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MOC SŁOWA
Niedziela II Adwentu – 06.12.2009
Łk 3,1-6 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiu-
sza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiest-

nikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip 
tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrar-
chą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza 
i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, 
syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą 
okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia 
na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w 
księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego 
na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wy-
pełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi 
kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami 
gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Refleksja niedzielna:
Nacechowany kontemplacją czas adwentowy 

albo gorączkowy czas przygotowań bożonarodze-
niowych – dzisiejsza Ewangelia kwestionuje jedno 

i drugie. Jan, głos wo-
łający na pustyni, zdaje 
się nie nawoływać ani 
do nerwowej, ślepej 
bieganiny za tysiącem 
spraw, ani do błogiego 
oddawania się medy-
towaniu. Słowa, jakie 
do nas kieruje, lepiej 
oddają zachęty czy 
napomnienia: ,,Opa-

miętaj się!”, czy: ,,Zastanów się!” Obudź się! Nawróć 
się! Nie pozwól dalej sobą popychać! Do czego Jan 
tak naprawdę nas zachęca albo na co chce nas przy-
gotować? Gdyby posłużyć się metaforami Izajasza, 
to należałoby powiedzieć, że chce nas przygoto-
wać na potężne trzęsienie ziemi i na wielkie zmiany, 
a nawet do nich zachęcić. Ewangelista Łukasz nie 
chce, żebyśmy słuchali Jezusa bez tego poprzedza-
jącego nawoływania Jana, które ma nas obudzić, 
l Kościół nie pozwala nam przystąpić do stajenki, 
zanim nie wysłuchamy nad Jordanem głosu Jana, 
proroka pustyni. Żadna droga prowadząca do świąt 
Bożego Narodzenia nie może ominąć jego wołania 
do nawrócenia. Boże Narodzenie jest dla przebudzo-
nych, dla tych, którzy w Adwencie odpędzali sobie 
sen z oczu. Jan nie che nas uśpić, choć chciałby, że-
byśmy dobrze śnili, marzyli, ale z szeroko otwartymi 

oczyma i z tęsknotą, która popycha do działania. Co 
jest krzywe, powinno zostać wyprostowane; co jest 
nierówne, wyrównane! To jest Adwent – czas, żeby 
stać się prawym i wyprostować się, czas naprawienia 
nieprawości i przebaczenia win. Tak przeżyć Adwent 
i w ten sposób zbliżać się krok za krokiem do pokoju, 
który obwieszcza Boże Narodzenie, już byłoby czymś 
wielkim!

Hans Reithofer

Niedziela III Adwentu – 13.12.2009
Łk 3,10–18 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go 
tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpo-

wiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, 
który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo 
czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć 
chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czy-
nić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic wię-
cej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też 
i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpo-
wiadał: „Nad nikim się 
nie znęcajcie i nikogo 
nie uciskajcie, lecz po-
przestawajcie na swo-
im żołdzie”. Gdy więc 
lud oczekiwał z napię-
ciem i wszyscy snuli 
domysły w sercach co 
do Jana, czy nie jest 
on Mesjaszem, on tak 
przemówił do wszyst-
kich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy 
ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 
rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Du-
chem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku 
dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze 
do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. 
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił 
dobrą nowinę.

Refleksja niedzielna:
„Cóż więc mam czy mamy czynić?” - niezłe py-

tanie. Takiego pytania nie stawiają jednak ludzie, 
którzy napinają pierś w poczuciu własnej prawości, 
uczciwości, świętości, lecz – tak jak w Ewangelii – cel-
nicy i żołnierze. Byli nlelubiani, chwiejni, zmienni, 
ale musieli być ludźmi poszukującymi, pytającymi 
i dlatego wyruszyli w drogę. Wyruszyli ze swoich 
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Intencje modlitwy na grudzień

wiosek i miast na pustynię, do Jana, tego osobliwego 
proroka, który nie przebierając w słowach wstrząsa 
sumienia.

Byli zaś nie tylko poszukującymi i pytającymi, 
lecz także, co się podkreśla, oczekującymi. ,,Oczeki-
wać na coś albo na kogoś” oznacza podnieść wzrok 
na coś innego albo kogoś innego, l często jest tak, że 
to albo ten są więksi niż ja sam. Oczekujący wycią-
gają się ku tej większej rzeczywistości, która w naszej 
wierze nazywa się,,Bogiem”. Są gotowi dla samych 
siebie, dla własnego dobra dowiedzieć się, co się 
naprawdę liczy i co jest ważne, co naprawdę posila 
i co jest trwałe. „Oddzielić plewy od pszenicy” – mówi 
się w Ewangelii, l często są gotowi wynająć się do 
służby czy przyjąć służbę.

Nie wszyscy od razu musimy stać się Janem, 
który idzie za Jezusem i nie wzdryga się nawet przed 
śmiercią męczeńską. Wszyscy powinniśmy być jed-
nak poszukujący, pytający, oczekujący – otwarci 
na przychodzącego Mesjasza. Szczególnie w tym 
adwentowym czasie.

Chrisłine Rod MC

Człowiecze, w każdą niedzielę Adwentu spędź 
przynajmniej chwilę w radosnym oczekiwaniu 
i ciszy. W przeciwnym razie w ogóle nie będziesz 
wiedział, od czego zacząć w następnym tygodniu. 
A cóż dopiero w Boże Narodzenie...

Intencja ogólna:
Aby dzieci były szanowane i kochane i nigdy nie 
stawały się ofiarami rozlicznych form wyzysku.

Intencja misyjna: 
Aby w Boże Narodzenie narody ziemi uznały w 
Słowie wcielonym światłość oświecającą każde-
go człowieka, a kraje otwarły drzwi Chrystusowi, 
Zbawicielowi świata.

Chwila

NIEDZIELA II ADWENTU, 6 grudnia 2009
Słowo Boże: Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6

PONIEDZIAŁEK, 7 grudnia 2009
wsp. św. Ambrożego, bpa i doktora Kościoła 
Słowo Boże: Iż 35,1-10; Łk 5,17-26
Św. Ambroży jest patronem pszczelarzy.

WTOREK, 8 grudnia 2009 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Słowo Boże: Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38

ŚRODA, 9 grudnia 2009, wsp. św. Jana Diego 
Cuauhtlatoatzin, wizjonera MB Guadalupe
Słowo Boże: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

CZWARTEK, 10 grudnia 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: Iż 41,13-20; Mt 11,11-15

PIĄTEK, 11 grudnia 2009 
wsp. św. Damazego I, papieża
Słowo Boże: Iż 48,17-19; Mt 11,16-19

SOBOTA, 12 grudnia 2009 
wsp. NMP z Guadalupe 
Słowo Boże: Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13

NIEDZIELA III ADWENTU, 13 grudnia 2009
Słowo Boże: So 3,14-18; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18
Rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe
28 rocznica ogłoszenia stanu wojennego

PONIEDZIAŁEK, 14 grudnia 2009, wsp. św. Jana 
od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
Słowo Boże: Lb 24,2-7.15-17; Mt 21,23-27
Drugi dzień Rekolekcji Adwentowych

WTOREK, 15 grudnia 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: So 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32
Trzeci dzień Rekolekcji Adwentowych

ŚRODA, 16 grudnia 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 45,6-8.18.21-25; Łk 7,18-23
Zakończenie Rekolekcji Adwentowych

CZWARTEK, 17 grudnia 2009, dzień powszedni 
Słowo Boże: Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17
Dni powszednie od 17 do 24 grudnia są prze-
znaczone na bezpośrednie przygotowanie do 
uroczystości Narodzenia Pańskiego.

PIĄTEK, 18 grudnia 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: Jer 23,5-8; Mt 1,18-24

SOBOTA, 19 grudnia 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: Sdz 13,2-7.24-25; Łk 1,5-25
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Święta Bożego Narodzenia 

bez Boga?

Myśli św. Jana Vianneya
Nie bójmy się częstej Komunii świętej
Błogosławione są czyste dusze, które mają szczęście jednoczyć się z Jezusem przez Komunię!
W niebie będą jaśnieć jak piękne diamenty, ponieważ Bóg będzie się w nich przeglądał.

Wiadomo, kiedy dusza godnie przyjęła sakrament Eucharystii. Jest tak zanurzona w miłości, prze-
niknięta nią i przemieniona, że nie można już jej poznać w jej słowach i czynach. Jest pokorna, 
cicha, miłosierna i skromna; jest w zgodzie ze wszystkimi, zdolna do największych ofiar.

Boże Narodzenie, a właściwie to co nim nie jest 
już od dwóch tygodni jest widoczne w krzy-

czących reklamach telewizyjnych i na wystawach 
sklepowych. Według nich udane święta gwaran-
tuje zakup nowego sprzętu, wymyślny prezent 
dla kogoś bliskiego, ładnie przystrojona choinka, 
smakowitości stołu wigilijnego i świątecznego. 

Ani jednego słowa na temat przyczyn: po co 
to wszystko, dlaczego, co takiego wydarzyło się 
kiedykolwiek, co upoważnia nas do takich przy-
gotowań? Czyżby jeszcze jedno Boże Narodzenie 
bez BOŻEGO NARODZENIA? 

Jeśli tak miałoby być, to słusznie gdzieś tam 
są próby zmiany nazwy tych świąt na chociażby 
Święta Zimy, czy może Święta Kolorowych Bombek 
i Lampek. Bo dla ludzi niewierzących zbliżające się 
święta takimi są. W tych świętach nie ma Boga, 
choć i dla tych ludzi Chrystus Pan przyszedł na zie-
mię jako Człowiek z miłości. Ale Go nie rozpoznali, 
nie uwierzyli, nie przyjęli. Nawet mogą trzymać 
opłatek w ręku, który jest rzekomo zwiastunem 
radości świątecznej, mogą nawet nucić kolędę 
„Wśród nocnej ciszy…”, ale ich serce wciąż jest 
szczelnie zamknięte na przyjęcie Prawdy, iż Bóg 
z miłości do człowieka przyszedł na świat w Oso-
bie małego Dziecka, w warunkach urągających 

ludzkiej godności, aby być dla wszystkich: boga-
tych i biednych, mających dom i bezdomnych, 
szczęśliwych i mających poczucie beznadziei. Co 
zrobić, aby nie spłycić i rozmydlić zbliżających się 
świąt, nie sprowadzić ich do czysto zewnętrznego 
wymiaru? 

Owocnie przeżyć czas Adwentu, bo po to Bóg 
nam ten czas daje, mówiąc: „czuwajcie, przygotuj-
cie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, nawra-
cajcie się, przemieńcie wasze życie, porzućcie zło, 
przestańcie zabijać i niszczyć, opowiedzcie się po 
stronie miłości i bądźcie jej świadkami. Adwent, 
czyli przyjście Pana, to ostateczne przy końcu cza-
sów, ale także i to w tajemnicy Jego Narodzenia 
w każdym, kto Go przyjmie i na to pozwoli – czas 
modlitwy, skupienia, rozważania słów Boga w Bi-
blii zawartych, a jak stać na więcej, to poranne 
Roraty ze św. Janem Marią Vieneyem wskazują-
cym drogę do Nieba, a dla wszystkich REKOLEK-
CJE ADWENTOWE, które pomogą oczyścić nasze 
brudy i wyprostować drogi, pomogą w prawdzie 
Bożego słowa widzieć siebie, godność dziecka 
Bożego, ale też opłakując własne grzechy przyjąć 
dar Bożego miłosierdzia, przebaczającej Miłości 
i wreszcie może uwierzę, że Bóg mnie kocha, On 
naprawdę mnie kocha.

„Życzę sobie, by każdego roku 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę łaski dla całego 
świata. Przez to nabożeństwo ześle niezliczone łaski dla ciała i duszy. Moim życzeniem jest, aby 
ta Godzina łaski została upowszechniona i żeby cały świat się o tym  dowiedział. Kto w tym 
czasie będzie się modlił w kościele lub w domu i wyleje łzy żalu, znajdzie pewną pomoc i uzyska 
z mojego Serca opiekę i łaski. Mam przygotowany bezmiar łask dla wszystkich dzieci, które 
słuchają mego głosu i moje życzenia biorą sobie do serca. Dzięki modlitwy w tej godzinie ześle 
niezliczone łaski dla duszy i ciała, będą liczne nawrócenia. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże 
wielkie miłosierdzie, jeśli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci.”

Godzina łaski dla całego świata – 8 grudnia godz. 12.00 – 13.00

Matka Boża do włoskiej pielgrzymki Pieriny Gilli. Mantichiari – 8 grudnia 1947 r.
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Rok Kapłański w Kościele
Kromka chleba 
Księdza Michała
„Przyjdzie czas, gdy z obozów koncen-

tracyjnych i więzień będziemy wydobywali 
prochy ludzi, którzy tam polegli i będziemy 
ich wynosili na ołtarze” – powiedział papież 
Pius XII, którego pontyfikat przypadł na trud-
ne czasy II wojny światowej.

Na ołtarze wyniesionych zostało już wielu 
męczenników tamtego okresu. W śród nich 
jest Michał Piaszczyński. Był on zacnym ka-
płanem i poetą. Posiadał wybitne zdolności 
pedagogiczne. Stąd w sierpniu 1939 roku 
został mianowany rektorem Seminarium 
Mniejszego (gdzie wcześniej był jego ucz-
niem) i dyrektorem Gimnazjum Biskupiego 
w Sejnach. 7 kwietnia 1940 roku został aresz-
towany, a w grudniu tego roku zmarł w obozie 
w Sachsenhausen. 

W obozie, według świadectwa współ-
więźnia ks. Kazimierza Równego – „był du-
chowym przewodnikiem dla nas, pocieszał 
wszystkich, a wieczorem,  gdy położyliśmy 
się spać na siennikach na podłodze, odma-
wiał z nami modlitwy i wygłaszał krótkie 
konferencje ascetyczne. Zawsze wyróżniał 
się swoją postawą i był zbudowaniem dla 
nas na co dzień”.

Przykładem życia potwierdził to, o czym 
mówił innym. W obozie zdobył się na akt 
heroiczny. Kiedy nadzorca  bloku odebrał 
Żydom dzienną porcję chleba, ks. Piaszczyń-
ski sam głodny, podszedł do żydowskiego 
adwokata o nazwisku Kott i podzielił się swoją 
porcją chleba. Ten przyjął dar ze wzruszeniem 
mówiąc: „ Wy katolicy wierzycie, że w waszych 
kościołach jest żywy Chrystus, który kazał 
księdzu podzielić się ze mną”.

Opisany fakt łatwo odnieść do ewange-
licznej sceny, kiedy Chrystus poleca swoim 
uczniom, aby zatroszczyli się o głodnych – 
słuchających Jego słów: „Wy dajecie im jeść” 
(Mk 6,37). Z pewnością tyle razy w swoim 
życiu Ksiądz Michał czytał i rozważał te słowa, 
wielokrotnie ich treść przybliżał swoim ucz-
niom, wychowankom i alumnom. Przypomi-

nał też innym wiernym, 
siostrom zakonnym 
i kapłanom.

Nadal uczy nas dzie-
lić się z innymi chlebem 
i sercem. Oddał życie, 
aby inni mogli żyć, a to 
poucza i zobowiązuje. 
13 czerwca 1999 roku 
Ojciec Święty Jan Pa-
weł II beatyfikował 108 
męczenników, bohaterskich świadków wiary 
okresu II wojny światowej. W śród nich znalazł 
się gorliwy kapłan związany z Sejnami – ks. 
Michał Piaszczyński.        (Irena) 

Piosenka na Roraty – 2009 

Droga do nieba
Chciałbym odnaleźć drogę,
Do skarbu prawdziwego, 
Do skarbu który nasyca,
I nie chcesz już innego.

Refren
Jak odnaleźć drogę
Dla mnie i dla ciebie.
Skarbów nie ma na ziemi,
Są ukryte w niebie.

Jak odnaleźć drogę,
Jak żyć, co robić trzeba,
Choć, pokażę ci drogę,
Pokażę ci drogę do nieba.

Pan wybiera dla ciebie
Tych, którzy mówią o niebie.
Pomagaj im święty Janie
Odpowiadać na to wezwanie.
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Adwentowy 
czas oczekiwania

Adwentem rozpoczyna Kościół swój 
rok liturgiczny. Adwent – z łaciń-
skiego „adwentus” – oznacza dosłow-

nie przyjście”. Być może nazwę tę chrześcijanie 
zapożyczyli od starożytnego zwyczaju istnieją-
cego w Rzymie. Każdorazowe uroczyste wejście 
cesarza do Rzymu, a przede wszystkim do świą-
tyni w uroczystości państwowe – oczekiwanie 
na niego i powitania – nazywano „adwentus”, 
czyli „nadejście”. Czuwanie jest zasadniczym 
mottem Adwentu.

Treścią Adwentu jest tajemnica grzechu 
pierworodnego oraz skutków, jakie nieposłu-
szeństwo pierwszych ludzi sprowadziło na 

rodzaj ludzki. Jednak Bóg pierwszy zwraca 
się do człowieka i ofiarowuje mu swoje prze-
baczenie. Obiecuje zesłać swego Syna, który 
przez śmierć na krzyżu zadośćuczyni Bogu 
za winę, Adama.

Zanim Bóg zesłał Zbawiciela, przez wiele 
lat przygotowywał ziemię na Jego przyjście. 
Działał przez proroków. Nawoływał do poku-
ty, ukazywał w znakach wielkość mającego 
nastąpić Odkupienia.

Liturgia Adwentu ukazuje nam dwie 
wielkie postacie: proroka Izajasza i św. Jana 
Chrzciciela. Pierwszy jest uosobieniem tęsk-
noty Starego Testamentu, to prorok, który 
zostawił najwięcej przepowiedni odnośnie 
Mesjasza. Jan Chrzciciel wskazuje na Zba-
wiciela, który już przyszedł i niedługo roz-
pocznie swą misję.

Adwent charakteryzuje jeszcze jedno: mo-
tyw maryjny. To Matka Zbawiciela miała być 
w wyrokach Bożych jakby drabiną Jakubową, 
po której zeszło na ziemię Zbawienie! Ona to 
była biblijną tęczą, zapowiadającą pojedna-
nie nieba z ziemią, kres gniewu i kar. Maryja 
jest gwiazdą zaranną, zapowiadającą koniec 
nocy oczekiwania, a bliskość Jego przyjścia. 
Tę prawdę odnajdujemy we Mszy św. poran-
nej zwanej Roratami.

To już tradycja: od XIII w. tłumnie spieszą 
Polacy na Roraty, wyznając przez to swoją 
głęboką wiarę w rychłe przyjście Chrystusa. 
Przez cały Adwent czekamy na moment, aż 
Maryja poda nam swego Syna w stajence 
betlejemskiej w noc świętą i błogosławioną, 
noc sprzed dwóch tysięcy lat, kiedy to Bóg 
wszedł w historię człowieka, by wyrwać go 
z nędzy grzechu, by dać mu szansę zbawienia 
wiecznego. Gdy tak pojmiemy sens Adwentu, 
będziemy mogli być pewni, że Adwent jest 
czasem łaski, której nie zmarnowaliśmy.

                                                    Jan Uryga
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Zapomniany muzyk 
Bronisław Jasionowski (1871–1945) 
ukochał Sejny

NON OMNIS MORIAR – nie wszystek umar-
łeś wspaniały ojcze mego ukochanego męża 
Piotra. Jako osoba wysokiej kultury, a zarazem 
skromna – w życiu hołdowałeś maksymie 
– OMNIA MEA MECUM PORTO – wszystko, co 
posiadam, noszę z sobą (wg Cycerona są to 
słowa jednego z 7. greckich filozofów Biosa 
z Prieny opuszczającego kraj ojczysty) – naj-
większym bogactwem człowieka jest jego 
wartość wewnętrzna. 

Urodził się w Bakałarzewie 1 lutego 1871 
roku. Uczył się w jedenastoklasowej szko-
le w Bargłowie Kościelnym, którą ukończył 
w 1882 roku. W latach 1886–1891 pobierał 
nauki w Szkole Muzycznej w Kosowie, pogłę-
biając jednocześnie wykształcenie w zakresie 
sześcioklasowego gimnazjum. 

W roku 1901 odbył studia w Kościelnej 
Szkole Muzycznej w Bawarii. W 1902 roku 
objął posadę organisty w Łomży. Dawał też 
lekcje śpiewu w dwuklasowej Szkole Miej-
skiej, przygotowując uczniów na wyższe stu-
dia muzyczne w klasie organów. W 1912 roku 
objął opsadę w Grodnie, gdzie przebywał 
do 1915 roku. Po wejściu wojsk niemieckich 
do miasta – wyjechał do Mariampola, gdzie 
pracując jako organista, przez rok uczył w Pol-
skiej Szkole. W okresie lat 1916–1922 praco-
wał w Kijowie, ucząc w polskich „ochronkach”. 
Tam powstało wiele kompozycji, których 
zapisów nie pozwolono Mu przywieść do 
Sejn. Zdeponowano je w Muzeum w Wilnie. 
Starania mojego męża Piotra o odzyskanie 
zapisów nutowych kompozycji swego ojca 
nie powiodły się. Dopiero w 1997 roku, dzięki 

staraniom w Konsulacie Litewskim, udało się 
część odbitek kserograficznych, które przeka-
załam do Muzeum Ziemi Sejneńskiej. W 1922 
roku mój teść przyjął posadę w Gimnazjum 
św. Kazimierza s Sejnach. Był świetnym peda-
gogiem i dalej komponował, był kuratorem 
Sejn i okolic. 

Mój teść był osobą zdyscyplinowaną, 
dowodem czego zapis chórzystów z 15. 12. 
1944 r. i wspomnienia ludzi starych, którzy 
Go znali i jeszcze żyją. Gdy panowała grypa 
i całe grono pedagogiczne chorowało, to „Jaś” 
przez szereg dni, codziennie przez 5 godzin 
dawał lekcje śpiewu.

Był wielkim patriotą. W 1939 roku całą 
sejneńską drukarnię i zbiory książek zdepo-
nował w chlewie, dla zamaskowania stała 
tam trzoda. Wszystkie zachowane książki 
przekazałam do muzeów, domów kultury 
i bibliotek. Zmarł w 1945 roku, spoczywa na 
cmentarzu w Sejnach.

                                       Czesława Jasionowska

Roratnia
Spowita welonem, opromieniona Światłem Chrystusa,
Stoisz wzniosła, a pokorna, adwentowa – oczekująca.
Zapraszasz choć ciemno,
Weź lampion, ogrzeję Cię Moim płomieniem Miłości,
Ale przejdź ścieżką roratnią do świątyni...
                                                                     (Barbara Popiołek)
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Zapowiedzi przedślubne:
Mariusz Jagłowski, kawaler z Łumbie, 

Parafia tutejsza i Jolanta Bagan, panna z Kras-
nopola.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą 
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sa-
kramentu małżeństwa.

Sakrament Chrztu Świętego:  
22/11/2009 
– Przemysław Palanis 

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  0875162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Radosław Góralski, ks. Piotr Swędrowski, ks. Bernardas Augaitis.

Odeszli do wieczności:
 Antoni Berezecki, Sejny (l. 98) zm. 18/11/2009
 Marta Gulan, Sejny (l. 86) zm. 18/11/2009
 Witold Leończyk, Klejwy (l. 72) zm. 20/11/2009
 Mirosław Skupski, Sejny (l. 43) zm. 27/11/2009

Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 
(suma), 13:00 (w jęz. lit.), 17:30, w dni powsze-
dnie – 6:30, 8:00, 17:30.
W kaplicy dojazdowej w Krasnowie o godz. 13.00;
w kościółku w Żegarach – w niedzielę g. 10.00 (w 
jęz. lit.)
w kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.

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

Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy i dru-
gi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30  w 

pilnych sprawach tel. 0875163090
Katolicka Poradnia Rodzinna czynna w każdą 
środę w godzinach 16.00 –18.00 na plebanii 
1 piętro.

Spotkania modlitewnych grup „WIECZER-
NIK”: dorośli – w każdy czwartek, osoby uza-
leżnione od nałogów – w każdy piątek, młodzież 
– w każdą sobotę. Wszystkie spotkania po wie-
czornej Mszy św. w salce katechetycznej obok 
zakrystii w bazylice.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w czasie 
Eucharystii o godz. 10.00 w II i IV niedzielę miesiąca.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone 
na tzw. wkład własny na remont klasztoru 
(wymiana stolarki okiennej i dokończenie re-
montu wirydarza klasztoru i prace remontowe 
frontonu bazyliki, wszystkie te prace zostały w 
tej chwili zakończone, zbieramy na zapłacenie 
zaległości). Jak dotąd ofiary złożyło 468 rodzin 
na sumę 33 630 zł.

Rosińska Wanda, Sejny, Konopnickiej 
Makarewicz Janina i Jan, Stabieńszczyzna
Moroz Edmund, Sejny, 22 Lipca 
Dudanowicz Zofia i Czesław, Gawiniańce 
Terlecki Zenon, Olszanka 
Letkiewicz Józefa, Sejny, Wojska Polskiego 
Staniewicz Danuta i Marian, Zaleskie 
Derdzikowska Eugenia, Sejny, Parkowa 
Bykas Maria i Tadeusz, Sejny, Łąkowa 
Perwejnis Zofia, Zaleskie 
Dąbrowscy Anna i Jerzy, Sejny, 11 Listopada 
Milewscy Jan i Helena, Sejny, 11 Listopada 
Dulewicz Bogumiła, Podlaski 
Rydzewscy Hanna i Tomasz, Sejny, Pl. Św. Agaty 

Jasińscy Marzena i Marek, Degucie 
Wojciechowscy Maria i Eugeniusz, Sejny, Wojska 
Polskiego 
Suchocka Zofia, Sejny, Piłsudskiego 
Ścibior Tadeusz, Kętrzyn, Ogrodowa 
Sobolewscy Wiesław i Dorota, Sejny, Pl. Św. Agaty 
Brunejko Dorota i Józef, Bubele 
Ołów Zofia, Sejny, Konarskiego 
Czarkowscy, Sejny, Konarskiego 
Suchodolscy, Zaruby
Milewscy Aneta i Tomasz, Zaruby 
Popiel Grzegorz i Irena, Sejny, Młynarska 
Jurgielanis E.K. Sejny, Emilii Plater 
Kaufman Adam, Sejny, Wojska Polskiego 
Andrejczyk Regina, Posejanka 
Namiotkiewicz Anna, Sejny, Łąkowa 
Koperek Maria i Zdzisław, Sejny, Świerczewskiego 
Rzeniecka Marianna, Sejny, Parkowa 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Oto na wieńcu adwentowym zapłonęła druga świeca. Przypomina nie tylko, że przeżywamy 
drugą niedzielę Adwentu, ale i to, że Adwent przekracza półmetek. To bardzo krótki okres litur-

giczny. Pomyślmy, jak wygląda nasze adwentowe czuwanie, jak wypełniamy adwentowe postanowienia, 
a zwłaszcza – jak wygląda nasze przygotowanie do sakramentu pojednania.

2 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy we wtorek, 8 grud-
nia. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych, a my będąc parafią, której przewodzi Matka 

Boża Sejneńska winniśmy szczególnie pobożnie obchodzić tę uroczystość. Maryja, przeznaczona od 
wieków, by stać się Matką Syna Bożego, na mocy Jego zasług została poczęta bez grzechu pierworod-
nego. Uciekając się pod Jej obronę, prośmy o zachowanie czystości naszych serc, wszak to o ludziach 
czystego serca Jezus powiedział, że są błogosławieni. Msze św.: 6.30; 8.00; 10.00; 16.00 (z udziałem 
dzieci); 17.30; 18.30 (z udziałem młodzieży).

3 Rodziców i dzieci klas drugich przygotowujących się do pierwszego pełnego udziału w Eu-
charystii zapraszamy we wtorek, 8 grudnia na Mszę św. o godz. 16.00, w czasie której będzie 

poświęcenie i wręczenie dzieciom medalika jako znaku chrześcijańskiej wiary. 

4 Trzecia niedziela Adwentu przybliża nas już bardzo do drugiej części tego okresu, w której za-
czniemy bezpośrednie przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten etap adwentowego 

czuwania rozpocznie się w najbliższy czwartek, 17 grudnia. Pan jest coraz bliżej. Czy w naszych sercach 
znajdzie odpowiednie miejsce, w którym mógłby się narodzić?

5 W trzecim tygodniu Adwentu przeżywamy nasze REKOLEKCJE ADWENTOWE, czas słuchania 
słowa Bożego i oczyszczenia duszy z grzechów, aby Tajemnica Wcielenia Syna Bożego, a więc 

Jego narodzenie mogło się dokonać w sercu każdego z nas. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Andrzej 
Najda z Łomży. Program rekolekcji zamieszczamy poniżej.

6 Nieodłącznym elementem Adwentu jest przygotowanie oprawy świąt Narodzenia Pańskiego, 
a zwłaszcza wieczerzy wigilijnej. Postarajmy się o pobłogosławione opłatki rozprowadzane 

przez naszą Parafię, które będą znakiem jedności całej naszej parafialnej rodziny.

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
13-16.12.2008

NIEDZIELA III ADWENTU – 13 GRUDNIA
  7.00 – Msza św. z udziałem wszystkich
  8.30 – Msza św. z udziałem młodzieży
10.00 – Msza św. z udziałem dzieci
11.30 – Suma 
13.00 – Msza św. w języku litewskim
13.00 – Krasnowo
17.30 – Msza św. z udziałem wszystkich

PONIEDZIAŁEK – 14 GRUDNIA
  6.30 – Msza św. roratnia z krótką homilią
  9.00 – Msza św. z udziałem wszystkich
11.00 – Msza św. z udziałem wszystkich
13.00 – Msza św. w języku litewskim
15.30 – Msza św. z udziałem dzieci
17.00 – Msza św. z udziałem wszystkich
18.30 – Msza św. z udziałem młodzieży

WTOREK – 15 GRUDNIA 
  6.30 – Msza św. roratnia z krótką homilią
  9.00 – Msza św. z udziałem wszystkich
11.00 – Msza św. szczególnie dla  chorych  i star-
szych. Błogosławieństwo „lurdzkie”
13.00 – Msza św. w języku litewskim
15.30 – Msza św. z udziałem dzieci
17.00 – Msza św. z udziałem wszystkich
18.30 – Msza św. dla młodzieży

ŚRODA – 16 GRUDNIA 
  6.30 – Msza św. roratnia z homilią
  9.00 – Msza św. z udziałem wszystkich
11.00 – Msza św. z udziałem wszystkich
13.00 – Krasnowo
14.30 – Żegary
15.30 – Msza św. z udziałem dzieci
17.00 – Msza św. z udziałem wszystkich
18.30 – Msza św. dla młodzieży
                          Prowadzi Ks. dr Andrzej Najda z Łomży 
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Intencje mszalne 06–20.12.2009 r.

NIEDZIELA II ADWENTU, 6 grudnia 2009 r.
07:00 +Natalia (10 rocz.) +Kazimierz +Helena Wil-

kiel i rodzice
08:30 +Zofia (13 rocz.) +Stefan +Ryszard Radziwiłko
10:00 +Euganiusz (6 rocz.) +Witold Staśkiewicz
11:30 O błog. Boże dla Koła Różańcowego św. 

Franciszka 
13:00 +Wincenty +Marianna +Michalina +Broni-

sława Chmielewscy
13:00  Krasnowo: +Romuald Fejfer (greg6)
17:30 +Bronisława Michalkiewicz (2 rocz.) 

PONIEDZIAŁEK, 7 grudnia 2009 r.
06:30  +Henryk Jaroszewicz i rodzice 
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 Dziękczynna w 70 rocz. urodz. Marianny i o błog. 

Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej
08:00 O błog. Boże i  zdrowie dla Anny i Aldony 

i za zm. z rodz. Ogórkisów
08:00 +Anna +Albin +Mieczysław z rodz. Sikorskich
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Bogdana Pankie-

wicza i dla rodziny
17:30  +Daniel +Bronisław Lewkowicz
17:30 +Romuald Fejfer (greg7)

WTOREK, 8 grudnia 2009 r. 
Urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP
06:30  +Marianna +Stanisław +Robert Czeszkie-

wicz i zm. z rodziny
08:00  Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i opiekę 

MB Sejneńskiej dla Marianny Klimasara w 90 
rocz. urodz. i dla rodziny

08:00 +Bronisław +Anna Dobuszyńscy +Jan +Ma-
rianna Zabielscy +Józef +Emil

10:00  +Józef Wirbał (4 rocz.) 
16:00  +Romuald Fejfer (greg8)
17:30 +Piotr Wojciechowski
18:30  O błog. Boże i zdrowie dla Andrzeja Pankie-

wicza i dla rodziny

ŚRODA, 9 grudnia 2009 r.
06:30  +Leokadia Jodango
06:30 +Antoni +Jan i z rodz. Witkowskich i Szlaużysów
7:00 kaplica Sióstr: +Zofia Namiotko (10mc)
08:00  +Leokadia Kaszkiel 
08:00  +Adam Fiutowski (1 rocz.)
08:00 +Romuald Fejfer (greg9)
17:30  +Natalia Paszkiewicz (29 rocz.)
17:30  +Konstanty +Magdalena Jurkiewicz +Helio-

dor +Władysław +Anna Senda

CZWARTEK, 10 grudnia 2009 r.
06:30 +Bolesław Małkiński 
06:30  +Stefania +Michalina +Izydor Rekuć
08:00 +Witold +Stanisława Grablewscy

08:00 +Edward Andruszkiewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Romuald Fejfer (greg10)
17:30  +Józef Fidrych (11mc)
17:30  +Jadwiga Waluś (5mc)
17:30 +Bronisław +Anna Dobuszyńscy

PIĄTEK, 11 grudnia 2009 r.
06:30  +Marianna Wołyniec
06:30 +Romuald Fejfer (greg11)
08:00  +Stanisław +Bronisława Namiotko i z rodz. 

Żegarskich
08:00 +Henryk Szoka (8 rocz.) i jego rodzice
08:00 +Marianna +Antoni +Lucjan i z rodz. Staś-

kielów
17:30  +Zofia +Władysław (1 rocz.) Zdancewicz
17:30 +z rodz. Jakubowskich 
17:30 +Stanisław Zdancewicz (miesiąc od pogrzebu)
 
SOBOTA, 12 grudnia 2009 r.
06:30  +Anna +Bronisław Paciukanis
06:30 +Witold Wydro (miesiąc od pogrzebu)
08:00  +Kazimierz Basiaga
08:00 +Jadwiga +Tadeusz Krzywińscy i ich rodzice
08:00 +Romuald Fejfer (greg12) 
17:30  +Janina Tomkiewicz (10 rocz.) i jej rodzice
17:30 +Anna Grudzińska (5mc)
17:30 +Stanisław Delnicki (18 rocz.)

NIEDZIELA III ADWENTU, 13 grudnia 2009 r. 
REKOLEKCJE

07:00 +Izydor (29 rocz.) +Marianna Klucznik
08:30 +Grzegorz Myszczyński
10:00 +Franciszek i z rodz. Korzenieckich
11:30 +Romuald Fejfer (greg13)
13:00 O błog. Boże i zdrowie dla rodz. Czerlanisów
13:00  Krasnowo: Za parafian
17:30 +Aleksander Gober 

PONIEDZIAŁEK, 14 grudnia 2009 r. REKOLEKCJE
06:30  +Józef +Konstanty Misiukanis 
09:00 O pojednanie i zgodę w małżeństwie Kata-

rzyny i Andrzeja i opiekę MB Sejneńskiej
11:00 +Stanisława +Piotr Suchoccy
13:00 (w jęz. litewskim) +Magdalena Leończyk
15:30 +Marianna Kozakiewicz
17:00 +Marianna +Piotr Mazurkiewicz
17:00  +Antoni +Klara z rodz. Ogórkisów
18:30 +Romuald Fejfer (greg14)

WTOREK, 15 grudnia 2009 r. REKOLEKCJE
06:30  +Janina +Wiesław Pachuccy 
09:00 +Romuald Fejfer (greg15)
11:00 +Antoni Święcicki
13:00 (w jęz. litewskim) 
15:30 +Władysław +Józefa Ejdulis
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Katechezy dla dorosłych prowadzone są w naszej Wspólnocie w niedziele, poniedziałki i czwartki 
po wieczornej Mszy św., a więc około godz. 18.00. Mają one na celu pobudzenie w nas pragnienia 
życia wiarą żywą opartą o prawdę, że Jezus zmartwychwstał i żyje i chce mnie uczynić radosnym 
i szczęśliwym.

17:00 +Marianna (8 rocz.) +Bolesław +Stanisław 
Szczuka i ich rodzice

18:30 +Janusz Turynowicz (12 rocz.)

ŚRODA, 16 grudnia 2009 r. REKOLEKCJE
06:30  O błog. Boże i zdrowie dla Jana Jakubowskiego  
09:00 +Antoni +Sławomir z rodz. Pajewskich
11:00 +Olgierd Biernacki
13:00 Krasnowo:+Romuald Fejfer (greg16)
14:30 Żegary (w jęz. litewskim): 
15:30 +Jan Milewski (7mc)
17:00  +Adela +Stanisław Krakowscy
18:30 +Honorata +Zygmunt Malinowscy

CZWARTEK, 17 grudnia 2009 r.
06:30 +Bronisław (31 rocz.) +Helena Bielscy + Józef 

Korzeniecki (2 mc) 
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla rodz. Raglis
08:00 +Stanisław Bizio (6mc)
08:00 +Romuald Fejfer (greg17)
17:30  +Bronisław Namiotko (2 rocz.)
17:30  +Teresa +Franciszek Kotarscy
17:30 +Amelia +Aurelia +Henryk Luto

PIĄTEK, 18 grudnia 2009 r.
06:30  +Henryk Miszkiel (6mc)
06:30 +Weronika +Franciszek Paszkiewicz
08:00  +Anna Podbielska (3 rocz.)

08:00 +Grzegorz Siemianis
08:00 + Romuald Fejfer (greg18)
17:30  +Henryk Balewicz (7 rocz.)
17:30 +Anna Wołyniec (11 rocz.) 
17:30 +Aniela Szruba (24 rocz.)
 
SOBOTA, 19 grudnia 2009 r.
06:30  +Marta Gulan (miesiąc od pogrzebu)
06:30 +Zygmunt +Józefa Moroz
08:00  +Stefan +Stanisława +Jan z rodz. Dobuszyńskich
08:00 +Józef Szulewski (19 rocz.)
08:00 +Romuald Fejfer (greg19) 
17:30  +Zygmunt Gwiazdowski (10 rocz.)
17:30 +Zygmunt Buraczewski +Antoni Macianis 

(13 rocz.) +Alina Poźniak
17:30 +Józef Teodorowicz (1 rocz.)

NIEDZIELA IV ADWENTU, 20 grudnia 2009 r.
07:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneń-

skiej dla Dariusza i Ewy i ich dzieci
08:30 +Paweł Żegarski
10:00 +Krzysztof Milewski (2 rocz.)
11:30 +Henryk Stefański +Marianna +Mieczysław
13:00 +Jurgis Svetlauskas ( 6 rocz.) Seima Kmie-

liausku
13:00  Krasnowo: +Romuald Fejfer (greg20)
17:30 +Marta Staniewicz 

Odwiedziny chorych w domach:  
sobota 19 grudnia od godz. 9.00. 
Adresy chorych i starszych zgłaszamy w zakrystii. Można również telefonicznie: 87 5162141. 
Nie dotyczy osób odwiedzanych w pierwsze piątki miesiąca.

Naszemu czuwaniu adwentowemu patronują: 
· W poniedziałek, 7 grudnia – święty Ambroży, wybitny biskup Mediolanu, wspaniały nauczyciel, 

który skutecznie zwalczał błędy arian. Prośmy, by jego orędownictwo było umocnieniem dla profeso-
rów i wykładowców teologii. Święty Ambroży jest też patronem pszczelarzy. Delektując się miodem, 
dziękujmy Bogu za tak wspaniały dar i prośmy o błogosławieństwo dla wszystkich pszczelarzy.

· W poniedziałek 14 grudnia – święty Jan od Krzyża, reformator zakonu karmelitańskiego i autor 
wybitnych dzieł duchowości chrześcijańskiej. Wzywajmy orędownictwa tego świętego, wypraszając 
potrzebne łaski do pełnego przeżywania tajemnicy Bożego Narodzenia.
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Z ŻYCIA PARAFII

Moim wielkim przeżyciem, a zarazem spełnie-
niem marzeń podczas tej pielgrzymki była 

możliwość bycia bardzo blisko, bo tuż przy grobie 
naszego Papieża Polaka Jana Pawła II. Właśnie wte-
dy modliłem się do Niego za wszystkich bliskich, za 
wszystkich ludzi na całym świecie, a szczególnie za 
chorych, cierpiących i potrzebujących, aby Pan Bóg 
był z każdym człowiekiem, każdego dnia i wspierał 
nas w codziennym życiu. Modlitwa ta była dla mnie 
czymś wyjątkowym, ponieważ czułem się tak, jak-
bym rozmawiał z samym Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II, o czym bardzo marzyłem od wielu lat, 
gdy byłem jeszcze małym dzieckiem.

 Drugim takim ważnym dla mnie miejscem 
było San Giovanni Rotondo, gdzie żył Ojciec Pio. 
Święty Ojciec Pio całe swoje życie poświęcił innym 
ludziom, idąc im z pomocą, pomagał ludziom cier-
piącym, chorym, potrzebującym. Miał dar języków, 
dzięki czemu rozumiał każdego człowieka różnej 
narodowości i po kilka godzin dziennie udzielał 
sakramentu pokuty ludziom z różnych zakątków 
świata. Ojciec Pio posiadał dar upraszania Pana 
Boga o cuda poprzez modlitwę. Był powołany 
przez Boga, o czym świadczą otrzymane przez 
niego stygmaty.

Naprawdę niesamowite wrażenie wywarło na 
mnie miejsce cudu Eucharystycznego w Lanciano, 
gdzie podczas Mszy świętej w czasie Eucharystii, 
chleb przemienił się w prawdziwe ciało Chrystusa 
a wino w krew. Cały ten czas pielgrzymowania jest 

Z pielgrzymki do Rzymu

dla mnie niezwykłym czasem, gdyż mogłem tak 
bardzo wiele zobaczyć, być w tylu niesamowitych 
miejscach i dowiedzieć się tak wiele. 

                                                   (Łukasz Skarzyński 
                                      – uczeń 3kl. 1LO w Ostrołęce)


