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MOC SŁOWA
Niedziela Chrztu Pańskiego – 10.01.2010
Łk 3,15-16.21-22 

Gdy lud oczekiwał z napięciem 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”. Kiedy cały lud przystępo-
wał do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się 
modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił 
na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nie-
ba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie”.

Refleksja niedzielna:
Kim był Jezus? Krytykiem religii? Rewolucjonistą? 

„Nowym człowiekiem”? Myśliciele i pisarze wszyst-
kich wieków szukali odpowiedzi na te pytania, które 
w sposób dość naturalny nasuwają się tym, którzy 

bliżej zapoznają się 
z niezwykłą postacią 
Męża z Nazaretu. 
Każda teoria miała 
zawsze równie wie-
lu zwolenników co 
przeciwników. Za 
każdą wysuwano 
wiele argumentów, 
które miały ją uza-
sadnić,

I równie wiele, które ją obalały. Także ewange-
lista Łukasz pyta: Kim jest Jezus? Jego odpowiedź 
w opowiadaniu o chrzcie w wodach Jordanu jest 
pełna napięcia: Jezus dał się ochrzcić „ wraz z całym 
ludem”, to znaczy wraz z tymi wszystkimi, którzy byli 
mali, pozbawieni wszelkich praw, którzy przestali 
już ufać religijnym dostojnikom i świeckim wład-
com. Wraz z nimi dał się ochrzcić Jezus – syn Józefa 
i syn Adama, Żyd wywodzący się ze środowiska ludzi 
prostych. Ale tylko nad Nim i dla Niego otwiera się 
niebo. Wszyscy mogą zobaczyć i usłyszeć, jak Bóg 
potwierdza Go jako swego Syna. Łukasz jest jedynym 
ewangelistą, który to potwierdzenie Bożego syno-
stwa Jezusa przedstawia jako wydarzenie publiczne! 
Pytanie, kim jest Jezus i czym jest dla nas, było sta-
wiane od dawien dawna. Wczesny Kościół ostrożnie 
szukał odpowiedzi, ważył każde słowo, wystrzegał 
się zbyt szybkich, nieprzemyślanych rozstrzygnięć. 
Obecne bestsellery na temat Jezusa dowodzą tylko 

jednego: również nasze czasy – niezależnie jak kry-
tycznie są nastawione wobec Kościoła – nie uporały 
się jeszcze z tym Mężem, nad którym i dla którego ot-
warło się niebo. To powinno nam, którzy zostaliśmy 
ochrzczeni wraz z Jezusem, dodawać prawdziwej 
odwagi, żeby na nowo odkrywać u naszego boku 
Syna Bożego.

Niedziela II Zwykła – 17.01.2010
J 2,1-12 

W   Kanie Galilejskiej odbywało się wesele 
i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na 

to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy 
zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie 
mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to 
moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze 
nie nadeszła godzina moja?”. Wtedy Matka Jego 
powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie”. 

Stało zaś tam 
sześć stągwi ka-
miennych przezna-
czonych do żydow-
skich oczyszczeń, z 
których każda mo-
gła pomieścić dwie 
lub trzy miary. Rzekł 
do nich Jezus: „Na-
pełnijcie stągwie 
wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich 
powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staro-
ście weselnemu”. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta 
weselny skosztował wody, która stała się winem 
– nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale 
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywo-
łał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy 
człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się 
napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino 
aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił 
Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i 
uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, 
Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do 
Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Refleksja niedzielna:
Ilość wina, którą Jezus miał przygotować dla 

gości weselnych w Kanie, jest równie przesadzona, 
jak wiele piosenek biesiadnych wyolbrzymiających 
ilość podanych dań i serwowanych napitków czy 
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KALENDARZ LITURGICZNYMOC SŁOWA NIEDZIELA, ŚWIETO CHRZTU PAŃSKIEGO 
10 stycznia 2010
Słowo Boże: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22
 
PONIEDZIAŁEK, 11 stycznia 2010, 
Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 Sm 1,1-8; Mk 1,14-20

WTOREK, 12 stycznia 2010, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 Sm 1,9-20; Mk 1, 21-28

ŚRODA, 13 stycznia 2010, 
wsp. św. Hilarego, biskupa i Doktora Kościoła
Słowo Boże: 1 Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39

CZWARTEK, 14 stycznia 2010, 
Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 Sm 4,1-11; Mk 1,40-45

PIĄTEK, 15 stycznia 2010, 
wsp. św. Arnolda Janssena, misjonarza  
Słowo Boże: 1 Sm 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12

SOBOTA, 16 stycznia 2010, Dzień Powszedni
Słowo Boże: 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mk 2,13-17

NIEDZIELA II W CIĄGU ROKU, 17 stycznia 2010
Słowo Boże: Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12

PONIEDZIAŁEK, 18 stycznia 2010, 
Dzień Powszedni
Słowo Boże: 1 Sm 15,16-23; Mk 2,18-22
Rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan 

WTOREK, 19 stycznia 2010, wsp. św. Józefa 
Sebastiana Pelczara, biskupa i męczennika 
Słowo Boże: 1 Sm 16,1-13; Mk 2, 23-28

ŚRODA, 20 stycznia 2010, wsp. św. Fabiana, bi-
skupa albo św. Sebastiana, męczennika
Słowo Boże: 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6

CZWARTEK, 21 stycznia 2010, 
wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy   
Słowo Boże: 1 Sm 18,6-9;19, 1-7; Mk 3,7-12
Dzień Babci – w naszej modlitwie pamiętamy 
szczególnie o naszych Babciach 

PIĄTEK, 22 stycznia 2010, wsp. św. Wincente-
go, diakona i męczennika albo św. Wincentego 
Pallotiego, kapłana   
Słowo Boże: 1 Sm 24, 3-21; Mk 3,13-19
Dzień Dziadka – w naszej modlitwie pamiętamy 
szczególnie o naszych Dziadkach

SOBOTA, 23 stycznia 2010, wsp. bł. Wincentego 
Lewoniuka i Towarzyszy męczenników z Pratulina  
Słowo Boże: 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mk 3, 20-21

może lepiej – dań i napitków, które chciałoby się, 
by zostały podane. A może Jezus zadbał tylko o to, 
by ta uroczystość weselna mogła upływać w rados-
nej i swobodnej atmosferze i by młodej parze po 
prostu zaoszczędzić wstydu i wytykania palcami? 
Gdyby uczynił tylko tyle, to i tak byłoby to czymś 
wielkim, wielkim cudem dla ludzi ubogich, którzy 
raczej chcieliby pamiętać święta i radosne chwile 
niż braki, których pełno w ich życiu i które to życie 
ograniczają. Nowożeńcy, na których weselu był Jezus 
wraz ze swymi uczniami i Matką, musieli wywodzić 
się z biednych warstw, bo kto słyszał, żeby bogatym 
zabrakło wina na weselu.

Ale chodziło o coś znacznie więcej. Cud z winem 
jest „znakiem”, a więc wskazuje jeszcze na inną, głęb-
szą prawdę. Mianowicie na to, że wraz z Jezusem 
nastał ów czas zbawienia, który chętnie przedsta-
wiano sobie w obrazach wesela i obfitości wina. 
Cud z winem jest jakby wskazaniem palcem: oto 
wraz z Jezusem przyszedł Ten, który nasz niedostatek 
może przemienić w obfitość, nasze troski zamienić 
w radość. Dlatego opowiadanie to powinno być dla 
nas ogromną zachętą. Chce nam powiedzieć: „Miej 
odwagę zaprosić ludzi i obchodzić święto życia, na-
wet jeśli wątpisz, czy wystarczy twoich zapasów 
wina. Miej odwagę zacząć coś ważnego i dobrego, 
nawet jeśli uważasz, że twoje siły są zbyt nikłe, by 
sprostać takiemu zadaniu”. Tylko tak możesz odkryć, 
w jakim stopniu Bóg może wyrównać twoje braki 
i przemienić je w błogosławieństwo.

Z okazji 
Dnia Babci i Dnia 
Dziadka naszym 
kochanym nestorom - 
składamy moc serdecz-
nych życzeń; zdrowia, 
pogody ducha, miłości bliskich 
oraz opieki Matki Boskiej Sej-
neńskiej na każdy dzień.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Nowy Rok bieży…

Powitaliśmy Nowy Rok Pański 2010. Tak więc 
wchodzimy w nową dekadę Trzeciego Ty-
siąclecia od przyjścia na świat w ludzkim 

ciele Jezusa Chrystusa, jedynego naszego Pana 
i Zbawiciela. Patrzymy z nadzieją na wszystkie 
dni tego nowego czasu, jaki Bóg pozwoli nam 
przeżywać. Ale przez moment obejrzyjmy się za 
siebie i spróbujmy podsumować ten rok, który 
już za nami. Choćby po to, by jeszcze raz Boga 
uwielbić i podziękować Mu za wszelkie dobro, 
które pozwolił nam uczynić, za łaski, jakie od Niego 
otrzymaliśmy dla wzrostu wiary, nadziei i miłości 
w naszej parafialnej Wspólnocie. 

W wymiarze duchowym był to rok zwyczajne-
go przeżywania tajemnic wiary Wcielenia i Odku-
pienia, troski o życie duchowe naszych parafian 
przez uczestnictwo w Eucharystii coniedzielnej 
i świątecznej – z tym wciąż nie jest najlepiej. 
Zaledwie 1/3 parafian w miarę systematycznie 
świętuje „Dzień Pański”, jakim jest niedziela, jesz-
cze gorzej, gdy chodzi o święta tzw. nakazane, 
czyli zobowiązujące nas do udziału we Mszy św.. 
Życie duchowe naszej Parafii to przyjmowane sa-
kramenty święte: chrzest przyjęło 73 dzieci (to 
najmniej w dotychczasowej historii Parafii Sej-
neńskiej), po raz pierwszy w sakramencie Pokuty 
i  Eucharystii uczestniczyło w minionym roku 105 
dzieci, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej czyli 
Bierzmowanie przyjęło 120 młodych, a łaskę sa-
kramentu Małżeństwa przyjęło zaledwie 38 par 
narzeczonych. Na miejsce wiecznego spoczynku 
odprowadziliśmy 96 naszych Parafian. 

Przeżywaliśmy w minionym roku rekolekcje 
wielkopostne, które głosił ks. dr Marek Bednarski 
z Suwałk i adwentowe, którym przewodniczył ks. 
dr Andrzej Najda z Łomży. Mamy świadomość, że 
bardzo wielu naszych Parafian nie uczestniczyło w 
tym świętym czasie i nie przystąpiło do sakramen-
tów świętych: Pokuty i Eucharystii, mimo, że jest 
to obowiązek wynikający z wiary, o którym przy-
pomina przykazanie Kościoła.  Smutkiem napawa 
lekceważenie przykazań Bożych przez młodych 
żyjących na sposób małżeński bez sakramentu 
małżeństwa – jest to nieliczenie się z Bogiem, 
spychanie Go na margines życia, brak wiary w 
prawdziwą miłość, której źródłem jest tylko Bóg. 
Modlimy się o ich nawrócenie i opamiętanie.

Radością jest aktywność w życiu duchowym 
i parafialnym wielu naszych Parafian. Udział we 

wspólnotach modlitewnych, cieszymy się z po-
wstania wspólnoty Domowego Kościoła, do której 
należy kilka małżeństw – zapraszamy inne pary 
małżeńskie; radością jest powstanie wspólnoty 
Neokatechumenalnej jako owocu prowadzonych 
przez dwa miesiące katechez dla dorosłych, które 
uświadomiły potrzebę żywej wiary wynikającej 
z przyjętego niegdyś Chrztu Świętego, o którym 
niestety zapominamy jako zobowiązaniu do 
świadczenia o żywej obecności Jezusa Chrystu-
sa zmartwychwstałego Pana. Została powołana 
Rada Parafialna, która ma za zadanie wspierać 
proboszcza w ożywianiu życia religijnego Parafian, 
w trosce o dobro duchowe i materialne Parafii. 
Cieszymy się z rozwoju ruchu pielgrzymkowego: 
udało się zorganizować pielgrzymkę do Krakowa, 
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic, a także do 
Rzymu na kanonizację św. Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego. Mamy nadzieję, że ruch pielgrzymko-
wy będzie się rozwijał. 

W sprawach materialnych i remontowych bę-
dzie osobne sprawozdanie, ale już dzisiaj Bogu 
dziękujemy za przeprowadzone prace remon-
towe w klasztorze (ściany wirydarza i częściowa 
wymiana okien), restauracja frontonu bazyliki 
(naprawa gzymsu i położenie nowej blachy mie-
dzianej na zwieńczeniu frontonu, przygotowane 
plany remontu kapitalnego budynku parafialnego 
(plebanii) – parterowa kondygnacja będzie dusz-
pasterska (sale, kancelaria, archiwum, poradnia 
rodzinna), górna będzie przeznaczona na miesz-
kania dla księży. W tym roku czeka nas poważna 
inwestycja kapitalnego remontu tego 106 letnie-
go budynku. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami 
zdołamy doprowadzić ten dom do godziwego 
stanu, kontynuować także będziemy rewitalizację 
klasztoru.

W Nowym Roku Pańskim 2010 mamy wiele 
planów i zamierzeń: duchowo dążyć do ożywienia 
życia duchowego, by odważnie dawać świadectwo 
wiary, być świadkami Miłości w rodzinie, w sąsiedz-
twie, w narodzie, w Kościele. W tym roku będziemy 
przeżywać uroczyście 35 rocznicę koronacji Figury 
naszej Pani Sejneńskiej, będzie również wizytacja 
kanoniczna Parafii przez Biskupa Ełckiego. Niech 
Boże błogosławieństwo prowadzi nas w realizacji 
tych planów, a opieka Matki Bożej otacza wszystkie 
rodziny, samotnych, chorych i starszych. 

Szczęść Boże w Nowym Roku.
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Czcigodny 
Sługa Boży   
Zakończenie procesu beatyfikacyj-

nego papieża Jana Pawia II jest już 
bardzo blisko. W listopadzie ub. r. zebrała 
się komisja kardynałów i biskupów Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych. Hierar-
chowie opowiedzieli się za oficjalnym 
potwierdzeniem heroiczności cnót sługi 
Bożego Jana Pawia II, czyli jego wyjąt-
kowości, m.in. w zakresie wiary, miłości 
Boga i bliźniego. Podpis Ojca Świętego 
Benedykta XVI pod dekretem o hero-
iczności cnót Jana Pawia II umożliwi 
rozpoczęcie kolejnego etapu procesu o 
uznanie cudu za jego wstawiennictwem. 
Procesowi towarzyszy ogromne zainte-
resowanie mediów i spekulacje wokół 
miejsca i daty ogłoszenia Jana Pawła II 
błogosławionym. Jeden z możliwych nie-
oficjalnych terminów to jesień 2010 r.

Pamiętajmy o Pasterzu

17 stycznia mija 7 rocznica śmierci 
Ks. Biskupa Edwarda Samsela. Z perspektywy czasu zastanawiamy się, jakim był 

Ks. Biskup Edward, którego mieliśmy zaszczyt 
poznać, gdy odwiedzał naszą parafię. Najpierw 
w latach 1982–1992 jako biskup pomocniczy 
Diecezji Łomżyńskiej, W latach 1992–2000 jako 
biskup pomocniczy nowo utworzonej Diecezji 
Ełckiej. W listopadzie 2000 roku został wybrany 
Biskupem Ełckim. Rządy w diecezji sprawował 
2 lata i 32 dni.

Wiele słów wypowiedziano na temat Jego 
osoby, kapłaństwa i posługi biskupiej w naszej 
diecezji. Ojciec Święty Jan Paweł II napisał o Nim, 
że pozostanie w pamięci Jako pasterz wielkiej 
prostoty, pogody ducha, pełen oddania Kościołowi 
i wiernym powierzonym jego pieczy. Jako zawo-
łanie biskupie przyjął słowa: Spes unika Jedyna 
nadzieja i żył nadzieją, którą pokładał w Chrystusie. 
Jego słowa „chcę, aby pochowano mnie przy tych 
dzieciach w Studzienicznej”, wypowiedziane kie-
dyś i potwierdzone w testamencie (chodzi o dzieci 
specjalnej troski, nad którymi opiekę sprawują 
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi)– właśnie te 
słowa najbardziej ujawniają, kim był i kim dla nas 
pozostanie Ks. Bp Edward.

Zanosząc do Boga dar naszej pamięci modli-
tewnej prośmy, aby Chrystus – Jedyna Nadzieja, 
któremu służył na ziemi, sam był dla Niego nagro-
dą w niebie.  (zebrał Eugeniusz)
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Różaniec silniejszy 
od bomby atomowej

Sześć miesięcy przed atomowym ata-
kiem lotnictwa USA w tych miastach 
pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy 

trzem milionom katolików głosili konieczność 
nawrócenia, odmawiania różańca i pokuty 
jako jedynego ratunku przed zbliżającym się 
nieszczęściem. Nawoływali do życia w stanie 
łaski uświęcającej, częstego przyjmowania sa-
kramentów, do noszenia sakramentaliów, do 
trzymania w swoich domach wody święconej 
oraz gromnicy i do codziennego odmawiania 
różańca (przynajmniej jednej części).

Po ataku atomowym okazało się, że w Hi-
roszimie i Nagasaki prawie wszystko zostało 
zrównane z ziemią – z wyjątkiem dwóch bu-
dynków. W jednym było 12 osób, a w drugim 
18. Oni przeżyli. Otaczające dom podwórka, 
a nawet trawa, również pozostały nieznisz-
czone. Nie została zniszczona ani jedna szyba 
czy dachówka! Specjaliści armii Stanów Zjed-
noczonych przez kilka miesięcy obserwowali 
ten fenomen i próbowali dociekać, w jaki 
sposób oba domy wraz z ich mieszkańcami 
i otaczającym je dobytkiem mogły ocaleć. 
W końcu doszli do przekonania, że nie było 
tam niczego, co po ludzku mogłoby ocalić 
te domy przed zburzeniem. Stwierdzili, że 
musiała tam zadziałać jakaś siła nadprzyro-
dzona.

Natomiast sami uratowani opowiadali, że 
w noc poprzedzającą atak bombowy usłyszeli 
pukanie do drzwi. Twierdzą, że ukazał się im 
Anioł, który zaprowadził ich do domu, w któ-
rym mieszkała rodzina wierna wezwaniom 
Matki Bożej i wypełniająca Jej polecenie, by 
przez sześć miesięcy odmawiać różaniec. 
Ocaleni żyli jeszcze przez wiele lat. Jeden 
z nich został księdzem (ks. Hubert Schiffler). 
Powiedział, że od czasu ataku atomowego 
wielu ekspertów zastanawiało się, czym móg-
łby różnić się, ów ocalały dom od kompletnie 
zburzonych. Ks. Schiffler twierdził, że różnił się 
jednym: w tym domu posłuchano wezwań 
Matki Bożej do codziennego odmawiania 
różańca!

                          (Na podstawie: www.rosary.stranz.org) Po ataku atomowym w Hiroszimie i Nagasaki niemal wszystko zostało zrównane 
z ziemią – z wyjątkiem dwóch domów, w których codziennie odmawiano różaniec.
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Różaniec silniejszy 
od bomby atomowej

Apele 
o modlitwę i pokutę
Matka Boża, zatroskana o los swoich 

przybranych dzieci na ziemi, o ich zbawie-
nie, wciąż ponawia wezwania do modlitwy, 
pokuty, nawrócenia, ekspiacji, powrotu do 
Boga, wierności Jego przykazaniom. Dlatego 
zwraca się do całej ludzkości:

„Módlcie się, moje dzieci. Bóg szybko 
was wysłucha. Mój Syn pozwala się dotknąć” 
(Pontmain, 1871).

„Życzę sobie, abyście codziennie odma-
wiali różaniec” (Gietrzwałd, 1877)

„Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie 
często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofia-
ry: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za 
nawrócenie grzeszników i na zadośćuczynie-
nie za grzechy popełnione przeciwko Niepo-
kalanemu Sercu Maryi” (Fatima, 1917).

„Wielu ludzi na tym świecie zasmuca Pana 
Jezusa. Szukam dusz, które Go pocieszą. Aby 
ugasić gniew Ojca niebieskiego, pragnę wraz z 
mym Synem dusz, które podjęłyby się wynagro-
dzenia za grzeszników i za ludzi niewdzięcznych. 
Niech ofiarują one za tych ludzi swe cierpienia 
i ubóstwo (...). Gniew niebieskiego Ojca może 
złagodzić modlitwa, pokuta, szczere ubóstwo 
i odważne akty ofiary” (Akita, 1973).

„Obudźcie się. Wstańcie. Obmyjcie się i 
rozejrzyjcie uważnie. Musicie oddać się mod-
litwie. Musicie rozwinąć w sobie cnoty mi-
łości, oddania i pokory (...) Okażcie skruchę, 
żałujcie, żałujcie! Nawróćcie się, kiedy jeszcze 
jest czas” (Kibeho, 1981).

Jak stwierdza niemiecki teolog Karol Rah-
ner, objawienia maryjne „są w swojej istocie 
nakazem, jak chrześcijanie winni postępować 
w konkretnej sytuacji historycznej; w rzeczy-
wistości nie są one nowym stwierdzeniem, 
lecz nowym poleceniem”. Maryja wciąż na 
nowo wzywa ludzkość do jedności z Bogiem, 
który jest Miłością – wciąż za mało lub wcale 
niekochaną. 

                                                         (z Różańca nr 2 (680)

Po ataku atomowym w Hiroszimie i Nagasaki niemal wszystko zostało zrównane 
z ziemią – z wyjątkiem dwóch domów, w których codziennie odmawiano różaniec.
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Zapowiedzi przedślubne:
Krzysztof Przeborowski, kawaler z Pół-

koty, Parafia Berżniki i Teresa Wołongiewicz, 
panna z Sejn, Parafia tutejsza.

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

Sakrament Chrztu Świętego:  
20/12/2009 – Piotr Burnejko
25/12/2009 – Dominika Łukaszewicz, Paweł Brzo-
zowski, Kamil Kamiński, Radosław Burdyn 

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:
 Wiesław Liszczyna, Sejny (l. 54) zm. 27/12/2009
 Alojzy Sławianis, Dusznica (l. 96) zm. 02/01/2010

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 w niedzielę 
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 drugi 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 uzależ-
nione od nałogów – w każdy piątek, młodzież 
– w każdą sobotę. Wszystkie spotkania po 
wieczornej 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 
remont klasztoru (wymiana stolarki okiennej 
i dokończenie remontu wirydarza klasztoru 
i prace remontowe frontonu bazyliki, wszystkie 
te prace zostały w tej chwili zakończone, zbiera-
my na zapłacenie zaległości). Jak dotąd ofiary 
złożyło 537 rodzin na sumę 39 910 zł.

1. Woźnialis R.E. Sejny, Głowackiego 
2. Kulesza Lech i Biruta Gawiniańce 
3. Januszko Janina Radziucie 
4. Miszkiel Józef i Grażyna Zaruby 
5. Poszwa Ewa i Henryk Sejny, Młynarska 
6. Polkowscy Małgorzata i Krzysztof Sejny, 11 Listopada 
7. Zajkowski Jacek Sejny, Konopnickiej
8. Miszkiel Barbara i Piotr Sejny, Wojska Polskiego
9. Bęczyk Halina Sejny, Piłsudskiego
10. Rapczyńscy Czesław i Alicja Sejny, Niecała

11. Kamińscy Jan i Teresa Kielczany
12. Augustynowicz Janina Sejny, Konarskiego
13. Czajkowska Halina Sejny, Rittlera 
14. Nazaruk Ewa Sejny, Konarskiego
15. Gobczyńscy Krystyna i Jan Sejny, Zawadzkiego
16. Małkińscy Krzysztof i Edyta Zaleskie
17. Pietkiewicz Romuald Bubele
18. Matuszewski Paweł Sejny, Zawadzkiego
19. Palewicz Łucja i Grzegorz Sejny, Wojska Polskiego
20. Gryguć Marta Sejny, 22 Lipca
21. Niewulis Justyna Marynowo 
22. Wołyniec Stanisław i Henryka Sejny, W. Polskiego
23. Adamowicz Wanda Degucie
24. Masianis Danuta i Jan Romanowce

Ofiary złożone na remont klasztoru (c.d.)
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Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiaj chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fun-
damentem naszego chrześcijańskiego życia. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego 
dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu 
jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Podziękujmy dzisiaj Bogu za łaskę wiary, nadziei 
i miłości otrzymaną w Sakramencie Chrztu Świętego.

Dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwa-
ny okres zwykły. Kolor szat liturgicznych zielony. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 
2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.
Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, 
że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Jednak zgodnie z naszą tradycją jeszcze 
przez jakiś czas zachowamy w kościele świąteczny wystrój. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga 
o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

Nieustający Różaniec, ta szczególna wspólnota modlitwy istnieje w naszej Parafii ósmy rok. Dzień 
i noc, godzina po godzinie trwa modlitwa 180 osób, aby Niepokalane Serce Matki Bożej triumfowało 
w Polsce i na całym świecie, o nawrócenie grzeszników, oraz by szanowane i chronione było życie 
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Dziękuję im wszystkim za tę modlitwę, niech trwa ona 
nadal, a nawet się rozwija. Zapraszamy innych chętnych do włączenia się w tę modlitwę – są jeszcze 
wolne godziny modlitwy. W tej sprawie trzeba kontaktować się z s. Barbarą.

Trwa wizyta duszpasterska zwana „kolędą”. Niech ona będzie okazją do wspólnej modlitwy, 
wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także 
o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi w nasz dom Boże błogosławieństwo. W miarę 
możliwości starajmy się być wszyscy obecni na czas wizyty kolędowej. 

Plan kolędy na trzy tygodnie:
Poniedziałek, 11 stycznia  – ul. Zawadzkiego 12, 14, 18, 19
Wtorek, 12 stycznia  – ul. Zawadzkiego 20 i domki od 1-60
Środa, 13 stycznia   – ul. Wojska Polskiego 9, 11, 13, 15, 17
Czwartek, 14 stycznia  – ul. Wojska Polskiego 19, 19a, 19b, domki jednorodzinne
Piątek, 15 stycznia   – ul. Wojska Polskiego 21, 60, 60c
Sobota, 16 stycznia  – Sankury i Krasnowo; Daniłowce; Sumowo; Skustele i Łopuchowo  
 
Poniedziałek, 18 stycznia  – ul. Wojska Polskiego 62, ul. E. Plater 1,8
Wtorek, 19 stycznia  – ul. Parkowa 1,3,5; ul. Świerczewskiego
Środa, 20 stycznia  – ul. Nowotki, Broniewskiego, Akacjowa, Brzozowa, Topolowa,
                                                                 Cisowa, Lipowa, Dębowa, Klonowa
Czwartek, 21 stycznia – ul. 1 Maja; Piłsudskiego 22, 36, 38
Piątek, 22 stycznia  – ul. Piłsudskiego – dokończenie oraz Plac Św. Agaty
Sobota, 23 stycznia  – od 9.00: Żegary, Dusznica, Kielczany, Nowosady

Poniedziałek, 25 stycznia  – ul. Marchlewskiego, Młynarska, Nowa
Wtorek, 26 stycznia  – ul. Konopnickiej, Strażacka
Środa, 27 stycznia    – ul. Grodzka i Przyrzeczna, Głowackiego i Krzywa,
                                                                 Ogrodowa i Słowackiego oraz Projektowana
Czwartek, 28 stycznia  – ul. 22 lipca i 11 Listopada, Targowa, Łączna i Rittlera
Piątek, 29 stycznia   – ul. Mickiewicza, Leśna, Szkolna, Niecała, Żwirki i Wigury, Łąkowa POM
Sobota, 30 stycznia  – od 9.00: Posejanka; Burbiszki; Gryszkańce; Degucie i Grudziewszczyzna

Kancelaria parafialna w czasie kolędowym czynna będzie we wtorek i piątek przed 
południem 9.00-10.30 oraz w sobotę po południu od 15.30 do 17.00. W sprawie zamawianych 
intencji mszalnych można zgłaszać się w zakrystii po każdej Mszy św.
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Intencje mszalne 10–24.01.2010 r.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 
10 stycznia 2010r.
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
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Jan Fidrych (1 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 11 stycznia 2010
06:30 +Stanisław Zdancewicz (2mc)
06:30 +Maria Szturgulewska
08:00 +Anna (6 rocz.) +Marian Masianis i ich rodzice
08:00 +Władysław +Mirosław +Elżbieta +Jakub Motuk
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Gracjana w 2 rocz. 

urodzin i dla rodziny

WTOREK, 12 stycznia 2010
06:30 +Józef Korzeniecki (3mc)
06:30 +Witold Wydro (2mc)
08:00 +Bronisław +Maria (12 rocz.) i z rodz. Tom-

kiewiczów i Maksimowiczów
08:00 +Kazimierz Basiaga i jego bracia
08:00 +Stefan (2 rocz.) +Andrzej (12 rocz.) Puczy-

łowscy
17:30 +zm. z rodz. Sadkowskich

ŚRODA, 13 stycznia 2010
06:30 O błog. Boże dla rodz. Szułowiczów
06:30 +Stanisława
08:00 +Zofia +Feliks Staniewicz +Mieczysław 

+Franciszek +Anastazja
08:00 +Anastazja +Wiktor +Marcela +Feliks z rodz. Alba
17:30 +Marian Zdankiewicz (4 rocz.)

CZWARTEK, 14 stycznia 2010
06:30 +Piotr Wojciechowski (8mc)
06:30 +Eugenia Peryt
08:00 O błog. Boże dla Lenka w 2 rocz. urodz. i dla 

rodziny
08:00 Grzegorz Bukało
17:30 +Eugeniusz (8 rocz.) +Wanda i z rodz. Su-

cholewskich i Mrozowiczów

PIĄTEK, 15 stycznia 2010
06:30 +Antoni Zubowicz
08:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Jerzego Bykasa
08:00 +Danuta +Stanisław Bugielscy
17:30 +Stanisław Bizio (7mc)
SOBOTA, 16 stycznia 2010
06:30 +Piotr +Emilia Bielak +Aleksander +Petro-

nela Maksimowicz
08:00 +Kazimierz Chmielewski (8 rocz.)

08:00 +Andrzej Butkiewicz
09:00 (LT) +Jonas
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Elżbiety i 

Jarosława Radziun w 1 rocz. ślubu

NIEDZIELA II W CIĄGU ROKU, 17 stycznia 2010
07:00 +zm. Z rodz. Witkowskich i Waluś +Anna 

+Stefania +Władysław +Wincenty
08:30 +Halina Ragiel (1 rocz.)
10:00 O błog. Boże i zdrowie dla rodziców
11:30 O błog. Boże i zdrowie dla Władysławy Ci-

chanowicz w 90 rocz. urodz. i dla rodziny
13:00 (LT)+Vitalijus Sidaris
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Grzegorz Siemianis

PONIEDZIAŁEK, 18 stycznia 2010
06:30 O błog. Boże i wytrwałość w dobrych posta-

nowieniach dla rodz. Cezarego
08:00 +Józef Masianis (greg1) (w modl. wiernych: 

+Anna (rocz.)
08:00 +Albina +Franciszek Budowicz
08:00 +Henryk (7mc) +Bronisław (19 rocz.) Miszkiel
17:30 +Julianna (10 rocz.) +Lucyna (7 rocz.) Sapiecha

WTOREK, 19 stycznia 2010
06:30 +Józef Masianis (greg2)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB 

Sejneńskiej dla Heleny Luto i dla rodziny
08:00 O błog. Boże i łaski potrzebne dla Emilii Arci-

szewskiej, Marcina i Anny Sturgulewskich
17:30 +Krzysztof Pierożyński

ŚRODA, 20 stycznia 2010
06:30 +Izydor Sidor (28 rocz.)
08:00 +Józef Masianis (greg3)
08:00 +Dominika Wieczorek (14 rocz.)
17:30 +Zdzisław Olejniczak (17 rocz.) egzekwie

CZWARTEK, 21 stycznia 2010
06:30 +Józef Masianis (greg4)
08:00 +Helena (9 rocz.) +Marianna (24 rocz.) Wo-

łągiewicz
08:00 +Helena Kęsek (1 rocz.)
08:00 +Paulina +Stanisław Małkińscy
17:30 +Aleksandra +Wiktor Przeorscy +Petronela 

+Henryk Luto

PIĄTEK, 22 stycznia 2010
06:30 +Józef Masianis (greg5)
08:00 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB Sejneń-

skiej dla Anny Skupskiej
08:00 +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Jadwigi Margie-

wicz w 70 rocz. urodz. i dla rodziny
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SOBOTA, 23 stycznia 2010
06:30 +Józef Masianis (greg6)
06:30 +zm. Z rodz. Koneszko i Grzybowskich
08:00 +Anna +Tomasz Janczulewicz
08:00 +Anna Szulewska (4 rocz.) +Antoni
16.15 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Antoni Gibas (11mc)

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
W  Niedzielę Świętej Rodziny usłyszeliśmy List Pasterzy Kościoła w Polsce nawiązujący do hasła tego 

Roku Kościelnego „BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”. Biskupi zakończyli list słowami: „Umiłowani 
w Chrystusie Panu! Kończąc, pragniemy zwrócić uwagę, na wydany w tym roku przez Konferencję Epi-
skopatu Polski dokument pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Bardzo serdecznie zachęcamy do 
jego lektury i rozmowy o nim w rodzinach. Mamy nadzieję, że wielu duszpasterzy zorganizuje w swoich 
parafiach grupy studyjne, które będą rozważały ten tekst, szukając w nim inspiracji do rozwoju i dróg 
nawrócenia.” Pragniemy wszystkim przybliżać ten dokument drukując jego fragmenty w kolejnych 
numerach naszego pisma, bo uważamy, że zwłaszcza w dobie różnych „ekstrawagancji” zmierzających 
do poniżania małżeństwa jako wspólnoty kobiety i mężczyzny jest to bardzo istotne. 
Dzisiaj pierwszy fragment tego dokumentu.

«Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)

1 „Jezus Chrystus wie, co się kryje w czło-
wieku”. On jeden! Zatem nieprawda, że w 

dyskusji o człowieku relatywizm, bezsilność i pe-
symizm – wsączane przez „mistrzów podejrzliwo-
ści” – to jedyne możliwe odpowiedzi. Nieprawda, 
że „wiara jest prywatną sprawą”, a zrozumienia 
palących problemów trzeba szukać w modnych 
prądach pogańskich mistrzów. Kościół otrzymał 
od Boga Dobrą Nowinę oraz nakaz, aby niósł ją 
aż po krańce świata. Mądrość i prawda Ewangelii 
są darem dla całej ludzkości.

2 Trzeba zatem, by uczniowie Jezusa Chry-
stusa podnieśli dumnie głowy. My mamy 

„klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej 

rzeczywistości, jaką jest człowiek”. To Jezus Chry-
stus. „Nie dano ludziom pod niebem żadnego inne-
go Imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. 
Jak zawsze, tak i na tym etapie dziejów ludzkości, 
Kościół ma do ofiarowania światu prawdę, której 
ów rozpaczliwie poszukuje. 

Gdy zatem współczesna kultura odcina się od 
swoich korzeni religijnych i humanistycznych, lek-
ceważąc Boga i duchowy wymiar człowieka, „nie 
możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”. 
Tym bardziej, że prawda, jaką Chrystus przyniósł 
światu i powierzył Kościołowi, nie jest tylko jedną 
z wielu możliwych. 

W Jezusie Chrystusie mamy pełne i ostateczne 
objawienie”.   (cdn)

NIEDZIELA III W CIĄGU ROKU, 24 stycznia 2010
07:00 +Józef Masianis (greg7)
08:30 +Franciszek +Bolesław z rodz. Szarejków i 

Przekopskich
10:00 +Helena (4 rocz.) +Stanisław Juszkiewicz
11:30 +Stefan Dziemitko (11 rocz.)
13:00 (LT) O błog. Boże dla Alberta i jego rodzeń-

stwa +Anna Marcinkiewicz
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Anna Jabłońska

Podziękowania 
Organizatorzy XV spotkania wigilijnego osób samot-

nych, niepełnosprawnych i pozostających pod opieką 
Caritas, składają serdeczne podziękowania instytucjom, 
firmom i osobom, które finansowo,  materialnie i czynem 
wsparły organizację przedsięwzięcia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd Miasta 
Sejny, Gminna Spółdzielnia „S.Ch.” w Sejnach, Nadleś-
nictwo Pomorze, Nadleśnictwo Głęboki Bród, Andrzej 
Norwa Service, SC Remedium – Zielińska, Klucznik, 
„Drewtark” S.C. W i L Fidrych, PPHU – H. Poszwa, Karczma 
– J. Szulewski, Organizowanie Kursów St. Rasiul, „Insterm” J. Gniazdowski, Dom Handlowy Subiekt, 
PHU Zajazd Morena – A Budowicz, Grażyna Łowiagin, Moto Hurt T. Falana, Ignacy P Szkarnulis, Biruta 
Jurkun, Aleksandra Faszczewska. Pomieszczeń i obsługi kuchennej użyczył Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Sejnach.
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Z ŻYCIA PARAFII

Czas oczekiwania
Istotnym elementem Adwentu są Roraty, czyli 

Msza św. poranna, wyrażająca nasze oczekiwanie 
i tęsknotę za Chrystusem, który ma przyjść. Temat 
Rorat 2009 nawiązywał do trwającego Roku Ka-
płańskiego, którego patronem jest św. Jan Maria 
Vianney. Spotkania przybliżały dzieciom histo-
rię Świętego Proboszcza, który wysłany do Ars 
i szukając drogi do tej niewielkiej miejscowości, 
wskazanej przez napotkanego chłopca miał mu 
odpowiedzieć: „ty mi wskazałeś drogę do Ars, a ja 
ci pokażę drogę do Nieba”.

Wieczne światło
W sejneńskiej bazylice, nad ołtarzem soborowym 

umieszczono odrestaurowane naczynie – zwane 
wiecznym światłem. Jest to symbol obecności Prze-
najświętszego Sakramentu w tabernakulum.

Naczynie pochodzi z XIX wieku, z okresu gdy 
kościół był katedrą Diecezji Sejneńskiej. Kaplica Serca 
Jezusowego była kaplicą Najświętszego Sakramentu 
i tam przed ołtarzem wisiało naczynie, w którym 
paliło się światło z oleju parafinowego. Obecnie w 
naczyniu umieszczono małą żarówkę. Ten drobny 
element dodaje dostojności naszej świątyni.

Jesteśmy w internecie
Uruchomiliśmy witrynę internetową 

Parafii Nawiedzenia NMP w Sejnach, gdzie 
umieszczone będą pełne informacje o hi-
storii i działalności parafii. Można też pobrać 
nasz dwutygodnik Siewca, a także książkę autorstwa ks. dr Władysława Kłapkowskiego – Konwent 
Dominikanów w Sejnach, wydanej przez Ateneum Wileńskie w 1939 roku. Witryna jest w trakcie 
uzupełniania i poszerzania. 

Adres:   www.sejny.kuria.elk.pl 


