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Chrzest jako dar i zadanie

P

ierwszym i najważniejszym owocem
chrztu świętego jest zjednoczenie człowieka z Chrystusem poprzez zanurzenie w
Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Odtąd należymy całkowicie do Niego, a więc powinniśmy podążać Jego śladami i wypełniać Jego
wolę. Kolejnym skutkiem chrztu, wyraźnie
podkreślanym w Biblii, jest odpuszczenie i
obmycie z grzechów. Nie oznacza to jednak
całkowitego uwolnienia od skutków grzechu,
a więc od cierpienia, choroby, śmierci, pokus,
pożądliwości, wad i słabości charakteru. Pomimo chrztu nadal podlegamy pokusom i
jesteśmy podatni na zło, ale w tej sytuacji jest
on dla nas wezwaniem i zobowiązaniem do
walki oraz znakiem nadziei na zwycięstwo.
Wyrzeczenie się szatana, zła i okazji do grzechu oraz powierzenie się mocy Bożej mogą
być dla nas źródłem siły i oporu wobec pokus
-jeśli tyko zechcemy z tego skorzystać.
Drugim skutkiem chrztu jest nowe stworzenie albo inaczej: narodzenie człowieka do
nowego życia - życia wiary. Dzięki niej stajemy
się przybranymi dziećmi Bożymi, otrzymujemy łaskę usprawiedliwienia i zamieszkuje w
nas - niczym w świątyni - Duch Święty. Zostajemy zatem obdarowani wielką godnością,
która jest także i zadaniem, zobowiązaniem
do życia według standardów Ewangelii.

W imieniu dziecka zobowiązania te podejmują podczas chrztu rodzice i chrzestni, deklarując wobec całej wspólnoty Kościoła, że
wychowają dziecko w wierze i doprowadzą
je do dojrzałego życia chrześcijańskiego. Rodzice są także odpowiedzialni za wpojenie
potomkowi podstawowych umiejętności,
cnót i zasad moralnych, czyli za ukształtowanie sumienia.
W tym trudnym zadaniu , przekazywania
wiary rodzice mogą liczyć na specjalną opiekę
Boga i prowadzenie przez Ducha Świętego.
Kościół ufa rodzicom, że wywiążą się z tego
zadania i przekażą swoim dzieciom - zarówno
własnym przykładem, jak i w procesie wychowania - główne zręby chrześcijaństwa.
Potem na tym fundamencie elementarnej
wiary, wyniesionej z domu rodzinnego, księża, katecheci i cała wspólnota kościelna poprzez fachową katechezę mogą budować
dojrzałe chrze-ścijaństwo.
Wreszcie przez chrzest święty człowiek zostaje włączony do wspólnoty Kościoła. Nie
należy jednak mylić tego z aktem formalnego przystąpienia do jakiejś organizacji czy
stowarzyszenia. Owo wszczepienie w Ciało
Chrystusa ma charakter rzeczywisty i egzystencjalny: ochrzczony staje się odtąd jakby
integralną komórką żywego organizmu. A to
w konsekwencji oznacza, że Kościół zaczyna
pełnić funkcję jego prawdziwej rodziny. Każdy ochrzczony jest odpowiedzialny za Kościół,
powinien więc przyjąć specjalne zadania i
podjąć obowiązki, które z tego wynikają: angażować się w jego życie, a także troszczyć
o jego świętość i dobre imię. Ma też prawo
korzystać z przywilejów i dobrodziejstw, jakie przysługują członkom Kościoła: z sakramentów, słowa Bożego, owoców modlitwy
i specjalnych łask.
Przynależność do Kościoła znaczy naprawdę
bardzo wiele, ale w całej pełni zobaczymy to
dopiero na końcu czasów, przy Sądzie Ostatecznym. Teraz natomiast, kierując się wiarą,
musimy czuć się odpowiedzialni za Kościół i
troszczyć się o jego rozwój i misję.
Ks. Mariusz Pohl
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Niedziela Druga Zwykła -12 stycznia 2014

Niedziela Trzecia Zwykła – 19 stycznia 2014
J 1,29-34

Mt 3,13-17

J
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Refleksja niedzielna:
en jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Do kogo skierowane były te słowa i objawienie?
Raczej nie do tłumów, gdyż żaden z Ewangelistów nie
odnotowuje jakiejkolwiek reakcji na tak spektakularne
wydarzenie. Można sądzić, że było to jakieś wskazanie
potwierdzające Janowi Chrzcicielowi wypełnienie jego
misji. Ale Marek i Łukasz jednoznacznie przekazują nam
głos z niebios jako słowo skierowane do Jezusa: „Tyś jest
mój Syn umiłowany...” (Mk 1,11; Łk 3,22). To początek
publicznej działalności Jezusa. Chrzest rozpoczyna Jego
wędrowanie ku godzinie Paschy. Ojciec, który Go posłał,
daje Mu pocałunek i słowo na drogę.
„Syn umiłowany”. Głos z nieba porusza najgłębsze struny
w sercu Jezusa. Dotyka istoty Jego osoby i określa misję,
jaką przyszedł wypełnić. On, który każdym włóknem
swego bytu JEST Synem, staje pośród ludzi, aby przyprowadzić do Ojca tych, którzy wskutek grzechu stali
się sierotami z wyboru.
Słowo usłyszane w momencie chrztu w Jordanie będzie towarzyszyło Chrystusowi do końca Jego drogi.
Wypowie je Piotr w swoim wyznaniu: „Ty jesteś Synem
Najwyższego” (por. Mt 16,16). Setnik przypieczętuje nim
zgon Jezusa: „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym” (Mt
27,54). Bóg, wskrzeszając Jezusa z martwych, ponownie
otwiera niebiosa i mocą Ducha Świętego zrywa pęta
śmierci. Temu, który w chwili agonii stanął po stronie sierot, wołając: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”
(Mt 27,46), w blasku Wielkanocy odpowiada: „Tyś jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
Słowo, które usłyszał Jezus, wychodząc z wód Jordanu,
Bóg wypowiada nad każdym swoim dzieckiem, gdy wynurza się ono z chrzcielnego źródła. Pragnie je nam powtórzyć u kresu naszej drogi, na progu swego domu.

Refleksja niedzielna:
ożna powiedzieć, że dzisiejszy fragment Ewangelii
jest opisem trzeciego spotkania św. Jana Chrzciciela z Jezusem. Pierwsze rozpoczęło się w momencie
nawiedzenia, gdy po ruszył się w łonie swej matki, Elżbiety. To było spotkanie dwóch kuzynów, powtarzane
zapewne niejeden raz. W jakimś sensie podsumowaniem tego czasu może być krótkie stwierdzenie Jana
Chrzciciela: „Ja Go przedtem nie znałem”.
Drugie spotkanie dokonało się w momencie chrztu
w Jordanie. To było objawienie. Duch Święty odsłonił Janowi prawdę o jego krewnym. Patrzył na Jezusa
„oczami Gołębicy” i oglądał przełom historii ludzkości,
początek nowej ery. Jak kiedyś, w ostatnie dni potopu,
obmyta i opromieniona tęczą przebaczenia i pokoju
ziemia wyłaniała się z wody, obwieszczona przez gołąbkę, tak teraz Chrystus wynurzał się z Jordanu.
W trzecim, dzisiejszym spotkaniu, Jan Chrzciciel widzi
Jezusa w perspektywie historii zbawienia. Nazywa go
imionami, które wyrastają z najgłębszych warstw religijnego doświadczenia narodu wybranego. Jest w
świadectwie Jana baranek paschalny, którego krew
chroniła domy Izraela i rozerwała pęta niewoli egipskiej. Jest pokorny Sługa Jahwe z pieśni Izajasza - z
sercem posłusznym dźwigający winy nas wszystkich
- w którego ranach jest nasze uzdrowienie. Jest wreszcie wytęskniony Pomazaniec, Syn Boga, na którym
spoczywa Jego Duch.
Każde z tych imion jest dla nas ważne, każde objawia
jakąś prawdę o Zbawicielu. Ale Jan Chrzciciel oglądał w
Chrystusie nie tylko początek nowej ziemi, widział także

ezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby
przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie,
a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić
wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł
z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał
Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest
mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

T

an zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i
rzekł:„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie
przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością,
gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie
znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu,
aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo:„Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował
z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem,
ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha
zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym,
który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję
świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

M

(cd - na stronie 4)
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nowego Adama, który da początek i imię chrześcijanom, nowej ludzkości. Pokorni słudzy Boga, ci, którzy
dźwigają słabości i brzemiona braci, dzieci Ojca,
świątynie Ducha - to są nasze imiona. Nosimy je na
wyrost. Chociaż często są bardziej obietnicą niż rzeczywistością, to jednak zawsze stanowią wskazanie
drogi. Jan dobrze to zrozumiał, a jego dalsze losy są
tego potwierdzeniem.

Papieskie Intencje Modlitwy – styczeń 2014
OGÓLNA: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący
godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.
MISYJNA: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności,
której pragnie Chrystus.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 12 stycznia 2014
Słowo Boże: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17
Kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego

PONIEDZIAŁEK, 20 stycznia 2014, Wsp. św. Sebastiana i Fabiana, męcz
Słowo Boże: 1Sm 15,16-23; Mk 2,18-22

PONIEDZIAŁEK, 13 stycznia 2014, Wsp. św. Hilarego
Słowo Boże: 1Sm 1,1-8; Mk 1,14-20

WTOREK, 21 stycznia 2014, Wsp. św. Agnieszki, m
Słowo Boże: 1Sm 16,1-13; Mk 2,23-28
Dzień Babci

WTOREK, 14 stycznia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 1,9-20; Mk 1,21-28
ŚRODA, 15 stycznia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39
CZWARTEK, 16 stycznia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 4,1-11; Mk 1,40-45
PIĄTEK, 17 stycznia 2014, Wsp. św. Antoniego, op
Słowo Boże: 1Sm 8,4-7.10-22; Mk 2,1-12
XI rocznica śmierci bpa Edwarda Samsela
SOBOTA, 18 stycznia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 9,1-4.17-19.10,1; Mk 2,13-17
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
NIEDZIELA II ZWYKŁA, 19 stycznia 2014
Słowo Boże: Iz 49,3.5-6; 1Kor 1,1-3; J 1,29-34
Dzień Migranta i Uchodźcy



ŚRODA, 22 stycznia 2014, Wsp. św. Wincentego
Pallotiego, prezb.
Słowo Boże: 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6
Dzień Dziadka
CZWARTEK, 23 stycznia 2014 Wsp. bł. Wincentego
Lewoniuka i Tow, męcz. z Pratulina
Słowo Boże: 1Sm 18,6-9.19,1-7; Mk 3,7-12
PIĄTEK, 24 stycznia 2014 Wsp. św. Franciszka Salezego, bpa i dK
Słowo Boże: 1Sm 24,3-21; Mk 3,13-19
SOBOTA, 25 stycznia 2014 Święto Nawrócenia św.
Pawła Apostoła
Słowo Boże: Dz 22,3-16; Mk 16,15-18
Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Idzie ksiądz po kolędzie

O

ficjalna nazwa kolędy to wizyta duszpasterska.
W ciągu roku wierni mają liczne okazje, by„duszpastersko” złożyć wizytę swojemu proboszczowi. W
ogromnej większości przypadków, proboszcz zawsze
znajduje czas, by coś załatwić, wydać jakieś zaświadczenie, ale przecież nierzadko także, by wysłuchać
zmartwień i problemów swoich wiernych. Pewnie nie
zawsze potrafi je rozwiązać, ale na pewno się stara.
Po Bożym Narodzeniu to księża wyruszają do wiernych, by złożyć im wizytę w ich domach, w ich własnym otoczeniu.
Kapłan idąc po kolędzie, rozpoczyna swoją wizytę od
modlitwy, potem błogosławi dom i jego mieszkańców, a później rozpoczyna się rozmowa. No właśnie,
o czym? Niektórzy wierni bardzo chętnie porozmawialiby z księdzem o samochodach, o polityce, także
o tym, ile ksiądz zarabia i co je na śniadanie. Wydają
się jednak bardzo zaskoczeni, a w wielu wypadkach
obrażeni, jeżeli ksiądz zapyta o sprawy duszpasterskie - bardzo często tutaj zapada żenująca cisza, bo
niektórzy wierni ostatni raz byli w kościele już dawno,
może nawet kilka lat temu.
Ksiądz pyta, jakie macie Państwo wrażenia z ubiegłorocznej uroczystości nawiedzenia Obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej, albo jak się Państwu podobały misje
święte, czy braliście Państwo w nich udział? Padło
wówczas wymijające stwierdzenie:„piękna jest nasza
bazylika, prawda? Cudowna świątynia. Oczywiście ,
że piękna, ale cóż z tego, kiedy Ciebie w niej nie ma.
Kiedyś pewien pan, który cały Boży rok nie zajrzał do
świątyni, powiedział mi z pretensją: No ja nie myślałem, że ksiądz tak po paru minutach będzie się zbierał.
Myślałem, że jak księdza tak rzadko widzę, będziemy
mogli porozmawiać trochę dłużej...
- Proszę pana – odpowiedział Ksiądz - dziś mam odwiedzić jeszcze inne rodziny, które czekają na kolędę.
To jest bardzo smutne, że widzimy się tak rzadko,
tylko przy okazji kolędy, dlatego ja serdecznie zapraszam na Mszę Świętą. Będziemy mogli widywać
się przynajmniej co tydzień. Na te słowa odpowiedzi
już nie otrzymał.
Czas kolędy to jest dla księdza czas radości, skoro
może ujrzeć wiernych, których pamięta i zna z kościoła. Wtedy wiadomo, że jest się „wśród swoich” i
wizyta jest rzeczywiście spotkaniem ludzi, których
łączy wspólna parafia. Bardzo smutno jest spotykać
ludzi, którzy „wpuszczają” kapłana raz w roku, a poza
Nr 123/2013

tym ksiądz ich nie zna, bo w świątyni nie bywają nigdy,
albo bardzo rzadko. Silą się na uprzejmość, ksiądz
też nie chce ich urazić, ale bardzo trudno jest wtedy
przełamać taką niewidzialną barierę, bo u tych ludzi
widać od razu, że sprawy parafii są im obce, nie wiedzą, co się w parafi dzieje, czym parafia żyje. Niemniej
każdy duszpasterz i do takich ludzi idzie, chyba że
nie otworzą, a prawie w każdej parafii są tacy, którzy
„sobie księdza nie życzą”. Oczywiście, to ich prawo.
Tylko że nawet kiedy ktoś z trudem przychodzi na
Mszę Świętą w niedzielę i święta, rzadko uczestniczy
w rekolekcjach, ale jednak otworzy te drzwi przed
kapłanem, można wnioskować, że jeszcze nie zerwał
całkiem więzi z parafią, jeszcze coś go przy tej wspólnocie parafialnej trzyma.
Nam, kapłanom bardzo zależy na spotkaniu ze
wszystkimi, z całą rodziną, ale czy tak samo zależy
na tym spotkaniu rodzinie? Wszelako to bywa, ale
mamy nadzieję, że obecni w czasie kolędy wiele z niej
skorzystają, ze wspólnej modlitwy ( pytam młodego
człowieka, kiedy zauważyłem, że nie mówi z nami
głośno modlitwy Pańskiej, czy wie skąd się wzięła ta
modlitwa, kto jest jej autorem? Nie wiedział, a w tym
roku zdaje maturę), z przyjaznej rozmowy, może pewnych wskazówek w wyborze właściwych wartości.
W katolickich rodzinach do pokoju, gdzie odbywa
się wizyta kolędowa, zapraszamy wszystkich członków rodziny. Niestety, bywa tak, że rodzice siedzą z
księdzem, a„młodzi gniewni”w wieku gimnazjalnym
nie wychodzą ze swojego pokoju. Jest to przejaw
lekceważenia nie tylko kapłana i Kościoła, który on
reprezentuje, ale może bardziej własnych rodziców.
Drodzy Parafianie, życzymy wam dobrych owoców
kolędowych.

uBoga droga



Z rozważań
bł. Jana
Pawła II
Jezus bierze udział w
uczcie weselnej w Kanie

P

an Jezus został zaproszony, aby wziąć udział
w uczcie weselnej, jaka się odbywała w Kanie
Galilejskiej... Jest również z Jezusem Jego Matka.
Zdaje się nawet, że to Ona przede wszystkim
była zaproszona. Czytamy bowiem: „... w Kanie
Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka
Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i
Jego uczniów” (J 2,1-2). Można więc wnosić, że
Jezus był zaproszony z Matką, a może nawet ze
względu na Nią, uczniowie zaś razem z Nim...
Szereg jeszcze razy będzie Jezus zapraszany przez
ludzi w czasie swej działalności nauczycielskiej,
będzie przyjmował ich zaproszenie, będzie z nimi
obcował, zasiadał do stołu, rozmawiał. Wypada
nam jednak przedłużyć tę linię wydarzeń: Jezus
Chrystus ciągle jest zapraszany przez poszczególnych ludzi i przez różne wspólnoty. (Chyba
nie ma w świecie osoby, która miałaby tyle zaproszeń). Co więcej, Jezus Chrystus przyjmuje
te zaproszenia - i jest z poszczególnymi ludźmi
- i przebywa wśród ludzkich wspólnot. W ciągu
swojego życia ziemskiego i działalności był w tej
dziedzinie poddany warunkom czasu i miejsca.
Natomiast po zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu, po ustanowieniu Eucharystii i Kościoła,
Jezus Chrystus w sposób nowy: sakramentalny
i mistyczny, może być równocześnie Gościem
wszystkich osób i wspólnot, które Go zapraszają.
Przecież powiedział:„Kto Mnie miłuje, umiłuje go
Ojciec mój, i do niego przyjdziemy i mieszkanie
u niego uczynimy” (J 14, 23).

Myśli błog. Jana Pawła II
Bycie dzisiaj ojcem czy matką oznacza wiele trosk i trudności,
ale niesie też dużo radości i zadowolenia. Dzieci są waszym
skarbem. One was bardzo kochają, choć niekiedy mają trudności z wyrażeniem swojej miłości. Chcą być niezależne i niechętnie się podporządkowują. Niekiedy chcą odrzucić stare
tradycje, a nawet swoją wiarę. Tak, nie ulegniecie pokusie
niekonsekwencji we własnym życiu - pokusie, by zwalczać
niesprawiedliwość niesprawiedliwością, przemoc przemocą
lub złem jakąkolwiek inną odmianę zła. Wasza broń jest innej
natury. Ta broń to prawda, sprawiedliwość, pokój i wiara.
wybrał E. Klimaniec



W oczekiwaniu
27 kwietn
K

anonizacja jest zawsze radosnym i uroczystym
wydarzeniem dla całego Kościoła. Ogłoszona
przez papieża Franciszka w lipcu 2013 r. zaskoczyła świat, bowiem świętymi zostaną dwaj Jego
poprzednicy – bł. Papież Jan XXIII oraz papież Jan
Paweł II. Świętość jest atrakcyjna. Ludzie wyczuwają ją i zostają przez nią poruszeni. Kontakt ze
świętością zmiękcza ich serca, pomaga im wejść
na drogę miłosierdzia i ofiarności, a co najważniejsze, pociąga ich do pana. Jest to prawda o
wszystkich świętych, nie wyłączając Jana XXIII i
Jana Pawła II.
Oczywiście świętość nie przejawia się tak samo
w każdym człowieku. W Janie XXIII głównymi jej
oznakami były prostota i pokora. Nie wygłaszał
długich wywodów teologicznych ani głębokich
refleksji filozoficznych. Mówił po prostu to, co czuł,
że Bóg daje mu do powiedzenia i czynił to w sposób przemawiający do zwyczajnych ludzi.

bł. Jan Paweł II
Oznakami świętości Jana Pawła II były niewyczerpana energia i niezachwiana determinacja. Dorastając w czasie II wojny światowej, żyjąc w czasach

Co to jest Świętość ?

Jest to radość z pełnienia woli Bożej. Do doświadczenia te
przez wierność prawu Bożemu, wskazaniom Ewangelii.
człowieka zawsze i wyłącznie za sprawą Jezusa Chrystusa
powiedziane przez Jana nad Jordanem słyszymy wtedy, gd
w Komunii eucharystycznej! Przychodzi do nas Ten, który
świętość. (Watykan, 18stycznia 1981 r.)
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komunizmu, Jan Paweł II uczyła się świętości we
wrogim otoczeniu, które śledziło każdy jego krok,
nie obca mu była również groźba więzienia czy nawet śmierci. Uczęszczając do tajnego seminarium
duchownego i przyjmując święcenia kapłańskie w
bł. Jan XXIII

w ich sercach. Pociągała ich bliskość Chrystusa.
Każdy z nich, na swój sposób, zwyciężył świat:
Jan XIII swoją pokorą i otwartym podejściem do
spraw Kościoła, Jan Paweł II swoją odwagą, niewyczerpaną energią i gorliwością. Pierwszy miał
serce proboszcza, drugi nauczyciela.
Pierwszy zwołał sobór, który otworzył Kościół na
współczesny świat, drugi stał się papieżem – pielgrzymem głoszącym Chrystusa we wszystkich zakątkach ziemi.
Pomimo wielu różnic pomiędzy nimi, obaj cechowali się świętością i głęboką miłością Jezusa, która
poruszyła miliony serc. Obaj bez reszty ofiarowali
siebie Panu i Jego Kościołowi. I czynią to dalej w
niebie – wstawiając się za nami i wspierając nas
w wierze. Przez świadectwo życia, owoce swoich
czynów i prawdę samego nauczania ukazują nam,
czym jest świętość. Przekonują nas że i my możemy pociągać innych do Boga. Świętość jest dla
każdego z nas, kto kocha Pana.
-Irena-

KOLĘDA 2014
kontrolowanej przez ateistyczny reżim w Polsce,
od młodości musiał zdobyć się na prawdziwy heroizm. Gdy Jan Paweł II odwiedził Polskę po swoim
wyborze na papieża, jego świętość objawiła się
poprzez przeciwstawianie się zniewoleniu i kłamstwu. W homilii wygłoszonej na Placu Zwycięstwa
w Warszawie głosił bez lęku prawdy Ewangelii:
„Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć
bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest,
ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest
jego powołanie i ostateczne przeznaczenie”.
Obaj papieże wszędzie, gdzie się udali, gromadzili wokół siebie tłumy ludzi. Ich słowa zawarte
w homiliach, encyklikach, listach, adhortacjach
czy innych tekstach trafiały do ludzkich serc. Ich
otwarcie, ciepło i błogosławieństwo przyjmowane
było jako wyraz miłości samego Boga działającego

ej radości dochodzi człowiek przez znojną pracę nad sobą,
A także nie bez wyrzeczeń. Ta radość staje się udziałem
a, Baranka Bożego. Jakże wymowny jest fakt, że słowa wydy mamy się zbliżyć, aby przyjąć do naszych serc Chrystusa
przynosi radość z pełnienia woli Bożej. Ten, który przynosi
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Poniedziałek, 13 stycznia - ul. Wojska Polskiego
21, 60, 60c;
Wtorek, 14 stycznia - ul. Wojska Polskiego 62; ul.
Parkowa;
Środa, 15 stycznia – ul. Świerczewskiego, Nowotki,
Kasztanowa, Wierzbowa, Broniewskiego, Akacjowa, Brzozowa, Topolowa, Cisowa, Lipowa, Dębowa,
Klonowa;
Czwartek, 16 stycznia - ul. 1 Maja, Piłsudskiego
22, 36, 38;
Piątek, 17 stycznia - ul. Piłsudskiego – dokończenie
oraz Plac Św. Agaty;
Sobota, 18 stycznia (od g. 9.00) – Kielczany i Nowosady, Posejanka, Degucie i Grudziewszczyzna,
Dusznica, Gryszkańce.
Poniedziałek, 20 stycznia – ul. Marchlewskiego,
Młynarska, Nowa, Strażacka;
Wtorek, 21 stycznia – ul. Konopnickiej, Grodzka,
Przyrzeczna, Głowackiego, Krzywa;
Środa, 22 stycznia – ul. Ogrodowa, Słowackiego,
22 Lipca, 11 Listopada
Czwartek, 23 stycznia – ul. Targowa, Łączna, Rittlera, Szkolna, Żwirki i Wigury, Niecała, Łąkowa 3
Piątek, 24 stycznia – ul. Łąkowa – dokończenie,
Jeziorna;
Sobota, 25 stycznia (od 9.00) – Żegary, Gawiniańce i Konstantynówka, Stabieńszczyzna;



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

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
25/12/2013
Oliwier Gaus, Marek Łapiński, Piotr Sankowski,
Igor Saładonis, Patrycja Wróblewska,
Hanna Siemienkiewicz

Sakrament małżeństwa:
28/12/2013
Agnieszka Dąbrowska i Paweł Staśkiewicz

Odeszli do wieczności:
UJanina Kaszkiel, Sejny (l. 73) zm. 06/12/2013
UZenon Koneszko, Sejny (l. 61) zm. 17/12/2013
URyszard Maliszewski, Sejny (l. 81) zm. 22/12/2013
UWitold Grablewski, Suwałki (l. 60) zm. 18/12/2013
UDanuta Sankowska, Konstantynówka (l. 71) zm. 24/12/2013
UJan Bartnik, Marynowo (l. 58) zm. 28/12/2013
UCzesław Dudanowicz, Gawiniańce (l. 87) zm. 31/12/2013
UHalina Romanowska, Sejny (l. 77) zm. 06/01/2014

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remont domu parafialnego, remont okien w Bazylice i wymianę okien
w klasztorze:
Gałdzewicz Lubomira,Sejny, Konarskiego
Gibas Jerzy Małgorzata,Bubele
Gryguć Andrzej Anna,Skustele
Ciszewscy Marian Genowefa,Sejny, Konarskiego
Przekopscy Dariusz Joanna,Sumowo
Sokołowscy Andrzej Beata,Sejny, Wojska Polskiego
Czakis Zdzisław Ewa,Sejny, Emilii Plater
Plesiewicz Mieczysław,Sejny, Konopnickiej
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Czajkowska Halina,Sejny, Rittlera
Franiak Kazimierz Joanna,Sejny, Parkowa
Klucznik Jan,Sejny, Zawadzkiego
Olszewscy Jan Danuta,Sejny, Konopnickiej
Mikołajczyk Ewa,Suwałki, Noniewicza
Jasińscy Sylwester Iwona,Sejny, Wojska Polskiego



Jarzębowicz Andrzej Jadwiga,Sejny, Ogrodowa
Sojka Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Przeborowscy Tadeusz Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Żynda Stanisław Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Keller Antoni Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Daniłowicz Zbigniew Barbara,Sejny, Zawadzkiego
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Kasprzycka Zdzisława,Sejny, Zawadzkiego
Kryniccy Ryszard Małgorzata,Sejny, Zawadzkiego
Kucharzewska Małgorzata,Sejny, Zawadzkiego
Kasprzycka Elżbieta,Sejny, Zawadzkiego
Rytelewska Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Światłowska Helena Julia,Sejny, Zawadzkiego
Zubowicz Janusz Maria,Sejny, Zawadzkiego
Radziewicz Franciszek Irena,Sejny, Zawadzkiego
Czarniewscy Stanisław Julia,Sejny, Zawadzkiego
Boguszewscy Henryk Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Ołów Andrzej Renata,Sejny, Zawadzkiego
Zwolińscy Leszek Beata,Sejny, Zawadzkiego
Paszkowscy Marian Halina,Posejny
Roszkowski Jan,Posejny
Szczuka Stanisław Eugenia,Posejny
Sawicki Czesława,Posejny
Jastrzębscy Edmund Helena,Posejny
Maksimowicz Bolesława,Posejny
Adamowicz Grzegorz Edyta,Posejny
Polkowscy Marek Anna,Posejny
Przeborowscy Artur Magdalena,Posejny
Brzozowscy Krzysztof Katarzyna Anna,Posejny
Zubowicz Grzegorz Beata,Posejny
Radzewicz Lucjan Henryka,Olszanka
Żeladonis Łukasz,Olszanka
Gibas Rafał Lidia,Olszanka
Jastrzębscy Jerzy Teresa,Olszanka

SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie
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więto Chrztu Pańskiego zamyka liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego. I choć w naszych
kościołach kolędy będą rozbrzmiewać jeszcze do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, to jednak liturgia będzie już kierować nasz wzrok na Jezusa, który rozpoczyna swoją publiczną działalność.
ydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwać będzie od 18 do 25 stycznia. Włączmy się w wielką
modlitwę Kościoła o jedność podzielonego chrześcijaństwa. Niech nie pozostanie nam obojętne
pragnienie Pana Jezusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy modlił się o jedność swojego Kościoła,
świadomy podziałów, jakie mogły nastąpić.
iedziela, 19 stycznia to Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież wystosował na ten dzień orędzie,
w którym czytamy: „…nie tylko nasi rodacy przebywają poza granicami kraju, lecz wciąż wielu ludzi
musi w pośpiechu opuszczać swoje domy z powodu wojen czy regionalnych konfliktów, zostawiając i
często tracąc to, co do tej pory zyskali. Niech los tych ludzi nie będzie nam obojętny, zechciejmy włączać
się w akcje pomocy, zwłaszcza jeśli możemy się choć trochę materialnie czy duchowo przyczynić do poprawy ich losu. Nikt z nas nie ma stałego miejsca na tej ziemi, wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do
wiecznej ojczyzny, dlatego też niech nasze serca pozostają wrażliwe i otwarte na drugiego człowieka”.
zień Babci przypada we wtorek, 21 stycznia, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i
módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa,
ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
więto nawrócenia św. Pawła Apostoła przypada w sobotę, 25 stycznia. Św. Paweł, jak wiemy, jest
jednym z największych Apostołów i świętych Kościoła. Zanim jednak został chrześcijaninem, zwalczał
Kościół z tą samą gorliwością, z jaką później głosił Ewangelię Chrystusa. Jego historia pokazuje nam, że
dla Boga nie ma człowieka straconego, który nie mógłby do Niego wrócić, jeśli tylko zechce otworzyć
się na łaskę Bożą. Tego dnia kończy się także Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
iedługo rozpocznie się czas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zachęcamy, by ta przerwa
od nauki w szkole stała się okazją do odkrywania Boga w pięknie przyrody i w drugim człowieku.
Postarajcie się, kochani, nie spędzać tego czasu jedynie przed komputerem czy konsolą do gry, lecz
rozejrzyjcie się wokół siebie, być może są osoby w waszym sąsiedztwie, które czekają na drobną pomoc
czy wspólne wypicie herbaty, pomoc w domowych porządkach itp. Porozmawiajcie z katechetą czy
wychowawcą, jak możecie twórczo i radośnie spędzić ten czas.
erdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na prowadzone w Parafii prace remontowe. W tej chwili
trwają prace wykończeniowe w Domu Parafialnym. Spłacamy także zaciągnięte wcześniej długi
na prace już wykonane, związane z remontem okien w Bazylice i wymianą okien i drzwi w klasztorze.
Spłacamy także pożyczkę z Funduszu Ochrony Środowiska na instalację ogrzewania Domu Parafialnego
i pompy ciepła oraz na system docieplenia budynku w wysokości 450 tys. złotych ze spłatą w ciągu 7
lat. Miesięczna rata spłaty tych pożyczek wynosi 5275 zł. Bóg zapłać naszym Parafianom, którzy wydatnie pomagają składając swoje ofuary na ten cel, zarówno w czasie kolędy, w kopertach z napisem
„Dobrowolna ofiara” jak również na niedzielną tacę, zwłaszcza w ostatnią niedzielę miesiąca.
ancelaria Parafialna czynna jest w czasie kolędy we wtorek i piątek przed południem 9.00-10.30, a
w sobotę po południu 15.30-17.00. Kancelaria mieści się już w odnowionym Domu Parafialnym.
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE PATRONUJĄ NAM:
• 17 I – św. Antoni, opat, pierwszy pustelnik, który po śmierci rodziców rozdał swój majątek ubogim,
a sam udał się na pustynię, by poświęcić się modlitwie i postom (wspomnienie obowiązkowe).
• 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która wybrawszy Chrystusa, odrzuciła wszelkie
inne propozycje małżeństwa, choć jej uroda zachwycała wielu, i z tego powodu jako 12-letnia
dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku; jest patronką dzieci, panien
i ogrodników (wspomnienie obowiązkowe);
• 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron
dziennikarzy i prasy katolickiej (wspomnienie obowiązkowe).
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Intencje mszalne 12 - 26.01.2014
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 12 stycznia 2014
07:00 +Wanda Lauda (greg)
08:30 +Józef Fidrych (5 rocz.)
10:00 +Jadwiga Harackiewicz
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Biruta Urbańska +Anna +Algis +Dalia
Krasnowo:
17:30 +Zofia Plewińska (9mc) +Stefan
PONIEDZIAŁEK, 13 stycznia 2014
06:30 +Zenon Koneszko
08:00 +Maria Tomkiewicz (16 rocz.)
+Bronisław i zm. z rodziny
08:00 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Ryszard Maksimowicz
17:30 +Marian Zdankiewicz (8 rocz.)
WTOREK, 14 stycznia 2014
06:30 +Eugeniusz +Wanda z rodz. Sucholewskich
i Mrozowiczów
08:00 +Tadeusz Rasiul (21mc)
08:00 +Wanda Lauda (greg)
17:30 +Danuta +Stanisława +Adam Dec
ŚRODA, 15 stycznia 2014
06:30 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Irena Zdancewicz i jej rodzice
08:00 +Albin Misiukanis (1 rocz.)
08:00 +Mieczysław Wojciechowski (6mc)
17:30 +Franciszek Miszkiel
CZWARTEK, 16 stycznia 2014
06:30 O zdrowie dla Janiny Kluza
08:00 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Witold Grablewski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Konrad Motuk (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisław (9 rocz.) i z rodz. Adamowiczów
PIĄTEK, 17 stycznia 2014
06:30 +Konstanty Boraczewski
08:00 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Anna +Stefania +Stanisław Święciccy
08:00 +Stanisław Moroz (2 rocz.)
17:30 +Marianna (29 rocz.) +Piotr +Stanisław +Bolesław
z rodz. Kuzyków
SOBOTA, 18 stycznia 2014
06:30 +Albina +Franciszek +Olgierd Budowicz
08:00 +Józef +Anna +Maria Masianis
08:00 +Kazimierz Chmielewski (12 rocz.) i rodzeństwo
08:00 +Wanda Lauda (greg)
17:30 +Halina Zackiewicz (11mc)
17:30 +Józef Koronkiewicz (2 rocz.)
NIEDZIELA II ZWYKŁA, 19 stycznia 2014
07:00 +Wanda Lauda (greg)
08:30 +Franciszek +Bolesław i z rodz. Szarejków,
Przekopskich i Żyndów
10:00 +Halina Błaszczak (1 rocz.)
11:30 O błog. Boże dla Jadwigi Karpowicz w 69 rocz.
urodz. i dla rodziny
13:00 LT: +Anna Marcinkiewicz (5 rocz.) +Adela
Krasnowo: Za parafian
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17:30 +Krzysztof Pierożyński
PONIEDZIAŁEK, 20 stycznia 2014
06:30 +Zofia Fejfer
08:00 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Bernardyna (2 rocz.) +Lucjan Karłowicz
08:00 +Domicela +Antoni +Piotr z rodz. Wieczorek
17:30 +Sabina Miszkiel (9mc) +Marian
WTOREK, 21 stycznia 2014
06:30 +Paulina +Stanisław i z rodz. Małkińskich
08:00 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Helena (13 rocz.) i z rodz. Wołągiewiczów
i Czeszkiewiczów
08:00 +Anna Szulewska (8 rocz.) +Antoni
17:30 +Janusz Jagłowski (3mc)
ŚRODA, 22 stycznia 2014
06:30 +Ks. Albin Grajewski (11 rocz.)
08:00 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Ks. Albin Grajewski (11 rocz.)
08:00 +Bolesław Kutyło (1 rocz.)
17:30 +Ks. Albin Grajewski (11 rocz.)
CZWARTEK, 23 stycznia 2014
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Heleny i Marka
Grzybowskich w 79 rocz. urodz.
08:00 +Helena (1 rocz.) +Janusz (14 rocz.)
z rodz. Krakowskich i Rekuć
08:00 +Stefania Iwaszewska (10mc)
08:00 +Wanda Lauda (greg)
17:30 +Jan Stankiewicz (1 rocz.)
PIĄTEK, 24 stycznia 2014
06:30 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Jan +Anna Niewulis
08:00 +Zenon Koneszko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Aniela Sienkiewicz (9mc)
SOBOTA, 25 stycznia 2014
06:30 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Zdzisław Olejniczak (egzekwie)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Dominika
w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Alicja Paszkiewicz (5 rocz.) +Natalia
17:30 +Antoni Draugialis
17:30 +Leonard (6 rocz.) i z rodz. Basiewiczów
+Scholastyka Myszczyńska
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 26 stycznia 2014
07:00 +Wanda Lauda (greg)
08:30 +Władysław Derdzikowski (16 rocz.)
10:00 +Witold Bobrowski (5 rocz.)
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Witosława Damulewicz +Izydor Sidor
Krasnowo:
17:30 +Irena Staniewicz
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Świętowaliśmy Uroczystość
Objawienia Pańskiego

Fot. Andrzej Sidor
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Z ŻYCIA PARAFII
Nuncjusz Papieski w Afryce (Kongo i Gabon)
J.E. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z wizytą
w swojej Stolicy Tytularnej
Nuncjusz Papieski w Afryce (Kongo i Gabon) Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, decyzją Ojca
Świętego Benedykta XVI 18 marca 2009 roku otrzymał stolicę tytularną w Sejnach. Odtąd nasza
bazylika jest honorowym kościołem Arcybiskupa Jana, a my mamy obowiązek wspierania Go
modlitwą w służbie Stolicy Apostolskiej.
W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia br. po raz czwarty nawiedził naszą bazylikę
sprawując uroczystą Eucharystię w intencji naszej Wspólnoty.

Fot.: „GFT” Studio Filmu i Reklamy

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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