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Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

 Wierzyć 
w Jezusa Chrystusa

nicejsko-konstantynopolitańskiego „wyznania 
wiary” - poświęca wiele miejsca Jezusowi Chry-
stusowi właśnie po to, aby potwierdzić, że On 
jest centrum i sensem tego, co było i co będzie. 
Dlatego opowiada w skrócie jego historię. A 
zatem wiara w Jezusa Chrystusa ma dla chrześ-
cijan decydujące znaczenie w odniesieniu do ich 
wiary w Boga: nie byłoby wiadomo, o jakim Bogu 
mówimy, gdybyśmy nie mieli przed oczami wy-
darzenia, którym jest osoba Jezusa Chrystusa.
Krótka refleksja, którą czytelnik ma przed 
sobą, usiłuje nieco rozjaśnić, odwołując się 
do Ewangelii, tajemnicę Jezusa, tego Czło-
wieka, który jest Synem Bożym w sposób ab-
solutnie niepowtarzalny i jedyny. W naszych 
rozważaniach podejmujemy próbę odpo-
wiedzi na niektóre związane z tym pytania. 
Naszym celem jest ukazanie, że Bóg Jezusa 
Chrystusa i Jezus, syn Boży, dzięki łączącemu 
ich Duchowi Świętemu tworzą niezwykle głę-
boką, intymną więź, która poprzez wyjątkowe, 
nadzwyczajne człowieczeństwo objawia, że 
Bóg jest relacją miłości. Do uczestnictwa w tej 
relacji zaprasza On każdego człowieka i całe 
stworzenie. Mamy nadzieję, że tych, którzy 
już wierzą, uda się zachęcić do pogłębienia 
ich wiary, a tych, którzy jeszcze światła wiary 
nie otrzymali, zostaną pobudzeni do refleksji.

Co oznaczają słowa „Wierzę w Jezusa Chrystu-
sa”? Jak rozumieją tak zobowiązujące zdanie 
ci, którzy głoszą Dobrą Nowinę i ci, którzy jej 
słuchają? Jak te słowa może wyjaśnić chrześcija-
nin, który jest z nimi tak zżyty, że może je uznać 
za jasne i oczywiste? I co myśli o nich ten, kto 
uważa je za zupełnie pozbawione znaczenia?
„Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedyne-
go, Pana naszego” - to drugie zdanie ze Składu 
Apostolskiego, które następuje po wyznaniu 
wiary „w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzy-
ciela nieba i ziemi”. Niezależnie od swojej mniej 
lub bardziej pogłębionej znajomości doktryny 
chrześcijańskiej wielu ludzi nie potrafi znaleźć 
związku pomiędzy myśleniem o Bogu i o Jezusie 
Chrystusie. Można powiedzieć, że wierzy się w 
Boga, ale stwierdzenie, iż wierzy się, że Jezus 
Chrystus jest Jego jedynym Synem i naszym Pa-
nem, to coś zupełnie innego, co domaga się we-
ryfikacji. Rzeczywiście bowiem Skład Apostolski 
- który jest najkrótszym, starożytnym ujęciem 

 Światło na drogę

Wdzięczność za doświadczane dobro jest domeną ludzi prawych. Przed egoizmem 
nie chroni ani próbka wiary, ani mgliste pojęcie o sprawach Bożych. Potrzeba dobrej, 
ludzkiej formacji, aby Ewangelia, wsiana w odpowiednio przygotowane serce, wydała 
właściwe sobie owoce.  Łk 17,11-19

Jezus przyjmuje doświadczenie opuszczenia, które czyni Go podobnym do synów 
ludzkich. Nie lekceważ takiej miłości, która nie ucieka przed bólem, samotnością 
i niezrozumieniem. Nie lekceważ ofiary krzyża.  Łk 17,20-25

STAŁ SIĘ CUD
Małe dzieciątko śpiące w kołysce, 
Cisza dokoła, koszulka biała, 
Matka z czułością pochyla się nad nim, 
Radością i szczęściem przepełniona cała. 
Dziś moja córeczka upiecze makowiec. 
Syn przyniósł choinkę, opłatki i miód, 
Wraz z nimi mogę przeżywać te chwile, 
Bo przecież mi także wydarzył się cud.
Bożena Budukiewicz 23.12.2003
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MOC SŁOWA
Niedziela II Po Bożym Narodzeniu 
            - 4 stycznia 2015
 J 1,1-5. 9-14 

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało miedzy nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy. 

Refleksja niedzielna:

Oto cudowne tajemnice Boga objawiającego się w 
Chrystusie Jezusie jako nieprawdopodobna moc 

miłości! Bóg jest tak potężny w swoim miłosierdziu, tak 
dobry i kochający, że Św. Paweł nie może mówić o Nim 
inaczej niż jako o „Bogu i Ojcu”.
Dobroć, czułość, miłość, miłosierdzie - tak o Bogu może 
mówić tylko ten, komu Syn zechciał taką właśnie wizję 
Boga objawić. Apostoł Paweł otrzymał ten dar i jest 
dla niego rzeczą naturalną błogosławić Ojca. On nie 
może czynić inaczej! Jego doświadczenie jest tak silne, 
ewidentne, że nie może milczeć, nie może pozostać 
niedowiarkiem, zimnym, nieczułym na tak wielką ła-
skę. Paweł cały należy do Boga, jest Jego własnością. 
To już nie on żyje, ale żyje w nim Bóg w osobie Jesusa 

Chrystusa, co sprawia, że czuje się autentycznie święty 
i nieskalany przed obliczem Tego, którego kiedyś się 
lękał, przed którym drżał jako prawy syn Abrahama, 
Izaaka i Jakuba!
Bóg nie ma względu na osoby. Chrystus przychodzi do 
każdego człowieka, pytając: „Dlaczego nie chcesz Mnie 
znać?”, „Dlaczego nie chcesz już o Mnie pamiętać?”, czy 
też: „Dlaczego Mnie prześladujesz?” (por. Dz 9,4). Każdy 
może, podobnie jak św. Paweł, przekonać się o tym, że 
naprawdę został przed założeniem świata wybrany, 
pobłogosławiony i powołany do świętości!
Niech więc nastąpi czas przebudzenia, niech nasze 
„oczy serca” otworzą się na obecność Tego, który jest 
„Światłością prawdziwą”! Oto On, Jednorodzony Syn, 
pragnie pouczać o Bogu wszystkich, którzy Go jeszcze 
nie widzieli, aby zostali napełnieni „wszelkim błogosła-
wieństwem duchowym”.

Niedziela Chrztu Pańskiego
                  – 11 stycznia 2015
 Mk 1,6-11 

Jan Chrzciciel 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 Świę-
tym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei 
i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy 
wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i 
Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba 
odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w 
Tobie mam upodobanie».

Refleksja niedzielna:

Tajemnica wcielenia Boga, fakt, że Bóg stał się czło-
wiekiem, z definicji jest czymś niepojętym. To wyda-

rzenie absolutnie przerasta ludzkie rozumienie! Należy 
wobec niego przyjąć postawę pokory i ufności, która 
rodzi się w nieustannej wewnętrznej walce wiary z nie-
wiarą, nadziei z beznadzieją, miłości z nie-miłością.
Kiedy Jezus przychodzi nad Jordan, by przyjąć chrzest, 
Jan powstrzymuje Go, starając się przekonać, że to 
bardziej on potrzebuje chrztu od przychodzącego Me-
sjasza (Mt 3,13-14). Jezus swoją postawą jeszcze nieraz 
zbulwersuje swych braci w wierze, także najbliższych 
uczniów, okazując się kimś, kto jest otwarty na świat 
pogański, kto zasiada do stołu z grzesznikami, kto nie 
przestrzega szabatu i wielu innych przepisów Prawa, 
kto nie ma względu na osoby i któremu miły jest każdy 
postępujący sprawiedliwie.
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA II PO NARODZENIU PAŃSKIM, 
4 STYCZNIA 2015
Słowo Boże: Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,�-6.15-18; J 1,1-18

PONIEDZIAŁEK, 5 stycznia 2015, Wsp. bł. Marii 
Marceliny Darowskiej, zak
Słowo Boże: 1J �,11-21; J 1,4�-51

WTOREK, 6 stycznia 2015, UROCZYSTOŚĆ OBJA-
WIENIA PAŃSKIEGO (Trzech Króli)
Słowo Boże: Iz 60,1-6; Ef �,2-�.5-6; Mt 2,1-12
Taca na Krajowy Fundusz Misyjny

ŚRODA PO OBJAWIENIU PAŃSKIM, 7 stycznia 2015, 
Słowo Boże: 1J �,22-4,6; Mt 4,12-17.2�-25

CZWARTEK PO OBJAWIENIU PAŃSKIM,  8 stycznia 2015
Słowo Boże: 1J 4,7-10; Mt 6,�4-44

PIĄTEK PO OBJAWIENIU PAŃSKIM, 9 stycznia 2015
Słowo Boże: 1J 4,11-18; Mt 6,45-52

SOBOTA PO OBJAWIENIU PAŃSKIM, 10 stycznia 2015
Słowo Boże: 1J 4,19-5,4; Łk 4,14-22

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 11 stycznia 2015 
Słowo Boże: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,�4-�8; Mk 1,6-11
Koniec Okresu Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpo-
czyna się Okres Zwykły w Ciągu Roku.

PONIEDZIAŁEK, 12 stycznia 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 1,1-6; Mk 1,14-20

WTOREK, 13 stycznia 2015, Wsp. św. Hilarego,bpa
Słowo Boże: Hbr 2,5-12; Mk 1,21-28

ŚRODA, 14 stycznia 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 2,14-18; Mk 1,29-�9

CZWARTEK, 15 stycznia 2015, Wsp. św. Arnolda 
Janssena, misjonarza
Słowo Boże: Hbr �,7-14; Mk 1,40-45

PIĄTEK, 16 stycznia 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 4,1-5.11; Mk 2,1-12

SOBOTA, 17 stycznia 2015, Wsp. św. Antoniego,op
Słowo Boże: Hbr 4,12-16; Mk 2,1�-17
Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce
Rocznica śmierci (12) śp. Bpa Edwarda Samsela.

On po prostu kocha! Kocha miłością najczystszą tych, 
którzy są jak „trzcina nadłamana”, „nikły płomyk”. Prze-
cież to do nich właśnie przyszedł! On ich szuka, szuka 
tych, którzy oczekują Jego pouczenia. Chce otwierać 
oczy niewidomym, wypuszczać jeńców z więzienia, 
uwalniać tych, co zamieszkują ciemności!
Zaprawdę, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba nie ma 

Drodzy bracia i siostry, chwała Pańska objawiła się pośród nas i zawsze będzie się objawiać, aż do 
powtórnego przyjścia Chrystusa. W rytmie i wydarzeniach czasu, Wspominamy i przeżywamy 

tajemnicę zbawienia. Centrum całego roku liturgicznego jest Święte Triduum Męki, Śmierci i Zmar-
twychwstania Pańskiego. W tym roku Wielkanoc będziemy obchodzić 5 kwietnia. W każdą niedzielę 

- Paschę tygodnia, Kościół święty uobecnia wiel-
kie wydarzenie, przez które Chrystus zwyciężył 
grzech i śmierć. Ze świąt Paschalnych wypływają 
wszystkie święte dni: Środa Popielcowa, rozpo-
czynająca Wielki Post jest w tym roku 18 lutego. 
Wniebowstąpienie Pańskie 17 maja. Zesłanie 
Ducha Świętego 24 maja. Uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Pańskiej 4 czerwca. W dniu 29 
listopada przypada 1 Niedziela Adwentu. Rów-

nocześnie w święta Matki Bożej, Apostołów, świętych i we Wspomnienie Wiernych Zmarłych, Kościół 
pielgrzymujący na ziemi głosi Paschę swojego Pana. Chrystusowi, który był, który jest i który przychodzi, 
Pan czasu i historii, niech będzie wieczna chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Najważniejsze wydarzenia liturgiczne  A.D. 2015

względu na osoby. Jezus jest Panem wszystkich. Do-
wiódł tego, uzdrawiając wielu spośród pogan oraz da-
jąc swoim uczniom za przykład głęboką wiarę tych, po 
których nikt się jej nie spodziewał. Oto Jezus przekra-
czający wszelkie schematy, kroczący drogami wolności. 
Do tego samego wezwany jest każdy ochrzczony - do 
życia w wolności dziecka Bożego!
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Czy kolęda jest potrzebna?

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

uBoga droga

OGÓLNA: Aby wyznawcy różnych religii oraz wszyscy ludzie dobrej woli 
       współpracowali na rzecz szerzenia pokoju.    
MISYJNA: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy  
            i zakonnice na nowo odkryli radość z pójścia za Chrystusem 
      i z zapałem angażowali się w posługę ubogim.  

Papieskie Intencje Modlitwy – styczeń 2015

Trudne to pytanie. Młodzi zapytaliby nieco inaczej, 
bardziej po swojemu, bardziej współcześnie: Czy 

kolęda ma sens? Spróbujmy na nie odpowiedzieć.
Kolęda, czyli - mówiąc „fachowym” językiem - od-
wiedziny duszpasterskie, bardzo mocno zrosła się 
z naszą religijnością. Trudno wyobrazić sobie czas 
Bożego Narodzenia bez wizyty księdza w naszych 
domach. Ale prawdą jest, że nie wszyscy czekają 
na kolędę (może nawet jest takich ludzi coraz wię-
cej), a ci, którzy na nią wciąż czekają, przeżywają ją 
różnie. Ktoś, dzisiaj dorosły człowiek, mąż i ojciec 
tak wspomina kolędę z lat dzieciństwa: „Gdy byłem 
chłopcem w wieku szkolnym, dzień kolędy był dla 
mnie czymś niezwykłym. Księży z mojej parafii zna-
łem raczej tylko z kościoła, wydawali się być ludźmi 
z innego, tajemniczego świata, więc ich wizyta w 
domu była wielkim przeżyciem. Wszystko było na 
tę okazję odświętne i inne niż zwykle - tato stojący 
przed drzwiami, stół z krzyżem i świecami na środku 
głównego pokoju, śpiew kolęd z ministrantami i 
modlitwa na klęczkach. Ksiądz okazywał się być 
wcale nie takim dalekim - rozmawiał o naszych 
codziennych sprawach, pochwalił za ładny zeszyt 
i dobrą naukę, a nawet pozwolił wybrać sobie ko-
lędowe obrazki! Nigdy w tamtych latach nawet 
przez chwilę nie wątpiłem w sens i potrzebę kolędy”. 
Zauważamy, że i dzisiaj dla większości ludzi czas 
kolędy jest niezwykły, jakiś inny, podniosły. Myślę, 
że dzieci tak przeżywają wizytę księdza w domu 
- czekają na tę chwilę i szczerze się nią potrafią 
cieszyć.  Zróbmy wszystko, aby kolęda pozostawiła 
miłe wspomnienia i stała się czasem wzajemnego 
zbliżenia, bo wszyscy tego potrzebujemy: my, dusz-
pasterze i z pewnością nasi parafianie. 
To może, póki co, nie rezygnujmy z tej formy dusz-
pasterstwa jaką jest kolęda. 

PLAN KOLĘDY 2015
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
Poniedziałek, 12 stycznia - ul. Zawadzkiego - do-
kończenie (numery parzyste i nieparzyste), Emilii 
Plater.
Wtorek, 13 stycznia - ul. Wojska Polskiego 9, 11, 
1�, 15, 17.
Środa, 14 stycznia - ul. Wojska Polskiego 19, 19a, 
19b, domy jednorodzinne.
Czwartek, 15 stycznia - ul. Wojska Polskiego 21, 
60, 60c
Piątek, 16 stycznia - ul. Wojska Polskiego 62; ul. 
Parkowa
Sobota, 17 stycznia (od g. 9.00) - Kielczany i No-
wosady, Posejanka, Degucie i Grudziewszczyzna, 
Dusznica, Gryszkańce.
Poniedziałek, 19 stycznia - ul. Świerczewskiego,  
Nowotki, Kasztanowa, Wierzbowa, Broniewskiego, 
Akacjowa, Brzozowa, Topolowa, Cisowa, Lipowa, 
Dębowa, Klonowa.
Wtorek, 20 stycznia - ul. 1 Maja; ul. Piłsudskiego 
22, �6, �8.
Środa, 21 stycznia - ul. Piłsudskiego – dokończenie 
oraz Plac Św. Agaty.
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Z rozważań 
św. Jana 
Pawła II

Człowiek poznaje Boga, spotykając się z Nim, i 
na odwrót - spotyka Go w akcie poznania. Spo-
tyka się z Bogiem, kiedy otwiera się przed Nim 
z wewnętrznym darem swojego ludzkiego „ja”, 
aby przyjąć i odwzajemnić Jego dar.
Królowie Magowie w chwili, w której stają 
przed Dzieciątkiem znajdującym się w ramio-
nach Matki, przyjmują w świetle Objawienia 
Dar Boga Wcielonego, Jego niewysłowione po-
święcenie dla człowieka w tajemnicy Wcielenia. 
W tym samym czasie „otwarli swoje szkatułki 
z darami”; mowa jest o konkretnych darach, o 
których mówi Ewangelista, ale nade wszystko 
sami się otwarli przed Nim, z wewnętrznym 
darem swojego serca.
I to jest prawdziwy skarb przez nich ofiarowa-
ny, którego złoto, kadzidło i mirra stanowią 
tylko wyraz zewnętrzny. Na tym darze polega 
owoc Objawienia: poznają Boga i spotykają 
się z Nim.
Ten sam Chrystus, który w Betlejem, jako Dzie-
ciątko, przyjął dary Królów Magów, pozostaje 
zawsze Tym, przed którym ludzie i całe narody 
„otwierają swoje skarby”. Dary ducha ludzkie-
go w akcie otwarcia przed Bogiem wcielonym 
uzyskują szczególną wartość, stają się skar-
bami różnych kultur, bogactwem duchowym 
ludów i narodów, wspólnym dziedzictwem 
całej ludzkości.
To dziedzictwo tworzy się i rozszerza zawsze 
poprzez tę „wymianę darów”, o której mówi 
Konstytucja Lumen gentium. Centrum tej wy-
miany jest On: ten sam, który przyjął dary 
Królów Magów. On sam, który jest Bogiem 
widzialnym i wcielonym, przyczyną otwarcia 
dusz i tej wymiany darów, dzięki której żyją 
nie tylko poszczególni ludzie, lecz także ludy i 
narody, cała ludzkość. 

wybrał E. Klimaniec

Oprócz powietrza i pokarmu człowiek potrze-
buje wody. 

W naszym klimacie mamy wystarczającą ilość 
wody,  aby mógł żyć człowiek, rośliny, ptaki i 
zwierzęta.
Z braku wody umiera życie. Z opowiadań wiemy, 
a dziś z obrazów i doświadczenia, co znaczy brak 
wody.
Jak cenną jest kropla wody dla pustynnej karawa-
ny, dla wędrujących Beduinów. 
Wszystko, co żyje, szuka oazy, wody.
Spragnionemu czy umierającemu z pragnienia
ukazuje się fatamorgana, że to już oaza i woda.
Nie, to tylko złudzenie. Z biblijnych obrazów 
wiem, co to znaczy 
pragnienie Boga. 
Niebiosa spuście nam 
rosę,  niech jak deszcz 
przyjdzie do nas Spra-
wiedliwy.
Za czasów Eliasza 
siedem lat nie padał 
deszcz.
Głód i pragnienie. 
Bóg wysłuchał prośby 
Eliasza.
Za siódmym razem, 
gdy wychodził z ja-
skini, zobaczył nad 
morzem obłok wiel-
kości dłoni.
Uciekajmy - powie-
dział prorok do sługi.
Zaprzęgaj konie, ucie-
kajmy, bo będzie wiel-
ki deszcz.
Wiem, dlaczego Pan Jezus prosił Samarytankę: 
Daj mi pić!
Są czasem pragnienia większe od pragnienia 
wody.
Te też mają zaspokajać chrześcijanie, aby świat nie 
umarł z pragnienia Boga, dobroci i czystej wody.
Bośmy zatruli morza, rzeki i źródła. Cieszy mnie 
to,  że do wielu dawniej zatrutych jezior i rzek 
wróciło życie.
W naszych domach, nawet na wsi, korzystamy z 
wody ze studni głębinowych. Coraz więcej oczysz-
czalni ścieków.
A jednak aktualne jest wołanie: 
pragnących napoić.

Pragnących napoić

Ofiarujemy nasze dary 
Dzieciątku 

razem z Królami



7Nr 147/2014

Pragnących napoić

Wzruszający jest gest dobrych ludzi wobec piel-
grzymów.
Wystawiają mieszkańcy wiosek i miast napoje, 
aby pragnących napoić, aby z mętnej nie pili rzeki.
Daj mi pić! Gdybyś ty wiedziała, kto cię prosi.
W rozmowie z Samarytanką Pan Jezus mówi o 
wodzie żywej.
Tą żywą wodą jest łaska, Boże życie.
Łaskę otrzymujemy w sakramentach Kościoła,
a te zrodziły się z przebitego boku Chrystusa,
z którego wypłynęła krew i woda.
Wiem, że dobrze zaopatrzone są sklepy w różne 
napoje. Mogą ludzie zaspokoić pragnienie.
Wyczuwam jednak, że człowiek ma większe prag-

nienia.
Kto je zaspokoi? 
Będą ludzie handlować 
zatrutymi napojami w 
plastikowych butel-
kach, ale to nie to. 
Jeden tylko ma wodę 
żywą. Przyjdźcie i pij-
cie, ile kto chce,
abyście nie czuli prag-
nienia. Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy,
którzy zmęczeni i 
utrudzeni jesteście, 
a Ja was ochłodzę.
Weź i ode mnie kubek 
wody. Ja też chcę za-
służyć na nagrodę, 
którą daje Pan Bóg 
za każdy kubek wody 
dany spragnione-
mu.                 

   Bp Józef Zawitkowski

UROCZYSTOŚĆ 
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

(6 stycznia)

Uroczystość Objawienia Pańskiego tradycja ludowa 
chętnie nazywa świętem Trzech Króli. W Ewangelii 

św. Mateusza (2, 1-12) — opisującej ich pojawienie się 
w Betlejem przy nowonarodzonym Dzieciątku Jezus 
— nie ma mowy o królach, mówi nam ona o Magach 
(Mędrcach); nie ma też informacji ilu ich było. Liczba 
trzy pojawiła się po raz pierwszy w pismach Orygenesa 
(około 254 roku). Prawdopodobnie fakt, iż były to trzy 
dary: złoto, kadzidło i mirra, ofiarowane Dzieciątku, 
przyczynił się do ustalenia liczby ich ofiarodawców. 
W średniowieczu Trzech Króli czczono jako patronów 
pielgrzymów i podróżujących.
W związku ze świętem Trzech Króli powstało wiele 
zwyczajów. Przede wszystkim należy wspomnieć zwy-
czaj błogosławienia domów. W niektórych krajach Eu-
ropy, a także w Polsce, zwyczaj ten został wzbogacony 
przez znaczenie poświęconą kredą drzwi wejściowych 
domów literami K+M+B oraz datą bieżącego roku. 
Zwykło się wyjaśniać te skróty jako pierwsze litery 
imion trzech Mędrców. W wiekach średnich zaś odczy-
tywano ten skrót tak:  „Christus mansionem benedicat” 
(Niech Chrystus błogosławi mieszkanie). Od przełomu 
XV i XVI w. zachował się zwyczaj święcenia złota, ka-
dzidła i mirry, a od XVIII w. — także kredy. Święci się 
również wodę „Trzech Króli”, a wierni zabierają tę wodę 
do swoich domów. Ta woda święcona stanowi „sac-
ramentale”, czyli środek uświęcający i oczyszczający. 
Święcenie wody w dniu Epifanii w Jerozolimie znane 
było już w VI wieku.
Mędrcy ze Wschodu „ujrzeli gwiazdę Nowonaro-
dzonego (por. Mt 2, 2) która przyprowadziła ich do 
Chrystusowego żłóbka. Zawierzyli jej i udali się w 
daleką drogę, znaleźli Dzieciątko z Jago matką. Jak 
wielkie musiało być ich zdumienie, kiedy o nowona-
rodzonym Dzieciątku nikt w Palestynie nie wiedział. 
Jeszcze większą próbę wiary przeżyli, gdy znaleźli Boże 
dziecię w warunkach skrajnego ubóstwa. A jednak, 
kiedy je ujrzeli, „upadli na ziemię i oddali Mu pokłon” 
(Mt 2, 11).
Uroczystość Objawienia Pańskiego oznacza przyjście 
Boga, który objawił się ludziom w Jezusie Chrystusie. 
W osobach Trzech Mędrców rozpoczął się niejako 
wielki pochód ludzi do Chrystusa, o czym prorokował 
już Izajasz: „Pójdą narody do Twojego światła, królowie 
do blasku Twojego wschodu” (Iz 60, �).
Mędrcy ze Wschodu, ujrzawszy Dziecię Jezus, dostrze-
gli w Nim Boga. To było ich największe odkrycie i 
szczęście. Ich odpowiedzią na to, co zobaczyli, była 
adoracja Bożego dzieciątka. Taka winna być postawa 
każdego człowieka, który szuka i znajduje Boga. 
               Ks. Zenon Mońka

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem 
Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, 
oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odra-
dzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcen-
niejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy 
nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet 
tym, którzy zawinili; chrztem– ponieważ grzech zostaje 
pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ 
jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświe-
ceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą 
– ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponie-
waż oczyszcza; pieczęcią –ponieważ strzeże nas i jest 
znakiem panowania Boga (Grzegorz z Nazjanzu)



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 9�540007 0000 0000 06�5 000� 
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
25/12/2014   Bartosz Jastrzębski

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 

Sakrament Chrztu Świętego: 

UJózef Błaszczak, Sejny (l. 89) zm. 02/12/2014
UElżbieta Walczykowska, Sejny (l. 66) zm. 04/12/2014
UEugenia Wojtanis, Sejny (l. 86) zm. 16/12/2014
UWitalia Lewkiewicz, Sejny (l. 76) zm. 19/12/2014
UBożena Kotarska, Sejny (l. 54) zm. 22/12/2014
UAnna Maksimowicz, Sejny (l. 76) zm. 2�/12/2014
UZofia Waner, Sejny (l. 96) zm. 2�/12/2014
UMarianna Palewicz-Baranowska, Sejny (l. 64) zm. 24/12/2014

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 
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 
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

Dziś druga niedziela po Narodzeniu Pańskim i pierwsza niedziela Nowego Roku 2015. W każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca powierzamy się szczególnie Bożemu Miłosierdziu – po sumie jest 

wystawienie Najświętszego Sakramentu, krótka adoracja i Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji 
Kościoła, Ojczyzny i naszej Wspólnoty Parafialnej. Zawierzamy też wszystkie rodziny Jezusowi Miło-
siernemu, a zwłaszcza tych, którym trudno odnaleźć drogę do Niego. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną popularnie świętem Trzech Króli obchodzić będziemy 
we wtorek, 6 stycznia. Uroczystość ta przypomina nam, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, 

objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest 
znakiem, że i poganie zostali powołani do wiary. W serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód 
przynosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. 
Zatem to kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej komunii z Bogiem i innymi, do przy-
pomnienia sobie naszego chrześcijańskiego obowiązku, iż solą autentycznej wiary mamy pociągać 
innych ku Bogu. Poświęconą dziś kredą zgodnie z pradawnym zwyczajem kreślimy na drzwiach naszych 
domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy 
przez to podkreślić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego 
odnalezienia. Ten znak oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom i stanowi wobec 
innych świadectwo naszej wiary. Jest to dzień świąteczny, wolny od pracy, więc potraktujmy go jak 
niedzielę, z uczestnictwem we Mszy św., które będą sprawowane w porządku niedzielnym. Tego dnia 
Kościół obchodzi misyjny Dzień Dzieci, a zarazem Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego.  Składka na 
tacę na potrzeby misyjne Kościoła. 

Niedziela Chrztu Pańskiego, którą obchodzić będziemy 11 stycznia, z jednej strony objawia nam Je-
zusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia 

człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie 
bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także 
napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół 
obchodzi w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże życie woda 
chrztu świętego. Istnieje nakaz liturgiczny, aby w Wielką Noc przystroić chrzcielnicę i pokazać ludowi 
jako kołyskę jego narodzin dla nieba. Z tej okazji kapłan dokonuje wtedy uroczystego poświęcenia 
na oczach ludu wody chrzcielnej. Tego dnia powinno się udzielać chrztu wszystkim katechumenom. 
Temu służy również publiczne odnowienie obietnic chrztu świętego wszystkich wiernych, zebranych w 
kościele. Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce 
jednak jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 
2 lutego. Dlatego do tego dnia można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy. 

W każdą sobotę po wieczornej Mszy św. modlimy się Nowenną do Matki Bożej naszej Pani Sejneń-
skiej, której dziękujemy za Jej obecność między nami już od ponad czterystu lat i za łaski, jakie 

otrzymujemy od Boga za Jej wstawiennictwem. Jej też powierzamy wszystkie intencje pozostawiane 
przez pielgrzymów w naszym Sanktuarium, jak również w intencjach powierzonych nam i tych, które 
nosimy w naszych sercach. Zachęcam wszystkich naszych Parafian do liczniejszego udziału w tej so-
botniej modlitwie. Kochamy Maryję, ufamy Jej i zawierzamy nasze trudne sprawy. Przygotowujemy 
się także do uroczystości wrześniowych związanych z Jubileuszem 40-lecia Koronacji Cudownej Figury 
Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej.

Jeśli mowa o szczególnym kulcie Matki Bożej, to z radością przyjęliśmy wiadomość, że Konferencja 
Episkopatu Polski włączyła do Litanii Loretańskiej wezwanie: „Matko Miłosierdzia”, które następuje 

po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”. Tak więc odmawiając litanię prywatnie bądź publicznie włączajmy 
również wezwanie „Matko Miłosierdzia – módl się za nami”.

Docierają do duszpasterzy zapytania o możliwość uczestniczenia we Mszy św. w sobotni wieczór i 
potraktowania Jej jako Mszy św. niedzielnej. Wynika to z faktu, że w niedzielę, z różnych przyczyn, 

często niezależnych, nie mogą wziąć udziału w Eucharystii. Otóż Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 
1248 - § 1. mówi, że nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej 
udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też 
wieczorem dnia poprzedzającego. W związku z tym pragniemy pomóc naszym wiernych w uczynieniu 
zadość temu obowiązkowi i dlatego od soboty 10 stycznia wieczorna Msza św. będzie sprawowana 
według formularza niedzielnego, z czytaniami niedzielnymi, z krótką homilią, wyznaniem wiary.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na przeprowadzone remonty w naszej Parafii, zarówno te 
składane przez wielu Parafian w kopertach i na tacę w ostatnią niedzielę miesiąca.
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NIEDZIELA II  PO BOŻYM NARODZENIU  
4 stycznia 2015 
Kaplica Sióstr: Janina (greg4)
07:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
08:�0 +Czesław Dudanowicz
10:00 +Alicja Tujakowska +Franciszek +Maria
11:�0 Dziękczynna za plony i o błog. Boże i opiekę 

MB dla rodz. Jachimowiczów i Rutowiczów
Żegary: LT  Za parafian
1�:00 LT: +Edward Żukowski
Krasnowo: +Mieczysław Łebkowski
17:�0 O błog. Boże, zgodę, pokój i miłość w rodz. 

Supranowiczów

PONIEDZIAŁEK, 5 stycznia 2015 
06:�0 +Janina (greg5)
08:00 +Wacław i rodzice
08:00 +Józef Błaszczak (miesiąc o pogrzebu)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:�0 +Robert Klementowicz

WTOREK, 6 stycznia 2015 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
Kaplica Sióstr: Janina (greg6)
07:00 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB dla Zofii
08:�0 +Edward Grycel (2 rocz.)
10:00 +Zofia (9 rocz.) +Józef Szyryńscy
11:�0 +Wacława Wołągiewicz (greg)
11:�0 +Marianna +Zygmunt Puczyłowscy
Żegary: LT Za parafian
1�:00 LT: 
Krasnowo: 
17:�0 +Stanisława Zakrzewska

ŚRODA, 7 stycznia 2014 
Kaplica Sióstr: Janina (greg7)
06:�0 +Andrzej Łabanowski 
08:00 +Konstanty +Adela Stasel 
08:00 +Stefan +Janusz +Stanisława +Bolesław 

+Emilia z rodz. Dobuszyńskich
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:�0 +Witold (17 rocz.) i z rodz. Koneszków 
 i Bykowskich

CZWARTEK, 8 stycznia 2015
06:�0 +Janina (greg8)
08:00 +Elżbieta Suchożebrska (2mc) 
08:00 +Stanisława Czarkowska (�0 rocz.) +Jerzy 

+Stanisław i rodzice
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:�0 +Lucjan Karłowicz

PIĄTEK,  9 stycznia 2015
Kaplica Sióstr: Janina (greg9)
06:�0 +Józef Korzeniecki 
08:00 +Ireneusz +Janina +Franciszek Kuklewicz 

Intencje mszalne 04-18.01.2015
+Mieczysław +Romuald Janczulewicz 

08:00 +Elżbieta Walczykowska (m-c od pogrzebu)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:�0 +Mieczysław Staniewicz

SOBOTA, 10 stycznia 2015
Kaplica Sióstr: +Janina (greg10)
06:�0 +Wacława Wołągiewicz (greg)
08:00 +Anna (11 rocz.) +Marian Masianis
08:00 +Edward +Genowefa Sadkowscy
08:00 +Franciszek Koneszko (14 rocz.) +Elżbieta 

+Witold +Paweł
17:�0 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Mar-

tyny Kuklewicz w 18 rocz. urodzin
17:�0 +Józef Fidrych (6 rocz.)

NIEDZIELA,  11 stycznia 2015 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Kaplica Sióstr: +Janina (greg11)
07:00 +Józef Koronkiewicz
08:�0 +Zofia +Konstanty Zarzeccy +Kazimiera 

+Lech +Kazimierz z rodz. Ramelów
10:00 +Jan Myszczyński (1 rocz.)
Żegary 10:00 LT:  Za parafian
11:�0 +Wacława Wołągiewicz (greg)
1�:00 LT: 
Krasnowo: 
17:�0 +Honorata Jarzębowicz (2mc) +Leokadia 

+Alicja

PONIEDZIAŁEK, 12 stycznia 2015 
Kaplica Sióstr: +Janina (greg12)
06:�0 +Cecylia +Antoni Miłun
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (11mc)
08:00 +Czesława Skupska (�mc) 
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:�0 +Urszula Dejnerowicz

WTOREK, 13 stycznia 2015 
06:�0 +Janina (greg1�)
08:00 +Jan +Petronela Jurkun +Wiesław Liszczyna
08:00 +Maria Tomkiewicz (17 rocz.) +Bronisław 
 i zm. z rodziny 
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:�0 Marian Zdankiewicz (9 rocz.)

ŚRODA, 14 stycznia 2015 
Kaplica Sióstr: +Janina (greg14)
06:�0 O błog. Boże i zdrowie dla Eweliny 
 i dla rodziny
08:00 +Władysława Rekuć (7mc)
08:00 +Magdalena +Wacław +Grażyna Kalinowscy
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:�0 +Eugeniusz (12 rocz.) +Wanda i z rodz. 
 Sucholewskich i Mrozowiczów
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CZWARTEK, 15 stycznia 2015 
06:�0 +Janina (greg15)
08:00 +Kazimierz Chmielewski (1� rocz.) 
08:00 +Jerzy Szymański
08:00 +Marianna Palewicz-Baranowska
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:�0 +Franciszek Miszkiel

PIĄTEK,  16 stycznia 2015 
06:�0 +Janina (greg16)
08:00 +Władysława +Stanisław Moroz
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
08:00 +Halina Romanowska z d. Juszkiewicz
17:�0 +Stefan +Andrzej Puczyłowscy

SOBOTA, 17 stycznia 2015 
06:�0 +Janina (greg17)
08:00 +Konstanty Boraczewski (2 rocz.)
08:00 +Jan Namiotko (7mc)

08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:�0 O błog. Boże i opiekę MB dla Ewy i Radosława 

Sudników w 20 rocz. ślubu i dla ich synów 
Damiana i Pawła

17:�0 +Wincenty +Dariusz (15 rocz.) Topolscy 
 +Jadwiga Malinowska (2mc)

NIEDZIELA II  ZWYKŁA W CIĄGU ROKU,  
18 stycznia 2015 
Kaplica Sióstr: +Janina (greg18)
07:00 +Anna (10 rocz.) +Józef +Maria Masianis
08:�0 +Albina +Franciszek Budowicz
10:00 +Halina Błaszczak (2 rocz.) +Leonard 
 +Janusz +Jadwiga Gołębiewscy
11:�0 +Wacława Wołągiewicz (greg)
Żegary: LT Za parafian
1�:00 LT: +Anna +Jan +Wiktor Marcinkiewicz
Krasnowo: 
17:�0 +Alicja (6 rocz.) +Natalia

ŚWIĘCI W NASZEJ BAZYLICE
Św. Jacek Odrowąż      

Urodził się w 118� roku we wsi Kamień na opolszczyźnie. Studia odbywał w Pradze, następnie w 
sławnej Akademii w Bolonii, gdzie uzyskał tytuł Doktora Praw.

Ksiądz Prałat Iwo Odrowąż, stryj św. Jacka nakłonił go do przyjęcia stanu duchownego, zaś biskup kra-
kowski Wincenty Kadłubek powierzył mu stanowisko kanonika katedralnego. 

Św. Jacek towarzyszył prałatowi Odrowążowi do Rzymu z misją. 
Tam spotkał św. Dominika, co skłoniło go do wstąpienia do 
zakonu. W Rzymie też odbywał nowicjat.
Św. Jacek wraz z trzema innymi zakonnikami, w tym brat Czesław 
przybyli do Krakowa, a otrzymawszy kościół św. Trójcy, założyli 
przy nim klasztor dominikanów. Św. Jacek wyróżniał się pokorą, 
gorliwością w służbie Bożej i miłością bliźnich.
Około roku 1225 św. Jacek dotarł do Kijowa, odbywając podróż 
pieszo, po apostolsku, wszędzie głosząc słowo Boże. Tu przeby-
wał ponad 4 lata, założył klasztor dominikański na przedmieściu 
Chreszczatka. Legenda głosi, że pewnego poranka, w czasie 
celebry Mszy św. niespodziewanie na miasto napadli Tatarzy. Św. 
Jacek ubrany w szaty liturgiczne, wziął puszkę z Najświętszym 
Sakramentem, by uchronić go przed profanacją i śpiesznie 
uchodził z kościoła. Nagle usłyszał głos: ” Jacku, uchodzisz przed 
pohańcami z Synem moim, a mnie zostawiasz ?” Św. Jacek 
zawołał: ” O Panno Przenajświętsza, Twój posąg jest zbyt ciężki, 
żebym go mógł udźwignąć”. Lecz Matka Boża odpowiedziała: 
„weź mnie, a Syn mój ciężar ten lekkim uczyni”.
Wówczas św. Jacek pochwycił w drugą rękę dużą figurę Matki 
Bożej i uszedł przed Tatarami.
Św. Jacek w roku 1240 powrócił do Karkowa, gdzie niezmor-
dowanie głosił słowo Boże. Za życia założył wiele klasztorów 
dominikańskich, w tym: w Pradze, Kijowie, Haliczu, Poznaniu 
i Gdańsku. Zmarł w 1257 roku, a w roku 1594 Papież Klemens 
VIII ogłosił go świętym.
W bazylice sejneńskiej obraz św. Jacka wisi na ścianie prawej 
nawy w prezbiterium.                               Wyszukał Eugeniusz
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Z ŻYCIA PARAFII

www.sejny.diecezja.elk.pl

KRZYŻÓWKA DLA DZIECI I NIE TYLKO

UCIECZKA DO EGIPTU  Mt 2,13-23

faraon, Nil, tęcza, noc, smutek, Józef, ojciec, 
Egipt, sen, anioł, nadzieja, kara, znak

Słowa wypisane w ramce wpisz w odpowiednie miejsca w diagramie tak, 
by powstała krzyżówka.

Rozwiązania prosimy kierować pocztą mailową na adres ksbzdak@diecezja.elk.pl, 
rozlosujemy nagrody.


