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Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz

 WIARA RODZINY

nych wymieniono miłosierdzie wobec ubo-
gich, sprawiedliwych i rodaków w potrze-
bie, pomaganie głodnemu i nagiemu.
Tobiasz jest więc kochającym i posłusz-
nym synem, a Sara - dobrą córką. Rodzice 
kochają Tobiasza; troska o niego obejmu-
je stronę materialną, dobre małżeństwo 
i wychowanie religijno-moralne. Raguel i 
Edna żyją dla nieszczęśliwej Sary. Teściowie 
są uznani za rodziców. Dzieci pamiętają o 
zmartwieniach rodziców i opiekują się nimi 
w starości.
Tobiasz i Sara to lojalne małżeństwo, mimo 
konfliktów wynikłych stąd, że nieszczęś-
cia zatruły im życie. Tobiasz i Sara są sobie 
przeznaczeni przez Boga (Tb 6, 13. 18). 
Po romantycznym spotkaniu będą żyli w 
trwałym i kochającym się małżeństwie, z 
błogosławieństwem licznego potomstwa. 
Mężowie w tej księdze szanują żony.
Księga Tobiasza zakłada wierność oraz nie-
rozerwalność małżeństwa (Tb 7). Tobiasz i 
Sara przy ślubie stają się bratem i siostrą 
- a być rodzeństwem to przecież stan trwa-
ły. Sara jest dana Tobiaszowi na zawsze. 
Tobiasz i Sara modlą się więc o wspólne 
dożycie starości (Tb 8, 7).
Księga Tobiasz uczy ufnej wiary wśród prze-
ciwności i nadziei na pomoc Bożą, nawet 
w ciężkiej sytuacji. Wiara polega z jednej 
strony na zaufaniu do Boga i powierzeniu 
mu swojego życia, a z drugiej na wierności 
Bogu i na wynikającym stąd życiu zgodnym 
z przykazaniami i miłości do najbliższych. Te 
właśnie czynniki składają się na pojęcie wia-
ry w Piśmie Świętym: wierność i ufność.

Religijność ludzi wiernych Bogu przejawią 
się w modlitwie, w życiu rodzinnym i sto-
sunku do bliźnich. Modlitwy odzwierciedla-
ją przekonanie, że trzeba trwać w wierności 
Bogu, który nigdy nas nie opuszcza, lecz 
błogosławi i wspiera. 
Księga Tobiasza zawiera szereg pouczeń 
moralnych (zwłaszcza w Tb 4, 3-19; 12, 6-
11). Ujęte są one głównie w postaci przy-
kazań, nakazów i zakazów, z dodatkiem 
maksym i obserwacji wskazujących, co jest 
lepsze. W życiu człowieka służącego Bogu 
należy iść drogą prawdy, sprawiedliwości 
i mi-łosierdzia. Obowiązują go rozwaga i 
uczciwość. Dobre postępowanie wiedzie 
do pomyślności, a złe - szkodzi. Ojciec uczy 
tych zasad swojego syna.
Uderzającym motywem Księgi Tobiasza jest 
obraz kochającej się i solidarnej rodziny. 
Stanowi on zarazem wyrazisty i wzruszający 
wzór do naśladowania. Mowa jest więc w 
księdze o miłości rodziców i dzieci oraz o 
miłości małżeńskiej. Zarazem członkowie 
rodziny polegają na Bogu. W żadnej innej 
księdze biblijnej nie poświęcono rodzinie 
tyle uwagi.
Rodzina jest miejscem nauki wiary w Boga 
i posłuszeństwa przykazaniom. Pierwszym 
szczegółowym przykazaniem jest szacunek 
dla rodziców. Obok obowiązków rodzin-



3Nr 121/2013

MOC SŁOWA
Niedziela Druga Adwentu  - 8 grudnia 2013
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
 
 Łk 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mę-

żowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 
było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: 
«Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogo-
sławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała 
się na te słowa i rozważała, co miałoby 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 będzie 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 
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, bę-
dzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna 
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego słowa».
Wtedy odszedł od Niej anioł

Refleksja niedzielna:

Bóg posyła anioła Gabriela do Maryi z Nazaretu. Dzieje 
się to w realnym czasie, określonym miejscu i dotyczy 

konkretnej osoby. Anioł w pozdrowieniu określa Jej god-
ność i zapowiada, co się ma wydarzyć w Jej życiu. Wszyst-
ko to czyni w sposób zrozumiały i możliwy do przyjęcia. 
Owszem, Maryja nie zdaje sobie sprawy ze wszystkich 
konsekwencji zgody na Boże powołanie, ale to, co słyszy, 
jest dla Niej na tyle jasne, że jest zdolna powiedzieć „tak”. 
Ma tylko jedno pytanie: „Jakże się to stanie?”, na które 
anioł odpowiada, uwiarygodniając swoje słowa cudow-
nym znakiem z życia Jej krewnej, Elżbiety. I kończy: „Dla 
Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”- podkreślając 
moc i godność Tego, od którego przychodzi.
Tak wyglądało powołanie Maryi z Nazaretu. Czyżby na-
sze było zupełnie niepodobne? Każdy z nas żyje w kon-
kretnym miejscu i czasie. Jest obdarowany i wyposażony 
do pełnienia określonych zadań. Uświadomienie sobie 
tego i przyjęcie Bożego powołania jest bardzo ważnym 
zadaniem adwentowym.

Jakże często patrzymy na nasze życie bez wiary, jakbyśmy 
mieli całkiem innego Boga niż Maryja czy święci. W Liście 
do Hebrajczyków czytamy: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, 
ten sam także na wieki” (Hbr 13,8). On jest niezmienny i 
postępuje z każdym według otwartości jego serca.
Owszem, nikt z nas nie dostąpił łaski niepokalanego 
poczęcia, ale każdy, dzięki Jezusowi i Maryi, ma udział 
w tej tajemnicy. Pytajmy więc konkretnie: W jaki sposób 
anioł przychodzi dziś do mnie? Na jakie powołanie mam 
dziś odpowiedzieć jak Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa twego’?

Niedziela Trzecia Adwentu  – 15 grudnia 2013
 
 Mt 11, 2-11

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chry-
stusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: 

«Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego 
mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i 
oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trę-
dowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A 
błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi». 
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów 
o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę 
kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zoba-
czyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto 
w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty 
noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? 
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On 
jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego 
wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. 
Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi 
z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. 
Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy 
jest niż on».
Refleksja niedzielna:

Jan Chrzciciel stawia dziś pytanie adwentowe, nie-
zwykle ważne dla człowieka oczekującego zbawie-

nia: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego 
mamy oczekiwać?”. Może wydawać się zaskakujące, że 
ten, który już w łonie matki rozradował się spotkaniem 
z Jezusem, a później poświęcił całe życie prostowaniu 
ścieżek na Jego przyjście, stawia takie pytanie. To zbliża 
Jana do wielu z nas, którzy od lat, a może przez całe 
życie, jako wierzący, przeżywamy okres Adwentu.
Jezus przekazuje Janowi świadectwo o swoich czynach, 

(cd - na stronie 4)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA DRUGA ADWENTU, 8 grudnia 2013
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
Słowo Boże: Rdz 3, 9-15; Ef 1, 3-6.11-12; Łk 1,26-38
Modlitwa za Kościół na Wschodzie. Zbiórka do skarbon 
na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

PONIEDZIAŁEK, 9 grudnia 2013, Wsp. św. Juana 
Diego Cuauhtlatoatzin
Słowo Boże: Iz 35, 1-10; Łk 5, 17-26

WTOREK, 10 grudnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

ŚRODA, 11 grudnia 2013, Wsp. św. Damazego, pap
Słowo Boże: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

CZWARTEK, 12 grudnia 2013, Wsp. NMP z Guadalupe
Słowo Boże: Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

PIĄTEK, 13 grudnia 2013, Wsp. św. Łucji, dz, m
Słowo Boże: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
Rocznica Stanu Wojennego (1981).
Modlitwa za borykających się z problemami uzależ-
nień i za małżeństwa rozbite. 

SOBOTA,  14 grudnia 2013, Wsp. św. Jana od Krzyża
Słowo Boże: Syr 48, 1-4. 9-11; Mt 17,10-13

NIEDZIELA TRZECIA ADWENTU, 15 grudnia 2013
Słowo Boże: Iz 35,1-10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11
REKOLEKCJE ADWENTOWE 
Modlitwa o chrześcijańskie życie rodzin.

PONIEDZIAŁEK, 16 grudnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Lb 24,2-7.15-17; Mt 21,23-27
REKOLEKCJE ADWENTOWE

WTOREK, 17 grudnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17
REKOLEKCJE ADWENTOWE

ŚRODA, 18 grudnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże:  Jr 23,5-8; Mt 1,18-24

CZWARTEK, 19 grudnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Sdz 13,2-7.24-25; Łk 1,5-25

PIĄTEK, 20 grudnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Łk 1,26-38

SOBOTA,  21 grudnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: So 3,14-18; Łk 1,39-45

NIEDZIELA CZWARTA ADWENTU, 22 grudnia
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24

odwołując się do proroctw, które mówiły o tym, jakie 
będą owoce przyjścia Mesjasza, i dodaje: „A błogo-
sławiony jest ten, kto we Mnie nie zwąipi”. Rodzi się 
pytanie, na ile doświadczam w swoim życiu owoców 
działania Jezusa? Na ile przekonuje mnie odpowiedź 
dana Janowi? Gdybym zadał Jezusowi to samo py-
tanie co Jan Chrzciciel, co by mi odpowiedział, na co 
wskazał? Może warto na modlitwie zapytać i poczekać 
na odpowiedź.
Na tym Jezus nie kończy, ale wobec tłumu mówi o 

Janie, że jest większy od wszystkich proroków i że nie 
ma większego, który by się narodził z niewiasty. To 
niezwykłe świadectwo podkreśla jednak, że więcej 
jeszcze znaczy narodzenie dla królestwa niebieskiego. 
A Jan bez wątpienia jest jego obywatelem. My, przez 
chrzest, także jesteśmy obywatelami nieba, choć cza-
sami doświadczamy ciemności - jakbyśmy pozostawali 
w więzieniu. Stawianie przez nas pytań adwentowych 
nie musi być znakiem braku wiary, ale może być okazją 
do jej pogłębienia.

OGÓLNA: Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy 
w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę. 

MISYJNA: Aby chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa, przy-
gotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela. 

Papieskie Intencje Modlitwy – grudzień 2013
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Dzieci pańszczyźniane
   Tygodnik „Gość Niedzielny”

Czytając prasę katolicką przybliżamy sobie treści bar-
dzo bieżące, które zasadniczo wpływają na nasze 
tzn. katolickie patrzenie na rzeczywistość, która nas 
otacza, która wdziera się nachalnie w nasze myśle-
nie, burzy porządek tego świata stworzonego przez 
Boga. Polecam do przeczytania artykuł redaktora 
naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny” ks. Marka 
Gancarczyka mówiący o tym, co jest bezpieczne i co 
niebezpieczne dla naszych dzieci.
Dzisiaj mam apel do rodziców, by się obudzili.
I zaczęli odważnie korzystać z tylko im przysłu-
gującego prawa do wychowania własnych dzieci. 
Jeżeli tego nie zrobią, ani się obejrzą, a wysłany do 
przedszkola syn wróci do domu w spódniczce. Tak, 
przerysowuję, ale tylko trochę. Niektóre przedszkola 
już rozpoczęły tzw. program równościowy oparty 
na przesłankach ideologii gender. W ramach tego 
programu chłopcy są zachęcani do wkładania sukie-
nek. Bo przecież płeć nie może ich ograniczać. Tu i 
ówdzie zdecydowany sprzeciw rodziców powstrzy-
mał to szaleństwo. Niestety, z naszych obserwacji 
wynika, że aktywnych i odważnych rodziców nie 
było zbyt wielu. Niektórzy, jak się wydaje, zafascy-
nowali się nowością i uznali ją za pożyteczną dla 
swoich pociech. Pozostali nie znali swojego prawa 
mówiącego o tym, że w szkole czy przedszkolu 

dzieci mogą być uczone tylko systemu wartości 
akceptowanego przez rodziców. Żadne pieczątki 
i podpisy wszystkich świętych ministerialnych czy 
unijnych, gdyby takie rzeczywiście były, nic nie 
znaczą wobec woli rodziców.
Dopóki gra toczyła się o kolor ścian w klasie, rodzi-
ce mogli sobie pozwolić na brak zainteresowania 
funkcjonowaniem szkoły. Ale ten czas niestety w 
wielu miejscach już się skończył. Gra toczy się teraz 
o wartości fundamentalne. A instytucje państwowe 
zachowują się jak feudałowie, którzy przypisywali 
chłopów do ziemi. I nie ma w tym porównaniu 
specjalnej przesady. Gdyby rodzice mieli większą 
od państwa władzę nad swoimi dziećmi, to posy-
łaliby je do szkoły w wieku przez siebie wybranym. 
A wiadomo, że już niedługo nie będą mieli takiego 
wyboru, co dobitnie pokazało odrzucenie miliona 
głosów domagających się referendum w sprawie 
sześciolatków. Ja tam na psychologii rozwojowej 
się nie znam i nie wiem, kiedy dziecko powinno 
trafić do szkoły. Wiem natomiast, że o tym powinni 
decydować tylko rodzice. I nikt inny. Jest to funda-
mentalne i konstytucyjne prawo. Niestety w sposób 
bezczelny łamane. Przypisani do ziemi chłopi pań-
szczyźniani budzą litość. Mało kto żałuje rodziców, 
że ich podstawowe prawo zostało ograniczone.

uBoga droga
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

Angelus Domini nuntivit Mariae, 
 et concepit de Spiritu Sancto
Skupiamy się na treści tych słów dzisiaj... na po-
czątku nowego roku liturgicznego. Otwiera się 
znowu przed nami perspektywa czasu, który 
Kościół wypełnia - rok po roku - rozpamięty-
waniem Bożej tajemnicy działającej w dziejach 
człowieka i świata. Rok liturgiczny jest skrótem 
i syntezą historii zbawienia, od początku tych 
dziejów aż do ich ostatecznego wypełnienia. 
Jezus Chrystus, który stanowi szczyt i centrum 
tej historii, nadaje pełne znaczenie poszczegól-
nym fragmentom liturgicznego czasu i ustala 
ich właściwy porządek.
Jest to ten Jezus, którego przyjście zwiastował 
Anioł Pański Dziewicy Maryi - a Ona poczęła Go 
w swoim łonie za sprawą Ducha Świętego.
Za sprawą Ducha Świętego poświęcony jest 
Ojcu w Jezusie Chrystusie czas człowieka i świa-
ta: jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Za sprawą Ducha Świętego poświęcony jest 
Ojcu w Jezusie Chrystusie ów czas Kościoła, który 
dzisiaj, wedle cyklicznej natury ludzkiego czasu, 
przyjmuje swój nowy początek...
Wejdźmy w ten nowy rok liturgiczny z wiarą i 
nadzieją! Wejdźmy z miłością, jaka „rozlana jest 
w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany” (Rz 5, 5)!
Najpełniej doznała tego daru Dziewica z Naza-
retu, która za sprawą Ducha Świętego stała się 
Matką Boga.
[...] życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć: od-
krywania, kim jesteście, odkrywania wartości, 
które nadają kształt Waszemu życiu, odkrywania 
ludów i narodów, z którymi łączy Was solidarna 
więź. [...] Przez całe życie wciąż od nowa musicie 
potwierdzać wartości, które nadają kształt Warn 
samym i światu: wartości, które sprzyjają ży-
ciu, które odzwierciedlają godność i powołanie 
osoby ludzkiej, które budują świat w pokoju i 
sprawiedliwości.
Watykan, 8.12.1984

Nowy Rok Liturgiczny

wybrał E. Klimaniec

Kiedy kończy się rok, gdzieś tak w połowie listopada 
zaczynamy czekać na Przyjście. Adwent zapala prze-

de mną swoje cztery święte świece niedziel oczekiwania. 
Jest wczesny zmierzch grudniowy, najciemniejszy mie-
siąc, najkrótszy dzień, najdłuższa noc. O godzinie czwar-
tej po południu powleka nas błogosławiona szarość. 
Błogosławiona, bo wreszcie nas spowalnia, musimy 
stąpać ostrożniej. Przeliczamy kroki i poruszamy się 
niepewnie jak po nieznanym domu, w którym gaśnie 
światło. Co roku tak idę. Powracam do siebie - to droga 
przez ciemność, dlatego ręce są wyciągnięte - dotykam 
nimi ludzi i zdarzeń. Sięgam w przyszłość i przeszłość. 
Jest czas na zakątki zamyśleń, w których można zapalić 
świecę po czasie oczekiwania i dojrzewania w mroku.
 Dom mojego dzieciństwa za rzeką. Mała, brukowana 
uliczka, a za nią już tylko pola. Najważniejszym miej-
scem w domu była duża izba, z wielkim stołem i węglo-
wą płytką kuchnią Tam siadałam obok swojej mamy. 
Moja kochana mama miała kręcone włosy spięte w 
koczek. Rysy twarzy były delikatne i regularne, a oczy 
błękitne. Drobna, filigranowa i zawsze pracująca o wiele 
za ciężko. Siadając tak blisko mnie, lubiła składać w 
zamyśleniu ręce jak do modlitwy. Jej dłonie były pokryte 
cienką, suchą skórą. Dotykałam ich, upewniając się, 
że są. Była wtedy Martą i Marią, przycupniętą u stóp 
Niepojętego. Bardzo pracowite były ręce mojej mamy. 
Na początku grudnia wykrawały z ciasta różnokształ-
tne pierniczki.  Przy domowej robocie dużo śpiewała, a 
głos miała piękny.„Archanioł Boży Gabryjel, posłan do 
Panny Maryi...”. A ja w swo-
jej wyobraźni widziałam 
tego świetlistego anioła, 
jak niesie dobrą nowinę 
Panience z Nazaretu. Z 
kolorowego papieru zle-
piałam kółeczka, a łącząc 
je w łańcuch, coraz dłuższy 
i dłuższy, nieświadomie zu-
pełnie wchodziłam w ogni-
wa wieków. Czas zwiasto-
wania był tuż, przez: wiarę. 
Mówiła mi o niej mama, 
kiedy kleiłyśmy łańcuchy i 
kiedy naklejałyśmy śliczne 
główki aniołków. Nasze 
ręce spotykały się wśród 
ścinków papieru w znaku 
pokoju. Bo oto narodzić się miał Zbawiciel, Dzieciątko 
Jezus. Odwracam kartki Pisma Świętego. Za każdym 
ruchem bliżej światła. Czasami żal, że to tylko cztery 
tygodnie tych wewnętrznych rekolekcji - wspomnień i 
wejścia w przyszłość, w nowe Niebo i nową Ziemię. Tylko 
raz w roku jest czas roratniej świecy, która wyczekuje. 
Któż tak czeka jak Ona? Któż czekał jak Maryja? Świeca 
topi się w pragnieniu. Kiedy narodzi się Chrystus, ona już 
będzie wiedziała, że warto było spłonąć.  -Irena-

Wspomnienie ...
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Błogosławieństwa rodziny

Przeżywamy adwent, nowy rok liturgiczny i 
kościelny. Ojciec Święty Jan Paweł II wciąż nas 

zachęcał abyśmy kontemplowali Oblicze Jezusa 
Sercem Niepokalanej Matki. Za nim usłyszymy 
radosny śpiew Aniołów i staniemy w prostocie 
serc ubogich pastuszków przy Bożym żłobku, przy-
niesiemy dary na miarę Mędrców: zamiast złota 
- serdeczną miłość, zamiast kadzidła - wytrwałą 
modlitwę i zamiast mirry - gotowość przyjęcia 
cierpienia.
Wigilia to wyjątkowy dzień w naszym życiu. Mam 
wrażenie, że czekamy na nią cały rok, a wewnętrz-
nie przeżywać chcielibyśmy ją codziennie. Rodzący 
się jest przede wszystkim Jezus wielką tajemnicą. 
Do tego wvjątkowego dnia przygotowujemy się 
przez czterotygodniowy okres adwentu.
Święta Bożego Narodzenia - to radosny czas, kiedy 
rodzi sięPan Jezus na nowo, ale już nie w stajence, 
lecz w sercu każdego z nas.
Święta Bożego Narodzenia mają wyjątkowy cha-
rakter. Ich sens religijny - przyjście Zbawiciela na 
świat jest wtopiony w każdą rodzinę chrześcijań-
ską. Istnienie człowieka jest bezpośrednio ogar-
nięte miłością samego Boga, ale również związane 
z miłością rodzicielską. Człowiek przychodzi na 
świat dzięki rodzicom, Święta Bożego Narodzenia 
są świętami chrześcijańskimi. Uczestniczymy w ta-
jemnicy, której do końca zrozumieć nie można, bo 

to Wszechmocny i Nie-
skończony Bóg sprawia, 
że Syn Boży będąc Bo-
giem staje się również 
człowiekiem.
 Święta Bożego Naro-
dzenia, choć są rodzin-
ne, a więc zasadniczo 
gromadzą członków 
najbliższej rodziny, to 
jednak są również zna-
kiem przynależności do 
wielkiej rodziny chrześ-
cijańskiej. Ten znak wy-
raża puste krzesło, któ-
re czeka na gościa. Być 
może jest wędrowcem, 
być może nie ma rodzi-
ny, być może pobłądził. 

A jednak jest człowiekiem, jest dzieckiem Bożym, 
bo stworzony na podobień-stwo i obraz Boga, 
przed nim również otwarta jest droga Zbawiciela. 
Warto, abyśmy w tak radosne, rodzinne święta 
pełne gwaru i domowych wypieków pamiętali 
o prawdziwym celu i sensie naszego spotkania.  
Aby  łakomstwo i  telewizor nie przesłoniły nam 
prawdziwej miłości i prawdziwej wiary. Równo-
cześnie  pamiętajmy, że to okazja, by umoc¬nić 

nasze rodziny, którym nigdy nie może zabraknąć 
nadziei i miłości.
Niech w dniach adwentu i w święta Bożego Naro-
dzenia zawsze towarzyszą nam słowa Św. Alfonsa 
Marii Liguorii: „W Chrystusie Bóg oszalał z miłości 
do człowieka”. To wyjątkowe Święta, podczas któ-
rych raz jeszcze do naszych serc zapuka Pan Jezus. 
Otwórzmy je niech nie będą zimnymi stajniami, 
ale pełnymi ciepła mieszkaniami, niech światło 
betlejemskiej gwiazdy wskaże wszystkim drogę 
do prawidłowego życia z Jezusem w szczęściu, 
miłości i radości, otwórzmy serca na przyjście tej 
Małej Miłości, która swą miłością pragnie zapalić 
cały świat.  -Jadwiga-

Klimat świąt ... 

Błogosławiona rodzina, w której się klęka do 
modlitwy  i słucha Słowa Bożego, albowiem 

w niej jest obecny Pan, a wiara pozostaje zawsze 
żywa.
Błogosławiona rodzina, w której się święci dzień 
święty, albowiem jej członkowie cieszą się pomyśl-
nością i będą świętować w niebie.
Błogosławiona rodzina, do której nie ma dostępu 
przekleństwo,  pornografia i niestosowne rozrywki, 
albowiem w niej panuje radość.
Błogosławiona rodzina, w której małżonkowie żyją 
w pełni miłości i wierności, albowiem jest ona 
znakiem miłości Bożej.
Błogosławiona rodzina, w której panuje zgoda, 
rozmowa szczera i wzajemna ufność, albowiem 
w niej panuje pokój.
Błogosławiona rodzina, w której, w radości i cier-
pieniu, daje się życiem świadectwo wierze, albo-
wiem uszczęśliwi ją Pan.
Błogosławiona rodzina, w której dzieci są pociechą 
rodziców, a rodzice dają im świadectwo Chry-
stusowe,  albowiem staje się ona przybytkiem 
pokoju i cnoty.
Błogosławiona rodzina, w której woła się na czas 
kapłana do chorych, albowiem w niej w choro-
bie znajduje się ulgę, a śmierć otwiera drogę do 
nieba.
Błogosławiona rodzina, która wspaniałomyślnie 
spieszy innym z pomocą, albowiem staje się ona 
znakiem miłości i obecności Boga w świecie.
„Rycerz Niepokalanej” 12 (498) 1997 r.
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W OSTATNIM CZASIE :

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: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Grzegorz Kunko, ks. Michał Stankiewicz, ks. Petras Gucevicius

Ofiarodawcy na remont

24/11/2013 Wojciech Sitko, Adelajda Jarzębowicz, 
Łukasz Pawlukowski, Bartłomiej Rakucewicz

23/11/2013 
Anna Morgaś i Dominik Sitko

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego, remont okien w Bazylice 
i wymianę okien w klasztorze. Ofiarodawcy, 
którzy złożyli ofiary w 2013 roku jak dotąd na 
sumę 95 350 zł.:

Malinowscy Czesław Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Wróblewska  Krystyna,Sejny, 1 Maja 
Skindzier Jan Anna,Sejny, Wojska Polskiego 
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej 
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego 
Domoraccy Witold Kazimiera,Sejny, Woj. Polskiego 
Brzezińscy Jan Stanisława,Sejny, Piłsudskiego 

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UAdela Zielepucha, Sejny (l. 90) zm. 18/11/2013
UStanisaw Gawinowicz, Iwanówka (l. 57) zm. 19/11/2013
UBronisława Marcinkiewicz, Klejwy (l. 90) zm. 21/11/2013
UZofia Gulbierz, Sejny (l. 81) zm. 25/11/2013
UWitosława Damulewicz, Radziucie (l. 80) zm. 24/11/2013

1/ Paweł Staśkiewicz , kawaler, Lipniak, Parafia Becejły 
i Agnieszka Dąbrowska, panna, Sejny, Parafia tut.
2/ Radosław Leończyk, kawaler, Sejny, Parafia tut. i 
Dorota Andruszkiewicz, panna, Sejny, Parafia tut.

Janiszewscy Ignacy Wacława,Sejny, Woj. Polskiego 
Krzywak Julian Maria,Sejny, Wojska Polskiego 
Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego 
Iwaszewscy Tadeusz Halina,Sejny, Targowa 
Bednarska  Zuzanna,Sejny, Piłsudskiego 
Sobuń Andrzej Barbara,Sejny, Konarskiego 
Tarasiewicz  Bogumiła Ewa,Sejny, Konarskiego 
Zygadło Władysław Jadwiga,Sejny, Woj. Polskiego 
Bykas Jan Longina,Sejny, Łąkowa 
Milewscy Józef Weronika,Sejny, Łąkowa 
Dębkowscy Kazimierz Henryka,Sejny, Świerczewskiego 
Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa
Anuszkiewicz  Krystyna,Sejny, Parkowa 
Mieczkowscy Mieczysław Katarzyna,Sejny, Piłsudskiego 

Raduj się Ziemio!
Ziemio, która jesteś mieszkaniem 
 człowieka!
Przejmij w siebie jeszcze raz
Blask nocy Bożego Narodzenia!
Zjednocz się w tym blasku!
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Ogłoszenia duszpasterskie

Przeżywamy Adwent. Za nami pierwszy tydzień czasu przygotowania na spotkanie z Tym, który ma 
przyjść i już przychodzi. Spróbujmy dokonać swoistego podsumowania, jak przeżywamy ten czas, na 

czym się skupiamy. W dzisiejszej liturgii Jan Chrzciciel zaprasza nas do prostowania dróg Bożych. Może 
warto więc przyjrzeć się własnemu życiu i zmienić nasze postępowanie, zachowanie wobec bliskich, 
abyśmy mogli z pokojem w sercu zasiąść do wigilijnej wieczerzy i celebrować narodziny naszego Boga.

Dziś 8 grudnia i uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wpatrujemy się w 
Maryję, która pierwsza przyjęła w pełni słowo Boga i zaproszenie, by być Matką Jezusa Chrystusa, 

Syna Bożego. Wybrał Ją Bóg spośród wszystkich niewiast na ziemi i zachował od grzechu pierworodnego 
i jakiegokolwiek innego grzechu, dlatego Kościół czci Ją jako Niepokalanie Poczętą, piękną, czystą, a 
jednocześnie pokazuje nam Jej pełne człowieczeństwo. 

Dziś przeżywamy dzień solidarności z Kościołem na Wschodzie. Nie zapominajmy o tych naszych 
braciach, którzy przez długie lata komunizmu byli pozbawieni opieki duchowej, a obecnie borykają 

się z problemami braku kapłanów, wystroju wnętrz świątyń, paramentów liturgicznych, lecz są zarazem 
bardzo spragnieni wiary i otwarci na wszystko, czym zechcemy się z nimi podzielić. Posługujący na 
Wschodzie duszpasterze, bracia i siostry zakonne otrzymane wsparcie przeznaczają też na stołówki, 
sierocińce, rekolekcje młodzieżowe, pielgrzymki, wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci i młodzieży 
oraz pomoc osobom potrzebującym i starszym. Niech nasza hojność będzie wyrazem naszej wiary i 
chrześcijańskiej solidarności. Ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie można składać do skarbon przy 
wyjściu z kościoła.

Roraty codziennie rano o godz. 6.30. Idziemy adwentową drogą pod hasłem „uBoga droga. Skarby 
niebieskie”. Wpatrujemy się w postaci świętych, którzy skarby niebieskie gromadzili w swoim życiu i są 

dla nas wzorem postawy dystansowania się od tego, co ziemskie, a szukania bardziej tego, co niebieskie. 
Zapraszamy na roraty nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorosłych.

Rekolekcje adwentowe przeżywać będziemy od niedzieli, 15 grudnia do wtorku, 17 grudnia. Poprowadzi 
je ks. Paweł Tober, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w naszej diecezji. Wszystkich naszych 

parafian zachęcamy do skorzystania z tego czasu skupienia, rozważania słowa Bożego i przyjęcia łaski 
przebaczenia w sakramencie pokuty.

Opłatki wigilijne do nabycia w zakrystii i kancelarii. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na 
prace remontowe prowadzone w Parafii, zwłaszcza na spłacanie zadłużenia.

Trzecia niedziela Adwentu nazywana „Gaudete”, co z jęz. łacińskiego oznacza: „radujcie się” przybliża na 
coraz bardziej do świąt Narodzenia Pańskiego. Jesteśmy zatem zaproszeni do szczególnej radości z 

powodu zbliżającego się spotkania z Tym, który przychodzi nas wyzwolić z niewoli grzechu. Niech nasza 
radość wypływa przede wszystkim z duchowego przygotowania na to spotkanie, które dopiero potem 
wyraża się również zewnętrznie w pragnieniu obdarowywania innych. Niech nasze podarunki będą 
wyrazem wewnętrznej radości, a nie tylko tradycją, której trzeba za wszelką cenę uczynić zadość.

Od 16 grudnia zachęcamy do odprawienia specjalnej nowenny do Dzieciątka Jezus, która zakończy się 
24 grudnia. W ten sposób wyprosimy sobie czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem 

Wcielonym. On jest już blisko!

Od 17 grudnia, rozpoczniemy bardziej bezpośrednie przygotowanie do świętowania uroczystości 
Narodzenia Pańskiego. W tej drugiej części Adwentu liturgia kieruje nasz wzrok na wydarzenia 

zapowiadające narodzenie Chrystusa, by w ten sposób skupić naszą uwagę nie tylko na tym, co się już 
wydarzyło, ale też na tym, co ma się wydarzyć w naszym życiu. Boże Narodzenie to nie tylko świętowanie 
historycznego przyjścia Chrystusa, lecz przede wszystkim nasze osobiste spotkanie z Tym, który właśnie 
dla nas stał się człowiekiem.

Katecheza dla rodziców i chrzestnych, którzy proszą o chrzest swoich dzieci w Boże Narodzenie będzie 
w sobotę, 21 grudnia o godz. 16.45 w Domu Parafialnym (plebania). Prosimy rodziców ichrzestnych, 

aby skorzystali ze spowiedzi świętej w czasie rekolekcji adwentowych.

Świece wigilijne w ramach corocznej akcji Caritasu „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” są do nabycia 
przed kościołem oraz w zakrystii. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na kolonie letnie 

dla dzieci z rodzin najuboższych, zakup dla nich pomocy szkolnych.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na remonty prowadzone w Parafii, nadal prowadzimy prace 
wykończeniowe w domu parafialnym, od jutra rozpoczną się prace wymiany okien i drzwi w wirydarzu 

klasztornym - opóźnienie wynikło z problemów wykonawcy, ale mamy nadzieję, że zadanie zostanie 
wykonane jak trzeba. Spłacamy powoli długi zaciągnięte w związku z remontami.
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NIEDZIELA, 8 grudnia 2013 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
07:00 +Marianna +Stanisław +Robert 
 +Tadeusz Czeszkiewicz
08:30 +Stanisław Grzędziński (3 rocz.)
10:00 +Leokadia Jarzębowicz +Piotr Szyryński
11:30 +Genowefa Nazaruk (30 rocz.)
13:00 LT: +Kazimieras Peciulis
Krasnowo: +Franciszek Herbst (greg)
17:30 +Feliks +Marianna +Bernardyna Czokajło
PONIEDZIAŁEK, 9 grudnia 2013
06:30 +Franciszek Herbst (greg)
08:00 O błog. Boże dla Marianny Klimasary 
 w 94 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Natalia +Alicja Paszkiewicz
08:00 +Witold Palanis (2 rocz.)
08:00 +Leokadia kubrak i jej rodzice
17:30 +Bernardyna +Lucjan Karłowicz
17:30 +Leokadia +Józef Jodango
17:30 +Edward (18 rocz.) +Marianna Gasińscy
WTOREK, 10 grudnia 2013 
06:30 +Stefania +Michalina +Izydor Rekuć
08:00 +Stanisław Zabłocki (4mc)
08:00 +Pelagia Ciborowska +Mirosław Wilk
10:00 Hospicjum: +Franciszek Herbst (greg)
17:30 +Bolesław Małkiński (16 rocz.)
17:30 +Grzegorz Bukało
17:30 +z rodz. Chatkowskich
ŚRODA, 11 grudnia 2013  
06:30 +Leokadia Dobuszyńska (5mc)
08:00 +Adela +Stanisław Krakowscy 
 i z rodz. Milewskich
08:00 +Eugenia Koncewicz (7mc)
08:00 +Franciszek Herbst (greg)
17:30 +Władysław (5 rocz.) +Zofia Zdancewicz
17:30 +Henryk Szoka (12 rocz.) 
17:30 +Romuald Fejfer +Leszek Fiedorowicz
CZWARTEK, 12 grudnia 2013 
06:30 +Franciszek Herbst (greg)
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Marianna +Antoni +Lucjan z rodz. Staśkielów
08:00 +Stanisław Tomczyk (3mc)
17:30 +Jadwiga +Tadeusz Krzywińscy i ich rodzice
17:30 +Zofia Plewińska (8mc) +Stefan
17:30 +Franciszek Mikłaszewicz (2 rocz.)
PIĄTEK, 13 grudnia 2013
06:30 +Franciszek Herbst (greg)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (9mc)
08:00 +Irena Staniewicz
08:00 +Antoni Pachucki (1 rocz.)
17:30 +z rodz. Jabłońskich, Laudów i Cieślukowskich
17:30 +Ryszard Maksimowicz (8mc)
17:30 +Stanisław Delnicki (22 rocz.)
SOBOTA, 14 grudnia 2013 
06:30 +Franciszek Herbst (greg)
08:00 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla mieszkań-

Intencje mszalne 8-21.12.2013
ców Posejn

08:00 +Anna +Bronisław Dobuszyńscy
08:00 +Stanisław +Józef Konewko
17:30 +Franciszek +Henryk z rodz. Gołębiewskich 
 i Bondzio
17:30 +Marianna +Bolesław +Stanisław Szczuka
NIEDZIELA, 15 grudnia 2013 REKOLEKCJE
07:00 +Tomasz +Anna +Stanisław Żeladonis
08:30 +Józef Szulewski (23 rocz.) i jego rodzice
10:00 +Eugeniusz +Witold Staśkiewicz
11:30 +Franciszek Miszkiel (15mc)
13:00 LT: +Biruta Urbańska (10mc) 
Krasnowo: +Franciszek Herbst (greg)
17:30 +Lechosław +Anna Przezwiccy
PONIEDZIAŁEK, 16 grudnia 2013 REKOLEKCJE
06:30 +Franciszek Herbst (greg)
10:00 +Antoni Święcicki (11 rocz.)
13:00 LT  Intencja dantis
15:00 +Ks. Sylwester Domel +Ks. Stanisław Rogowski 

+Ks. Kazimierz Gacki +Ks. Zenon Parakiewicz 
 +Ks. Jan Macek
16:00 +Janusz Turynowicz (16 rocz.)
18:00 +Aniela Szruba (28 rocz.)
18:00 +Sławomir Pajewski (26 rocz.)
WTOREK, 17 grudnia 2013 REKOLEKCJE
06:30 +Franciszek Herbst (greg)
10:00 +Franciszek +Kazimiera Korzenieccy i zm. z rodz.
Krasnowo: 13:30 Intencja dantis
Żegary: LT 14:30 Intencja dantis
15:00 +Bolesław +Tadeusz Żabiccy
16:00 +Anna +Bronisława +Albin Pietruszkiewicz
18:00 +Albin Misiukanis
18:00 +Piotr +Janina Wojciechowscy i zm. z rodziny
ŚRODA, 18 grudnia 2013  
06:30 +Anna Wołyniec (15 rocz.)
08:00 O błog. Boże i mocną wiarę dla Pawła 
 Krzemińskiego
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże i opiekę MB dla rodz. 

Lewończyków
08:00 +Franciszek Herbst (greg)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny 
 Lisewskiej i Reginy Szułowicz
17:30 +Bronisław Namiotko (6 rocz.)
17:30 +Henryk Balewicz (11 rocz.)
CZWARTEK, 19 grudnia 2013 
06:30 +Zygmunt +Józefa
08:00 +Stanisław Moroz i zm. z rodziny
08:00 +Jadwiga +Michał Szczuka i zm. z rodziny
08:00 +Adela Zielepucha (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Franciszek Herbst (greg)
17:30 +Helena (17 rocz.) i z rodz. Stankiewiczów
17:30 +Mieczysław Wojciechowski (5mc)
PIĄTEK, 20 grudnia 2013
06:30 +Franciszek Klimaniec (33 rocz.)
08:00 +Franciszek Herbst (greg)
08:00 +Irena Staniewicz
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08:00 +Zofia +Feliks Staniewicz
17:30 +Sabina Miszkiel (8mc) +Marian
17:30 +Stefania Iwaszewska (9mc)
17:30 +Alina Poźniak (9 rocz.) +Antoni Macianis
SOBOTA, 21 grudnia 2013 
06:30 +Stefan +Stanisława +Janusz Dobuszyńscy
08:00 +Franciszek Herbst (greg)
08:00 +Zofia (6 rocz.) +Józef Marcinkiewicz
08:00 +Mirosław Motuk (6 rocz.) 
 +Jadwiga +Władysław
17:30 +Halina Zackiewicz (10mc)
17:30 +Marta Staniewicz
17:30 +Zygmunt Gwiazdowski (14 rocz.) 
 +Zygmunt Boraczewski
17:30 +Janusz Jagłowski (2mc)

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
15-17.12.2013

NIEDZIELA III ADWENTU – 15.12.2013
07:00 Msza św. z udziałem wszystkich
08:30 Msza św. z udziałem młodzieży
10:00 Msza św. z udziałem dzieci
10:00 Msza św. w jęz. litewskim w ŻEGARACH
11:30 Suma
13:00 Msza św. w jęz. litewskim w Bazylice
13:00 Msza św. w KRASNOWIE
17:30 Msza św. z udziałem wszystkich

PONIEDZIAŁEK – 16.12.2013
06:30 Roraty z homilią rekolekcyjną
10:00 Msza św. z udziałem wszystkich
13:00 Msza św. w języku litewskim
15:00 Msza św. z udziałem dzieci
16:30 Msza św. z udziałem młodzieży
18:00 Msza św. z udziałem wszystkich

WTOREK – 17.12.2013
06:30 Roraty z homilią rekolekcyjną
10:00 Msza św. z udziałem chorych i starszych
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem „lurdzkie”.
13:30 Msza św. w KRASNOWIE
14:30 LT: Msza św. w ŻEGARACH
15:00 Msza św. z udziałem dzieci
16:30 Msza św. z udziałem młodzieży
18:00 Msza św. z udziałem wszystkich

Rekolekcje poprowadzi Ks. Paweł Tober, kapłan 
naszej diecezji dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 
Rodzin .

Sakrament Pokuty i Pojednania w poniedziałek 
i wtorek na pół godziny przed rozpoczęciem 
Mszy św.;  rano od 6.15; Odwiedziny chorych i 
starszych w domach, których nie odwiedzamy 
w pierwsze piątki, będą w sobotę 21 grudnia 
przed południem - adresy należy zgłosić wcześ-
niej w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie. 

KATOLICKIE 
STOWARZYSZENIE 

MŁODZIEŻY
Rok założenia 1934

w Diecezji Ełckiej od 1995 roku

ODDZIAŁ SEJNY
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

BÓG i OJCZYZNA

UMOCNIENIE WIARY W BOGA
poprzez cotygodniowe spotkania

SŁUŻBA OJCZYŹNIE
poprzez naukę i pracę

Zapraszamy młodzież do udziału 
w spotkaniach:

DOM PARAFIALNY (plebania)
PIĄTEK GODZ. 19:00
Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co 
ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy 
samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, któ-
ra obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich 
geniuszu. Próbą dla tego miłowania staje się każde 
zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. 
Patriotyzm, jako miłość ojczyzny, przyznaje 
wszystkim innym narodom takie samo prawo jak 
własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej 
miłości społecznej.
Nacjonalizm natomiast jest przeciwień-
stwem patriotyzmu, bo uznaje tylko dobro włas-
nego narodu i tylko do niego dąży, nie licząc się 
z prawami innych.
(Jan Paweł II w książce: „Pamięć i tożsamość”)

Główne cele spotkań KSM

- zachowanie wierności Bogu i Ojczyźnie
(z właściwym rozumieniem patriotyzmu
- modlitwa osobista i wsplnotowa
- czytanie Pisma Świętego
- poznawanie historii Polski
- podejmowanie szlachetnych działań
- prezentacja ambitnych filmów
- zabawa bezalkoholowa
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Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazywane na Kościół. Nie każda darowizna może 
jednak dać prawo jej pełnego odliczenia. Tylko określone cele oraz kwoty darowizn pozwalają sko-
rzystać z ulgi.  Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy 
jednak wyłącznie darowizn:
- na cele kultu religijnego (potocznie – na Kościół),
- na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego.
Obie darowizny różnią się od siebie i podatnicy powinni zwracać uwagę nie tylko na to, z której z 
ulg korzystają, ale również czy poniesienie wydatku i otrzymanie darowizny zostanie prawidłowo 
udokumentowane.
Darowizna na cele kultu religijnego
Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie 
stanowiącej 6 % dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele 
dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz 
krwiodawstwa, kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość 
ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być 
odliczana.  Więcej mozna znaleźć pod adresem http://www.pit.pl/darowizny-koscielne. 
Bardzo proszę naszych Parafian i sympatyków naszej Parafii do wspierania w ten sposób prac remon-
towych prowadzonych przy zabytkach naszych obiektów sakralnych, a zwłaszcza czekającego nas 
remontu naszej Bazyliki. Złożyliśmy właśnie wniosek do Ministerstwa o dofinansowanie projektu 
remontu dachu i elewacji naszej świątyni. opiewający na znaczną sumę. W przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia konieczny będzie wkład własny Parafii. Stąd też powyższe działania. Darowiznę należy 
przekazywać na konto Parafii z zaznaczeniem „na cele kultu religijnego”.

Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej

6 %

Podaruj swoje 6% dochodu na remont naszej Bazyliki

Darowizna na remont dachu i elewacji

Bank Spółdzielczy w Sejnach Nr 20 93540007 0000 0000 0635 0003


