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2 SIEWCA  

Zło moralne (podobnie jak dobro) należy do doświadcze-
nia ludzkiego i stąd mają do niego dostęp wszystkie te 

dziedziny poznania, które odwołują się do tego doświad-
czenia. Jednak z samej istoty grzechu (zła moralnego jako 
grzechu) nie jesteśmy zdolni w pełni ująć ani wyrazić poza 
Objawieniem. Tylko na gruncie odnowionego stosunku do 
Boga przez wiarę staje się w pełni zrozumiała sama rzeczy-
wistość grzechu. W kontekście tego stosunku staramy się 
owo zrozumienie rozwinąć i pogłębić. 
Jeśli chodzi o Objawienie, a przede wszystkim o Pismo 
Święte, to zawartą w nim prawdę o grzechu należy stale 
ujmować, sięgając do samego „początku”. Każdy poniekąd 
grzech „naturalny”, należący do życia człowieka, staje się 
w pełni zrozumiały w odniesieniu do tego „początku”, do 
grzechu pierwszego człowieka. Chodzi tutaj  nie tylko o to, 
co Sobór Trydencki nazywa „zarzewiem grzechu” (fomes 
peccatis), a co – będąc następstwem grzechu pierworod-
nego – jest w człowieku podłożem i źródłem grzechów 
osobistych. Chodzi również o ów „pierwszy grzech”, o ile po-
zostaje on w pewnej mierze „modelem” każdego grzechu, 
jaki w ciągu dziejów popełnia człowiek jako swój grzech 
osobisty. „Pierwszy grzech” sam w sobie jest grzechem 
osobistym, przeto poszczególne elementy jego struktury 
znajdują pewne odzwierciedlenie w każdym innym grze-
chu człowieka.
„Człowiek stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, za poduszczeniem Złego… nadużył 
swojej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć swój cel poza Nim” (Gaudium et 
spes, 13). W tych słowach Vaticanum II mówi o grzechu pierwszych rodziców, który był spełniony 
w stanie pierwotnej sprawiedliwości. W każdym grzechu, jaki spełnia konkretny człowiek w ciągu 
dziejów – w stanie dziedzicznej grzeszności – te same istotne elementy dochodzą do głosu. To 
zawiera określone „nadużycie wolności” – złe użycie wolności, wolnej woli.

 Grzech: złamanie przymierza z Bogiem

WIERZĘ ...

 

CZAS GŁOSZENIA EWANGELII   

Czy jesteś w stanie uwierzyć w Miłość przebaczającą zawsze i wszędzie? Czytaj i rozważaj Pismo 
Święte, a ta Miłość staje się twoją nadzieją i twoją drogą.

4 grudnia Łk 12,8-12          Zaufajcie pamięći. Jego pamięć nie jest „twardym dyskiem”, który 
resetuje i zapisuje wszystkie nasze dane, ale czułym współczującym sercem, które cieszy 
się, trwale usuwając wszelkie nasze ślady zła (papież Franciszek)
10 grudnia Łk 14,1.7-11         To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje 
się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu (św. Jan Paweł II).
17 grudnia Łk 14,12-14       Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkła-
damy w działanie (św. Matka Teresa z Kalkuty).

Z książki Wierzę wybrał Eugeniusz
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Jezus powiedział do 
swoich uczniów: 

«Jak było za dni No-
ego, tak będzie z 
przyjściem Syna Czło-

wieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem 
jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy 
Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł 
potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z 
przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie 
w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie 
będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga 
zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym 
dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby 
gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie 
złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać 
się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo 
o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Orędzie Adwentu jest związane ze zbliżającym się 
przyjściem Syna Człowieczego. Tej świadomości 

odpowiada wezwanie do czuwania: „ czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Bądź-
cie gotowi, bo w chwili, której się nie spodziewacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie”. Oczekiwanie to, które skiero-
wane jest ku przyszłości, jest nam zawsze ukazywane 
jako chwila już bliska i obrana. W dziele zbawienia nie 
można niczego odkładać na później. Ważne jest każde 
„teraz”! „ Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż 
wtedy, gdyśmy uwierzyli”  (Homilia 3 XII 1995)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA I ADWENTU – 1 grudnia 2019

NIEDZIELA II ADWENTU - 8 grudnia 2019
uroczystość niepokalanego poczęcia nmp

Bóg posłał anioła 
Gabriela do miasta 

w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy 
poślubionej mężowi, 
imieniem Józef, z rodu 

Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł 
do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan 
z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. 

Łk 1, 26-38

 Mt 24,37-44

Gdy Jan usłyszał w 
więzieniu o czy-

nach Chrystusa, po-
słał swoich uczniów 
z zapytaniem: «Czy Ty 
jesteś Tym, który ma 

przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im 
odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co sły-
szycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, 
chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi 
słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 
Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi 

NIEDZIELA III ADWENTU – 15 grudnia 2019

 Mt 11, 2-11

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie 
bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyż-
szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do 
anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł 
Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się 
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna 
i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za nie-
płodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. 
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech 
Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł 
od Niej anioł.
REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Oto ja!” Ta gotowość przyjęcia woli Bożej jest 
wzorem dla wszystkich nas, abyśmy w obliczu 

wydarzeń wielkich i zwyczajnych umieli zawierzyć 
całkowicie Panu. Świadectwem swego życia Maryja 
zachęca nas do wiary w spełnienie się Bożych obiet-
nic. Przypomina nam, e powinniśmy mieć ducha 
pokory, bo to ona jest właściwą postawą stworzenia 
wobec Stwórcy; wzywa, abyśmy zachowali niezłom-
ną nadzieję w Chrystusie, który wypełnia do końca 
zbawczy zamysł nawet wówczas, gdy wydarzenia 
wydają się niezrozumiałe i trudne do przyjęcia.

dokończenie na str. 4
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA I ADWENTU, 2 grudnia 2018
Słowo Boże: Jr 33,14-16; 1Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36
PONIEDZIAEK, 2 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 2,1-5; Mt 8,5-11
WTOREK, 3 grudnia  Wsp. św. Franciszka Ksa-
werego, prezb.
Słowo Boże: Iz 11,1-10; Łk 10,21-24
ŚRODA, 4 grudnia Wsp. św. Barbary, dz i męcz
Słowo Boże: Iz 25,6-10; Mt 15,29-37
CZWARTEK, 5 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27
PIĄTEK, 6 grudnia Wsp. św. Mikołaja, bpa
Słowo Boże: Iz 29,17-24; Mt 9,27-31
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 7 grudnia Wsp. św. Ambrożego, bpa
Słowo Boże: Iz 30,19-26; Mt 9,35-10,8
NIEDZIELA II ADWENTU, 8 grudnia 2019
uroczystość niepokalanego poczęcia nmp
Słowo Boże: Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38
Dzień modlitw za Kościół na Wschodzie - zbiórka
PONIEDZIAŁEK, 9 grudnia Dzień powszedni 
Słowo Boże: Iz 35,1-10; Łk 5,17-26
WTOREK, 10 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

ŚRODA, 11 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30
CZWARTEK, 12 grudnia Wsp. NMP z Gudalupe
Słowo Boże: Iz 41,13-20; Mt 11,11-15
PIĄTEK, 13 grudnia Wsp św. Łucji, dz i męcz
Słowo Boże: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (1981)
SOBOTA, 14 grudnia Wsp. św. Jana od Krzyża
Słowo Boże: Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
NIEDZIELA III ADWENTU, 15 grudnia 2019
Słowo Boże: Iz 35,1-6.10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11
PONIEDZIAŁEK, 16 grudnia REKOLEKCJE 
Słowo Boże: Lb 24,2-7.15-17; Mt 21,23-27
WTOREK, 17 grudnia REKOLEKCJE
Słowo Boże: Rdz 49,1-2.8-10; Mt 1,1-17
ŚRODA, 18 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 23,5-8; Mt 1,18-24
CZWARTEK, 19 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Sdz 13,2-7.24-25; Łk 1,5-25
PIĄTEK, 20 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Łk 1,26-38
SOBOTA, 21 grudnia Dzień powszedni
Słowo Boże: So 3,14-18; Łk 1,39-45
NIEDZIELA IV ADWENTU, 22 grudnia 2019
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, 
szczególnie tych, które cierpią.

Papieskie Intencje Modlitwy – grudzień 2019

we Mnie». Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę 
kołyszącą się na wietrze? ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach 
królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, 
nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby 
przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od 
Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Jan nie jest człowiekiem, który wątpi. Pytanie jego pochodzi z głębi jego prorockiego powołania, ażeby z 
ust Chrystusa otrzymać potwierdzenie Bożej prawdy, którą ostatecznie potwierdził ofiarą swojego życia. 

Jezus tej właśnie szczególnej misji Chrzciciela daje świadectwo, jakby chciał „spłacić dług”.”Powiadam wam: 
Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”. Ludzie spotykali nie tylko proroka, 
ale „więcej niż proroka”. W takich słowach Chrystus daje świadectwo Janowi. Wyciska niejako pieczęć na całym 
jego heroicznym posłannictwie. (Homilia 17 XII 1995)

„Adwent zmniejsza nasze zaangażowanie w szaleństwo świata posuwającego się 
szybko naprzód. Przyhamowuje nas. Skłania nas do myślenia. Każe nam spo-
glądać poza dzień dzisiejszy na „wielkie jutro” życia. Bez Adwentu, zagrzewani 
jedynie wyścigiem donikąd, który wyczerpuje świat wokół nas, moglibyśmy tak 
gorączkowo podejmować próby cieszenia się i sterowania tym życiem, że nie 
rozwinęlibyśmy w sobie upodobania do ducha, który nie umiera i nie przecieka 
nam przez palce jak topniejący śnieg.” s. Joan Chittister, „Co roku bliżej Boga”
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
15-17.12.2019

SOBOTA, 14.12.2019
17:30 msza św. z kazaniem i nowenna 
 ku czci matki boskiej sejneńskiej

NIEDZIELA III ADWENTU – 15.12.2019
07:00 Msza św. z udziałeM wszystkich

08:30 Msza św. z udziałeM wszystkich

10:00 Msza św. z udziałeM dzieci

10:00 Msza św. w języku lit. w ŻeGaRach
11:30 suMa

13:00 lt Msza św. w języku lit. w Bazylice

13:00 Msza św. w kRasNOwie
17:30 Msza św. z udziałeM MłOdzieŻy

PONIEDZIAŁEK – 16.12.2019
06:30 RORaty z hOMilią RekOlekcyjNą

09:30 spOwiedź dla chORych i staRszych

10:00 Msza święta z Nauką dla chORych i staRszych 
pOłączONa z sakRaMeNteM pOkuty i pOjedNaNia, OtRzyMa-
NieM sakRaMeNtu NaMaszczeNia ORaz BłOGOsławieństwa 
NajświętszyM sakRaMeNteM

10:00 ŻeGaRy - w jęzuku litewskiM

13:00lt Msza św. w języku litewskiM w Bazylice

15:00 Msza św. z udziałeM dzieci

16:30 Msza św. z udziałeM MłOdzieŻy

18:00 Msza św. z udziałeM wszystkich

WTOREK – 17.12.2019
06:30 RORaty z hOMilią RekOlekcyjNą

10:00 Msza św. z udziałeM wszystkich

13:00lt Msza św. w języku litewskiM

13:30 kRasNOwO - spOwiedź i Msza święta

15:00 Msza św. z udziałeM dzieci

16:30 Msza św. z udziałeM MłOdzieŻy

18:00 Msza św. z hOMilią dla wszystkich pOłączONa 
z OdNOwieNieM śluBOwań MałŻeńskich. pO Niej OtRzyMa-
Nie Odpustu zupełNeGO, RekOlekcyjNeGO BłOGOsławień-
stwa i zakOńczeNie RekOlekcji.

Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny 2019/2020 
z wiarą w prawdziwą i rzeczywistą obecność 

Chrystusa poda postaciami chleba i wina. Hasłem 
tego roku są słowa: WIELKA TAJEMNICA WIARY, bo 
wierzymy, że to Eucharystia daje życie, dlatego tak 
często w niej uczestniczymy.

Adwent to czas wyjścia naprzeciw przychodzą-
cego Pana, przygotowania i prostowania życio-

wych dróg na czasy ostateczne, ale też, zwłaszcza w 
drugiej części Adwentu, otwarcie się na tajemnicę 
Wcielenia, czyli Narodzenie się Jezusa Chrystusa 
w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, 
w naszej Ojczyźnie i w świecie. Przygotowując się 
do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o chrze-
ścijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie za-
braknie w naszych domach pobłogosławionego 
wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej 
świecy Caritasu. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. 
Wielu chciałoby usunąć z nich Pana Jezusa, a święta 
ograniczyć do rozrywki i stołu. Nie pozwólmy na to i 
swoją postawą ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy 
Bożego Wcielenia. Przygotowaniem do świąt Boże-
go Narodzenia będą rekolekcje, których program 
mamy obok. Poprowadzi je ks. prof. Zdzisław Janiec 
z lubelskiego KUL-u. Zaplanujmy sobie w nich udział.

W drugą niedzielę Adwentu będzie modlitwa i 
wspieranie materialne Kościoła na Wschodzie. Po 

Mszach św. przy kościele będzie zbiórka ofiar na ten cel.

Już 26 lat jak Caritas w Polsce rozprowadza świe-
ce Wigilnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W tym 

roku również mamy okazję wspierania tej cennej 
inicjatywy, nabywając świecę wigilijną, pomagamy.

Roraty codziennie od poniedziałku do soboty rano 
o godz. 6.30. Idziemy adwentową drogą poznając 

wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła, sługę Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, 
którego beatyfikację będziemy przeżywać 7 czerw-
ca 2020 roku w Warszawie. Chcemy lepiej poznać 
przyszłego błogosławionego, dlatego zapraszamy 
odważnych na poranne spotkania roratnie.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP będzie 
8 grudnia, w sobotę. Przyjdźmy do świątyni, aby 

uwielbić Boga za dar Matki Najświętszej.

Opłatki wigilijne roznosi p. Kościelny,  a ofiary 
składane przy tej okazji są przeznaczone na 

dokończenie remontu ołtarza głównego. Można 
też nabyć opłatki w zakrystii i kancelarii.

„Maryja prowadzi do 
Jezusa Eucharystycznego”

„Właściwością Błogosławionej Dziewicy Maryi jest 
to, że prowadzi nas niezawodnie do Jezusa”
 (Św. Ludwik Grignion de Montfort)
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Adwentowa Maryja ma garść pięk-
nych  tytułów, ale chyba najważniej-
szym, najbardziej podkreślanym 
przez liturgię jest imię „ Matka Sło-
wa”. To piękny i głęboki tytuł! 

Wiemy, że ten okres liturgiczny to zupełnie szcze-
gólny Maryjny czas. W nim może bardziej niż 

kiedykolwiek indziej widać, że bez Maryi Syn Boży 
nie stałby się człowiekiem „dla nas ludzi i naszego 
zbawienia”. Ze strachem pytamy: Co by się stało, 
gdyby nie było Niepokalanej? Gdyby Maryja nie 
zgodziła się na Boże plany? Na 
szczęście Dziewica z Nazaretu 
nie zawiodła – ani Boga, ani nas. 
A ponieważ pamiętamy, że mó-
wiąc o Niej, oglądamy nasze wła-
sne powołanie i przeznaczenie, 
pytamy: Czy to znaczy, że i my 
nie możemy zwieść Boga i lu-
dzi? I w konsekwencji: jak się to 
przekłada na nasze życie? Czy 
bez nas Bóg nie stanie się imś 
obecnym w świecie, który chce 
zbawić?

Stwórcze fiat
Spójrzmy na pierwsze słowa 
Prologu do czwartej Ewange-
lii. Czytamy, że wszystko stało 
się przez Słowo: „Na początku 
było Słowo, a Słowo było u Boga. 
Wszystko przez nie się stało” czy-
tamy.
To Słowo, to Chrystus,. Czyli 
Maryja – Matka Chrystusa jest 
Matką Słowa. Słowa Przed-
wiecznego. Oto jak wielka jest 
Jej godność. Ona jest Matką 
„zrodzonego, a nie stworzone-
go, współistotnego Ojcu”, Tego, 
przez którego „wszystko się 
stało”. Maryja jest Matką Boga, 
Boga Stwórcy, Boga Zbawcy! 
Jak przed Nią uklęknąć, skoro 
aniołowie w zachwycie padają 

Czym jest Godzina Łaski?
Łączy się ona z objawieniem Maryi, która 8 
grudnia 1947 roku w Montichiari we Włoszech, 
powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w 
dniu 8 grudnia, w południe obchodzono „Go-
dzinę łaski dla całego świata”. Dzięki modlitwie 
w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. 
Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe 
i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i 
znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim 
życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechnio-
na. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny 
łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do 
kościoła, niech modli się w domu.

Ten szczególny czas, bezcenny!
„Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask 
dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia – 
powiedziała Matka Boża 8 grudnia 1947 roku. 
– Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poru-
szone będą łaską Bożą i znów staną się wiernie i 
miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn, Jezus, okaże 
wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się 
modlić za bliźnich”.
Maryja zachęca: „Jeśli ktoś nie może w tym czasie 
przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Zadanie na grudzień:

Przypomnę sobie, w jakich sytuacjach najczę-
ściej tracę wiarę w obecność Boga w moim życiu 
(może jest to choroba, może jakiś zawód, który 
spotyka mnie ze trony kogoś bliskiego). Wypiszę 
te sytuacje na kartce i będę je przedstawiał Panu 
w swojej codziennej modlitwie, prosząc Go, aby 
szczególnie w tych momentach umacniał moją 
wiarę i ufność w Jego nieskończoną moc.
                   

GODZINA ŁASKI  ADWENT Z MARYJĄ8 grudnia, godz. 12.00  -  13.00
W Uroczystość Niepokalanego Po-

częcia Najświętszej Maryi Panny
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ADWENT Z MARYJĄ Oblubienica 
Ducha Świętego

przed Nią na twarz!
Z tym Słowem zaczyna się dzieło stworzenia. Bóg 
mówi: „Niechaj się stanie światłość!” I pojawia się 
światłość. Fiat sprawia, że pojawiają się fakty do-
konane. Nikt już nie sprawi, że światłość przestanie 
istnieć.

Fiat dla tego, co chce Bóg
Fiat jest tożsamością Syna Bożego, więc szukamy, 
kiedy w swym życiu, wśród nas, Jezus wypowiedział 
to słowa. Znajdujemy je na samym progu Jego Męki 
i Śmierci. W Grójcu, na koniec modlitwy Chrystus 
mówi do Ojca Fiat – „Niech się stanie Twoja wola, 
nie moja”. Nawet w Jezusie, Synu Człowieczym i 
Synu Bożym istnieje konflikt pomiędzy wolą Boga 

i człowieka. Nawet Jezus waha się, 
bojąc się cierpienia. W tym jednak 
momencie zwątpienia Jezus jest 
dla nas wzorem w podejmowaniu 
wyboru. Mamy wybrać Boga, nie 
siebie. 
W Nazarecie, podczas Zwiastowa-
nia, Maryja ujawnia nam swoją toż-
samość. Ona też jest „Słowem”, jest 
Fiat. To dlatego może być Matką 
Słowa. Matką Fiat.

Fiat Kościoła przywoła 
 przyjście Chrystusa
Fiat przenosi Maryję w strefę Boga, 
niedostępną dla ludzi, niedostępną 
nawet dla szatana. Maryja wkracza 
w krąg Bożej mocy, która zmienia 
świat. W godzinie apokalipsy stwo-
rzy go poniekąd na nowo. Teraz już 
nie sama, ale razem z nami – Maryj-
nym Kościołem. Mamy przez bycie 
„jak Maryja”, czyli bycie Fiat, stwo-
rzyć „nowe niebo i nową ziemię”. 
W maryjnym Fiat jest zgoda na 
wszystko, co planuje Bóg. W Jej 
rycerzach nie może być inaczej. 
Matka Słowa chce, byśmy stali się 
Dziećmi Słowa. Wiemy jakiego. 
Jakie to piękne zadanie. Świewać 
Bogu Fiat na wszystko, czego On 
pragnie!
  Wincenty Łaszewski

Maryję określa się wieloma tytułami. Jednym 
z najpiękniejszych jest miano Oblubienicy 

Ducha Świętego. Miłość oblubieńcza oznacza 
pełne oddanie, powierzenie się osobie kochanej. 
Podczas Zwiastowania Duch Święty zstąpił na 
Maryję, sprawiając, że w Jej dziewiczym łonie 
począł się Jezus Chrystus. Ten fakt mógł zaistnieć 
dzięki całkowitemu zaufaniu, jakim Maryja odpo-
wiedziała na zaproszenie Boga do bycia Matką 
Jego Syna. Poczęcie Syna Bożego było owocem 
Bożej inicjatywy i wiary Maryi. Tak głębokie otwar-
cie na Ducha Świętego wymagało całkowitego 
ubóstwa, swoistego ogołocenia się z własnych 
planów i wolności od pokusy zrozumienia jednej 
z największych tajemnic naszej wiary. 
Otwarcie się na Ducha Bożego towarzyszyło Ma-
ryi przez całe życie. Wierność Duchowi objawiła 
się przez Jej posłuszeństwo, którego apogeum 
stanowiło doświadczenie krzyża Jej Syna. Maryja 
dowiodła swoim życiem, że oddając się Bogu, 
stała się znakiem każdego wierzącego, dla całego 
Kościoła.
Maryja jest znakiem wierności Boga, Jego troski i 
zaufania, jakie Ojciec złożył człowiekowi. Jest Ona 
dowodem, iż ci wszyscy, którzy przyjmą z wiarą 
Ducha Świętego, otrzymanego na chrzcie i całym 
sercem będą poszukiwać woli Bożej, odnajdą 
sens swojego życia. Przyjęcie Ducha Świętego 
zmieni obraz Boga, który niejednokrotnie nosimy 
w sercu. 
Maryja pokazuje każdemu wierzącemu, co ozna-
cza żyć według Ducha, stając się uprawną ziemią, 
na której słowo Boże wydaje obfity owoc. Pokazu-
je, że bojaźń Boża nie oznacza lęku przed Bogiem, 
lecz jest uznaniem Jego mocy, zwłaszcza tam, 
gdzie doświadcza się słabości. Owa słabość nie 
musi wiązać się tylko z grzechem. Może oznaczać 
bezradność wobec okrutnej często rzeczywisto-
ści, wobec świata. Wobec tego wszystkiego czuje-
my się mali i nieważni, zdani na łaskę otaczających 
nas żywiołów. Maryja pokazuje, że Bóg nigdy nie 
zapomniał o nas, że w naszej niemocy On może 
objawić swoją wszechmoc, że jesteśmy ważni i ko-
chani, że nigdy nie wyrzuciła nas ze swego serca.
       -Irena-
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com
Wikariusze: ks. Tomasz Sikorski, ks. Jarosław Kalinowski, ks. Krzysztof Kaszuba

17/11/2019 Wiktor Giedrojć
24/11/2019 Julian Rzodkiewicz
    Adam Gryszkiewicz

Odeszli do wieczności:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UDanuta Moroz, Sejny 
 (l. 76)  zm. 16/11/2019
URyszard Gryszkiewicz, Sejny 
 (l. 66)  zm. 18/11/2019
UFranciszek Miszkiel,  Stabieńsz-
czyzna  (l. 78)  zm. 19/11/2019
USławomir Sławiński, Sejny  (l. 70)  zm. 23/11/2019
UAleksandra Oleksy, Sejny  (l. 93)  zm. 25/11/2019
UBarbara Strękowska, Lasanka  (l. 66)  zm. 26/11/2019

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Ignatowicz Stanisława,Sejny, Łąkowa
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Ramel Marta Mariusz,Marynowo 
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego 
Szyłak Maria Stanisław,Sejny, Konarskiego
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Rugienis Barbara Stanisław,Sejny, Piłsudskiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele 
Kisiel Anna Wojciech,Sejny, 11 Listopada 
Misiukanis Wojciech,Sejny, Wojska Polskiego
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego 
Bielewicz Edyta Wojciech,Stabieńszczyzna 
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Jarzębowicz Jadwiga Andrzej,Sejny, Ogrodowa
Namiotko Violetta,Sejny, Zawadzkiego
Jodzis Małgorzata,Białowierśnie 
Koronkiewicz Regina,Sejny, Wojska Polskiego 60/18
Derdzikowska Eugenia,Sejny, Parkowa 1/23
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego 13/10
Brunejko Dorota Józef,Bubele 19
Dochód Dorota Andrzej,Sejny, Grodzińskiego 16
Czesław Dzimitko Abryccy Zofia Marek,Sejny, W.Pol
Nieszczerzewska Anna,Sejny, Konarskiego
Reszczyńska Zofia,Sejny, Konarskiego 
Zabłoccy ,Klejwy 5
Rafał Maćkowiak Edyta Sojko,Londyn 
Luto Melania,Sejny, Wojska Polskiego
Milanowscy Regina Henryk,Sejny, Ogrodowa 
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Kijewscy Anna Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego 
Bykas Longina Jan,Sejny, Łąkowa 
Bilińska Marianna,Posejny
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego 
Trofimiuk Alicja,Sejny, Łąkowa
Grzędzińska Otylia ,Sejny, Strażacka 
Morawscy Danuta Ryszard,Sejny, Konarskiego 
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Rybczyńscy Halina Józef,Kielczany 
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego 
Miszkiel Zofia Ryszard,Skustele 
Nazaruk Ewa Jerzy,Sejny, Konarskiego 
Kaklin Aleksandra Piotr,Marynowo 
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego 
Milewscy Barbara Ryszard,Łumbie 
Janczulewicz Janina Jerzy,Sejny, Topolowa 

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
Roku Pańskim 2019: 
Nowalska Donata Sejny, Wileńska 
Klimasara Janina Olgierd, Marynowo 
Koronkiewicz Regina, Sejny, Wojska Polskiego
Gerwel Teresa Mirosław, Łumbie 
Witkowscy Katarzyna Piotr, Degucie 
Staśkiel Teresa Tadeusz, Sejny, Konarskiego
Nazaruk Ewa Jerzy, Sejny, Konarskiego 
Wydro Teresa Marek, Sejny, Konarskiego
Dziemian/ Klucznik Joanna Dariusz, Krasnowo
Bielak - Schonhardt Bożena, Sejny, Zawadzkiego
Wołyniec Wiesława Andrzej, Sejny, Wojska Polskiego
Sokołowscy Beata Andrzej, Sejny, Wojska Polskiego
Kuczyńska Helena, Sejny, Emilii Plater 
Malinowscy Jadwiga Czesław,Sejny, Zawadzkiego 
Skrypko Stanisława Olgierd,Sejny, Wojska Polskiego
Tawrel Wanda,Sejny, Parkowa
Mackiewicz Joanna,Sejny, Konarskiego
Alba Helena, Sejny, Nowa
Staśkiel Genowefa,Sejny, Konarskiego 
Pawełek Urszula Adam,Marynowo
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INTENCJE MSZALNE  01 - 22.12.2019
NIEDZIELA I ADWENTU, 1 grudnia 2019
07:00 +Stanisław (29rocz) i z r. Wodeckich
07:00 +Helena Żukowska (gr)
08:30 +Bronisława (12rocz) +Stanisław Michałkiewicz
10:00 +Eugeniusz (17rocz) +Witold +Anna 
 z r. Staśkiewiczów
11:30 Za parafian
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 LT: +Jan Lewkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Piotr Skrypko (gr)
PONIEDZIAŁEK, 2 grudnia 2019
06:30 +Jadwiga Harackiewicz (12rocz)
06:30 +Helena Żukowska (gr)
08:00 +Władysława Cichanowicz (2 rocz) 
08:00 +Jerzy Sikorski (10 mc)
08:00 +Krzysztof Simiło (2 rocz)
08:00 +Marianna +Jan +Władysław +Tomasz 
 +Teofila z r. Wałukanisów
17:30 +Piotr Skrypko (gr)
17:30 +Władysława Sznejkowska (11rocz)
17:30 +Halina (9mc) +Witold Lewkiewicz
17:30 +Anna Modzelewska (10mc)
WTOREK, 3 grudnia 2019
06:30 +Helena Żukowska (gr)
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Krzysztof Sławiński (1 rocz)
08:00 +Stanisław Jurkiewicz (3mc)
08:00 +Jadwiga Turowicz (22 rocz)
17:30 +Jadwiga Olsztyn (6mc)
17:30 +z r. Bondziów i Gołębiewskich 
 +Henryk +Franciszek
17:30 +Franciszek +Weronika Paszkiewicz
17:30 +Józef Korzeniecki
ŚRODA, 4 grudnia 2019
06:30 +Helena Żukowska (gr)
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Tomasz Moniuszko (7mc)
08:00 +Stanisław Jurkiewicz (3mc) +Helena Rekus
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla s. Barbary w dniu imienin
17:30 +Andrzej Sikorski (9mc)
17:30 +Genowefa +Stanisław Szumscy 
 +Witold Piliczewski
CZWARTEK, 5 grudnia 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Helena Żukowska (gr)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Anny
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Henryka Węgrzynowicz
08:00 +Henryk Jaroszewski i rodzice
17:30 +Emilia Wowak (9mc)
17:30 +Stanisława Strękowska (8mc)
17:30 +Ryszard Miękiszewski
17:30 +Szymon Mazalewski
PIĄTEK 6 grudnia 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Anna Małkińska (6mc)
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Kazimierz +Natalia +Helena +Kazimierz 

+Weronika i z r. Wilkielów i Tałandzisów
08:00 +Helena Żukowska (gr)
08:30 Egzekwie : +Józef Macianis (1rocz)
16:00 +Piotr +Józef Misiukanis +Helena +Witold 

Skrypko
17:30 +Anna (2 rocz) +Jan (51 rocz)  +Józefa +Jan 

Grabowscy 
17:30 +Jolanta Rutowicz
17:30 +Zofia Radziwiłko (23 rocz) +Stefan (21 rocz) 

+Ryszard
17:30 +Janina (6 rocz) +Leokadia Kaszkiel
SOBOTA, 7 grudnia 2019 pierwsza miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Helena Żukowska (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i 

Czesława
08:00 +Regina Ziniewicz (2 mc)
08:00 +Józef Łostowski (10mc)
08:00 +z r. Ogórkis
11:00 Za Pszczelarzy w dniu św. Ambrożego
17:30 Dziękczynna za 80 lat życia z prośbą o błog. 

Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marianny i jej 
wnuków

17:30 +Piotr Skrypko (gr)
17:30 +Bernardyna i zm. z rodz Czokajło
17:30 +Witold Palanis (8 rocz)
NIEDZIELA II ADWENTU, 8 grudnia 2019
uroczystość niepokalanego poczęcia nmp
07:00 +Marianna +Stanisław +Tadeusz +Robert 

+Stanisław Czeszkiewicz
08:30 +Leokadia Łepkowska
08:30 +Genowefa Nazaruk (36 rocz)
10:00 +Piotr Skrypko (gr)
10:00 +Wiesław Kalwejt (11 rocz)
11:30 Za Parafian
11:30 +Stanisław Grzędziński (9 rocz)
12:00 Krasnowo: O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie w 

rodzinie Józefa
13:00 LT:
17:30 +Maria +Stanisław (2 rocz) Rosińscy 
 +Maryla +Longin
17:30 +Helena Żukowska (gr)
PONIEDZIAŁEK, 9 grudnia 2019
06:30 +Leokadia Kubrak i rodzice
06:30 +Helena Żukowska (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Leokadii 

w dniu imienin i dla rodziny
08:00 +Natalia +Alicja Paszkiewicz
08:00 +Leokadia Jarzębowicz i rodzice i teściowie
08:00 +Marian (5mc) +Marianna Tananis
17:30 +Piotr Skrypko (gr)
17:30 +Leokadia +Józef Jodango
17:30 +Leokadia Jarzębowicz
17:30 +Edward (25 rocz) +Marianna Gasińscy
WTOREK, 10 grudnia 2019
06:30 +Bolesław Małkiński (22 rocz)
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Lechosław Auron (4 rocz)
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08:00 +Romuald Ziniewicz (30 rocz)
08:00 +Urszula Dejnerowicz
10:00 Hospicjum
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Bernardyna Czokajło i rodzice
17:30 +Helena Żukowska (gr)
ŚRODA, 11 grudnia 2019
06:30 +Antoni Pachutko
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Stanisław (3 rocz) +Henryka (22 rocz) 
 z r.  Abramowiczów
08:00 +Adela +Stanisław Krakowscy i z r.  Wołyńców
08:00 +Helena Żukowska (gr)
17:30 +Jadwiga Dubowska (8 rocz)
17:30 +Władysław (11 rocz) i z r. Zdancewiczów
17:30 +Henryk (18 rocz) i z r. Szoka
17:30 +Janina Tomkiewicz
17:30 +Marianna Brzozowska
CZWARTEK, 12 grudnia 2019
06:30 +Janina +Wacław Pryzmont
08:00 +Krzysztof Jodzis (11mc)
08:00 +Helena Waboł
08:00 +Antoni (15 rocz) +Anna Leończyk
08:00 +Helena Żukowska (gr)
17:30 Dziękczynno-błagalna za Bogusławę, o błog. 

Boże, opiekę MB i zdrowie oraz szczęśliwe 
rozwiązanie dla Moniki

17:30 +Piotr Skrypko (gr)
17:30 +Andrzej Krzemiński (1 rocz)
17:30 +Halina +Witold Lewkiewicz
PIĄTEK, 13 grudnia 2019
06:30 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Genowefa Durtan (3 rocz)
08:00 +Bernard Wydro (5mc)
08:00 +Jerzy +Józef Janczulewicz 
 +Wojciech Klimasara
08:00 +Jadwiga +Ryszard i z r. Dziemitko
17:30 +Stanisław (7 rocz) +Janina Kisiel
17:30 +Sabina Bielewicz (1 rocz)
17:30 +Helena Żukowska (gr)
SOBOTA, 14 grudnia 2019
06:30 +Helena Żukowska (gr)
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Konrad (6 rocz) i z r. Motuków
08:00 +Anastazja Luto (6mc)
08:00 +Antoni Rajkowski i rodzice
17:30 +Marian Essel (2 rocz)
17:30 +Teresa +Jerzy +Ewa +Mirosław (15 rocz) 

Wyganowscy
17:30 +Izydor Klucznik (40 rocz) +Marianna Łejmel 
NIEDZIELA III ADWENTU, 15 grudnia Rekolekcje
07:00 +Piotr Skrypko (gr)
07:00 +Helena Żukowska (gr)
08:30 +Zofia Ołów i z r. Naruszewiczów
08:30 +Antoni Wołągiewicz (4 rocz)
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny 
 w 80 rocz urodzin
10:00 +Kazimierz Pietranis (3 rocz) +Jerzy
11:30 Za Parafian
13:00 LT: O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla 

Michaliny w 83 rocz urodzin
17:30 +Zygmunt Gwiazdowski (20 rocz) 
 +Janina +Zygmunt Buraczewscy
17:30 +Romuald Fiedorowicz (5mc)
PONIEDZIAŁEK, 16 grudnia 2019 REKOLEKCJE
06:30 +Aniela Szruba (34 rocz)
06:30 +Helena Żukowska (gr)
10:00 +Antoni Święcicki (17 rocz)
ŻEGARY LT: 10:00
13:00 LT: +Helena Światłowska (8mc)
15:00 +Stanisław Miszkiel
16:30 +Piotr Skrypko (gr)
18:00 +Antoni Uminowicz (10mc)
18:00 +Stefan Dąbrowski (1 rocz)
WTOREK, 17 grudnia 2019 REKOLEKCJE
06:30 +Piotr Skrypko (gr)
06:30 +Helena Żukowska (gr)
10:00 +Franciszek i z r. Korzenieckich
13:00 LT:
KRASNOWO: 13:30
15:00 +Jan Roszkowski (1 rocz) +Anna +Tadeusz
16:30 +Zenon Koneszko (6 rocz)
18:00 +Jadwiga +Izydor Miszkiel
ŚRODA, 18 grudnia 2019
06:30 +Anna Wołyniec (21 rocz)
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Józef Czakis (10mc)
08:00 +Helena Żukowska (gr)
08:00 +Ryszard Gryszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Marianna Twardowska
17:30 +Leokadia (6mc) +Marianna +Antoni +Lucjan 
 i z  r. Staśkielów
17:30 +Henryk Balewicz (18 rocz)
17:30 +Bronisław Namiotko (12 rocz)
CZWARTEK, 19 grudnia 2019
06:30 +Zdzisław Jankowski (6mc)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Amelii 

Rapczyńskiej w 1 rocz urodzin i dla rodziców
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Helena Żukowska (gr)
17:30 +Jadwiga +Michał +z r Szczuka
17:30 +Danuta Moroz (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK, 20 grudnia 2019
06:30 +Franciszek Klimaniec (39 rocz)
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Helena Żukowska (gr)
17:30 +Tadeusz Sapiega (7mc)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Bronisławy Balewicz w 80 rocz urodzin
17:30 +Franciszek Miszkiel (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 21 grudnia 2019
06:30 +Ryszard +Ewa Maliszewscy i z r. Zaborowskich
08:00 +Piotr Skrypko (gr)
08:00 +Mirosław (12 rocz) i z r. Motuków
08:00 +Helena Żukowska (gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anieli 

Wiaktor i dla rodziny
17:30 +Bożena Kotarska (5 rocz.)
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Święta Barbara
Hagiografia mówi nam, że Barbara z Nikomedii, 

była piękną, wykształconą córką zamożne-
go Dioskura z Heliopolis w Bitynii. Bez wiedzy 
ojca, pod wpływem filozofa i pisarza Orygenesa 
z Aleksandrii, Barbara przyjęła chrzest i złożyła 
ślub czystości. W cza-
sach cesarza Galeriu-
sza był to akt niezwy-
kłej odwagi, bowiem 
wtedy dochodziło do 
najkrwawszych prze-
śladowań chrześcijan. 
Rozgniewany ojciec, 
zamknął córkę w wieży 
i próbował zmusić ją do 
wyrzeczenia się wiary. 
Barbara była okrutnie 
męczona: biczowana, 
przypalana ogniem, 
okaleczana ostrymi 
narzędziami i pędzo-
na nago przez miasto. 
Większość tych wyda-
rzeń została uwiecz-
niona na Wrocławskim 
Poliptyku św. Barba-
ry z 1447 roku, który 
możemy podziwiać w 
Muzeum Narodowym 
w Warszawie. W końcu 
została ścięta mieczem 
przez własnego ojca w okolicy 305 roku. Tuż przed 
śmiercią otrzymała do Anioła Komunię Świętą. 
Niezwykła legenda świętej sprawiła, że św. Barba-
ra była bardzo popularna. Wymieniano ją wśród 
14 Orędowników (Czternastu Świętych Wspomo-
życieli), „mających stały dyżur ratowniczy nad 
światem”. Św. Barbara to patronka dobrej śmierci, 
czczona szczególnie w zawodach narażonych na 
nagłą śmierć, czyli np. górników. W ludowej tradycji 
święta Barbara chroniła od burz, piorunów i poża-
rów, stąd obrazy ze świętą wystawiano w oknach 
chat podczas burz. W Polsce kult św. Barbary był 
zawsze bardzo żywy. Już w modlitewniku Gertrudy, 

córki Mieszka II (XI w.), wspominana jest pod datą 
4 grudnia, a pierwszy kościół ku jej czci wystawiono 
w 1262 r. w Bożygniewie koło Środy Śląskiej. 
Bogata ikonografia św. Barbary zawiera liczne 
symbole, które omówimy na przykładzie naszego 

ludowego obrazu. Jed-
nym z atrybutów świę-
tej jest wieża, w której 
była uwięziona. Wieża 
powinna mieć 3 okna, 
symbolizujące Trójcę 
Świętą. Barbara ubra-
na jest odświętnie, na 
głowie nosi koronę co 
ma podkreślić jej szla-
chetne pochodzenie. 
Podkreślają to również 
ozdobne kolczyki i upię-
cie włosów. W jednej 
ręce trzyma miecz, sym-
bol męczeńskiej śmierci 
z rąk ojca oraz palmę, 
symbol życia wiecznego. 
W drugiej ręce, odważ-
nie i dumnie trzymanej 
przed twarzą, trzyma 
kielich eucharystycz-
ny wraz z hostią. Na 
naszym obrazie hostia 
jest pozłacana i „trój-
wymiarowa”. Pomimo 

popularności św. Barbary, wizerunek świętej udało 
mi się zdobyć dopiero w tym roku, ponad 6 lat od 
zakupu pierwszego obrazu.
Na koniec felietonu odrobina „prywaty”. Dzisiejsza 
święta jest dla mnie wyjątkowa. W tym roku obcho-
dzimy  bowiem z żoną Barbarą 25 lecie małżeństwa. 
Pan Bóg związał mnie z kobietą: mądrą, piękną, 
prawą i odważną. Droga Barbaro – w dniu imienin 
i rocznicy srebrnych godów – spełnienia marzeń i 
wszystkiego najlepszego! A czytelnikom chcącym 
wiedzieć jakie będzie tegoroczne Boże Narodzenie, 
przypominam: „Niech każdy pamięta, jaka Barba-
ra, takie święta”.  Marcin Błaszczyk


