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Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz

 Mesjański szlak Jezusa: 
Początek drogi

przeszli sami świadkowie, którzy uzasadnili 
swoją nadzieję (1P 3,15), czyli wykazali, że 
się nie mylili, iż spotkali naprawdę Pana 
swojego życia, by potem głosić Go jako 
Pana wszystkich ludzi. Faktycznie, Jego 
uczniowie, głosząc tę niesłychaną prawdę, 
opartą przede wszystkim na doświadczeniu 
z zakończenia życia ich Nauczyciela, które 
okazało się nowym początkiem, odczuli po-
trzebę opowiedzenia przeżytych wydarzeń, 
przypomnienia Jego słów, lub przynajmniej 
ich echa, oraz odtworzenia Jego drogi.. W 
sposób syntetyczny przekazuje nam to św. 
Łukasz w swoim drugim dziele, jakim są 
Dzieje Apostolskie w następujących sło-
wach: Wiecie, co się działo w całej Judei, po-
cząwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dla-
tego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli 
pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami  
wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej 
i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na 
drzewie (Dz 10,37-39).

Co mają na myśli chrześcijanie, kiedy mó-
wią wierzę w Jezusa Chrystusa?. Podstawo-
wy punkt chrześcijańskiej wiary stwierdza, 
że ten człowiek o imieniu Jezus, urodzony 
w Betlejem (ponad dwa tysiące lat temu), 
który dorastał w Nazarecie, żył w Palesty-
nie i został ukrzyżowany w Jerozolimie 
(między trzydziestym a czterdziestym ro-
kiem życia), zmartwychwstał: a zatem jest 
On Synem Boga, posłanym przez Niego 
za pośrednictwem Ducha Świętego, aby 
zbawić całą ludzkość. Oczywiste jest więc, 
że tego rodzaju wstrząsające stwierdzenie 
wymaga wielu wyjaśnień, gdyż mówi ono o 
wierze w pewną osobę i w jej historię, pod 
pewnym względem zwyczajną, ale jedyną 
i niepowtarzalną, gdy chodzi o jej początek 
i zakończenie. I może najwłaściwszą dro-
gą, by ukazać jego znaczenie, jest ta, jaką 

Eucharystia... Obym zdążył 
- świadectwo

Od dawna myślałem, aby uczestniczyć w Eucharystii częściej niż w niedziele. Pewna 
znajoma zaimponowała mi tym, że, jak wyznała, stara się codziennie uczestniczyć 

we Mszy świętej. Ja - nic.
Któregoś razu kolega, widząc mnie jak zwykle biegnącego na uczelnię (pracujemy jako 
nauczyciele akademiccy na uczelni technicznej), powiedział: „też tak kiedyś biegałem. Od 
czasu, gdy jestem codziennie na Mszy świętej, już nie biegam; mam czas na wszystko, 
co ważne”. Ja - nadal nic.  Niby się starałem, ale zawsze były jakieś przeszkody. Dopiero 
ciężki wypadek samochodowy, którego byłem sprawcą, odmienił wszystko radykalnie. 
Mogłem zabić żonę, trójkę małych dzieci i jeszcze na dodatek syna przyjaciół; mogłem 
sam zginąć, zostawiając najbliższych bez środków do życia... Nikomu nic się nie stało, a 
nad rozbitym doszczętnie samochodem, na śniegu, znalazłem obrazek Matki Boskiej, 
który „wyfrunął” z naszych dokumentów.
To była pierwsza rzecz, jaką zobaczyłem po wydostaniu się z samochodu. Dopiero ten 
„argument” podziałał na mnie skutecznie - wszelkie przeszkody stały się błahe. Było 
to ponad 6 lat temu. Od tamtego dnia, z kilkoma wyjątkami (rzeczywiście przeszkody 
obiektywne), codziennie uczestniczę w sposób pełny we Mszy świętej.
Wiele się w moim życiu zmieniło na korzyść, ale bardzo jasno widzę... ile jest jeszcze do 
zrobienia. Obym zdążył. (Jacek Pulikowski)
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MOC SŁOWA
Niedziela Czwarta Adwentu -22 grudnia 2013
 
 Mt 1,18-24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 

wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brze-
mienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, 
który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej 
na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się 
we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się 
wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z 
Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Po-
rodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem 
zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 
Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica 
pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Em-
manuel, to znaczy „Bóg z nami”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu po-
lecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Refleksja niedzielna:

Po zaślubinach Maryja stała się brzemienna. Gdy Józef 
to spostrzegł, być może pomyślał, że Maryja bardziej 

kocha innego mężczyznę. Postanowił więc uwolnić Ją 
od zobowiązań, aby mogła się związać z tym, którego 
przed nim wybrała. Takie było prawo żydowskie - gdy 
mężczyzna odsyłał do rodziców zaślubioną sobie ko-
bietę, tym samym zwalniał ją od wszelkich zobowiązań 
wobec siebie, tak że mogła związać się, z kim chciała, bez 
żadnych konsekwencji.
Józef był człowiekiem prawym, czyli sprawiedliwym. 
Dalekim od męskiej dumy i pychy. Umiał szczerze kochać 
i był otwarty na głos Ducha Świętego. Dlatego Bóg posłał 
anioła, który ukazał mu się we śnie i objawił wolę Bożą 
wobec niego, zaślubionej mu Maryi oraz Dziecka, które 
miało się urodzić. Kazał mu nadać Synowi Maryi imię 
Jezus, które oznacza posłannictwo Mesjasza. Józef miał 
się stać opiekunem Boga-Człowieka.
Któż po ludzku mógłby to zrozumieć? Któż po ludzku 
mógłby przyjąć takie zwiastowanie? Tylko człowiek 
wiary, który bardziej wierzy w to, co niewidzialne, niż w 
to, co widzialne! Bez wiary nie mógłby się dokonać cud 
Wcielenia. Bez wiary nie może się dokonać cud przyjęcia 
tej tajemnicy również dzisiaj. Jakże potrzebujemy serca 
i postawy św. Józefa. Prośmy o dary Ducha Świętego, 
abyśmy byli zdolni zobaczyć, co Bóg nam zwiastuje, 
przyjąć Jego wolę i wprowadzić ją w życie.

Niedziela Świętej Rodziny  – 29 grudnia 2013
 
 Mt 2,13-15.19-23

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się 
Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i 

Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci 
powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je 
zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Mat-
kę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci 
Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan po-
wiedział przez proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna 
mego».  A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie 
ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już 
umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On 
więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do 
ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje 
Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się 
tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w 
stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, 
i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: 
«Nazwany będzie Nazarejczykiem».

Refleksja niedzielna:

Mędrcy odjechali i wydawać by się mogło, że po-
zostaje jeszcze tylko powrót do domu i zacznie 

się zwykła, spokojna codzienność. Ale Józefowi znów 
ukazuje się anioł Pański i każe mu uciekać z rodziną 
do Egiptu, gdyż Herod szuka Jezusa, aby Go zgładzić. 
Józef wstaje więc natychmiast i posłusznie wypełnia 
polecenie. Udaje się do obcego kraju. Ufa, że mimo 
wszystko Bóg zatroszczy się o jego rodzinę. Pozostają 
tam do czasu, w którym anioł mu oznajmi, że może 
bezpiecznie wrócić do ojczyzny.
Jakże często przeżywamy podobne sytuacje. Chcieli-
byśmy prowadzić sielskie życie, a stajemy wciąż przed 
kolejnymi dylematami, potrzebami i koniecznością 
dokonywania trudnych wyborów. W obecnych cza-
sach wiele rodzin musi szukać środków do życia poza 
granicami swojej ojczyzny. Widzimy, jak jest to trudne, 
a niepewność z tym związana rodzi kryzysy czy wręcz 
rozbija małżeństwa i rodziny.
Co pokazuje nam Święta Rodzina? Po pierwsze to, że nie 
ma życia bez trudności. Po drugie, że nie potrafimy tak 
bardzo zaufać Bogu i sobie nawzajem, jak ufali Jezus, 
Maryja i Józef. A po trzecie, że gdy pozostaniemy wierni 
Bogu, On się o nas zatroszczy - będzie nas prowadził i 
otoczy opieką nasze rodziny. On, który obiecał, że nie 
będzie dopuszczał na nas ciężarów ponad nasze siły, 

(cd - na stronie 4)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA CZWARTA ADWENTU, 22 grudnia 2013
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24
PONIEDZIAŁEK, 23 grudnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ml 3,1-4. 4,5-6; Łk 1,57-66
WTOREK, 24 grudnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Łk 1,67-79
Wigilia Narodzenia Pańskiego
ŚRODA, 25 grudnia 2013, NARODZENIE PAŃSKIE 
Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14
Msza św. o świcie: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7 Łk 2,15-20
Msza św. w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
CZWARTEK, 26 grudnia 2013, Święto św. Szcze-
pana Pierwszego Męczennika
Słowo Boże: Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22
Taca na Seminarium Duchowne w Ełku
PIĄTEK, 27 grudnia 2013, Święto św. Jana Apo-
stoła i Ewangelisty
Słowo Boże: 1J 1,1-4; J 20,2-8
Dzisiaj post nie obowiązuje
SOBOTA, 28 grudnia 2013, Święto Świętych Mło-
dzianków Męczenników
Słowo Boże: 1J 1,5–2,2; Mt 2,13-18
Modlitwa za dzieci i o prawo do życia od poczęcia. 
Błogosławieństwo dzieci
NIEDZIELA PO NARODZ. PAŃSKIM, 29 grudnia 2013
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Słowo Boże: Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-23
PONIEDZIAŁEK, 30 grudnia 2013, Szósty Dzień w 
Oktawie Narodzenia Pańskiego
Słowo Boże: 1J 2,12-17; Łk 2,36-40
WTOREK, 31 grudnia 2013, Siódmy Dzień w Ok-
tawie Narodzenia Pańskiego

Słowo Boże: 1J 2,18-21; J 1,1-18
Ciebie Boga wysławiamy… za Rok Pański 2013
ŚRODA, 1 stycznia 2014, Uroczystość Świętej Bo-
żej Rodzicielki Maryi
Słowo Boże: Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
CZWARTEK, 2 stycznia 2014 Wsp. św. Bazylego 
Wlk. i św. Grzegorza z Nazjanzu, bpów, dK
Słowo Boże: 1J 2,22-28; J 1,19-28
Pierwszy czwartek miesiąca - modlitwa za kapłanów i o 
nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego
PIĄTEK, 3 stycznia 2014 Wsp. Najświętszego Imie-
nia Jezus
Słowo Boże: 1J 2,29-3,6; J 1,29-34
Pierwszy piątek miesiąca - dzień pokuty za grzechy
SOBOTA, 4 stycznia 2014 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1J 3,7-10; J 1,35-42
Pierwsza sobota miesiąca - dzień modlitwy w rodzinie
NIEDZIELA II PO NARODZ. PAŃSKIM, 5 stycznia 2014
Słowo Boże: Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18
PONIEDZIAŁEK, 6 stycznia, OBJAWIENIE PAŃSKIE
Słowo Boże: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a. 5-6; Mt 2,1-12
WTOREK, 7 stycznia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1J 3,22 – 4, 6; Mt 4,12-17.23-25
ŚRODA, 8 stycznia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1J 4,7-10; Mk 6,34-44
CZWARTEK, 9 stycznia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1J 4,11-18; Mk 6,45-52
PIĄTEK, 10 stycznia 2014 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1J 4,19–5, 4; Łk 4,14-22
SOBOTA, 11 stycznia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1J 5,5-13; Łk 5,12-16

nigdy nie zostawia nas samych pośród 
przeciwności, które napotykamy. To 
dlatego stał się człowiekiem.

Boże Dziecię rodzi się w betlejemskim żłobie. Jego Człowieczeństwo stało się językiem, 
którym Pan przemawia do ludzi w sposób najpełniejszy i najbardziej przekonywujący. 

Przychodzi, by błogosławić, nieść dobrą nowinę o miłości i dobroci Boga, by pokazać drogę 
Światła i Prawdy.
Niech radość z przyjścia Pana zagości w naszych sercach, przepełni nas Jego miłość i pokój. 
Ufamy, że Boże Dziecię obdarzy wszystkich łaskami zdrowia, mądrości i mocy ducha, 
wesprze swą Siłą,  pomoże odczytać przesłanie Boga kierowane do nas ludzi.
Członkowie Akcji Katolickiej składają wszystkim parafianom najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne. Niech Boże Dzieciątko – wielkie w Swym ziemskim ubóstwie błogosławi, 
przyniesie poczucie życiowego spełnienia, wewnętrznej radości i pokoju ducha. Matuchna 
Najświętsza, która tak cudownie opiekowała się maleńkim Chrystusem niech otoczy nas 
wszystkich płaszczem swej miłości i pomoże bezgranicznie zaufać Bogu.
Niech Chrystus narodzony w Betlejemskim Żłobie narodzi się również w każdej osobie!   

B£OGOS£AWIONYCH I SCZÊŒLIWYCH ŒWI¥T  I DO SIEGO ROKU !

I choć trudności nam nigdy nie zabraknie, to nie ze-
wnętrzne przeszkody są dla nas największym niebez-
pieczeństwem, ale najgroźniejsze jest zamknięte serce.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Te Deum 
laudamus 

za Rok Pański 2013

uBoga droga

Wieczerza Wigilijna

Z rozpoczęciem wieczerzy czeka się tradycyj-
nie aż do momentu pojawienia się pierwszej 

gwiazdy na niebie. Przypomina ona gwiazdę bet-
lejemską, która objawiła ludziom narodziny Syna 
Bożego. Wówczas rodzina gromadzi się wokół wi-
gilijnego stołu i zapalane są światełka na choince. 
Można wspólnie zaśpiewać kolędę („Bóg się rodzi” 
lub „Wśród nocnej ciszy”).
Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna:
† W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kochani, oto wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego 
Narodzenia. Dziękujemy Bogu Ojcu, za to, że tak 
umiłował świat, że dał nam swojego Jednorodzo-
nego Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy dla 
naszego Zbawienia. Dziękujemy, że pozwolił nam 
po raz kolejny doczekać Świąt i przeżywać je w 
radości i wzajemnej miłości.
Ktoś z domowników zapala świecę i mówi:
Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu i 
zbawienie świata.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Następuje czytanie Ewangelii wg św. Łukasza o 
narodzeniu Pana Jezusa (Łk 2,1-20)
Ojciec rodziny: Błagajmy teraz Dobrego Boga o 
błogosławieństwo dla nas zgromadzonych na tej 
wieczerzy, dla naszych najbliższych i przyjaciół roz-
sianych po świecie, sąsiadów, wszystkich chorych, sa-
motnych, głodujących, smutnych i nieszczęśliwych. 
Niech Bóg ześle wszystkim żyjącym potrzebne łaski 
a naszym zmarłym udzieli przebaczenia grzechów i 
wprowadzi do swojego królestwa w niebie. Módlmy 
się o to słowami Jezusa. Ojcze nasz...
Zawierzamy się też wstawiennictwu Maryi, Świętej 
Bożej Rodzicielki mówiąc: Zdrowaś Maryjo...
Można wyjaśnić sens i znaczenie dzielenia się opłat-
kiem: Za chwilę przełamiemy się białym opłatkiem. 
Ten pochodzący z XVIII w. obyczaj polski nawiązuje 
do wczesnochrześcijańskiej praktyki dzielenia się 
między sobą błogosławionym chlebem, który jest 
symbolem życia i podtrzymuje życie. Wyraża goto-
wość podzielenia się tym, co jest najcenniejsze i naj-
bardziej potrzebne. Przypomina nam także prawdę, 
że Jezus Chrystus narodzony dzisiaj w Betlejem jest 
dla nas Chlebem z nieba i daje nam się w Najświętszej 
Eucharystii, abyśmy mieli życie wieczne.
Następuje łamanie się opłatkiem i składanie sobie 
życzeń. W czasie spożywania wieczerzy wigilijnej 
należy zatroszczyć się o zachowanie rodzinnego 
i religijnego nastroju. Potrawy wigilijne powinny 
być postne, nie podaje się alkoholu. Rezygnujemy 
z oglądania telewizji czy słuchania rozpraszającej 
muzyki. Kiedy wieczerza wigilijna dobiega końca, 
rozpoczynamy śpiew kolęd i wzajemne obdaro-
wywanie się upominkami. Ukoronowaniem ra-
dosnego świętowania Wigilii Bożonarodzeniowej 
jest uczestnictwo w Pasterce.

Rok Pański 2013 dobiega końca. Niech będzie Bóg 
uwielbiony za łaski, jakich udzielił nam w mijają-

cym roku, za błogosławieństwo i czuwanie nad nami 
swoją Opatrznością. Spróbuję krótko podsumować 
ten rok zarówno w wymiarze duchowym, duszpaster-
skim, religijnym, jak i w działaniach gospodarczych.
W wymiarze duszpasterskim był to rok ukazujący 
nam wiarę jako płaszczyznę relacji z Bogiem. W Roku 
Wiary staralismy się spojrzeć na wiarę każdego z nas i 
zobaczyć na jakim etapie jej rozwoju jesteśmy. Wsłu-
chiwaliśmy się w słowo Boże - kapłani codziennie 
głosili krótką homilię, aby uwrażliwić nas na potrzebę 
ciągłego rozwijania wiary, jej budowania, odnosze-
nia codziennych spraw do wiary. Dalej ten rok był 
przygotowaniem do nawiedzenia naszej diecezji i 
naszej parafii przez Matkę Bożą w Świętym Wizerunku 
Jasnogórskim. Nowenna miesięcy, a więc intensyw-
na modlitwa, a bezpośrednio przed nawiedzeniem 
przeżywane  Misje Święte prowadzone przez Ojców 
Sercanów z Gdańska. Żałować należy, że w sumie nie-
wielka cząstka parafii wzięła w nich udział, choć dużo 
wcześniej o misjach mówiliśmy i do każdej rodziny 
dotarły zaproszenia. Radością wielką była obecność 
Matki Bożej w Jej Jasnogórskim Wizerunku, dzień 12 
i 13 października wpisał się trwale w historię naszej 
parafii. Wielu z naszych parafian było wtedy u stóp 
Matki Bożej. Te wydarzenia wśród wielu innych były 
kluczowe. 
Życie religijne, sakramentalne można jakoś ująć w 
statystykach: sakrament Chrztu Świętego przyjęło 49 
dzieci; pierwszy sakrament Pokuty i Pojednania oraz 
pierwszą Eucharystię przyjęło 84 dzieci; w sakramen-
cie Bierzmowania namaszczonych Duchem Świętym 
zostało 71 młodych osób; poprzez sakrament Małżeń-
stwa zostało zaślubionych 34 pary narzeczonych; w 
pierwsze piątki miesiąca sakramenty święte w do-
mach przyjmuje około 30 osób chorych i starszych. 
Zmarło w tym roku 78 naszych Parafian. 
Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.: 25%; ilość roz-
danych Komunii św.: około 130 tys.
Z wydarzeń gospodarczych najważniejsze to: w 
Bazylice remont pozostałych okien (6), renowacja 
ołtarza św. Antoniego, prace wykończeniowe domu 
parafialnego - powrót kapłanów do odnowionej ple-
banii, uruchomienie kancelarii i sal parafialnych, w 
klasztorze wymiana okien i drzwi w wirydarzu (27) 
oraz drzwi wejściowych. 
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

Maryja mówi nam dzisiaj: „Oto ja, służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” 
(Łk 1, 38).
   Tymi słowami wyraziła Ona to, co było za-
sadniczą postawą Jej życia: swoją wiarę! Maryja 
uwierzyła! Ona zaufała obietnicom Boga i była 
wierna Jego woli. Kiedy Anioł Gabriel zwiastował 
Jej, że została wybrana na Matkę Najwyższego, 
Ona wypowiedziała swoje fiat z pokorą i zupełną 
wolnością: „Niech mi się stanie według twego 
słowa”.
   Może najpiękniejszym opisem Maryi, i jedno-
cześnie największym hołdem dla Niej, było po-
zdrowienie Jej krewnej Elżbiety:  „Błogosławio-
na jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 
powiedziane Ci od Pana” (Łk l, 45). Rzeczywiście, 
tym co najbardziej cechowało Jej wiarę, była 
stała ufność w Opatrzność Bożą.
   Całe Jej ziemskie życie było „pielgrzymką wiary” 
(KK 58). Również Ona - podobnie jak my - kroczy-
ła w mroku, spodziewając się rzeczy, których się 
nie widzi. Znała sprzeczności tego ziemskiego 
życia. Otrzymała obietnicę, że Jej Syn otrzyma 
tron Dawida, ale w chwili Jego narodzenia nie 
było dla Niej miejsca nawet w gospodzie. Pomi-
mo tego, Maryja wierzyła. Anioł powiedział Jej, 
że Jej dziecię będzie nazwane Synem Bożym: ale 
Ona widziała Go spotwarzonego, zdradzonego, 
skazanego, osamotnionego w śmierci jak łotra 
na krzyżu. Również wtedy Maryja wierzyła, że 
„spełnią się słowa powiedziane od Pana” (Łk 
1, 45) i że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” 
(Łk 1, 37).
   Ta niewiasta wiary, Maryja z Nazaretu, Matka 
Boża, została nam dana jako wzór w naszym 
pielgrzymowaniu wiary. Od Maryi uczymy się 
zdawać na wolę Bożą we wszystkich sprawach. 
Od Maryi uczymy się ufać także wtedy, kiedy 
wszelka nadzieja zdaje się być próżna

Maryja uwierzyła

wybrał E. Klimaniec

Otwórzmy Mu nasze serca
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Papież Benedykt XVI

W ciszy nocy betlejemskiej narodził się Jezus i przyję-
ły Go troskliwe ręce. A teraz, w to nasze Boże Narodze-
nie, kiedy nadal rozbrzmiewa radosna wieść o Jego 
zbawczych narodzinach - kto jest gotowy otworzyć 
Mu drzwi swojego serca? Ludzie naszych czasów, 
także do nas przychodzi Chrystus, aby przynieść 
światło, także nas obdarza pokojem! Ale kto czuwa 
w tę noc zwątpień i niepewności z sercem czujnym 
i rozmodlonym? Kto z płomykiem wiary oczekuje 
jutrzenki nowego dnia? Kto znajduje czas, by słuchać 
Jego słowa i poddać się urokowi Jego miłości? Tak! 
Jego orędzie poko-
ju jest dla wszyst-
kich; przychodzi 
do wszystkich, aby 
ofiarować siebie 
jako niezawodną 
nadzieję zbawie-
nia.
Oby światło Chry-
stusa, który przy-
chodzi, aby oświe-
cić każdego czło-
wieka, zajaśniało  
ostatecznie i stało 
się pocieszeniem 
dla tych, którzy żyją 
w mrokach nędzy, 
niesprawiedliwości, 
wojny; dla tych, któ-
rym nadal odmawia 
się słusznego prawa 
do pewniejszego bytu, ochrony zdrowia, wykształ-
cenia, stałego zatrudnienia, do pełniejszego uczest-
nictwa w sprawach obywatelskich i politycznych w 
wolności od wszelkiego ucisku i w zabezpieczeniu 
przed sytuacjami, które obrażają ludzką godność. 
Ofiarami krwawych konfliktów zbrojnych, terroryzmu 
i wszelkiego rodzaju przemocy, które wystawiają na 
niebywale cierpienia całe społeczności, są zwłaszcza  
najbardziej  bezbronni - dzieci, kobiety, ludzie starsi. 

Įvadas. Adventas šiandien neabejotinai susijęs su 
užuodžiančiomis atostogomis, prekybine karštlige, 
šurmuliu, dovanų pirkimo metu, bet tai nėra advento 
esmė. Esmę sudaro ne tilindžiuojantys varpeliai, ne 
žypsinčos elektrinės girliandos ir ne Kalėdų senis su 
dovanų maišu, bet ateinančio Kristaus iškilmės. 
Advento kilmė. Pats terminas adventas, kilęs iš 
lotynų kalbos Adventus, reiškia atėjimą. Šis žodis 
pirmiausia taikomas Jėzui, kaip priėmusiam žmo-

ADVENTAS
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Otwórzmy Mu nasze serca
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Papież Benedykt XVI

Jednocześnie napięcia etniczne, religijne i polityczne, 
niepewność, rywalizacja, konflikty, niesprawiedliwo-
ści i dyskryminacje, które burzą życie w wielu krajach, 
pogarszają relacje międzynarodowe. (...)
Niech Dziecię Jezus przyniesie pociechę tym, którzy 
są doświadczani, da odpowiedzialnym za rządy ra-
dość i odwagę do poszukiwania i znajdowania roz-
wiązań godnych człowieka, sprawiedliwych i trwa-
łych. Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek: 
Jego narodzenie odpowiada na pragnienie sensu 
i wartości, które odczuwa współczesny świat, na 

dążenie do dobro-
bytu i pokoju, które 
znamionuje życie 
całej ludzkości, na 
oczekiwania ubo-
gich. Niech ludzie i 
narody nie boją się 
uznać Go i przyjąć: 
dzięki Niemu „wiel-
ka światłość” roz-
świetla horyzont 
ludzkości; dzięki 
Niemu rozpoczyna 
się „święty dzień”, 
który nie zna za-
chodu. Oby to 
Boże Narodzenie 
było dla wszystkich 
prawdziwie dniem 
radości, nadziei i 
pokoju! „Pójdźcie, 

narody, oddajcie pokłon Panu”. (...) 
Starajmy się, by światło tego dnia rozprzestrzeniało 
się wszędzie: niech wejdzie do naszych serc, niech 
rozświetli i ogrzeje nasze domy, niech wniesie spokój 
i nadzieję do naszych miast, niech da światu pokój. 
(...) Pan, który w Chrystusie ukazał swe jaśniejące, mi-
łosierne oblicze, niech was napełni swoim szczęściem 
i uczyni was zwiastunami swojej dobroci.
(fragment Bożonarodzeniowego orędzia „Urbi et Orbi”, 
25 XII 2007 r.)

gaus kūną ir atėjusiam pas žmones. Graikiškai šis la-
ikotarpis buvo nusakomas žodžiu „parousia - Jėzaus 
„atėjimas“, gimimo įvykis, kurį kasmet prisimename 
ir švenčiame per šv. Kalėdas.
Trukmė. Adventas – krikščionių liturginių metų lai-
kotarpis, kurio apytikrė pradžia – Šv. Andriejaus diena 
(lapkričio 30 d.). Jis prasideda nuo artimiausio sek-
madienio. Trukmė – apie 4 savaitės. Adventas visada 
baigiasi gruodžio 25 dieną per Kalėdas. Adventas yra 
pradžia yra naujų Bažnyčios liturginių metų. 

Nuo kada Adventas pradėtas vadinti pasirengi-
mu Kalėdoms laikotarpis? Istoriškai nėra tiksliai ži-
noma. Žinoma tiek, kad IV a. jau randama užuominų, 
jog tai yra pasiruošimas Kalėdoms. Matyt, daugelis 
puikiai suprantame, kad gruodžio 25-oji, neturi nieko 
bendra su tikrąja Jėzaus gimimo diena. Ši diena pasi-
rinkta idant pakeistų tądien švęstą pagonių dievybių 
įžengimo į sostą dieną –Adventus Augusti. Puikus 
pasirinkimas! Po paskutinių gruodžio dienų natūraliai 
gamtoje ima daugėti šviesos, o Jėzus pristatomas 
būtent kaip tas, kuris atnešė tikrąją gyvenimo šviesą 
žmonėms: „Aš pasaulio šviesa, kas seka manimi ne-
bevaikščios tamsybėse, bet išvys skaisčią šviesą“.
Advento laikotarpio suskirstymas ir prasmė. Ad-
ventas trunka keturias savaites. Šis laikotarpis tarsi 
padalintas į dvi dalis. Pirmosiomis savaitėmis ap-
mąstomas būsimasis Kristaus atėjimas, antrosiomis 
minime buvusįjį Kristaus gimimą iš Mergelės Marijos 
Betliejuje prieš daugiau kaip du tūkstančius metų.
Ypatingas M. Marijos vaidmuo. Advento metų ypa-
tingai gerbiama Švenčiausioji Mergelė Marija. Nuo 
senų laikų pirmosios advento sekmadienio Mišios, 
vadinamos Rarotomis, skirtos Jos garbei. Jos yra 
švenčiamos labai anksti, dar prieš aušrą prie Marijos 
paveikslo arba prie M. Marijos altoriaus ir jų metu yra 
giedamos švč. M. Marijos valandos. 
Simboliai. Kai kurie jos simboliai ir žodžiai yra 
šimtmečių ar net tūkstantmečio senumo, sukurti 
labai skirtinguose kontekstuose. Advento metu 
Bažnyčioje naudojama daugybė simbolių, spalvų, 
daiktų, kurie gerai išreiškia didžiulę kultūrinę litur-
gijos įvairovę:
1.Vienas iš svarbiausių simbolių yra Advento vainikas. 
Vainikas, kaip ir apskritimas, yra labai senas simbolis, 
išreiškiantis tobulumą ir amžinybę. Tiesa, ši tradicija 
išpopuliarėjo pirmiausia protestantiškuose kraštuo-
se, kada vienas vokiečių dvasininkas vaikams sumanė 
įprasminti ilgus žiemos, laukimo vakarus.
2.Kitas simbolis yra žvakės, sudedamos į Advento 
vainiką ir palaipsniui uždegamos. Katalikai dažnai 
naudoja keturias žvakes, simbolizuojančias keturis 
Advento sekmadienius. Žvakės ir jų liepsna išreiškia 
krikščioniško tikėjimo šviesą ir jo atnešamą taiką, 
ramybę bei džiaugsmą, jos sukuria iškilmingumo 
pojūtį. Paprastai trys žvakės būna violetinės spalvos, 
viena- rožinės. Kai kur žvakės vadinamos tarsi vardais- 
tai piemenų, pranašų, apaštalų ir Betliejaus
3.Kunigai Advento metu rengiasi violetinės spalvos 
rūbais. Violetinė spalva taip pat išreiškia atsivertimą, 
atgailą.
Bažnyčios raginimas. Šis prieškalėdinis laikotarpis 
– tai ir žmonių fizinio bei dvasinio apsivalymo, ramybės 
ir taikos metas, kurio metu raginama uoliau lankyti 
bažnyčią, atlikti atgailą, pasninkauti. Todėl Bažnyčia per 
šį laikotarpį ragina apmąstyti gyvenimo kelią, ištiesinti 
tai, kas jame buvo kreiva ir netobula ir rasti laiko artimo 
meilės darbams. Būkite pasveikinti!!!

Kun. Petras Gucevicius
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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

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 97 900 zł.:
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej 
Gryszkiewicz Romuald Ewa,Klejwy 
Kuczyńscy Walerian Helena,Sejny, Emilii Plater 
Radzewicz Ryszard Irena,Sejny, Konarskiego 
Rybka Wojciech Małgorzata,Sejny, Zawadzkiego 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Woj. Polskiego 
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Bielak Jan Krystyna,Sejny, Konarskiego 
Augustynowicz  Janina,Sejny, Konarskiego 
Kwaterscy Stanisław Krystyna,Jenorajście 
Koncewicz  Jadwiga Dorota,Sejny, Parkowa 
Andrulewicz Stanisław Barbara,Marynowo 
Andrulewicz  Janina Teresa,Sejny, Zawadzkiego 
Galińscy Krzysztof Bożena,Stabieńszczyzna 
Franciszkanki Siostry,Sejny, Mickiewicza 
Polens Jarosław Katarzyna,Sejny, Konopnickiej 
Staśkiewicz  Alicja,Sejny, Konarskiego 
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury 
Nazaruk Jerzy Ewa,Sejny, Konarskiego 
Groblewscy Stanisław Maria,Sejny, Zawadzkiego 
Klidzio Robert Teresa,Sejny, Konarskiego 
Zabłocka  Julia,Sejny, Zawadzkiego 

Zapowiedzi przedślubne:

UJanina Kosa, Tauroszyszki (l. 84) zm. 27/11/2013
UHelena Andzel, Sejny (l. 82) zm. 08/12/2013
URyszard Dziemitko, Sejny (l. 61) zm. 08/12/2013
UKonrad Motuk, Marynowo (l. 75) zm. 14/12/2013

Dariusz Jastrzębski, kawaler, Posejny, Parafia tut. i 
Joanna Sawicka, panna, Giby, Parafia św. Anny.

KOLĘDA 2014 
Odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę rozpo-
czniemy w czwartek, 2 stycznia.  Pragniemy wejść 
do Waszych domów i mieszkań, aby spotkać się z 
domownikami, w miarę możliwości niech wszy-
scy będą obecni. Niech obecność kapłana w wa-
szym domu stanie się przede wszystkim okazją 
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 przyno-
simy z kościoła, kropidło i otwarta księga Pisma 
Świętego. Dobrze byłoby, aby ktoś z domowni-
ków na początku modlitwy przeczytał dowolny 
fragment Ewangelii, potem wspólna modlitwa i 
błogosławieństwo domu. Prosimy, aby oriento-
wać się, gdzie aktualnie jest ksiądz i oczekiwać 
na kapłana, niech gospodarz zaprasza do wejścia 
– chcemy wejść tam, gdzie na nas czekają, a wy-
razem czekania są otwarte, bądź uchylone drzwi. 
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 możli-
we jest tylko w sobotę. Przez okres trwania kolędy 
biuro parafialne będzie czynne przed południem, 
a w sobotę po południu.
Czwartek, 2 stycznia – ul. Konarskiego 13, 13A, 
ul. Mickiewicza; Leśna. 
Piątek, 3 stycznia (od 18.00) Zawadzkiego 6,8,10. 
Sobota, 4 stycznia – (od g. 9.00) Zaruby, Olszanka, 
Świackie (1); Klejwy (2); Posejny (1).
Poniedziałek, 6 stycznia - Dom Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi.
Wtorek, 7 stycznia - ul. Konarskiego 15, 17, 19, 21
Środa, 8 stycznia - ul. Konarskiego - dokończenie; ul. 
Elektryczna i Kolonia Sejny; Zawadzkiego 12,14
Czwartek, 9 stycznia -ul. Zawadzkiego - niepa-
rzysta, 18, 19, 20
Piątek, 10 stycznia - ul. Emilii Plater 1,6,8; Wojska 
Polskiego 9
Sobota, 11 stycznia - (od g. 9.00) – Sankury i Kras-
nowo; Daniłowce; Sumowo; Skustele i Łopuchowo; 
Babańce
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Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiaj czwarta niedziela Adwentu. Święta tuż, tuż. Zadbajmy o nasze chrześcijańskie tradycje przygo-
towując świąteczny stół. Niech nie zabraknie pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego 

opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy serca wrażliwe i otwarte. Opłatek i świeca wigilijna do nabycia 
w zakrystii.

Dzisiaj Wigilia dla mieszkańców naszego miasta organizowana razem z Urzędem Miasta o godz. 14.00 
w Klasztorze. Przełamiemy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia. Będzie można zabrać odrobinę 

poświęconego sianka na wigilijny stół. Serdecznie zapraszamy.

We wtorek Wigilia Narodzenia Pańskiego. Msze św. tylko rano o 6.30 i 8.00. W dzień wigilijny zachowaj-
my tradycyjnie post. Godnie, po chrześcijańsku przeżyjmy wieczerzę wigilijną, łamiąc się opłatkiem, 

wybaczając sobie wzajemnie jakiekolwiek krzywdy czy urazy, a potem przyjdźmy na Pasterkę, a będą 
dwie: pierwsza w języku litewskim o godz. 22.00, a druga o północy. W Żegarach również o północy. 

Pasterką rozpoczynamy oktawę i okres Narodzenia Pańskiego, niezwykle bogaty w znaki Bożej obec-
ności, który będzie trwał do niedzieli Chrztu Pańskiego, 12 stycznia. W dzień Bożego Narodzenia 

Msze Święte o godz. 8.00; 10.00 – sakrament Chrztu Świętego; 11.30; 13.00 LT; 17.30. Nie będzie Mszy 
św. w Krasnowie. W drugi dzień Narodzenia Pańskiego obchodzimy święto św. Szczepana – Msze św. 
jak w niedzielę.

Dobiega końca Rok Pański 2013. Zapraszamy do naszej świątyni we wtorek, 31 grudnia na wieczorną 
Mszę św. dziękczynno-przebłagalną i na nabożeństwo uwielbienia Boga za kończący się rok.

W środę, 1 stycznia, w Nowy Rok obchodzić będziemy uroczystość Maryi Świętej Bożej Rodzicielki. 
Jest to także dzień szczególnej modlitwy o pokój na świecie. Msze św.: pierwsza o 8.30, następne 

w porządku niedzielnym, nie będzie Mszy w Krasnowie. 

W pierwszym tygodniu Nowego Roku przypadają pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitwy za 
kapłanów i o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – szczególna 

okazja do pojednania się z Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepo-
kalanemu Sercu Maryi Panny. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej rano przed Mszą św. i po 
południu od 15.30; o godz. 16.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży. Przed południem odwiedziny chorych 
i starszych w domach.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na przeprowadzone prace remontowe w Bazylice i klasztorze 
- właśnie zostały wymienione okna w wirydarzu i wymienione drzwi wejściowe główne, do ogrodu i 

dwoje drzwi w wirydarzu. Mamy gotowe pomieszczenia kancelarii i pomieszczeń przyległych, w tym także 
toalet w domu parafialnym. Jeśli Pan Bóg pozwoli, rozpoczniemy prace wykończeniowe w najwyższej 
kondygnacji budynku. Taca w ostatnią niedzielę grudnia, tak jak dotychczas w ostatnią miesiąca będzie 
przeznaczona na ten cele remontowe.

Uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzona w poniedziałek, 6 stycznia przypomina nam, że Syn 
Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki 

składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do wiary. W serce każdego 
wierzącego ten liturgiczny obchód przynosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Bogiem 
i wzywa do pojednania z braćmi. Zatem to kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej komunii 
z Bogiem i innymi, do przypomnienia sobie naszego chrześcijańskiego obowiązku, iż solą autentycznej 
wiary mamy pociągać innych ku Bogu. Poświęconą dziś kredą zgodnie z pradawnym zwyczajem kreśli-
my na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i 
Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i 
radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom 
i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary. Msze św. będą jak w niedzielę. Taca na misje.

Misyjny Dzień Dzieci obchodzony jest od wielu lat właśnie w Święto Trzech Króli.  Szczególną modlitwą 
otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, 

także z naszej Parafii, aby Dobra Nowina o zbawieniu skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do 
wszystkich narodów i wszystkich ludzi spragnionych i poszukujących Boga. Zebrane ofiary są przezna-
czone na Krajowy Fundusz Misyjny. Dzieci jako kolędnicy misyjni pod troskliwym okiem Pań Katechetek 
zapukają do niektórych domów i mieszkań, aby pokolędować, przedstawić scenkę bożonarodzeniową 
– przyjmijmy ich z miłością, a jeśli zechcemy ich obdarować groszem, to będzie ofiarowane na pomoc 
dzieciom na misjach.

Wszystkim naszym Parafianom i Gościom życzymy pełnych radości i pokoju Świąt Narodzenia Pań-
skiego i szczęśliwego, błogosławionego Nowego Roku Pańskiego 2014.
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NIEDZIELA IV ADWENTU, 22 grudnia 2013 
07:00 +Izydor +Jadwiga Miszkiel
08:30 +Paweł Żegarski
10:00 +Helena Szafranowska +Stanisław Andruszkiewicz
11:30 +Franciszek Herbst (greg)
13:00 LT: +Jurgis +Bronie Marcinkieviciene 
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
PONIEDZIAŁEK, 23 grudnia 2013
06:30 +Franciszek Herbst (greg)
08:00 +Adam Fiutowski (5 rocz.) +Marianna +Kazimierz
08:00 +Anna Bielecka (20 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Ewa +Leszek Radzewicz +Sylwia +Helena 
 +Józef Galińscy
17:30 +Eugeniusz Nowalski (6 rocz.) z rodz. Bartników i 

Żylińskich
17:30 +Zofia Jerzy Okulanis
17:30 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan +Marianna z 

rodz. Dziemidów, Domelów i Marcinkiewiczów
WTOREK, 24 grudnia 2013 Wigilia Bożego Narodzenia
06:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Adama i Ewy
08:00 O błog. Boże, mocną wiarę i opiekę MB 
 dla Ewy Meyza
08:00 +Franciszek Herbst (greg)
08:00 +Stanisław Leszkiewicz
08:00 +Natalia Tomkiewicz (23 rocz., rodzice i rodzeństwo
22:00 LT: Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla Parafian 

z Klejw i dar nieba dla zmarłych
24:00 Za parafian
24:00 O błog. Boże, mocną wiarę i opiekę MB dla Karola 

w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
24:00 Stanisław Okulanis (8 rocz.)
24:00 +Joanna (5 rocz.) +Konstanty Rapczyńscy
ŚRODA, 25 grudnia  2013  NARODZENIE PAŃSKIE
08:30 +Zofia Romańska (12 rocz.)
10:00 +Franciszka Luto +Piotr Grzybowski 
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Aby dzieci porzucone 

i będące ofiarami jakiejkolwiek formy przemocy 
mogły znaleźć miłość i ochronę, których tak bar-
dzo potrzebują

13:00 LT
17:30 +Franciszek Herbst (greg)
CZWARTEK, 26 grudnia 2013 Święto św. Szczepana
07:00 +Danuta +Stanisław Bugielscy +Anna +Marcin 

Kwaterscy
08:30 +Anna Ponganis +Józef +Zofia Wróblewscy 
 +Marek Skiwski i zm. z ich rodzin
10:00 +Zofia +Józef Szyryńscy ich rodzice i rodzeństwo
11:30 +Józef Makarewicz (16 rocz.) i zm. z rodziny
13:00 LT
13:00 Krasnowo: +Franciszek Herbst (greg)
17:30 +Paweł +Piotr Wróblewscy
PIĄTEK, 27 grudnia 2013 Święto św. Jana Ewangelisty
06:30 +Nadzieja +Wincenty z rodz. Danilczyków 
 i Wołkanisów
08:00 +Franciszek Herbst (greg)

Intencje mszalne 22.12.2013 - 11.01.2014
08:00 +Helena +Witold Skrypko +Józef Misiukanis
08:00 +Stanisław +Czesława Masianis
17:30 O błog. Boże dla Jolanty i Wojciecha Bykas 
 w 26 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Aniela Sienkiewicz (7mc)
SOBOTA, 28 grudnia 2013 
Święto Młodzianków Męczenników
06:30 +Stanisława +Władysław Milewscy
08:00 +Janusz +Leonard Obuchowscy 
 +Jadwiga Gołębiewska +Halina Błaszczak
08:00 +Albin +Witold +Katarzyna +Józef Łukaszewicz 

+Marianna +Alfons Szczerbińscy
08:00 +Franciszek Herbst (greg)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Gedymin Boraczewski (9mc)
17:30 +Bolesław +Anna i zm. z rodziny
17:30 +Stefania +Franciszka +Piotr Jakubowscy
NIEDZIELA, 29 grudnia 2013 Święto Świętej Rodziny
07:00 +Franciszek Herbst (greg)
08:30 +Scholastyka +Konstanty Maślak
10:00 +Szczepan Poświatowski +Ks. Sylwester 
 +Tadeusz +Kazimierz
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Witold +Józef +Stefania Żukowscy 
 +Jan +Weronika +Grażyna Wojlanis
Krasnowo: +Janina Bubrowska (2mc)
17:30 +Romuald Dzimitko (5mc)
PONIEDZIAŁEK, 30 grudnia 2013
06:30 +Franciszek Herbst (greg)
08:00 +Stanisław Korzeniecki
08:00 +Weronika +Aleksander Sojka
08:00 +Piotr Marcinkiewicz (10 rocz.)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja 
 i Koło Radia Maryja z naszej Parafii
17:30 +Jadwiga +Stefan Rogalewscy i ich rodzice
17:30 +Władysława +Jan +Stanisław +Marian 
 +Tadeusz Tydman
WTOREK, 31 grudnia 2013 
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Heleny
08:00 +Helena Kozłowska ( rocz.) +Hieronim
08:00 +Józefa Rapczyńska
08:00 +Janina +Piotr i zm. z rodz. Marcinkiewiczów
17:30 Dziękczynno-przebłagalna  za Rok Pański 2013
17:30 +Szymon (19 rocz.) +Krystyna Poszwa
17:30 +Stanisław +Józef Maksimowicz i zm. z rodziny
17:30 +Ks. Sylwester Domel +Marianna Dziemido
ŚRODA, 1 stycznia 2014 NOWY ROK
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  
08:30 +Mieczysław Albowicz
10:00 +Weronika Staśkiewicz (23 rocz.)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Haliny i Stanisława 

Moroz w 50 rocz. ślubu i dla całej rodziny
13:00 LT+Magele Valenciene
17:30 +Wanda Lauda (greg)
17:30 +Za dusze w czyśćcu cierpiące
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CZWARTEK, 2 stycznia 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Zofia Gulbierz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 +Anna +Wincenty z rodz. Woźnialisów
08:00 +Wanda Lauda (greg)
17:30 +Julita Głembocka (9mc)
PIĄTEK, 3 stycznia 2014 pierwszy miesiąca 
06:30 +Danuta Janiszewska +Danuta Szczepińska
08:00 +Stanisław Czarkowski
08:00 +Wanda Lauda (greg)
16:00 +Władysława +Stanisław Moroz
17:30 O błog. Boże, szczęśliwą operację i zdrowie 
 dla Haliny Makarewicz
SOBOTA, 4 stycznia 2014 pierwsza miesiąca 
06:30 O błog. Boże, ulgę w cierpieniu dla Czesława
08:00 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Eugenia Radzewicz (2 rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Haliny i Bogdana 

Kowalewskich w 25 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Zofii Krajewskiej 
 w 90 rocz. urodzin, dla Agnieszki w 20 rocz. urodz. 

i dla Adama w 18 rocz. urodzin
NIEDZIELA II PO BOŻYM NARODZ., 5 stycznia 2014
07:00 +Wanda Lauda (greg)
08:30 +Andrzej Balewicz +Małgorzata Korzecka 
 +Mieczysław
10:00 +Zofia Szyryńska (8 rocz.)
11:30 O błog. Boże dla Bartosza Milewskiego w 3 rocz. 

urodz. i dla rodziców
13:00 LT: +z rodz. Boraczewskich i Radzewiczów 

+Edward Żukowski
Krasnowo: 
17:30 +Mariusz Radziun (7 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 6 stycznia 2014 OBJAWIENIE PAŃSKIE
07:00 +Wanda Lauda (greg)
07:00 O błog. Boże dla Zofii w dniu urodzin
08:30 +Edward Grycel (1 rocz.)
10:00 +Leokadia Jarzębowicz i jej rodzice
11:30 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan +Marianna 

+Kazimierz z rodz. Domelów, Dziemido 
 i Marcinkiewiczów
13:00 LT: +Bronisława Marcinkiewicz 
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Tadeusz Tydman (8mc)
WTOREK, 7 stycznia 2014
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Stanisław Kubaszewski (17 rocz.) i rodzice
08:00 +Franciszek Staniewicz (27 rocz.)
17:30 +Zofia +Maria
ŚRODA, 8 stycznia 2014
06:30 +Zofia Zubowicz
08:00 +Biruta Bartnik (1 rocz.)
08:00 +Konstanty Stasel
08:00 +Wanda Lauda (greg)
17:30 +z rodz. Bednarskich i Rapczyńskich
CZWARTEK, 9 stycznia 2014
06:30 

08:00 +Adolf Jarzębowicz (10mc)
08:00 +Agata +Józef +Apolonia +Aleksander 
 +Stanisław +Jan z rodz. Waszkiewiczów
08:00 +Wanda Lauda (greg)
17:30 +Eugeniusz Gryszkiewicz
PIĄTEK, 10 stycznia 2014
06:30 
08:00 +Edward +Genowefa i z rodz. Sadkowskich
08:00 +Helena Andzel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Wanda Lauda (greg)
17:30 +Paweł Koneszko (5mc) +Franciszek  (13 rocz.) 

+Elżbieta +Witold
SOBOTA, 11 stycznia 2014
06:30 +Ryszard Dziemitko (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Janina Kaszkiel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Wanda Lauda (greg)
17:30 +Anna (10 rocz.) +Marian Masianis
17:30 +Stanisław Tomczyk (4mc)

Anonimowi Alkoholicy są dobrowolną, światową 
wspólnotą mężczyzn i kobiet różnych zawodów, 
którzy spotykają się, aby osiągnąć i utrzymać 
trzeźwość. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
pragnienie zaprzestania picia. Nie ma      żadnych 
składek ani opłat za członkostwo w AA.
Grupa AA „Tur” w Sejnach zaprasza w każdy wtorek 
i sobotę w godz. 18:00 – 20:00
Sejny, ul. Zawadzkiego 10.

Grupa AA w Sejnach

Grupa AL-ANON w Sejnach
Grupy Al-Anon są wspólnotą mężów, żon, krew-
nych oraz bliskich przyjaciół alkoholików.
• jeżeli picie bliskiej Ci osoby przeszkadza Ci nor-
malnie żyć
• jeżeli wydaje Ci się, że gdyby on(a) przestał(a) pić, 
to Twoje życie byłoby lepsze
• jeżeli często zadajesz sobie pytanie: „Dlaczego 
on(a) pije?”  i szukasz winy także w sobie
•  jeżeli masz kochaną osobę, której picie powoduje 
poważne problemy.
Przyjdź do nas!
Grupa Al-Anon „Przystań”
Sejny, ul. Zawadzkiego 10
w każdy poniedziałek w godz. 18:00 – 20:00
Modlitwa w intencji osób uzależnionych: 
nałogowe korzystanie z komputera (gry, interneto-
we kasyno), nałogowe korzystanie z Internetu (sie-
cioholizm, infoholizm, portale społecznościowe) 
nałogowe robienie zakupów (zakupoholizm), 
patologiczne uprawianie hazardu uzależnienie 
od substancji chemicznych (wdychanie środków 
chemicznych w celu odurzenia się np. kleje, roz-
puszczalniki, proszki), alkoholizm, narkomania, 
nikotynizm, lekomania: Bazylika Sejneńska
drugi piątek każdego miesiąca podczas wszystkich 
Mszy Świętych. Zapraszamy.
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XIV Światowe Dni Młodzieży 
25 lipca – 1 sierpnia 2016 r.

Polska – Kraków - Sejny

Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodzieży całego świata, którzy razem ze swoimi 
katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, aby wyznać wiarę 
w Jezusa Chrystusa. Organizowane są od 1985 roku co dwa lub trzy lata - za każdym razem w innym kraju. 
Liczba uczestników przekraczała zawsze granicę miliona osób. 
Światowe Dni Młodzieży są spotkaniem wielodniowym. Mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to „Dni 
w Diecezjach”, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga 
to kilkudniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.

ETAPY ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 2016 ROKU W POLSCE
Etap pierwszy - Światowe Dni Młodzieży w diecezjach, także w naszej ełckiej
Czas na wzajemne zapoznanie się grup z różnych krajów, integrację młodzieży, poznanie kultury i krajobrazu 
danego regionu. Na tym etapie będą organizowane wspólne modlitwy, wycieczki turystyczne i zabawy. 
Etap drugi - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
Przyjazd do Krakowa, udział w ceremonii otwarcia centralnych Światowych Dni Młodzieży, modlitwa i 
festiwal muzyczny młodych. W kolejne dni będą organizowane czuwania modlitewne, wieczorne spot-
kania z papieżem Franciszkiem, udział w uroczystej Mszy Świętej kończącej Światowe Dni Młodzieży.
Trzyletnie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Polsce
W styczniu 2014 roku rozpoczniemy w Sejnach przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Takie 
wydarzenie jest bardzo dobrą okazją do większego zaangażowania młodzieży w życie diecezji i para-
fii. Zaproszamy młodzież do włączenia się do przyjęcia w naszej diecezji młodych ludzi z całego świa-
ta. Obok katechezy, spotkań małych grup w parafiach i wspólnotach młodzieżowych będziemy to ro-
bić przygotowując przyszłych wolontariuszy, którzy będą pracować przy tzw. „Dniach w diecezji”.
Rekrutacja wolontariuszy - potrzebni będą do wielu praktycznych zadań organizacyjnych: w 
grupach ewangelizacyjnych, obsłudze pielgrzymów, jako porządkowi czy aktorzy w spektaklach. Przygoto-
wanie wolontariuszy. Prosimy katechetów naszej parafii o nawiązanie współpracy i pomoc duszpasterzom w 
jak najlepszym przeprowadzeniu spotkań z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży 2016 roku w Polsce. 
Wolontariuszami mogą być młodzi od I klasy gimnazjum wzwyż. Szkolenia i same Światowe Dni Młodzieży w 
Diecezjach zostały zaplanowane tak, aby była możliwość uczestnictwa także dla studentów. W wielu szkołach 
i parafiach zgłoszono już nawet po kilkadziesiąt osób gotowych do podjęcia działania w wolontariacie ŚDM. 
Pierwsze spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wolontariatem podczas Światowych Dni Mło-
dzieży 2016 roku w Polsce odbędzie się 17 stycznia 2014 roku (piątek) o godz. 19:00 w Domu Parafialnym 
– plebania. Informacje organizacyjne będą podawane na bieżąco w piśmie parafialnym „Siewca”, na stronie in-
ternetowej www.mlodziez.diecezja.elk.pl oraz na profilu informacyjnym facebooka dla okręgu sejneńskiego.


