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 Sakramenty Święte (4)

kościelną komunię. Skutkiem tego sakramentu 
jest pojednanie z Bogiem Ojcem i z Kościołem.
Przyjmując sakrament przebaczenia, staje-
my niejako przed ostatecznym trybunałem 
Chrystusa, kiedy to miłość okazana lub nie 
okazana stanie się kluczem do komunii z Bo-
giem, z ubogimi i między sobą. Jest to mo-
ment uznania nas za braci Syna i za synów 
Ojca. Rzeczywiście, przyjęcie sakramentu 
pokuty i pojednania udziela przebaczenia i 
pokoju, ale także samej miłości Boga, objawio-
nej w pełni w Jego Synu - Jezusie Chrystusie.
SAKrAMENT NAMASZCZENIA CHOrYCH
Sprawując ten sakrament wspominamy 
prawdę, że Bóg uzdrawia i ocala tych, którzy 
są chorzy, jak to czynił Jezus. Zmartwych-
wstały Pan, poprzez działanie Ducha Święte-
go w Kościele, uzdrawia chorych przez na-
łożenie rąk oraz namaszczenie udzielane im 
przez swoich wysłanników. Przez sakrament 
namaszczenia chorych głosimy i uobecnia-
my miłość Bożą i nadejście nowego świata.
Sakrament namaszczenia chorych przypomina, 
że Bóg jest blisko tych, którzy cierpią i wzywają 
Go; jest blisko cierpiących w samotności. Ten 
sakrament jest znakiem komunii wszystkich 
świętych w obliczu samotności bólu i śmierci. 
Przez ten sakrament zatem uobecniamy, głosi-
my pociechę Chrystusa i solidarność Kościoła.
Bóg Ojciec przez swego Syna posyła Kościół, 
by uzdrawiał chorych. Za każdym razem, 
gdy sprawujemy sakrament namaszcze-
nia chorych, wyznajemy prawdę, że Bóg 
nawiedził nas w swoim Synu, który zbawia. 
Sakrament chorych wyraża potęgę zmar-
twychwstałego Pana, który przynosi ulgę 
w cierpieniach i udziela mocy Ducha Świę-
tego potrzebnej do przezwyciężenia tru-
dów i słabości. Duch Święty udziela „łaski 
umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwy-
ciężyć trudności związane ze stanem cięż-
kiej choroby lub niedołęstwem starości”.

Sakramenty uzdrowienia

Poprzez sakramenty uzdrowienia Kościół 
naśladuje postawę Jezusa, głosząc przy 
tym i uobecniając prawdę, że Jezus leczy i 
przebacza. W ten sposób Kościół celebruje i 
przeżywa wyzwolenie nas z grzechu i śmier-
ci, dokonane raz na zawsze przez Jezusa, 
Sakramenty uzdrowienia urzeczywistniają i 
uobecniają pokój zmartwychwstałego Pana.
SAKrAMENT POjEDNANIA
Za każdym razem, gdy sprawujemy sakrament 
pokuty i pojednania, uobecniamy i głosimy 
pojednanie, którego Bóg w Chrystusie, za 
sprawą Ducha Świętego dokonuje w Koście-
le. Jest to początek nowego świata. Mówiąc 
ściślej, dwoma głównymi czynnikami nowe-
go świata są przebaczenie grzechów i pokój.
Sprawując ten sakrament, wyznajemy miło-
sierną miłość Boga, a nie nasze osobiste grze-
chy. Głosimy i uobecniamy przyjście Boga w 
Jezusie, który udziela nam daru przebaczenia 
dla wzrastania w miłości. Mamy tego przy-
kład w przypowieści, jaką Jezus opowiada 
w domu Szymona, kiedy to grzeszna ko-
bieta umywa mu nogi: «Pewien wierzyciel 
miał dwóch dłużników. Jeden winien był 
mu pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. 
Gdy nie mieli z czego oddać, darował oby-
dwom. Który z nich więc będzie go bardziej 
miłował?» Szymon odpowiedział: «Przypusz-
czam, że ten, któremu więcej darował». On 
zaś mu rzekł: «Słusznie osądziłeś»” (Łk 7,41-43).
Sprawując sakrament przebaczenia, wspomi-
namy jedno, a zarazem podwójne wydarzenie: 
tylko miłość Boża przebacza grzech i przywraca 
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MOC SŁOWA
Niedziela Czwarta Adwentu - 21 grudnia 2014

 Łk 1, 26-38 

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

żowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 
było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: 
«Bądz pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona 
zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: 
«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Naj-
wyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. 
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do 
anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie 
i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, 
które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w 
swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 
która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie 
ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego 
słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Refleksja niedzielna:

Wydarzenie Zwiastowania daje nam wgląd w samą 
istotę Boga. Jest to ważne nie tylko dla teologów, 

ale także dla wiary i codziennego życia każdego z nas. 
Nad Maryją pochyliła się cała Trójca Święta. Do rozmo-
wy Trzech Osób, dotyczącej pełni czasu i objawienia, 
historii wszechświata i jej kierunku, została zaproszona 
Kobieta. My również jesteśmy zaproszeni do tego, by 
w wydarzeniu Zwiastowania kontemplować Trójcę 
Świętą oczyma Maryi. 
Przez spotkanie z Trójcą Świętą w życiu Maryi objawiła 
się największa tajemnica chrześcijaństwa. Maryja przez 
swoją delikatność i stanowczość prowadzi nas do Boga 
Trójjedynego, przybliża nam każdą z Boskich Osób. Ona 
jest bliska Ojcu przez udział w cudzie zrodzenia Syna Bo-
żego. To Bóg jest przecież pierwszym Rodzicem - św. Jan 
Ewangelista nie wahał się mówić o łonie Ojca. Maryja 
jest bliska Synowi jako Jego Matka, z której wziął ciało i 
krew, która była obecna przy Nim podczas całego Jego 
ziemskiego życia. Jest bliska Duchowi przez to, że On 
na Nią zstąpił, a także poprzez swoją cichą i dyskretną 
obecność w Kościele.
Doświadczenie i zrozumienie miejsca Trójcy Świętej i 

Maryi w naszym życiu przychodzi, gdy składamy sie-
bie w darze Bogu i ludziom. Bóg w Trójcy Świętej daje 
się nam w całości i bez reszty, czego najpełniejszym 
wyrazem jest życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezu-
sa. Jesteśmy zaproszeni do złożenia z siebie takiego 
samego daru.

Niedziela Świętej rodziny  – 28 grudnia  2014
 
 Łk 2, 22. 39-40 

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa 
Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do 

Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskie go, 
wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się 
mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Refleksja niedzielna:

Miejsce, w którym rozgrywa się wydarzenie opisane 
w dzisiejszej Ewangelii, jest bardzo znaczące dla 

całej historii życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. 
Jest to świątynia w Jerozolimie, dokąd Rodzice przyno-
szą Jezusa, by złożyć ofiarę za swego Pierworodnego 
i dopełnić oczyszczenia Maryi. To tutaj, w tej świątyni, 
Jezus zostanie znaleziony między uczonymi, kiedy za-
gubi się Rodzicom jako dwunastolatek w czasie piel-
grzymki do Jerozolimy. Z przedsionka tej świątyni wy-
pędzi kupców. Tutaj będzie toczył spory z faryzeuszami 
i uczonymi w Piśmie, a także - odnosząc się do świątyni 
- zapowie swoje zmartwychwstanie. W Jerozolimie 
poniesie śmierć na krzyżu i zostanie złożony w grobie. 
W Jerozolimie - po Jego zmartwychwstaniu i zesłaniu 
Ducha Świętego - powstanie pierwsza wspólnota Koś-
cioła.  Drogę Mesjasza zapowiada już starzec Symeon 
błogosławiący Rodziców i Dziecko. Wskazuje, że Jezus 
stanie się przyczyną upadku i powstania wielu oraz że 
będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Równie 
mocno brzmią słowa skierowane do Maryi: „A Twoją 
duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły 
serc wielu”. Te słowa znajdą swoje dopełnienie w scenie 
zapisanej przez św. Jana: „ Obok krzyża Jezusowego 
stały: Matka Jego...” (J 19,25). 
To ważne byśmy nie ograniczali naszego spojrzenia 
na Narodzenie Jezusa tylko do stajenki betlejemskiej i 
żłóbka czy do sielskiej sceny otaczających malutkiego 
Jezusa Maryi i Józefa, wołu, osła i pasterzy. Cudowną 
jedność tajemnic wiary przybliżają nam ikony Na-
rodzenia Pańskiego, na których „przez swój bezruch 
Dzieciątko już weszło w ciszę Wielkiej Soboty. 
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Chwała na wysokości Bogu, 
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli

KAlENDArZ lITUrgICZNY

NIEDZIElA IV ADWENTU, 21 grudnia 2014
Słowo Boże: 2Sm 7,1-5.8-16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38

PONIEDZIAŁEK, 22 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 1,24-28; Łk 1,46-56

WTOrEK, 23 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ml 3,1-4.4,5-6; Łk 1,57-66

ŚrODA, 24 grudnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 7,1-16; Łk 1,67-79

CZWArTEK, 25 grudnia 2014, Boże Narodzenie
Słowo Boże: Msza św. w nocy: Pasterka
Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-20
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

PIĄTEK, 26 grudnia 2014 , Święto św. Szczepana
Słowo Boże: Dz 6,8-10; Mt 10,17-22

SOBOTA, 27 grudnia 2014, Święto św. jana Apo-
stoła i Ewangelisty
Słowo Boże: 1J 1,1-4; J 20,2-8

NIEDZIElA ŚWIęTEj rODZINY, 28 grudnia 2014 
Słowo Boże: Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,22-40

PONIEDZIAŁEK, 29 grudnia 2014, V Dzień w Oktawie 
Bożego Narodzenia
Słowo Boże: 1J 2,3-11; Łk 2,22-35

WTOrEK, 30 grudnia 2014, VI Dzień w Oktawie BN
Słowo Boże: 1J 2,12-17; Łk 2,36-40

ŚrODA, 31 grudnia 2014, VII Dzień w Oktawie BN
Słowo Boże: 1J 2,18-21; J 1,1-18
Ciebie Boga Wysławiamy... za Rok Pański 2014

CZWArTEK, 1 stycznia 2015, Uroczystość Świętej 
Bożej rodzicielki Maryi
Słowo Boże: Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

PIĄTEK, 2 stycznia 2015, Wsp. św. Bazylego Wlk. i 
św. grzegorza z Nazjanzu, bpów, dK
Słowo Boże: 1J 2,22-28; J 1,19-28

SOBOTA, 3 stycznia 2015, Wsp. Najśw. Imienia jezus 
Słowo Boże: 1J 2,29-3,6; J 1,29-34
Pierwsza sobota miesiąca

Z okazji radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz nadchodzącego Nowego Roku;

dużo zdrowia, zadowolenia i nadziei w życiu 
osobistym i rodzinnym, dobroci od ludzi, pro-
miennej pogody ducha oraz niosącego pokój 

błogosławieństwa Bożej Dzieciny
wszystkim Parafianom i Gościom

życzą Duszpasterze i członkowie Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej.
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Ciebie Boga 
wysławiamy...
za rok Pański 

2014

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

uBoga droga

Rok Pański 2014 dobiega końca. Niech będzie 
Bóg uwielbiony za łaski, jakich udzielił nam w 

mijającym roku, za błogosławieństwo i czuwanie 
nad nami swoją Opatrznością. Spróbuję krótko 
podsumować ten rok zarówno w wymiarze ducho-
wym, duszpasterskim, religijnym, jak i w działaniach 
gospodarczych. W wymiarze duszpasterskim był 
to rok ukazujący nam wiarę w Syna Bożego. Jeste-
śmy zobowiązani do troski o wiarę indywidualną 
każdego z nas i jej realizacji w oparciu o naukę 
Bożą przekazywaną przez Kościół. Być chrześci-
janinem, a więc człowiekiem Chrystusowym, tzn. 
wyznawać najważniejszą prawdę wiary, że Jezus 
Chrystus zmartwychwstał, że żyje i jest obecny we 
wspólnocie Kościoła, którego jest Głową. Trzeba 
więc stawiać sobie pytanie o stan swojej wiary, 
czy jest ona żywa, dynamiczna, a może skostniała 
i pełna marazmu.  
Ten rok był w diecezji kontynuacją nawiedzenia 
przez Matkę Bożą w Świętym Wizerunku Jasnogór-
skim. W czerwcu dziękowaliśmy za to nawiedzenie, 
a Nowenna pierwszych sobót miesiąca rozpoczęta 
w październiku jest zawierzaniem rodzin Matce 
Bożej i ciągłym pogłębianiem treści związanych z 
sakramentami świętymi, które przyjmując otwie-
ramy się na łaskę Boga. Zachęcam, aby to dzieło 
kontynuować w swoich rodzinach.  
Życie religijne, sakramentalne można jakoś ująć w 
statystykach: sakrament Chrztu Świętego przyjęło 
dotychczas 64 dzieci; pierwszy sakrament Pokuty 
i Pojednania oraz pierwszą Eucharystię przyjęło 
85 dzieci; w sakramencie Bierzmowania namasz-
czonych Duchem Świętym zostało 75 młodych 
osób; poprzez sakrament Małżeństwa zostało za-
ślubionych 28 pary narzeczonych; w pierwsze piątki 
miesiąca sakramenty święte w domach przyjmuje 
około 30 osób chorych i starszych.
Zmarło w tym roku 120 naszych Parafian. Niestety, 
jest to znacznie więcej niż w ubiegłym roku.
Z wydarzeń gospodarczych najważniejsze to: w Ba-
zylice remont okna w kaplicy Najśw. Serca PJ, reno-
wacja drzwi wejściowych, izolacja fundamentów od 
strony południowej i wschodniej, remont schodów 
wejściowych. W Domu Parafialnym dokończenie 
prac wewnątrz budynku. Pozostaje odnowienie 
elewacji całości .  Bogu dzięki i dobrym ludziom za 
wszystko, co buduje i umacnia ducha i ciało.

Wieczerza Wigilijna 

Z rozpoczęciem wieczerzy czeka się tradycyjnie aż 
do momentu pojawienia się pierwszej gwiazdy 

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

Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia jest 
zarazem uroczystością Świętej Rodziny z Na-
zaretu.
Syn Boży przyszedł na świat z Dziewicy, której na 
imię Maryja. Narodził się w Betlejem i wychował 
w Nazarecie pod opieką Męża Sprawiedliwego, 
któremu na imię Józef.
Był od początku ośrodkiem ich największej 
miłości, troskliwej i czułej. Był ich największym 
powołaniem. Był ich natchnieniem. Był najwięk-
szą tajemnicą ich życia. W domu nazaretańskim 
wzrastał w latach, w mądrości i łasce u Boga 
i ludzi. Tam też był im posłuszny, jak podda-
ny być winien syn rodzicom. To nazaretańskie 
posłuszeństwo Jezusa wobec Maryi i Józefa 
stanowi — wedle liczby lat przeżytych tu na 
ziemi - największą część posłuszeństwa, jakie 
okazał swemu Ojcu w niebie. Niewiele jest lat, 
które poza tym przeznaczył na posługę Dobrej 
Nowiny, a w końcu na ofiarę Krzyża.
Do Świętej Rodziny należy tak znaczna część 
owej Bożej tajemnicy, której owocem stało się 
Odkupienie świata.
W uroczystość Świętej Rodziny z Nazaretu 
Kościół składa wszystkim na świecie rodzinom, 
poprzez liturgię tego święta, bogate i żarliwe 
życzenia.
Wybieram tylko te słowa z listu świętego Pawła 
do Kolosan, które mówią tak wiele: „Sercami 
waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy...” (Kol 
13, 15). Pokój bowiem jest znakiem miłości, 
jest jej potwierdzeniem w życiu rodziny. Pokój 
jest dobrem ludzkich serc. Jest oparciem dla 
codziennego trudu. Pokój jest oparciem, jakie 
znajdują w sobie wzajemnie żona i mąż, i jakie 
dzieci znajdują w swych rodzicach, a rodzice 
w dzieciach.
Niech wszystkie na świecie rodziny przyjmą 
życzenia takiego pokoju.

wybrał E. Klimaniec

Powszechnie uważamy Boże Narodzenie za naj-
bardziej rodzinne święta w roku. Mamy wtedy 

okazję być z najbliższymi, których los rzucił gdzieś 
daleko. Nawet ci nieobecni fizycznie towarzyszą 
nam wyjątkowo mocno swoim duchem. Dla wielu 
z nas to czas pokoju, wyciszenia, wspólnej radości 
z przyjścia na świat Jezusa Chrystusa i wypełnie-
nia się obietnic Bożych. I tak być powinno... Choć 
obserwując codzienne życie, można obawiać się, 
że właśnie takie przeżywanie Bożego Narodzenia 
- jako czasu pogłębiania relacji z bliskimi, czasu 
otwierania się na miłość Boga, który stał się Dzie-
ckiem - jest zagrożone. Statystyki są bezlitosne: 
przed świętami wydajemy znacznie więcej pie-
niędzy niż w jakimkolwiek innym czasie. Więk-
szość z nich 
przeznaczamy 
na zastawienie 
świątecznego 
stołu i prezen-
ty dla najbliż-
szych. I nie ma 
w tym nic złe-
go, dopóki nie 
tracimy umia-
ru. Niestety, 
życie pokazuje, 
że przedświą-
teczne zakupy 
stają się czymś 
na granicy sza-
łu i obsesji - i 
zanika w tym 
w s z y s t k i m 
istota praw-
dy o przyjściu 
Chrystusa na 
ziemie. 
Ginie Miłość...

Dramat Bożego Narodzenia
Przyzwyczailiśmy się do widoku bożonarodze-
niowych szopek - pięknych, kolorowych, pomy-
słowych. Tymczasem, aby zrozumieć Boże Naro-
dzenie, musimy sobie uświadomić dramatyczny 
charakter tego wydarzenia. Tak, Boże Narodze-
nie było dramatem! Dramatem ubogiej rodziny, 
przed którą zamknięto drzwi gospody. Dramatem 
Matki, która musiała wydać swoje Dziecko na 
świat w stajni! Dramatem Józefa - męża i ojca 

Do kogo przychodzi Jezus? 

Uroczystość Świętej 
rodziny z Nazaretu
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rodziny, który nie po trafił zapewnić swej Żonie 
i rodzącemu się Dziecku lepszych warunków. 
Zechciejmy zobaczyć tę scenę oczami wyobraźni: 
zimna, uboga stajnia, spowita mrokiem rozjaś-
nianym tylko przez kaganek czy pochodnię, dym 
gryzący Dzieciątko w oczy, kamienny żłób, zwie-
rzęta... Jak dalece ten obraz odbiega od naszych 
bożonarodzeniowych skojarzeń! Gdyby przenieść 
tę scenę w realia dzisiejszego świata, poszukiwa-
nie Jezusa narodzonego w roku 2004 należałoby 
rozpocząć od przytułków i dworców...

Ubogim nieść dobrą nowinę
Okoliczności przyjścia Jezusa na świat powinny 
być dla nas bardzo wymowne. On już na samym 

początku jasno 
określa, z kim 
chce się utoż-
samiać. Powi-
tali Go pasterze 
- a zatem ludzie 
bardzo ubodzy, 
prości. Dziś - tak 
jak dwa tysiące 
lat temu - Jezus 
przychodzi naj-
pierw do tych, 
którzy się smu-
cą, cierpią, są 
odrzuceni. Do 
kogo przyjdzie 
w pierwszej ko-
lejności w tym 
roku? Do rodzin 
ofiar zamachów 
t e r o r y s t y c z -
nych? Do do-
mów dziecka, 

przytułków, noclegowni dla bezdomnych? Do 
ludzi samotnych, opuszczonych, którzy opłat-
kiem przełamią się sami ze sobą? Czy pielęgnując 
w sercu radość ze spotkania z najbliższymi, po-
trafimy zrobić w nim miejsce dla tych, dla których 
tegoroczne święta nie będą radosne? Pomyślmy 
o nich wszystkich: o ofiarach niesprawiedliwości, 
o cierpiących z powodu śmierci swoich najbliż-
szych, o dotkniętych cierpieniem i chorobą...

                   Ks. Andrzej Adamski

KOLĘDA 2014

Odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę rozpo-
czniemy w piątek, 2 stycznia. Pragniemy wejść  

do Waszych domów i mieszkań, aby spotkać się z 
domownikami, w miarę możliwości niech wszyscy 
będą obecni. Kolęda to nie jest prywatna wizyta 
księdza, ale ma ona wymiar duszpasterski i jest to 
przede wszystkim okazja do wspólnej modlitwy. 
Potraktujmy to spotkanie odświętnie poprzez ubiór 
i zachowanie. Na stole przykrytym białym obrusem 
niech będzie krzyż i zapalone świece, woda święco-
na, którą przynosimy z kościoła, kropidło i otwarta 
księga Pisma Świętego. Dobrze byłoby, aby ktoś z 
domowników na początku modlitwy przeczytał do-
wolny, krótki fragment Ewangelii, potem wspólna 
modlitwa i błogosławieństwo domu. Prosimy, aby 
orientować się, gdzie aktualnie jest ksiądz i ocze-
kiwać na kapłana, niech gospodarz zaprasza do 
wejścia – chcemy wejść tam, gdzie na nas czekają, 
a wyrazem czekania są otwarte, bądź uchylone 
drzwi. Kolędę rozpoczynać będziemy w mieście 
około godz. 16.00, a kończyć nie później niż 21.30. 
Na wioskach rozpoczynać będziemy o godz. 9.00 
– niech umówiony przedstawiciel wioski przyjedzie 
po księdza. Kolędowanie na wioskach będzie w 
soboty, chcemy bowiem spotkać się ze wszystkimi 
domownikami, a więc również z pracującymi lub 
uczącymi się w tygodniu i spotkanie z nimi możli-
we jest tylko w sobotę. Przez okres trwania kolędy 
biuro parafialne będzie czynne przed południem, 
a w sobotę po południu. 
Plan kolędy na najbliższe dni:
Piątek, 2 stycznia – ul. Konarskiego 13, 13A.
Sobota, 3 stycznia – (od g. 9.00) Zaruby, Olszanka,  
Świackie (1); Klejwy (2); Posejny (1).
Poniedziałek, 5 stycznia - ul. Konarskiego 15, 17, 
19, 21.
Wtorek, 6 stycznia - Dom Sióstr Franciszkanek RM
Środa, 7 stycznia - ul. Konarskiego - dokończenie; 
ul. Elektryczna i Kolonia Sejny; Mickiewicza, Leśna 
i Projektowana.
Czwartek, 8 stycznia - ul. Zawadzkiego 6, 8, 10
Piątek, 9 stycznia – Zawadzkiego 12, 14, 18, 20
Sobota, 10 stycznia - (od g. 9.00) – Sankury i Kras-
nowo; Daniłowce; Sumowo; Skustele i Łopuchowo; 
Babańce



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

14/12/2014 Magdalena Szyszko, 
     Radosław Wyczółkowski

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remonty zakończone 
bądź prowadzone w Parafii:
Franiak Kazimierz Joanna,Sejny, Parkowa 
Dębkowscy Kazimierz Henryka,Sejny, Świerczewskiego 
Palewicz Marian Bronisława,Sejny, Konarskiego 
Misiewicz Bernard Regina,Sejny, Wojska Polskiego 
Koncewicz Marian Barbara,Sejny, Zawadzkiego 
Gawinowicz Marian,Sejny, Krzywa 
Milewska  Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Szyłak Stanisław Maria,Sejny, Konarskiego 
Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego 
Januszanis Ernest Marianna,Romanowce 
Twardowska Czesława Bożena,Sejny, Grodzka 
Ramel Mariusz Marta,Marynowo 
Malinowscy Czesław Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Wołukanis  Sabina,Sejny, Głowackiego 
Rytelewska  Alicja,Sejny, Zawadzkiego 
Staśkiewicz  Alicja,Sejny, Konarskiego 
Kamińscy Jan i Teresa,Kielczany 
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Wojska Polskiego 
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Rakowscy Stanisław Teresa,Sejny, Wojska Polskiego 
Szczerbińscy Józef Zenobia,Sejny, Strażacka 
Kasjanow  Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Kotarska  Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego 
Miszkiel Marianna,Iwanówka 
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego 
Wichert Stanisław Halina,Sejny, Mickiewicza 
Ramel Mariusz Marta,Marynowo 
Dąbrowscy Jerzy Anna,Sejny, 11 Listopada 
Bielak - Schonhardt Bożena,Sejny, Zawadzkiego 
Nowalska  Donata,Sejny, 22 Lipca 

Sakrament Chrztu Świętego: 

UJózef Błaszczak, Sejny (l. 89) zm. 02/12/2014
UElżbieta Walczykowska, Sejny (l. 66) zm. 04/12/2014

Daniłowicz  Zofia,Sejny, Wojska Polskiego 
Prolejko Grzegorz Lucyna,Giby 
Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa 
Zubowicz Józef Anna,Sejny, Emilii Plater 
Jurkiewicz Jan Janina,Radziuszki 
Jaroszewicz  Danuta,Sejny, Świerczewskiego 
Roguccy Józef Biruta,Romanowce 
Skrypko Olgierd Stanisława,Sejny, Woj. Polskiego 
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego 
Budowicz Antoni Stanisława,Sejny, Woj. Polskiego 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego
Cewkowicz Stanisław Danuta,Sejny, Woj. Polskiego 
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej 
Burdyn Stanisław Barbara,Sejny, Świerczewskiego
Bielak Jan Krystyna,Sejny, Konarskiego 
Szafranowscy Henryk Marianna,Sejny, Woj. Polskiego 
Luto Krzysztof Ewa,Daniłowce 
Ciborowscy Andrzej Anna,Sejny, Konarskiego 
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Żegarscy Stanisław Wanda,Sejny, Wojska Polskiego 
Brunejko Józef Dorota,Bubele 
Motuk Ryszard Krystyna,Sejny, Nowotki 
Mikołajczyk Henryk Leokadia,Sejny, Elektryczna 
Dacz  Jadwiga,Sejny, Emilii Plater
Krysztopik Jerzy Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego
Paciukanis Stanisław Romualda,Sejny, 22 Lipca
Bykas Tadeusz Maria,Sejny, Łąkowa 
Polanis Anna,Sejny, Łąkowa 
Maksimowicz Adam Wiesława,Sejny, Strażacka 
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny,Żwirki i Wigury
Sojka  Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Milewscy Józef Weronika,Sejny, Łąkowa 
Konewko Stefan Janina,Skustele 
Trofimiuk Jerzy Alicja,Sejny, Łąkowa 
Szruba Wacław Janina,Sejny, Emilii Plater 
Sewastynowicz Franciszek Lucyna,Sejny, Konarskiego 
Wydra Henryk Janina,Sejny, Wojska Polskiego 
Bałakier Halina,Sejny, Piłsudskiego 
Nazaruk Jerzy Ewa,Sejny, Konarskiego
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Ogłoszenia duszpasterskie

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

wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy serca wrażliwe i otwarte. Opłatek i świeca wi-
gilijna do nabycia w zakrystii.

Dzisiaj Wigilia dla mieszkańców naszego miasta organizowana razem z Urzędem Miasta o godz. 14.30 
w Klasztorze. Przełamiemy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia. Będzie można zabrać odrobinę 

poświęconego sianka na wigilijny stół. Serdecznie zapraszamy.

W środę Wigilia Narodzenia Pańskiego. Msze św. tylko rano o 6.30 i 8.00. W dzień wigilijny zachowajmy 
tradycyjnie post. Godnie, po chrześcijańsku przeżyjmy wieczerzę wigilijną, łamiąc się opłatkiem, 

wybaczając sobie wzajemnie jakiekolwiek krzywdy czy urazy, a potem przyjdźmy na Pasterkę, a będą 
dwie: pierwsza w języku litewskim o godz. 22.00, a druga o północy. Przed Pasterką w świąteczny nastrój 
Świętej Nocy wprowadzi nas Orkiestra wykonaniem kolęd. W Żegarach Pasterka o północy.

Pasterką rozpoczynamy oktawę i okres Narodzenia Pańskiego, niezwykle bogaty w znaki Bożej obec-
ności, który będzie trwał do niedzieli Chrztu Pańskiego, 11 stycznia. W dzień Bożego Narodzenia 

Msze Święte o godz. 8.30; 10.00 – sakrament Chrztu Świętego; 11.30; 13.00 LT; 17.30. Nie będzie Mszy 
św. w Krasnowie. W drugi dzień Narodzenia Pańskiego obchodzimy święto św. Szczepana – Msze św. 
jak w niedzielę. Oczywiście tego dnia świątecznego - mimo piątku, post nie obowiązuje.

Oktawa Bożego Narodzenia przedłuża atmosferę świąteczną, więc zachęcamy do uczestnictwa w 
tych dniach we Mszy św., przyjęcia Komunii św., wprowadzania do swoich rodzin świątecznego 

nastroju: w sobotę, 27 grudnia - święto św. Jana Apostoła - tradycyjnie święci się wino i każdy będzie 
mógł skosztować poświęconego na wieczornej Mszy św. wina; niedziela, 28 grudnia to święto Świętej 
Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Szczególnie powierzać będziemy wszystkie małżeństwa i 
rodziny, a małżonkowie będą mogli odnowić małżeńskie śluby.

Dobiega końca Rok Pański 2014. Zapraszamy do naszej świątyni w środę, 31 grudnia - zgromadźmy 
si licznie na wieczornej Mszy św. dziękczynno-przebłagalnej i na nabożeństwie uwielbienia Boga 

za kończący się rok. Wyśpiewamy uroczyste Te Deum laudamus... Ciebie Boga wysławiamy.

W e czwartek, 1 stycznia,  Nowy Rok -  z wiarą i nadzieją wejdziemy w wielką niewiadomą Roku Pań-
skiego 2015 i przez Maryję Niepokalaną, którą czcimy w pierwszym dniu tego roku jako Świętą 

Bożą Rodzicielkę powierzać chcemy Bogu wszystkie nasze sprawy. Jest to także dzień szczególnej 
modlitwy o pokój na świecie. Msze św.: pierwsza o 8.30, następne w porządku niedzielnym, nie będzie 
Mszy w Krasnowie.

W pierwszym tygodniu Nowego Roku przypadają pierwszy pierwszy piątek miesiąca – szczególna 
okazja do pojednania się z Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony 

Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej rano przed Mszą 
św. i po południu od 15.30; o godz. 16.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży. Przed południem odwiedziny 
chorych i starszych w domach. Będzie również całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w 
kaplicy Matki Bożej. W pierwszą sobotę podejmujemy w rodzinach kolejny temat miesięcznej modli-
twy poświęcony Sakramentowi Pokuty i Pojednania. W modlitewnikach otrzymanych w czasie kolędy 
znajdziemy pomoc do przeprowadzenia w rodzinie sobotniego wieczoru. 

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na przeprowadzone w tym roku prace remontowe i związane 
z tym zadłużenie. Taca w ostatnią niedzielę grudnia, tak jak dotychczas w ostatnią miesiąca będzie 

przeznaczona właśnie na te cele. 

Dzieci jako kolędnicy misyjni pod troskli-
wym okiem Pań Katechetek w świątecz-

nych dniach zapukają do niektórych domów 
i mieszkań, aby pokolędować, przedstawić 
scenkę bożonarodzeniową – przyjmijmy ich z 
miłością, a jeśli zechcemy ich obdarować gro-
szem, to będzie ofiarowane na pomoc dzieciom 
na misjach.

Wszystkim naszym Parafianom i Gościom 
życzymy pełnych radości i pokoju Świąt 

Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego, błogosła-
wionego Nowego Roku Pańskiego 2015.
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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: +Jan Marcinkiewicz (2mc)
Krasnowo:  Za parafian
17:30 +Marta Staniewicz
PONIEDZIAŁEK, 22 grudnia 2014 
06:30 O błog. Boże i zgodę w rodzinie Jacka i Elżbiety i 

za ich dzieci
08:00 +Izydor +Jadwiga Miszkiel
08:00 +Jan +Anna Jasińscy +Józef +Marianna Gutowscy
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
17:30 +Zenon Łabanowski +Krystyna Fiedorowicz
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
17:30 +Ryszard Maliszewski (1 rocz.)
WTOrEK, 23 grudnia 2014 
06:30 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:00 +Eugeniusz Nowalski (7 rocz.) 
 i z r. Bartników i Żylińskich
08:00 +Adolf Jarzębowicz i rodzice
08:00 +Helena Szafranowska +Stanisław Andruszkie-

wicz +Stanisław +Kazimierz Górscy
08:00 +Irena Zubowicz
17:30 +Robert Klementowicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Teresa Sidor
17:30 +Alicja Tujakowska (3mc)
17:30 +Janusz Turynowicz
ŚrODA, 24 grudnia 2014 
06:30 +Stanisław Okulanis (9 rocz.) 
08:00 O błog. Boże i opiekę MB dla Adama Maksimowi-

cza i Ewy Meyza
08:00 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan +Marianna 

+Kazimierz z rodz. Domelów, Dzimidów 
 i Marcinkiewiczów
08:00 +Natalia Tomkiewicz (24 rocz.) 
08:00 +Witold (1 rocz.) +Władysław (11 rocz.) +Aniela 

+Antoni z rodz. Grablewskich
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
22:00 PASTErKA lT: Dziękczynna za plony i o błog. Boże 

dla Parafian z Klejw
24:00 PASTErKA: Intencja Nieustającego Różańca
24:00 +Leokadia Wojnowska (9mc)
24:00 Za parafian
CZWArTEK, 25 grudnia 2014 BOŻE NArODZENIE
08:30 +Jan Obychowski (21 rocz.) i zm. z rodziny
10:00 +Ignacy +Aniela +Józef +Janina z rodz. Tomkie-

wiczów 
11:30 +Honorata Wołągiewicz (greg)
13:00 LT  
17:30 +Anna Ponganis +Marek Skiwski +Józefa +Zofia 

Wróblewskie i zm. z ich rodzin

Intencje mszalne 21.12.2014 - 04.01.2015
PIĄTEK,  26 grudnia 2014 Święto Św. Szczepana
07:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:30 +Szczepan Poświatowski
10:00 +Franciszka Luto +Piotr Grzybowski 
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla Parafian 

z Zarub
11:30 +Joanna (6 rocz.) +Konstanty Rapczyńscy
13:00 LT +Józef Gryguć (3 rocz.)
Krasnowo: 
17:30 +Paweł +Piotr Wróblewscy
SOBOTA, 27 grudnia 2014 Święto Św. jana Apostoła
06:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Andrzeja i Grażyny
08:00 +Zofia +Klemens Krasuccy i rodzice
08:00 +Wacława Wołągiewicz (8mc)
08:00 +Stefania +Franciszka +Piotr Jakubowscy
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
17:30 +Józef Makarewicz (17 rocz.)
17:30 +Stanisław Sidor (33 rocz.)
17:30 +Salomea Klahs (30 dzień po śm.)
NIEDZIElA,  28 grudnia 2014 Święto Św. rodziny
07:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
08:30 +Leokadia +Tadeusz Olszewscy +Stanisława 
 +Eugeniusz Choromańscy
10:00 +Danuta Sankowska (1 rocz.)
Żegary 10:00 LT:  
11:30 Dziękczynna i błog. Boże dla Pelagii i Eugeniusza 

Klimańców w 55 rocz. ślubu i dla całej rodziny
11:30 +Marian Radziun (8 rocz.)
13:00 LT: +Marianna Niewulis (10mc)
Krasnowo: 
17:30 +Adam Klucznik (5mc)
PONIEDZIAŁEK, 29 grudnia 2014 
06:30 +Józef +Stanisław Maksimowicz
08:00 +Stanisław Korzeniecki (20 rocz.)
08:00 +Melania +Stanisław Zdancewicz 
08:00 +Aleksandra JUngiewicz (26 rocz.) 
 +Izydor (50 rocz.) +Czesław
17:30 +Honorata Wołągiewicz (greg)
17:30 +Alicja Agafonow (4mc)
17:30 +Stanisław Leszkiewicz (32 rocz.)
WTOrEK, 30 grudnia 2014 
06:30 +Leokadia i z rodz. Dobuszyńskich i Zabielskich
08:00 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Natalii 

Obuchowskiej w 18 rocz. urodz.
08:00 +Anna +Bolesław Andrukanis i zm. z rodziny 
08:00 +Honorata Wołągiewicz (greg)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Dawida 

Jarzębowicza i dla rodziny
17:30 +z rodz. Motuków i Albów
17:30 +Władysława +Jan +Marian +Stanisław +Tadeusz 

z rodz. Tydmanów
17:30 +Biruta (6 rocz.) +Janusz Wojtowicz i rodzice
ŚrODA, 31 grudnia 2014 
06:30 +Szymon Poszwa (21 rocz.) +Krystyna
08:00 +Ks. Sylwester Domel
08:00 +Czesław Dudanowicz (1 rocz.)
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08:00 +Helena (6 rocz.) +Hieronim Kozłowscy i rodzice
17:30 Dziękczynna za Rok Pański 2014
17:30 +Henryk Biziewski (2mc)
CZWArTEK, 1 stycznia 2015 
Uroczystość Świętej Bożej rodzicielki Maryi 
08:30 +Weronika Staśkiewicz (24 rocz.)
08:30 +Mieczysław Albowicz
10:00 +Witalis Balewicz (miesiąc od pogrzebu)
11:30 +Wacława Wołągiewicz (greg)
13:00LT:
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Genowefy Sosnow-

skiej w 50 rocz. urodz. i imienin
PIĄTEK,  2 stycznia 2015 pierwszy miesiąca 
06:30 
08:00 +Janina Makarewicz (4mc)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
08:00 +Bronisława Groblewska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jerzy +Helena

SOBOTA, 3 stycznia 2015 pierwsza miesiąca 
06:30 +Danuta Janiszewska +Danuta Szczepińska
08:00 +Franciszek +Marianna +Józef +Danuta +Ludwik 

+Marianna z Sawickich i Zubowiczów
08:00 +Irena Urbańska (2mc)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:30 +Henryk Draugialis (10mc)
17:30 +Zofia Pietranis (6mc)
NIEDZIElA II  PO BOŻYM NArODZ.  4 stycznia 2015 
07:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
08:30 +Czesław Dudanowicz
10:00 +Alicja Tujakowska +Franciszek +Maria
11:30 Za parafian
Żegary: LT 
13:00 LT: Edward Żukowski
Krasnowo: +Mieczysław Łebkowski
17:30 O błog. Boże, zgodę, pokój i miłość w rodz. Supra-

nowiczów

ŚWIęCI W NASZEj BAZYlICE
Św. jadwiga Śląska         

Św. Jadwiga Śląska córka Agnieszki z Miśni i Bertolda IV, urodziła się między rokiem 1178 a 1180 w 
miejscowości Andechs w Bawarii. W piątym roku życia została oddana na wychowanie do opactwa 

benedyktynek w Kitzigen. Mając 12 lat udała się w podróż do Polski, gdzie poślubiła księcia Henryka 
(Brodatego) i została Księżną Śląską. Wspierała opieką i otaczała troską kościelne fundacje męża, w tym 
opactwo w Trzebnicy. Opactwo zaczęło przyjmować kandydatki z najmożniejszych rodów śląskich, stając 
się jednocześnie miejscem duchowego formowania edukacyjno – wychowawczego dla dziewcząt z ro-
dziny książęcej. Szczególną opieką księżnej Jadwigi 
cieszyli się ubodzy i pokrzywdzeni, liczne przytułki 
i szpitale zakładane przez jej męża.
Księżna zasłynęła z niezwykłej pobożności, pokory i 
czystości. Podobno podczas jej modlitwy Pan Jezus 
podniósł rękę z krzyża i błogosławiąc jej powiedział: 
„Wysłuchana jest twoja modlitwa, to, o co prosisz, 
otrzymasz”.  Urodziła siedmioro dzieci, tylko dwoje 
dożyło dojrzałego wieku. Syn Henryk objął po ojcu 
księstwo śląskie, a córka Gertruda przez wiele lat 
była przeoryszą klasztoru w Trzebnicy.
Księżna nie nosiła obuwia, chodziła boso. Nie 
pomagały uwagi dworzan, ksiądz spowiednik 
podarował jej trzewiczki, nakazując by je nosiła. 
Jadwiga spełniła posłusznie to żądanie – nosiła, 
przywiązując je do paska. W 1209 r. z inicjatywy 
Jadwigi wraz z Henrykiem złożyli uroczysty ślub 
dozgonnej czystości – uzyskując błogosławieństwo 
biskupa. Jadwiga wówczas była w wieku między 30 
a 37 lat, a Henryk miał 42 lata. Na pamiątkę tego 
ślubu Henryk zapuścił brodę, od której otrzymał 
przydomek Brodaty.
Po śmierci męża, Jadwiga zamieszkała w klasztorze 
w Trzebnicy. Spełniała swe życiowe posłannictwo 
opieki nad biednymi, chorymi. Córce – przeoryszy 
klasztoru powiedziała: „Czy nie wiesz, jak wielką 
zasługą jest udzielanie jałmużny”.
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Fot. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Sejny

Doroczne spotkanie myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim, a na naszym terenie 
w Okręgowej Radzie Łowieckiej w Suwałkach odbyły się w tym roku w Sejnach. Uroczysta Msza 
św. sprawowana przez kapelanów - myśliwych z udziałem wielu pocztów sztandarowych Kół Ło-
wieckich i skupionych wokół nich myśliwych była celebrowana o godz. 11.00 w Bazylice, a potem 
uroczysty przemarsz do Domu Kultury. Było to piękne  wydarzenie wspólnotowe i modlitewne w 
duchu wdzięczności za tę niezwykłą symbiozę ludzi i zwierząt.

rOrATY - ADWENT 2014
Adwentowa droga była pod hasłem „Solo Dios basta, czyli Bóg sam wystarczy”. Poznaliśmy wielką 
świętą XVI wieku, mistyczkę św. Teresę z Avila, której okrągła 500 rocznica urodzin przypada w przy-
szłym roku. Tegoroczne roraty były wielką przygodą poznawania Kogoś, komu sam Bóg wystarczył.


