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Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

 Sakramenty Święte (2)

i głównym celebransem Eucharystii (tej, któ-
rą sprawuje jego Kościół lokalny) oraz od-
powiedzialnym za Kościół lokalny. Przy tym 
jest zjednoczony z Chrystusem i Kościołem, 
zjednoczony z całym Chrystusem (jednym i 
reprezentowanym w wielu członkach). Biskup 
ukazuje jedność Kościoła w różnorodności. 
Prezbiterzy przez święcenia prezbiteratu stają 
się członkami grona kapłańskiego - prezbi-
terium , a ponadto zostają włączeni do Koś-
cioła diecezjalnego i uczestniczą w posłaniu 
powierzonym Apostołom przez Chrystusa; 
ustanowieni zostają współpracownikami i 
doradcami biskupa diecezjalnego (należą do 
jego rady), a przez to jednoczą się z Chrystu-
sem, Głową i Pasterzem. Prezbiterzy związani 
są sakramentalnie z biskupem.
Diakoni przez święcenia diakonatu zostają 
ustanowieni sługami całego Ludu Bożego, 
są do dyspozycji biskupa i jego prezbiterium, 
trwając w jedności z Chrystusem -Sługą (Mt 
20,28; Łk 22,27; J 13,1-6). Diakoni przez swo-
je szczególne oddanie się służbie na rzecz 
ubogich ukazują posługę miłości (pierwszy 
męczennik Szczepan jest dla pełniących tę 
posługę wzorem do naśladowania) Chrystusa 
w świecie.
Dar naśladowania Chrystusa w Jego służbie 
kształtuje życie i posłannictwo diakonów w 
łonie Kościoła lokalnego i w świecie. Dlatego 
sakramentalne ukazywanie Chrystusa Słu-
gi jest zadaniem diakonów na płaszczyźnie 
ich życia, natomiast organizowanie posłu-
gi, łączące liturgię z życiem i działalnością 
duszpasterską, jest zadaniem diakonów na 
płaszczyźnie ich misji w Kościele i świecie.

Sakramenty służące komunii, czyli jedności
Sobór Watykański II stwierdza, że Kościół zjed-
noczony z Chrystusem w Duchu Świętym 
jawi się w świecie jako znak Przymierza Boga 
z całą ludzkością. Kościół celebruje Przymie-
rze i daje o nim świadectwo we wszystkich 
siedmiu sakramentach, szczególnie zaś w 
sakramencie najściślej rozumianej komunii 
(Eucharystii) i w tych, które służą komunii: 
święceniach i małżeństwie.
Sakrament święceń
Wspólnota kapłańska (zob. 1P 2,5-9) jest 
komunią (jedną, a jednocześnie wielora-
ką)   przez działanie Ducha Świętego. Duch 
wzbudza charyzmaty i posługi (Rz 12,6-8), 
kształtując każdy Kościół lokalny jako rze-
czywistość pluralistyczną i zróżnicowaną, ale 
zawsze jedną, jako jedno jedyne ciało skupio-
ne wokół centrum:  biskupa diecezjalnego. 
Skuteczność działalności służebnej czy dia-
końskiej całego Kościoła lokalnego pochodzi 
od Ducha Świętego. Ta służebna działalność 
polega na inkulturacji Ewangelii, aby została 
ona przyjęta w konkretnej ludzkiej rzeczywi-
stości i zmaganiu się na rzecz Królestwa, aby 
ludzie byli takimi, jakimi chce ich mieć Bóg.
W łonie jednej posługi na rzecz komunii Duch 
wzbudza zróżnicowanie: biskup, prezbiterzy 
i diakoni. Jest to zróżnicowanie określone 
przez dar otrzymany podczas świeceń.
Biskup przez święcenia biskupie zostaje 
ustanowiony członkiem kolegium biskupów 

 Światło na drogę

„Potrzeba, abym dziś, jutro i pojutrze był w drodze”. Jezus głosił Królestwo, uzdrawiał 
chorych i wyrzucał demony. Także ty idź odważnie do przodu. Spodziewane i tak 
nadejdzie.  Łk 13,31-35

Kiedy miłość mocuje się z prawem, wykonaj dzieło apostoła. Jezus zadziałał szybko: 
„dotknął go, uzdrowił i odprawił”. Tym samym rozłożył wszystkie akcenty. 
Czyń podobnie.   Łk 14,1-6 
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MOC SŁOWA
Niedziela XXXIV Zwykła w Ciągu Roku 
            - 23 listopada 2014
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
 Mt 25, 31-46 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn 
Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy 

aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, 
pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie 
narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz 
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, 
a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: 
„Pójdźcie; błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie 
w posiadanie królestwo, przygotowane wam od 
założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem sprag-
niony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przy-
jęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w wię-
zieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają 
sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym 
i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? 
lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy 
Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Cie-
bie? ”. Król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wtedy odezwie 
się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode mnie, 
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu 
i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi 
jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie 
przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie 
odwiedziliście mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, 
kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, 
albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w 
więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? ” Wtedy odpowie 
im: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie 
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście 
i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, spra-
wiedliwi zaś do życia wiecznego». 

Refleksja niedzielna:

Żadna ziemska władza nie może dać nam wyobraże-
nia o królewskim panowaniu Chrystusa - Jego kró-

lowania nie można rozumieć według ludzkich kategorii. 
Jeśli mówimy o królewskiej władzy Mesjasza, chcemy 
podkreślić jej Boskie pochodzenie; a jeśli drżymy przed 
Jego władzą, to jest to drżenie miłości. Mamy bowiem 

przekonanie, że wszystko w całym wszechświecie jest 
poddane Jego dobrej woli. Dlatego Kościół ukazuje 
nam dziś w liturgii starotestamentalny obraz Mesjasza 
- Dobrego Pasterza, który szuka zabłąkanych owiec, 
troszczy się o chore i umacnia zdrowe.
Królowanie Jezusa ma charakter duchowy, bo odnosi 
się nade wszystko do duszy. Chrystus to Król, który wy-
bawia ludzi od śmierci i prowadzi ich do wewnętrznej 
przemiany. Dotyka ludzkich serc swoją łaską, by wy-
zwolić je z duchowej nędzy i zniewolenia.
Oczywiście, człowiek ma poddawać się władzy Jezusa 
także w sferze zewnętrznych obyczajów i praw. Nie 
będzie jednak do tego zdolny, dopóki nie oczyści swojej 
duszy przez łaskę. Dopiero nowe życie w Chrystusie 
przekłada się na właściwe zewnętrzne działanie. Ten, 
kto poddaje się królewskiej władzy Jezusa, przyjmując 
od Niego dar nowego życia, jest wrażliwy na potrzeby 
innych; nie żyje w świecie duchowej iluzji, ale przekłada 
wiarę na konkretne uczynki. Taki człowiek zasiądzie 
po prawicy Króla i weźmie w posiadanie królestwo, 
przygotowane od założenia świata.

Niedziela Pierwsza Adwentu
                  – 30 listopada  2014
 Mk 13, 33-37 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas 

ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z czło-
wiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, 
powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każ-
demu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, 
żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy 
pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy 
o pianiu kogutó w, czy rankiem. By niespodzianie 
przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam 
mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie».
Refleksja niedzielna:

Jezus trzykrotnie mówi: „Czuwajcie”. Dwukrotnie jest 
to połączone ze słowami: „bo nie wiecie”. Czytany 

dzisiaj fragment Ewangelii wpisany jest w szerszy 
kontekst mów o zburzeniu Jerozolimy i powtórnym 
przyjściu Chrystusa. Mamy czuwać, bo nie wiemy, 
„kiedy czas ten nadejdzie”. Mamy czuwać, bo nie wie-
my, kiedy Bóg przyjdzie. Nie tylko na końcu czasu, ale 
teraz, dla nas, w naszym życiu. Św. Bernard z Clairvaux 
pisał, że w każdym czasie dokonuje się duchowe przyj-
ście Boga. Dokonuje się ono w życiu Kościoła dzięki 
działaniu Ducha Świętego i mocy sakramentów. To 
przychodzenie jest często ukryte i wewnętrzne, ale 
niezwykle konkretne i związane z naszym życiem. 
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SAKRAMENT EUCHARYSTII
Pierwsze soboty w rodzinie... 6 grudnia

KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XXXIV ZWYKŁA, 23 listopada 2014
Urocz. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
Słowo Boże: Ez 34,11-12.15-17; 1Kor 15,20-28; Mt 25,31-46
Patronalne święto Akcji Katolickiej

PONIEDZIAŁEK, 24 listopada 2014, Wsp. św. Męczenników 
Andrzeja Dung Lac i Towarzyszy
Słowo Boże: Ap 14,1-5; Łk 21,1-4

WTOREK, 25 listopada 2014, Wsp. św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej, dziewicy i męcz.
Słowo Boże: Ap 14,14-20; Łk 21,5-11

ŚRODA, 26 listopada 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ap 15,1-4; Łk 21,12-19

CZWARTEK, 27 listopada 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ap 18,1-2.21-23.19,1-3.9; Łk 21,20-28

PIĄTEK, 28 listopada 2014 , Dzień powszedni
Słowo Boże: Ap 20,1-4.11-21,2; Łk 21,29-33

SOBOTA, 29 listopada 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ap 22,1-7; Łk 21,34-36
Koniec Roku Liturgicznego 2014

NIEDZIELA I ADWENTU, 30 listopada 2014 
Słowo Boże: Iz 63,16-19.64,3-7; 1Kor 1,3-9; Mt 13,33-37
Początek Roku Liturgicznego 2015
PONIEDZIAŁEK, 1 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 2,1-5; Mt 8,5-11
WTOREK, 2 grudnia 2014, Wsp. bł. Rafała Chyliń-
skiego, prezb.
Słowo Boże: Iz 11,1-10; Łk 10,21-24
ŚRODA, 3 grudnia 2014, Wsp. św. Franciszka Ksawe-
rego, prezb.
Słowo Boże: Iz 25,6-10; Mt 15,29-37
CZWARTEK, 4 grudnia 2014, Wsp. św. Barbary
Słowo Boże: Iz 26,1-6; Łk 7,21.24-27
Pierwszy czwartek miesiąca - modlitwa za kapłanów i 
o nowe powołania kapłańskie i zakonne
PIĄTEK, 5 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 29,17-24; Mt 9,27-31
Pierwszy piątek miesiąca - dzień pokuty za znieważanie 
Najświętszego Sakramentu.
SOBOTA, 6 grudnia 2014, Wsp. św. Mikołaja, bpa 
Słowo Boże: Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.5.6-8
Pierwsza sobota miesiąca - modlitwa w rodzinie o głę-
bokie zrozumienie Eucharystii.

WEucharystii Chrystus daje to samo Ciało, które wydał za nas na Krzyżu, tę samą Krew, którą prze-
lał za wielu na odpuszczenie grzechów. Eucharystia jest ofiarą, ponieważ uobecnia na naszych 

ołtarzach ofiarę Krzyża. Jest jej pamiątką, a równocześnie udziela jej owoców. Dobrze uczestnicząc we 
Mszy świętej, przyjmując Chrystusa w Komunii świętej, korzystamy z owoców Jego męki.
Przyjęcie Komunii Świętej rozwija w nas życie Boże, wzmacnia miłość, pomnaża łaskę uświęcającą, 
daje łaski uczynkowe oraz buduje wspólnotę Kościoła. Uczestnicząc we Mszy świętej, wyrażamy naszą 
wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, m.in. klęcząc lub skłaniając się 
głęboko na znak adoracji Pana.
Kościół zobowiązuje nas do uczestniczenia w niedziele i święta we Mszy świętej i do przyjmowania 
Eucharystii przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym. Komunia święta pogłębia nasze zjed-
noczenie z Chrystusem. Wzrost naszego życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu, tak jak ciało, 
żeby się rozwijało i wzmacniało, potrzebuje być odżywiane. Komunia nie tylko nas umacnia, komunia 
chroni nas również przed grzechem.
Św. Jan Paweł II mówił o Eucharystii:„Wyjdźcie naprzeciw Jezusowi Zbawicielowi! Miłujcie Go i adorujcie 
w Eucharystii! On jest obecny we Mszy świętej, która sakramentalnie uobecnia ofiarę Krzyża. Chrystus 
przychodzi do nas w Komunii świętej i jest obecny w tabernakulach naszych kościołów, bo jest naszym 
Przyjacielem, Przyjacielem wszystkich, zwłaszcza was, młodych, tak bardzo potrzebujących zaufania 
i miłości” (2000 r.).
Zapamiętajmy: „Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób wyjątkowy i nieporównywalny. 
Jest w niej obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie: z Ciałem i Krwią, wraz z duszą i Bóstwem. 
Jest w niej obecny w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami chleba i wina, cały Chrystus: Bóg i 
człowiek” (KomKKK 282).    (Z materiałów otrzymanych przez rodzinę w czasie kolędy)
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SAKRAMENT EUCHARYSTII
Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Czym jest ADWENT ?

uBoga droga
„OREMUS”, Listopad 2014

Okres Adwentu (od łac. „adventus” - przyj-
ście, przybycie) stanowi preludium do całego 

roku liturgicznego. W liturgii bowiem przemierza-
my przez cały rok drogę Jezusa, spotykając Go w 
tajemnicach Jego życia, śmierci i chwały. Adwent 
to zaproszenie do przyjęcia wciąż „Przychodzące-
go” Boga, który jest „wczoraj i dziś, ten sam także 
na wieki” (Hbr 13,8), co wyraża podstawowy sens 
życia każdego chrześcijanina.
Geneza Adwentu sięga IV wieku i początków ob-
chodzenia w Kościele uroczystości Narodzenia i 
Objawienia Pańskiego. Analogicznie do celebracji 
Wielkiego Postu, poprzedzającego Wielkanoc, 
uznano za celowe odpowiednie przygotowanie 
do przeżycia tajemnicy wcielenia Syna Bożego. 
Przygotowanie do dnia 25 grudnia, początkowo 
obejmujące kilka dni, z czasem rozszerzono do 
czterech, a nawet sześciu tygodni. Ślady tego 
znajdujemy w obrządku mediolańskim, gdzie do 
dzisiaj Adwent rozpoczyna się po wspomnieniu 
św. Marcina, czyli po 11 listopada.
„Rodowód” wielkopostny okresu Adwentu wpły-
nął na to, że przez wieki podkreślano nade wszyst-
ko jego pokutny charakter, akcentując potrzebę 
postu i praktyk ascetycznych, czemu służyło także 
odprawianie rekolekcji oraz korzystanie z sakra-
mentu pokuty. W tym kontekście interpretowano 
również misję proroka Adwentu - św. Jana Chrzci-
ciela, Poprzednika Pańskiego. Jego nawoływanie 
do nawrócenia zdawało się wybrzmiewać jako 
podstawowe wezwanie adwentowe.
W tle misji Jana Chrzciciela słyszymy jednak głos 
proroka Izajasza, a zwłaszcza jego zapowiedzi 
mesjańskie. Właśnie lektura prorocka stanowi 
kanwę biblijnych rozważań Adwentu. Kościół wy-
szukał odpowiednie perykopy ewangeliczne, tak 
aby ukazać wypełnienie proroctw Izajaszowych, 
gdy „nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4). Zanim bo-
wiem dokona się nawrócenie człowieka, musi 
on posłuchać Słowa Życia, realizując pierwsze 
przykazanie Starego Przymierza: Słuchaj Izra-
elu! Jedynie słowo Boga i Jego uprzedzająca 
łaska może zaowocować trwałą przemianą we-
wnętrzną i przygotowaniem serca na kolejne 

przeżycie tajemnicy Wcielenia, ukazanej w li-
turgii Narodzenia Pańskiego. Ostateczny wzór 
postawy adwentowej widzimy w Najświętszej 
Maryi Pannie, Dziewicy słuchającej (por. „Marialis 
cultus”, nr 17), oraz Jej Oblubieńcu, Św. Józefie. 
Codzienne roratnie czuwanie z Maryją, tak głę-
boko wpisjzne w polską tradycję przeżywania 
tego okresu, pogłębione Józefową duchowością 
wyciszenia, milczenia i czujności, stanowi nie-
jako program wędrówki adwentowej Kościoła 
i antidotum na współczesny, nastawiony tylko 
na zysk szum przedbożonarodzeniowy. Święta 
liturgia staje się naszą pustynią, gdzie pozwalamy 
Bogu zwiastować nam Jego wolę i poprowadzić 
Maryjną drogą miłości ku człowiekowi, zwłaszcza 
pozostającemu w potrzebie.
Radując się Jezusem-Emanuelem, Słowem, któ-
re stało się ciałem, wciąż obecnym w świętych 
znakach sakramentalnych, poruszeni bliskością 
kolejnej pamiątki Jego narodzenia i objawienia, 
oczekujemy Jego przyjścia w chwale, u kresu 
czasów. Dlatego nasze serca i umysły wypełnia 
wołanie „Marana tha!” Przyjdź, Panie Jezu! Dobrze 
przeżyty okres Adwentu wprowadza na ścieżki 
zbawienia, którymi będziemy kroczyć przez cały 
rok liturgiczny, aż do niedzieli Chrystusa, Króla 
Wszechświata!
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Z rozważań 
św. Jana 
Pawła II

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?
Kim jest naprawdę dla moich myśli, dla mojego 
serca i dla mojego działania? Jak ja, który jestem 
chrześcijaninem i wierzę w Niego, znam lub jak 
staram się znać tego, kogo wyznaję? Czy mówię 
o Nim innym? Czy daję świadectwo o Nim, przy-
najmniej wobec moich najbliższych: w domu 
rodzinnym, w środowisku pracy, uniwersytetu, 
szkoły, w całym moim życiu i postępowaniu? To 
właśnie są pytania adwentowe, które pogłębiają 
naszą świadomość chrześcijańską i w ten spo-
sób przygotowują nas na przyjście Pana.
Są zatem różne adwenty:
Jest adwent niewinnego dziecka i adwent nie-
spokojnej (często krytycznej) młodzieży; jest 
adwent narzeczonych; jest adwent małżonków, 
rodziców, ludzi oddanych różnego rodzaju pra-
cy i obciążonych odpowiedzialnością często 
poważną. Są w końcu adwenty ludzi starych, 
chorych, cierpiących, opuszczonych.
Są różne adwenty. One powtarzają się każde-
go roku, a wszystkie są nastawione w jednym 
kierunku. Wszystkie przygotowują nas do tej 
samej rzeczywistości.
Właśnie takie refleksje winny budzić się w 
naszych sercach. Winny one być podobne do 
oczekiwania żniwa. Rolnik czeka na plon ziemi 
przez cały rok lub przez kilka miesięcy. Na żniwa 
z życia ludzkiego czeka się natomiast przez całe 
życie. I każdy adwent jest ważny. Żniwo z pola 
zbiera się wtedy, gdy jest dojrzałe, aby korzystać 
z niego dla zaspokojenia potrzeb człowieka. 
Żniwo życia ludzkiego czeka na moment, kiedy 
ukaże się w całej prawdzie przed Bogiem i Chry-
stusem, który jest sędzią naszych dusz.
Przyjście Chrystusa, przyjście Chrystusa do 
Betlejem zapowiada także ten sąd. Ono mówi 
człowiekowi, dla jakiej sprawy dane mu jest 
dojrzewać w ciągu tych wszystkich adwentów, 
z których składa się jego życie na ziemi, i jak on 
powinien dojrzewać!

wybrał E. Klimaniec

Oprócz tych krótkich codziennych momen-
tów czekania są też oczekiwania wielkie, 

przeżywane z ogromną tęsknotą i połączone z 
wielkimi pragnieniami. Oczekiwania na ziszczenie 
marzeń, realizację życiowych planów, a czasem 
nawet na cud.
W te wszystkie chwile wpisuje się Adwent - czas 
oczekiwania. Przypomina on tysiące lat historii 
świata, które były czekaniem na Zbawiciela. W 
różnych pismach starożytnych, także pogańskich, 
widać wielką 
tęsk notę za 
kimś niezwy-
kłym, kto zapro-
ponuje światu 
jakąś ideę, spo-
sób życia - coś 
nowego. Sta-
rożytny świat 
był zmęczony, 
znudzony i roz-
czarowany pro-
pozycjami filo-
zofów. Dlatego 
też późniejszy 
d y n a m i c z n y 
rozwój chrześcijaństwa nie był przypadkowy. 
Był to na pewno owoc działania Ducha Świętego, 
jednak orędzie Jezusa trafiło na bardzo podatny 
grunt - było odpowiedzią na wielkie pragnienia 
ludzkich serc.
To wielkie oczekiwanie przeżywamy co roku „w 
wersji skróconej” jako czas poprzedzający Boże 
Narodzenie. Zwykle jest to okres zakupów i go-
rączkowych przygotowań do świąt, które mają 
być czasem odpoczynku od codziennej szarzyzny 
i zmęczenia. Stąd krzątanina i myślenie, czym 
obdarować naszych bliskich. Atmosferę potę-
gują wszechobecne choinki, kolędy i świąteczne 
dekoracje. Temu czarowi ulegamy dość chętnie 
- traktując ten czas jako okazję do zapomnienia o 
codziennych kłopotach, rozczarowaniach, niepo-
wodzeniach. Raz się żyje! - myślimy, sięgając po 
portfel i podejmując decyzję o zakupie kolejnej, 
czasem zupełnie zbędnej rzeczy. Nie zdajemy 
sobie sprawy, że odegraliśmy starannie swoją rolę 
w scenariuszu ułożonym przez specjalistów od 
reklamy, którzy to wszystko zaplanowali.

ADWENT - OBUDZIĆ NADZIEJĘ

Duchowe dojrzewanie 
człowieka
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Jak dobrze przeżyć Adwent ?

Pytanie niełatwe. A może zamiast uciekać przed 
tym, co nas boli i czego nie akceptujemy w so-
bie i wokół siebie - zacząć od zauważenia tego i 
nazwania po imieniu? Ktoś powie: Co z tego, że 
sobie ponarzekam? Nie chodzi jednak o narzeka-
nie, ale raczej o to, aby będąc świadomym tego 
wszystkiego, wzbudzić wiarę, nadzieję i wielkie 
pragnienie zmian w sobie, w swoim życiu prywat-

nym, społecz-
nym..., zmian, 
które będą owo-
cem działania 
Ducha Bożego. 
Aby powtórzyć 
we własnym ży-
ciu TAMTEN Ad-
went i TAMTO 
Boże Narodze-
nie i na nowo 
uczynić nasze 
serca podatną 
glebą dla ziarna 
Słowa Bożego i 
orędzia Jezusa 

Chrystusa. Na nowo obudzić nadzieję, podnieść 
wzrok ku niebu i przypomnieć sobie, że świat nie 
kończy się na naszej słabości - a Pan Bóg zaczyna 
działać w sposób widoczny dopiero wtedy, gdy 
uznamy, że już wyczerpaliśmy wszystkie nasze 
możliwości.
Co może nam pomóc? Na pewno absolutną ko-
niecznością jest przeznaczenie większej ilości 
czasu dla Pana Boga. I choć w przedświątecznym 
zabieganiu może być o to trudniej niż zwykle, 
musimy pamiętać, że wielkoduszność i hojność 
w odniesieniu do Boga są koniecznymi warunka-
mi przyjęcia Jego łaski. Właśnie przed świętami, 
kiedy jest o to najtrudniej, Bóg chce naszego 
czasu i chce nas. Uczęszczanie na roraty, udział w 
rekolekcjach czy też sięgnięcie po Pismo Święte 
lub inną wartościową lekturę będzie z naszej 
strony naśladowaniem postawy Marii, która sie-
działa u stóp Jezusa, podczas gdy jej siostra była 
pochłonięta krzątaniną. To jest właśnie ta „naj-
lepsza cząstka”, którą ofiaruje nam Bóg. To jest 
odpowiedź na nasze tęsknoty i oczekiwania.
                   Ks. Andrzej Adamski

Odkryjmy Boga w Słowie…
„A Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J1,1)

Jan Paweł II powiedział: „ Kontemplacja oblicza 
Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co mówi 
o Nim Pismo Święte, które od pierwszej do ostatniej 
strony przeniknięte jest jego tajemnicą, ukazywaną 
w niejasnym zarysie w Starym Testamencie, a w pełni 
objawioną w Nowym, co pozwala św. Hieronimowi 
orzec stanowczo, że nieznajomość Pisma to nieznajo-
mość samego Chrystusa. Zachowując więź z Pismem 
Świętym, otwieramy się na działanie Ducha (J15,26), z 
którego teksty biblijne biorą początek, a zarazem na 
świadectwo Apostołów (J 15,27), którzy bezpośrednio 
zetknęli się z Chrystusem, Słowem życia, widzieli Go 
na własne oczy, słyszeli własnymi uszami, dotykali 
rękoma (1J1,1)”.
Cały Stary Testament był proroctwem zapowiadają-
cym przyjście Chrystusa i zarazem oczekiwaniem na 
Niego. Treścią tego proroctwa jest nowy Lud Boży, 
który będzie oczekiwał na pełne urzeczywistnienie 
się Królestwa Bożego w całym Kościele, czyli w każ-
dym człowieku aż do skończenia świata. Chrystus 
już stanął między nami, ale ciągle jeszcze ma przyjść. 
Adwent jest więc dla Kościoła takim czasem, w któ-
rym ten Kościół jako Oblubienica Chrystusa ciągle 
przygotowuje się i czeka na przyjście Oblubieńca 
powtarzając tęsknie: Marana tha - przyjdź Panie 
Jezu. Adwent jest czasem szczególnej kontempla-
cji oblicza Chrystusa, Wcielonego Słowa, czasem 
zanurzenia się w jego tajemnicę i otwierania się na 
Ducha Świętego- w liturgii, w modlitwie, w Słowie 
Bożym, w sakramentach, w życiu codziennym i w 
drugim człowieku.                _            - Irena -



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 
złożyli swoje ofiary na remonty zakończone 
bądź prowadzone w Parafii:
Nieszczerzewska  Anna,Sejny, Konarskiego 
Tarasiewicz  Bogumiła Ewa,Sejny, Konarskiego 
Skiwska Barbara,Sejny, Wojska Polskiego 
Sikorscy Wojciech Dorota,Nowosady 
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Wojska Polskiego 
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Maksimowicz Antoni Janina,Sejny, Nowotki 
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna 
Wałukanis Piotr Anna,Radziucie 
Delnicka  Janina,Sejny, Emilii Plater 1/16
Węgrzyk Dominik Małgorzata,Sejny, 1 Maja 
Zajko Franciszek Zofia,Sejny, Elektryczna 
Brunejko Józef Dorota,Bubele 
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego 
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Sojka  Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Ruszczewska  Marianna,Sejny, 11 Listopada 
Wasilewscy Jan Aldona,Sankury 
Skupscy Mariusz Elżbieta,Zaruby 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Wojciechowscy Anna Marek,Romanowce 
Koperek Zdzisław Maria,Sejny, Świerczewskiego 
Brzezińska Stanisława,Sejny, Piłsudskiego 
Ogórkis Czesław Aldona,Konstantynówka 
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Gibas Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Luto Marian Teresa,Sejny, Konarskiego 
Kijewski Zdzisław Anna,Sejny, Zawadzkiego 
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury 

UIrena Urbańska, Sejny (l. 87) zm. 03/11/2014
UMarian Turynowicz, Sejny (l. 84) zm. 04/11/2014
UElżbieta Suchożebrska, Sejny (l. 52) zm. 06/11/2014
UHonorata Jarzębowicz, Gryszkańce (l. 56) zm. 09/11/2014
UWitalis Balewicz, Suwałki (l. 93) zm. 06/11/2014
UHalina Malinowska, Sejny (l. 58) zm. 13/11/2014
UJerzy Szymański, Sejny (l. 83) zm. 15/11/2014
UAnna Lisewska, Sejny (l. 88) zm. 17/11/2014

Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego 
Szklarz Helena,Sejny, 1 Maja 
Gryguć Andrzej Anna,Skustele 
Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego 
Rapczyńscy Romuald Henryka,Sumowo 
Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa 
Abryccy Marek Zofia,Sejny, Wojska Polskiego 
Namiotko Ryszard Violetta,Sejny, Zawadzkiego 
Wojciechowicz Leszek Anna,Sejny, Łąkowa 
Milewska  Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Staśkiewicz  Alicja,Sejny, Konarskiego 
Jaroszewicz  Danuta,Sejny, Świerczewskiego 
Sitek Halina,Suwałki, Korczaka 
Badełek Barbara,Warszawa
Rapczyńscy Marian Małgorzata,Sejny, Akacjowa 
Łuba Jan Barbara,Sejny, Konarskiego 
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego 
Koronkiewicz  Regina,Sejny, Wojska Polskiego 
Moroz  Irena,Sejny, Konarskiego 
Luto  Helena,Sejny, Młynarska 
Burdyn Stanisław Barbara,Sejny, Świerczewskiego 
Gwiazdowska Jadwiga,Sejny, Parkowa 
Dulewicz Bogumiła,Podlaski 
Jasiewicz  Aniela,Sejny, Zawadzkiego 
Pietkowska Janina,Sejny, Konarskiego 
Palanis Jerzy Alicja,Sejny, Wojska Polskiego 
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Jatkowscy Mariusz Grażyna,Sejny, Lipowa 
Zubowicz Wanda i Zdzisław,Łumbie 
Zielińscy Andrzej Renata,Sejny, Młynarska 
Dąbrowscy Andrzej Leokadia,Babańce 
Korzeccy Stanisław Lucyna,Sejny, Woj. Polskiego
Sojka Jan Danuta,Sejny, Krzywa
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego 
Rybczyńscy Józef Helena,Kielczany 
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
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Ogłoszenia duszpasterskie

Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 
13:00 (w jęz. lit.), 17:30; 
w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30.
Krasnowo w niedzielę o godz. 13.00; 
Żegary – w niedzielę g. 10.00 (w jęz. lit.)
w kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.

Kancelaria parafialna czynna: wtorek, piątek 
i sobota w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00 (kancela-
ria mieści się w domu parafialnym - plebania)
Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy 
i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30 
- mieści się w domu parafialnym (plebania);
 w pilnych sprawach tel. 87 5163090 

Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede 
wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą goto-

wość bycia do dyspozycji drugiego człowieka. Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez 
papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, 
jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego 
nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo 
Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym 
razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, 
prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, 
miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.

Uroczystość Chrystusa Króla jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jest to ruch świe-
ckich katolików, zaangażowanych nie tylko w życie parafii czy diecezji, lecz również, a może przede 

wszystkim w życie społeczne. Członkowie Akcji Katolickiej starają się w swoim życiu zawodowym i 
zaangażowaniu społecznym promować wartości chrześcijańskie, postępując zgodnie z nauką społeczną 
Kościoła i współpracując z duszpasterzami Kościoła lokalnego. Pragną oni mieć wpływ na to, co dzieje 
się w ich otoczeniu i kraju, kierując się przy tym zasadami wiary. Wszystkich zainteresowanych włą-
czeniem się w działalność tego stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbywają 
się w pierwszy wtorek każdego miesiąca. 

Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień, 30 listopada  roz-
poczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień 

roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu.

Pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku kościelnego, który będziemy przeżywać w Polsce pod 
hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” rozpoczynamy w niedzielę, 30 listopada. Adwent 

to czas świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia 
i w dniu ostatecznym. Dzieli się on na dwie części; pierwsza z nich, do 16 grudnia, kieruje nasze myśli 
ku wieczności, zaś druga, od 17 grudnia, zwraca nasze myśli ku Bożemu Narodzeniu.

W dni powszednie Adwentu o godz. 6.30 „roraty”, czyli Msza Święta wotywna o Matce Bożej. Maryja 
jest dla nas wzorem przygotowania się na przyjście Pana Jezusa. Zachęcamy do licznego udziału 

w „roratach”, a rodziców prosimy, by pomogli swoim dzieciom wykonać lub nabyć lampiony adwentowe 
i w miarę swoich możliwości zechcieli towarzyszyć im w drodze do kościoła. 

W pierwszym tygodniu grudnia przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. Pierwszy czwartek to dzień modlitwy za kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa 

i życia zakonnego; pierwszy piątek to dzień pokuty, umartwienia i przeproszenia Pana Boga za brak 
szacunku do Najśw. Sakramentu – przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach, po 
południu od 15.30 okazja do spowiedzi świętej i Msza św. dla dzieci i młodzieży o 16.00; pierwsza sobota 
miesiąca to w naszych rodzinach modlitwa dziękczynna za dar Eucharystii i zawierzenie rodziny Matce 
Bożej – skorzystajmy z modlitewników otrzymanych w czasie kolędy i posługując się nimi poświęćmy 
chwilę wspólnej modlitwy przed obrazem Matki Bożej. 

W drugą niedzielę Adwentu, 7 listopada przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Przy 
kościele odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temuż Kościołowi, natomiast taca 

tego dnia będzie przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na przeprowadzone w tym roku remonty oraz na spłacane 
systematycznie długi zaciągnięte na remont domu parafialnego i tzw. wkład własny na remonty 

przy bazylice. Taca w ostatnią niedzielę listopada będzie przeznaczona na remonty. Wszystkim naszym 
parafianom troszczącym się o materialną sytuację naszej Parafii wdzięczność i serdeczne podzięko-
wanie. Bóg zapłać.
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NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA,  23 listopada 2014 
07:00 +Konrad Rogucki (greg)
08:30 +Józef Matusiewicz (12 rocz.)
10:00 +Kazimierz Dziemido (33 rocz.) 
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla parafian 

ze wsi Bubele
11:30 +z rodz. Cichanowiczów, Brzezińskich, Rutkow-

skich i Myszczyńskich
Żegary: LT: +Jan Marcinkiewicz (mc od pogrzebu)
13:00 LT: 
Krasnowo: +Krzysztof Łebkowski (greg)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Natalii 

Tomkiewicz w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Stanisław Tarasiewicz (14 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 24 listopada 2014
06:30 +z rodz. Bałulisów, Roguckich i Zdanisów
08:00 +Krzysztof Kubaszewski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Danuta Sankowska (11mc)
08:00 +Leokadia Wojnowska (8mc)
08:00 +Witosława Damulewicz (1 rocz.)
17:30 +Konrad Rogucki (greg)
17:30 +Krzysztof Łebkowski (greg)
17:30 +Kazimiera +Władysław Namiotko
17:30 +Zenon Kisielewski +Aniela +Józef Niewulis
WTOREK, 25 listopada 2014 
06:30 +z rodz. Majewskich i Michałowiczów
08:00 +Wacława Wołągiewicz (7mc) 
08:00 +Krzysztof Łebkowski (greg)
08:00 +Jadwiga Bulwin i rodzice
08:00 +Alfons Dziemian
17:30 +Leokadia (2 rocz.) +Stefan (34 rocz.) Kaufman
17:30 +Konrad Rogucki (greg)
17:30 +Gabriela Janczulewicz
17:30 +Scholastyka +Konstanty Maślak
ŚRODA, 26 listopada 2014 
06:30 +Algiment +Romuald Klukińscy 
08:00 O błog. Boże i opiekę MB dla rodz. Sienkiewiczów
08:00 +Jan (20 rocz.) +Elżbieta z rodz. Brzezińskich 

+Anna +Stanisław z rodz. Zianowiczów
08:00 +Wincenty (49 rocz.) +Wiktoria +Zofia +Helena 
 z rodz. Dąbrowskich
08:00 +Eugenia Koncewicz +Mieczysław 
 i z rodz. Kaufmanów
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Pawła
17:30 +Konrad Rogucki (greg)
17:30 +Krzysztof Łebkowski (greg)
17:30 +Robert Głowiński
CZWARTEK, 27 listopada 2014
06:30 +Stanisław +Marianna Mikołajczyk 
 +Jan +Emilia Juchniewicz
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Anny i Czesława 

Ogórkisów w 63 rocz. ślubu i dla rodziny 
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Eleonory
08:00 +Krzysztof Łebkowski (greg)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Katarzyny 

Przekopskiej w 18 rocz. urodz. i dla rodziny

Intencje mszalne 23.11.-07.12.2014
17:30 +Konrad Rogucki (greg)
17:30 +Andrzej +Teofila Przeorscy 
 +Antoni +Antonina Siemanowicz
17:30 +z rodz. Jabłońskich, Laudów i Cieślukowskich
PIĄTEK,  28 listopada 2014
06:30 +Wincenty +Halina +Feliks +Józefa Jastrzębscy
08:00 +Szczepan Poświatowski (17 rocz.)
08:00 +Marianna Niewulis (9mc)
08:00 +Anna +Józef Budzińscy +Adela Łastowska
08:00 +Henryk Biziewski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Krzysztof Łebkowski (greg) 
17:30 +Konrad Rogucki (greg)
17:30 +Romuald +Celina +Jerzy +Tadeusz +Waldemar 

z rodz. Majewskich
17:30 +Alicja Agafonow (3mc)
SOBOTA, 29 listopada 2014 
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Krzysztof Łebkowski (greg)
08:00 +Kazimiera Korzeniecka +Janina Jóźwiak
08:00 +Leszek Fiedorowicz
08:00 +Józefa Rapczyńska
08:00 +Andrzej Syperek +Andrzej Pszczółkowski
17:30 +Konrad Rogucki (greg)
17:30 +Janina Bubrowska
17:30 +Witold Krejczman +Antoni +Witold 
 +Ewa (38 rocz.) Dąbrowscy
17:30 +Jan Ardziejewski (miesiąc od pogrzebu)
NIEDZIELA I ADWENTU,  30 listopada 2014 
07:00 +Zygmunt Rzeniecki
08:30 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Marianna +Szczepan i z 

rodz. Domelów, Marcinkiewiczów i Dziemidów
10:00 +Eugeniusz Szabłowski (11 rocz.)
Żegary 10:00 LT:  
11:30 +Stanisław +Michalina Zajkowscy 
11:30 +Adam Klucznik (4mc)
13:00 LT: +Konrad Rogucki (greg) +Anna +Antoni
Krasnowo: +Krzysztof Łebkowski (greg) 
17:30 +Andrzej Palewicz
PONIEDZIAŁEK, 1 grudnia 2014
06:30 +Ryszard Koźlak (10 rocz.)
08:00 O zdrowie dla Marii Chaleckiej
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:00 +Maria +Jan Dabulis
17:30 +Wacław +Scholastyka Staniewicz 
 +Jadwiga Jurewicz +Irena Grygo
17:30 +Lucyna Linkiewicz (10mc)
17:30 +Krzysztof Łebkowski (greg)
17:30 +Romualda Lutecka (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 2 grudnia 2014
06:30 +Franciszka Awramik (10 rocz.)
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:00 +Kamila +Franciszek +Antoni Gerwel
08:00 +Anna +Wincenty i z rodz. Woźnialisów
08:00 +Bogusława Gołębiewska (10 rocz.)
17:30 +Władysława  i z rodz. Sznejkowskich 
  i Kowrachów
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17:30 +Stanisław +Kazimiera z rodz. Malinowskich 
+Wincenty +Józef z rodz. Juszkiewiczów

17:30 +Krzysztof Łebkowski (greg)
ŚRODA, 3 grudnia 2014 
06:30 Dziękczynno-błagalna za rodzinę
08:00 +Bronisława Michałkiewicz
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:00 +Bernarda (2mc) +Franciszek Ropel
17:30 +Józef (6mc) +Zofia (10 rocz.) Bykowscy
17:30 +Stefan (4mc) +Bronisława Dziemido
17:30 +z rodz. Mellerów i Romanowskich
CZWARTEK, 4 grudnia 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:00 +Leonarda Żegarska (3 rocz.)
08:00 +Czesław Dudanowicz
08:00 +Kazimierz Łyskowicz
08:00 +Stanisława +Władysław Milewscy
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla s. Barbary 
 z okazji imienin
17:30 +Zofia Pietranis (5mc)
17:30 +Henryk Jaroszewski
PIĄTEK,  5 grudnia 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Stanisław Wodecki (24 rocz.) 
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
16:00 +Zofia (18 rocz.) +Stefan (16 rocz.) 
 +Ryszard Radziwiłko

17:30 +Janina Makarewicz (3mc)
17:30 +Henryk Draugialis (9mc)
SOBOTA, 6 grudnia 2014 pierwsza miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Jolanta Rutowicz (9 rocz.)
08:00 +Kazimierz +Helena +Natalia Wilkiel
08:00 +Irena Urbańska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Mateusza 

Zdancewicza w 18 rocz. urodz.
17:30 +Paweł Koneszko
17:30 +Janina (1 rocz.) +Leokadia Kaszkiel
17:30 +Marian Turynowicz (miesiąc od pogrzebu)
NIEDZIELA II ADWENTU,  7 grudnia 2014 
07:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
07:00 +Marianna +Stanisław +Tadeusz +Robert 
 +Stanisław Czeszkiewicz
08:30 +Wiesław Kalwejt (6 rocz.)
10:00 +Eugeniusz (11 rocz.) +Witold Staśkiewicz
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla Marianny 

Wróblewskiej w 70 rocz. urodz.
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Stanisławy 
 Strękowskiej w 90 rocz. urodz.
Żegary: LT 
13:00 LT: +Magdalena Leonowicz +Edward Delnicki
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Lechosław Przezwicki (15 rocz.) 

Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej

Śladami św. Jana Pawła Wielkiego      

W naszej parafialnej gazetce (Siewca nr 134 – 143) prezentowaliśmy Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej, szlak 
Tajemnice Światła oraz szlak Tajemnice Zawierzenia.

Piękno zachwyca i zachęca do refleksji. Nie dziwi, 
więc fakt, że Ojciec Święty Jan Paweł II jeszcze 

jako kapłan czy wykładowca akademicki bywał na 
Mazurach, Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie. 
Piękno tutejszej przyrody fascynowało Karola Woj-
tyłę, który przyjeżdżając tu w gronie przyjaciół oraz 
studentów odpoczywał, modlił się i nabierał sił do 
zmagań z niełatwą rzeczywistością PRL-u. 
Obok Podhala, wielką miłością obdarzał tę część 
naszej Ojczyzny, którą Bóg Stwórca tak hojnie 
ubogacił. 
Podczas wizyty apostolskiej w diecezji ełckiej, w 
dniach od 8 do 10 czerwca 1999 r. Ojciec Święty 
Jan Paweł II pozostawił drogowskaz i testament 
dla pokoleń:

(...) pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi mazursko - suwalskiej. Niech sobie zapamiętają, że 
ja tej ziemi ogromnie wiele zawdzięczam. Przybyłem tutaj także, aby spłacić wielkie długi wdzięczno-
ści. Ta ziemia była dla mnie zawsze gościnna, kiedy tu przebywałem. Niech Bóg, który jest miłością, 
błogosławi waszej ziemi i wszystkich  jej mieszkańców.
      (Jan Pawel II w Ełku, 8 czerwca 1999 r.)
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KAPITUŁA SEJNEŃSKO-WIGIERSKA 04.11.2014
Doroczne spotkanie Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej, czyli grona kapłanów kanoników do niej przy-
należących odbyło się na początku listopada w naszej Bazylice. Najpierw kanonicy uczestniczyli 
w sesji statutowej poświęconej sprawom organizacyjnym w odnowionym domu parafialnym, a 
kulminacyjnym punktem spotkania była uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem 
J.E. Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego w intencji zmarłych biskupów diecezji sejneńskiej, łom-
żyńskiej, warmińskiej i ełckiej i kapłanów należących do Kapituły. Po Mszy św. ksiądz Biskup i księża 
Kanonicy powierzyli się opiece Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej.


