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MOC SŁOWA
Niedziela I Adwentu – 28.11.2010
Mt 24,37-44 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak 
było za dni Noego, tak będzie z przyjściem 

Syna Człowieczego. 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, że 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. Czuwaj-
cie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wie-
dział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na 
pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do 
swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w 
chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie”.   

Refleksja niedzielna:
„Drodzy czujni chrześcijanie” – gdyby jakiś 

kaznodzieja użył takiej nieco udziwnionej formy, 
zwracając się do nas w czasie dzisiejszej homilii, to 
zapewne nie odebralibyśmy tego zwrotu jako no-
worocznej zachęty, chociaż właśnie dziś, w pierwszą 
niedzielę Adwentu, rozpoczynamy nowy rok kościel-
ny. A może jednak powinniśmy w pozdrowieniu tym 
dostrzec słowa zachęty i otuchy, l to nie dlatego, że 
do czujności powinny skłaniać nas budzące grozę 
opisy apokaliptycznych wydarzeń, o których słyszy-
my w Ewangelii pierwszej niedzieli Adwentu. Przede 
wszystkim dlatego, że to sama Ewangelia zachęca 
nas do czujności przed rozpoczynającym się czasem 
adwentowym. 

Słowo „czujność” znaczy „zwracanie na wszyst-
ko bacznej uwagi; wyczuwanie czegoś”, a zwroty 
„budzić, obudzić czyjąś czujność” – „zwracać czyjąś 
uwagę na coś, zwłaszcza na coś niebezpiecznego, 
wymagającego przeciwdziałania”. Gdy mówimy o 
jakimś człowieku, że jest „czujny”, to chcemy powie-
dzieć, że zwraca na wszystko baczną uwagę, jest 
wrażliwy, a nawet wtedy, gdy śpi, nie traci kontaktu 
z rzeczywistością. Uważnie przygląda się otoczeniu, 
zwraca uwagę na ludzi i rzeczy, które się wokół nie-
go dzieją, podejmuje natychmiastowe i energicznie 
działania, gdy tego wymaga sytuacja. Jeśli zatem 
ewangelista na początku Adwentu wzywa nas do 
czujności, to ma dokładnie na uwadze to samo – chce 
byśmy byli wrażliwi i uważni, bacznie przyglądali się 
swemu życiu, swoim potrzebom i potrzebom innych 

i w ten sposób też czujnymi na Boga, uważnymi na 
Niego i żyjącymi dla Niego.

Niedziela II Adwentu – 05.12.2010
 Mt 3,1–12 

W   owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel 
i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: „Na-

wróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. 
Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy 
mówi: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Sam zaś 
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórza-
ny około bioder, a jego pokarmem była szarańcza 
i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozo-
lima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. 
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, 
wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, 
że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeu-
szów i saduceuszów, mówił im: „Plemię żmijowe, 
kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 
gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, 
a nie myślcie, że możecie sobie mówić: »Abraha-
ma mamy za ojca«, bo powiadam wam, że z tych 
kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. 
Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. 
Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego 
owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was 
chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie 
za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 
godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie 
Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku 
i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, 
a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. 

Refleksja niedzielna:
Wyobraźmy sobie Jana Chrzciciela przemie-

rzającego dzisiaj nasze miasta i wsie. Niedomyty 
typ o wychudzonej twarzy, ubrany w łachmany. 
W wielkim magazynie handlowym, zalewanym słod-
ką muzyką i kuszącymi reklamami, nagle rozlega się 
jego szorstki gfos: „Wydawajcie godny owoc nawró-
cenia!” Na kupujących i sprzedawców, tłoczących 
się na przedświątecznych jarmarkach, spada jak 
grom potwarz: „Plemię żmijowe!” Do zabieganych, 
zaaferowanych, nierozstających się z komórkami 
i laptopami businessowych aktywistów dobiega na-
tarczywe pytanie: „Kto wam pokazał, jak uciec przed 
nadchodzącym gniewem?” Nad takim szaleńcem, 
ba, pomyleńcem, zapewne jedynie z politowaniem 
potrząsnęlibyśmy głową, myśląc sobie: Z pewnością 
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA I ADWENTU, 28 listopada 2010
Słowo Boże: Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44

PONIEDZIAŁEK, 29 listopada 2010, 
Dzień powszedni Adw.
Słowo Boże: Iz 4,2-6; Mt 8,5-11

WTOREK, 30 listopada 2010, 
ŚWIĘTO św. Andrzeja Apostoła
Słowo Boże: Iz 49,1-6 albo Rz 10,9-18; Mt 4,18-22

ŚRODA, 1 grudnia 2010, 
Dzień powszedni Adw.
Słowo Boże: Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37

CZWARTEK, 2 grudnia 2010, 
Wsp. bł Rafała Chylińskiego, prezb.
Słowo Boże: Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27
I czwartek miesiąca.

PIĄTEK, 3 grudnia 2010, 
Wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezb.
Słowo Boże: Iz 29,17-24; Mt 9,27-31
I piątek miesiąca.

SOBOTA, 4 grudnia 2010, Wsp. św. Jana Dama-
sceńskiego, prezb., dK. albo św. Barbary, dz., m.
Słowo Boże: Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.5.6-8
I sobota miesiąca.
Zjazd Dzieła Nieustannej Nowenny w Augu-
stowie i Giżycku.
Z racji I soboty miesiąca błogosławieństwo ko-
biet oczekujących potomstwa oraz najmłod-
szych parafian.
Pamiętamy w modlitwach o podejmujących 
„Dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego”.

NIEDZIELA II ADWENTU, 5 grudnia 2010
Słowo Boże: Iz 11,1-10; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12
Dzisiaj ofiary do tzw. puszek na Fundusz Pomocy 
Kościołowi na Wschodzie. Pamiętamy w modli-
twach o Kościele na Wschodzie i pracujących 
tam kapłanach z naszej diecezji.

PONIEDZIAŁEK, 6 grudnia 2010, 
Wsp. św. Mikołaja, b.
Słowo Boże: Iz 35,1-10; Łk 5,17-26

WTOREK, 7 grudnia 2010, 
Wsp. św. Ambrożego, b., dK.
Słowo Boże: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

ŚRODA, 8 grudnia 2010, 
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
NAJŚWIĘTRZEJ MARYI PANNY 
Słowo Boże: Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38
Dzisiaj taca na Fundusz zapomogowy dla parafii 
w potrzebie.

CZWARTEK, 9 grudnia 2010, 
Wsp. św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin
Słowo Boże: Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

PIĄTEK, 10 grudnia 2010, 
Dzień powszedni Adw.
Słowo Boże: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
Z racji II piątku miesiąca, pamiętamy w modli-
twach o borykających się z problemami uzależ-
nień i za rozbite małżeństwa.

SOBOTA, 11 grudnia 2010, 
Wsp. św. Damazego I papieża
Słowo Boże: Syr 48,1-4.9-11; Mt 17, 10-13

NIEDZIELA III ADWENTU, 12 grudnia 2010
Słowo Boże: Iz 35,1-6a.10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11
Dzisiaj ofiary na tacę na WSD w Ełku.

Intencje modlitwy na grudzień
Ogólna: 
Aby doświadczenie cierpienia było okazją po-
zwalającą zrozumieć sytuacje niedostatku i bólu, 
które są udziałem osób samotnych, chorych i w 
podeszłym wieku, oraz pobudzało wszystkich 
do wielkodusznego wychodzenia naprzeciw ich 
potrzebom.

Misyjna: Aby narody świata otwarły drzwi Chry-
stusowi oraz Jego Ewangelii pokoju, braterstwa 
i sprawiedliwości.

to jeden z tych wielu niebezpiecznych fanatyków 
kręcących się po świecie. Zapewne jest takim bru-
talem, jak bezwzględne są jego słowa! Kto wie, czy 
nie okazałby się despotą, gdyby tylko dano mu taką 
szansę? Tacy fanatycy są naprawdę niebezpieczni, 
zwłaszcza gdy powołują się na Boga... Nie ma co 
przypominać dawnych czasów. Wtedy było zupełnie 
inaczej: Wszyscy żyli w oczekiwaniu na Mesjasza: 
wszystkich przenikała tęsknota za nastaniem lep-
szych czasów. Wtedy w tych, którzy nawoływali do 
opamiętania się i nawrócenia, widziano proroków 
– znak, że Bóg jest już blisko. Dzisiaj jest zupełnie 
inaczej. Nie żyjemy przecież w takich czasach – „w 
czasie oczekiwania na nadejście jakiegoś nowego 
mesjasza”, „w nowym czasie adwentowym”. Ale czy 
rzeczywiście nie? A jeśli naprawdę nie, to na co przy-
gotowujemy się w tych dniach?
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

„W komunii z Bogiem” 

Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, a wraz 
z nim nowy rok pracy duszpasterskiej sku-
pionej wokół hasła „W komunii z Bogiem”. 
Jest to pierwszy rok realizacji nowego cy-

klu programu duszpasterskiego dla Kościoła w 
Polsce, który pragnie bardzo mocno zaakcentować 
potrzebę formacji opartej na Piśmie Świętym pro-
wadzącej do ukształtowania w wiernych ducho-
wości biblijnej. Pragniemy wspierać inicjatywę 
Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w naszej parafii. 
Program tegorocznych rorat nawiązuje do formacji 
biblijnej w rodzinach. Komunia z Bogiem buduje 
się przede wszystkim przez Słowo i sakrament, dla-
tego Program zwraca uwagę na sakramenty w dusz-
pasterstwie, akcentując zwłaszcza potrzebę inicjacji 
chrześcijańskiej oraz przygotowanie do przyjęcia 
sakramentów, ich celebrowanie oraz towarzyszenie 
wiernym po przyjęciu sakramentów.

Komunia z Bogiem to modlitwa. Wśród wszyst-
kich form modlitwy najważniejsza jest modlitwa 
codzienna, która dość często posiada charakter 
pacierza, czyli uważnego odmawiania nauczo-
nych formuł modlitwy. Najczęściej jest to Ojcze 
nasz i Zdrowaś Maryjo. Taki pacierz jest czasem 
spotkania z Bogiem, którego potrzebuje człowiek 
wierzący. On bowiem chce żyć w obecności swo-
jego Boga. Punktem wyjścia codziennej modlitwy 
jest akt: „Bóg mnie widzi, Bóg mnie słyszy, Bóg 
mnie kocha”. Z tego aktu wypływają słowa pacierza 
wypowiadane w obecności Boga.

Wspomniany akt pomaga nie tylko w od-
mówieniu pacierza, ale towarzyszy wierzącemu 
w każdej godzinie, jaka jest przed nim. On żyje w 
obecności Boga.

Ważnym zadaniem roku przeżywanego pod 
hasłem: „W komunii z Bogiem” jest podejście do 
Słowa Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i gło-
szonego w Kościele. Jego celem jest podprowa-
dzenie do poznania Boga objawionego Izraelitom 
i chrześcijanom, następnie zaś do udoskonalenia 
komunikacji i komunii z Nim. Dokonuje się to w 
kontakcie ze Słowem Boga. Ma to miejsce w słu-
chaniu Słowa Bożego, w jego czytaniu indywidual-
nym i we wspólnotach. Głównie chodzi o kontakt 
z Pismem Świętym. 

Jest jednak i drugi sposób czytania Pisma Świę-
tego, który jest modlitwą. On polega na nawiąza-
niu komunikacji z Duchem Świętym obecnym w 
tekście natchnionym. Takie czytanie jest dostępne 
dla tych, którzy otrzymują od Boga charyzmat 
czytania Pisma. Może on być udzielony jako dar 

indywidualny i przez pewien czas korzysta z niego 
ten, kto go otrzymuje, ale z reguły, jak wszystkie 
charyzmaty, ma na uwadze dobro Kościoła. Ten, 
kto go posiada, potrafi innym pomagać w modli-
tewnej refleksji nad tekstem świętym. Otwierają 
się wówczas duchowe wymiary tekstu oraz dźwię-
czy niezwykle ostro ich aktualizacja. Duch Święty 
ma w określonej godzinie coś do powiedzenia 
czytającym i słuchającym. Tak jest w każdej ho-
milii, która jest słowem Boga wydobytym z Pisma 
Świętego, napełnionym obecnością Ducha Bożego 
i aktualnie skierowanym do słuchaczy. 

Modlitewne czytanie Pisma Świętego nie tylko 
karmi intelekt, ale kształtuje serce. Ono jest komunią z 
Bogiem otwartą na wielkie bogactwo Objawienia.

Komunia z Bogiem opiera się a jednocześnie 
ma swoje źródło w przyjmowanych sakramen-
tach świętych. Mam tu na myśli przede wszystkim 
chrzest, bierzmowanie i eucharystię, ale też i sa-
krament namaszczenia chorych. 

Bierzmowanie to sakrament obecności Boga, 
który przekazuje człowiekowi ochrzczonemu sie-
dem swoich darów i przez nie czyni go zdolnym 
do składania świadectwa bliskiego kontaktu z Bo-
giem w codziennym życiu. Do tych darów należą: 
dar mądrości, który pozwala żyć w świadomości 
ewangelicznej hierarchii wartości; dar rozumu, 
uzdalniający człowieka do wejścia w tajemnice 
objawienia; dar rady uzdalniający do przyjmo-
wania dobrych wskazań i do ich udzielania w 
konkretnych sytuacjach życiowych; dar odwagi, 
która przerasta możliwości człowieka, czyli cnotę 
męstwa, jakiej można się nauczyć; dar pobożno-
ści, doskonalący modlitwę; dar umiejętności po-
zwalający opanować sztukę zajmowania postawy 
miłości w kontaktach z Bogiem i ludźmi oraz w 
zmaganiu z pokusami; dar bojaźni Bożej, czyli życia 
ze świadomością pełnej odpowiedzialności przed 
Bogiem za każdą decyzję, słowo, czyn.

Sakrament Eucharystii jest najdoskonalszym 
i najbardziej czytelnym znakiem komunii Boga 
z człowiekiem.  Może zaistnieć w chwili podejścia 
do Stołu Pańskiego, i w niej dochodzi do najpeł-
niejszego zjednoczenia z Bogiem. W mniejszym 
stopniu może mieć miejsce w czasie uczestnicze-
nia we Mszy świętej, bez komunii. Jest również 
aktualna w modlitwie adoracji opartej na wierze 
w obecność Jezusa pod postacią chleba. 

Sakrament namaszczenia chorych jest zna-
kiem obecności Jezusa przy tych, którzy dźwigają 
krzyż cierpienia i słabości. Jezus przez ten sakra-
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Każda matka pragnie...

ment wspomaga ich swoim Duchem w pełnieniu 
woli Boga na tej trudnej drodze. 

W każdym sakramencie Bóg dotyka człowieka 
swoją miłością i w ten sposób ubogaca na taką 
miarę, na jaką serce jest przygotowane do tego 
bogactwa. Wielu głośno wyznaje: „Nie potrzebuję 
chodzić do kościoła”. Te słowa są dowodem nie-
dowartościowania — przez mówiącego — zjed-
noczenia z Bogiem. Rozmowa z nim jest trudna. 
Jak nie potrzebuje, to niech nie chodzi. Musimy 
jednak skoncentrować uwagę na tym, by cho-
dzący odkryli skarb, w jakim uczestniczą. Jeśli to 
się stanie, nigdy nie zrezygnują z przyjmowania 
sakramentów świętych, a wręcz odkrywać będą na 
nowo ich ogromne bogactwo i sposób zbliżania 
się do Boga.

Dar taip neseniai su meile minėjome „Visų 
Šventųjų”, visų mums Artimų Mylimų Mirusiųjų 
šventę. Tartum visa kas gražiausia, maloniausia 
– Gegužinės pamaldos, saulėtos vasaros dienos, 
šv.Rožančiaus Karalienės mėnuo, praėjo. Tačiau, 
ar šis ilgas, tamsus metų laikas atneša vien nebylią 
tylą? Ar Dievo Motina nebeturi mums ko pasakyti!? 
Kiekviena žemiška motina rūpinasi, kad jos vaikui 
nieko netrūktų, kad būtų šiltai aprengtas ir sotus. 
Bet ne vien tai. Kiekviena mama nori, kad jos 
vaikas būtų gražus ir besišypsantis. Kad kalbėtų ir 
darytų bei pasirinktų tik tai, kas gera. Nuostabu, 
kai mūsų vidus visad atsispindi išorėje. Deja, ne 
visąlaik šitaip esama. Turime daug-daug padirbėti 
su savimi, kad neštume regimus vaisius. Paprastai, 
tik apgenėtas vaismedis duoda gausų bei gardų 
derlių. Atminkime palyginimą apie figmedį Evan-
gelijoje. Dievas be paliovos ieško mumyse ‘tikrų 
atsivertimo’ vaisių. Neradus iškertama. Juk tai taip 
artima neseniai prabėgusiam Vėlinių laikotarpiui. 
Dažnas prie Artimųjų kapų susimąstėme ne vien 
apie geruosius mūsų mylimų mirusiųjų darbus, 
bet ...ir apie savus. 

Tegul Dangiškoji Motina pamoko mus sekti 
Šventųjų gyvenimais. Būkim artimi Jos Širdžiai, 
Jos meilei. Ji pilna malonių ištisus metus. Jos širdis 
visad atvira Jos Vaikams. Nors mes ne visąlaik 
šalia – Ji, kaip tikra Motina, visad pasilieka su mu-
mis ...pažįsta kiekvieną mūsų, myli ir nori padėti 
mums būti ištikimais Dievui ir žmonėms. Pačiam 
tai žmogui būtų neįmanoma. Būtent tai ir yra Jos 
Motiniškoji misija. Ar leisime Dievo Motinai mus 
vesti ne vien saulėtomis, bet ir rūškanomis, pilno-
mis darganų, miglų bei šalčių dienomis? Tegul Tavo 
ir mano siela eidama per šio pasaulio nakties tamsą 
nepaklysta ir neišsigąsta jos laukiančių audrų.

 Melskimės: Dieve, jau šiame gyvenime pašaukęs 
mus iš šio pasaulio tamsybių į savo Amžinąją šviesą, 
išmokyki mus pamilti Tavąją Tiesą ir nešti ją su Tavo 
Motinos Širdies Meile tiems, kuriems Jos labiausiai 
trūksta. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Jeszcze nie tak dawno wspominaliśmy dzień 
„Wszystkich Świętych”, Święto bliskich drogich 
naszemu sercu zmarłych. Zdaje się, że wszystko, 
co najpiękniejsze, najwspanialsze - nabożeństwo 
majowe, słoneczne dni, wreszcie miesiąc Królowej 
Różańca św. - wszystko minęło. Po za tym, czy to 
prawda, że ten długi, ciemny okres przynosi tylko 
marną ciszę? Czy to prawda, że Matka Boża już nie 
ma nic do powiedzenia? Przecież, każda ziemska 
matka troszczy się o to, aby jej dziecku niczego 
nie brakowało. Aby był w pełni syty, ciepło ubra-
ny. Niestety to jeszcze nie wszystko: każda matka 
pragnie, aby jej dziecko był piękne, uśmiechnięte! 
Aby mówiło i czyniło to co dobre. Wspaniale, jeżeli 
to co w naszym wnętrzu odbije się na zewnątrz. 
Niestety, nie zawsze tak jest. Musimy dużo nad 
sobą pracować, póki żyjemy. Zwykle, tylko po od-
powiedniej pielęgnacji drzewo przynosi owoce 
cenne, słodkie. Przypomnijmy sobie przypowieść 
z Ewangelii o drzewie figowym. Wciąż Bóg w nas 
poszukuje owoców prawdziwego nawrócenia. 
Nie znajdując z czasem odcina od z korzeni. To 
takie bliskie nie dawno obchodzonym świętom 
„Wszystkich Świętych”, kiedy każdy z nas zamyślił 
się nie tylko o dobrych czynach naszych bliskich 
zmarłych, ale i o swoich.

 Niech nasza Niebieska Matka pouczy nas, jak 
musimy naśladować Świętych. Bądźmy blisko Jej 
Serca, Jej miłości, ponieważ tylko ona jest pełna 
łaski. Jej Serce jest otwarte dla każdemgo z Jej dzieci. 
Chociaż nie zawsze jesteśmy z Nią, Ona jako praw-
dziwa Matka, zawsze jest blisko. Ona zna każdego 
z nas. Miłuje i pragnie nam pomóc być wiernymi 
Bogu i ludziom. Właśnie to jest Jej macierzyńska 
misja! Pozwólmy najświętszej Matce prowadzić nas 
nie tylko przez dni słoneczne, lecz także pochmur-
ne, szare, mgliste. Niechaj twoja i moja dusza nie 
wystraszy się żadnej nocnej burzy.  

Boże, który już na tym świecie przeniosłeś nas 
z ciemności tego świata do przedziwnego Twojego 
światła, pozwól nam umiłować Twoją Prawdę i nieść 
Ją z miłością Serca Twojej Matki tam, gdzie najbar-
dziej Jej brakuje.

ks. Bernardas Augaitis
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Radosne oczekiwanie

  dwent to radosne oczekiwanie, wręcz wy- 
chodzenie na spotkanie z Bogiem, który 
przychodzi do nas w ludzkiej naturze, po-

nieważ nas bardzo kocha, jest to czas przygoto-
wania się do świąt Bożego Narodzenia – pamiątki 
przyjścia Chrystusa na ziemię w Betlejem. Wspo-
mnienie pierwszego przyjścia Zbawiciela kieruje 
nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia 
Chrystusa w chwale na końcu czasów. Adwent jest 
więc czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. 
Oczekiwanie na przyjście Pana wymaga przemiany 
naszych serc i sumień i ma na celu pomaganie 
współczesnemu człowiekowi, by dorastał do świę-
tości, a święty to ktoś bardziej podobny do Boga 
niż do samego siebie.

 W Polsce w okresie Adwentu o świtaniu dnia 
odprawiane są roraty – Msza święta o Matce Bożej. 
Kiedy świat tonie jeszcze w mroku nocy, wznosi się 
do Boga wołanie „Spuśćcie rosę Niebiosa z góry, 
niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela”. 
Płonąca nad ołtarzem świeca – roratka wyobra-
ża Maryję, która wydała na świat oczekiwanego 
Mesjasza. Okres Adwentu jest czasem radosnego 
oczekiwania na Pana i zarazem wołania „Przybądź”. 
I znów jest Adwent w Twoim Kościele, Boże. Znów 
wracamy do modlitwy, tęsknoty i wyglądania, do 
pieśni nadziei i obietnicy. Wszelka niedola ludz-
ka, wszelki niedosyt, całe wierzące oczekiwanie 
zbiega się w tym jednym słowie – „Przybądź! Nie 
zwlekaj” – (słowa teologa Karla Rahnera) Zatem 
Adwent jest czasem oczekiwania na Boga, który 
przychodzi, czasem modlitwy i dobrych uczyn-
ków. Adwent to czas nastawienia na przyszłość 
– na przygotowanie do Bożego Narodzenia i na 
powtórne przyjście naszego Pana Zbawiciela, któ-
ry powiedział „Czuwajcie bo nie znacie dnia ani 
godziny”. Jeżeli jesteśmy przygniecieni codzienny-
mi troskami, niepowodzeniami, bezsensem życia, 
samotnością, to Adwent jest najlepszym czasem 

dla nas by na nowo odkryć nadzieję. Zwątpienie 
jest bowiem cechą tych ludzi, którzy, którzy negują 
przyszłość. Chrześcijanin to człowiek, który swoje 
życie kieruje ku przyszłości – ku nadziei i daje na-
dzieję innym, gdzie jej najbardziej brak. Wszystko 
co piękne, wartościowe wymaga cierpliwości, cze-
kania otwarcia się. Na taką  postawę wskazuje nam 
Matka Boża, która nazywana jest „Matką Adwentu”. 
Maryja pokazuje nam jak należy czekać na przyj-
ście Zbawiciela. Nie goń za wszystkim. Zatrzymaj 
się! Niech pomogą Ci w tym słowa Św. Anzelma: 
„Dalejże, słaby człowieku, porzuć na chwilę swoje 
zajęcia, skryj się nieco przed natłokiem własnych 
myśli. Porzuć uciążliwe troski i wzgardź męczącymi 
Cię rostargnieniami. Oddaj się Bogu o odpocznij 
w Nim trochę”. Czas Adwentu niech będzie zatem 
czasem błogosławionym poszukiwania Boga.

                                                      Jadwiga

Oto Sprawiedliwy przychodzi do nas grzeszników, aby z grzeszników uczynić sprawiedliwych. 
Święty przychodzi do bezbożnych, aby uczynić nas świętymi, pokorny przychodzi do pysznych, 
aby z pysznych uczynić pokornych. Cóż więcej? Ten z istoty swojej jest dobry przychodzi do ludzi 
przepełnionych złem. Dlatego zachęcamy, abyście w ciągu dni szczodrze rozdawali jałmużnę, 
abyście częściej chodzili do kościoła, abyście wyznawali swoje grzechy  z całą prostotą. Serca, 
abyście się wstrzymywali od wszelkiej nieczystości, abyście daleko od siebie odrzucali gniew, 
oburzenie, krzyki i przekleństwa, pychę i samolubstwo razem z wszystkimi cielesnymi przyjem-
nościami, abyście gdy nadejdzie dzień Narodzenia Pańskiego, mogli go święcie z pożytkiem dla 
waszego zbawienia.        Anonim z IX wieku (wybrała Jadwiga)
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Zapiski pielgrzyma
11 IX 2010 – sobota
Pobudka o 6. Po śniadaniu wyjazd w kierunku 

Norymberg!. Tam zdjęcia przy fontannie,, Karuzela 
małżeńska” i spacer ulicami miasta w stronę koś-
cioła N.M. Panny. Dziś (sobota) plac przed gotycką 
świątynią zamienił się w plac targowy pełen straga-
nów ze starociami, kwiatami, owocami, (tak samo 
jest w sobotę na Campo di Fiori w Rzymie czy w 
Luksemburgu na centralnym placu miasta).

 Już z daleka zabytkowa pełna złoceń fontanna 
przyciągała wzrok. To Schoner Brunnen - Pięk-
na Fontanna - późnogotycka studnia w kształcie 
wieży, wysoka na 19 m, z licznymi figurami Maryi 
Panny, apostołów i proroków. Jedna z najwięk-
szych atrakcji Norymbergi.

W świątyni można było fotografować, więc 
kilka zdjęć na pamiątkę. Trójnawowy kościół 
N.M.Panny został ufundowany przez Karola Luk-
semburskiego w 1355 r. Najcenniejsze dzieło sztuki 
to ołtarz Tuchera wykonany przez nieznanego 
mistrza w 1445 r. - najwybitniejszy przykład no-
rymberskiego malarstwa na desce. Jest to gotycki 
tryptyk przedstawiający na złotym tle w środko-
wej części scenę Zwiastowania, Ukrzyżowania i 
Zmartwychwstania, na skrzydłach: św. Augustyna 

rozmawiającego ze swą matką św. Moniką (lewe 
skrzydło) i dwóch świętych Pustelników: Pawła i 
Antoniego (prawe).

Potem przeszliśmy do kościoła św. Wawrzyńca, 
gdzie podziwialiśmy dzieło Wita Stwosza „Pozdro-
wienie Anielskie”- wyczarowaną w drzewie rzeźbę 
zawieszoną przed ołtarzem. Wykonana z drzewa 
lipowego kompozycja to postacie Archanioła 
Gabriela i Maryi wpisane w owalny wieniec róż, 
wzbogacony medalionami z płaskorzeźbionymi 
scenami Bożego Narodzenia, Ofiarowania Jezusa, 
Zmartwychwstania Pańskiego, Wniebowstąpienia 
i Zesłania Ducha Świętego. Na samym wierzchołku 
ukazany jest Bóg Ojciec. Całości dopełniają mniej-
sze rzeźby muzykujących aniołków. Gotycki kościół 
św. Wawrzyńca wzniesiony w latach 1252 - 1477 
jest najpiękniejszą świątynią miasta. Jego fronton 
stanowią dwie wysokie wieże i fasada z pięknym 
portalem i ogromnym okrągłym witrażem. O 18.50 
przekroczyliśmy granicę niemiecko - francuską na 
Renie. Do Miluzy 17 km. Hotel „Ibis”. Najpierw Msza 
św. w stołówce hotelowej, potem pyszna kolacja. 
Przejazd na nocleg do hotelu „Balladins”.

                                                                           Regina
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Sakrament Chrztu Świętego:  
20/11/2010
Jurgita Gryguć, Wioletta Gryguć

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: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Piotr Mozyro, ks. Piotr Swędrowski, ks. Bernardas Augaitis.

Odeszli do wieczności:
 Anna Macianis, Sejny (l. 81) zm. 08/11/2010
 Helena Sitek, Sejny (l. 81) zm. 08/11/2010
 Krzysztof Polakowski, Sejny (l. 52) zm. 08/11/2010
 Romuald Olsztyn, Augustów (l. 78) zm. 12/11/2010
 Marianna Jarmułowicz, Jodeliszki (l. 94) zm. 17/11/2010

1 Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i dusz-
pasterski. Upłynie on nam pod hasłem: 

„W komunii z Bogiem”. W ciągu poszczególnych 
miesięcy tego roku będziemy się starali pogłębiać 
naszą komunię z Panem Bogiem. Chodzi o to, aby 
nasze osobiste relacje z Bogiem, a także te we 
wspólnocie rodzinnej i we wspólnocie Kościoła, 
były bardziej dojrzałe, świadome. Żeby na nowo 
odkrywane i pogłębiane, również poprzez lektu-
rę Pisma Świętego, kształtowały nasze osobiste 
i wspólnotowe codzienne życie. 

2 Jednocześnie wchodzimy w okres Adwen-
tu, który jest radosnym oczekiwaniem na 

przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać 
tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy 
końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć na-
szemu bezpośredniemu przygotowaniu do Świąt 
Bożego Narodzenia. Właśnie ten czas dobrze wy-
korzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi 
z Bogiem i bliźnimi. Wśród adwentowych umar-
twień i wyrzeczeń niech znajdzie się także miej-
sce na walkę z nałogami i słabościami, zwłaszcza 
z alkoholizmem. Może warto właśnie w tym czasie 
włączyć się w wielką krucjatę walki o trzeźwość 
naszego narodu. Ten adwentowy wysiłek pięknie 
wpisuje się w zadania, jakie stawia przed nami 
tegoroczny program duszpasterski. Tylko w pełni 
trzeźwym umysłem jesteśmy zdolni świadomie 
wołać: Przyjdź, Panie Jezu!Ze szczególną uwagą 
wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniej-
szym wzorem adwentowego oczekiwania na 
przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować 
Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu 
i ludziom. 

Ogłoszenia duszpasterskie

10 listopada 2010 r., odbiorem robót budow-
lano – konserwatorskich, zakończyła się realizacja 
zadania p.n. „Sejny, XVII-wieczny Klasztor Podomi-
nikański: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
(II etap).” W jego trakcie wykonano prace, pole-
gające na wymianie stolarki okiennej, skrzynko-
wej z zachowaniem cech oryginału, w elewacji 
zachodniej i południowej obiektu na wysokości 
jego pierwszej kondygnacji.

Prace te obejmowały następujące działania: 
wykonanie okien zgodnie z projektem budow-
lanym, wymontowanie starych i zamontowanie 
nowych okien, otynkowanie ościeży zewnętrznych 
i wewnętrznych budynku, wykonanie i zamon-
towanie wewnętrznych parapetów drewnianych 
oraz wykonanie i zamontowanie zewnętrznych 
parapetów z blachy powlekanej.

 Wykonane prace pozwoliły na ochronę i za-
chowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, 
zabezpieczyły cenny zabytek przed działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz 
przywróciły właściwy stan techniczny obiektu w 
części objętej realizacją niniejszego zadania. 

Powyższe zadanie  – w jego 90 % – sfinanso-
wano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  w ramach Programu Ministra Dzie-
dzictwo kulturowe priorytet 1 Ochrona zabytków. 
Pozostała kwota pochodzi ze składek parafian. 
(bm)

Pielgrzymka
Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje 

pielgrzymkę do Torunia na uroczyste ob-
chody XIX rocznicy powstania Radia Maryja 
w sobotę, 4 grudnia 2010. Wyjazd o godz. 
4.00 powrót w godzinach późno wieczornych. 
Koszt 100 zł. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii 
parafialnej. Serdecznie zapraszamy i zachęca-
my do wspólnego wyjazdu.
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Ogłoszenia duszpasterskie

3 Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu odprawiać jedną Mszę wotywną 
o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratnią. Tegoroczne roraty będą zachęta do czytania 

Pisma Świętego w rodzinie, do tworzenia rodzinnych kręgów biblijnych i zapamiętywania wybranych 
fragmentów Biblii. Czytanie Pisma Świętego jest drogą do pogłębienia więzi uczestników rorat z Bogiem. 
Zapraszamy nie tylko dzieci, a najlepiej całe rodziny, czyli dzieci z rodzicami i rodzeństwem. Roraty 
codziennie rano o godz. 6.30. Zachęcamy dzieci i młodzież do zrobienia lampionów, najpiękniejsze 
będą nagrodzone. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnich rozbudźmy w naszych sercach 
oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, 
zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci 
z biednych rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup wigilijnych świec Caritasu, które 
są już do nabycia w naszym kościele.

4 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chwilę adoracji 

Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św. ofiarujmy w intencji nowych powołań do kapłaństwa 
i życia zakonnego. W pierwszy piątek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i popołudniowa 
okazja do spowiedzi św. i Msza św. o godz. 16.00. W pierwszą sobotę w modlitwach Matce Najświętszej 
polecajmy wszystkie intencje zanoszone przez przybywających do naszego Sanktuarium. Członków 
Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie formacyjne o godz. 17.00.

5 Druga niedziela Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy 
i zacieśniania więzi z Bogiem. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który przyj-

muje na siebie nasze człowieczeństwo po to, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny 
charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, głośne reklamy i przedświąteczna bieganina między regałami 
w marketach.

6 O wstawiennictwo św. Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na przełomie III i IV wieku 
będziemy prosić 6 grudnia. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci 

i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obradujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne 
wspomnienie świętego Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serca na te dzieci, 
o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Ale niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także 
daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa.

7 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przypada w środę, 8 grudnia. 
Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi nam, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę 

swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół także uczy, że Matka Boża nie popełniła 
żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostol-
skich. Ale właściwą rangę uroczystość ta otrzymała dopiero, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu 
Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą  Matkę o wstawiennictwo u Syna we 
wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość do walki z każdym grzechem. W tym dniu w naszym 
kościele Godzinki o Niepokalanym Poczęciu przed poranną Mszą św. o godz. 6.30, a także w każdą 
niedzielę przed pierwszą Mszą św. o 7.00. A Msze Święte w tę uroczystość o godz. 6.30; 8.00; 10.00; 
16.00 dla dzieci; 17.30 i 18.30 dla młodzieży. 

8 Rekolekcje adwentowe przeżywać będziemy w trzecim tygodniu adwentowego czasu przy-
gotowania od niedzieli 12 grudnia do środy 15 grudnia. Dokładny plan rekolekcji zamieścimy 

w następnym numerze „Siewcy”.

9 Opłatki są do nabycia w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Nabywając opłatki składamy do-
wolną ofiarę przeznaczoną na spłatę długów zaciągniętych na tegoroczne remonty w bazylice 

i w klasztorze, a także na czekający nas w przyszłym roku remont kapitalny domu parafialnego.

10 Ofiary składane na tacę w niedzielę, 12 grudnia przeznaczone będą na funkcjonowanie 
naszego Seminarium Duchownego w Ełku. Warto wyrazić naszą radość, że mamy także 

naszego kleryka w seminarium – Adam Adukowski jest alumnem I roku wśród przygotowujących się 
do kapłaństwa. Prosimy wszystkich o modlitwę za kandydatów do stanu duchownego.
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Intencje mszalne  28.11–12.12.2010 r.

NIEDZIELA I ADWENTU, 28 listopada 2010
07:00 +Stanisław +Zofia Miszkiel i ich rodzice
Kaplica Sióstr: +Marianna Tananis (greg27)
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Szczepan Poświatowski (13 rocz.)
Żegary: (LT) +Piotr Kossa (greg) 
11:30 +Stanisław Tarasiewicz (10 rocz.)
13:00 LT: 
Krasnowo: +Andrzej Syperek 
17:30  +Eugeniusz Szabłowski (7 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 29 listopada 2010
06:30 +Stanisława +Jerzy Czarkowscy +Anna 

+Aleksander Tomkiel i ich rodzice
06:30 +Marianna Tananis (greg28)
08:00 +Saturnin Ferenc +Celina +ks. Bonifacy
08:00 +Józefa Rapczyńska
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 Dziękczynna za tegoroczne zbiory i o błog. 

Boże dla parafian z Bubel
17:30 +Anna +Stanisław Pietuszko

WTOREK, 30 listopada 2010
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Zygmunt Rzeniecki (4 rocz.)
08:00 +Marianna Tananis (greg29)
08:00 +Kamila +Franciszek +Antoni z rodz. Ger-

welów
08:00 +Anna +Franciszek +Eugenia +Zdzisław
09:00  (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30 +z rodz. Zyskowskich i Baranowiczów
17:30 +Andrzej Palewicz

ŚRODA, 1 grudnia 2010 
06:30 +Ryszard Koźlak (6 rocz.)
08:00 O błog. Boże w życiu i w pracy na gospodarstwie 

i podziękowanie za zbiory od rodz. Ogórkisów
08:00 +Marianna Tananis (greg30)
08:00 +Anna +Albin +Mieczysław z rodz. Sikorskich
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 +Ignacy +Anna +Wincenty +Marianna Grygutis
17:30 +Anna Wołyniec (greg1)

CZWARTEK, 2 grudnia 2010 pierwszy miesiąca
06:30 +Jadwiga Harackiewicz (3 rocz.)
08:00 +Józef Sojko (10 rocz.) +Witold +Marianna 

+Bronisław
08:00 +Władysława Sznejkowska (2 rocz.)
08:00 +Weronika +Franciszek Paszkiewicz 
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 +Jadwiga Harackiewicz (3 rocz.) +Józef
17:30 +Anna Wołyniec (greg2)
17:30  +O błog. Boże dla Heleny i Józefa Woźniali-

sów w 40 rocz. ślubu oraz dla całej rodziny

PIĄTEK, 3 grudnia 2010 pierwszy miesiąca
06:30 +Mirosław Bobrowski (10 rocz.)
06:30 +Anna Wołyniec (greg3) 
08:00 +Bronisława Michałkiewicz (3 rocz.)
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
16:00 +Marianna +Marcin Pieciukanis +Katarzyna 

+Piotr Gaus
17:30 +Jolanta Rutowicz (5 rocz.)
17:30 +Zbigniew Dawidowicz (3mc)

SOBOTA, 4 grudnia 2010 pierwsza miesiąca
06:30 +z rodz. Romanowskich, Melerów i Płocharskich
08:00 +Czesław Kozakiewicz (1 rocz.)
08:00 +Stanisława +Władysław Milewscy
08:00 +Anna Wołyniec (greg4)
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla s. 

Barbary w dniu imienin
17:30 +Marianna +Antoni Zubowicz

NIEDZIELA II ADWENTU, 5 grudnia 2010
07:00 +Anna +Bronisław Dobuszyńscy i ich rodzice
08:30 +Wiesław Kalwejt (2 rocz.)
10:00 +Eugeniusz +Witold Staśkiewicz
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Aby doświadcze-

nie cierpienia było okazją pozwalająca zrozumieć 
sytuację niedostatku i bólu, które są udziałem 
osób samotnych, chorych i w podeszłym wieku 
oraz pobudzało wszystkich do wielkodusznego 
wychodzenia naprzeciw ich potrzebom

13:00 (LT) +Eugenia Kuklewicz
Żegary (LT) 10.00 +Piotr Kossa (greg)
Krasnowo: +Anna Wołyniec (greg5)
17:30 +Marianna (9 rocz.) +Bolesław +Stanisław i 

ich rodzice i z rodz. Szczuków

PONIEDZIAŁEK, 6 grudnia 2010 
06:30 +Andrzej Butkiewicz (1 rocz.)
06:30 +Wincenty (4mc) +Anna Niewulis +Rozalia 

Gutowska
Kaplica Sióstr: 7.00 +Anna Wołyniec (greg6)
08:00 Dziękczynna za zbiory i o błog. Boże dla 

parafian ze Stabieńszczyzny
08:00 +Leon Wasilewski (2 rocz.)
08:00 +Natalia +Kazimierz +Helena z rodz. Wilkie-

lów i ich rodzice
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 +Zofia (14 rocz.) +Stefan (12 rocz.) +Ryszard 

Radziwiłko
17:30 +Stanisław Madejski (10mc)
17:30 +Henryk Jaroszewicz i jego rodzice

WTOREK, 7 grudnia 2010
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Helena Wojciechowska
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08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Anny Ogórkis
08:00 +Tadeusz Okulanis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Marianna +Józef +Antoni +Stanisław +Eu-

geniusz z rodz. Ogórkisów
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
17:30 Dziękczynna za tegoroczne miodobranie i 

o błog. Boże dla pszczelarzy
17:30  +Lucjan Karłowicz
17:30 +Anna Wołyniec (greg7)

ŚRODA, 8 grudnia 2010 
Urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP
06:30 +Marianna +Stanisław +Robert Czeszkiewicz
06:30 +Grzegorz Siemianis
08:00 +Krzysztof Polakowski (m-c od pogrzebu)
08:00 +Elżbieta +Jan Brzezińscy +Anna +Stanisław 

Zianowicz
09:00 (LT) +Piotr Kossa (greg)
10:00 +Edmund Sapiega (8mc) 
16:00 O miłość, jedność i zgodę w rodzinach, trzeź-

wość, czystość obyczajówi szacunek dla ży-
cia od poczęcia do naturalnej śmierci

17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla 
Marianny Klimasara w 91 rocz. urodzin

18.30 +Anna Wołyniec (gre8)

CZWARTEK, 9 grudnia 2010
06:30 +Wacław +Jadwiga Samotyko +Andrzej 

+Eugeniusz Bujnowscy
06:30 +Anna Wołyniec (greg9)
08:00  +Leokadia Jodango
08:00  +Adam Fiutowski (2 rocz.)
09:00 (LT) +Anna Macianis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Rafał Rupiński (10mc)
17:30 +Natalia (25 rocz.) +Alicja Paszkiewicz

PIĄTEK, 10 grudnia 2010
06:30 +Stefania +Michalina +Izydor Rekuć
06:30 +Anna Wołyniec (greg10)
08:00 +Witold +Stanisława Groblewscy
08:00  +Leokadia Kaszkiel
10:00 Msza św. w Hospicjum
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Jolanty
17:30 +Bolesław Małkiński (13 rocz.)
17:30 +Helena Sitek (miesiąc od pogrzebu) 

SOBOTA, 11 grudnia 2010
06:30 O błog. Boże i dary Ducha Świętego dla 

rządzących, by troszczyli się o prawdziwe 
dobro obywateli

08:00 +Adela (12 rocz.) +Stanisław (48 rocz.) Kra-
kowscy

08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Anna Wołyniec (greg11)
09:00 (LT) +Józef Żardecki
17:30 +Teresa +Franciszek Kotarscy
17:30 +Henryk Szoka (9 rocz.) i jego rodzice i ro-

dzeństwo
17:30 +Władysław Zdancewicz (2 rocz.) +Zofia

NIEDZIELA III ADWENTU, 12 grudnia 2010 
REKOLEKCJE
07:00 +Romuald Olsztyn (miesiąc od pogrzebu)
Kaplica Sióstr: +Anna Wołyniec (greg12)
08:30 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
10:00 +Jadwiga +Tadeusz Krzywińscy +Jan +Adela 

+Zofia +Wincenty
11:30 +Kazimierz Basiaga i z rodz. Matulanisów, 

Markiewiczów i Polakowskich
13:00 LT: +Antoni Ogórkis i zm. z rodziny
Krasnowo: Za parafian 
15:00 +Antoni Gabryelewicz (prof. med.) od przy-

jaciół z Sejn
17:30  +Grzegorz Myszczyński

– 30 XI – św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra. 
Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na któ-
rych dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo 
uroczyście czczony w Kościołach wschodnich 
(święto);

– 2 XII – bł. Rafał Chyliński (1694-1741), prez-
biter z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
(wspomnienie dowolne);

– 3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), 
prezbiter, jezuita, uważany za jednego z najwięk-
szych misjonarzy w dziejach Kościoła (wspomnie-
nie obowiązkowe);

– 4 XII – św. Barbara, dziewica i męczennica 
z przełomu III i IV wieku, szczególna patronka gór-
ników i hutników (wspomnienie dowolne);

– 4 XII – św. Jan Damasceński (ok. 650-750), 
prezbiter i Doktor Kościoła, autor kanonów Kościo-
ła Wschodniego (wspomnienie dowolne).

– 6 XII – św. Mikołaj, biskup żyjący na prze-
łomie III i IV wieku, który podbił serca wiernych 
w Mirze Licyjskiej nie tylko gorliwością duszpaster-
ską, ale także troskliwością o ich sprawy materialne 
(wspomnienie dowolne);

– 7 XII – św. Ambroży, biskup Mediolanu, 
żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony 
teolog, wielki Doktora Kościoła (wspomnienie 
obowiązkowe);

– 9 XII – św. Jan Diego (1474-1548), Indianin 
z plemienia Azteków, który przyjął chrzest; jak-
by w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 
9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac (dzisiaj 
w granicach miasta Meksyk) objawiła mu się Mary-
ja w znanym i czczonym do dziś wizerunku Matki 
Bożej z Guadalupe (wspomnienie dowolne).
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Doroczne spotkanie 
Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej

Uroczysta Msza św. w intencji zmarłych biskupów i kapłanów Diecezji Sejneńskiej 
i obecnej Diecezji Ełckiej zgromadziła około 40 kapłanów – kanoników, którzy pod 
przewodnictwem Pasterza Diecezji Ełckiej Biskupa Jerzego Mazura wraz z wiernymi 
Parafii Sejneńskiej modlili się w naszej Bazylice w poniedziałek, 8 listopada. Czterech 
nowo mianowanych kanoników zostało uroczyście włączonych do grona Kapituły. 
Kapituła Sejneńska Kolegiacka istnieje od 1926 roku, a od 2001 roku przemianowana 
na Sejneńsko-Wigierską.


