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Narodziny Jezusa
to największy gest miłości
Ojca niebieskiego.

						
Papież Franciszek
Bartolomé Esteban Murillo - Adoracja

WIERZĘ ...
STYL MACIERZYŃSTWA MARYI

C

hrześcijańska społeczność Nowego Testamentu wyeksponowała styl macierzyństwa Maryi. Św Mateusz zawsze ukazuje Maryję jako zjednoczoną z Jej Synem. Przy różnych okazjach powtarza się u
niego określenie„Matka i Syn”(Mt
2,11.13, 14,20,21). Józef zaś jest
Ich opiekunem, obrońcą, wspomożycielem. Św. Łukasz mówi,
że Maryja rozważała i przechowywała w swym sercu pewne
najważniejsze fakty (Łk 1,19, 33,
51)., zadając sobie pytania związane ze swoim macierzyństwem.
Swoje macierzyństwo pojmowała jako autentyczne, osobiste
powołanie oraz jako służbę Bogu.
Oddała całe życie, aby spełniły się
Jego zamiary: Niech mi się stanie
według twego słowa Łk 1,38).
Pod tym względem macierzyństwo Maryi stanowi kontrast z macierzyństwem Ewy – matki wszystkich
żyjących. Ewa nie posłuchała Boga, stając się dla swoich potomków przyczyną śmierci i potępienia. Sobór
Watykański II tak uwypuklił jaskrawość owego kontrastu:
Ojciec miłosierdzia pragnął by wcielenie poprzedziła zgoda Tej, która została przeznaczona na matkę,
aby w ten sposób, podobnie jak kobieta przyczyniła się do śmierci, tak również kobieta przyczyniła się do
życia. Odnosi się to szczególnie do Matki Jezusa, która wydała na świat samo Życie odradzające i została
przez Boga obdarzona darami godnymi tak wielkiej roli. Nic dziwnego, że przyjął się u świętych Ojców
zwyczaj nazywania Bogarodzicy całą świętą i wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną
przez Ducha Świętego i ukształtowaną jako nowe stworzenie. Ubogaconą od chwili poczęcia blaskiem
szczególnej świętości. Dziewicę z Nazaretu zwiastujący anioł z polecenia Bożego pozdrawia jako„pełną
łaski”(Łk 1,28), a Ona odpowiada wysłańcowi nieba: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według
słowa twego (Łk 1,38). Tak więc Maryja, córka Adama, zdając się na słowo Boże, stała się Matką Jezusa,
a przyjmując zbawczą wolę Bożą całym sercem, wolna od wszelkiego grzechu, całkowicie poświęciła
samą siebie, jako służebnicę Pańską, osobie i dziełu swego Syna, pod Jego zwierzchnictwem i razem z
Nim, z łaski Boga wszechmogącego służąc misterium odkupienia (KK 56).
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
Ks. Jan Twardowski
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA IV ADWENTU – 23 grudnia 2018

W

tym czasie Maryja wybrała się
i poszła z pośpiechem
Łk 1, 39-45
w góry do pewnego
miasta w ziemi Judy.
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się
dzieciątko w jej łonie, a duch Święty napełnił Elżbietę.
Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest
owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro
głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa
powiedziane Jej od Pana».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

P

ozdrowienieMaryiwywołujeradosneporuszeniesyna
Elżbiety, wejście Jezusa do domu Elżbiety za sprawą
Matki napełnia nienarodzonego jeszcze proroka ową
radością, którą Stary Testament zapowiada jako znak
obecności Mesjasza. Słowa pozdrowienia, wypowiedziane przez Maryję, napełniają mesjańską radością
także Elżbietę: „Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała
ona okrzyk i powiedziała: « Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona».
Dzięki światłu udzielonemu jej z wysoka Elżbieta pojmuje
wielkość Maryi, która bardziej niż Joel i Judyta – postaci
zapowiadające Ją w Starym Testamencie – jest błogosławiona między niewiastami ze względu na owoc swego
łona – Jezusa, Mesjasza.
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NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – 30 grudnia 2018

R

odzice Jezusa chodzili co roku do
Jeruzalem na ŚwięŁk 2, 41-52
to Paschy. Gdy miał
lat dwanaście, udali
się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po
skończonych uroczystościach, został młody Jezus
w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień
drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy
Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i
zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli
zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła
do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec
Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on
im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego,
co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do
Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus
zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u
Boga i u ludzi..
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Ż

ycie Maryi w Nazarecie nie było zdominowane
przez monotonię. Mając stały kontakt z dorastającym Jezusem, starała się Ona zgłębiać tajemnicę
swego Syna w postawie kontemplacji i adoracji. Św.
Łukasz mówi: „Maryja zachowywała wszystkie te
sprawy i rozważała je w swoim sercu”. „Wszystkie te
sprawy” -- chodzi o wydarzenia, których była Ona
zarazem uczestnikiem i obserwatorem, poczynając
od zwiastowania; lecz przede wszystkim, chodzi o
życie Dziecięcia. Codzienny bliski kontakt z Nim
jest zachętą, by Go lepiej poznać, odkryć głębsze
znaczenie Jego obecności i tajemnicę Jego Osoby.
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Niech Nowonarodzony Chrystus, który przychodzi na ziemię
z darem pokoju i miłości, rozpali w każdym z nas na nowo
charyzmaty Ducha Świętego. Niech uczyni nas otwartymi na
Jego dary. Niech oświeca i prowadzi, abyśmy z różańcem w
ręku wypraszali pokój i zgodę dla świata, wierność i świętość dla
rodzin wiarę i czystą miłość dla młodych, cud życia dla dzieci.
Błogosławionych, pełnych pokoju świąt Narodzenia Pańskiego!
						Wasi Duszpasterze
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.obciążonej różnymi długami, trudnościami, słabościami. 		
					Cyprian Kamil Norwid - Opłatek

Papieskie Intencje Modlitwy – styczeń 2018
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem
Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości
Ewangelii.

KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK, 24 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 7,1-16; Łk 1,67-79
Wigilia Bożego Narodzenia
WTOREK, 25 grudnia NARODZENIE PAŃSKIE
Słowo Boże: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20
ŚRODA, 26 grudnia Święto św. Szczepana
Słowo Boże: Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22
CZWARTEK, 27 grudnia Święto św. Jana Ap. i Ew.
Słowo Boże: 1J 1,1-4; J 20,2-8
PIĄTEK, 28 grudnia Święto Św. Młodzianków
Męczenników
Słowo Boże: 1J 1,5-2,2; Mt 2,13-18
SOBOTA, 29 grudnia V Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Słowo Boże: 1J 2,3-11; Łk 2,22-35

PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia 2018 VII Dzień w
Oktawie Narodzenia Pańskiego
Słowo Boże: 1J 2,18-21; J 1,1-18
Zakończenie Roku Pańskiego 2018
WTOREK, NOWY ROK PAŃSKI 2019, 1 stycznia
UROCZ. ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Słowo Boże: Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
ŚRODA 2 stycznia 2019 Wsp. św. Bazylego Wlk
i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK
Słowo Boże: 1J 2,22-28; J 1,19-28
CZWARTEK, 3 stycznia Wsp. Najśw. Imienia Jezus
Słowo Boże: 1J 2,29-3,6; J 1,29-34
PIĄTEK, 4 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: 1J 3,7-10; J 1,35-42
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 5 styczniaWsp. bł. Marceliny Darowskiej
Słowo Boże: 1J 3,11-21; J 1,43-51
Pierwsza sobota miesiąca

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 30 grudnia 2018
Słowo Boże: Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-23

NIEDZIELA, 6 stycznia OBJAWIENIE PAŃSKIE
Słowo Boże: Iz 60,1-6; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12

NIEDZIELA IV ADWENTU, 23 grudnia 2018
Słowo Boże: Mi 5,1-4; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45
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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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JAK W NA
Z nauczania Papieża
Franciszka

MATKA
EWANGELIZACJI

R

adość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie
tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy
pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od
grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od
izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze
i odradza radość.
Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. Ona gromadziła uczniów, aby Go
przyzywać (por. Dz 1,14), i w ten sposób uczyniła
możliwą misyjną eksplozję, jaka się dokonała w
dniu Pięćdziesiątnicy. Ona jest Matką ewangelizującego Kościoła i bez Niej nie potrafilibyśmy
naprawdę zrozumieć ducha nowej ewangelizacji.
(…) Gwiazdo nowej ewangelizacji, pomóż nam
zajaśnieć świadectwem komunii, służby, żarliwej
i ofiarnej wiary, sprawiedliwości i miłości do ubogich, aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce
ziemi, i żadne peryferie nie zostały pozbawione
jej światła.
Fragment Adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium
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„By byli w Nim” – to cel powołania
Apostołów przez Chrystusa. Wybrał
ich, by tworzyli wspólnotę, by napełniali się Mistrzem, by wreszcie szli i
dawali o Nim świadectwo. Przed nimi
jednak Bóg wybrał tych najbliższych,
którzy z Nim tworzyli dom i rodzinę –
Maryję i Józefa.

J

ezus, Maryja, Józef, Nazaret, dom – pierwsze skojarzenie to rodzina. No tak. Ona, jak często słyszysz,
jest fundamentem, bo w niej uczysz się wszystkiego,
a przede wszystkim życia. Czasami w skromnych
warunkach, bez luksusu, bez bogactwa, ale w bliskości drugiego człowieka, który pokazuje drogę.
Nie wskazuje jej tylko palcem, ale sam idzie pierwszy,
przeciera szlak, naraża się na niebezpieczeństwo,
pokazuje trudności. To dobrzy rodzice – ojciec i
matka – ale także bracia i siostry. Dzisiaj, jeśli jesteś
tym przewodnikiem dla swoich dzieci czy wnuków,
pamiętaj, by prowadzić dobrze, nie na ślepo, nie na
skróty. Pamiętaj by mieć serce otwarte. Popatrz na
Maryję i Józefa.
Drugie skojarzenie to cichość.
Dziś jest mało popularna. Świat
nawołuje do wrzaskliwej walki o
swoje. Być krzykaczem to łatwa
sprawa. Wystarczy nauczyć się
kilku sloganów, frazesów i powtarzać je. A w Nazarecie? Jezus
inny model daje nam za przykład, Pokora, spokój, opanowanie, cierpliwość, słuchanie głosu
sumienia. Jak wiele taką postawą można zdziałać. Uważaj, byś
nie był jak „grób pobielany” (Łk
11,44).Bo możesz błyszczeć,
mieć przyklejony uśmiech, być
popularny, ale dla jakich celów i
jakim kosztem? Pamiętaj, że warto czasem wejść do izdebki (Mt
6,6). Popatrz na Maryję i Józefa.
Trzecie skojarzenie to praca. Dzisiaj dużo pracujesz, często ponad siły. Czy nie za wiele? Masz
czas na coś więcej? A jak było w
Nazarecie? Jest przykład – Józef.
SIEWCA

AZARECIE
Stare kaznodziejskie porzekadło mówi, że św. Józef
miał ręce przy robocie. To prawda, musiał utrzymać
rodzinę, zadbać o byt Maryi i młodego Jezusa. Druga
część tego porzekadła to: Józef miał oczy wbite w
niebo. Pracę mamy od Boga, poprzez nią zmieniamy
świat (por. Rdz.1,28), ale praca odsłania także nasze
słabości, wady. Dzięki niej możemy zobaczyć wielkość Boga. On daje siłę i czas, dlatego podnieś oczy
i myśli skieruj do góry. Popatrz na Józefa.
Czwarte to oddanie. W życiu dążysz do tego, żeby
być samodzielnym, niezależnym, żebyś mógł podejmować autonomiczne decyzje. A przecież nic
nie dzieje się bez przyczyny. Żeby mówić o skutku,
warto spojrzeć na przyczynę. Gdy widzimy Chrystusa, który oddaje życie za grzeszników gdy umiera
na krzyżu, warto zobaczyć nazaretański przykład.
Oto Maryja rezygnuje ze swoich planów, przyjmuje
Boży plani oddaje siebie najpierw Ojcu, gdy mówi
TAK! (por. Łk1,38). Następnie Synowi, gdy poświęca
swoją młodość, by być z Nim. Miej w głowie cel i
skutek, ale dzisiejszą decyzją wybierasz przyczynę.
Popatrz na Maryję.
Piąte to modlitwa. Myśli uciekają, oczy rozbiegane,
w kościele zimno albo gorąco, kazanie długie, może
nudne, praca, dom, rodzina. Gdzie znaleźć czas dla
Boga? Jak się skupić? Nie mam chęci… Tyle problemów, tyle spraw. Łatwo zrezygnować z Boga. Ale jak Go wtedy
kochać? A bliźniego(por.1 J 4,21).
Trzeba iść do szkoły miłości i słuchać nauczyciela. Otworzyć uszy
i serce. W codzienności otworzyć
oczy i zobaczyć człowieka. W
nim jest Bóg (por. Mt 25). Czy to
trudne? A co jest łatwe? To co
przychodzi łatwo, zwykle nie jest
zbyt warte. Podnoś poprzeczkę,
chciej więcej, - miłości, dobroci,
pokoju, wierności, przebaczenia,
życzliwości… A wszystko będzie
wam dane (Mt 6,33). Pamiętasz
Maryję, jak „rozważała w sercu”
(Łk 2,19)? Pamiętasz Józefa, który „uczynił tak, jak mu polecił
anioł Pański (Mt 1,24)? Popatrz
na Świętą Rodzinę.
Zabierz te pięć wskazówek ze
sobą. Pamiętaj, że Bóg prowadzi.
„Powierz Mu swoją drogę i zaufaj
Mu: On sam będzie działał” .
Ks. Jakub Nagi
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NAJLEPSZY
PRZEWODNIK

N

azwano Go imieniem: Przedziwny Doradca,
Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Te słowa, zapowiadające, kim będzie oczekiwany przez Żydów Mesjasz, napisał Izajasz około
VIII wieku przed Chrystusem. Dla mieszkańców
Jerozolimy był to bardzo niespokojny czas, w którym powszechnie szukano jakiegoś pocieszenia,
a prorok zapowiedział, że przyjdzie ono wraz z
panowaniem nowo narodzonego „Dziecięcia”, na
którego barkach „spoczęła władza” (Iż 9.5).
Także dzisiaj żyjemy w czasach niespokojnych.
Wszyscy odczuwamy niepokój związany z atakami terrorystycznymi, przemocą na tle rasowym i
religijnym, z milionami uchodźców w kierunku
Europy i niekończącymi się wojnami. Lęk i brak
poczucia bezpieczeństwa są dziś powszechne.
Czasami mamy wrażenie, że niektóre problemy
nigdy nie zostaną rozwiązane. Wydają się one
tak przytłaczające, że zapominamy o obietnicy
Bożego Narodzenia, o tym, że Jezus jest „Emmanuelem”, Bogiem z nami. Bóg jest z nami. Przyszedł
jako bezradne dziecko. Czy w obliczu ciemności
tego świata jest rzeczą rozsądną złożyć wiarę w
takim małżeństwie?
W zwyczajnych okolicznościach nie oczekujemy
po niemowlęciu, że przyjdzie nam z pomocą.
Jednak Jezus nie był zwyczajnym dzieckiem. Najpierw anioł zwiastował Maryi, że zostanie Matką
Boga. Kolejny anioł ukazał się we śnie Józefowi
i polecił mu wziąć Maryję do siebie. Następnie
wiele aniołów ukazało się pasterzom, wysławiając
Boga za nowo narodzone Dziecię. Pojawiła się też
gwiazda, która doprowadziła do Dziecięcia Mędrców ze Wschodu. Jest to więc najbardziej nietypowa ze wszystkich nietypowych historia. Jak jednak
powiedział Maryi anioł: „Dla Boga (…) nie ma nic
niemożliwego” (Łk 1,27). Kim jest więc to Dziecię,
dla którego nie ma rzeczy niemożliwych? Jako
Przedziwny Doradca, uczy nas, jak mamy żyć. Jako
Bóg Mocny, daje nam siłę do życia w taki sposób,
jakiego nas uczy. Jako Odwieczny Ojciec, kroczy
wraz z nami i umacnia nas na każdym kroku naszej drogi. Jako Książę Pokoju, otacza nas swoją
dobrocią, miłością i miłosierdziem, gdy zmagamy
się z próbami i wyzwaniami życia na tym świecie.
Nie jest to tylko teoria czy pobożne życzenia.
Niejeden z nas ma doświadczenie konkretnego
Bożego działania, które zmieniło jego życie. Wielu
też może z całym przekonaniem potwierdzić, że
Jezus żyje i działa także dzisiaj jako Najlepszy
Przewodnik.
		
- 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. Kamil Borys, ks. Tomasz Sikorski

W OSTATNIM CZASIE :
Odeszli do wieczności:
UMarianna Szafranowska, Sejny
(l. 66) zm. 30/11/2018
UKrzysztof Sławiński, Łumbie
(l. 62) zm. 03/12/2018
UJanina Korzun, Stabieńszczyzna
(l. 65) zm. 02/12/2018
URyszard Miękiszewski, Sejny (l. 69) zm. 05/12/2018
UJózef Macianis, Radziucie (l. 78) zm. 07/12/2018
UAndrzej Krzemiński, Sejny (l. 85) zm. 10/12/2018
USabina Bielewicz, Konstantynówka Gib. (l. 84)
			zm. 13/12/2018
UJan Roszkowski, Posejny (l. 64) zm. 17/12/2018

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na prace remontowe w tym
roku przy naszej bazylice:
Zdancewicz Julia Marian,Bubele
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Milewscy Barbara Ryszard,Łumbie
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Urwanowicz Halina Eugeniusz,Sejny, Zawadzkiego
Misiewicz Lucyna,Sejny, Zawadzkiego
Dziemitko Bożena Andrzej,Sejny, Konarskiego
Ziniewicz Regina,Posejanka
Korenkiewicz Zenobia Aleksander,Sejny, Strażacka
Sidorowicz Weronika Józef,Sejny, Piłsudskiego
Janczulewicz Janina Jerzy,Sejny, Topolowa
Palewicz Bronisława Marian,Sejny, Konarskiego
Górska Stanisława ,Bubele
Dacz Jadwiga,Sejny, Emilii Plater
Keller Anna,Sejny, Zawadzkiego
Paciukanis Romualda Stanisław,Sejny, Wileńska
Maksimowicz Bolesława,Posejny
Klucznik Jan ,Sejny, Zawadzkiego
Sienkiewicz Emilia Danuta,Ogrodniki
Fidrych Ryszarda,Sejny, Wojska Polskiego
Rapczyńscy Henryka Romuald,Sumowo
Głemboccy Danuta Józef,Babańce
Żukowska Zofia,Bubele
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Andruczyk Maria,Sejny, Zawadzkiego
Radzewicz Henryka Lucjan,Olszanka
Drozdowscy Henryk Teresa ,Białystok
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Polens Sylwia Janusz,Sejny, Konopnickiej
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Gołąbek Stanisława Robert,Sejny, Strażacka
Węgrzyk Małgorzata Dominik,Sejny, 1 Maja
Lewandowscy Zofia Jerzy,Sejny, Konarskiego
Bogdanowicz Zofia Tadeusz,Sejny, Woj Polskiego
Stylińscy Alicja Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Sewastynowicz Lucyna Franciszek,Sejny, Konarskiego
Oleksiak Marian Zofia ,Suwałki, Korczaka
Pokutko Teresa Eugeniusz,Sejny, Konarskiego
Szyłak Maria Stanisław,Sejny, Konarskiego
Waluś Danuta Krzysztof,Sejny, Zawadzkiego
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Skrypko Stanisława Olgierd,Sejny, Woj Polskiego
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego
Misiukanis Stanisław Renata,Sejny, Parkowa
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Gryszkiewicz Romuald Ewa,Klejwy
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
Jurkiewicz Andrzej Magdalena,
Skupscy Biruta Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Wołukanis Krystyna,Sejny, Piłsudskiego
Masianis Celina Józef,Sejny, Zawadzkiego
Sikorska Janina,Sejny, Konarskiego
Gryziewicz Agnieszka Radosław,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Zofia Ryszard,Skustele
Gryszkiewicz Ewa Romuald,Klejwy
Koneszko Henryka Czesław,Sejny, Emilii Plater
Wyżlańscy Lilia Józef,Sejny, Zawadzkiego
Bilińska Marianna,Posejny
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego
Lewończyk Teresa Dariusz,Sejny, Łąkowa
Moroz Irena,Sejny, Konarskiego
Motuk Krystyna Ryszard,Sejny, Jodłowa
Szpakowscy Jadwiga Andrzej,Sejny, Woj Polskiego
Dochód Dorota Andrzej,Sejny, Grodzińskiego
Rytelewska Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Cewkowicz Danuta Stanisław,Sejny, Woj Polskiego
Koncewicz Barbara Marian,Sejny, Zawadzkiego
Iwaszewscy Halina Tadeusz,Sejny, Targowa
Skrypko Renata Stanisław,Dusznica
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 23.12.2018 - 06.01.2019
NIEDZIELA 23 GRUDNIA 2018
07:00 +Czesław Bielecki (gr)
07:00 +Stanisław Okulanis (13 rocz.)
08:30 +Paweł Żegarski
10:00 +Joanna (10 rocz.) +Konstanty Rapczyńscy
11:30 Za parafian
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla rodz.
Miszkielów i w gospodarstwie
12:00 KRASNOWO: +Irena Skupska (9mc)
13:00 LT: +Witold Buraczewski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Anna +Zofia +Julian +Helena +Agata +Julian
+Marek Skiwski
PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2018 WIGILIA
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ewy
Meyzy i Adama Maksimowicza
06:30 +Tadeusz Adamowicz (1 rocz.)
08:00 +Czesław Bielecki (gr)
08:00 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan +Walenty
+Marian z r. Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
08:00 +Marianna Palewicz-Baranowska (3 rocz.)
08:00 +Natalia Tomkiewicz (28 rocz.)
22:00 PASTERKA LT: O błog. Boże, opiekę MB dla
parafian z Klejw
24:00 Za parafian
24:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Karola
Ejdulisa w 23 rocz. urodzin
24:00 +Kzimierz Kujawski
WTOREK 25 GRUDNIA 2018 BOŻE NARODZENIE
08:30 +Anna Maksimowicz (4 rocz.)
10:00 +Czesław Bielecki (gr)
10:00 +Zygmunt +Franciszka Luto +Piotr Grzybowski
11:30 +Wacław Fiedorowicz (2 rocz.)
+Stefania +Kazimierz
17:30 +Irena Grygucis (5mc)
ŚRODA 26 GRUDNIA 2018
07:00 +z r. Kujawskich i Jabłońskich
08:30 +Aleksandra +Czesław +Tadeusz z r. Stępniów i
Sadłoniów
10:00 +Czesław Bielecki (gr)
10:00 +Marian Ciszewski +Szczepan Poświatowski
+Walenty +Ks. Sylwester +Tadeusz
11:30 Intencja Nieustającego Różańca:
11:30 +Piotr +Paweł Wróblewscy
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT:
17:30 +Józef +Zofia Szyryńscy +Stanisław +Czesława
Szułowicz i z ich rodzin
CZWARTEK 27 GRUDNIA 2018
06:30 +Czesław Bielecki (gr)
08:00 +Stefania Jakubowska +Franciszka
08:00 +Bronisław +Eugenia Kuklewicz
08:00 +Zenona Piliczewska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Grażyna +Wiesław +Józef i z r. Wowaków
17:30 +Janina Andrulewicz (11mc)
17:30 +Stefan (20 rocz.) +Zofia (22 rocz.) +Ryszard
Radziwiłko
17:30 +Józef (21 rocz.) +Wacław Makarewicz
Nr 244/2018

PIĄTEK 28 GRUDNIA 2018
06:30 +Czesław Bielecki (gr)
08:00 +Bernard Kobeldis (5mc)
08:00 +Anna +Bolesław Andrukanis
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa i
Jadwigi Gryguciów i dla rodziny
08:00 +Piotr Marcinkiewicz (15 rocz.)
17:30 +Andrzej Korzecki (1 rocz.)
17:30 +Romuald +Leokadia Pawełek
17:30 +Halina Czajkowska (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA 29 GRUDNIA 2018
06:30 +Czesław Bielecki (gr)
08:00 +Julian Krzywak (4mc)
08:00 +Stanisław Korzeniecki
08:00 +Józef Krywanis
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Cezarego, Agaty i Mai
17:30 +Ryszard i z r. Miszkielów
NIEDZIELA 30 GRUDNIA 2018 ŚWIĘTEJ RODZINY
07:00 +Anna Kapp (1 rocz.)
08:30 +Czesław Bielecki (gr)
10:00 +Biruta +Janusz Wójtowicz i rodzice
10:00 ŻEGARY: +Stanisława Rakucewicz (m-c od
pogrzebu)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT:
17:30 +Władysława +Jan +Stanisław +Marian
+Tadeusz z r. Tydmanów
PONIEDZIAŁEK 31 GRUDNIA 2018
06:30 +Józef Krywanis
08:00 +Helena (10 rocz.) +Hieronim i z r. Kozłowskich
08:00 +Szymon (25 rocz.) +Krystyna Poszwa
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Haliny i Bogdana Kowalewskich w 30
rocz. ślubu
17:30 Dziękczynno-błagalna i o błog. Boże, moc i
światło Ducha Świętego dla synów i ich rodzin
17:30 +Ks. Sylwester Domel
17:30 +Czesław i z r. Dudanowiczów +Jadwiga
+Franciszek i z r. Zdancewiczów
WTOREK 1 STYCZNIA 2019 NOWY ROK
UROCZ. ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
07:00
08:30 +Mieczysław Albowicz
10:00 +Weronika Staśkiewicz (28 rocz.)
11:30 Za parafian
13:00 LT
17:30 +Mieczysław Pachutko
ŚRODA 2 STYCZNIA 2019
06:30 +Irena Mackiewicz +Krystyna Waszkiewicz
08:00 +Janina Korzun (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Wojciech (2 rocz.) +Genowefa z r. Sojko
CZWARTEK 3 STYCZNIA 2019
06:30
08:00 +Anna Rutowicz (2mc)
17:30 +Józef Korzeniecki
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17:30 +Władysława Arasim (1 rocz.)
PIĄTEK 4 STYCZNIA 2019
06:30
08:00 +Wacław Jakubowski (3mc)
16:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla
17:30 +Marianna Szafranowska (m-c od pogrzebu)
SOBOTA 5 STYCZNIA 2019
06:30
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ewy i
Stasia
08:00 +Czesław Czerep (4 rocz.)
08:00 +Zofia (13 rocz.) i z r. Szyryńskich
08:00 +Julia Jagłowska (1 rocz.)
17:30 +Henryka Dębkowska (1 rocz.)

NIEDZIELA 6 STYCZNIA 2019
OBJAWIENIE PAŃSKIE
07:00 +Henryka Żynda (rocz.)
08:30 +Alina Ogórkis i z rodziny
10:00 +Piotr Skrypko
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
Jankowskiej w 80 rocz. urodzin i dla rodziny
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO
13:00 LT
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i
zdrowie dla Heleny Grzybowskiej w 85 rocz.
urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

J

utro Wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte tylko rano: o 6.30 ostatnie roraty i o godz. 8.00. Tego dnia
zachowajmy tradycyjnie post ścisły aż do wieczornej Wigilii. Zadbajmy o prawdziwie religijną jej oprawę.
Skorzystajmy z proponowanego zamieszczonego w tym numerze Siewcy obrzędu wigilijnego: niech będzie
modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa i dzielenie się opłatkiem,
przebaczając sobie wzajemne urazy i skadając sobie życzenia. Pośpiewajmy też kolędy, choćby kilka, coraz
bardziej okazuje się że ich nie znamy. Wróćmy do ich śpiewania. A potem wybierzmy się na Pasterkę: w
naszej Bazylice będą dwie: o 22.00 w języku litewskim i o godz. 24.00. Będzie jeszcze Pasterka w Żegarach
również o 24.00.
Boże Narodzenie Msze Święte o godz. 8.30; 10.00; 11.30 i 17.30. W środę 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. We czwartek, 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. W piątek, 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, 30 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.
akończenie Roku Pańskiego 2018 w poniedziałek, 31 grudnia. Zapraszamy na wieczorną Eucharystię
i nabożeństwo dziękczynno-błagalne. Uroczystym”Ciebie Boga wysławiamy...” podziękujemy Panu
Bogu za miniony rok.
owy Rok rozpocznie się we wtorek, 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 niedzielę, 6 stycznia. 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, księżom wikariuszom, rodzicom dzieci klas trzecich 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 2019.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Święta Rodzina z Kalisza

K

ościół katolicki obchodzi święto Świętej
Rodziny w pierwszą niedzielę po Bożym
Narodzeniu. Jest to więc doskonała okazja do
prezentacji obrazu św. Rodziny z Kalisza. Wśród
polskich przedstawień Świętej Rodziny do najsłynniejszych należą: obraz z Dzikowa (Matka
Boska Dzikowska omawiana już w Siewcy),
Wieczerza Świętej Rodziny ze Studzianny oraz
właśnie obraz z Kalisza.
Historię obrazu jak i opis cudów z nim związanych znamy za sprawą ks. Stanisława Józefa Kłossowskiego
(1726-1798), zgodnie uznawanego za
najwybitniejszego
z gospodarzy świątyni, który napisał
książkę pod tytułem
„Cuda i łaski za przyczyną św. Józefa w
Cudownym Obrazie
Kolegiaty Kaliskiej”.
Liczące kilkaset stron
dzieło stanowi do
dzisiaj podstawowe
źródło informacji
na temat malowidła.
Fundatorem obrazu
oraz ołtarza jako wotum za wyzdrowienie był mieszkaniec
wsi Szulec zwany
Stobienia. W nocy
miał on usłyszeć wezwanie od sędziwego
człowieka: „Słuchaj
– usłyszał chory - ty
nie umrzesz, ale postaraj się o malarza,
który namaluje obraz, gdzie będzie przedstawiona św. Rodzina i Trójca Przenajświętsza”. W
1770 r. kaliski obraz zostaje uznany za cudowny,
a w 1796 r. na mocy dekretu papieża Piusa VI,
odbyła się koronacja obrazu.
Obraz z galerii sejneńskiej jest wierną kopią
oryginału, ubranego w złote i srebrne sukienki i
korony. Stąd też możemy śmiało omówić znaczenie obrazu w oparciu o naszą XIX wieczną kopię.
Nr 244/2018

Na obrazie widzimy Świętą Rodzinę, Jezus został
ukazany jako kilkuletni chłopiec, trzymany za
ręce przez Maryję i Józefa. Nad postaciami unosi
się w świetlistym obłoku Duch Święty w postaci
gołębicy. Powyżej został ukazany Bóg Ojciec w
postaci starca w purpurowym płaszczu z kulą
ziemską. W obrazie z Kalisza dają się zauważyć
dwa wyraźnie zarysowane układy kompozycyjne
– pionowy i poziomy. W poziomie przedstawiona jest „triadą ziemską” (Józef, Jezus, Maryja),
spotykająca się z pionową „triadą niebieską”
(Bóg Ojciec, Duch
Święty, Syn Boży).
Tak ukazana „triada ziemska” jawi się
jako najwspanialsze
dzieło Boga oraz
ideał życia małżeńskiego i rodzinnego.
Rodzina trzymając
się za ręce, jest znakiem trwałej wspólnoty życia, rodzinnej więzi i miłości.
Jan Paweł II powiedział w 1997 roku
do pielgrzymów
Diecezji Kaliskiej:
„Potrzeba tego świadectwa oddania.
Potrzeba go człowiekowi, często zagubionemu pośród
fałszywych obietnic
łatwego szczęścia.
Potrzeba go w życiu
rodzinnym, społecznym, kulturalnym,
politycznym, aby
wszyscy ludzie mogli w Synu Bożym odnaleźć
źródło prawdziwej nadziei. Niech Święty Józef
czczony w Kaliskim Sanktuarium stanie się dla
nas wszystkich nauczycielem i duchowym przewodnikiem.”
			Marcin Błaszczyk
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KOLĘDA 2019,
CZYLI ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

O

dwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę rozpoczniemy w środę,
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
również 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:
Środa, 2 stycznia - ul. Konarskiego 13, 13A,
Czwartek, 3 stycznia - ul. Konarskiego 15, 17 oraz domy jednorodzinne
Piątek, 4 stycznia - (od g. 18.00) ul. Konarskiego 19, 21;
Sobota, 5 stycznia - Zaruby, Olszanka, Świackie; Klejwy, Posejny
Poniedziałek, 7 stycznia - ul. Mickiewicza, Leśna i Projektowana; Zawadzkiego 6
ul. Zawadzkiego - dokończenie (numery parzyste i nieparzyste), Emilii Plater
Wtorek, 8 stycznia - ul. Zawadzkiego 8, 10, 12, 14
Środa, 9 stycznia - ul. Zawadzkiego 18, 19, 20 i pozostałe numery nieparzyste
Czwartek, 10 stycznia - ul. Wojska Polskiego 9, 11, 13, 15
Piątek, 11 stycznia - ul. Wojska Polskiego 17, 19, 19A, 19B
Sobota, 12 stycznia (od g. 9.00) - Konarskiego - dokończenie; ul. Elektryczna i Kolonia Sejny ; Sankury
i Krasnowo; Daniłowce, Sumowo
Poniedziałek, 14 stycznia - ul. Wojska Polskiego 21, 60, 60C
Wtorek, 15 stycznia - ul. Wojska Polskiego 62, domy jednorodzinne
Środa, 16 stycznia - ul. Pogodna, Grodzińskiego, Jodłowa, Kasztanowa, Wierzbowa
Czwartek, 17 stycznia - ul. Cisowa, Broniewskiego, Akacjowa, Brzozowa, Topolowa, Lipowa, Dębowa,
Klonowa
Piątek, 18 stycznia - ul. 1 Maja, Piłsudskiego 18, 20, 22, 28A
Sobota, 20 stycznia (od g. 9.00) – Skustele i Łopuchowo, Babańce, Romanowce, Gawiniańce,
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