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Boże Narodzenie bez Jezusa jest próżnym świętowaniem
						

Papież Franciszek

PRAWDY WIARY ...
WIERZYĆ W JEZUSA CHRYSTUSA

P

roblem wiary w Jezusa Chrystusa polega nie tylko na tym, aby upewnić się o historycznym istnieniu
postaci, która zapoczątkowała pewien ruch; od dwóch tysięcy lat usiłujący za pośrednictwem widzialnej
organizacji pielęgnować żywą pamięć o tejże postaci. Oczywiście ogromna część dostępnych źródeł to
świadectwa pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Jednakże opowiadania ewangeliczne i inne pisma nowotestamentalne, ukierunkowane na zebranie w pisemnej formie
doświadczenia orędzia, które głoszone było już od lat w
momencie ich redagowania, znajdują swoje historyczne
potwierdzenie także w literaturze pozabiblijnej.
Zainteresowanie Jezusem z Nazaretu, na przykład ze strony
rzymskiej historiografii, pojawiło się pod wpływem niepokoju, jaki wzniecał Jego ruch. Na przełomie I i II wieku
rozrastał się szybko jako nurt religijny, różny od żydowskiego. Rzeczywiście, w 112 r. po narodzeniu Chrystusa
rzymski zarządca Bitynii (dzisiaj tzw. Azja Mniejsza), Pliniusz
Młodszy, czuje się zmuszony prosić cesarza Trajana o radę,
jak ma postępować wobec zwolenników tej nowej religii,
którzy „zgodnie ze swoim zwyczajem zbierają się w ustalonym dniu, przed wschodem słońca, aby śpiewać hymny
Chrystusowi jako bogu” (Epist. 10,96).
Zaledwie cztery lata później, w 116 r. po narodzeniu Chrystusa, rzymski historyk Tacyt przekazuje nam interesujący
opis: „Swoją nazwę brali oni od Chrystusa, który za panowania cesarza Tyberiusza został skazany na śmierć przez
prokuratora Poncjusza Piłata. Ten szkodliwy zabobon, który chwilowo został stłumiony, rozrodził się nie
tylko na terenie Judei, gdzie miał swoje korzenie, ale także w Rzymie. (Annales 15,44, 2-5).
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

Święta Bożego Narodzenia przybliżają nas do prawdy o bliskości Boga.
Syn Boży, który jest Jednorodzonym Synem Ojca, stał się dla nas
Bogiem – Człowiekiem, Synem Maryi Dziewicy. Stał się podobny do nas
we wszystkim oprócz grzechu. Bliski Bóg pragnący wkroczyć
w rzeczywistość mojego życia po to, aby przynieść
wyzwalającą mnie prawdę o Jego miłości do mnie.
Czy jeszcze jednak w naszych uszach rozbrzmiewają słowa aniołów:
„I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich,
które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»” (Łk 2,14).
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA IV ADWENTU – 24 grudnia 2017

B

óg posłał anioła
Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Łk 1, 26-38
Nazaret, do dziewicy
poślubionej mężowi
imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię
Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś
między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa
i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro
nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane
Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta,
poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem
nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto
ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa
twego». Wtedy odszedł od Niej Anioł.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
łowa, które Maryja wypowiada podczas zwiastowania: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według twego słowa!”, ukazują charakterystyczną cechę
religijności żydowskiej. W początkach Starego Przymierza Mojżesz odpowiada na powołanie Pana nazywając
siebie sługą. Określenie „sługa Boży” odnosi się w Starym
Testamencie do tych wszystkich, którzy zostają powołani
do spełnienia misji dla dobra ludu wybranego: do Abrahama, Izaaka, Jakuba, Jozuego i Dawida. Przykładów
wierności dostarczają również niektóre kobiety, jak królowa Estera, która prosząc o ocalenie Żydów, zanosi modlitwę do Boga i wielokrotnie mówi o sobie: „służebnica
Twoja”. Gdy nadchodzi czas Nowego Przymierza, również
Maryja odpowiada Bogu aktem wolnego poddania się
oraz świadomego powierzenia się Jego woli, wyrażając
pełną gotowość by stać się „służebnicą Pańską”.
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NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – 31 grudnia 2017

G

dy upłynęły dni
ich oczyszczenia
według Prawa MojŁk 2, 22-40
żeszowego, Rodzice
przynieśli Jezusa do
Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. A gdy wypełnili
wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei,
do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża
spoczywała na Nim.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
radycja patrystyczna i teologiczna pomaga nam zinterpretować i wyjaśnić tekst Łukasza o wzrastaniu w
łasce i mądrości w kontekście działania Ducha Świętego. Św. Tomasz, mówiąc o łasce, określa ją wielokrotnie
mianem „gratia Spiritus Sancti”; łaska jest bezinteresownym darem, konkretnym wyrazem przychylności
Boga względem umiłowanego przez Ojca. Mówiąc zaś
o pochodzeniu łaski, Tomasz wyraźnie stwierdza, że jej
przyczyną główną jest moc Ducha Świętego. Jest to łaska usprawiedliwiająca i uświęcająca, która przywraca
człowiekowi przyjaźń z Bogiem w królestwie niebieskim.
W tym darze łaski człowiek otrzymuje Ducha Świętego i
przez nią Duch Święty mieszka w nas. W Chrystusa zaś,
ze względu na osobową unię natury ludzkiej ze Słowem
Bożym, na najwyższą szlachetność Jego duszy, na uświęcającą i zbawczą misję wobec całego rodzaju ludzkiego,
Duch Święty wlewa pełnię łaski. Jednakże pełnia łaski w
Jezusie była odpowiednia do Jego wieku: pozostając
zawsze pełnią, wzrastała z wiekiem. To samo można
powiedzieć o mądrości, którą Jezus posiadał od początku
w pełni, na jaką pozwalał Jego wiek dziecięcy. Z upływem
lat pełnia ta rosła z Nim. Nie była to jedynie ludzka wiedza i mądrość w sprawach Boskich, którą Bóg przekazał
Chrystusowi w Słowie zamieszkującym w Jego człowieczeństwie, ale także i przede wszystkim mądrość jako dar
Ducha Świętego: najwyższy z darów, który udoskonala
możliwości duszy, uzdalniając je do przyjmowania poruszeń Ducha Świętego.

T
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Drodzy Parafianie!
Pełni radości z Narodzenia Pańskiego, życzymy Wam, aby Jezus, który
przyszedł na świat z miłości do człowieka, wyciągnął nad Wami swą błogosławiącą dłoń. Niech Jego przyjście rozjaśni wszystkie mroki ludzkiego życia
i doda Wam sił do nieustannej przemiany serc. Niech Ten, który narodził
się w ubóstwie, stanie się Waszym największym Bogactwem i Skarbem i
każdego dnia uobecnia się w Waszym życiu! Wasi Duszpasterze.
Połamać się opłatkiem z drugim człowiekiem, to znaczy przyjąć go.
Przyjąć go i pozwolić mu, żeby on mnie przyjął,
w całej prawdzie naszego człowieczeństwa, czasem w prawdzie
obciążonej różnymi długami, trudnościami, słabościami. Św. Jan Paweł II

Papieskie Intencje Modlitwy – styczeń 2018
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami
religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA IV ADWENTU, 24 grudnia 2017
Słowo Boże: 2Sm 7,1-16; Rz 16,25-27; Mt 1,26-38

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 31 grudnia 2017
Słowo Boże: Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,22-40

PONIEDZIAŁEK,25grudnia NARODZENIEPAŃSKIE
Słowo Boże: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20

NOWY ROK PAŃSKI 2018, 1 stycznia UROCZ.
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Słowo Boże: Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

WTOREK, 26 grudnia Święto św. Szczepana
Słowo Boże: Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22
ŚRODA, 27 grudnia Święto św. Jana Apost. i Ew.
Słowo Boże: 1J 1,1-4; J 20,2-8
CZWARTEK, 28 grudnia Święto Św. Młodzianków Męczenników
Słowo Boże: 1J 1,5-2,2; Mt 2,13-18
PIĄTEK, 29 grudnia V Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Słowo Boże: 1J 2,3-11; Łk 2,22-35
SOBOTA, 30 grudnia VI Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Słowo Boże: 1J 2,12-17; Łk 2,36-40
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WTOREK, 2 stycznia 2018 Wsp. św. Bazylego
Wlk i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK
Słowo Boże: 1J 2,22-28; J 1,19-28
ŚRODA, 3 stycznia Wsp. Najśw. Imienia Jezus
Słowo Boże: 1J 2,29-3,6; J 1,29-34
CZWARTEK, 4 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: 1J 3,7-10; J 1,35-42
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 5 stycznia Wsp. bł. Marceliny Darowskiej
Słowo Boże: 1J 3,11-21; J 1,43-51
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 6 stycznia OBJAWIENIE PAŃSKIE
Słowo Boże: Iz 60,1-6; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12
SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

WIGILII CZAS NASTAŁ ...
obrzęd Wieczerzy Wigilijnej
Pamiętajmy o tym, że wieczerza wigilijna ma charakter religijny i w takim duchu, duchu jedności,
wspólnoty i miłości powinniśmy ją przeżywać. Zapraszam więc do zapoznania się z jej przebiegiem.
1. ZAPALENIE ŚWIECY
Na stół wigilijny pod obrus wkłada się garść siana, stawia się talerz z opłatkiem, potrawy wigilijne oraz
świecę. Ojciec lub matka, zapalając ją, mówi: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen.
Wprowadzenie: Dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w
stajence betlejemskiej jako bezbronne Dziecię. Opowiada nam o tym Ewangelia. Stojąc, wysłuchajmy z wiarą słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie
narodzin Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
2. LEKTURA EWANGELII według św. Łukasza (Łk 2, 1- 14) - znaleźć w Piśmie Świętym.
Po Ewangelii zaśpiewajmy kolędę: Wśród nocnej ciszy...
3. WSPÓLNE PROŚBY
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny odmawia niżej podane prośby:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś
nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię:
– Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Wysłuchaj nas, Panie!
– Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Wysłuchaj nas, Panie!
– Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz
i umocnij Dobrą Nowiną tej Świętej Nocy. Wysłuchaj nas, Panie!
- Naszych zmarłych bliskich i znajomych (tu wymieniamy imiona) obdarz szczęściem i światłem
Twej chwały. Wysłuchaj nas, Panie!
Wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską: Ojcze nasz...
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny: Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc przyszedłeś na
świat rodząc się w grocie betlejemskiej z Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu
światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozostań w naszej rodzinie i zespól ją więzami Twojej miłości,
a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na na
wieki wieków. Amen.
4. DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM
Głowa rodziny rozpoczyna dzielenie się opłatkiem tymi lub innymi słowami:
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Twojego
Syna; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu.
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i naucz nas
dzielić się życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy
wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć.
Dzieląc się opłatkiem, przebaczamy sobie wzajemne urazy i składamy życzenia.
5. WIECZERZA
Przed posiłkiem najstarszy z Rodziny odmawia modlitwę:
- Pobłogosław Panie Boże nas, te pokarmy i tych, którzy je przygotowywali, na pamiątkę Narodzenia Twego Syna Jednorodzonego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
W czasie wieczerzy wigilijnej śpiewajmy kolędy. Dziadkowie i rodzice niech opowiadają dzieciom o
przeżyciach ze swego dzieciństwa i przekazują im dawne polskie zwyczaje bożonarodzeniowe. Niech
ten wieczór będzie ciepły, miły i pełen radości. Po wieczerzy odmawiamy modlitwę:
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość
do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.
Amen.
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Z nauczania Papieża
Franciszka

ZAWSZE W DRODZE
„Lud w drodze”, który poruszając się «między łaską
a grzechem», zdąża naprzód w historii ku «pełni
czasów». A w tym ludzie jest każdy pojedynczy
chrześcijanin, który przebywa swoją osobistą drogę ku dniowi, w którym znajdzie się « twarzą w
twarz» z owym Bogiem, który tymczasem «nigdy
nie zostawia nas samych». Taki obraz, obejmuje
całą historię zbawienia. W Dziejach Apostolskich
(13, 13-25) czytamy o nauczaniu św. Pawła w Antiochii Pizydyjskiej. Uwagę zwraca fakt, że «Paweł,
aby mówić o Jezusie, wychodzi od dawnych czasów;
zaczyna od momentu, kiedy lud wyszedł z Egiptu».
Tak samo czynił Szczepan, który, «zanim został ukamienowany, głosił Jezusa Chrystusa, ale zaczyna
od Abrahama, jeszcze dawniej». I podobnie czyni
Jezus wobec uczniów z Emaus, kiedy «wyjaśniał
proroków, zaczynając od Mojżesza». «Dlaczego nie
przechodzili od razu do istoty nauczania którą jest
Jezus Chrystus, jak na przykład czynił to Marek na
początku Ewangelii». Natomiast powiedział, «prawie wszyscy zaczynają głoszenie od początku, od
historii». Jest to spowodowane faktem, że «Bóg dał
się poznać w historii – Boże zbawienie, ta wspaniałość Jego miłosierdzia, ma wielką historię, długą
historię; historię łaski i grzechu».

6

NAROD
PANA J
Kiedy z waszymi rodzinami będziecie modlić się w domu przed szopką,
pozwólcie się przyciągnąć przez czułość Dzieciątka Jezus, który urodził
się ubogi wśród nas, by dać nam swą
miłość. Papież Franciszek

D

la Maryi nadszedł czas rozwiązania. Ale tylko
w płaszczyźnie naturalnej i fizycznej. Bo jeśli
chodzi o Jej wiarę to „dla Maryi nadszedł czas zaufania”. Maryja i Józef mieli do pokonania 180 km
z Nazaretu do Betlejem. Można powiedzieć, że pan
Jezus nauczył się przemierzania całej Palestyny od
swojej Mamy, podróżując w Jej łonie.
Trudną niespodzianką był brak jakiegokolwiek miejsca i noclegu w całym Betlejem. Co myślała wtedy
Maryja? Co myślał Józef? Z pewnością był to dla nich
„czas zaufania”. Jakże Bóg mógł o nich zapomnieć?
A o Synu? Czyż to nie Anioł powiedział, że ma być
Synem Najwyższego? Dlaczego więc Bóg zostawia
swego Syna bez domu, bez opieki, bez noclegu?
Czy Maryja nie miała pokusy, by wątpić? A jednak
zaufała, bo „czas zaufania” wymaga ufności.
Kolejnym zaskoczeniem, w tej radosnej tajemnicy,
był widok stajni. To tu, na sianie – nie wśród dworzan, ale„wśród bydlęty”– ma się narodzić Syn Króla
królów, Syn Boga Najwyższego. Dlaczego Bóg na to
pozwala? Dlaczego zostawił nas z tym wszystkim?
Dlaczego jest zupełnie inaczej, niż być powinno?
Nie wiemy, czy Maryja wątpiła, czy będąc wierną
służebnicą Pańską, w zetknięciu z tak niepojętą wolą
swego Najwyższego Pana po prostu bardzo Mu ufała. Być może, Bóg miał swój plan w tym, żeby Jego
Syn urodził się właśnie w tak ubogich i nędznych
warunkach? Może to wszystko było zamierzone?
Przecież Maryja już wcześniej doświadczyła przedziwnego działania Boga podczas poczęcia Jezusa.
Ostatecznie tajemnica zakończyła się radośnie:
„Dziecię nam się narodziło! Syn został nam dany!”
SIEWCA

DZENIE
JEZUSA

– zgodnie z obietnicą proroka Izajasza (9,5). Zaufanie
Maryi zostało nagrodzone. Przybiegli pasterze, opowiadając o śpiewających aniołach, przyszli mędrcy
ze Wschodu z przedziwnymi darami. A więc to prawda! Bóg natchnął i przysłał osoby, które zaświadczyły,
że wszystko jest w porządku, że On sam czuwa, że
nie zostawił, że tak to sobie zaplanował, gdyż takie
było Jego upodobanie.
To bardzo pouczająca tajemnica. Aby doświadczyć
jej radości, trzeba najpierw zaufać, że Bóg wie, co
robi. Również w naszym życiu Pan nie zawsze prowadzi nas na skróty, nie prostą i normalną drogą, nie
zawsze bezboleśnie. Pan dobrze wie co robi. Cały
czas troszczy się o nas i panuje nad sytuacją. Bez
Jego wiedzy włos z głowy nam nie spada. Trzeba
tylko bardzo ufać. Kiedy więc zaczynają się niespodziewane problemy, należy powiedzieć sobie z
radością: zaczął się dla mnie czas zaufania. Ciekawe
co Bóg przygotował na koniec? O. Łukasz Przybyło CMF
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A GDZIE MIEJSCE
DLA JEZUSA ?

J

akże odległe od warunków Twojego narodzenia, Jezu, jest nasze świętowanie, suto zastawionych stołów, dekoracji spójnych z najnowszymi
trendami: motywów z gwiazdkami, płatkami
śniegu, rozbawionych twarzy Mikołaja, reniferów,
mieszkań pachnących piernikiem, goździkami,
pomarańczami i zielonymi gałązkami świerku.
Odnosi się wrażenie, że współcześnie dokonano
zamachu na istotę chrześcijańskiej treści i sposobu przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Z
pewnością zauważamy, jak szybko między innymi w supermarketach i galeriach handlowych
już na początku listopada pojawiają się choinki,
lampki, prezenty i mikołaje. Wszystko nam mówi
o tym, że zbliżają się święta. Trudno jednak dostrzec o jakich świętach mówimy. I towarzyszy
nam wszędobylskie hasło: promocja – pamiętaj
o prezentach dla bliskich. I owszem dajemy prezenty, tylko czy wiemy dlaczego chcemy podzielić
się radością? Prawda. Z czego jednak wynika ta
radość? Z tego, że możemy się spotkać, zobaczyć
najbliższych. Nagle wpadamy w szał świątecznych
przygotowań, planujemy wydatki, organizujemy
spotkania. Wszystko dlatego, że będą święta. A
gdy przychodzi wyczekiwany czas, okazuje się
tak często, że to z czym pozostajemy, to nasze
zmęczenie i niezadowolenie, w sercu pozostaje
pustka i frustracja.
W jaki sposób pomóc współczesnemu człowiekowi odnaleźć istotę świąt Bożego Narodzenia? W
Moim przekonaniu nie ma innej drogi niż przeżycie z Jezusem. Zarezerwowania sobie czasu
dla Tego, który przychodzi. Z latami nabieramy
wprawy, chcemy mieć więcej czasu dla siebie i
innych. Czy chcemy go mieć więcej dla przychodzącego na świat Jezusa? Syn Boży przyszedł na
świat gdzieś na peryferiach miasteczka w stajni.
Czytając fragment Ewangelii św. Łukasza: „położyła Go w żłobie” w moim sercu pojawia się
pytanie: Co czułaś wtedy Maryjo? Twoje dziecko,
o którym wiedziałaś, kim jest, przychodzi na świat
w warunkach człowieka.
Jakże odległe od warunków Twego narodzenia
Jezu, jest nasze świętowanie. Jak sprawić, żeby
On narodził się we mnie? Pójdź i Dziecię zobacz.
Pokonaj może najdłuższą drogę twego życia –
drogę do kościoła. W nim usłyszysz słowa o Narodzeniu Jezusa. Nie znajdziemy innego sposobu
na prawdziwe przeżycie liturgii Kościoła, która
przez jej sprawowanie urzeczywistnia zbawcze
dzieła Boże.
		
O. Jarosław Pakuła OFM
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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

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
03/12/2017 Zuzanna Gołkowska
10/12/2017 Igor Sławiński

Odeszli do wieczności:
UWładysława Cichanowicz, Sejny
(l. 97) zm. 02/12/2017
UKrystyna Picheta, Dowiaciszki
(l. 60) zm. 03/12/2017
UAnna Grabowska, Sejny
(l. 86) zm. 07/12/2017
UZofia Sawicka, Posejny (l. 73) zm. 08/12/2017
UMichalina Delnicka, Nowosady (l. 85) zm. 10/12/2017
UMarian Essel, Jodeliszki (l. 84) zm. 15/12/2017
UJadwiga Dziemidko, Sejny (l. 83) zm. 15/12/2017
UTadeusz Adamowicz, Degucie (l. 60) zm. 16/12/2017
UTadeusz Waluś, Bubele (l. 75) zm. 17/12/2017
UAntoni Pachutko, Sejny (l. 64) zm. 14/12/2017

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na prace remontowe w tym
roku przy naszej bazylice:
Fiedorowicz Romuald Marianna,Sejny, Parkowa
Paciukanis Romualda Stanisław,Sejny, Wileńska
Maksimowicz Bolesława,Posejny
Sikorscy Andrzej Janina,Sejny, 11 Listopada
Sojka Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Waszkiewicz Zygmunt Janina,Sejny, Pl. Św. Agaty
Jakubowska Maria,Sejny, Nowa
Jakubowscy Wirginia Krzysztof,Sejny, Nowa
Jakubowska Joanna,Sejny, Zawadzkiego
Miszkiel Bogumiła,Sejny, Zawadzkiego
Sianowska Halina,Sejny, Zawadzkiego
Kamińska Anna ,Sejny, Wojska Polskiego
Brzezińska Stanisława,Sejny, Piłsudskiego
Gobczyńscy Jan Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Szafranowscy Henryk Marianna,Sejny, Woj Polskiego
Moroz Piotr Janina,Sejny, Nowa

8

Olsztyn Teresa Jan,Sejny, Wileńska
Szułowicz Czesław Wiesława,Grudziewszczyzna
Gwiazdowska Jadwiga,Sejny, Parkowa
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Matulewicz Anna Stanisław,Sejny, Jodłowa
Suchodolscy Mirosław Krystyna,Zaruby
Andrukanis Kazimierz Zofia,Świackie
Radzwiłko Zdzisław Grażyna ,Sejny, Zawadzkiego
Wiżlańscy Barbara Andrzej,Sejny, Wileńska
Buchowscy Daniela Witold,Sejny, Grodzińskiego
Sienkiewicz Józef Anna,Sejny, Targowa
Żegarscy Grażyna i Jan,Sztabinki
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Mieczkowski Mieczysław,Sejny, Piłsudskiego
Gerwel Mirosław Teresa,Łumbie
Matwiejczyk Teresa,Sejny, Konarskiego
Jasińska Łucja Katarzyna,Sejny, Konarskiego
Gołąbek Robert Stanisława,Sejny, Strażacka
Miszkiel Józef Barbara,Sejny, 1 Maja
Gajdzińscy Marian Jadwiga,Sejny, Parkowa
Nazaruk Szymon Dorota,Sejny, Konopnickiej
Urwanowicz Halina Eugeniusz,Sejny, Zawadzkiego
Meyza Ewa,Sejny, Zawadzkiego
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Karłowicz Marianna Józef,Sejny, Konarskiego
Kluza Jan,Sejny, Parkowa
Cewkowicz Stanisław Danuta,Sejny, Woj Polskiego
Janczulewicz Piotr Teresa,Sejny, Topolowa
Iwaszewscy Tadeusz Halina,Sejny, Targowa
Szruba Wacław Janina,Sejny, Emilii Plater
Żynda Grażyna Stanisław,Łopuchowo
Siebert Anna,Sejny, Zawadzkiego
Rzeniecka Marianna,Sejny, Parkowa
Ramel Mariusz Marta,Marynowo
Motuk Krystyna Ryszard,Sejny, Jodłowa
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Jaroszewicz Danuta Katarzyna,Sejny, Grodzińskiego
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Zubowicz Janina ,Sejny, Nowa
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Motuk Krystyna Ryszard,Sejny, Jodłowa
Daniłowicz Zofia,Sejny, Wojska Polskiego
Moroz Romuald Helena,Zaleskie
Gaber Jan Halina,Sejny, Łąkowa
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 24.12.2017 - 07.01.2018
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
PONIEDZIAŁEK, 25 grudnia 2017
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
08:30 +Natalia Tomkiewicz (27 rocz.)
08:30 +Olgierd +Anna Jasiewicz i z r. Jurczukanisów
08:30 +Stanisława Moroz (gr)
10:00 +Zygmunt +Franciszka Luto +Piotr Grzybowski
10:00 +Danuta Sankowska (4 rocz.)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jubilatów
Barbary i Dariusza Kruszyłowiczów w 25 rocz.
ślubu i dla rodziny
11:30 +Danuta Masiewicz (gr)
17:30 +Alicja i z r. Tujakowskich i Romanowskich
WTOREK, 26 grudnia 2017 Święto św. Szczepana
07:00 +Szczepan +Walenty +Marian Poświatowscy
07:00 +Danuta Masiewicz (gr)
08:30 +Leonard +Janusz Obuchowscy +Jadwiga
Gołębiewska +Halina Błaszczak
10:00 +Anna +Zofia +Julian +Agata +Julian z r.
Ponganisów +Marek Skiwski
11:30 +Józef +Zofia Szyryńscy +Stanisław +Czesława
Szułowicz
11:30 +Teresa Senda (9mc)
11:30 +Stanisława Moroz (gr)
Krasnowo: Za parafian
13:00 LT:
17:30 +Marianna Palewicz-Baranowska +Stanisława
+Malwina +Franciszek z r. Palewiczów
ŚRODA, 27 grudnia 2017 Święto św. Jana Apostoła
06:30 +Wojciech Wilkiel (2mc)
06:30 +Marek Ostrowski (3mc)
08:00 +Marian +Marianna +Kazimierz +Stefania
08:00 +Franciszek (25 rocz.) +Czesława Kołpak
08:00 +Stanisława Moroz (gr)
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
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17:30 +Józef Makarewicz (20 rocz.) i z rodziny
17:30 +Piotr +Paweł Wróblewscy
17:30 +Stefania +Franciszek +Piotr z r. Jakubowskich
17:30 +Wojciech (1 rocz.) +Genowefa (5mc) Sojko
CZWARTEK, 28 grudnia 2017
Święto Młodzianków Męczenników
06:30 +Stanisława Moroz (gr)
08:00 +Jadwiga Kowalik (10 rocz.)
08:00 +Walerian Kuczyński (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Danuta Masiewicz (gr)
17:30 +Benedykta +Stanisław (36 rocz.) Sidor
17:30 +Witold Gilis (11mc)
17:30 +Marian Radziun (10 rocz.)
PIĄTEK, 29 grudnia 2017
V Dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego
06:30 +Stanisława Moroz (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jakuba
Fiedorowicza w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Józef Wołyniec (9mc)
08:00 +Anna +Bolesław +Jan z r. Andrukanisów
08:00 +Stanisław i z r. Korzenieckich
17:30 +Józef +Grażyna +Wiesłąw +Emilia Wowak
17:30 +Dariusz Sienkiewicz (4mc)
17:30 +Jadwiga Fiutowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Danuta Masiewicz (gr)
SOBOTA, 30 grudnia 2017
VI Dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego
06:30 +Roman Koronkiewicz (6mc)
08:00 +Weronika Kozłowska (5mc)
08:00 +Józef +Helena Kubrak
08:00 +Janina Andrejczyk
08:00 +Danuta Masiewicz (ost.gr)
17:30 +Władysława +Jan +Stanisław +Marian
+Tadeusz Tydman
17:30 +Henryk Karczewski +Bronisław +Sygit Kulesza
+Piotr Januszanis
17:30 +Stanisława Moroz (ost.gr)
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 31 grudnia 2017
07:00 +Szymon (24 rocz.) +Krystyna z r. Poszwa
08:30 +Helena (9 rocz.) +Hieronim Kozłowscy
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB
i zdrowie dla Adama
11:30 Za parafian
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: dziękczynna
za wszystkie łaski mijającego roku
11:30 +z r. Niewulisów, Soroko i Sienkiewiczów
13:00 LT
KRASNOWO:
17:30 +Ks. Sylwester +Marian
PONIEDZIAŁEK, NOWY ROK PAŃSKI 2018
07:00 +Jan Leończyk (gr)
08:30 +Mieczysław +Bonifacy Albowicz
10:00 +Franciszek (17 rocz.) +Elżbieta +Paweł
+Witold z r. Koneszko
11:30 Za parafian
13:00 LT:
17:30 +Anna Sutuła (gr)
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WTOREK, 2 stycznia 2018
06:30 +Weronika Staśkiewicz (27 rocz.)
08:00 +Regina Łostowska (8mc)
08:00 +Zofia Szyryńska (12 rocz.) i z rodziny
08:00 +Irena Mackiewicz (9mc)
08:00 +Jan Leończyk (gr)
17:30 +Anna Sutuła (gr)
ŚRODA, 3 stycznia 2018
06:30 +Anna Sutuła (gr)
06:30 +Zofia Krajewska (8mc)
08:00 +Stanisława +Wiktor +Anna z r. Budowiczów
08:00 +Władysława +Stanisław i z r. Morozów
08:00 +Jan Leończyk (gr)
17:30 +Helena Żukowska (3mc)
CZWARTEK, 4 stycznia 2018 pierwszy miesiąca
06:30 +Anna Sutuła (gr)
08:00 +Janusz Kozakiewicz (4mc)
08:00 +Krystyna Picheta (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Władysława Cichanowicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Jan Leończyk (gr)
17:30 +Józef Grzybowski (11mc)
PIĄTEK, 5 stycznia 2018 pierwszy miesiąca
06:30 +Jan Leończyk (gr)
08:00 +Franciszek Kamiński (4mc)
08:00 +Marek Sapiega
08:00 +Agata +Józef i z r. Waszkiewiczów

W

08:00 +Czesław Czerep (3 rocz.)
16:00 +Anna Sutuła (gr)
17:30 +Witold Durtan (4mc)
SOBOTA, 6 stycznia 2018 OBJAWIENIE PAŃSKIE
07:00 +Zofia Okulanis
07:00 +Anna Sutuła (gr)
08:30 +Helena Rekus (9mc)
08:30 +Marianna Budowicz
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Heleny
Grzybowskiej w 84 rocz. urodz.
11:30 Za parafian
11:30 +Jan Leończyk (gr)
13:00LT
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa Jańcza w 50 rocz. urodz. i dla r.
17:30 +Alina Ogórkis (3mc)
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 7 stycznia 2018
07:00 +Anna Sutuła (gr)
08:30 +Józef Fidrych (9 rocz.)
10:00 +Irena +Przemysław Luto (8mc)
10:00 +Wanda Herbszt (1 rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 +Jan Leończyk (gr)
13:00LT
KRASNOWO: +Stanisław Łobik (4mc)
17:30 +Andrzej Łabanowski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Boże Narodzenie Msze Święte o godz. 8.30; 10.00; 11.30 i 17.30. We wtorek drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia, Msze Święte jak w każdą niedzielę. W liturgii czcimy św. Szczepana, pierwszego męczennika, który przypomina, że prawda o Zbawicielu warta jest każdej, nawet największej ofiary. Pamiętajmy, że
wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Tradycyjnie tego dnia w kościołach całej Polski składamy ofiary
na potrzeby katolickich uczeni, a u nas w diecezji na nasze Seminarium Duchowne.
ktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta. W środę,
27 grudnia, wspominamy św. Jana Apostoła, największego teologa wśród Ewangelistów. W czasie
wieczornej Eucharystii będzie poświęcone wino - ku czci św. Jana, któremu podano zatruty kielich wina, a
wypiwszy go pozostał przy życiu. My też będziemy mogli skosztować poświęconego wina. We czwartek,
28 grudnia, wspominamy Świętych Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień modlitw
w intencji dzieci nienarodzonych. Tego dnia na świąteczną Eucharystię zapraszam szczególnie rodziców z
małymi dziećmi – zostanie im udzielone specjalne błogosławieństwo. W świąteczny piątek oktawy Narodzenia Pańskiego post piątkowy nie obowiązuje.
niedzielę, 31 grudnia obchodzić będziemy Święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa.
Zapraszamy małżonków, aby przyszli razem na Eucharystię - na każdej Mszy św. będzie okazja odnowienia ślubów małżeńskich i otrzymania specjalnego błogosławieństwa. Po wieczornej Mszy św. będzie
wystawienie Najśw. Sakramentu i uroczyste Te Deum Laudamus... Ciebie Boga wysławiamy za dobiegający
końca Rok Pański 2017.
owy Rok rozpocznie się w poniedziałek, 1 stycznia. Obchodzimy tego dnia uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi. Jest to także dzień szczególnej modlitwy o pokój w świecie, w Ojczyźnie naszej, w
naszych rodzinach i w naszych sercach. Msze św. w porządku niedzielnym.
roczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli obchodzić będziemy w sobotę, 6 stycznia. Jest to
dzień świąteczny, wolny od pracy - porządek Mszy św. będzie jak w niedzielę. O godz. 14.00 zapraszamy
na Orszak Trzech Króli, rozpoczniemy go przed naszą Bazyliką, zachęcamy, aby przebrać się za króla, anioła,
czy kogokolwiek z otoczenia Pana Jezusa. Zapraszamy całe rodziny na to radosne wydarzenie.
erdeczne Bóg zapłać tym, którzy pomogli nam przygotować tegoroczne święta, dekorując naszą
świątynię, ks. Tomaszowi i młodzieży za przygotowanie tegorocznego żłóbka. Bardzo dziękujemy za
przysłane do Parafii życzenia urzędom, stowarzyszeniom, szkołom, instytucjom oraz osobom prywatnym.
Ogarniamy Was naszą modlitwą i życzymy Bożego błogosławieństwa we wszelkich dobrych działaniach
w Nowym Roku Pańskim 2018.
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SIEWCA MŁODYCH
RORATY ZE ŚW. JÓZEFEM
Czas grudniowy to wśród dzieci czas oczekiwania na św. Mikołaja i na prezenty. Specjalny Gość pojawił się w
naszej Bazylice podczas roratniej Mszy Świętej, a później udał się na spotkanie z dziećmi w Szkole Podstawowej
w Krasnowie. Wielka radość, upominki i rozmowy, oraz pamiątkowe zdjęcia - to owoce wizyty św. Mikołaja.
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-Ks. Kamil Borys-
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KOLĘDA 2018,
CZYLI ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

O

dwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę rozpoczniemy we wtorek,
2 stycznia. Pragniemy wejść do Waszych domów i mieszkań, aby
spotkać się z domownikami, w miarę możliwości niech wszyscy będą
obecni. Kolęda to nie jest prywatna wizyta księdza, ale ma ona wymiar
duszpasterski i jest to przede wszystkim okazja do wspólnej modlitwy.
Potraktujmy to spotkanie odświętnie poprzez ubiór i zachowanie. Na
stole przykrytym białym obrusem niech będzie krzyż i zapalone świece,
woda święcona, którą przynosimy z kościoła, kropidło i otwarta księga
Pisma Świętego. Jeśli jest to możliwe, niech ktoś z domowników na
początku modlitwy przeczyta dowolny, krótki fragment Ewangelii, potem wspólna modlitwa i błogosławieństwo domu. W tym roku wprowadzamy pewną nowość. Otóż przed kapłanem pójdą ministranci lub
młodzież należąca do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zapukają
do naszych drzwi i poinformują, że kapłan jest już blisko, u sąsiadów.
Będą mieli ze sobą puszkę, do której będziemy mogli złożyć ofiarę na
fundusz dziecięco - młodzieżowy przy naszej Parafii. Te fundusze będą
dofinansowaniem wyjazdów dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i innych wyjazdów. W wielu
parafiach jest ten zwyczaj praktykowany. Prosimy o życzliwość i przyjęcie tego zwyczaju wśród naszych
parafian. Kolędę rozpoczynać będziemy w mieście około godz. 16.00, a kończyć nie później niż 21.30. Na
wioskach rozpoczynać będziemy o godz. 9.00 – niech umówiony przedstawiciel wioski przyjedzie po księdza. Kolędowanie na wioskach będzie w soboty, chcemy bowiem spotkać się ze wszystkimi domownikami,
a więc również z pracującymi lub uczącymi się w tygodniu i spotkanie z nimi możliwe jest tylko w sobotę.
Przez okres trwania kolędy biuro parafialne będzie czynne przed południem, a w sobotę po południu.

Plan kolędy na najbliższe dni:
Wtorek, 2 stycznia - ul. Konarskiego 13, 13A, 15 oraz domy jednorodzinne
Środa, 3 stycznia - ul. Konarskiego 17, 19, 21; Mickiewicza, Leśna i Projektowana
Czwartek, 4 stycznia - ul. Zawadzkiego 6, 8, 10.
Piątek, 5 stycznia (od g. 18.00) – ul. Zawadzkiego 12, 14, 18, 20
Sobota, 6 stycznia - Dom Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
Poniedziałek, 8 stycznia - ul. Zawadzkiego - dokończenie (numery parzyste i nieparzyste), Emilii Plater
Wtorek, 9 stycznia - ul. Wojska Polskiego 9, 11, 13, 15, 17
Środa, 10 stycznia - ul. Wojska Polskiego 19, 19A, 19B, domy jednorodzinne
Czwartek, 11 stycznia - ul. Wojska Polskiego 21, 60, 60C
Piątek, 12 stycznia - ul. Grodzińskiego, Jodłowa, Kasztanowa, Wierzbowa, Broniewskiego, Akacjowa,
Brzozowa, Topolowa, Cisowa, Lipowa, Dębowa, Klonowa.
Sobota, 13 stycznia (od g. 9.00) - Zaruby, Olszanka, Świackie (1); Klejwy (2); Posejny (1); Konarskiego
- dokończenie; ul. Elektryczna i Kolonia Sejny
Poniedziałek, 15 stycznia - ul. Wileńska, 11 Listopada, ul. Targowa, Łączna, Rittlera, Szkolna,
			
Żwirki i Wigury, Niecała
Wtorek, 16 stycznia - ul. 1 Maja; ul. Piłsudskiego 18, 20, 22, 28A, 36, 38 .
Środa, 17 stycznia - ul. Piłsudskiego – dokończenie, Plac Św. Agaty, Strażacka, Powstańców Sejneńskich
Czwartek, 18 stycznia - ul. Konopnickiej, Grodzka, Przyrzeczna, Głowackiego, Krzywa
Piątek, 19 stycznia - ul. Młynarska, Nowa, Ogrodowa, Słowackiego, Parkowa 1, 1A, 3, 5
Sobota, 20 stycznia (od g. 9.00) – Sankury i Krasnowo; Daniłowce; Sumowo; Skustele i Łopuchowo,
			
Babańce.
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