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Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

8 XII - Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny
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Matka Boża Pasierbicka (Galeria Obrazów w naszym Klasztorze)

WIERZĘ ...
DUCH I MARYJA:

niepokalane poczęcie Jezusa

• Bóg Abba jest sprawcą poczęcia
• Syn zostaje poczęty
• Duch wraz z Maryją jest niepokalanym poczęciem
Właśnie tak! Duch w Maryi i Maryja w Duchu są niepokalanym
poczęciem Jezusa. Z tej perspektywy odkrywamy głębię i
rozległość dogmatu niepokalanego poczęcia, który nie sprowadza się tylko do poczęcia Maryi bez grzechu (jako Niepokalanej), ale obejmuje też niepokalane poczęcie Jezusa w
Duchu, konsekrującym całą Jej egzystencję. Dobrze wyrażają
to artykuły Credo – najpierw jest: „który począł się z Ducha
Świętego”, a potem: „narodził się z Maryi Panny”.
Według tego wyjaśnienia, Bóg Abba nie jest przez Maryję
pozbawiony chwały należnej Mu jako witalnemu źródłu egzystencji Jezusa w wieczności i w czasie. Maryja nie działa jako
małżonka Boga Ojca. Najświętsza Maryja Panna, jest Matką
Syna Bożego, ponieważ całkowicie przeniknęła Ją moc Ducha
Świętego. Została naznaczona pieczęcią Ducha Świętego, i
to naznaczona na zawsze: „Konsekrowana przez Ducha dla
misterium, aby służyła świętemu poczęciu Syna na świecie”
(F. X. Durrwell).
Takie jest miejsce Maryi w misterium wcielenia: Duch Święty i
Najświętsza Maryja Panna. Ludowa pobożność tytułuje Maryję
„Oblubienicą Ducha Świętego”. W sformułowaniu tym ujawnia
się wyczucie głębokiego związku Maryi z Duchem, chociaż
żaden tekst biblijny nie zasugerował nam oblubieńczej relacji
tego typu. Jej dziewicze macierzyństwo zostaje w ten sposób usytuowane w sferze transcendencji i
świętości, nie zaś w sferze czysto immamentnej i doczesnej.
Z książki Wierzę wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM - ROZWAŻANIA
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.
2 grudnia Mt 9,27-31 W żadnym czasie Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która
jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i
jakie jej zagraża. (św. Jan Paweł II)
17 grudnia Mt 1,1-17
Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia
się do Zbawiciela, w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość
staje się czystsza. (św. Faustyna)
20 grudnia Mt 21,23-27
Jakim jest Bóg w Istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł
anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: „poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów
Jego. (św. Faustyna)
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA I ADWENTU – 2 grudnia 2018

J

ezus powiedział do
swoich uczniów:
«Będą znaki na słońŁk 21, 25-28
cu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi
trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i
jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem
moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna
Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i
wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie
ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie
były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk
doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich,
którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
ały Kościół jest wezwany do czuwania. Jesteście wezwani, drodzy bracia, ażeby czuwać w oczekiwaniu
na przyjście Pańskie. Może tak jak czuwali pasterze w
noc betlejemską. A może tak, jak mieli czuwać apostołowie, których Chrystus zabrał ze sobą do Ogrójca na
noc przed swoją męką. Jesteście wezwani do czuwania
przy tajemnicy Narodzenia, a zarazem w perspektywie
tajemnicy paschalnej, kiedy wypełnia się do końca
zbawcze przyjście Odkupiciela świata. Biskup Rzymu
pragnie wezwać cały Kościół do tego czuwania, do
którego wzywał Chrystus swych apostołów.

C

NIEDZIELA II ADWENTU - 9 grudnia 2018
yło to w piętnastym
roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy PonŁk 3, 1-6
cjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego
Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą
Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza
skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zacha-
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riasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad
Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia
grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka
Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina
zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami
gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
najduje się w tych słowach Jana nad Jordanem
dalekie echo obrazów proroków, u Jana ta wizja
staje się wołaniem i ogłoszeniem chwili: Mesjasz jest
bardzo blisko. W ten sposób liturgia słowa dzisiejszej niedzieli pełna jest historycznej treści Adwentu.
Poprzez tę treść przebija inne wołanie liturgiczne,
już nie związane z daleką przeszłością, ale z naszym współczesnym adwentem, jaki przeżywamy
w Kościele. Adwent jest przepojony nie tylko przygotowaniem do tego, co ma się dokonać, jest także
oczekiwaniem tego, co już się dokonało, co jednakże
winno stale odnawiać się w pamięci i w sercu, aby
nie przeminęło z przeszłością, ale nieustannie stanowiło naszą teraźniejszość i naszą przyszłość.

Z

NIEDZIELA III ADWENTU – 16 grudnia 2018

G

dy Jan nauczał
nad Jordanem,
pytały go tłumy:
Łk 3, 10-18
«Cóż mamy czynić?»
On im odpowiadał:
«Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który
nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni».
Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli
do niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im
powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co
wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «a my
co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim
pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie,
lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie». Gdy więc
lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w
swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on
tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą;
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem
dokończenie na str. 4
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godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w
ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
REFLEKSJA NIEDZIELNA
dzisiejszej liturgii widzimy Jezusa, który przyłącza się do tłumu pokutników, by razem z nimi przyjąć chrzest
z rąk Jana Chrzciciela. Ryt zanurzania w wodach Jordanu był symbolem wewnętrznego oczyszczenia, a
także znakiem przyjęcia orędzia Poprzednika. Zapowiedziany i wyczekiwany Mesjasz przyszedł na świat jako
syn znanego i obecnego w historii ludu: Narodu Wybranego, przyjął jego religię i doprowadził ją do pełni Objawienia. Podczas chrztu w niezwykły sposób objawiło się bóstwo Jezusa. Rzeczywistość ta ma dla naszej wiary
podstawowe znaczenie; wierzymy w Jezusa Chrystusa i wypełniamy Jego przykazania dlatego, że jest Słowem
Wcielonym. Jego bóstwo, które z miarą w pełni uznajemy, nadaje pełny sens naszemu chrześcijańskiemu życiu.
Podczas chrztu ujawnia się również odkupieńcza misja Chrystusa. Bóg stał się człowiekiem w Chrystusie, aby
nas wybawić od grzechu. I rzeczywiście Jezus ustanawia swój chrzest, zmieniając radykalnie jego znaczenie: od
tej pory nie jest on tylko gestem symbolicznym, ale czynnością sakramentalną, która zmazuje grzech wpisany
w ludzką naturę i obdarza życiem Bożym.

W

Siostra Faustyna u progu Adwentu 1936 roku pisała:
„Matka Boża pouczyła mnie, jak się przygotować do święta Bożego Narodzenia. Widziałam Ją dziś bez Dzieciątka Jezus; powiedziała mi: Córko
moja, staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka
w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim” (Dz. 785).

Papieskie Intencje Modlitwy – grudzień 2018
Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć
język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA I ADWENTU, 2 grudnia 2018
Słowo Boże: Jr33,14-16;1Tes3,12-4,2;Łk21,25-28.34-36
PONIEDZIAŁEK, 3 grudnia Wsp. św. Franciszka
Ksawerego, prezb.
Słowo Boże: Iz 2,1-5; Mt 8,5-11
WTOREK, 4 grudnia Wsp. św. Barbary, dz i męcz
Słowo Boże: Iz 11,1-10; Łk 10,21-24
ŚRODA, 5 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 25,6-10; Mt 15,29-37
CZWARTEK, 6 grudnia Wsp. św. Mikołaja, bpa
Słowo Boże: Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27
PIĄTEK, 7 grudnia Wsp. św. Ambrożego, bpa
Słowo Boże: Iz 29,17-24; Mt 9,27-31
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 8 grudnia UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
Słowo Boże: Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38
NIEDZIELA II ADWENTU, 9 grudnia 2018
Słowo Boże: Ba 5,1-9; Flp 1,4-11; Łk 3,1-6
Dzień modlitw za Kościół na Wschodzie - zbiórka
PONIEDZIAŁEK, 10 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 35,1-10; Łk 5,17-26
WTOREK, 11 grudnia Dzień powszedni
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Słowo Boże: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
ŚRODA, 12 grudnia Wsp. NMP z Guadalupe
Słowo Boże: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30
CZWARTEK, 13 grudnia Wsp. św. Łucji, dz i męcz
Słowo Boże: Iz 41,13-20; Mt 11,11-15
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (1981)
PIĄTEK, 14 grudnia Wsp św. Jana od Krzyża
Słowo Boże: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
SOBOTA, 15 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
NIEDZIELA III ADWENTU, 16 grudnia 2018
Słowo Boże: So 3,14-17; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18
PONIEDZIAŁEK, 17 grudnia REKOLEKCJE
Słowo Boże: Rdz 49,1-2.8-10; Mt 1,1-17
WTOREK, 18 grudnia REKOLEKCJE
Słowo Boże: Jr 23,5-8; Mt 1,18-24
ŚRODA, 19 grudnia REKOLEKCJE
Słowo Boże: Sdz 13,2-7.24-25; Łk 1,5-25
CZWARTEK, 20 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 7,1-14; Łk 1,26-38
PIĄTEK, 21 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: So 3,14-17; Łk 1,39-45
SOBOTA, 22 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 1,24-28; Łk 1,46-56
SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
R

ozpoczynamy nowy rok liturgiczny 2018/2019 z
Duchem Świętym, w którego mocy wszyscy jesteśmy od momentu Chrztu Świętego, otrzymaliśmy
Jego dary w Bierzmowaniu. Otwierajmy się na Jego
obecność i nieustannie zapraszajmy Go do swojego
życia - niech prowadzi nas Jego światłość, mądrość i
moc. Przyjdź Duchu Święty i przeniknij nas !
dwent to czas wyjścia naprzeciw przychodzącego Pana, przygotowania i prostowania życiowych 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 chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie 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.
drugą niedzielę Adwentu będzie modlitwa i
wspieranie materialne Kościoła naWschodzie. Po
Mszach św. przy kościele będzie zbiórka ofiar na ten cel.
uż 25 lat jak Caritas w Polsce rozprowadza świece Wigilnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W tym
roku również mamy okazję wspierania tej cennej
inicjatywy, nabywając świecę wigilijną, pomagamy.
oraty codziennie od poniedziałku do soboty rano
o godz. 6.30. Idziemy adwentową drogą poznając trzecią Osobę Trójcy Świętej - Ducha Świętego:
„I z Duchem Twoim”. Zapraszamy odważnych na
poranne spotkania roratnie.
roczystość Niepokalanego Poczęcia NMP będzie
8 grudnia, w sobotę. Przyjdźmy do świątyni, aby
uwielbić Boga za dar Matki Najświętszej.
płatki wigilijne roznosi p. Kościelny, a ofiary
składane przy tej okazji są przeznaczone na
remont ołtarza głównego w naszej bazylice. Można
też nabyć opłatki w zakrystii i kancelarii.
olejna (37) rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przypada 13 grudnia. Pamiętajmy
o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet zostali
pozbawieni życia i polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości
nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
16-19.12.2018
NIEDZIELA III ADWENTU – 16.12.2018
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 – 17.12.2018
06:30
10:00
13:00LT	
15:00
16:30
18:00

Roraty z homilią rekolekcyjną
Msza św. z udziałem wszystkich
Msza św. w języku litewskim
Msza św. z udziałem dzieci
Msza św. z udziałem młodzieży
Msza św. z udziałem wszystkich

WTOREK – 18.12.2018
06:30
10:00
13:00LT	
15:00
16:30
18:00

Roraty z homilią rekolekcyjną
Msza św. z udziałem wszystkich
Msza św. w języku litewskim
Msza św. z udziałem dzieci
Msza św. z udziałem młodzieży
Msza św. z udziałem wszystkich

ŚRODA – 19.12.2018

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 Luto, proboszcz
w Chełchach k/ Ełku.
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, których nie odwiedzamy w pierwszy piątek będą w
sobotę 22 grudnia przed południem - adresy należy zgłosić wcześniej w zakrystii lub kancelarii albo
telefonicznie.
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JAK PRZYGO
NA PRZYJŚC
Z nauczania Papieża
Franciszka

ŹRÓDŁO POKOJU
JEST NIEWYCZERPANE
„Przybędę jako pielgrzym nadziei i pokoju, by
świętować z wami wiarę w naszego Pana, a także
aby czerpać naukę z waszej miłości oraz wytrwałości w poszukiwaniu pojednania i zgody”.
W szczególności święte poszanowanie życia
ludzkiego, zwłaszcza najsłabszego i najbardziej
bezbronnego, jest kamieniem węgielnym w budowaniu społeczeństwa wolnego od przemocy.
Ponadto nie da się przecenić znaczenia społecznego rodziny, wymarzonej przez Boga jako owoc
miłości małżonków, „miejsca, gdzie człowiek uczy
się współżycia w różnorodności i przynależności
do innych (Evangelii gaudium, 66)”. „Chrystus
jest naszym pokojem! On nas pojednał z Bogiem
i między sobą!”
Słowem pojednania wpisanym w waszych sercach jest Chrystus. Jezus chce od nas, byśmy
się wspólnie modlili, aby nasza modlitwa była
zgodna, z tonami osobistymi, o różnych akcentach, ale która zanosi zgodnie to samo wołanie.
Nie można współżyć w pokoju, nic nie czyniąc z
tym, co niszczy życie i stanowi dla niego zagrożenie. (…) istnieje wymóg budowania pokoju,
„mówiąc nie językiem, ale rękoma i dziełami”, i
wspólnego wznoszenia wzroku ku niebu. Jeżeli
o tym zapominamy – o konieczności modlitwy i
działania na rzecz pokoju – popełniamy jeszcze
jeden poważny błąd.

Adwent nie jest czasem smutku,
ale radości. Może to właśnie ona
jest sprawdzianem naszego oczekiwania?
Zdumiewająca odpowiedź. Trzeba zapytać: Co my
byśmy zrobili, gdyby Jezus teraz przyszedł? Czy w
ogóle na to czekamy? A może mamy nadzieję, że
może jeszcze nie teraz, bo mamy tyle rzeczy do
zrobienia, tyle spraw do załatwienia? Warto to sobie uświadomić. Oczywiście chodzi o oczekiwanie,
które uczyni nas gotowymi na Przyjście Pana. Ktoś
powie, że zawsze trzeba być gotowym, bo nie znamy
dnia ani godziny. Właśnie. Naprawdę nie chodzi o
jakiś okres roku kościelnego, ale bardziej o nasze
całe życie. I to jest istota Adwentu.

Przyjście Boga
Adwent (łac. Adventus) oznacza przyjście. Najbliższy
wymiar Adwentu to przygotowanie na świętowanie
pamiątki Wcielenia, tej wielkiej tajemnicy gdy Bóg
stał się człowiekiem. Kolejne Boże Narodzenie w
naszym życiu. Ale czy takie samo? To już zależy
od nas. Co czynić, by nie przespać i nie przegapić
tego czasu? Oczywiście sposobów jest wiele: roraty,
rekolekcje, spowiedź. Tak, to wszystko prowadzi
do tajemnicy Wcielenia, ale tak naprawdę chodzi o
przemianę. Bóg zawsze przychodzi do człowieka .
W Ewangeliach widzimy ciągłe poszukiwanie tych,
co zaginęli, a więc także nas samych. Św. Augustyn
w jednym ze swoich kazań wołał:„Boję się, lękam się
Chrystusa, który przychodzi i nie powraca”. Czy słowa te nie są przestrogą? Ktoś powie że Bóg zawsze
powraca. Tak, to prawda. On nigdy nie rezygnuje
z poszukiwania zagubionej owcy. Są takie chwile,
które mogą być dla nas szczególną szansą.

Moje oczekiwanie
Adwent nie jest czasem smutku, ale radości. Może
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OTOWAĆ SIĘ
ŚCIE PANA ?
to właśnie ona jest sprawdzianem naszego oczekiwania? Czy czekam na Boga z radością? To zależy od
dyspozycji naszego serca; od tego czy już dokonało
się moje nawrócenie i przemiana; czy już jestem
gotowy. Dlatego w czasie Adwentu Kościół w sposób szczególny wskazuje na dwie osoby: Maryję i
św. Jana Chrzciciela. Oni pokazują nam, jak mamy
oczekiwać Chrystusa, by nie przegapić spotkania z
Nim. W Swiecie, w którym żyjemy, pośród codziennych trosk łatwo nie zauważyć tej szczególnej chwili
Bożego Narodzenia. Łatwo ją zamienić na radość
świątecznych zakupów czy zachwyt blaskiem choinki i kolorowych lampek. I może się zdarzyć, żę Boga
niestety w tym wszystkim zabrakne.

Nadzieja spotkania
Odnaleźć nadzieję to odnaleźć Boga. On przychodzi, ale my musimy pokonać wszelkie dzielące nas
odległości i przebyć drogę do swojego serca do
serca drugiego i do Serca Boga. Wydaje się, że to
tak niedaleko. A jednak często nie potrafimy tego
uczynić. Co jest największą przeszkodą? Często sam
człowiek. Aby zyskać Boga, by Go w pełni przyjąć,
trzeba najpierw nauczyć się tracić samego siebie.
Niestety tego nie potrafimy. Człowiek, który niczego
nie potrzebuje, niczego nie przyjmuje. Może właśnie
odkrycie jakiegoś niezaspokojonego pragnienia
otworzy nas ponownie na łaskę, która nie jest daleko, ale bardzo blisko – na wyciągnięcie ręki. Może
narodzenie Jezusa obudzi mnie na nowo do życia
i sprawi, że wraz z Bogiem zamieszka we mnie nadzieja życia i odnajdę to, czego szukam? Bóg, który
rodzi się w Betlejem, jest naprawdę bardzo bliski, to
Emmanuel – Bóg z nami.
Skorzystajmy z szansy, by zobaczyć ten świat na
nowo oczyma wiary. Bo Bóg naprawdę przychodzi
i staje się bliski. Marana tha. Przyjdź, Panie Jezu!
			Ks. Radosław Góralski
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MĘCZENNICY
ORĘDUJĄ ZA POLSKĄ
Od 1670 roku we Francji istnieją polonijne struktury duszpasterskie. W latach 1915 – 1918 duszpasterzem Polaków we Francji był Ks. Michał
Piaszczyński, późniejszy męczennik obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie swoją
wiarę przypieczętował śmiercią 18 grudnia 1940
roku. Był synem rolników, urodził się 1 XI 1885 r.
Gimnazjum skończył w Łomży w 1903 r. i wstąpił
do seminarium duchownego w Sejnach. Jako diakon został skierowany do Akademii Duchownej
w Sankt Petersburgu, gdzie 13 VI 1911 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Studiował nadto filozofię w
Szwajcarskim Fryburgu i w 1914 r. uzyskał stopień
doktora. (Odpis pracy doktorskiej posiada nasza
biblioteka). W latach1915 – 1918 we Francji był
duszpasterzem Polaków w pobliżu Lille i w regionach Lotaryngii i Pikardii, niosąc posługę sakramentalną i organizując pomoc materialną. W roku
1918 powrócił do Polski i pracował w seminarium w
Łomży jako profesor, później ojciec duchowny, a od
1935 r. wicedyrektor. Od 1 września 1939 r. był dyrektorem Gimnazjum im. św. Kazimierza w Sejnach.
Za swoją patriotyczną postawę 7 kwietnia 1940 r.
został aresztowany przez niemieckich okupantów.
Więziony krótko w Suwałkach i Działdowie, od 3
maja 1940 r. przebywał w Sachsenhausen, gdzie
emanując głęboką wiarą zaznaczył się w życiu
obozowym jako duchowny przewodnik. Całe jego
życie, aż do męczeńskiej śmierci było nacechowane pobożnością, ewangelicznym wyrzeczeniem i
zaufaniem Panu Bogu.
Ks. Michał został włączony do grupy 108 męczenników, których św. Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi w Warszawie 13 czerwca 1999 r. Chciejmy uciekać się do jego wstawiennictwa w naszej
modlitwie w intencji Ojczyzny. Nie zapominajmy o
naszych rodakach żyjących na obczyźnie, wspierając modlitwą. Wszak do duszpasterzy polonijnych
należał też bł ks. Michał Piaszczyński, którzy niech
orędują za naszą Ojczyznę i za nami wszystkimi.
				
-Irena-

Błogosławiony
Ks. Michał Piaszczyński
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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. Kamil Borys, ks. Tomasz Sikorski

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
25/11/2018 Maria Gałażyn,
Kalina Szklarz

Odeszli do wieczności:
UJózef Jancza, Sejny
(l. 50) zm. 15/11/2018
UWitold Buraczewski, Klejwy
(l. 64) zm. 17/11/2018
UEdwin Rupiński, Sejny
(l. 89) zm. 18/11/2018
UWaldemar Budowicz, Sejny (l. 39) zm. 16/11/2018
UJózef Krakowski, Sejny (l. 68) zm. 18/11/2018
UZenona Piliczewska, Sejny (l. 77) zm. 19/11/2018
UHalina Czajkowska, Sejny (l. 89) zm. 25/11/2018
UStanisława Rakucewicz, Żegary (l. 97) zm. 26/11/2018

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na prace remontowe w tym
roku przy naszej bazylice:
Januszewicz Marianna,Sejny, Głowackiego
Łepkowscy Aldona Marek,Krasnowo
Kasjanow Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Masianis Danuta Jan,Romanowce
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
Wyżlańscy Lilia Józef,Sejny, Zawadzkiego
Janczewska Diana,Sejny, Nowa
Misiukanis Wojciech Krzysztof,Sejny, Woj Polskiego
Wołukanis Sabina,Sejny, Głowackiego
Gołębiewscy Wincenta Benedykt,Sejny, Woj Polskiego
Witkowscy Katarzyna Piotr,Degucie
Moroz Irena,Sejny, Konarskiego
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Jastrzębscy Helena Edmund,Posejny
Bilińska Marianna,Posejny
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Nazaruk Ewa Jerzy,Sejny, Konarskiego
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Buchowska Salomea ,Zaruby
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Gawinowicz Marian,Sejny, Krzywa
Nieszczerzewska Anna,Sejny, Konarskiego
Wydra Janina Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Franiak Joanna Kazimierz,Sejny, Parkowa
Buczyńska Czesława,Sejny, Wojska Polskiego
Jarzębowicz Fabian,Gryszkańce
Kwaterscy Krystyna Stanisław,Jenorajście
Andrulewicz Marianna Kazimierz,Sejny, Strażacka
Lipiec Helena Józef,Sejny, Cisowa
Grzędzińska Otylia ,Sejny, Strażacka
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego
Przezwicka Katarzyna,Sejny, Konarskiego
Skrypko Stanisława Olgierd,Sejny, Woj Polskiego
Wołongiewicz Danuta Andrzej,Sejny, Młynarska
Raglis Anna Wincenty,Skarkiszki
Jurkiewicz Saturnina Czesław,Radziuszki
Bykas Longina Jan,Sejny, Łąkowa
Kalwejt Halina,Sejny, Słowackiego
Makarewicz Zenobia,Sejny, Konarskiego
Karłowicz Marianna Józef,Sejny, Konarskiego
Jatkowscy Teresa Mieczysław,Sejny, Żwirki i Wigury
Sojka Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Chowaniec Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Radomska Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Wasilewski Helena Łukasz,Sejny, Konarskiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Jakubowska Maria,Sejny, Zawadzkiego
Koneszko Bogumiła Henryk,Bubele
Sidor Jolanta Stanisław,Marynowo
Andrulewicz Marianna Kazimierz,Sejny, Strażacka
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Abryccy Zofia Marek,Sejny, Wojska Polskiego
Czeszkiewicz Marianna,Sejny, Wojska Polskiego
Moniuszko Jadwiga Stanisław,Sejny, Woj Polskiego
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Staniewicz Danuta Marian,Zaleskie
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Auron Sabina Marian,Sejny, Konarskiego
Maksimowicz Irena,Sejny, Zawadzkiego
Berezecka Maria,Sejny, Konarskiego
Węgrzynowicz Helena,Kielczany
Klucznik Anna Jan,Nowosady
Kosińscy Krystyna Edmund,Sejny, Łąkowa
Jarzębowicz Jadwiga Andrzej,Sejny, Ogrodowa
Zdancewicz Katarzyna,Sejny, Konarskiego
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 02 - 23.12.2018
NIEDZIELA I ADWENTU, 2 grudnia 2018
07:00 +Marian Szułowicz (gr28)
07:00 +Jan Budzejko (gr17)
08:30 +Władysława Cichanowicz (1 rocz.)
08:00 +Krzysztof Śniło (1 rocz.)
10:00 +Władysława Sznejkowska (10 rocz.)
10:00 +Paweł Koneszko +Witold i dziadkowie
11:30 Za parafian
11:30 +Janina Kluza
KRASNOWO 12:00
13:00 LT
17:30 +Jadwiga Harackiewicz
17:30 +Czesław Bielecki (gr2)
PONIEDZIAŁEK, 3 grudnia 2018
06:30 +Czesław Bielecki (gr3)
06:30 +Helena +Stefan Grabowscy
08:00 +Bronisława +Stanisław Michałkiewicz
08:00 +Lechosław Auron (3 rocz.)
08:00 +Wojciech Bykas (2 rocz.)
08:00 +Henryka Węgrzynowicz (7mc)
17:30 +Marian Szułowicz (gr29)
17:30 +Jerzy Salwecki (2 rocz.)
17:30 +Irena Zubowicz
17:30 +Jan Budzejko (gr18)
WTOREK, 4 grudnia 2018
06:30 +Czesław Bielecki (gr4)
08:00 +Franciszek +Weronika Paszkiewicz
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Jan Budzejko (gr19)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla s. Barbary
w dniu imienin
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla r. Bronejko
17:30 +Marian Szułowicz (gr30)
17:30 +Anna Rutowicz (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA, 5 grudnia 2018
06:30 +Czesław Bielecki (gr5)
08:00 +Julia Jagłowska (11mc)
08:00 +Jadwiga Leończyk (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisław Wodecki (29 rocz.)
08:00 +Jan Budzejko (gr20)
17:30 +Józef Korzeniecki
17:30 +Wacław Jakubowski (2mc)
17:30 +Jan +Rozalia Koneszko
17:30 +Henryk Jaroszewicz i rodzice
CZWARTEK, 6 grudnia 2018
06:30 +Czesław Bielecki (gr6)
08:00 +Kazimierz +Natalia +Helena +Kazimierz +Weronika z r. Wilkielów i Tałandzisów
08:00 +Jan Budzejko (gr21)
08:00 +Bożena Gryguć (7mc)
08:00 +Regina Łostowska
17:30 +Zofia Sawicka (1 rocz.)
17:30 +Leokadia +Janina Kaszkiel
17:30 +Piotr Skrypko (6mc)
17:30 +Alina Ogórkis (14mc)
PIĄTEK, 7 grudnia 2018
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i
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Czesława Ogórkisów
08:00 +Maria Jakubowska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Czesław Bielecki (gr7)
16:00 +Witold Aniołowski (40 rocz.)
17:30 +Stefan +Stanisław Mikłaszewicz
17:30 +Jan Budzejko (gr22)
SOBOTA, 8 grudnia 2018
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
06:30 +Jan Budzejko (gr23)
06:30 +Marianna +Stanisław +Tadeusz +Robert
+Stanisław Czeszkiewicz
08:00 +Jolanta +Henryk Rutowicz
08:00 +Maria +Stanisław Rosińscy
08:00 +Leokadia +Józef Jodango
08:00 +Czesław Bielecki (gr8)
10:00 +Leokadia i z r. Jarzębowiczów
17.30 +Witold Palanis (7 rocz.)
17:30 +Bernardyna +Marianna +Feliks i z r. Czokajło
17:30 +Genowefa Nazaruk (35 rocz.)
17:30 +Stanisław Grzędziński (8 rocz.)
NIEDZIELA II ADWENTU, 9 grudnia 2018
07:00 +Czesław Bielecki (gr9)
07:00 +Natalia +Alicja Paszkiewicz
08:30 +Leokadia i z r. Łebkowskich
08:30 +Leokadia Kubrak
10:00 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla parafian z Babańc
10:00 +Wiesław Kalwejt (10 rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 +Anna (1 rocz.) +Jan Grabowscy
13:00 LT +Aldona Stankiewicz (6mc) +Aniela +Franciszek
KRASNOWO 12:00
17:30 +Edward +Marianna Gasińscy
17:30 +Jan Budzejko (gr24)
PONIEDZIAŁEK, 10 grudnia 2018
06:30 +Bolesław Małkiński (rocz.)
08:00 +Józef Januszewicz (5mc)
08:00 +Michalina Delnicka (1 rocz.)
08:00 +Jan Budzejko (gr25)
08:00 +Czesław Bielecki (gr10)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja,
TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Janina Pachucka
17:30 +Szymon Koncewicz (4mc)
17:30 +Urszula Dejnerowicz
WTOREK, 11 grudnia 2018
06:30 +Bożena Gryguć (8mc)
08:00 +Stanisław (2 rocz.) +Henryka (21 rocz.) Abramowicz
08:00 +Adela +Stanisław Krakowscy i z r. Wołyńców
08:00 +Jan Budzejko (gr26)
08:00 +Czesław Bielecki (gr11)
17:30 +Władysław (10 rocz.) i z r. Zdancewiczów
17:30 +Henryk Szoka (17 rocz.) i z rodziny
17:30 +Jadwiga Dubowska (7 rocz.) i rodzice
ŚRODA, 12 grudnia 2018
06:30 +Andrzej Kaczanowski
08:00 +Marianna +Antoni +Lucjan i z r. Staśkielów
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08:00 +Aleksandra +Jan Krutul
08:00 +Czesław Bielecki (gr12)
08:00 +Karol Derdzikowski
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Haliny Lewkiewicz
17:30 +Jadwiga +Tadeusz +Andrzej Krzywińscy
17:30 +Jarosław Rapczyński
17:30 +Jan Budzejko (gr27)
CZWARTEK, 13 grudnia 2018
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Leokadii
w dniu i imienin i rodziny
06:30 +Czesław Bielecki (gr13)
08:00 +Władysława +Józef +Władysława +Janina
+Stanisława z r. Matejkowskich
08:00 +Jerzy Zajkowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan Budzejko (gr28)
17:30 +Stanisław Delnicki
17:30 +Genowefa Durtan (2 rocz.)
17:30 +Władysław Kamiński (3mc)
PIĄTEK, 14 grudnia 2018
06:30 +Janina Doliwa (5mc)
06:30 +Antoni Rajkowski i rodzice
08:00 +Konrad Motuk (5 rocz.) i z rodziny
08:00 +Józef Leończyk (2mc)
08:00 +Jan Budzejko (gr29)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marco w
18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Henryk +Franciszek i z r. Gołębiewskich i
Bondzio
17:30 +Czesław Bielecki (gr14)
SOBOTA, 15 grudnia 2018
06:30 +Czesław Bielecki (gr15)
08:00 +Antoni Wołągiewicz (3 rocz.)
08:00 +Kazimierz (2 rocz.) +Jerzy z r. Pietranis
08:00 +Romuald Jankowski (3mc)
08:00 +Genowefa Macianis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Marian Essel (1 rocz.)
17:30 +Apolinary Szerel (4mc)
17:30 +Jan Budzejko (gr30)
NIEDZIELA III ADWENTU, 16 grudnia 2018
REKOLEKCJE ADWENTOWE
07:00 +Aniela Szruba (33 rocz.)
07:00 +Czesław Bielecki (gr16)
08:30 +Helena Szafranowska
+Stanisław Andruszkiewicz
10:00 +Zygmunt Gwiazdowski (19 rocz.)
+Janina +Zygmunt Buraczewscy
10:00 +Jarosław Rapczyński (5mc)
11:30 Za parafian
11:30 +Janina Kap (9mc)
KRASNOWO 13:00
13:00 LT
17:30 +Józef Szulewski (28 rocz.) i z rodziny
PONIEDZIAŁEK, 17 grudnia 2018 REKOLEKCJE
06:30 +Czesław Bielecki (gr17)
10:00 +Antoni Święcicki (16 rocz.)
13:00 LT
15:00 +Helena +Antonina +Feliks +Wacław
z r. Sawukanisów
16:30 +Julia Drutis (5mc)
18:00 +Władysława Bizio (5mc)
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18:00 +Zenon Koneszko (5 rocz.)
18:00 +Helena Wysocka (4mc)
WTOREK, 18 grudnia 2018 REKOLEKCJE
06:30 +Anna Wołyniec (20 rocz.)
10:00 +Franciszek i z r. Korzenieckich
13:00 LT
15:00 +Leonarda Żegarska (7 rocz.)
16:30 +Jan Berezecki (3mc)
18:00 +Henryk Balewicz (16 rocz.)
18:00 +Bronisław Namiotko (11 rocz.)
18:00 +Czesław Bielecki (gr18)
18:00 +Zofia Zyskowska
ŚRODA, 19 grudnia 2018 REKOLEKCJE
06:30 +Zygmunt +Józefa Moroz
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa Brunejko w 45 rocz. urodz. i dla
rodziny
13:30 Krasnowo:
15:00 +Edwin Rupiński (miesiąc od pogrzebu)
16:30 +Wiesław Zackiewicz (1 rocz.)
18:00 +Jadwiga +Michał +Józef +Antoni z r. Szczuka
18:00 +Czesław Bielecki (gr19)
CZWARTEK, 20 grudnia 2018
06:30 +Czesław Bielecki (gr20)
06:30 +Franciszek Klimaniec (38 rocz.)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Teresa Hołubowicz (7mc)
08:00 +Tadeusz Waluś (1 rocz.)
17:30 +Waldemar Budowicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Władysława Bizio
17:30 +Władysława +Józef +Władysława +Janina
+Stanisława z r. Matejkowskich
PIĄTEK, 21 grudnia 2018
06:30 +Czesław Bielecki (gr21)
06:30 +Bronisława Namiotko
08:00 +Mirosław (11 rocz.) i z r. Motuków
08:00 +Jerzy +Helena Sinkiewicz
17:30 +Wojciech Klimasara
17:30 +Józef Krakowski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga +Wincenty Czarniewscy
SOBOTA, 22 grudnia 2018
06:30 +Czesław Bielecki (gr22)
08:00 +Jadwiga Kowalik
08:00 +Łucja Krutul
08:00 +Ewa +Ryszard z r. Maliszewskich
i Zaborowskich
08:00 +Józef Bizio (17 rocz.) +Ludwika +Franciszek
Kubrak
17:30 +Bożena Kotarska (4 rocz.)
17:30 +Alicja i z r. Tujakowskich i Romanowskich
17:30 +Jadwiga +Izydor Miszkiel
NIEDZIELA IV ADWENTU, 23 grudnia 2018
07:00 +Stanisław Okulanis (13 rocz.)
07:00 +Czesław Bielecki (gr23)
08:30 +Paweł Żegarski
10:00 +Joanna (10 rocz.) +Konstanty Rapczyńscy
11:30 Za parafian
13:00 LT +Witold Buraczewski (miesiąc od pogrzebu)
KRASNOWO 12:00
17:30 +Anna +Zofia +Julian +Helena +Agata +Julian
+Marek Skiwski
SIEWCA

Ojczyznę wolną pobogosław Panie...
100 Lat Odzyskania Niepodległości
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Pocieszenia - Pasierbicka

O

braz Matki Boskiej Pasierbickiej jest piękną ilustracją zawierzenia losu Matce Bożej i spełnienia
danego Jej przyrzeczenia. W jednej z bitew w 1793 r.
pod Rastatt, na terenie dzisiejszych Niemiec, toczonej pomiędzy rewolucyjną armią Francji a koalicją
anty-Francuską - Jan Matras, chłop ze wsi Laskowa,
wcielony do armii austriackiej, został ciężko
ranny. Leżąc na polu
bitwy przekonany o
rychło nadchodzącej
śmierci, żarliwie modlił
się do Matki Boskiej o
pomoc. Miał przy tym
widzenie, że Matka
Boża ochroni go płaszczem przed szarżującą
francuską konnicą.
Ocalały z bitwy złożył
ślub, że jeżeli tylko wyzdrowieje i szczęśliwie
powróci do domu, wybuduje z wdzięczności
ku czci Matki Bożej kapliczkę. Śluby powtórzył
powtórnie w obecności
innych żołnierzy po
powrocie do macierzystego oddziału. W roku
1811 Jan Matras przenosi się z Laskowej do
Pasierbca do nabytego gospodarstwa i domu, a w
1822 roku spełnia swój ślub złożony Matce Bożej i
buduje kamienną kapliczkę. Fundator w kapliczce
umieścił obraz Matki Bożej, który nabył u nieznanego, ludowego artysty z okolicy Gorlic. W 1824 r.
Ks. Dziekan Andrzej Danek z Tymbarku poświęcił
kapliczkę z obrazem i odprawił tam pierwszy odpust.
Z czasem kaplicę rozbudowano tak, iż wyglądała
jak mały kościółek. W 1909 r. wybudowano obok
kamienną dzwonnicę. W 1983 obraz przeniesiono w
uroczystej procesji do nowego kościoła - Sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Koronacji obrazu złotymi, papieskimi koronami (Jana Pawła II)
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dokonał Ks. Bp Józef Życiński. Uroczystość odbyła się
28 sierpnia 1993 r., w dziesiątą rocznicę przeniesienia
obrazu z kapliczki i w dwusetną rocznicę ocalenia
fundatora przez Matkę Bożą pod Rastatt.
Obraz z Pasierbca przedstawia częste i popularne
przedstawienie Matki Boskiej z półksiężycem u stóp
oraz wężem owiniętym
wokół kuli świata. Tego
typu przedstawienia
znane są jako wizerunki Matki Boskiej Immaculaty (łac. „Niepokalanej”). Co wyróżnia ten
obraz na tle innych?
Matka Boża odziana
w złotą szatę królewską z lekko złożonymi
rękoma wskazuje na
serce, pod którym nosi
nie narodzonego jeszcze Chrystusa. Jest więc
Matką Brzemienną.
Jest to jedno z niewielu przedstawień Matki
Boskiej Brzemiennej
w Polsce ale również
i Europie. Do najbardziej znanych tego typu
wizerunków w Polsce
należą: Matka Boska
Matemblewska - drewniana rzeźba z II połowy XVIII wieku (Matemblewo
to obecnie dzielnica Gdańska) oraz obraz Matki Bożej
Brzemiennej z kościoła w Wąbrzeźnie, który mógł być
pierwotną inspiracją obrazu z Pasierbca.
Sejneński obraz jest bardzo dokładną kopią obrazu z
sanktuarium w Pasierbcu. Warto wykorzystać fakt, że
jest to bardzo rzadkie przedstawienie, przy którym w
szczególności mogą się pomodlić kobiety spodziewające się dziecka oraz małżeństwa niemogące doczekać
się potomstwa. A my prezentujemy obraz w adwent
świąt Bożego Narodzenia.
			Marcin Błaszczyk

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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