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W KOMUNII  Z BOGIEM

Pastuszkowie śpieszą tam
Gdzie na sianku Stwórca sam
Na tęczowej fali Anieli śpiewają
Chwałę Bogu, pokój Wam...



2 SIEWCA  

MOC SŁOWA
Niedziela, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu 
– 26.12.2010

Mt 2,13-15.19-23 

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański uka-
zał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź 

Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań 
tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecię-
cia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię 
i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż 
do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, 
które Pan powiedział przez proroka: „Z Egiptu 
wezwałem Syna mego”.  A gdy Herod umarł, oto 
Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie 
i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do 
ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na 
życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego 
Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, 
że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swe-
go, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we 
śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do 
miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak mia-
ło się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie 
Nazarejczykiem”.

Refleksja niedzielna:
Dopiero co minęły święta Bożego Narodzenia. 

Jeszcze mamy świeżo w pamięci wszystkie migot-
liwe światła, mniej lub bardziej trafione prezenty, 
urokliwe choinki, uroczyste nabożeństwa, pyszne 
posiłki i - jak można by się spodziewać – obcho-
dzenie bożonarodzeniowych świąt w harmonijnej 
atmosferze rodzinnej. Boże Narodzenie to przecież 
święto, które fascynuje od dzieciństwa po starość. 
Ale co po nim pozostaje? Co pozostaje po narodze-
niu Dzieciątka w ubogiej stajence w Betlejem? Co 
pozostaje w najprawdziwszym znaczeniu tego sło-
wa z cudownej wiadomości: „Dziś narodził się wam 
Zbawiciel”? O tym, co pozostaje po Bożym Naro-
dzeniu, rozstrzyga się w pierwszych dniach po świę-
cie, właśnie teraz. Czy wraz ze skończeniem świąt 
Bożego Narodzenia kończy się też jego przesłanie 
albo czy Nowonarodzonemu będzie wolno pozostać 
pośród nas także po świętach, zależy od tego, czy 
pozwolimy żyć temu nowo narodzonemu Dziecię-
ciu w nas i wszystkim innym dzieciom pośród nas. 
Gdyby z historią bożonarodzeniową miała dobiec 
końca też historia Dzieciątka Jezus, to wraz z końcem 
świątecznych dni musiałby też nastać kres samego 
Bożego Narodzenia. Byłoby to bardzo piękne święto, 
ale ograniczone do niewielu godzin grudniowych 

i natychmiast przepędzone z serc i głów, by sobie 
o nim przypomnieć za rok. Ale właśnie dzisiaj, gdy 
obchodzimy święto Świętej Rodziny, ucieczka do 
Egiptu przed siepaczami Heroda każe widzieć – choć 
może się nam to nie podobać i być niewygodne dla 
wielu – Dziecię Jezus stojące po stronie wszystkich 
cierpiących i umierających dzieci na tym świecie i w 
tym czasie. W świetle Bożego Narodzenia jedno staje 
się jasne: Świat, w którym żyjemy, nie jest święty. Ale 
wraz z Dziecięciem Jezus przyszło na świat zbawie-
nie, abyśmy my sami i wszystkie powierzone nam 
dzieci mogli żyć w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa. 
Tak, jesteśmy odpowiedzialni za dzieci, które wraz 
z Dzieciątkiem Jezus zostają nam powierzone w 
święto Bożego Narodzenia.

Niedziela II Po Narodzeniu Pańskim – 02.01.2011
 J 1,1-18 

Na początku było Słowo, a Słowo było 
u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było 

na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim 
było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość 
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu 
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby 
zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, 
aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość praw-
dziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat 
stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przy-
szło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy 
wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy 
ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednoro-
dzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan 
daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: 
„Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po 
mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż 
był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscy-
śmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo 
zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda 
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy 
nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 
Ojca, o Nim pouczył.
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MOC SŁOWA KALENDARZ LITURGICZNY
SOBOTA, 25 grudnia 2010, 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14
Msza św. o świcie: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20
Msza św. w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

NIEDZIELA, 26 grudnia 2010, 
ŚWIĘTO Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa
Słowo Boże: Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
Dzisiejsza taca  jest przeznaczona na KUL Jana Pawła II

PONIEDZIAŁEK, 27 grudnia 2010, 
ŚWIĘTO św. Jana Apostoła i Ewangelisty
Słowo Boże: 1 J 1,1-4; J 20,2-8
Dzisiaj obrzęd błogosławieństwa i podawania wier-
nym wina ku czci św. Jana Ap. i Ew.

WTOREK, 28 grudnia 2010, 
ŚWIĘTO św. Młodzianków, m.
Słowo Boże: 1 J 1,5-2,2; Mt 2,13-18

ŚRODA, 29 grudnia 2010, 
Wsp. św. Tomasza Becketa, b., m.
Słowo Boże: 1 J 2,3-11; Łk 2,22-35

CZWARTEK, 30 grudnia 2010, 
VI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: 1 J 2,12-17; Łk 2,36-40

PIĄTEK, 31 grudnia 2010, Wsp. św. Sylwestra I, pap.
Słowo Boże: 1 J 2,18-21; J 1,1-18
Dzisiaj post nie obowiązuje – dyspensa Biskupa Ełckiego.

SOBOTA, 1 stycznia 2011, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ 
BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Słowo Boże: Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 2 stycznia 2011
Słowo Boże: Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18

PONIEDZIAŁEK, 3 stycznia 2011, 
Wsp. Najświętszego Imienia Jezusa
Słowo Boże: 1 J 2,29-3,6; J 1,29-34

WTOREK, 4 stycznia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 J 3,7-10; J 1,35-42

ŚRODA, 5 stycznia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 J 3,11-21; J 1,43-51

CZWARTEK, 6 stycznia 2011, 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
I czwartek miesiąca.

PIĄTEK, 7 stycznia 2011, 
Wsp. św. Rajmunda z Penyafort, prezb.
Słowo Boże: 1 J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25
I piątek miesiąca.

SOBOTA, 8 stycznia 2011, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 J 4,7-10; Mk 6,34-44
I sobota miesiąca.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 9 stycznia 2011 
Słowo Boże: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17

Refleksja niedzielna:
Kiedyś, jeszcze jako dziecko, usiłowałam z dzie-

cięcą naiwnością zupełnie konkretnie wyobrazić 
sobie słowa dzisiejszej Ewangelii o przyjściu Słowa 
do swojej własności, o Jego zamieszkaniu wśród 
nas, o oglądaniu Jego chwały, l wyobraziłam sobie, 
jak ktoś, jakiś nieznajomy, pojawia się w mojej miej-
scowości, kupuje albo wynajmuje dom niedaleko 
i zostaje nieomal moim sąsiadem, bo mieszka tuż 
za rogiem. Po jakimś czasie wszyscy już go znają 
i poważają, bo nikomu nie wadzi, chętnie pomaga 
innym... Takie dziecięce wyobrażenia często okazują 
się pomocne, gdy chce się zrozumieć takie abstrak-
cyjne pojęcia, jak łagodność, miłosierdzie, radość, 
wspaniałość, łaska, którymi obfitują teksty, mówiące 
o przyjściu Zbawcy. Można wtedy zapewne zasadnie 
odwoływać się właśnie do dziecięcych wyobrażeń 
o dobrym sąsiedztwie, a więc zarazem do nieodłącz-
nie z nimi związanych uczuć nadziei na codzienne 
miłe spotkania z tym, który dopiero co przybył, za-
mieszkał między nami i zdążył się już z nami zżyć. Do 
podobnych wyobrażeń odwołuje się też ewangelista 
Jan, aby potwierdzić, co ma do potwierdzenia: łaska, 
prawda i chwała zamieszkały wśród nas wraz z przyj-
ściem Jezusa do swojej własności i pozwalają nam 
doświadczyć życzliwości Boga. To, co dotąd było 
dalekie i nieosiągalne, możemy oglądać naszymi 
oczyma. Odtąd każdego dnia pozdrawiają nas one 
na ulicach i drogach i chętnie też nas odwiedzają, 
jeśli tylko nie zamykamy przed nimi drzwi.

Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło
A razem z Nim Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni,
Dla tej Miłości Maleńkiej.

A dzisiaj czemu wśród ludzi
Tyle łez i katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Powrócić do Betlejem…

„Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel”. 

Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z 
Bogiem. Ta Dobra Nowina przynosi radość lu-

dziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa 
nadzieję także w nasze współczesne serca, w cza-
sie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy 
beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. 
Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szcze-
gólny czas Bożego Nawiedzenia. Niech te święta 
dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne 
Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi 
ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny 
i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość 
przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania 
i na całą naszą, nieraz trudną codzienność. 

Za kilka dni rozpocznie się Nowy Rok Pań-
ski 2011. Jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą 
miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze 
rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, 
z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwa-
rzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych 
życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej 
wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promie-
niować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, 
co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. 
Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2011 
dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej 
wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie 
czasem prawdziwie błogosławionym! 

Z serdeczną pamięcią w modlitwie u żłóbka 
Bożej Dzieciny – Wasi Duszpasterze.

zas świąt, ich niezwykłość, czar choinki i ko-
lorowych świateł, prezentów i pieczonych 
ciast, bieli śniegu i skrzypiącego mrozu, ale 

też obecność najbliższych, ich uśmiech i radość. 
Rzeczywiście atmosfera podniosła i wzruszająca. 

Zapytani: po co to wszystko? Odpowiemy, bo 
przecież Boże Narodzenie, Chrystus się narodził. 
Trzeba nam wciąż na nowo wnikać w istotę tej 
prawdy, która mówi o wcieleniu Boga przychodzą-
cego do nas w ludzkim, a więc ciele takim samym 
jak nasze. Co więcej Bóg rodzi się w warunkach 
uwłaczających ludzkiej godności, w stajni, na sia-
nie, wśród zwierząt. Normalnie człowiek tak się 
nie rodzi, przynajmniej to nie dociera do naszej 
świadomości. Jak to? Dlaczego tak? Bo wtedy nie 
było dla Niego miejsca w gospodzie. A dzisiaj? Czy 
coś się zmieniło? Czy jest dla Niego miejsce we 
współczesnej „gospodzie”, czyli we mnie, w moich 
codziennych sprawach, w moim domu, w mojej 
rodzinie? Przecież i dzisiaj w moim życiu jest wiele 
spraw o wiele ważniejszych, priorytetowych niż 

Bóg. Na liście naszych spraw On widnieje niejed-
nokrotnie na szarym końcu. Czasami sobie o Nim 
przypominamy, a przecież Jego miłość do mnie nie 
zmienia się, On tęskni za mną, jakże pragnie wejść 
w moją codzienność. On dzisiaj pragnie mnie za-
prowadzić do Betlejem, do stajni, do miejsca, gdzie 
„leży Dziecię” i pragnie mi pokazać Miłość. Pragnie, 
abym ujrzawszy ją uwierzył w to, że mnie kocha, 
że On jest fundamentem mojej życiowej drogi 
i lekiem na moje dolegliwości, na moją miernotę 
duchową, tylko On może mnie podnieść z upadku 
i pomóc wznieść się ponad przeciętność. Idźmy 
więc duchowo do Betlejem, a raczej powróćmy do 
Betlejem i „zobaczmy Słowo, które tam się wyda-
rzyło”. Tam Bóg stanął we własnej osobie, stał się 
widzialny. Wzywa do wiary i miłości, którą trzeba 
chronić, pielęgnować, a przede wszystkim nią żyć 
na co dzień, nie tylko od święta, ale jeszcze bardziej 
w szarej rzeczywistości. 

Taki jest sens naszego powrotu do Betlejem 
i rozpoznanie cudu Świętej Nocy narodzenia Pana.

Czcigodni duszpasterze, Szanowni Parafianie
Na ten sprzyjający życiu rodzinnemu i radosny czas świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzą-

cy Nowy Rok serdeczne życzenia duszpasterzom posługującym w Parafii, wszystkim parafianom 
i gościom w naszych rodzinach; niech narodzony w Betlejem Zbawiciel, Bóg – Człowiek, wskazuje 
nam drogę wiary, nadziei i miłości oraz obdarza nas wszelkimi łaskami.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej 
oraz członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Sejnach
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BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
Pasterze Kościoła w Polsce napisali List na temat małżeństwa i rodziny 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 
Episkopatu Polski dokument pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Bardzo serdecznie za-
chęcamy do jego lektury, zwłaszcza młodych pragnących przyjąć sakrament małżeństwa. Dzisiejszy 
fragment podaje konkretne wskazania, czym jest przygotowanie i jak je owocnie przeżyć.

Przygotowanie do sakramentu małżeń-
stwa – czas intensywnej ewangelizacji

97 Idąc za myślą ogłoszonego przez Pa-
pieską Radę ds. Rodziny dokumentu 

pt. Przygotowanie do małżeństwa, nie czujemy 
potrzeby wprowadzać żadnych nowych struktur 
posługiwania, lecz usilnie prosimy o wzmożoną 
gorliwość w wykorzystywaniu już istniejących.

98 Zarówno przyszli małżonkowie, jak 
duszpasterze muszą mieć jasną świado-

mość, że przygotowanie do sakramentu małżeń-
stwa nie może ograniczyć się do kancelaryjnych 
formalności, ale jest naprawdę priorytetowym 
działaniem duszpasterskim. Zarówno narzecze-
ni, jak duszpasterze muszą na nowo odkryć jego 
ważność. Niech przy tym jedni i drudzy pamiętają, 
że jakość przygotowania do małżeństwa decyduje 
w dużej mierze o przyszłym życiu małżeńskim. 
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa to czas 
opatrznościowy. Trzeba, aby był to czas intensyw-
nej ewangelizacji, prowadzącej do nawrócenia, 
czyli – w tym wypadku – odkrycia bądź pogłę-
bienia Bożej wizji małżeństwa oraz odkrycia bądź 
ożywienia osobistej zażyłości z Bogiem.

99 Biorąc pod uwagę dzisiejszy stan życia 
wiarą u kandydatów do zawarcia sakra-

mentu małżeństwa, trzeba zrobić wszystko, co w 
naszej mocy, aby przygotowanie do małżeństwa 
było rzeczywistą drogą (itinerarium) pogłębiania i 
dojrzewania wiary, analogiczną do katechumena-
tu. Chodzi więc nie tylko o to, by narzeczeni dostar-
czyli wymagane dokumenty, lecz aby otworzyli się 
na Boga. Jest to bardzo logiczne. Jeśli małżeństwo 
ma być obrazem Boga w Trójcy Świętej Jedynego 
oraz pójściem śladami Chrystusa, który „umiłował 
wspólnotę Kościoła – tak jak mąż powinien miło-
wać swoją żonę – i wydał za nią samego siebie”, 
to Bóg nie może być w  życiu małżonków kimś 
dalekim i znanym tylko ze słyszenia. Jeżeli ktoś 
przygotowuje się do wypełnienia roli szafarza 

znaku sakramentalnego, musi być człowiekiem 
głębokiej i  żywej wiary. Takie ustawienie przy-
gotowania do małżeństwa, to ogromna – ciągle 
niedostatecznie wykorzystywana – szansa dla 
nowej ewangelizacji.

100 Przed ślubem proszą o sakrament 
bierzmowania ci, którym wcześniej 

na tym sakramencie nie zależało. Mamy obowiązek 
zatroszczyć się w takich wypadkach o ukształto-
wanie w kandydatach do bierzmowania postawy 
dojrzałego chrześcijanina, którą sakrament bierz-
mowania zakłada. Powinniśmy też zrobić wszyst-
ko, co możliwe, aby ten, kto prosi o  bierzmowanie, 
szczerze pragnął przyjąć Ducha Świętego.

101 Okres przygotowania do zawar-
cia sakramentu małżeństwa może 

też być czasem szczególnej łaski dla rodziców, 
dziadków, rodzeństwa oraz rodziny i przyjaciół 
narzeczonych. Warto zaprosić ich jednorazowo na 
dzień skupienia, który pomoże im zrobić rachunek 
sumienia z ich życia małżeńskiego bądź z przy-
gotowywania się do małżeństwa oraz przygotuje 
do odpowiedzialnego wspierania narzeczonych 
modlitwą i codzienną życzliwością. Dzień skupie-
nia można organizować raz na kwartał albo co pół 
roku (np. wiosną i jesienią), w parafii, dekanacie 
czy nawet w mieście. Jedna z konferencji powin-
na być poświęcona relacjom teściów z młodymi 
małżonkami, w oparciu o tekst Mk 10,7-9. Druga 
powinna przypominać podstawowe wymagania 
duchowości małżeńskiej, wychodząc od tekstu Mt 
7, 21-27. Należałoby też wykorzystać Hymn o Miło-
ści. Oprócz konferencji powinna być odpowiednio 
przygotowana i prowadzona adoracja Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie 
warto też odmówić jedną z tajemnic różańcowych. 
Może uda się też wytłumaczyć i zachęcić, aby w 
dniu ślubu goście weselni przystąpili w intencji 
państwa młodych do Komunii Świętej.

(cdn)

Co to jest stajenka?
Co to jest gwiazda?
Co to jest choinka?
Co to jest opłatek?
Co to jest pasterka?

Co to są kolędy?
Co to jest Żłóbek?
Kim są trzej Mędrcy?
Co znaczy słowo święta?
Nic to nie znaczy bez Pana Jezusa!!!
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Mały Bóg przychodzi...

W sposobie rozumienia Tajemnicy Bożego Na-
rodzenia zderzają się przeciwieństwa.

Powiedziano: „Wam się narodził”, „Wam zwia-
stuję radość wielką”. Szukamy zatem tej radości. 
Pytamy o nią własnych myśli, stawiamy pytania 
własnemu sercu i życiu, które wokół nas się toczy. 
Chcielibyśmy ją odnaleźć w sposób łatwy, szybki 
i przyjemny, w brzmieniu życzliwych słów, w kolo-
rowej szopce, w melodii kolęd – jak małe dzieci.

Czy to jednak wszystko? Czy to wystarczy? Czy 
nie są to słowa podobne do wielu innych obietnic 
dawanych ludziom przez ludzi? Wiele razy przecież, 
w różnych kontekstach, zwiastowano nam radość, 
jakiej jeszcze nie było, głoszono wiek spełnionych 
nadziei i erę wprost niewyobrażalnej szczęśliwości. 
Dzisiaj wystarczy pomyśleć o sielance głoszonej 
przez współczesnych bożków..., idoli...

Nie możemy dopatrzyć się tej radości, któ-
ra mogłaby napełnić serca i wzbogacić myśli tak 
dalece, by człowiek mógł trwać w niej, a ona w 
nim. Wydaje się nam, że radość, o której mówili 
aniołowie, jest tylko pocieszeniem serc ludzkich 
utrapionych szarzyzną i zwykłością życia, bo prze-
cież życie po narodzeniu Chrystusa pozostało takie 
samo, jakie było przedtem...

Rozwiązanie tych wątpliwości nie leży na po-
wierzchni zdarzeń... Powinniśmy go szukać na 
płaszczyźnie wiary. Warto zdać sobie sprawę, że 
Boże Narodzenie jest nie tylko datą, lecz przede 
wszystkim początkiem: to „jedyna nowina rze-
czywiście nowa” na tej ziemi. Na świecie pojawiła 

A tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi (J 1,12)

się nowa Obec-
ność, która jest 
w stanie zmienić 
wszystko – musi 
tylko znaleźć ludzi 
„dobrej woli”. Oto 
sekret spełnienia 
lub niespełnienia 
naszych nadziei. 
Ten mały Bóg przy-
chodzi, by ustalić 
to, co jest ważne, a 
co nie jest, co jest 
godne człowieka, 
a co nie jest. Na-
rodziny Chrystu-
sa, choć ubogie, 
zamykają w sobie 
n i e z m i e r z o n e 
treści i bogactwa wieczności, które rozwijają się 
i realizują według planu Bożego we właściwym 
sobie czasie.

„A tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali 
dziećmi Bożymi”. Tylko wtedy, gdy nasze ubóstwo 
otworzy się na tę nieoczekiwaną szansę odnowy 
i umocnienia, która zostaje nam darowana. Boże 
Narodzenie stanie się naprawdę przekonywujące 
i szczęśliwe. Zatem to nasze życie musi stać się 
dowodem, że coś się zmieniło.

Irena 
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Mały Bóg przychodzi...
Tajemnica 
Bożego Narodzenia

Ponownie przed nami tajemnica Bożego 
Narodzenia, jak przyjąć i pojąć fakt, że od-

wieczny i wszechmogący Bóg przyjmuje postać 
bezbronnego Dzieciątka – księcia Pokoju, rodząc 
się z niewiasty – Najświętszej Maryi Panny.

Maryi towarzyszył niepokój i niepewność jutra, 
gdyż tylko Ona nosiła w sercu nawiedzenie przez 
Anioła Gabriela. Czy ktoś uwierzyłby Jej wówczas, 
że porodzi Syna Bożego, czy będzie miała opiekę, 
czy ktoś będzie przy Niej czuwał, czy zbliżająca się 
podróż pozwoli na spokojne znalezienie miejsca 
dla Niej i Jej Dziecka? – zbyt dużo niewiadomych, 
obaw i niepewności. Niekiedy i do naszych serc 
wkrada się lęk i obawa. Przecież te dni, jak żadne 
inne w roku, budzą przecież ludzką potrzebę bycia 
przy kimś, z kimś, i dla kogoś, jednak pomimo tej 
potrzeby wraz ze zbliżającymi Świętami zbliża się 
do nas lęk.- może w ciągu roku odszedł od nas 
ktoś, kto był przez nas bardzo kochanym, a puste 
miejsce przy wigilijnym stole boli zbyt mocno, 
a może ukochane dziecko zamiast bycia z rodzi-
cami, wybierze się w góry na narty lub wyjazd 
z przyjaciółmi.

Może przybliża nas strach przed uczynieniem 
paru kroków z opłatkiem, ku tej osobie, którą naj-
trudniej się kocha, gdyż szara codzienność sprawia, 
że kochać każdego nie jest łatwo… Chwila przy wi-
gilijnym stole, wysłuchanie kolęd i przeszywająca 
myśl, że tak naprawdę nic się nie zmieniło i kolejne 
Boże Narodzenie za nami, ale wielka szkoda, że Bóg 
nie  narodził się wśród nas. Ale czy tak musi być? 
Uwierzmy, że te dni mogą być inne, że w nasze 
zalęknione życie może wkroczyć Jezus Chrystus, 
Ten który rodzi się jako Książe Pokoju i tylko On 
potrafi obdarować nas pokojem, który pozostanie 
na zawsze w naszym życiu „Chwała na wysokości 
Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

(Jadwiga)

Nie bój się moc Najwyższego osłoni Cię  
(Łk. 1, 30-35)

Wigilia – słowo wigilia pochodzi 
z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. 
Dzisiaj uczta wigilijna ma charakter ro-
dzinny. Zaprasza się na nią również tych 
którzy mieszkają samotnie. Rozpoczy-
na się, gdy na niebie ukaże się pierwsza 
gwiazda na pamiątkę tej betlejemskiej, 
którą ujrzeli Mędrcy.

Mylimieji
Žmonijos istorija štai ir vėl kartojasi, kaip ir 

iki šiol – vienų vengiam, kitus mėgstam.
Pagrindinis šių dienų klausimas – ar 

pajėgsim suprasti, priimti kitą, skirtingą 
..kitokį? Norėčiau išdrįsti Tavęs paklausti: „Kur 
šiandien Tavo Viltis? Kur Tavo kančia?”

Pagrindinė šių laikų kalba – kūno kal-
ba: šypsena, ašaros, prievarta.. Mums reikia 
vieniems kitų. Negaliu išgyventi be Tavo 
meilės, man labai reikia Tavo kompetenci-
jos. Visgi, vieni kitų bijom. Bijome viens kito 
skirtingumų - bijome “kitokio”. Šiandienis pa-
saulis perpildytas šių „skirtingumų” – Artimųjų 
Rytų konfliktai, konfliktai šeimose.. Bijome 
kitokio, „skirtingo”.

 Bijome atsiverti, pasitikėti, kadangi ri-
zikuojame būti sužeisti. Tačiau, Vienas yra 
toks, kuris tapo sužeistas. Tapo SILPNAS dėl 
mūsų. Kas šiandien mus gali išlaisvinti iš mūsų 
pačių..? Jėzus ..Tuo nuostabus, kadangi ..”ke-
istas”. Sakė – „kiekvienas žmogus yra svarbus”: 
nusidėjėliai, raupsuotieji irgi yra svarbūs. Mo-
teris sugauta svetimaujant - svarbi. Išmestieji 
iš šventyklos taip pat svarbūs. Kolaborantai 
taip pat ..daugelis.

 Dievas tapo silpnas, kad suvienytų Dievo 
vaikus, kad mes vieni kitų nesmerktume: „Tegu 
visi bus viena, Tėve - kaip aš Tavyje ir Tu ma-
nyje - tegu visi bus viena mumyse (...)” Jis 
pažadėjo: „Aš pakeisiu Jus? akmeninę širdį, ir 
duosiu jums kūninę širdį”. Jėzaus žinios šer-
dyje: „Mylėkite savo priešus. Darykite gerą 
visiems..” Tegul 
per šias Kalėdas 
„mažas” Dievas 
pakeičia mano 
ir Tavo širdį. Tap-
damas duona 
Dievas panorėjo 
a p s i g y v e n t i 
mumyse – ta-
pti kiekvienu 
iš mūsų. Te-
gul su šiomis 
šv. Kalėdomis 
Dievo žinia tę-
siasi per visus 
ateinančius me-
tus. Amen.
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Sakrament Chrztu Świętego:  
12/12/2010
Michał Kowalewski
25/12/2010
Kuba Ostrowski, Oliwia Pietkiewicz, Stanisław Żyliń-
ski, Natalia Koneszko, Gabriela Stankiewicz, Damian 
Połuboczek

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:
 Krzysztof Klucznik, Świackie (l. 42) zm. 02/12/2010
 Stanisław Grzędziński, Sejny (l. 76) zm. 08/12/2010
 Witold Wiaktor, Rynkojeziory (l. 46) zm. 10/12/2010
 Regina Jodango, Sejny (l. 81) zm. 14/12/2010

Ofiary złożone 
na remont klasztoru (c.d.)

Plan kolędy:
Poniedziałek, 3 stycznia – ul. Konarskiego 13, 
13A i Łąkowa 3
Wtorek, 4 stycznia – ul. Konarskiego 15, 17, 19, 21
Środa, 5 stycznia – ul. Konarskiego domki – do-
kończenie; ul. Elektryczna i Kolonia Sejny, ul. Za-
wadzkiego 6
Czwartek, 6 stycznia – kolęda w domu SS. Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi
Piątek, 7 stycznia – od godz. 18.00: ul. Zawadz-
kiego 8, 10, 14
Sobota, 8 stycznia – Zaruby, Olszanka, Świackie 
(1 ksiądz); Klejwy (2 księży); Posejny (1)

Poniedziałek, 10 stycznia – ul. Zawadzkiego 12, 18, 19
Wtorek, 11 stycznia – ul. Zawadzkiego 20 i domki 
od 1-60
Środa, 12 stycznia – ul. Wojska Polskiego 9, 11, 
13, 15, 17 
Czwartek, 13 stycznia – ul. Wojska Polskiego 19, 
19a, 19b, domki jednorodzinne
Piątek, 14 stycznia – ul. Wojska Polskiego 21, 
60, 60c
Sobota, 15 stycznia – od g. 9.00 Sankury i Krasno-
wo; Daniłowce; Sumowo; Skustele i Łopuchowo

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na 
remont klasztoru (wymiana stolarki okiennej) 
i prace remontowe w zakrystii i wewnątrz ba-
zyliki, a także na wypłacenie długu za wymianę 
pokrycia dachowego na kościółku w Żegarach 
i malowanie elewacji zewnętrznej. Dotychczas 
ofiary złożyło 473 rodziny na sumę 34 815 zł.

Miszkiel Marianna i Franciszek,Iwanówka 
Moroz Edmund Krystyna,Sejny, 22 Lipca 
Dabulis Grażyna,Sejny, Piłsudskiego 
Koncewicz Marian Barbara,Sejny, Zawadzkiego 
Motuk Konrad,Marynowo 
Gryszkiewicz Romuald Ewa,Klejwy 
Gryguć Grzegorz Andrzej,Skustele 
Sidorowicz Józef Weronika,Sejny, Piłsudskiego 
Szklarz Helena,Sejny, 1 Maja 
Namiotko Daniela i Marian,Sejny, Targowa 
Witkowscy Katarzyna Piotr,Degucie 
Delniccy Piotr Beata,Sejny, 1 Maja
Gryszkiewicz Teodora,Sejny, Młynarska 
Brunejko Dorota i Jóżef,Bubele 
Niewulis Witold Bogusława,Łumbie 
Tawrel  Wanda,Sejny, Parkowa 
Bronejko Stanisław Ewa,Romanowce 
Polanis Dariusz Iwona,Radziucie 
Juszkiewicz Henryk,Kolonia Sejny 
Zdanowicz  Teresa,Sejny, Zawadzkiego 
Palanis Piotr Danuta,Sejny, Łąkowa 
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego 
Woźnialis Józef i Zofia,Nowosady 
Sobuń Andrzej Barbara,Sejny, Konarskiego 
Mieczkowscy Mieczysław Katarzyna,Sejny, 
Piłsudskiego 

Jurgielanis Andrzej Marzena,Sejny, W. Polskiego 
Matulewicz Stanisław Anna,Sejny, Nowotki 
Draugialis Stanisław Teresa,Zaleskie 
Wołongiewicz Andrzej Danuta,Sejny, Młynarska 
Januszko Janina Ignacy,Radziucie 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Nieszczerzewska Bożena,Sejny, 1 Maja 
Zabłocka  Julia,Sejny, Zawadzkiego 
Chatkowska  Grażyna,Sejny, Świerczewskiego 
Bielecka Alicja,Sejny, Mickiewicza 
Janiszewscy Ignacy Wacława,Sejny, Wojska 
Polskiego 
Leszczyńscy Tadeusz Józefa,Sejny, Konarskiego 
Oskroba Henryka,Sejny, Łąkowa 
Dziemitko Andrzej Bożena,Sejny, Konarskiego 
Szlegier  Teresa,Sejny, Konarskiego 
Łejmel Józef Zofia,Sejny, Konopnickiej 
Obuchowska Aniela,Lasanka
Przekopscy Dariusz Joanna,Sumowo 
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Ogłoszenia duszpasterskie

(cd - na stronie 11)

1 W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo 
Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, 

nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, 
do samej Tajemnicy Wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad Dobrą Nowiną 
zwiastującą pokój i miłość.

2 W dni świąteczne zapraszamy wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni. Tu ma miejsce 
najpełniejsze spotkanie wierzącego z Bogiem-Człowiekiem. Starajmy się jak najgłębiej pochylić nad 

radosną tajemnicą narodzin Bożego Syna. Dlatego apelujemy, aby nie spieszyć się z wyjściem z kościoła za-
raz po błogosławieństwie. Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza dzieci, do gromadzenia się przy betlejemskim 
żłóbku, aby wspólnie śpiewać jeszcze piękne polskie kolędy i pastorałki. Niech rozbrzmiewają one także 
w naszych domach, podczas świątecznych spotkań z najbliższymi – nie wstydźmy się tej pobożności, jest 
ona przecież wyrazem naszej wiary!

3 Święto Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa obchodzimy w niedzielę, 26 grudnia. 
W tym roku tak wyjątkowo ułożył się kalendarz liturgiczny, że w drugi dzień świąt Narodzenia Pań-

skiego, w który tradycyjnie czcimy świętego Szczepana, pierwszego męczennika, przypada akurat niedziela. 
A każdego roku w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu. 
W tym roku te oba tytuły na siebie się nałożyły. Zatem kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzając jej 
nasze rodziny, wpatrujmy się też w tego, który przypomina nam, że prawda o Zbawicielu warta jest każdej, 
nawet największej ofiary. Pamiętajmy, że wszyscy różnymi drogami jesteśmy powołani do świętości.

4 Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. To 
piękny polski zwyczaj, niestety, zanikający już w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. 

Polskie kolędy zawierają bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie ka-
tolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą nie tylko z głośników radiowych i telewizyjnych, 
ale przede wszystkim z naszych serc. Cały tydzień po Narodzeniu Pańskim jest świąteczny i przeżywany 
jako uroczysta oktawa. W ostatnim dniu kończącego się roku, w piątek, 31 grudnia zgromadźmy się licznie 
na wieczornej Mszy św. o 17.30, aby uwielbić Boga i podziękować za obfitość łask od Niego otrzymanych, 
za wszystkie dobre i budujące wydarzenia w świecie, w Polsce, w Kościele, w naszej Parafii i w naszych 
rodzinach. Krótka statystyka: sakrament Chrztu Świętego przyjęło 67 dzieci; sakrament Małżeństwa 37 par 
narzeczonych; po raz pierwszy sakrament Pojednania i Eucharystii 95 dzieci; sakrament Bierzmowania 154 
osoby; próg wieczności przekroczyło 90 osób. Z nadzieją i wiarą w Bożą Opatrzność patrzymy w przyszłość, 
a zwłaszcza u progu Nowego Roku Pańskiego 2011.

5 Biskup Ełcki udzielił wszystkim wiernym przebywającym ostatniego dnia Roku Pańskiego 2010, 
a więc w piątek na terenie naszej diecezji dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od 

pokarmów mięsnych i innych form pokuty.

6 W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2011, Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki. Stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych 

rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie, ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych 
doświadczeń naszego Narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza 
w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia 
– Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona 
od początku trwała przy danym Bogu słowie, od Zwiastowania, poprzez Betlejemską Noc, aż po Golgotę, 
wpisując się w Boże dzieło Odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej 
Syna nie zostało zmarnowane. Chrześcijanie rozpoczynają Nowy Rok od spotkania z Chrystusem w Eucharystii, 
a Msze św. będą: pierwsza o 8.30, potem 10.00, 11.30, 13.00 (LT), 17.30; Żegary o 10.00, Krasnowo o 13.00.

W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego 
Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Pawła 
VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują 
pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego 
Bóg nie odmawia. 

7 Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży 
przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków obchodzić będziemy we czwartek, 6 stycznia. 

W tym roku ponownie, po kilkudziesięciu latach będzie to prawdziwie dzień świąteczny, wolny od pracy 
i nauki. Msze św. będą w porządku niedzielnym. W czasie liturgii poświęcimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie 
z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze 
Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara: C + M + B, dodając cyfry Roku Pańskiego, ale co tłumaczymy również 
jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus Mantionem Benedicat”. Takie oznakowanie drzwi 
naszych domów posiada rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świade-
ctwa żądają i na nie oczekują. Przez wieki istniał również zwyczaj, jeszcze w niektórych krajach kultywowany, 
że tego dnia, po odczytaniu Ewangelii, uroczyście ogłaszano datę Wielkanocy i innych świąt ruchomych 
w kalendarzu liturgicznym. Taca dzisiaj zbierana jest darem na misje.
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Intencje mszalne  25.12.2010 – 09.01.2011 r.

SOBOTA – NARODZENIE PAŃSKIE, 25 grudnia 2010
08:30 +Józef +Konstanty Misiukanis
10:00 +Zofia +Józef Szyryńscy i ich rodzice i ro-

dzeństwo
10:00 +Anna Wołyniec (greg25)
11:30 +Franciszka Luto +Piotr Grzybowski
11:30 +z rodz. Tomkiewiczów i Luto
13:00 (LT) +Marianna +Józef +Aldona z rodz. Łatwis 

+Anna Romanowska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Jan Obuchowski (17 rocz.) i zm. z rodziny

NIEDZIELA – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, 
Maryi i Józefa, 26 grudnia 2010

07:00 +Regina +Franciszek Naumowicz
Kaplica Sióstr: +Anna Wołyniec (greg26)
08:30 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Szczepan Poświatowski
11:30 +Zofia Wróblewska +Marek Skiwski +Anna 

Ponganis
13:00 LT: Dziękczynna i o błog. Boże dla Złotych 

Jubilatów Danuty i Józefa Karaneckich w 50 
rocz. ślubu i dla całej rodziny

Krasnowo: Za parafian 
17:30 +Józef Makarewicz (13 rocz.) +Józef +Marianna

PONIEDZIAŁEK, 27 grudnia 2010 Święto św. 
Jana Ewangelisty

06:30 +Mieczysław Żyliński (10mc) +Weronika
06:30 +Anna Wołyniec (greg27)
08:00 +Józef +Aleksandra Jarzembowicz i ich ro-

dzice
08:00 +Aleksander i z rodz. Piotrowskich
09:00 LT: +Marianna Romanowska +Natalia Czernialis
17:30 +Natalia Tomkiewicz (20 rocz.)
17:30 +Piotr +Paweł Wróblewscy
17:30 +Aniela Warakomska (4mc)

WTOREK, 28 grudnia 2010 Święto Świętych 
Młodzianków Męcz.

06:30 O dar miłosierdzia dla rodziny
06:30 +Anna Wołyniec (greg28)
08:00 +Z rodz. Gausów i Kołpaków
08:00 +Akwilia +Kazimierz +Franciszek +Józef 

+Kazimierz +Janina
08:00 +Janina Klucznik (miesiąc od pogrzebu)
09:00 LT: +Anna Karalius (greg1)
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30 +Wiesław Liszczyna (1 rocz.)

ŚRODA, 29 grudnia 2010 
06:30 +Marianna +Feliks +Bernardyna z rodz. Czokajło
06:30 +Anna Wołyniec (greg29)
08:00 +Stanisław Korzeniecki (16 rocz.) +Anna 

+Stanisław
08:00 +Bolesław (3 rocz.) +Tadeusz (6 rocz.) Żabiccy

08:00 +Bolesław +Anna Andrukanis
09:00 LT: +Anna Karalius (greg2)
17:30 O błog. Boże dla Leontyny Lewkowicz w 90 

rocz. urodzin
17:30 +Stefania +Franciszka +Piotr Jakubowscy

CZWARTEK, 30 grudnia 2010 
06:30 +Lucjan +Helena Stylińscy
08:00 +z rodz. Goździewskich, Wiaktorów, Nowal-

skich i Ryczkowskich
08:00 +Józef (50 rocz.) +Władysława Radzewicz
08:00 +Anna Wołyniec (greg ost.) 
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17:30 O błog. Boże dla Kółka Różańcowego św. Ga-

briela Archanioła i o wieczność dla zmarłych 
członków Żywego Różańca

17:30 +Władysława +Jan +Stanisław +Marian z 
rodz. Tydmanów

PIĄTEK, 31 grudnia 2010 
06:30 +Biruta (2 rocz.) +Janusz Wójtowicz i ich 

rodziców
08:00 Dziękczynna w 61 rocz. ślubu Reginy i Józefa 

Andrejczyków i o błog. Boże dla Jubilatów i 
całej rodziny

08:00 +Szymon Poszwa (17 rocz.)
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17:30 Dziękczynna za Rok Pański 2010
17:30 +Ks. Sylwester Domel +Tadeusz
17:30 +Helena (2 rocz.) +Hieronim Kozłowscy

SOBOTA, 1 stycznia 2011 Urocz. Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi 

08:30 +Mieczysław Staniewicz
10:00 +Mieczysław Albowicz
Żegary 10:00: +Anna Karalius (greg)
11:30 Za parafian
13:00 (LT) 
Krasnowo: 
17:30 +Ks. Sylwester i z rodz. Domelów, Dziemi-

dów i Marcinkiewiczów

NIEDZIELA II PO NARODZENIU PAŃSKIM, 
2 stycznia 2011

07:00 +Weronika Staśkiewicz (20 rocz.)
08:30 +Marian Radziun (4 rocz.)
10:00 +Stanisław Madejski (greg1)
Żegary 10:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
11:30 Za parafian
13:00 (LT) +Alojzy (1 rocz.)
Krasnowo: 
17:30 +Marianna +Zygmunt Puczyłowscy

PONIEDZIAŁEK, 3 stycznia 2011 
06:30 +Danuta Janiszewska +Danuta Szczepińska
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08:00 +Stanisław Madejski (greg2)
08:00 +Władysława +Stanisław Moroz
08:00 +Tadeusz Okulanis (3mc)
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17:30 Dziękczynna za 102 rocz. urodzin Stefanii Sapiega 

i o błog. Boże, ulgę w cierpieniu i błog. dla całej 
rodziny

WTOREK, 4 stycznia 2011
06:30 +Grzegorz Siemianis
06:30 +Krzysztof Klucznik (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisław Madejski (greg3)
08:00 +Leszek Gniazdowski (11 rocz.)
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17:30  +Witold +Józefa Łabanowscy

ŚRODA, 5 stycznia 2011
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Olgierda i dla rodziny
08:00 +Stanisław Madejski (greg4)
08:00 +Aleksandra Andrulewicz (31 rocz.)
08:00 +Wincenty Niewulis (5mc) +Anna
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17.30 O błog. Boże i zdrowie w rodzinie Misiukanis

CZWARTEK, 6 stycznia 2011 Urocz. Objawienia 
Pańskiego

07:00 O błog. Boże i zdrowie dla Zofii Okulanis
08:30 +Stanisław Madejski (greg5)
10:00  +Zofia (5 rocz.) +Józef Szyryńscy i z rodz. 

Lewkiewiczów i Buchowskich
Żegary 10:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
11:30 O błog. Boże i zdrowie dla Anny Jasiewicz i Diany
13:00 (LT) +Witold Wiaktor (m-c od pogrzebu)
17:30 +Lucjan Karłowicz

PIĄTEK, 7 stycznia 2011 pierwszy miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Helena Wojciechowicz
08:00 +Stanisław Madejski (greg6)
08:00 +Julia Gaus
08:00  +Konstanty Stasel (6 rocz.)
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
16:00 +z rodz. Bornejko: +Józef +Gabriela +Helena 

+Józef +Stanisław
17:30 +Józefa +Jan +Bolesław +Waleria +Anna 

+Jadwiga z rodz. Czokajło

SOBOTA, 8 stycznia 2011
06:30 O dar miłosierdzia i opiekę MB Sejneńskiej 

dla rodziny
08:00 +Stanisław Madejski (greg7)
08:00 +Edmund Sapiega (9mc)
09:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
17:30 O błog. Boże dla Janiny i Tadeusza w 40 rocz. 

ślubu i dla rodziny
17:30 +Antoni Kozłowski (10 rocz.)
17:30 +Stanisław Grzędziński (m-c po śmierci)

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 9 stycznia 2011
07:00 +Jan +Marianna +Kazimierz z rodz. Macie-

jewskich
08:30 +Stanisław Madejski (greg8)
10:00 +Rafał Rupiński (11mc)
Żegary 10:00 (LT) +Anna Karalius (greg)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 LT: +Anna Macianis (3mc)
Krasnowo: Za parafian 
17:30  +Józef Fidrych (2 rocz.)

8 Odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę roz-
poczniemy 3 stycznia, w poniedziałek. Prag-

niemy wejść do Waszych domów i mieszkań, aby 
spotkać się z domownikami, w miarę możliwości 
niech wszyscy będą obecni. Potraktujmy to spotkanie 
odświętnie poprzez ubiór i zachowanie. Na stole przy-
krytym białym obrusem niech będzie krzyż i zapalone 
świece, woda święcona, którą przynosimy z kościo-
ła (zawsze będzie wystawiona przy kaplicy Najśw. 
Serca pana Jezusa), kropidło i otwarta księga Pisma 
Świętego. Dobrze byłoby, aby ktoś z domowników 
(najlepiej ojciec) na początku modlitwy przeczytał do-
wolny, może wybrany czy ulubiony fragment Ewan-
gelii, potem wspólna modlitwa i błogosławieństwo 
domu. Prosimy, aby orientować się, gdzie aktualnie 
jest ksiądz i oczekiwać na kapłana, niech gospodarz 
zaprasza do wejścia – chcemy wejść tam, gdzie na 
nas czekają, a wyrazem czekania są otwarte, uchylo-
ne drzwi. Kolędę rozpoczynać będziemy w mieście 
około godz. 16.00, a kończyć nie później niż 21.30. 
Na wioskach rozpoczynać będziemy o godz. 9.00 
– niech umówiony przedstawiciel wioski przyjedzie 
po księdza. Zachowujemy dotychczasowe zwycza-
je kolędowe. Kolędowanie na wioskach będzie w 
soboty, chcemy bowiem spotkać się ze wszystkimi 
domownikami, a więc również z pracującymi lub 
uczącymi się w tygodniu i spotkanie z nimi możliwe 
jest tylko w sobotę.  

Łańcuch dzieci
z wszystkich stron, 
spoza dalekich gór,
spoza mórz, 
ubodzy, bogaci
biorą się za ręce 
Gwiazda dla wszystkich
i wszystkim jasno świeci.
                                               F. Hoffmann

Kolędnicy
misyjni
przychodzą
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13 IX 2010 – poniedziałek w Lourdes.
O 6 Msza w kościele św. Bernadetty, w  Kaplicy św. 

Patryka. Urodzinowa Intencja od księdza. Miło, ciepło 
na sercu, wzruszenie. Trzymałam się jednak dzielnie, 
chociaż jestem beksą, którą wzrusza wiele: słowo, gest, 
spojrzenie, obraz, a przede wszystkim muzyka. 

Jeszcze nigdy nie świętowałam swoich urodzin (po prostu 
dodaję jeden rok i przechodzę do porządku dziennego). Te po 
raz pierwszy! Wśród dobrych ludzi, w cudownym miejscu.

Wróciliśmy do „Santa Lucia” na śniadanie – konty-
nentalne plus moje urodzinowe słodycze. Wysłuchałam  
jeszcze życzeń w wersji śpiewanej i zaraz ruszyliśmy w 
okolicę Bazyliki Niepokalanego Poczęcia i Różańcowej, 
gdzie byliśmy świadkami gromadzenia się chorych i 
niepełnosprawnych, którzy codziennie mają Mszę św. 
w intencji poprawy zdrowia i ulgi w cierpieniu. Smutny 
widok chorych na wózkach, których transportują rodziny 
lub wolontariusze.

A my ruszyliśmy śladami Bernadetty Soubirous. 
Stary Młyn Boly – miejsce urodzenia i pierwszych dzie-
sięciu szczęśliwych lat dzieciństwa;  budynek więzienia 
– Le Cachot, gdzie rodzina mieszkała po utracie młynu; 
kościół parafialny z chrzcielnicą, przy której Bernadetta 
otrzymała Sakrament Chrztu Świętego.

Wróciliśmy w pobliże Bazylik. Dostaliśmy czas wolny 
do godziny 17. Nasza grupka zgodnym chórem krzyk-
nęła: „Kawy!” Ale nie było nam to dane, bo całkowicie 
pochłonęły nas sklepiki z pamiątkami. Wybieraliśmy 
obrazki, różańce, dzwonki, buteleczki na wodę z cudow-
nego źródełka, które wytrysnęło w grocie – miejscu ob-
jawienia Maryi Panny, która powiedziała do Bernadetki: 
„Jestem Niepokalane Poczęcie”. Przeszliśmy do Groty 
Massabielle, do miejsca palenia świec, miejsca czerpania 
wody źródlanej, aby zaraz znowu tutaj wrócić.

Samodzielne zwiedzanie rozpoczęliśmy od pod-
ziemnej Bazyliki Piusa X – surowe, szare, ogromne po-
mieszczenie, które kształtem przypomina odwróconą do 
góry dnem łódź. Na środku skromny ołtarz ozdobiony 
kompozycjami z czerwonych mieczyków i białych mar-
gerytek, witraże przedstawiające Objawienie, portrety 
świętych.

Stąd przeszliśmy do Bazyliki Niepokalanego Po-
częcia, dotknęliśmy stopy św. Piotra  (kopia z  Bazyliki w 
Rzymie), z tarasu oglądaliśmy wspaniały widok na miasto 
z górującym na skale zamkiem – Muzeum Pirenejów. 
Zeszliśmy do Bazyliki Dolnej – Różańcowej i niżej na 
plac przed bazylikami, gdzie ciągle przechodziły tłumy 
pielgrzymów. Napisaliśmy Intencje, odwiedziliśmy Grotę 
Massabielle, zapaliliśmy świece ofiarne, zaczerpnęliśmy 
wody z cudownego źródła.

O godz. 17 – Droga Krzyżowa pięknie prowadzona 
przez naszego księdza Proboszcza. Stacje na zboczach 
wzniesienia wkomponowane w skały i zieleń. W skupie-
niu modlitewnym rozważaliśmy Mękę Pańską. Powrót na 
kolację i zaraz, już o zmierzchu, gdy miasto rozświetliło 
się od neonów, szliśmy na Maryjną Procesję Światła, 
której początek o godzinie 21. Trudno opisać przeżycia 
tych chwil! Ludzie modlą się pięknie, rozbrzmiewają 
różne języki, drży światło niesionych lampionów.

„Ave Maryja” po polsku! Bo nadeszła chwila, gdy 
śpiewaliśmy: „Po górach, dolinach rozlega się dzwon…” 
Następnie Różaniec po hiszpańsku, francusku, czesku, 
niemiecku, włosku, po polsku…

Myślałam: „Moje urodziny w Lourdes! W cudownym 
miejscu! Idę z sercem pełnym miłości do świata, ludzi. 
Jestem szczęśliwa. Obdarowana ponad miarę.” A potem 
świece zgasły, tłumy zaczęły się rozchodzić. Wróciliśmy 
do „Santa Lucia”.

                                                                                  Regina

Zapiski pielgrzyma


