł się Jezus 
Chrystus. Fakt ten mógł zaistnieć dzięki całkowite-
mu zaufaniu Bogu do bycia Matką Jego Syna. Tak 
głębokie otwarcie na Ducha Świętego wymagało 
całkowitego ubóstwa, swoistego ogołocenia się z 
własnych planów i wolności od pokusy intelektual-
nego zrozumienia jednej z największych tajemnic 
naszej wiary.
Otwarcie się na Ducha Bożego towarzyszyło Ma-
ryi przez całe życie. Maryja nigdy Go nie zdradziła 
przeprowadzeniem własnych planów czy kwestio-
nowaniem woli Boga. Wierność Duchowi objawiła się 
przez Jej posłuszeństwo, którego apogeum stanowiło 
doświadczenie krzyża Jej Syna. Maryja dowiodła swo-
im życiem, że oddając Bogu wszystko, człowiek może 
otrzymać coś, co przekracza możliwości poznawcze 
jego serca i rozumu. Stała się w ten sposób znakiem 
dla każdego wierzącego, dla całego Kościoła. Maryja 
jest znakiem wierności Boga, Jego troski i zaufania, 
jakie Ojciec złożył człowiekowi. Jest Ona dowodem, 
że wszyscy, którzy przyjmują z wiarą Ducha Świętego, 
otrzymanego na chrzcie, i całe życie poszukują woli 
Bożej, odnajdą sens życia i doświadczą pełni radości.
Maryja pokazuje każdemu wierzącemu, co oznacza 
żyć według Ducha, stając się uprawną ziemią, na któ-
rej słowo Boże wydaje obfity owoc. Maryja pokazuje, 
że Bóg nigdy nie zapomniał o nas, że w tej naszej 
niemocy On może objawić swoją wszechmoc, że 
jesteśmy ważni i kochani, że nigdy nie wyrzucił nas 
ze swego serca. Nie bójmy się przyjąć Maryję za swoją 
Matkę, jako Tę, która przyjąwszy miłość Boga za spra-
wą Ducha Świętego, pragnie się nią dzielić, pragnie 
wskazać drogę do źródła. Kto wie, może przyjmując 
Maryję, oddając się pod Jej opiekę, doświadczymy 
dobra, którego nigdy nie doświadczyliśmy.   -Irena-
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com
Wikariusze: ks. Petras Gucevicius, ks. Kamil Borys, ks. Tomasz Sikorski

24/11/2017 Karolina Ankianiec
26/11/2017 Stanisław Sidor, 
    Jan Wróblewski

24/11/2017
Marta Wałukanis i Adam Ankianiec

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na prace remontowe w tym 
roku przy naszej bazylice: 
 Wojtanis Janina,Sejny, Wojska Polskiego
Fidrych Ryszarda Przemysław Natalia,Sejny, Woj Polsk.
Sulżyńska Wanda,Sejny, Wojska Polskiego
Zajkowscy Jerzy Irena,Sejny, Parkowa
Maksimowicz Adam Wiesława,Sejny, Strażacka 
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Żagunis Tomasz Lucyna,Sejny, Zawadzkiego
Biernacka Ryta,Sejny, Wojska Polskiego
Strękowscy Barbara Stanisław,Lasanka 
Rugienis Barbara Stanisław,Sejny, Piłsudskiego
Miszkiel Józef Barbara,Sejny, 1 Maja 
Abryccy Marek Zofia,Sejny, Wojska Polskiego
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Kijewski Zdzisław Anna ,Sejny, Zawadzkiego
Teodorowscy Stanisław Jadwiga,Sejny, Parkowa
Anonimowo , 
Gryguć Andrzej Bożena,Babańce 
Dziemido Stanisław Stanisława ,Marynowo 

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UWalerian Kuczyński, Sejny 
 (l. 81)  zm. 23/11/2017
UJadwiga Fiutowska, Sejny 
 (l. 87)  zm. 22/11/2017

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Krzywak Julian Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Sienkiewicz Albin Krystyna,Łumbie 
Draugialis Ewa Krzysztof,Sejny, Mickiewicza 
Przekopscy Romuald Stefania Zubowicz Janina 
Jakub,Sejny, Nowa 
Sankowscy Waldemar Danuta,Skarkiszki 
Dochód Dorota Andrzej,Sejny, Grodzińskiego 
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Urwanowicz Halina Eugeniusz,Sejny, Zawadzkiego
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Maksimowicz Irena,Sejny, Zawadzkiego 
Żelazny Joanna Artur,Warszawa 
Laskowscy Jadwiga Stanisław,Daniłowce
Sojka Anna Zygmunt,Sejny, Wojska Polskiego
Skrypko Olgierd Stanisława,Sejny, Woj Polskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Adamowicz Wanda Tadeusz,Degucie 
Miszkiel Marianna,Iwanówka 
Rugienis Barbara Stanisław,Sejny, Piłsudskiego
Szkurdziuk Aniela,Sejny, Konarskiego
Gulbierz Marian Helena,Sejny, Emilii Plater
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Stefańscy Iwona Wojciech,Bubele 
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego 
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Delnicka Janina,Sejny, Emilii Plater
Wydro Danuta Jan,Kielczany 
Fiedorowicz Jan Halina,Sejny, Emilii Plater 
Pileccy Stefan Zuzanna,Degucie 
Rapczyńscy Alicja Czesław,Sejny, Niecała 
Luto Marian Beneturda,Sejny, Łąkowa 
Brunejko Dorota Józef,Bubele 
Franiak Kazimierz Joanna,Sejny, Parkowa
Jaroszewicz Danuta Katarzyna,Sejny, Grodzińskiego 
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki 
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego 
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego 
Radziun Leszek Anna,Sejny, Emilii Plater 
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Koronkiewicz Regina,Sejny, Wojska Polskiego 
NZOZ Inter-Med ,Chyby Poznań, Szamotulska 
Gryguć Jadwiga Józef,Babańce 
Konewko Janina,Skustele 
Węgrzyk Dominik Małgorzata,Sejny, 1 Maja
Miszkiel Ryszard Zofia,Skustele 
Wołongiewicz Andrzej Danuta,Sejny, Młynarska 



9Nr 218/2017

INTENCJE MSZALNE  03 - 24.12.2017
NIEDZIELA I ADWENTU, 3 grudnia 2017 
07:00 +Józef Korzeniecki
07:00 +Stanisława Moroz (gr)
08:30 +Wiesław Kalwejt (9 rocz.)
10:00 +Helena +Stefan Grabowscy i rodzice
11:30 Za parafian
11:30 +Bronisława (10 rocz.) +Stanisław Michałkiewicz
11:30 +Danuta Masiewicz (gr)
13:00 LT 
KRASNOWO: +Piotr Łobik (2mc)
17:30 +Jadwiga i z r. Turowiczów, Andrulewiczów i 

Szczudłów
PONIEDZIAŁEK, 4 grudnia 2017
06:30 +Wacław (45 rocz.) +Kazimiera +Dominik z r. 

Misiewiczów +Kazimierz +Wiktoria +Wiesław z 
r. Dąbrowskich

08:00  +Barbara +Andrzej Łuckiewicz
08:00  +Regina Budaj (3 rocz.) +Helena Fil
08:00 +Helena Żukowska (2mc)
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
17:30  O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla s. Barba-

ry w dniu imienin
17:30  +Irena +Przemysław Luto (7mc) 
17:30  +Mieczysław Pankiewicz (11 rocz.)
17:30 +Stanisława Moroz (gr)
WTOREK, 5 grudnia 2017 
06:30 +Stanisław Wodecki (27 rocz.)
08:00  +Regina Łostowska (7mc) 
08:00  +Franciszek Kamiński (3mc)
08:00  +Franciszek +Weronika Gaszkiewicz
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
17:30  +Zofia Krajewska (7mc)
17:30  +Adam Zdancewicz (4mc)
17:30  +Stanisława Moroz (gr)
ŚRODA, 6 grudnia 2017
06:30 +Leonarda Żegarska (6 rocz.) 
08:00 +Kazimierz +Natalia +Helena z r. Wilkielów i 

Tałandzisów
08:00 +Helena Rekus (8mc)
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
08:00 +Stanisława Moroz (gr)
17:30 +Zofia (21 rocz.) +Stefan (19 rocz.) +Ryszard z r. 

Radziwiłko
17:30 +Jolanta Rutowicz (12 rocz.)
17:30 +Henryk Jaroszewicz i rodzice
17:30 +Alina Ogórkis (2mc)
CZWARTEK, 7 grudnia 2017
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Witold Durtan (3mc)
08:00  O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i 

Czesława
08:00  +Stefan Żylwis (19 rocz.) +Krzysztof Połuboczek
08:00 +z r. Ogórkisów
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
17:30  +Witold Palanis (5 rocz.)
17:30 +Teresa Fidrych (10 rocz.)
17:30 +Stanisława Moroz (gr)
PIĄTEK, 8 grudnia 2017 

uroczyStość niePokalanego Poczęcia nmP
06:30  +Marianna +Stanisław +Tadeusz +Robert 

+Stanisław z r. Czeszkiewiczów
06:30 +Jadwiga +Józef Harackiewicz
08:00 +Genowefa Nazaruk (34 rocz.)
08:00 +Maria +Stanisław i z r. Rosińskich
08:00  +Stanisława Moroz (gr)
10:00 +Leokadia Jarzębowicz rodzice i teście
10:00 +Danuta Masiewicz (gr)
17:30  O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Marii 

Nazaruk w 18 rocz. urodz. i dla rodziny 
17:30 +Wanda Herbszt
17:30  +Stanisław Grzędziński (7 rocz.)
17:30 +Bernardyna +Feliks i z r. Czokajłów
SOBOTA, 9 grudnia 2017 
06:30  +Łukasz Wilkiel 
08:00 +Józef Sienkiewicz (9mc)
08:00 +Genowefa Misiukanis (11mc) +Anna Marcin-

kiewicz (18 rocz.)
08:00 +Leokadia +Józef Jodango
08:00 +Leokadia i z r. Łebkowskich
08:00 +Leokadia Kubrak
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
08:30 egzekwie: +Wacław Fiedorowicz (1 rocz.)
17:30 +Edward (23 rocz.) +Marianna Gasińscy
17:30  +Zofia Kubylis (1 rocz.)
17:30 +Genowefa Sojko (4mc)
17:30  +Stanisława Moroz (gr)
NIEDZIELA II ADWENTU, 10 grudnia 2017
07:00 +Stefania +Michalina +Izydor Rekuć
07:00 +Danuta Masiewicz (gr)
08:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Krystyny 

Maksimowicz w 80 rocz. urodz.
10:00 +Stanisława +Władysław +Marianna Milewscy
11:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
11:30 +Natalia Paszkiewicz +Alicja
11:30 +Stanisława Moroz (gr)
13:00 LT  +Magdalena +Józef Degucis 
 +Tekla +Antoni Grygucis +Anna +Karol 
KRASNOWO 12:00 +Jan Gaus (6mc)
17:30 +Janina Pachucka (8mc)
PONIEDZIAŁEK, 11 grudnia 2017
06:30 +Zofia Wodecka (4mc)
08:00 +Adela +Stanisław Krakowscy i z r. Milewskich
08:00  +Stefania Czakis (8mc)
08:00  +Kazimierz Ambrosiewicz (10mc)
08:00 +Tomasz Harackiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
17:30 +Władysław (9 rocz.) +Zofia i z r. Zdancewiczów
17:30  +Henryk (16 rocz.) i z r. Szoka
17:30  +Henryk Szumski (5mc)
17:30 +Teresa Fidrych (10 rocz.)
17:30 +Stanisława Moroz (gr)
WTOREK, 12 grudnia 2017
06:30 +Bolesław Małkiński
08:00 +Aleksandra +Jan Krutul
08:00 +Marianna +Antoni +Lucjan i z r. Staśkielów
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08:00  +Wojciech Klimasara (6mc)
08:00 +Stanisław Delnicki (26 rocz.)
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Julii Bocheńskiej z okazji urodz.
17:30 +Jadwiga +Tadeusz +Andrzej Krzywińscy
17:30 +Stanisława Moroz (gr)
ŚRODA, 13 grudnia 2017 
06:30 +Łucja Krutul (w podzięce Bogu za dar jej życia)
08:00 +Anna +Bronisław +Henryk z r. Dobuszyńskich
08:00 +Franciszek +Zygmunt Chrulscy
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
08:30 egzekwie: +Genowefa Durtan (1 rocz.)
17:30 +Stanisława Bołtralik (7mc)
17:30 +Adam (9 rocz.) +Jadwiga +Kazimierz 
 +Marianna Fiutowscy
17:30 +Stanisław Kisiel
17:30 +Stanisława Moroz (gr)
CZWARTEK, 14 grudnia 2017 
06:30 +Stanisława Moroz (gr)
08:00 +Konrad (4 rocz.) i z r. Motuków 
08:00  +Antoni Rajkowski i rodzice
08:00 +z r. Domorackich i Macianisów
08:00 +Józef Korzeniecki
17:30  +Ryszard i z r. Dziemitko
17:30  +Danuta Masiewicz (gr)
PIĄTEK, 15 grudnia 2017
06:30  +Stanisława Moroz (gr)
08:00  +Danuta Masiewicz (gr)
08:00 +Antoni Wołągiewicz (2 rocz.)
08:00 +Kazimierz Pietranis (1 rocz.)
17:30 +Edmund Maślak (6mc)
17:30 +Henryk Makarewicz (2mc)
17:30 +Rozalia +Józef +Antoni Draugialis 
SOBOTA, 16 grudnia 2017
06:30 +Aniela Szruba (32 rocz)
08:00 +Jakub Ślusarczyk (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Zenon Koneszko (4 rocz.)
08:00 +Franciszek Korzeniecki
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
08:30 egzekwie: +Stanisław Abramowicz (1 rocz.)
17:30 +Józef Grzybowski
17:30 +Marianna (11mc) +Stanisław Kubaszewscy 
17:30 +Stanisława Moroz (gr)
NIEDZIELA III ADWENTU, 17 grudnia REKOLEKCJE
07:00 +Adam Wowak (9mc)
07:00 +Danuta Masiewicz (gr)
08:30 +Paweł Żegarski
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Beaty 
 w 33 rocz. urodz.
11:30 +Bolesław Czeszkiewicz (20 rocz.)
11:30 +Marta Staniewicz
13:00 LT +Józef Szulewski (27 rocz.)
KRASNOWO: +Stanisław Łobik (3mc)
17:30 +Jadwiga +Michał i z r. Szczuka
17:30 +Stanisława Moroz (gr)
PONIEDZIAŁEK, 18 grudnia 2017 REKOLEKCJE
06:30 +Anna (19 rocz.) i z r. Wołyńców
10:00 +Danuta Masiewicz (gr)
13:00 LT+Piotr +Katarzyna +Piotr z r. Gaus
15:00 +Stanisława Moroz (gr)

16:30 
18:00 +Henryk Balewicz (15 rocz.)
18:00 +Bronisław Namiotko (10 rocz.)
WTOREK, 19 grudnia 2017 REKOLEKCJE
06:30 +Zygmunt +Józef Moroz
10:00 +Antoni Święcicki (15 rocz.)
13:00 LT+Piotr +Katarzyna +Piotr z r. Gaus
15:00 +Danuta Masiewicz (gr)
16:30 +Stanisława Moroz (gr)
18:00  +Izabela Brzezińska (2mc)
18:00  +Ryszard Miszkiel (3mc)
ŚRODA, 20 grudnia 2017 REKOLEKCJE
06:30 +Stanisława Moroz (gr)
10:00 +Katarzyna Mieczkowska (7mc)
10:00 +Franciszek Klimaniec (37 rocz.)
13:30 Krasnowo:
15:00 +Danuta Masiewicz (gr)
16:30 +Eugenia Pilecka (11mc)
18:00 
CZWARTEK, 21 grudnia 2017 
06:30 +Stanisława Moroz (gr)
08:00 +Zofia (10 rocz.) +Józef Marcinkiewicz +Anna 

+Leon Werelich 
08:00  +Mirosław (10 rocz.) i z r. Motuków
08:00 +Józef Bizio (16 rocz.)
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla ks. Toma-

sza Sikorskiego  w dniu imienin
17:30  +Henryk Gniazdowski (10mc) +Waleria
17:30  +Eugenia Pawełek (10mc)
17:30 +Anna Sutuła (5mc)
17:30 +Bernard +Zofia +Henryk Biziewscy
PIĄTEK, 22 grudnia 2017
06:30  +Grzegorz Butkiewicz (5mc)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i 

Jerzego Maksimowicz w 55 rocz. ślubu i rodz.
08:00 +Jan Leończyk (8mc)
08:00 +Halina +Petronela +Bronisław Kossa +Anna 

+Hieronim Ogórkis
08:00 +Stanisław +Genowefa Jastrzębscy
17:30 +Kamil +Helena i z r. Fiedorowiczów
17:30 +Bożena Kotarska (3 rocz.)
17:30 +Danuta Masiewicz (gr)
17:30 +Stanisława Moroz (gr) 
SOBOTA, 23 grudnia 2017
06:30 +Eugeniusz (10 rocz.) i z r. Nowalskich, Bartni-

ków i Żylińskich
06:30 +Ryszard (4 rocz.) +Ewa Maliszewscy
08:00 +Jan Obuchowski (24 rocz.)
08:00 +Anna Maksimowicz (3 rocz.)
08:00 +Jerzy +Helena Sienkiewicz
08:00 +Andrzej Konewko (3mc)
17:30 +Marianna +Mieczysław +Henryk +Jan Stefań-

scy +Antoni Murzyn
17:30 +Daniela Kruszyłowicz
17:30 +Danuta Masiewicz (gr)
17:30 +Stanisława Moroz (gr)

dokończenie na str. 6
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Przyzwyczajamy się do bardzo tradycyjnego obrazu parafii. Chodzimy do kościoła, przeżywamy święta, uro-
czystości, modlimy się… Czy to wystarczy? Dla mniej wymagających, tak. Ale może warto, byśmy pomyśleli 

o pewnej ważnej podpowiedzi, że Parafia jest wspólnotą wspólnot! Budowanie i rozwijanie małych wspólnot, 
ich świadectwo i zaangażowane apostolstwo może doprowadzić do odnowienia parafii. Siłą napędową życia 
parafialnego są małe grupy. Bez nich następuje proces  osłabienia życia wiary i zepchnięcia do poziomu jedynie 
tego, co nakazane, czyli minimalizmu religijnego. Nie wystarczą jednak jakiekolwiek małe grupy. I na pewno nie 
chodzi o kółka adoracji wzajemnej. Śmiało możemy powiedzieć, że nasza Parafia jest bardzo rozwinięta pod 
kątem duszpasterstwa dzieci, młodzieży i dorosłych. Stąd też pragniemy przybliżyć Wspólnoty obecnie istniejące 
przy naszej Parafii i zachęcić do włączenia się w nie.
Pierwszą, którą opisujemy jest SCHOLA DZIECIĘCA. Została założona przez ks. Grzegorza Kunko w roku 2012. Na 

początku było zaangażowane ok. 10 
osób. Spotkania odbywały się jeszcze w 
starych salkach katechetycznych, przy 
wejściu do zakrystii. Schola śpiewała na 
Mszach z udziałem dzieci w niedziele. 
W sejneńskim Ośrodku Kultury można 
było również podziwiać występy Scho-
li podczas koncertów. Po odnowieniu 
Domu Parafialnego, dzieci i młodzież 
spotykały się w nowej salce. Z biegiem 
czasu Schola powiększała się i liczyła 
nawet ok 40 osób. Przychodziły do niej 
dzieci ze Szkoły Podstawowej jak rów-
nież Przedszkolaki. Dzieci występowały 
podczas okolicznościowych koncertów, 
np. z okazji Dnia Matki. W 2016 roku 
podczas obchodów w naszej diecezji 
Światowych Dni Młodzieży, dzieci rów-

nież były czynnie zaangażowane w ich przeżywanie, wykonując piosenki religijne. Warto podkreślić, że zawsze 
angażowali się rodzice tych dzieci. Pierwszym opiekunem i gitarzystą był ks. Grzegorz Kunko, ówczesny wikariusz 
naszej parafii, a pomocą przy dzieciach była Emilka Gryguć.
Od września 2016 roku, po zmianie wikariusza, opiekunem Scholi został ks. Kamil Borys, który pełni nadal tę 
funkcję. Problemem, któ-
ry należało rozwiązać jak 
najszybciej, było znale-
zienie gitarzysty. Obecnie 
tę funkcję pełni p. Alicja 
Chraboł. Wielką pomocą 
jest Natalka Modzelewska, 
która ma świetne podej-
ście do dzieci. Spotkania 
odbywają się w soboty o 
godz. 10, ćwiczymy pio-
senki, które śpiewamy 
podczas niedzielnej Mszy 
Św. o godz 10. Schola 
obecnie liczy ok. 30 osób, 
w wieku od 5 do 12 lat. Zachęcamy dzieci przy różnych okazjach, nade wszystko podczas przygotowań do I Ko-
munii Św. Organizujemy im liczne akcje i wyjazdy, w których dzieci biorą chętnie udział. Zachęcamy dzieci, które 
chcą chwalić Pana Boga swoim śpiewem, do dołączenia do Scholi dziecięcej przy naszej Parafii.  -Ks. Kamil Borys-
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naSi młodzi nabierają ducha
Festiwal Młodych w Piotrkowie Tryb. 

25-26.11.2017

SIEWCA

Pod hasłem „Duchu Święty umocnij moją miłość” w Piotrkowie odbył się XIV Festiwal Nadzieja połączony z IV 
Festiwalem Młodych. Dwudniowa impreza łącząca modlitwę, świadectwa, dyskusje oraz zabawę rozpoczęła się w 

sobotę rano. Uczestnicy fe-
stiwalu po zarejestrowaniu 
się wzięli udział w cyklu 
wydarzeń zaplanowanych 
przez organizatorów m.in. 
z spotkaniu z ks. Piotrem 
Pawlukiewiczem, Mszy 
świętej z Adoracją Naj-
świętszego Sakramentu 
czy koncercie grupy Gra-
ce.  W niedzielę uczestnicy 
festiwalu m.in. modlili się 
z o. Gracjanem Kubicą, 
gwardianem klasztoru oo. 
Bernardynów w Piotrko-
wie, który na koniec te-
gorocznej edycji imprezy 

odprawił Mszę świętą. W 
Festiwalu wzięła udział , 
już po raz kolejny, liczna 
grupa młodzieży (ponad 
80 osób) z naszej Para-
fii, razem z opiekunami 
ks. Tomaszem, p. Teresą 
Ziniewicz-Tur, p. Jolantą 
Krzywicką i p. Elżbietą i 
Tadeuszem Falejczykami, 
którzy od kilku lat są or-
ganizatorami i sponsorami 
wyjazdu młodych. Co roku 
pomaga w tym wyjeździe 
Nadleśnictwo Żyliny. Bóg 
zapłać, młodzież się modli, 
młodzież pamięta, modzież 
jest piękna.


