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Witaj Dzieciąteczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy.

MOC SŁOWA
Niedziela IV Adwentu – 20.12.2009
Łk 1,39-45

W

tym czasie Maryja wybrała się i poszła
z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w
jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała
ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się
słowa powiedziane Ci od Pana”.
Refleksja niedzielna:
Dzisiejsza Ewangelia mówi o nawiedzeniu Najświętszej Maryi Panny, mianowicie o odwiedzeniu
przez Maryję swojej krewnej Elżbiety. Spodziewa się
dziecka i udaje się do swej krewnej, która była już
– choć „posunięta w latach” – „w szóstym miesiącu”.
Obecnie słowo „nawiedzenie” ma raczej pejoratywne znaczenie i może być synonimem takich słów.
jak „trapić”, „nękać” czy „dotykać”. A zatem używa się
go, mówiąc o kataklizmach, klęskach, chorobach,
nieszczęściach.. Na przykład mówimy: „okolicę nawiedziła powódź”, „kogoś nawiedzają nieszczęścia,
choroby”. Dawniej jednak słowo to było używane
w sensie „przyjść do kogoś w odwiedziny” czy po
prostu „odwiedzić kogoś”, a więc oznaczało spokojne,
niekłopotliwe, niefrasobliwe spotkanie.
Mając na myśli nawiedzenie, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, z pewnością chodzi o odwiedziny
pełne spokoju, radości, zadziwienia, choć zapewne
i Bóg miał w nich swój udział.
Michael Becker
Narodzenie Pańskie – 25.12.2009
J 1,1-18

N

a 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.



Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby
zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli
przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym,
aby zaświadczyć o Światłości. 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 między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan
daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach:
„Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po
mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż
był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo
zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy
nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie
Ojca, o Nim pouczył.
Refleksja świąteczna:
Słowo, urodzone w ubogiej stajni, stało się ciałem - ze wszystkimi konsekwencjami. Stało się ciałem to znaczy człowiekiem w jego pełnej ziemskiej
egzystencji: potrzebującej, narażonej na zranienie,
śmiertelnej. Nie ma w niej nic boskiego, a jednak
Bóg w swej odwiecznej mądrości postanowił stać
się właśnie człowiekiem. Dlaczego? Postąpił tak
z miłości: „Bóg bowiem tak umiłował świat, że wydał
swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne” (J 3,16).
Z miłości Bóg przyszedł na ten świat, licząc się ze
wszystkimi i ostatecznymi konsekwencjami tego
kroku. Ponieważ chciał, by nasze życie było pełne
światła, przyszedł do naszej ciemności – do ogarniającego nas lęku, do przerażającej nas przemocy
i do zatruwającej nasze życie nienawiści.
Z chwilą Bożego Narodzenia nie wszystko od
razu, jak na za wołanie, zmieniło się na lepsze. Ale
wszystko odtąd jest inne. W każdym miejscu na świecie, żaden człowiek nie jest już odtąd sam.Niezależnie, dokąd idziemy czy musimy iść, Bóg, który stał się
człowiekiem, zawsze idzie przed nami.
Michael Tillmann

SIEWCA

Niedziela Świętej Rodziny – 27.12.2009
Łk 2,41-52

R

odzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy
wracali po skończonych uroczystościach, został
Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego
Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie
pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do
Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po trzech dniach
odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni
bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten
widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do
Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec
Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On
im odpowiedział:„Czemuście Mnie szukali? Czy nie
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli tego,
co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do
Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w
łasce u Boga i u ludzi.
Refleksja niedzielna
W dzisiejszym czytaniu Ewangelii w sposób całkowicie naturalny tradycje religijne wplatają się w
codzienne życie i są przeżywane we wspólnocie,
nawet jeśli trzeba poświęcić kilka dni roboczych.
Natomiast w czasach dzisiejszych nawet niedzieli
grozi niebezpieczeństwo stania się zwykłym dniem
roboczym, a przerwanie z powodów religijnych choć
na jakiś czas codzienności wydaje się czystą utopią.
Czy jednak sami dajemy naszym dzieciom przykład,
że Kościół jest miejscem, w którym możemy wzmocnić się, by podołać trudom codziennego życia? Pytania rodzi też reakcja Maryi i Józefa: „Synu, czemuś
nam to uczynił?” A mianowicie, jak my reagujemy,
gdy nasze dziecko odkrywa w sobie powołanie duchowne? Gdy syn, który kiedyś ma przejąć interes
rodziców, oświadcza, że chce zostać księdzem? Gdy
córka nagle powiada, że idzie do klasztoru? Czy staramy się wtedy zrozumieć nasze dzieci? Czy znajdują
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w nas oparcie? A może rzucamy im kłody pod nogi?
Pytamy: „Synu, czemuś nam to uczynił?” „Córko,
czemuś nam to uczyniła?” l czy jesteśmy gotowi dać
się przekonać?
Peter Kane
Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi – 01.01.2010
Niedziela II po Narodzeniu Pańskim
– 03.01.2010
Łk 2,16-21

P

asterze pospiesznie udali się do Betlejem
i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące
w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im
zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy,
którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze
opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie
te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze
wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co
słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy
nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię,
nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł,
zanim się poczęło w łonie Matki.
Objawienie Pańskie – 06.01.2010
Mt 2,1-12

G

dy Jezus narodził się w Betlejem w Judei
za panowania króla Heroda, oto Mędrcy
ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie
jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy
bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król
Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał
więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i
wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci
mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak
napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie
jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który
będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich
dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując
ich do Betlejem, rzekł:„Udajcie się tam i wypytujcie
starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście
mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni
zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed
nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem,
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo
się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię
z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu
pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu
dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we
śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą
udali się do ojczyzny.



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Wigilia w rodzinie

N

adchodzą Święta. Jak co roku jesteśmy do
nich przygotowani pod każdym względem.
Zadbaliśmy o zakupy, prezenty, przystrojoną pięknie choinkę. A wszystko po to, aby
zapewnić sobie i rodzinie jak najwięcej miłych
i wzruszających wrażeń. Pamiętajmy jednak, jako
ludzie wierzący, że Boże narodzenie przeżywane
w naszych rodzinach powinno mieć nade wszystko wymiar duchowy. Proponowany poniżej Wigilijny Rytuał Rodzinny może być dla nas pomocą
w duchowym i religijnym przeżyciu tegorocznego
spotkania przy Wigilijnym stole.
Wieczerza Wigilijna to najważniejsze wydarzenie rodzinne tego wieczoru. Pamiętajmy więc
o tym, żeby zasiąść do niej w
odświętnym stroju, koniecznie wyłączając przed tym
telewizor. Na stole nakrytym
białym obrusem powinny znaleźć się:
• Pismo Święte oraz świeca, jako symbole obecnego
wśród nas Chrystusa, który
rozjaśnia ciemności grzechu i przemawia do nas w swoim słowie,
• Opłatek wigilijny, którym będziemy się dzielić.
Dzielenie się opłatkiem to zwyczaj staropolski.
W tej uroczystej chwili wybaczamy sobie wszelkie
urazy, pieczętując zgodę pocałunkiem,
• Wolne nakrycie. W naszej mentalności jest
ono przeznaczone dla człowieka biednego i wyraża naszą otwartość i gotowość na przyjęcie tego
wieczoru każdego, kto pojawi się w naszym domu.
W dawniejszej tradycji wolne nakrycie było wyrazem
pamięci o zmarłych dla których kładziono na talerzu
odrobinę każdej potrawy i cząstkę opłatka.
Wigilijny Rytuał Rodzinny
1. Cała rodzina gromadzi się przy Wigilijnym
stole. Ojciec może w kilku słowach przybliżyć cel
tego uroczystego spotkania tymi lub podobnymi
słowami:
Kochani, gromadzimy się jako rodzina wierząca, aby świętować pamiątkę narodzenia Boga
- Człowieka. Ten Wigilijny wieczór oraz całe Święta
są dla nas okazją, abyśmy ofiarowali sobie nawzajem więcej czasu i miłości. Za chwilę połamiemy
się białym opłatkiem, wybaczając sobie wszystkie



urazy i prosząc Boga, by napełnił nasz dom zgodą
i wzajemnym poszanowaniem. Będziemy prosili
Boże Dziecię o błogosławieństwo dla nas samych
oraz dla osób, które są bliskie naszym sercom.
2. Matka zapala świecę mówiąc: Światło Chrystusa domownicy odpowiadają: Bogu niech będą
dzięki.
3. Cała rodzina może zaśpiewać kolędę (np.
„Wśród nocnej ciszy”).
4. Jedno z dzieci odczytuje fragment Pisma Św.
(Mt 1.18-25) zwracając się do zgromadzonych:
Słuchajmy słów Ewangelisty, który jako zwiastun Dobrej Nowiny przybliża nam to, co jest dzisiaj radością naszych serc.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki
Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim
zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem
sprawiedliwym i nie chciał narazić
Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął
tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu
się we śnie i rzekł: „Józefie, synu
Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki: albowiem z Ducha Świętego jest to, co
się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz
imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego
grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto
Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą
imię Emanuel, to znaczy „Bóg z nami”. Zbudziwszy
się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł
Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie
zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu
nadał imię Jezus”.
5. Po odczytaniu fragmentu, Ojciec bierze
opłatek i składa rodzinie życzenia, po czym wszyscy czynią podobnie.
6. Po życzeniach cała rodzina zasiada do wieczerzy.
W oczekiwaniu na Pasterkę można ubogacić
wieczór wspólnym śpiewaniem kolęd.
Drodzy Parafianie! Żywimy nadzieję, iż proponowany Rytuał pomoże Wam w chrześcijańskim
przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia w Waszych
rodzinach. Szczęść Boże.
SIEWCA

Wraz z Nowonarodzonym Chrystusem przyszła do nas bezgraniczna
miłość i wielka nadzieja na odkupienie. To przejaw wielkiej troski Boga
o człowieka. Boże Dziecię rodzi się w Betlejemskim Żłobie. Jego
Człowieczeństwo stało się językiem, którym Pan przemawia do ludzi
w sposób najpełniejszy i najbardziej przekonywujący. Przychodzi, by
błogosławić, nieść dobrą nowinę o miłości i dobroci Boga, by pokazać drogę Światła i Prawdy.
Wszystkim Parafianom, Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności
i obfitych łask Narodzonego Jezusa, na cały nadchodzący rok
życzy Ksiądz Proboszcz Zbigniew Bzdak i wikariusze.
KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA IV ADWENTU, 20 grudnia 2009
Słowo Boże: Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45
PONIEDZIAŁEK, 21 grudnia 2009,
wsp. św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła
Słowo Boże: So 3,14-18a; Łk 1,39-45
WTOREK, 22 grudnia 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 1,24-28; Łk 1,46-56

CZWARTEK, 31 grudnia 2009,
VII Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Słowo Boże: 1J 2,18-21; J 1,1-18
Dziękczynienie za kończący się Rok.
PIĄTEK, 1 stycznia 2010, NOWY ROK,
Urocz. Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi
Słowo Boże: Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
Światowy Dzień Modlitwy o Pokój

ŚRODA, 23 grudnia 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: Ml 3,1-4.23-24; Łk 1,57-66

SOBOTA, 2 stycznia 2010, wsp. św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów
Słowo Boże: 1J 2,22-28; J 1,19-28

CZWARTEK, 24 grudnia 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 7,1-5.8-12.14.16; Łk 1,67-79

NIEDZIELA II PO NARODZENIU PAŃSKIM, 3 stycznia 2010
Słowo Boże: Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-5.9-14

PIĄTEK, 25 grudnia 2009, NARODZENIE PAŃSKIE
Pasterka: Słowo Boże: Iż 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14
Msza w dzień: Iż 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

PONIEDZIAŁEK, 4 stycznia 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: 1J 3,7-10; J 1,35-42

SOBOTA, 26 grudnia 2009,
Święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika
Słowo Boże: Dz 6,8-10.7,54-60; Mt 10,17-22

WTOREK, 5 stycznia 2010, dzień powszedni
Słowo Boże: 1J 3,11-21; J 1,43-51

NIEDZIELA, 27 grudnia 2009,
Święto Świętej Rodziny,
Słowo Boże: Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,41-52

ŚRODA, 6 stycznia 2010,
Urocz. Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli
Słowo Boże: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Błogosławieństwo kredy i kadzidła. Modlitwa za
misje. Taca na misje

PONIEDZIAŁEK, 28 grudnia 2009,
Święto Świętych Młodzianków
Słowo Boże: 1J 1,5-2,2; Mt 2,13-18

CZWARTEK, 7 stycznia 2010,
wsp. św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera
Słowo Boże: 1J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25

WTOREK, 29 grudnia 2009,
V Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Słowo Boże: 1J 2,3-11; Łk 2,22-35

PIĄTEK, 8 stycznia 2010
Słowo Boże: 1J 4,7-10; Mt 6,34-44
Modlitwa za borykającymi się z problemami uzależnień i za rozbite małżeństwa

ŚRODA, 30 grudnia 2009,
VI Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Słowo Boże: 1J 2,12-17; Łk 2,36-40
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SOBOTA, 9 stycznia 2010
Słowo Boże: 1J 4,11-18; Mt 6,45-52



N

ie wiem jak daleko było do Medeii, gdzie
według biblijnej Księgi Tobiasza, Anioł
Rafał wiódł autora do kochanej kobiety. Myślę,
że mnie wcale nie było bliżej z Podkarpacia na
Sejneńszczyznę - do mojej wybranki, którą poznałem latem 1951 roku, a 50 - tą rocznicę naszego
małżeńskiego pożycia właśnie obchodzimy. Nie
wiem także, czy wiódł mnie Anioł Rafał, czy mój
Anioł Stróż, jedno jest pewne, nie zawiodłem się
na wyborze mego przewodnika.
Szmat czasu te 50 lat - w dobrych, takich sobie
a czasem trudnych chwilach. Zawsze wspierani
prawdami wiary i ubogacani praktykami religijnymi, pokonywaliśmy trudy życia, wychowania
córki, problemy naszej pracy zawodowej. To także specyficzny charakter mojej pracy, ponad 30
lat stałej dyspozycyjności wobec przełożonych,
który w naturalny sposób odbijał się na naszym
życiu rodzinnym. Te wszystkie trudne lata umacniały i konsolidowały nasze małżeństwo. Zawsze
umieliśmy dostrzegać niby promyki - jaśniejsze
strony życia, cieszyliśmy się z najdrobniejszych
sukcesów.
Doczekaliśmy także wielkich nagród, bo tak
odczytujemy spotkania z Ojcem Świętym – Janem
Pawłem II. Pierwszy raz w 1990 roku w czasie grupowej pielgrzymki do Rzymu, możliwość bliskiego kontaktu po porannej Mszy św. na Ogrodach
Watykańskich, kilku słów zamienionych z Ojcem
Świętym w czasie prezentacji grupy.



Fot. Arturo Mari

JAK TOBIASZ DO MEDEII

Drugie spotkanie, to udział we Mszy św. 8
czerwca 1999 roku w Ełku, gdzie udaliśmy się wraz
z wnuczętami, zresztą na ich wyraźne życzenie.
Trzecie spotkanie z Ojcem Świętym mieliśmy
zaszczyt odbyć na Placu Świętego Piotra w Rzymie w środę dnia 6 października 1999 roku, w
czasie Jego pierwszej po letniej przerwie audiencji generalnej. Po zakończeniu audiencji Ojciec
Święty długo pozostawał na podium, siedział na
tronie i przyjmował przedstawicieli wielu państw,
dyplomatów, hierarchów Kościoła. Potem, dzięki
wspaniałemu Ojcu Hejmo, który odpowiadał m.in.
za pielgrzymki przybywające z Polski, pośród nielicznej grupy Polaków, dane nam było przeżyć
cudowną chwilę. W bezpośredniej bliskości klęczeliśmy z żoną przed tronem, przekazując Ojcu
Świętemu pozdrowienia z Sejn i Wigier. Na te słowa
Ojciec Święty ożywił się i powtórzył za nami „...
Sejny, Wigry...”, prosiliśmy o błogosławieństwo w
40 lecie naszego małżeństwa. Przekazaliśmy w
darze kosz słoi z miodem, udekorowany gałązkami
laurowymi.
Te cudowne chwile, jak mgnienie oka pozostają dla nas darem, wspaniałą nagrodą, prezentem
- na który pracowaliśmy, wspierając się nawzajem
przez te długie lata. Ważnym w naszym pożyciu
pozostawała zawsze szczodrość w obdarowywaniu się nawzajem, tym najpiękniejszym z darów
– miłością.
Eugeniusz
SIEWCA

WIGILIA NA SYBERII
G

dy sięgnę pamięcią do minionych lat
dzieciństwa, Wigilia Bożego Narodzenia
jawi mi się zawsze jako czas wyjątkowy i radosny.
Nawet, jeżeli był to czas poniewierki i niewoli.
A takie były Polaków święta na Syberii. Utkwiły
mi w pamięci szczególnie trzy wigilie.Najbardziej
mroczną wieczerzą wydaje mi się ta obchodzona
w Siewiernoj Kargowie Archangielskoj Obłasti
w 1940 r.
Po wielogodzinnej pracy w tajdze zmęczeni,
zziębnięci rodzice wracają do baraku. Już jest ciemno, tę ciemność rozpraszają płonące łuczywa, rozpalony piec (jeden na pół baraku, który podzielony
był na cztery klitki zamieszkałe przez sześć rodzin).
Czeka nas wspaniała uczta – ziemniaki polane
grzybowym sosem. Są i prezenty „biereśćianki”
(kubeczek z kory brzozowej) wykonane przez 14letniego Zbyszka.
Mam to szczęście, że zasiadam do stołu z rodzicami. Czwórka moich rówieśników dzieli się
opłatkiem – chlebem tylko z mamami. Los ich
ojców i starszych braci nie jest znany. Składamy
sobie życzenia przez łzy. Nasz smutek i tęsknotę
koją kolędy i wiara w moc Bożego Dzieciątka, które
przeniesie nas „cudem na Ojczyzny łono”.
Wreszcie po opuszczeniu posiołku – obozu
jesteśmy w Tałmience. W kuchni, w której kąt z łaski
wydzierżawiła nam gospodyni, suszą się niepięknie pachnące baranie jelita przeznaczone na struny. Pod piecem leży cielątko. Na stole lepioszki
i kapuśniak. Mimo tych prymitywnych warunków
życia – radość. Czekając na tatę, wychodzimy przed
dom. Rozgwieżdżone niebo, wokół biel śniegu.
W oddali sylwetka ojca, już jest obok nas. Całuje
mamę, a potem mnie.

Już niedługo święta
będziemy spędzać pod polskim niebem.
Pomoże nam
i doprowadzi
nas tam Pan
Jezus Chrystus; tak mówi
mój ojciec,
który nigdy
nie kłamie.
Po kilku
latach
już
ostatnie Święta Bożego Narodzenia na
wygnaniu 1945 r. Na dworze trzaskający mróz,
zaspy śnieżne, burian. Zmierzch zapada szybko,
zawieja przycicha. Do naszego, pokoju w dwuizbowej chacie przybywają zaprzyjaźnieni rodacy.
Jest bardzo uroczyście. Płonie lampa naftowa, na
stole gałązki świerku, opłatek przysłany z Polski
i specjały wyczarowane z ziemniaków , kapusty,
grzybów. Nieważne potrawy z ryb. Wiadomo, że są
nieosiągalne, podobnie jak owoce, orzechy i ciasta.
Najważniejsza jest prawda o narodzinach Mesjasza
i płynąca stąd atmosfera radości i braterstwa. Łamiemy się opłatkiem. Nikt nie wstydzi się łez.
„Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi” – śpiewamy i jesteśmy szczęśliwi.
Alicja Tujakowska

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Komunikat

W lutym 2010 roku minie 70 rocznica największych wywózek ludności Polski na Syberię. Naszych
rodaków zsyłano z różnych powodów, przede wszystkim dlatego, że byli Polakami. My żyjący mamy
obowiązek pamiętać o ludziach, którzy przeżyli piekło sowieckich łagrów.
Losy dziesiątków tysięcy ludzi zamieszkałych przed wojną w Polsce północno-wschodniej
i zesłanych następnie przez Sowietów do nieludzkich łagrów pozostają w wielu przypadkach
wciąż nieznane.
W naszym mieście pamięta się o bohaterach i czci się ich pamięć. Tak też będzie 14 lutego 2010
roku, kiedy odbędą się uroczystości poświęcone Sybirakom.
Na uroczystości, które rozpoczną się Mszą świętą serdecznie zapraszamy już dziś. O szczegółach
poinformujemy w późniejszym terminie.
Jeżeli, ktoś zna lub znał ludzi których losy wiążą się z tą nieludzką ziemią – Syberią, bardzo
prosimy o przekazanie informacji do biura Stowarzyszenia Ziemia Sejneńska.
Nr 21/2009



Ks. Radosław Góralski

By odnaleźć Boga…!
M

oże nie wiele mówi ten tytuł. Jedno jest
pewne – tego „By odnaleźć Boga” najbardziej nam potrzeba. Bo stale Go gubimy, stale
oddalamy się, i na rozdrożach wybieramy drogi„na
skróty”. Tłumaczymy, że tak o wiele łatwiej prościej!
A Bóg wciąż przychodzi, przychodzi szukając cię.
A ty wciąż uciekasz! Tylko przed kim? Przed sobą,
przed bolesną prawdą, przed spotkaniem.
„Być świadkiem Miłości” – niezwykle trudne
zadanie, ale z drugiej strony łatwe. Człowiek jakoś boi się Boga, ale to nie jest bojaźń ta właściwa, potrzebna. To raczej lęk przed świętością,
lęk przed szukaniem szerokich horyzontów. A na
nich Pan chce cię widzieć. Jeśli spotkasz Boga,
jeśli Go zobaczysz tak prawdziwe oczyma wiary,
wtedy nie będziesz uczył się bycia Świadkiem.
Wtedy po prostu nim się staniesz, tak zwyczajnie
prawdziwie. I odkryjesz Boga żywego, tego który
rodzi się w Betlejem w „Domu Chleba”, tego który
przychodzi, by cię ratować, by dać ci prawdziwą
nadzieje, tą której ci potrzeba, tą bez której umierasz, zastygasz.
Tyle świąt, tyle choinek, tyle prezentów, a Bóg
wciąż nie odkryty, wciąż zapomniany, pozostawiany sam sobie. A ty? Panicznie boisz się samotności.
Narzekasz, że nikt o tobie nie pamięta, że jesteś
sam! A Bóg? Co ma powiedzieć, ten który przyszedł, a człowiek Go nie widzi, nie spotyka, nie
wychodzi naprzeciw. To straszne. Św. Jan Maria
Vianney, powtarzał: „Nie pozwól ty twój Bóg był
sam. Nie pozwól Mu na samotność”. Jakże przejmujące jest to wołanie. Jakże aktualnie przemawia
do naszego serca.

Tylko jak ciężko przebić skorupę naszej obojętności, zatrzymać nas byśmy przestali się kręcić
wokół własnej osi. To tak szkodliwe że przyprawia
nas o zawrót głowy. Takie tempo życia sprawia
że człowiek nie może wytrzymać z samym sobą,
zaczyna wariować na własnym punkcie. I nie nawrócony, szuka winy – ale niestety nie w sobie. I to
jest bardzo smutne.
Bóg przychodzi z nadzieją, rodzi się jako Dziecię, mały bezbronny człowiek, całkowicie zdany na
wolę innych. To zaufanie zawsze mnie zachwyca.
Jestem pełen podziwu jak Bóg bardzo nam ufa
– to wprost niepojęte i zdumiewające. A jednak
wciąż prawdziwe. Bóg wszystko nam tłumaczy,
Bóg jest nie zwykle logiczny i jasny. Ale trzeba Go
szukać, trzeba zadać sobie trud, trzeba wejść na
drogę, odkryć prawdę, szukać Boga.
Kryzys naszych czasów to kryzys miłości
– kryzys jej braku. I to jest największa choroba.
Brak Boga, to brak miłości. Brak ciszy, modlitwy,
rozmowy. A z tego rodzą się największe choroby,
nasze nerwice, depresje, dolegliwości sercowe,
nowotwory itd. I szukanie lekarstw wszędzie, ale
nie tam gdzie trzeba. Przypomina się ta ewangeliczna kobieta która od dwunastu lat cierpiała na
upływ krwi, i całe swoje mienie straciła, nikt nie był
w stanie jej pomóc. To straszne, kiedy człowiek nie
ma z nikąd pomocy. Zostaje sam sobie.
Miłość jest najlepszym lekarstwem – Bóg jest
jedynym lekarstwem i ratunkiem dla świata. Bóg,
który przychodzi w ciszy, który chce narodzić się
dla mnie i dla ciebie i to jest niezwykłą szansą,
której nie możemy zmarnować.

Członkowie Akcji Katolickiej składają wszystkim parafianom najserdeczniejsze
życzenia świąteczne. Niech Boże Dzieciątko wielkie w Swym ziemskim ubóstwie
błogosławi, przyniesie poczucie życiowego spełnienia, wewnętrznej radości
i pokoju ducha. Matka Najświętsza, która tak cudownie opiekowała się maleńkim
Chrystusem niech otoczy nas wszystkich płaszczem swej
miłości i pomoże bezgranicznie zaufać Bogu.
Niech Chrystus narodzony w Betlejemskim Żłobie narodzi
się również w każdej osobie!
SZCZĘŚĆ BOŻE!
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Ks. Bernardas Augaitis

Bracia i Siostry!

Umiłowani przez Chrystusa i Maryję!
Mylimi ir brangūs, Broliai ir Seserys!

W

tym przedziwnym, wyjątkowym okresie
nasza najukochańsza Matka znowu wzywa nas, byśmy uważnie i z miłością spojrzeli na Jej
Syna. Będziemy przeżywać prawdę: „Emmanuel
– Bóg z nami!”
Około 2000 lat temu w swoim Narodzeniu Bóg
pochylił się nad każdym człowiekiem – przytulił go
do swojej twarzy. Sam niczego nie potrzebując,
będąc w całej Pełni, Niewidzialnym - niesłychanym
sposobem sam siebie uniżył do stworzenia. Będąc
Wieczny przyjął naszą przejściowość i kruchość,
umierając haniebną śmiercią jak zbrodniarz, chociaż był sprawiedliwym i
bez grzechu.
Maryja, prawdziwa
Matka Kościoła, podobnie jak pierwszy raz w
stajni, w Betlejem bez
zarzutu i z czułą Miłością dzisiaj patrzy na nas,
jakby chcąc powiedzieć:
„Proszę! Bądźcie moimi
wyciągniętymi rękami
do tych, którzy stracili nadzieję! Wszystkim,
którzy nie poznali Bożej
Miłości, pokażcie Drogę
do Nieba!” Te słowa to
jakby echo nadzwyczajnych dzieł w naszej parafii. Każdy dzień wcześnie
rano razem ze skromnym
księdzem, św. Janem Marią Vianeyem, nasza Matka
każdego osobno zaprasza, by przytulić się do Jej
Serca. Jak Bóg w każdej porze czasu znajduje tych,
którzy chcą naśladować uniżeniem Jego Syna?
Odpowiedz brzmi: oni wszyscy znaleźli Maryję.
Teraz też Matka Boża szuka tych, którzy nie
lękali się zawierzyć Jej Niepokalanemu Sercu. Wzywa, by stać się Jej synami i córkami dosłownie.
Tych, którzy darowali Jej Miłość całemu Stworzeniu! Od „fiat” naszej Matki zaczęło się Boże Życie.
Ciało Chrystusa – to Kościół! To ty i ja! Zapraszajmy
Syna Maryi również do swojego serca, do swego
domu. Niech każdy, kto spotyka nas w tym pełnym
łaski Bożonarodzeniowym czasie, powie w swym
sercu: „Do mnie uśmiechnęła się Matka Boża!” a
także: „Bóg mnie kocha!” Amen!
Nr 21/2009

Š

iuo ypatingu ir išskirtiniu laiku mūsų Dangiškoji Motina vėl kviečia mus dėmesingai
ir su meile pažvelgti į Jos Sūnų. Vėl lyg iš naujo
išgyvensime Tiesą: Emanuelis – „Dievas su mumis”! Maždaug prieš du tūkstančius metų savuoju
Gimimu Dievas pasilenkė prie kiekvieno žmogaus
– švelniai prisiglaudė prie kiekvieno iš mūsų veido. Pats nieko nestokodamas, neregėtu-negirdėtu
būdu save pažemino iki kūrinio, prisiimdamas
mūsų laikinumą ir mirdamas baisiose kančiose kaip
nusikaltėlis, nors buvo teisus ir be nuodėmės.
Marija, būdama Bažnyčios Motina, šiandien be
kartėlio ir su Meile žvelgia į mus panašiai, kaip
pirmąkart Prakartėlėje.
Ji tarsi norėtų paskyti:
„Prašau, būkite mano
ištiestomis rankomis
tiems, kurie neturi vilties!
Visiems, kurie nepažino
Dievo Meilės, parodykite
kelią į Dangų!”
Šie žodžiai, yra lyg
nuostabių pasikeitimų
mūsų parapijoje aidas.
Kas rytą, kartu su kukliuoju kunigu šv.Jonu Marija, kiekvieną asmeniškai
mūsų Motina kviečia
glaustis prie Jos Širdies!
Kodėl Dievas visais laikais randa Tų, kurie seka Jo
Sūnaus nusižeminimu, nuolankumu? Atsakymas:
Jie visi atrado Mariją.
Dabar, Dievo Motina ieško tų, kurie nepabūgtų
įžengti į Jos Nesuteptą Širdį! Kviečia tapti Jos
„sūnumis ir dukterimis” tikrąja šio žodžio prasme!
Tapti tais, kurie dovanotų Jos Motiniškos Širdies
meilę visai Kūrinijai!
Dievo Motinos „Fiat”, prasidėjo Dieviška
Gyvybė! Kristaus Kūnas yra Bažnyčia. Tai Tu ir aš.
Pakvieskime Marijos Sūnų į savo širdį, į savo namus.
Tegul Kalėdų laikotarpy mus sutiksiantys
žmonės su džiaugsmu pasakys: „Tai tiesa – man
nusišypsojo Dievo Motina! Mane myli Dievas”.
Amen!



bp Józef Zawitkowski

List do Ciebie na Boże Narod
Pocztą niebieską
otrzymałem list różańcowy
z zaproszeniem do stajenki,
gdzie Bóg się narodził.
Co? Bóg się narodził?
Przecież jest wieczny;
nie rodzi się, nie umiera,
a JEST!
Głowa mi pęka
od tego zamyślenia...
Dziś ziemia drży i niebo drży
od tej Miłości Maleńkiej.
Jestem tu więc.
Zapatrzyłem się w Ciebie,
Dzieciątko Boże,
Boże mój Wielki!
Anieli grają,
pchają się pasterze.
Matka karmiąca,
Józef mówi pacierz,
Królowie klękają,
wołek i osiołek
spokojnie żują siano.
Chyba nic się nie stało,
Bóg się tylko narodził.
Wybałuszam oczy,
język kołkiem stanął,
nic Ci nie powiem
i nic nie zaśpiewam.
List Ci napisałem
i kładę pod siano,
Matka Ci go przeczyta
w którąś noc nieprzespaną.
***
Za wcześnie się narodziłeś.
Nic nieprzygotowane.
Herod podły rządzi,
gospoda ludzi pełna,
kwatery zajęte.

Gdyby to było teraz...
Patrz!
Piękne hotele i restauracje,
zajazdy, motele,
tyle wolnych pokoi.
Chór byśmy wynajęli,
ten Stuligroszowy
albo Rubikowy,
albo Arkę Noego
- dla Dzieciątka.
Wszystkie telewizje by nagrały
Boże Narodzenie.
W świat by ludziom posłały
na pocieszenie.
Wszystkich państw króle
by przyjechali, ci koronowani
i ci bez głowy.
Służba zdrowia by ozdrowiała...
z wyprawką dla mamy,
z mlekiem ciepłym, z butelką,
ze smoczkami, z kaszką manną,
i wszystko za darmo.
Potem żłobek, przedszkole,
bez stresów wychowanie.
Wszystko Ci damy,
tylko daj nam święty spokój,
Królewiczu – Panie!
Osiołka i wołka
zabierzemy do zoo,
gwiazdki z nieba i bombki
weźmiemy dla dzieci,
niech im wszystko świeci.
***
Zawstydziłem się, Jezu,
Dzieciątko Boże.
Jednakże ja to między bajki wiozę.

Przecież wszystko jest inaczej.
Narodziłeś się wtedy,
gdy przyszła pełnia czasów.
Nie było miejsca dla Ciebie.
Dziś tak samo albo gorzej.
Któż by przyjął w hotelu
włóczęgów,
i to jeszcze kobietę,
co spodziewa się dziecka?
Cóż to kogo obchodzi,
że narodził się Człowiek?
Dla telewizji, dla radia i gazet
nudna, szara rzecz.
Płacz Dziecka,
kołysanka Matki
- tego się nie sprzeda.
Trudne czasy, herodów tyle!
Jezu Chryste, Panie!
Dzieciątko Boże,
Boże mój Wielki!
Wół Ciebie poznał,
osiołek padł na kolana,
a ja do Ciebie
ze szkiełkiem i okiem,
i z propagandą.
Wstyd mi teraz.
Boga chciałem poprawiać.
Za duży wiatr na moją łysinę.
Nie napiszę Ci listu.
Tamten podrę w strzępy.
Wiary mojej kruszynę
przyjmij – Boże mój Wielki.
Nóżki Twoje całuję
i oddechem je ogrzewam.
W Komunii Cię przyjmę
jak kruszynę chleba.
Śpij, Dziecino,
snem zadziwienia.
Niech ziemia drży i niebo drży
od Twego dziś narodzenia.
„Różaniec” nr 12 (690)
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Ja, Miłość Chrześcijańska...
Puk, puk!
Otwórz święty Piotrze! Kto tam? Ja Miłość.
Jaka Miłość? Chrześcijańska. Święty Piotr uchylił
nieco podwoi, ale całkiem ich nie otworzył, gdyż
doświadczenie nauczyło go wielkiej ostrożności.
Więc przez szparkę tylko zapytał: A ty tu czego
chcesz? Schronienia. Jak to schronienia? Bo nie
mam się gdzie podziać. A przecież kazano ci mieszkać na ziemi. Ale ludzie mnie wypędzili. Bójże
się Boga! Więc dla kilku złych ludzi wyrzekłaś się
swojej świętej służby i swego posłannictwa?
Mnie nie kilku ludzi wypędziło, ale wiele narodów ziemskich. Święty Piotr roztworzył całkiem
drzwi, wyszedł na zewnątrz raju i siadł przed bramą
na kamieniu. Cóż sie stało zapytał z niepokojem?
O! Ale widzę, że nie przyszłaś tu sama. Kogoż to
ze sobą prowadzisz? To są moje córki: Sprawiedliwość, Litość i Prawda. Wypędzono je także? Tak. Nie
ma już dla nas miejsca między narodami ziemi.
Ciągle mówisz o narodach ziemi, ale się przecież zastanów. Ludzie zawsze grzeszyli przeciw
tobie, narody zawsze wiodły ze sobą wojny okrutne, a jednak nie uciekłaś od nich. Ludzie grzeszyli
i narody wiodły wojny okrutne, ale w głębi serc
miały wiarę i przekonanie, że to ja powinnam być
podstawą ich życia. Teraz ta wiara wypaliła się do
cna. Nie zostało z niej ani śladu, święty Piotrze i
dlatego naprawdę ja już nie mam nic do roboty na
ziemi... Skądże to poszło, zapytał święty Piotr?
Miłość Chrześcijańska wyciągnęła ramię ku
dołowi, gdzie w otchłaniach przestrzeni widać

było wibrującą kulę ziemską i wskazawszy na niej
palcem ciemną plamę odrzekła: Stamtąd. Święty
Piotr utkwił oczy w ową ciemną plamę, patrzył długi i wreszcie rzekł: Widzę miasto, a w nim i naokół
mnóstwo pomników. Pomników tego, któremu
na imię było: Nienawiść. Dlaczego nie próbowałaś
iść gdzie indziej?
Poszłam za Zachód, ale tam cały kraj w stronnictwach i nawet bracia braci tak nienawidzą, że
zupełnie nie było dla mnie miejsca. Mogłaś pójść
jeszcze dalej, za morza. Nie miałam pieniędzy.
No, a w drugą stronę od miasta Nienawiści? Nie
miałam paszportu. Nigdzie nie mogłaś? Nigdzie.
Więc gdyby nasz Pan Ukrzyżowany chciał znowu
zstąpić na ziemię? Och, Święty Piotrze, nie puszczono by Go lub wyszydzono. Nastała chwila milczenia, po czym Apostoł podniósł głowę, spojrzał
ze smutnym zdziwieniem na Miłość Chrześcijańską
i zapytał: Ale powiedz mi wreszcie, co im zastąpi
Jego naukę i ciebie?
A ona odrzekła: Powiadają, że pogoń za zdobywaniem rynków zbytu, rywalizacja, fałsz, nienawiść, wojny, kłamstwa, pogarda... Święty Piotr jeszcze raz spojrzał na kulę ziemską i powiedział: Może
jednak ludzie opamiętają się i zwrócą się do Boga z
prośbą o powrót na ziemie Miłości Chrześcijańskiej
i jej córek: Sprawiedliwości, Litości i Prawdy...
Henryk Sienkiewicz „Pisma zapomniane i nie
wydane”. (wybrała Irena)

Myśli Proboszcza z Ars o świętych
Ksiądz Vianney często mówił o świętych i zawsze czynił to ze łzami w oczach. Słysząc jego
pełne dramaturgii, barwne i bogate w szczegóły opowieści, można było uwierzyć, że znał świętych osobiście, że obcował z nimi w największej zażyłości. Wiedział o nich rzeczy, o których nigdy
wcześniej nie słyszano.
W żywotach świętych najbardziej poruszało go to, co legendarne. Miał w sobie dość odwagi wiary, by posługiwać się przykładami świętych, które wywracają pychę ludzkiego rozumu
i wywołują oburzenie bezbożników. Nigdy nie nużyły go opowieści o łaskach jakich Bóg udziela
świętym. Miał zawsze tysiące historii do opowiedzenia: jedne piękniejsze od drugich. Za każdym
razem Proboszcz dodawał: Widzicie, jak łaskawy jest Bóg dla tych, którzy Go miłują.
Czyni cuda zupełnie bezinteresownie, tylko dlatego, ze prosi Go o nie przyjaciel. Człowiek
o czystym sercu jest władcą Bożego serca. Historie o świętych opowiadane przez Proboszcza
z Ars umacniały i oczarowały słuchających, wywołując łzy i radość. Podbijały ich serca słodką
prostotą, z jaką ten człowiek o duszy dziecka im je opowiadał.
Nigdy ogrom pracy ani cierpień nie sprawiał, aby ksiądz Vianney skracał rozmowy z ludźmi.
Zawsze odwoływał się do żywotów świętych. W sposób szczególny urzekały go najcudowniejsze
i najbardziej niezwykłe zdarzenia z ich życia.
„Zapiski z Ars” (Irena)
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„Bóg się rodzi...”

Oto kolejne Święta Bożego Narodzenia w naszym życiu. Boża Dziecina rodzi się w betlejemskiej
stajence. Bóg zstępuje z niebios na ziemię i czyni
to z miłości do nas. Daje nam tym samym wzór, jak
mamy kochać – kochać bez granic. Atmosfera tych
świąt jest szczególna. Powracają dobre wspomnienia z dzieciństwa, kiedy przy wigilijnym stole było
dość ciasno, bo rodzina była jeszcze w komplecie.
Msza Święta – pasterka, kolędowanie i radość rozpierająca serce, a Jezus był naprawdę malutki, owinięty w pieluszki i leżący w żłobie. Trzeba wielu lat,
aby się zestarzeć w miłowaniu Boga, zapłakać nad
pustymi miejscami przy wigilijnym stole i z bólem
serca zaśpiewać kolędę, trzeba stać się dorosłym,
aby dostrzec całe duchowe bogactwo Bożego
Narodzenia, a w betlejemskiej szopie zobaczyć
Syna Bożego naszego Zbawiciela Świata. Prawda
o Bożym Narodzeniu niech stanie się okazją dla
każdego z nas, by upaść na kolana przed tajemnicą
Bożej Miłości, która przekracza wszelkie ludzkie
pojęcie. W tej postawie łatwiej zrozumieć, że Bóg
kocha wszystkich ludzi. Kocha niezależnie od wie-

ku, urody czy koloru skóry, kocha – do tego stopnia
by urodzić się w żłobie. Musi być to rzeczywiście
Miłość nie z tego świata. W tej miłości człowiek
może przyjąć jedyną w swoim rodzaju postawę
Maryi, Józefa i pasterzy, to jest postawę uniżenia
i uwielbienia. Jest to trudna postawa dla człowieka
dwudziestego pierwszego wieku, który pragnie
za wszelką cenę być sam uwielbiony. Potrzeba
pokory, aby upaść na kolana przed żłobkiem, który
kryje Syna Bożego i oddać mu pokłon.
„Otoczmy żłóbek Jego dokoła
Aby nas ręką swą pobłogosławił.
Niechaj z serc naszych znikną ciemności,
Otwórzmy do serc Jezusowi wrota;
Niech w nim to Boskie Dziecię zagości
I do wiecznego poświęci żywota.”
Niech te słowa kolędy zabrzmią w naszych
uszach. Niech pobudzą nas do refleksji nad tajemnicą Bożego Narodzenia, a z naszych serc niech
płynie modlitwa uwielbienia i dziękczynienia:
‘’Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania’’ (Łk 2,14).
(Jadwiga)
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Bazylika Mniejsza

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
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.

Sakrament Chrztu Świętego:
06/12/2009
–Patryk Żeladonis

Odeszli do wieczności:

Czesław Kozakiewicz, Zaleskie (l. 79) zm. 04/12/2009
Andrzej Butkiewicz, Sejny (l. 56) zm. 06/12/2009

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na remont klasztoru (wymiana stolarki okiennej
i dokończenie remontu wirydarza klasztoru i prace remontowe frontonu bazyliki, wszystkie
te prace zostały w tej chwili zakończone, zbieramy na zapłacenie zaległości). Jak dotąd ofiary
złożyło 513 rodzin na sumę 36 830 zł.

Ofiary złożone na remont klasztoru (c.d.)
1. Bielak Jan i Krystyna, Sejny, Konarskiego
2. Kochańscy Czesław i Lucyna, Bubele
3. Kossa Piotr, Romanowce
4. Makowscy, Kimszale, Sejny, Świerczewskiego
5. Przekopscy Jarosław i Agnieszka, Daniłowce
6. Jarzembowicz Beata, Gawiniańce
7. Morawscy, Sejny, Łąkowa
8. Wowak Emilia, Sejny, Konarskiego
9. Dabulis Grażyna, Sejny, Piłsudskiego
10. Sulżyńscy Maria i Arkadiusz, Sejny, Strażacka
11. Kwaterscy Krystyna i Stanisław, Jenorajście
12. Andrulewicz Stanisław, Marynowo
13. Andrulewicz Janina i Teresa, Sejny, Zawadzkiego
14. Łowiagin Dariusz i Grażyna, Kalwiszki
15. Frydrych Danuta i Henryk, Sejny, Konarskiego
16. Jankowscy Iwona i Krzysztof, Sejny, W. Polskiego
17. Tomkiewicz Aneta i Andrzej, Sejny, W. Polskiego
18. Fidrych Ryszarda, Sejny, Wojska Polskiego
19. Krutul Anna, Sejny, Wojska Polskiego
20. Krutul Marian, Sejny, Wojska Polskiego
21. Krutul Rafał, Sejny, Zawadzkiego
22. Czakis Łucja i Stanisław, Kielczany
23. Sosnowska-Stankiewicz, Sejny, Zawadzkiego
24. Jurkiewicz Jan, Radziuszki
25. Buraczewska Zofia, Sejny, Zawadzkiego
26. Luto Józef i Beata, Sejny, Wojska Polskiego
27. Masionis Olgierd i Danuta, Rynkojeziory

28. Romański Józef, Skustele
29. Korzeccy Stanisław i Helena, Ropel Bernarda,
Sejny, Wojska Polskiego
30. Namiotko Stanisław, Sejny, Wojska Polskiego
31. Kasprzyccy Zdzisława i Mirosław, Sejny, Zawadzkiego
32. Duda Kazimierz, Sejny, Zawadzkiego
33. Andrulewicz Tadeusz, Świackie
34. Jarmołowicz Stanisław i Danuta, Sejny, Zawadzkiego
35. Gibas Jerzy i Małgorzata, Bubele
36. Krakowscy Jerzy i Aldona, Romanowce
37. Bagan Halina, Sejny, Emilii Plater
38. Poświatowska Zofia, Kolonia Sejny
39. Dziemido Marianna, Sejny, Zawadzkiego
40. Anuszkiewicz Alicja i Zbigniew, Sejny, Ogrodowa
41. Koronkiewicz Zofia i Roman, Sejny, Emilii Plater
42. Bartoszewicz Józef, Sejny, Pl. Św. Agaty
43. Olszewski Jan, Konopnickiej
44. Matulewicz Wojciech, Kielczany
45. Kaufman Genowefa, Lasanka

„Lubię Święta Bożego Narodzenia, w swej treści są one bardzo trudne, Bóg stał
się człowiekiem. Wziął ciało z Maryi Dziewicy – Matki, Słowo Boga stało się
ciałem. Tajemnicy tej rozumem pojąć nie mogę, Ale wierzę, czuję ją Sercem
i przed nią klękam.”
ks. Tymoteusz
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Czwarta, a więc ostatnia, niedziela Adwentu otwiera ostatnie dni oczekiwania na Narodzenie
Pańskie. Aby radość była pełna, przygotowaliśmy się przez udział w rekolekcjach adwentowych,
słuchając słowa Bożego i przyjmując dar Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty. Ci, którzy pragną
jeszcze skorzystać ze spowiedzi świętej mogą to uczynić do środy włącznie przed Mszą św. rano lub
wieczorem.

2

Wigilia dla mieszkańców naszego miasta pod hasłem: „Wszystkim jednako świeci gwiazdka
betlejemska” będzie tradycyjnie już dzisiaj o godz. 14.00 w Klasztorze. Jasełka, łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd, radosna i podniosła atmosfera niech nas zachęcą do uczestnictwa w tym pięknym
wydarzeniu. Burmistrz i proboszcz serdecznie zapraszają.

3

W dzień wigilijny, we czwartek spotkanie wigilijne dla najuboższych organizowane przez Caritas
i Akcję Katolicką. Wielu darczyńców pomogło w przygotowaniu tego spotkania – serdeczne Bóg
zapłać. Najubożsi zostaną również obdarowani świątecznymi paczkami. Spotkanie będzie w Zespole
Szkół Techniczno-Rolniczych o godz. 10.00.

4

Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed Chrztem ich dzieci będzie w poniedziałek, 21 grudnia
o godz. 16.45. Kancelaria parafialna czynna będzie tylko we wtorek od 9.00 do 10.30 i od 15.30
do 17.00. W pozostałe dni tego tygodnia nieczynna.

5

Wigilia Bożego Narodzenia we czwartek. Msze św. rano o 6.30 – ostatnie roraty i 8.00. Zachowajmy
zwyczaje i tradycję przeżywania wieczoru wigilijnego. Możemy posłużyć się rytuałem wieczerzy
wigilijnej zamieszczonym w tym numerze „Siewcy”. A o północy przyjdźmy na pasterkę, aby przeżyć
tajemnicę przyjścia naszego Zbawiciela w Eucharystii. Pasterka w języku litewskim będzie o 22.00.
Ofiary na tacę składane na pasterce będą przeznaczone na Fundusz Obrony Życia.

6

W Boże Narodzenie Msze św. będą sprawowane: pierwsza o 8.30, potem o 10.00 z Sakramentem
Chrztu św. dzieci naszej Wspólnoty, o 11.30 – suma, 13.00 (jęz. litewski), w Żegarach (jęz. litewski)
o 10.00, w Krasnowie o 13.00 i wieczorna Msza św. o 17.30. Starajmy się jak najgłębiej pochylić nad
radosną tajemnicą narodzin Bożego Syna. Dlatego apelujemy, by nie spieszyć się z wyjściem z kościoła
zaraz po błogosławieństwie. Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza dzieci, do gromadzenia się przy betlejemskim żłóbku, aby wspólnie śpiewać jeszcze piękne polskie kolędy i pastorałki. Niech rozbrzmiewają
one także w naszych domach, podczas świątecznych spotkań z najbliższymi – nie wstydźmy się tej
pobożności, jest ona przecież wyrazem naszej wiary!

7

Przedłużmy radosne przeżycie tych świąt, uczestnicząc w oktawie Narodzenia Pańskiego. W jej
ramach w sobotę, 26 grudnia obchodzimy święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika.
Bliskość tych obchodów pokazuje, jak cenny dar otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie – warto za niego
oddać nawet własne życie, jak uczynił to święty Szczepan. Msze św. jak w niedzielę.

8

W niedzielę, 27 grudnia obchodzimy święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. Małżeństwa
obchodzące w tym roku okrągłą rocznicę ślubu zapraszamy na sumę o 11.30 – pragniemy im
pobłogosławić na ten piękny jubileuszowy czas.

9

W poniedziałek, 28 grudnia, przypada święto Świętych Młodzianków, dzieci zabitych z rozkazu
Heroda. Tego dnia przyprowadźmy do świątyni dzieci, które otrzymają specjalne błogosławieństwo. Uczynimy to w czasie wieczornej Mszy św.

10

Przed nami ostatnie dni 2009 roku. W wieczór świętego Sylwestra zgromadzimy się na
wieczornej Mszy św. i nabożeństwie dziękczynno-błagalnym. Będziemy dziękować Bogu
za wszystkie łaski kończącego się roku oraz przepraszać za grzechy i zaniedbania. Zapraszamy tych,
którzy nie idą na sylwestrowy bal, a także tych, którzy zanim będą się bawić tego wieczoru i nocy
przyjdą najpierw podziękować Bogu za cały kończący się rok.
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W piątek, 1 stycznia – Nowy Rok Pański 2010, będący jeszcze w oktawie Bożego Narodzenia,
w liturgii celebrujemy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte tego dnia
– pierwsza o godz. 8.30, potem jak w niedzielę. Ta maryjna uroczystość należy do tak zwanych świąt
nakazanych. Zobowiązuje nas więc do udziału w świątecznej Eucharystii – warto od spotkania z Bogiem
rozpocząć Nowy Rok. Wpatrzeni w Maryję – Królową Pokoju, w pierwszy dzień stycznia modlimy się
o tak bardzo potrzebny pokój na świecie.

12

W pierwszym tygodniu Nowego Roku przypada pierwsza sobota miesiąca, 2 stycznia oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Maryi i modlimy się o nawrócenie grzeszników. Po
Mszy św. nowenna do Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej. Z tej racji, że 1 stycznia to pierwszy piątek
miesiąca, naszych chorych odwiedzimy w sobotę, 2 stycznia od g. 9.00.

13

6 stycznia, w środę będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli,
która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras, języków. Pokłon
należny królowi oddali Mu przedstawiciele narodów pogańskich. Tego dnia w kościele poświęcimy
kadzidło i kredę, którą później oznaczymy drzwi naszych domów inicjałami C+M+B, co oznacza prośbę, by Chrystus błogosławił nasz dom (Christus mantionem benedicat). Przez wieki istniał w Kościele
zwyczaj, jeszcze w niektórych krajach kultywowany, że tego dnia, po odczytaniu Ewangelii, uroczyście
ogłaszano datę Wielkanocy i innych świąt ruchomych. Msze św.: 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 (z udziałem
dzieci), 17.30, 18.30 (z udziałem młodzieży).

14

Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy pomogli przygotować bazylikę na święta. Serdecznie
dziękujemy naszym kapłanom i tym, którzy pomagali w przygotowaniu betlejemskiej szopki,
zdobieniu świątyni. Za troskę o piękno naszej bazyliki – Bóg zapłać.

Odwiedziny duszpasterskie
Od 4 stycznia rozpoczniemy odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę. Pragniemy wejść do Waszych domów i mieszkań, aby spotkać się z domownikami, w miarę możliwości niech wszyscy będą
obecni. Potraktujmy to spotkanie odświętnie poprzez ubiór i zachowanie. Na stole przykrytym białym
obrusem niech będzie krzyż i zapalone świece, woda święcona, którą przynosimy z kościoła (zawsze
będzie wystawiona w przedsionku kościoła), kropidło i otwarta księga Pisma Świętego. Dobrze byłoby, aby ktoś z domowników na początku modlitwy przeczytał dowolny, może wybrany czy ulubiony
fragment Ewangelii, potem wspólna modlitwa i błogosławieństwo domu. Prosimy, aby orientować
się, gdzie aktualnie jest ksiądz i oczekiwać na kapłana, niech gospodarz zaprasza do wejścia – chcemy
wejść tam, gdzie na nas czekają, a wyrazem czekania są otwarte, 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. Zachowujemy
dotychczasowe zwyczaje kolędowe. 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 możliwe jest tylko w sobotę.

Plan kolędy w tym tygodniu:
Poniedziałek, 4 stycznia
Wtorek, 5 stycznia 		
Środa, 6 stycznia 		
Czwartek, 7 stycznia
			
Piątek, 8 stycznia 		
Sobota, 9 stycznia 		

– ul. Konarskiego 13 (2 księży)
– ul. Konarskiego 13A, 15, 17, 19
– kolęda w domu SS. Franciszkanek Rodziny Maryi
– ul. Konarskiego 21 i domki; ul. Elektryczna i Kolonia Sejny i Łąkowa 3;
ul. Zawadzkiego 8.
– ul. Zawadzkiego 6, 10
– od g. 9.00: Zaruby, Olszanka, Świackie (1 ksiądz); Klejwy (2 księży); Posejny

Poniedziałek, 11 stycznia
Wtorek, 12 stycznia
Środa, 13 stycznia 		
Czwartek, 14 stycznia
Piątek, 15 stycznia 		
Sobota, 16 stycznia

– ul. Zawadzkiego 12, 14, 18, 19
– ul. Zawadzkiego 20 i domki od 1-60 (2 księży)
– ul. Wojska Polskiego 9, 11, 13, 15, 17
– ul. Wojska Polskiego 19, 19a, 19b, domki jednorodzinne
– ul. Wojska Polskiego 21, 60, 60c
– od. 9.00: Sankury i Krasnowo; Daniłowce; Sumowo; Skustele i Łopuchowo
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Intencje mszalne 20.12.2009 – 10.01.2010 r.
NIEDZIELA IV ADWENTU, 20 grudnia 2009
07:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej 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 Kmieliausku
13:00 Krasnowo: +Romuald Fejfer (greg20)
17:30 +Marta Staniewicz
PONIEDZIAŁEK, 21 grudnia 2009
06:30 +Romuald Okulanis (30 rocz.)
06:30 +Franciszek Klimaniec (29 rocz.)
07:00 kaplica Sióstr: +Romuald Fejfer (greg21)
08:00 +Antoni Berezecki (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Andrzej Alboszta (5 rocz.)
08:00 +Mirosław (2 rocz.) +Władysław Motuk
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej w 70 rocz. urodz. Bronisławy Balewicz
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Heleny i Henryka
Grzybowskich
17:30 +Stanisława Wicher (9mc)
WTOREK, 22 grudnia 2009
06:30 +Anna Malinowska
06:30 +Lina Ostrowska (6 rocz.)
08:00 +Genowefa (7 rocz.) +Jan Błaszczak i ich rodzice
08:00 +Helena Szafranowska (rocz.) +Stanisław
Andruszkiewicz
08:00 +Romuald Fejfer (greg.22)
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
17:30 +Izydor +Jadwiga Miszkiel
ŚRODA, 23 grudnia 2009
06:30 +Aniela Dąbrowska (3 rocz.)
06:30 +Bolesław +Tadeusz Żabiccy
08:00 +Stanisław +Anna Leszkiewicz
08:00 +Kazimierz Koneszko (9mc)
08:00 +Romuald Fejfer (greg23)
17:30 +Witosława Woźnialis (7 rocz.)
17:30 +Natalia Tomkiewicz (19 rocz.)
17:30 +Zofia +Stanisław Miszkiel +Anna +Maria
CZWARTEK, 24 grudnia 2009
06:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla Ewy
06:30 +Stanisław Okulanis (4 rocz.)
06:30 +Romuald Fejfer (greg24)
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla Adama
08:00 O błog. Boże, zdrowie i łaski potrzebne dla Ewy
08:00 +Franciszek Świtoń
22:00 w jęz. Litewskim: O błog. Boże dla mieszkańców wsi Klejwy
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24:00 Za parafian
24:00 +Joanna Rapczyńska (1 rocz.)
24:00 +Romuald Fejfer (greg25)
PIĄTEK, 25 grudnia 2009 BOŻE NARODZENIE
08:30 +Anna +Zygmunt Sawejko
10:00 +Franciszka Luto +Piotr Grzybowski
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Złotych Jubilatów Pelagii i Eugeniusza Klimańców w 50
rocz. ślubu i dla całej rodziny
13:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Złotych Jubilatów Marianny i Stanisława Korzenieckich
w 50 rocz. ślubu i dla całej rodziny
17:30 +Jan Obuchowski (16 rocz.)
SOBOTA, 26 grudnia 2009 ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
07:00 +Szczepan Poświatowski
08:30 +Regina +Franciszek Naumowicz
10:00 +Zofia +Józef Szyryńscy i ich rodzice
11:30 +Anna Ponganis +Zofia Wróblewska +Marek
Skiński i zm. z ich rodzin
13:00 +Julia +Ignacy Boraczewscy
13:00 Krasnowo: +Romuald Fejfer (greg26)
17:30 +Piotr +Paweł Wróblewscy
NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU,
ŚWIĘTO ŚW. RODZINY, 27 grudnia 2009
07:00 +z rodz. Rekuć i Pawłowskich
07:00 kaplica Sióstr: +Romuald Fejfer (greg27)
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Alicja Paszkiewicz (11mc)
11:30 +Stefania +Franciszka +Piotr Jakubowscy
13:00 +z rodz. Zubowiczów i Krakowskich
13:00 Krasnowo: +Aniela +Ignacy +Józef z rodz.
Tomkiewiczów
17:30 +Anna Jabłońska
PONIEDZIAŁEK, 28 grudnia 2009 Święto Św.
Młodzianków Męczenników
06:30 +Elżbieta Klimko (rocz.)
06:30 +Antoni Gibas (10mc)
08:00 +Romuald Fejfer (greg28)
08:00 +Bogusław Kauffman (8mc)
08:00 +Antoni Suszczewicz +Eugenia +Jerzy Leończyk
17:30 O błog. Boże, zdrowie i łaski potrzebne dla Genowefy i Mariana Ciszewskich w 48 rocz. ślubu
17:30 +Józef Makarewicz (12 rocz.)
17:30 +Mirosław Skupski (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 29 grudnia 2009
06:30 +z rodz. Macianisów i Domoradzkich
06:30 +Feliks +Bernardyna Czokajło
07:00 kaplica Sióstr: +Romuald Fejfer (greg.22)
08:00 +Magdalena +Jerzy Buraczewscy
08:00 +Bolesław Milewicz
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08:30 +Stanisław Korzeniecki (15 rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jubilatów Stanisława i Doroty Kap w 25 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Anna Woźnialis
17:30 +Henryk Turowski

PONIEDZIAŁEK, 4 stycznia 2010
06:30 +Mariusz Łabanowski (5mc)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Marii
08:00 +z rodz. Miszkielów i Fiedorowiczów
17:30 +Franciszek Koneszko (9 rocz.) +Elżbieta +Witold

ŚRODA, 30 grudnia 2009
06:30 +Jan Święcicki (6mc)
06:30 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Biruta Wojtowicz (1 rocz.)
08:00 +Władysława +Jan +Marian +Stanisław z
rodz. Tydmanów
08:00 +Romuald Fejfer (greg30ost.)
17:30 O błog. Boże dla Ojczyzny, Ojca Św. i Radio Maryja
17:30 +Tadeusz Palanis +Stefan +Jadwiga Rogalewscy +Weronika +Zofia Wojciechowicz
17:30 +Eugeniusz Delnicki

WTOREK, 5 stycznia 2010
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Jolanty
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i łaski
w Nowym Roku dla rodz. Dulewiczów
08:30 +Janina +Marianna +Piotr Marcinkiewicz
17:30 +Daniel Lewkowicz +Zofia Rutkowska

CZWARTEK, 31 grudnia 2009
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące, które korzystały z pomocy Parafialnego Caritasu
08:00 +Robert Czeszkiewicz
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Reginy i Józefa Andrejczyków w 60 rocz. ślubu (Msza
św. w domu Jubilatów)
17:30 Dziękczynna za przeżyty 2009 rok
17:30 Dziękczynno-błagalna w int. Anety, Joanny,
Łukasza, Małgorzaty i Pawła
17:30 +Ks. Sylwester Domel
PIĄTEK, UROCZ. ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
MARYI, NOWY ROK 2010
08:30 +Mieczysław Staniewicz
10:00 +Mieczysław Albowicz
10:00 +Mieczysław Borkowski +Józef +Marianna
Buchowscy
11:30 Marian Radziun (3 rocz.) +Roman +Antoni
13:00 +Jurgi +Juozas +Ona +Witalis +Maryte Sidarus
17:30 +Weronika Staśkiewicz
SOBOTA, 2 stycznia 2010
06:30 +Józef Korowacz
08:00 +z rodz. Leończyków i Andruszkiewiczów
08:00 +Michał Perwejnis
17:30 +Ks. Sylwester Domel i z rodz. Domelów,
Dziemidów, Marcinkiewiczów
17:30 +Anna +Bolesław Andrukanis
NIEDZIELA II PO BOŻYM NARODZENIU, 3 stycznia 2010
07:00 +Danuta Janiszewska
08:30 +Wacław Adamowicz (11mc)
10:00 Dziękczynna w 101 rocz. urodz. Stefanii Sapiega i
o błog. Boże, siły duchowe i fizyczne i opiekę MB
Sejneńskiej dla Jubilatki i rodziny
11:30 +Halina Namiotko
13:00 +Antoni +Janina Bartnik
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Władysława +Stanisław Moroz
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ŚRODA, 6 stycznia 2010 r., Uroczystość Objawienia Pańskiego
06:30 +Anna +Antoni Leończyk
08:00 O błog. Boże dla Zofii Okulanis
10:00 +Zofia Szyryńska (4 rocz.) +Anna +Andrzej
Lewkiewicz, zm. rodzice i rodzeństwo
16:00 +Henryk Kaufman (5 rocz.)
17:30 +Lucjan Karłowicz
17:30 +Tadeusz Palanis +Stefan +Jadwiga Rogalewscy +Weronika +Zofia Wojciechowicz
18:30 +Adam +Genowefa Święciccy +Felicja +Dominik Titarczuk +Zofia Sapiega
CZWARTEK, 7 stycznia 2010
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Czesław Kozakiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 Konstanty Stasel
08:00 +Aleksandra +Władysław Andrulewicz
17:30 +Franciszek Turowicz (17 rocz.) +Andrzej +Teofila +Władysław Przeorscy +Antoni +Antonina Simanowicz
PIĄTEK, 8 stycznia 2010
06:30 +Aleksander +Zdzisław +Karolina +Stefan +Wincenty +Marianna z rodz. Krawczyków i Satkowskich
08:30 +Stanisława +Władysław Milewscy
08:00 +Jan Paprotka (7 rocz.) i z rodz. Bogdańskich i Pardów
09:00 (w jęz. litewskim): +Wincenty Bernecki (11mc)
17:30 +Mieczysław Kozłowski (9 rocz.) i jego rodzice
SOBOTA, 9 stycznia 2010
06:30 +Zofia Namiotko (11mc)
06:30 +Andrzej Butkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Marian Szczudło
08:00 +Antonina +Stanisław Suszyńscy +Maria
+Józef Krysiuk
17:30 O błog. Boże dla dziecka
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 10 stycznia 2010
07:00 +Edward +Genowefa Sadkowscy
08:30 +Robert Czeszkiewicz
10:00 +Stefania +Kazimierz Stabińscy (rocz.)
11:30 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
13:00 +Ignacy +Anna +Maria +Wincenty Gryguć
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Jan Fidrych (1 rocz.)
SIEWCA

MODLITWA ZA KSIĘŻY
Panie Jezu, obecny w Przenajświętszym Sakramencie
l wiecznie żywy wśród nas w swoich kapłanach,
Uczyń, by słowa Twoich księży
Były tożsame z Twoimi słowami,
A ich życie
było czystym odblaskiem Twego życia,
Uczyń ich mężczyznami.
Przemawiającymi w imieniu Ludu Bożego,
A dla Ludu Bożego są żywymi świadkami Boga.
Niech z odwagą służą Kościołowi tak,
Jak On tego potrzebuje.
Uczyń z nich
Współczesnych świadków wieczności,
Wędrujących Twoimi śladami, drogami historii,
Czyniąc dobro wszystkim napotkanym.
Uczyń wiernymi przyjętym zobowiązaniom,
Gorliwymi w realizacji swego powołania,
W wypełnianiu swojej misji.

Intencje modlitwy na styczeń

Niech będą
Wyraźnym odblaskiem tożsamości kapłańskiej,
I radują się z tego otrzymanego daru.
Modlimy się, by Twoja Najświętsza Matka,
Dziewica Maryja,
Która nieustannie towarzyszyła Tobie w doczesności,
Była zawsze z Twoimi kapłanami,
Amen.

Ogólna: Aby młodzież umiała posługiwać się nowoczesnymi środkami społecznego przekazu z korzyścią dla własnego
rozwoju osobistego oraz lepszego przygotowania się do służby społeczeństwu.
Misyjna: Aby każdy wierzący w Chrystusa uświadomił sobie, że jedność wszystkich
chrześcijan stanowi konieczny warunek skuteczniejszego głoszenia Ewangelii.

Panie Jezu Chryste, (...)

dzięki Ci składam! Ty jedyny (...) raczyłeś w niewysłowiony sposób urodzić się w brudnej stajni
i z miłości (...) dałeś się położyć w ciasnym żłobie (...). Któż potrafi godnie myśleć o Bogu najwyższym, który stał się tak małym dla ludzi?
Tomasz a Kempis

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 powszednie – 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.

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

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

Spotkania modlitewnych grup „WIECZERNIK”: dorośli – w każdy czwartek, osoby uzależnione od nałogów – w każdy piątek, młodzież
– w każdą sobotę. Wszystkie spotkania po wieczornej Mszy św. w salce katechetycznej obok
zakrystii w bazylice.

Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30 w

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

Nr 21/2009

19

Z ŻYCIA PARAFII

Wspomnienia

z Uroczystości Milenijnych Męczeńskiej śmierci św. Brunona
Św. Brunon z Kwerfurtu to święty z końca X i początków XI wieku, a więc czasów
dla nas dość odległych. Wspomnienie o
nim i jego dzieło przetrwało jednak całe
wieki. Mimo że przyczynił się do rozpowszechnienia idei braterstwa pomiędzy
chrześcijańskimi władcami, to za patrona
duchowej jedności Europy uznano św.
Wojciecha. I choć to właśnie Brunon był
oddanym przyjacielem Bolesława Chrobrego i z ziem polskiego władcy wyruszył na
pogranicze prusko-litewskie, by zginąć tam

głosząc słowo Boże. Pamięć o jego czynach
zaginęła w mrokach polskiego średniowiecza. W 2009 roku obchodziliśmy 1000-lecie
jego męczeńskiej śmierci. Jest on jednym z
patronów naszej diecezji. Jego liturgiczne
wspomnienie przypada na 12 lipca.
21 czerwca br. zorganizowaną pielgrzymką, uczestniczyliśmy w uroczystej
Mszy św. na wzgórzu św. Brunona w Giżycku, związanej z jubileuszem 1000 lecia
męczeńskiej śmierci św. Brunona.

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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