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8 grudnia - Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny

Sakramenty Święte (3)
Sakrament małżeństwa
Istnieją trzy sakramenty, które w Kościele i
w świecie wyrażają komunię, to znaczy jedność w różnorodności. Należą do nich: małżeństwo, Eucharystia i sakrament święceń.
W sakramencie małżeństwa Kościół wyznaje i sprawuje przymierze miłości Chrystusa i
Kościoła w miłości męża do swojej żony. W
sakramencie Eucharystii kościół celebruje
gody Baranka, Jego zaślubiny z Kościołem.
Sakrament małżeństwa wyraża recepcję
miłości Boga w drugiej osobie, tak że druga
osoba, w swojej odrębności i wolności,
staje się dla mnie darem Boga. Dokonuje się to przez wyrażenie obopólnej zgody
małżonków oraz w momencie, gdy nowożeńcy otrzymują Boże błogosławieństwo.
Dar Boży zostaje przypieczętowany przez
wspólnotę życia (czyli przez jedność w różnorodności), którą kształtuje miłość dobrowolnie przyrzeczona i wyznawana przez
oboje małżonków; miłość, która z Boga czerpie swoją skuteczność. Miłość Boga umacnia i rozwija miłość zaślubionych, dając im
silną nadzieję, że nikt i nic nie może ich odłączyć od miłości Boga, jaka raz na zawsze
ukazała się w Jego Synu Jezusie Chrystusie.
W sakramencie małżeństwa „małżonkowie
są znakiem i zarazem uczestniczą w tajem-

nicy jedności oraz płodnej miłości Chrystusa i Kościoła”. Rzeczywistość ludzka, jaką jest
płodna miłość małżonków głosi i uobecnia
tajemnicę komunii między Chrystusem a
Kościołem a jednocześnie uczestniczy w
niej, aby ta tajemnica komunii mogła przemienić ich życie i nieustannie oświecała
ludzkie relacje, otwierając drogę do Miasta
Świętego, do nowego nieba i nowej ziemi,
w których będzie mieszkała sprawiedliwość.
Sakrament małżeństwa zwraca małżonków
nie tylko ku przyszłej pełnej komunii z Bogiem i między sobą, ale także ku początkom
ludzkości, włączając ich w pierwotny zamysł
Boga w stosunku do wszystkich ludzi. Dlatego rodzina jest szkołą braterstwa, w której
wierność Bogu i drugiej osobie (mężowi lub
żonie, bratu lub siostrze, ojcu lub matce, synowi lub córce...) są nierozłączne i nikt nie może
udaremniać tego pierwotnego zamysłu Boga.
Sakrament małżeństwa nie jest tylko kontraktem czy prawną umową pomiędzy mężczyzną
a kobietą, jest on przede wszystkim działaniem
Chrystusa i Kościoła w Duchu Świętym, wyrażającym się w ślubnym błogosławieństwie.
Jest on także działaniem ludzkim, wyrażającym się w obopólnej zgodzie. Gdy zawierający
związek małżeński wypowiadają wzajemne
tak, to oznacza ono niezniszczalne, nieodwołalne tak Chrystusa w odniesieniu do Kościoła.
Dlatego lepiej jest twierdzić że małżonkowie
sprawują sakrament małżeństwa, niż mówić,
że go otrzymują. Sakrament bowiem nie jest
czymś, co się daje, miłość nie jest jakąś rzeczą. Raczej otrzymujemy miłość Bożą, którą
Chrystus ukazuje w świecie przez Kościół.
Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

Światło na drogę
Boże, od Ciebie się odwrócić to upaść. Do Ciebie się zwrócić to powstać.
W Tobie pozostać to istnieć. Boże, Ciebie opuścić to umrzeć.
Do Ciebie powrócić to powstać do życia. W Tobie trwać to żyć. św. Augustyn
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oczątek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja
posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje
drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego».
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do
niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy
Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece
Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około
bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak
głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie
jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk
u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś
chrzcić was będzie Duchem Świętym».
Refleksja niedzielna:
zisiejsza Ewangelia ukazuje jedność tego, co wielkie, i tego, co małe. Otwiera nas na to, co największe: na niepojętą obecność Syna Bożego między nami.
Stanowi początek głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie
Chrystusie, która dotrze do wszystkich zakątków świata.
Z drugiej strony początek ten umiejscowiony jest gdzieś
nad rzeką Jordan, na niewielkim skrawku mało znanej
części świata. Również postać św. Jana Chrzciciela jest
niezwykła w swej wielkości i pokorze. Jan, największy pomiędzy narodzonymi z niewiast, nie wynosi się,
jest sobą i zna swoje miejsce. Nie przedstawia się ani
jako Mesjasz, ani jako Eliasz, ani jako prorok - wie, że
jest tym, który zapowiada i wskazuje nadchodzącego
Zbawiciela oraz wzywa do nawrócenia. To On powie
do swoich uczniów: „Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata”.
Pierwsze zdanie Ewangelii Marka jest początkiem Dobrej Nowiny Jezusa i zarazem Dobrej Nowiny o Jezusie.
W centrum jest Osoba Jezusa. Nie historia, przeszłość,
ale żywe słowo Jezusa Chrystusa, wokół którego zgromadzą się uczniowie, pierwsza wspólnota, Kościół.
Dlatego tak ważne jest zrozumienie i przeżycie tego,
co napisał Benedykt XVI na początku swojej pierwszej
encykliki „Deus Caritas est”: „U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej
idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą,
która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym
decydujące ukierunkowanie”.
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ojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby
zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez
niego.
Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy
Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a
nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»
Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?»
Odparł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali?
Co mówisz sam o sobie?» Odpowiedział: «Jam głos
wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak
powiedział prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc
do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś
ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan
im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was
stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie,
a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka
u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu,
gdzie Jan udzielał chrztu.
Refleksja niedzielna:
ierwszy rozdział Ewangelii św. Jana, a zwłaszcza
tzw. Prolog, zapowiada sposób przedstawienia
działalności Jezusa w Janowej Ewangelii. Jezus ukazany jest w niej jako Słowo, Światłość i Życie. Słowo
przez które wszystko się stało. Światłość, której żadna
ciemność nie ogarnie. Życie, które pokonało śmierć,
obdarzając wszystkich ludzi nadzieją życia wiecznego. Dwa kluczowe słowa czytanego dzisiaj fragmentu
to „świadectwo” i „światłość”. Jan jest „posłanym, aby
zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez
niego”. Światłość to nadchodzący Syn Boży, Mesjasz. W
Wyznaniu wiary mówimy o Nim: „Bóg z Boga. Światłość
ze Światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”.
Prorocy aż do Jana i uczniowie Jezusa aż do dzisiaj mieli
i mają za zadanie dać świadectwo o Światłości, o Bożej
obecności w świecie. Niekiedy może nam się wydawać,
że to my jesteśmy światłością. Pokusa pychy zagraża
wszystkim, którzy powołani są do jakiejkolwiek misji w
Kościele. Jan Chrzciciel pokazuje, jak się obronić przed
tą pokusą i jej nie ulec.
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MINISTRANCI - ich służba jest niezbędna

W

naszej Parafii od wielu lat funkcjonuje grupa ministrantów. Widzimy ich przy ołtarzu ubranych w
białe komże. Chciałoby się powiedzieć, że „ministranci zawsze byli, są i będą”. Otóż rzeczywistość
jest zupełnie inna. Najstarsi panowie ministranci coraz bardziej odczuwają swoje lata a młodzież szkół
średnich po zdaniu matury w większości podejmuje pracę i studia poza Sejnami i tak grupa ministrantów staje się o wiele mniejsza, albo dosłownie minimalna. Dlatego warto zwrócić uwagę na uczniów
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich aby zaproponować im podjęcie zaszczytnej służby
przy ołtarzu w Bazylice Sejneńskiej. Tylko wtedy będzie możliwe kontynuowanie tradycji służby ministrantów w naszej Parafii.
W obecnym czasie w Sejnach bardzo brakuje młodych ludzi, którzy z odwagą chcieliby wstąpić w szeregi ministrantów. Stąd gorąca prośba do Was Szanowni Rodzice i Dziadkowie abyście zachęcili swoich
synów i wnuków do zaszczytnej służby Bogu przy ołtarzu i udziału w spotkaniach ministrantów Parafii
Sejny. Spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się pod opieką księdza w każdą sobotę o godz.
9:00, w Domu Parafialnym (plebania).
Ministranci i kandydaci na ministrantów!
„Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, lecz także wielkim zaszczytem, doprawdy świętą służbą”. Papież Jan Paweł II
„Jako ministranci w rzeczywistości już jesteście apostołami Jezusa!”. Benedykt XVI
„Bądźcie zawsze wierni Chrystusowi, znajdujcie radość w waszej służbie przy ołtarzu, bądźcie świadkami
Ewangelii”. Papież Franciszek

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA II ADWENTU, 7 grudnia 2014
Słowo Boże: Iz 40,1-5.9-11; 2P 3,8-14; Mk 1,1-8
PONIEDZIAŁEK, 8 grudnia 2014,
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Słowo Boże: Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38
WTOREK, 9 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
ŚRODA, 10 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

NIEDZIELA III ADWENTU, 14 grudnia 2014
Słowo Boże: Iz 61,1-2.10-11; 1Tes 5,16-24; J 1,6-8.19
Rekolekcje Adwentowe w naszej Parafii
PONIEDZIAŁEK, 15 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Lb 24,2-7.15-17; Mt 21,23-27
Rekolekcje Adwentowe
WTOREK, 16 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: So 3,1-2.9-13; Mt 21,26-32
Rekolekcje Adwentowe

CZWARTEK, 11 grudnia 2014, Wsp. św. Damazego
Słowo Boże: Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

ŚRODA, 17 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17
Rekolekcje Adwentowe

PIĄTEK, 12 grudnia 2014 , Wsp. NMP z Guadalupe
Słowo Boże: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19

CZWARTEK, 18 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 23,5-8; Mt 1,18-24

SOBOTA, 13 grudnia 2014, Wsp. św. Łucji, męcz.
Słowo Boże: Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
33. Rocznica Stanu Wojennego w Polsce

PIĄTEK, 19 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Sdz 13,2-7.24-25; Łk 1,5-25



SOBOTA, 20 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Łk 1,26-38

SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

GODZINA ŁASKI - 8 GRUDNIA
GODZ. 12.00-13.00

M

atka Boża objawiając się pielęgniarce Pierinie Gilli we Włoszech, w Montichiari, w święto Niepokalanego Poczęcia
w 1947 r. powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu
8 grudnia w południe obchodzono uroczyście GODZINĘ ŁASKI
DLA CAŁEGO ŚWIATA.
Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
Będą wielkie i liczne nawrócenia. Pan, mój Boski Syn Jezus okaże
niezmierzone miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą modlić
się za bliźnich. Jest moim życzeniem; aby ta GODZINA ŁASKI
została rozpowszechniona i cały świat się o niej dowiedział.
Wkrótce ludzie poznają wielkość tej GODZINY ŁASKI. Jeżeli ktoś
nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech w południe
modli się u siebie w domu, a otrzyma ode mnie łaski.

Jak odprawić Godzinę Łaski?
To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask
spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj
się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile
cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy
Matki Bożej, okaże się bezcenna! Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.
Skup się na modlitwie i zapytaj siebie:„Co obiecuje mi Matka Najświętsza?”. Ona zapewnia, że Godzina Łaski
„zaowocuje wieloma nawróceniami”. Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.
„Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami
naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (...)”. Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych.
„Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”. Nie bój się prosić o łaski - nawet
największe! „Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą
stale modlić się za swych grzesznych braci (...)”. Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników.
„Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską,
przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.
A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje!
W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu.
Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję...) i żalu za grzechy (Ach,
żałuję za me złości...). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga...), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na
wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie miłe
Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.

uBoga droga

Papieskie Intencje Modlitwy – grudzień 2014
OGÓLNA: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim
ludziom dobrej woli.
MISYJNA: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.
Nr 145/2014
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Z rozważań
św. Jana
Pawła II
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Na drodze spotkania
z Bogiem
„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego
mamy oczekiwać?” (Mt 11, 3).
W trzecią niedzielę Adwentu, Kościół powtarza
pytanie, jakie po raz pierwszy zostało postawione Chrystusowi przez uczniów Jana Chrzciciela:
Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść?
Tak pytali uczniowie tego, który całą swoją misję
poświęcił przygotowaniu przyjścia Mesjasza,
uczniowie tego, który „miłował i przygotował
przyjście Pana” aż do więzienia i śmierci. Teraz
my wiemy, że kiedy jego uczniowie postawili
to pytanie Jezusowi, Jan Chrzciciel znajdował
się już w więzieniu, z którego nie miał wyjść.
A Jezus odpowiada, odwołując się do swoich
dzieł i do swoich słów, a jednocześnie do mesjanistycznego proroctwa Izajasza:
„Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą,
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię... Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co
słyszycie i na co patrzycie”(Mt 11, 5. 4). W samym
centrum liturgii adwentowej znajdujemy zatem
to pytanie skierowane do Chrystusa i Jego mesjanistyczną odpowiedź.
Chociaż to pytanie było postawione tylko jeden raz, jednakże możemy je stawiać ciągle
na nowo. Należy je stawiać. I w rzeczywistości
bywa stawiane!
Człowiek stawia pytanie o Chrystusa. Różni
ludzie, z różnych części świata, krajów i kontynentów, z różnych kultur i cywilizacji, stawiają
pytanie o Chrystusa. Na tym świecie, gdzie tak
wiele uczyniono i ciągle się czyni, aby Chrystusa otoczyć zmową milczenia, zaprzeczyć
Jego egzystencji i misji, albo ją pomniejszyć i
zniekształcić, powraca ciągle na nowo pytanie
o Chrystusa. Ono powraca także wtedy, gdy
może się wydawać, że zostało już istotnie wykorzenione.
Człowiek pyta: Czy Ty, Chryste, jesteś Tym, który
ma przyjść? Czy Ty jesteś Tym, który wyjaśni mi
definitywny sens mojego człowieczeństwa?
wybrał E. Klimaniec



stotą świąt Bożego Narodzenia jest osobiste
spotkanie z Jezusem Chrystusem - Synem Bożym, który dla nas i dla naszego zbawienia stal
się człowiekiem. Każde spotkanie, jeśli ma być
owocne i dobrze przeżyte, wymaga odpowiedniego przygotowania;
musi być poprzedzone oczekiwaniem. A
my bardzo nie lubimy czekać. Stanie w
kolejce do okienka,
siedzenie w poczekalni u lekarza czy
na przystanku autobusowym, to dla nas
czas bezproduktywny i stracony. Wszak
przyzwyczailiśmy się
do tego, że wszystko
mamy na wyciągniecie ręki. Z drugiej strony jakimś ponurym
symbolem naszych
czasów stało się życie
w ciągłym pośpiechu.
Niezałatwione sprawy i napięte terminy
nie pozostawiają w
naszym życiu miejsca
na czekanie.
Przyjście Chrystusa
na świat było jednak
poprzedzone długim
oczekiwaniem. Od
pierwszej obietnicy, danej ludziom w
raju, Bóg stopniowo przygotowywał ludzkość na
przyjęcie Zbawiciela. Wykorzystywał do tego celu
nawet słabość, niewierność i upadek człowieka.
Przeżywając Adwent, włączamy się duchowo
w tamto oczekiwanie, przygotowujemy się do
głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia.
Jednocześnie uświadamiamy sobie, że całe nasze
życie jest Adwentem prowadzącym nas do najważniejszego spotkania z Bogiem - w godzinie
naszej śmierci. Włączamy również nasze ludzkie
oczekiwanie w losy świata, który wyczekuje na
powtórne przyjście Chrystusa, na koniec czasów
i ostateczne zwycięstwo Boga. A jak wygląda to
w praktyce?
SIEWCA

NA JEZUSA
Adwent jest czasem, który Pan Bóg pragnie „wyrwać” z naszego kalendarza. Czasem zatrzymania i zadumy, w którym możemy pozwolić sobie
na luksus czekania. Czasem prowokującym do
odwrócenia hierarchii ważności spraw - a raczej
przywrócenia jej właściwego porządku. Adwent prowokuje nas,
byśmy wzięli do ręki
kalendarz i na pierwszym miejscu wpisali
to wszystko, co otwiera nas na Pana Boga:
adwentowe rekolekcje, dobrze przygotowany sakrament
pojednania, udział w
roratach, podjęte postanowienia... To okazja, by wziąć do ręki telewizyjnego pilota, ale
nie po to, by nerwowo
przerzucać kanały, łowiąc kolejne obrazy,
których sens i znaczenie tak naprawdę do
nas nie docierają, lecz
po to, by na jakiś czas...
schować to urządzenie
do szuflady.
Pierwszą rzeczą, którą
zapewne wtedy zauważymy, będzie cisza. To dobry znak - bo
Jezus narodził się,„gdy
głęboka cisza zalegała
wszystko”. Dzisiaj również rodzi się w ludzkim sercu
i przemawia do nas w ciszy. W tej ciszy możliwa
będzie również rozmowa z najbliższymi -będzie to
czas na słuchanie ich i podzielenie się z nimi swoimi kłopotami. Czas na wspólną rodzinną modlitwę
i znajdowanie wewnątrz naszych domów miejsca
dla Jezusa.
Zechciejmy w ten właśnie sposób przeżyć tegoroczny Adwent. Nauczmy się na nowo czekać, ale
nie z założonymi rękami lub w pełnej nerwowości
gonitwie. Czekać, czyli przygotowywać się. Czekać,
czyli pozwolić Bogu, by sam dysponował naszym
czasem.
		
Ks. Andrzej Adamski
Nr 145/2014

Chrześcijanin musi czytać

M

inęło 17 lat od momentu, kiedy dzięki ofiarodawcom, mogłyśmy dotrzeć do wielu ludzi z
wartościową książką, przede wszystkim religijną, ale
też ogólnospołeczną i literaturą piękną. Nasz rynek
księgarski tonie w powodzi tytułów. Wydawnictwa
prześcigają się w ich wydawaniu, stąd bardzo trudno rozpoznać książki wartościowe, naprawdę godne
uwagi. Książka musi być drogą do mądrości, stąd
gromadząc księgozbiór kierowałyśmy się kryteriami,
które dwa i pół tysiąca lat temu nakreślił Platon, a urząd
nauczycielski Kościoła przyjął je za swoje i nieustannie
się do nich odwołuje. Są nimi: Prawda, Dobro i Piękno.
Są one pokarmem serca i umysłu. Jeśli ich zabraknie w
codziennej formacji, człowiek wyrasta na żywy automat i usycha jak kwiat pozbawiony życiodajnej wody.
Kiedy przestaniemy czytać, nasza cywilizacja umrze,
ponieważ wyrosła ona na na fundamencie Księgi. My
chrześcijanie jesteśmy Ludem Księgi. Jako jedyni na
świecie mamy Księgę, w której zawarte są słowa życia
wiecznego (J 6,68). Dlatego my, chrześcijanie musimy
czytać. Czytanie wypływa z istoty naszej wiary. Po to
została spisana cała historia Zbawienia, od stworzenia
świata, aż po jego apokaliptyczny koniec, abyśmy ją
nieustannie na nowo odkrywali.
Wiary katolickiej trzeba się uczyć, bo jest ona oparta
na mocnych fundamentach intelektualnych. Po to
spisano by Ojcowie i Doktorzy Kościoła na drodze
poznania rozumowego stworzyli teologię. Dogmaty
naszej wiary stanowią owoc lektury i pracy ludzkiego
umysłu przenikniętego Duchem Świętym. Lektura
duchowa jest dla każdego chrześcijanina niezbędnym
narzędziem pogłębiania wiary, użyźniającym glebę
jego duszy. Bez książki religijnej dusza jałowieje, a
człowiek przestaje rozumieć w co wierzy. Świadomy
chrześcijanin wierzy, że skoro Bogiem było Słowo (J
1,1), to słowa z pewnością pomogą mu dotrzeć do
Boga. Sięgajmy więc jak najczęściej po wartościowe książki, a take znajdują się w naszej parafialnej
bibliotece.
Dziękujemy Panu Bogu, Matce Najświętszej i bł. Michałowi Piaszczyńskiemu za 17 lat naszej posługi, księdzu
proboszczowi za wszelką życzliwość i bardzo dobre
warunki do pracy, ofiarodawcom za książki, a czytelnikom, by ich kontakt ze słowem był drogą do mądrości,
wrażliwości i świętości.
Biblioteka czynna w I i II wtorek miesiąca w domu
parafialnym w godz. 8.30 – 9.30. Zapraszamy.
			
- Zofia
i Irena -
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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
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W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
23/11/2014 Piotr Buchowski, Oskar Bernecki,
Ignacy Kaliszewski

Odeszli do wieczności:
UGenowefa Szarejko, Sejny (l. 89) zm. 20/11/2014
URobert Klementowicz, Sankury (l. 86) zm. 25/11/2014
UBronisława Groblewska, Romanowce (l. 92) zm. 30/11/2014

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remonty zakończone
bądź prowadzone w Parafii:
Skupscy Grzegorz Biruta,Sejny, Zawadzkiego
Czajkowska Halina,Sejny, Rittlera
Kaczanowska Stanisława,Sejny, Wojska Polskiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Miszkiel Józef Barbara,Sejny, 1 Maja
Czarkowscy Mirosław Daniela,Sejny, Łąkowa
Absolwenci LO 1972,
Klucznik Jan,Sejny, Zawadzkiego
Kisiel Wojciech Anna,Sejny, 11 Listopada
Turynowicz Małgorzata,Sejny, Konarskiego
Korzenieccy Stanisław Zofia,Lasanka
Klucznik Barbara,Sejny, Zawadzkiego
Przeborowska Leokadia,Sejny, Zawadzkiego
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Bombola Sylwia,Sejny, Zawadzkiego
Gryguć Stanisław Marta,Sejny, 22 Lipca
Skrypko Olgierd Stanisława,Sejny, Woj. Polskiego
Wasilewska Helena,Sejny, Konarskiego
Głowińscy Mariusz Anna,Babańce
Burdyn Stanisław Barbara,Sejny, Świerczewskiego
Adamowicz Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Karłowicz Józef Marianna,Sejny, Konarskiego
Szymańscy Jerzy Jadwiga,Sejny, Łąkowa
Jakubowscy Ryszard Maria,Sejny, Nowa
Bulwin Stanisław Regina,Sejny, Zawadzkiego
Kąkolewscy Henryk Małgorzata,Sejny, Piłsudskiego
Ignatowicz Mieczysław Stanisława,Sejny, Łąkowa
Maślak Edmund Leokadia,Sumowo
Gerwel Mirosław Teresa,Łumbie
Zubowicz Wanda i Zdzisław,Łumbie



Oleksiak Marian Zofia,Suwałki, Korczaka
Sienkiewicz Józef Anna,Sejny, Targowa
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie
Jasińska Łucja,Sejny, Konarskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Kalwejt Halina,Sejny, Słowackiego
Stylińscy Tadeusz Alicja,Sejny, Wojska Polskiego
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Brunejko Józef Dorota,Bubele
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego
Zdancewicz Marian Julia,Bubele
Kuczyńscy Walerian Helena,Sejny, Emilii Plater
Krakowscy Józef Natalia,Sejny, Łąkowa
Urwanowicz Eugeniusz Halina,Sejny, Zawadzkiego
Ponganis Mirosław,Sejny, Piłsudskiego
Kaufman Adam Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Luto Antoni Zofia,Sejny, 1 Maja
Radzwiłko Zdzisław Grażyna,Sejny, Zawadzkiego
Motuk Ryszard Krystyna,Sejny, Nowotki
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki
Sikorska Janina,Sejny, Konarskiego
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna
Kosińscy Edmund Krystyna,Sejny, Łąkowa
Szczudło Jadwiga,Gawiniańce
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Liszewscy Radosław Dorota,Sejny, Mickiewicza
Żegarscy Grażyna i Jan,Sztabinki
Kubrak Józef,Grudziewszczyzna
Matan Mirosława,Sejny, Wojska Polskiego
Kamińscy Władysław Józefa,Sejny, Nowa
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego
Rybczyńscy Józef Helena,Kielczany
Gryguć Józef Jadwiga,Babańce
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Moroz Czesław Danuta,Sejny, Głowackiego
Namiotko Marian Daniela,Sejny, Targowa
Wilkiel Wincenty Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Maksimowicz Bolesława,Posejny
Andrulewicz Kazimierz Marianna,Sejny, Strażacka
Gołębiewscy Benedykt Wincenta,Sejny, Woj. Polskiego
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Ogłoszenia duszpasterskie

Z

achęcam do czytania prasy katolickiej. W naszej Parafii można nabyć Tygodnik „Idziemy”, w którym
znajdziemy zawsze ciekawe komentarze do bieżących wydarzeń, ciekawe artykuły wprowadzające
nas w życie Kościoła i pomocne w formowaniu swojej wiary. Jest też pismo dla młodzieży„Droga” – ciekawie redagowane przez młodych z myślą o młodych, jest także pismo „Miłujcie się” zawierające budujące
świadectwa ludzi, którzy mówią otwarcie o tym, co Bóg czyni w ich życiu. Polecamy kalendarz naszej
Parafii na 2015 rok przygotowany z myślą o przypadającej 40 rocznicy koronacji Cudownej Figury Matki
Bożej naszej Pani Sejneńskiej. Ten kalendarz powinien znaleźć się w każdej rodzinie naszej Parafii.
ziś, w drugą niedzielę Adwentu, obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem na Wschodzie. W
ramach osobistego przygotowania się do spotkania ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu Jego powtórnego przyjścia na ziemię starajmy się wspierać modlitwą i ofiarą materialną
naszych braci w wierze żyjących na Wschodzie. Młodzież naszych szkół przygotowuje – podobnie jak
w ubiegłym roku – paczki żywnościowe świąteczne dla naszych rodaków na Białorusi. Dlatego dzisiaj
przy kościele zbierane są ofiary na ten cel. Bóg zapłać wszystkim, którzy wesprą tę akcję.
zisiaj w naszej Parafii przypada dzień modlitwy za nasze Seminarium Duchowne w Ełku, stąd
obecność kleryka V roku Daniela. Taca dzisiejsza, którą zbiera alumn naszego Seminarium jest
przeznaczona na utrzymanie diecezjalnej uczelni przygotowującej przyszłych kapłanów.
utro przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – jest to jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Msze Święte o godz. 6.30; 8.00; 10.00 i 17.30.
rzynastego grudnia, w sobotę, przypada 33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Pamiętajmy o modlitwie w intencji jego ofiar: górników, którzy zginęli na Śląsku i wszystkie ofiary
tego trudnego i tragicznego czasu, nierozliczonego zresztą do dzisiaj. Módlmy się za naszą Ojczyznę
i o jedność wszystkich Polaków.
oraty codziennie rano o godz. 6.30. Idziemy adwentową drogą pod hasłem „Bóg sam wystarczy”.
Wpatrujemy się w postać św. Teresy z Avila, której okrągła 500 rocznica urodzin przypada w przyszłym roku i to właśnie ona często wypowiadała te słowa „Solo Dios basta”, czyli „Bóg sam wystarczy”.
Zapraszamy na roraty nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorosłych.
ekolekcje adwentowe przeżywać będziemy od przyszłej niedzieli, 14 grudnia do środy, 17 grudnia.
Poprowadzi je ks. Władysław Noworol, sercanin. Wszystkich naszych parafian zachęcamy do skorzystania z tego czasu skupienia, rozważania słowa Bożego i przyjęcia łaski przebaczenia w sakramencie
pokuty.
płatki wigilijne do nabycia w zakrystii i kancelarii. Nikt nie jest upoważniony do rozprowadzania
opłatków w inny sposób. Nabywając opłatek w Parafii wyrażamy swoją jedność ze wspólnotą parafialną i tę jedność zachowujemy. Opłatek jest poświęcony i nie wolno go wyrzucać czy poniewierać,
jeśli zostanie po Wigilii, należy w okresie Bożego Narodzenia go spożyć. Ofiary składane przy tej okazji
przeznaczone są na prace remontowe prowadzone w Parafii, zwłaszcza na spłacanie zadłużenia.
rzed świętami Bożego Narodzenia pragniemy odwiedzić chorych i starszych, którzy nie mogą, nawet
przy pomocy innych przybyć do kościoła, aby skorzystać ze spowiedzi św. i przyjąć komunię św.
Tak więc te osoby chcemy odwiedzić w sobotę, 20 grudnia przed południem. Proszę o zgłaszanie w
zakrystii lub kancelarii adresów tych osób.
rzecia niedziela Adwentu zwana jest niedzielą gaudete – „Radujcie się” od pierwszych słów antyfony
na wejście Mszy Świętej tej niedzieli. W tę niedzielę rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie
chrześcijańskie rodzin, przypominające nam o obowiązku ustawicznej modlitwy i troski o rodzinę
własną i naszych bliźnich.
erdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na przeprowadzone remonty w naszej Parafii, zarówno te
składane przez wielu Parafian w kopertach i odnotowane w księdze ofiarodawców, jak i te składane
w ostatnią niedzielę miesiąca na tacę.
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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.
Nr 142/2014

Kancelaria parafialna czynna: wtorek, piątek
i sobota w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00 (kancelaria 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



Intencje mszalne 07-21.12.2014
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. i dla rodziny
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Stanisławy
Strękowskiej w 90 rocz. urodz. i dla rodziny
13:00 LT: +Magdalena Leonowicz +Edward Delnicki
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Lechosław Przezwicki (15 rocz.) i zm. z rodziny
PONIEDZIAŁEK, 8 grudnia 2014
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
06:30 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Anny i Czesława
Ogórkisów i dla rodziny
08:00 +Elżbieta Suchożebrska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Genowefa Nazaruk (31 rocz.)
10:00 +Leokadia Jarzębowicz i rodzice
17:30 +Tadeusz +Bolesław Żabiccy
17:30 +Witold Palanis
17:30 +Bernardyna +Marianna +Feliks +Edward Czokajło
WTOREK, 9 grudnia 2014
06:30 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:00 +Natalia Paszkiewicz (29 rocz.) +Alicja
08:00 +Leokadia Kubrak i rodzice
08:00 +Eugenia i z rodz. Kamińskich, Romanowskich
i Kuryszów
17:30 +Leokadia Jodango +Józef
17:30 +Stanisław Grzędziński (4 rocz.)
17:30 +Ludwik +Leokadia Rydzewscy
17:30 +Leokadia Kalwejt
ŚRODA, 10 grudnia 2014
06:30 +Bolesław Małkiński (17 rocz.)
08:00 +Stefania +Michalina +Izydor Rekuć
08:00 +Henryk +Franciszek i z rodz. Gołębiewskich
i Bońdzio
08:00 +Adam Fiutowski (6 rocz.)
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Edward Gasiński (rocz.) +Marianna
17:30 +Petronela +Michał Bondzis
CZWARTEK, 11 grudnia 2014
06:30 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:00 +Adela +Stanisław Krakowscy
i z rodz. Wołyńców
08:00 +Eugenia +Halina Radzewicz
08:00 +Franciszek +Weronika Paszkiewicz
08:00 +Józef Korzeniecki
17:30 +Zofia +Władysław Zdancewicz
17:30 +Henryk Szoka (13 rocz.) rodzice i rodzeństwo
17:30 +Jan +Zofia Zajączkowscy +Anna +Jan +Artur
Korzenieccy

10

PIĄTEK, 12 grudnia 2014
06:30 +Urszula Dejnerowicz (6mc)
06:30 +Jan +Aleksandra
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (10mc)
08:00 +Marianna +Antoni +Lucjan z rodz. Staśkielów
08:00 +HonorataSzyryńska-Jarzębowicz(mcodpogrzebu)
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
17:30 +Jadwiga +Tadeusz Krzywińscy i rodzice
17:30 +Stanisław Delnicki (24 rocz.)
17:30 +Janina +Wacław Pryzmont
SOBOTA, 13 grudnia 2014
06:30 +Danuta +Ryszard +Zbigniew Masiewicz
08:00 +Janina +Piotr i z rodz. Marcinkiewiczów
08:00 +Elżbieta Staniewicz (6mc)
08:00 +Alicja Karłowicz
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
17:30 Dziękczynno-błagalna za rodz. Kochańskich
w rodzinie i gospodarstwie
17:30 +Helena +Władysław Andzel
17:30 +Bronisława +Wacław Miszkiel
+Zenon +Bronisława Kisielewscy
17:30 +Czesława Skupska (2mc)
NIEDZIELA III ADWENTU, 14 grudnia 2014
REKOLEKCJE
07:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:30 +Stanisława Świsłowska (16 rocz.)
10:00 +Konrad Motuk (1 rocz.)
Żegary 10:00 LT:
11:30 Dziękczynna za plony i błog. Boże dla parafian
z Zaleskich
11:30 O błog. Boże i zdrowie dla Moniki i rodziny
13:00 LT:
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Antoni Rajkowski (3 rocz.) i rodzice
PONIEDZIAŁEK, 15 grudnia 2014 REKOLEKCJE
06:30 +Wacław +Weronika +Henryka +Czesław
i z rodz. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
10:00 +Władysława Rekuć (6mc)
13:00 LT:
15:00 +Anna +Józef Żukowscy
16:30 +Honorata Wołągiewicz (greg)
18:00 +Franciszek Miszkiel
18:00 +Jadwiga Malinowska (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 16 grudnia 2014 REKOLEKCJE
06:30 +Aniela Szruba (29 rocz.)
10:00 +Antoni Święcicki (12 rocz.)
13:00 LT:
15:00 +z rodz. Tameckich
16:30 +Honorata Wołągiewicz (greg)
18:00 +Bolesław Czeszkiewicz (17 rocz.)
ŚRODA, 17 grudnia 2014 REKOLEKCJE
06:30 +Stanisław Palanis (6mc)
10:00 +Franciszek Korzeniecki i z rodziny
Krasnowo:
Żegary LT:
15:00 +Zenon Koneszko (1 rocz.) i z rodziny
SIEWCA

16:30 +Honorata Wołągiewicz (greg)
18:00 +Teresa +Tadeusz +Andrzej Dzieguć
CZWARTEK, 18 grudnia 2014
06:30 +Anna Wołyniec (16 rocz.)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Anny Miłoncz
w 75 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Anna Podbielska +Bronisława Michałowska
08:00 +Jerzy Szymański (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:30 Egzekwie: +Zenon Koneszko (1 rocz.)
17:30 +Henryk Balewicz (12 rocz.)
17:30 +Bronisław Namiotko (7 rocz.)
17:30 +Jan Namiotko (6mc)
PIĄTEK, 19 grudnia 2014
06:30 +Zygmunt Moroz +Józefa
08:00 +Anna Lisewska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:00 +Jan Brzeziński (8mc)
08:00 +Antoni +Helena +Henryk +Czesław Lisewscy
+Leonard +Gabriela +Czesław +Stanisław Dzienisiewicz
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla ks. Edwarda (Seniora)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Bogumiła
Kochańskiego w 18 rocz. urodzin i dla rodziny

17:30 +Henryk Balewicz +Ryszard (8 rocz.)
+Krystyna (19 rocz.) Matczak
SOBOTA, 20 grudnia 2014
06:30 Dziękczynno-błagalna za Pawła i Karola
08:00 +Mirosław Motuk (7 rocz.) i z rodziny
08:00 +Franciszek Klimaniec (33 rocz.)
08:00 +Genowefa Szarejko (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Sylwii
Massal w 18 rocz. urodz.
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Bronisławy Balewicz
w 75 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Zygmunt Gwiazdowski (15 rocz.)
+Zygmunt Buraczewski
NIEDZIELA IV ADWENTU, 21 grudnia 2014
07:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
07:00 +Zofia Marcinkiewicz (7 rocz.) +Józef
08:30 +Paweł Żegarski
10:00 +Józef Szulewski (24 rocz.) i rodzice
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Beaty Korzeckiej
w 30 rocz. urodz. i dla rodziny
Żegary: LT
13:00 LT:
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marta Staniewicz

ŚWIĘCI W NASZEJ BAZYLICE
Św. Elżbieta Węgierska
Urodziła się w 1207 r. na Węgrzech. Była córką króla węgierskiego Andrzeja II i Gertrudy von Andechs
(siostry św. Jadwigi Śląskiej.). W 14 roku życia wyszła za mąż za landgrafa Ludwika IV. Była matką trojga
dzieci: Hermana, Zofii i Gertrudy. Po 6 latach małżeństwa w 1227 r. zmarł jej mąż. Elżbieta miała zaledwie
20 lat, kiedy została wdową. Z własnej woli odsunęła się od życia
dworskiego, opuściła zamek i osiedliła się z dziećmi w Eisenach,
Elżbieta zdobyła świętość, oddając się bez reszty posłudze chorym
i ubogim. Szczególną opieką darzyła kaleki, ludzi trędowatych i
szczególnie pokrzywdzonych przez los. Dla tych celów zbudowała
najpierw szpital w mieście Gotha, potem drugi w Wartburgu,
w którym przebywała. Pracowała w nim do ostatnich dni życia,
spełniając wszystkie posługi. W 1228 r. przywdziała wraz ze swymi
służącymi Gudą i Izentrudą biedny i szary strój franciszkańskich
tercjarek. Tego dnia złożyła śluby, że za nic będzie sobie poczytywać wszystkie ziemskie dobra i zaszczyty oraz zniesie każde
poniżenie i wzgardę. Wpatrzona w Chrystusa ukrzyżowanego,
którego kochała ponad wszystko i w którym widziała chorych i
biednych, pamiętając o słowach Chrystusa: wszystko cokolwiek
uczyniliście jednemu z Moich najmniejszych, Mnieście uczynili
(Mt 26,40). Zmarła z przepracowania i wyczerpania organizmu w
wieku zaledwie 24 lat - w 1231 r. Żywy po jej śmierci kult, poświęcony licznymi cudami, był powodem rychłej kanonizacji, której
dokonał papież Grzegorz IX. Jej święto obchodzimy 19 listopada.
W Polsce najżywiej rozwinął się jej kult w zakonach franciszkańskich, potem u cystersów i dominikanów.
W ikonografii najczęściej przedstawiana jest w stroju księżniczki lub skromnym ubiorze tercjanki franciszkańskiej obmywając chorych lub podając biednym chleb, odzież albo pieniądze.
W bazylice sejneńskiej obraz świętej wisi na ścianie lewej nawy w prezbiterium. Wyszukał Eugeniusz
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Z ŻYCIA PARAFII
REKOLEKCJE ADWENTOWE
14-17.12.2014
NIEDZIELA III ADWENTU – 14.12.2014
07:00
08:30
10:00
10:00
11:30
13:00LT
13:00
17:30

Msza św. z udziałem wszystkich
Msza św. z udziałem młodzieży
Msza św. z udziałem dzieci
Msza św. w języku litewskim w ŻEGARACH
Suma
Msza św. w języku litewskim w Bazylice
Msza św. w KRASNOWIE
Msza św. z udziałem wszystkich

PONIEDZIAŁEK – 15.12.2014
06:30
10:00
13:00LT
15:00
16:30
18:00

Roraty z homilią rekolekcyjną
Msza św. z udziałem wszystkich
Msza św. w języku litewskim
Msza św. z udziałem dzieci
Msza św. z udziałem młodzieży
Msza św. z udziałem wszystkich

WTOREK – 16.12.2014
06:30
10:00
13:00LT
15:00
16:30
18:00

Roraty z homilią rekolekcyjną
Msza św. z udziałem wszystkich
Msza św. w języku litewskim
Msza św. z udziałem dzieci
Msza św. z udziałem młodzieży
Msza św. z udziałem wszystkich

ŚRODA – 17.12.2014
06:30
10:00
13:30
14:30LT
15:00
16:30
18:00

Roraty z homilią rekolekcyjną
Msza św. z udziałem wszystkich
Msza św. w Krasnowie
Msza św. w Żegarach w jęz. litewskim
Msza św. z udziałem dzieci
Msza św. z udziałem młodzieży
Msza św. z udziałem wszystkich

Rekolekcje poprowadzi Ks. Władysław Noworol, sercanin
Sakrament Pokuty i Pojednania od poniedziałku do środy na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy
św.; rano od 6.15; Odwiedziny chorych i starszych w domach, których nie odwiedzamy w pierwszy
piątek będą w sobotę 20 grudnia przed południem - adresy należy zgłosić wcześniej w zakrystii lub
kancelarii albo telefonicznie.
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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