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KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM

Podnieś rękę, 
Boże Dziecię, 
błogosław 
Ojczyznę miłą
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MOC SŁOWA
Niedziela Bożego Narodzenia 
– 25 grudnia 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. Przyszło 
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszyst-
kim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby 
się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 
Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli 
męża, ale z Boga się narodzili. 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między 
nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski 
i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła 
w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, 
który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, 
gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności 
wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas 
gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska 
i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga 
nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który 
jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Refleksja niedzielna:
Kim jest człowiek? Kim jestem ja? Wytworem 

ewolucji? Owocem miłości rodziców? Trudno temu 
zaprzeczyć. Tak, chyba tak! Ale czy to wszystko? Czy 
to ma nam wystarczyć? Pewna zasada doradztwa 
brzmi: Jeśli jakaś sytuacja realnie kogoś określa, to 
sytuacja znajdzie też realny wyraz – w konsekwen-
cjach jego czynów. Brzmi może skomplikowanie, ale 

faktycznie znaczy tylko tyle, że to, w co wierzymy, 
wywiera realny wpływ na nasze życie. Poddajmy 
próbie tę zasadę. Powiedzmy sobie, że nikt nas nie 
lubi, że wszystkich denerwujemy, że najlepiej byłoby, 
gdyby nas nie było, i załóżmy, że tak jest napraw-
dę. Teraz przeżyjmy, i to konsekwentnie, choć jeden 
dzień z takim nastawieniem. Wieczorem z pewnoś-
cią będziemy mieli wszystkiego dosyć, przygnębie-
ni położymy się spać, a po nieprzespanej nocy nie 
zechce się nam nawet wstać. Ale istnieje też inna 
możliwość. Poddajmy w świetle tej zasady bożona-
rodzeniowe orędzie ogłoszone światu w dzisiejszej 
Ewangelii Janowej. Jesteśmy ukochanymi dziećmi 
Boga, żyjemy w Jego świecie, żeby przyjąć miłość i 
ofiarować ją innym. Nie jest tak, że dając wiarę temu 
orędziu, od razu wszystko wyda się nam łatwe i bez-
problemowe. Nie, tak to nie działa. Ale niewątpliwie 
dostrzeżemy, że nasze życie ma pewien sens, jest 
naznaczone błogosławieństwem Bożym i ma jakąś 
niewyobrażalną, nieskończoną wartość. Postarajmy 
się przeżywać kolejne dni w nastawieniu: „Jestem 
i pozostaję ukochanym dzieckiem Boga i niezależnie, 
co mi się przytrafi, ma to swoją wartość”. l pozwólmy 
temu przecież nie bezpodstawnemu przekonaniu 
wywierać wpływ na nasze życie.

Niedziela 1 stycznia 2012 Nowy Rok 
– Urocz. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Łk 2,16-21

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem 
i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące 

w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im 
zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, 
którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze 
opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie 
te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze 
wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co 
słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy 
nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, 
nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, 
zanim się poczęło w łonie Matki.
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KALENDARZ LITURGICZNY

MOC SŁOWA

NIEDZIELA, 25 grudnia 2011, 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże:  
Msza w nocy: Iz 9,1-�.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14; 
Msza o świcie: Iz 62,11-12; Tt �,4-7; Łk 2,15-20; 
Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

PONIEDZIAŁEK, 26 grudnia 2011, 
ŚWIĘTO św. Szczepana, pierwszego męczennika
Słowo Boże: Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22
 
WTOREK, 27 grudnia 2011, 
ŚWIĘTO św. Jana Apostoła i Ewangelisty
Słowo Boże: 1 J 1,1-4; J 20,2-8

ŚRODA, 28 grudnia 2011, 
ŚWIĘTO św. Młodzianków, m.
Słowo Boże: 1 J 1,5-2,2; Mt 2,1�-18

CZWARTEK, 29 grudnia 2011, 
wsp. św. Tomasza Becketa, b., m.
Słowo Boże: 1 J 2,�-11; Łk 2,22-�5

PIĄTEK, 30 grudnia 2011, 
ŚWIĘTO Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa
Słowo Boże: Syr �,2-6.12-14; Kol �,12-21; Łk 2,22-40

SOBOTA, 31 grudnia 2011, 
wsp. św. Sylwestra I, papieża
Słowo Boże: 1 J 2,18-21; J 1,1-18

NIEDZIELA, 01 stycznia 2012, UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Słowo Boże: Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

PONIEDZIAŁEK, 02 stycznia 2012, 
wsp. św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z 
Nazjanzu, b., dK.
Słowo Boże: 1 J 2,22-28; J 1,19-28

WTOREK, 03 stycznia 2012, 
wsp. Najświętszego Imienia Jezus
Słowo Boże: 1 J 2,29-�,6; J 1,29-�4

ŚRODA, 04 stycznia 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 J �,7-10; J 1,�5-42

CZWARTEK, 05 stycznia 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 J �,11-21; J 1,4�-51

PIĄTEK, 06 stycznia 2012, 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
Słowo Boże: Iz 60,1-6; Ef �,2-�a.5-6; Mt 2,1-12

SOBOTA, 07 stycznia 2012, 
wsp. św. Rajmunda z Penyafort, prezb.
Słowo Boże: 1 J �,22-4,6; Mt 4,12-17.2�-25

NIEDZIELA, 08 stycznia 2012, 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,�4-�8; Mk 1,6b-11

Święty Szczepan – ofiarą Miłości…
Smutno i boleśnie odczuwamy fakt, że na drugi dzień Bożego Narodzenia zamiera radość na 

ustach Kościoła. Smutek ten jednak w radość się obraca na myśl o zwycięstwie ofiarnej miłości nad 
nienawiścią, ponieważ radość zwycięstwa pierwszego męczennika za wiarę splata się z weselem 
z Narodzenia Pana.

Martwy u stóp żłóbka św. Szczepana uczy nas, że nie wystarczy zachwycać się małym Jezusem, 
nie wystarczy zapalać świeczki choinkowe i śpiewać kolędy. Chrystus żąda od nas czynów chrześci-
jańskich i ofiarnego życia. Św. Szczepan nie tylko ustnym wyznaniem , ale przelaniem własnej krwi dał 
świadectwo Prawdzie najwyższej. Od niego mamy się uczyć moralnego hartu i ofiarnej miłości wobec 
każdego człowieka.

Św. Szczepan wobec Synagogi i zgromadzonego tłumu z mocą świadczył o Boskości Jezusa. 
W postawie stojącej, bez lęku przyjmował obelżywe i śmiertelne ciosy. Z gęstwiny kamieni, które niosły 
mu śmierć, zabłysła światłość i zakrwawionym oczom bohatera ukazał się Syn Boży. Bielejące już wargi 
złożyły ostatnie świadectwo Prawdzie. Na podobieństwo Chrystusa i za Jego przykładem modlił się za 
swoich prześladowców. „Padłszy na kolana wołał głosem wielkim mówiąc: Panie, nie policz im grzechu 
tego. A gdy to powiedział, zasnął w Panu” (Dz 7, 60)

Niech ofiara św. Szczepana będzie tematem do rozmyślań dla nas, idących do stajenki. Nieśmy Panu 
w ofierze pragnienia naszych serc, wysiłki i życie całe. Prośmy o miłość wzajemną, która nie pamięta 
krzywd, umie przebaczyć, byśmy pod koniec życia mogli powtórzyć słowa św. Szczepana, pełne ufności 
i pokoju: „Panie Jezu, przyjmij ducha mojego” (DZ 7, 59).

-Irena-
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Boże Narodzenie
Uroczystość Bożego Narodzenia jest pełna ra-

dości. Dlatego kolor szat liturgicznych jest biały 
i każdy kapłan może odprawić w tym dniu trzy 
Msze św. Pierwsza , odprawiana o północy nazywa 
się „pasterką”. W kościele buduje się żłobek. Śpie-
wamy kolędy, wyrażając radość z powodu naro-
dzenia Pana Jezusa. Syn Boży stał się człowiekiem. 
Stał się do nas we wszystkim podobny, oprócz 
grzechu. Narodził się jako niemowlę i tak jak my 
odczuwał głód i pragnienie, radość i smutek.

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał 
się człowiekiem dla naszego zbawienia. 

Dlaczego świętujemy Boże Narodzenie                                                      
Boże Narodzenie jest świętem kościelnym, ob-

chodzonym 25 grudnia przez chrześcijan na pa-
miątkę narodzenia Chrystusa. W wielu krajach, uro-
czystości te stanowią odwieczny element tradycji.

Biblia podaje, że Jezus urodził się zimą w lichej 
stajence w Betlejem. Uroczyste obchody organi-
zowane na pamiątkę Jego narodzin, są drugim po 
Wielkanocy, najważniejszym świętem. Tymczasem 
na długo przed narodzinami Chrystusa, corocznie 
pod koniec grudnia, odbywały się inne uroczysto-
ści. Ludzie obchodzili astronomiczne przesilenie 
zimowe, po którym dni stawały się dłuższe, zwia-
stując nadejście wiosny. Z biegiem lat nastąpiło 
połączenie tych tradycji.

W dzisiejszych czasach Boże Narodzenie jest 
okresem, w którym obok radości z narodzenia 
Zbawiciela, obdarowujemy się prezentami, wspa-
niale dekorujemy nasze mieszkania i ucztujemy, 
ale przede wszystkim jest czasem przebaczenia 
i pojednania.

Jak Wielkim dniem w historii świata jest Boże 
Narodzenie, dowodzi fakt , że lata liczymy od na-
rodzenia Pana Jezusa. I to nie tylko my katolicy, 
ale cały świat, wszystkie narody i państwa. Bardzo 
często , gdzie tylko spotykamy daty, czytamy obok 
nich te słowa: przed narodzeniem Chrystusa, - po 
narodzeniu Chrystusa. Święto Bożego Narodzenia 
ma więcej od wszystkich świąt uroku i piękna.

A już polski naród owijał je takim czarem, że ni-
gdzie nie obchodzi się tak uroczyście i mile jak u nas.

Co to znaczy Boże Narodzenie ? Czy Pan Bóg 
może się rodzić tak jak śpiewamy w kolędzie Bóg 
się rodzi?

Boże Narodzenie oznacza, że Jezus Syn Boży, 
który zawsze był Bogiem, stał się w czasie czło-
wiekiem, narodził się z Maryi Panny, aby umrzeć 
na krzyżu dla naszego zbawienia, aby swoją męką 
i śmiercią przebłagać swojego Ojca za grzech Ada-
ma i Ewy i grzechy wszystkich ludzi. 

Dlaczego ubieramy choinkę
W krajach Europy Północnej choinka była od 

dawna najważniejsza ze wszystkich dekoracji bo-
żonarodzeniowych.

Dekoracje świąteczne wywodzą się z organi-
zowanych zimą obrzędów pogańskich. Rzymianie 
ozdabiali świątynie zielonymi gałązkami. Celtyccy 
druidzi upodobali sobie jemiołę, zaś Anglosasi 
stosowali ostrokrzew, bluszcz i wawrzyn. Choinki 
(przeważnie świerki lub jodły) pojawiły się późnij. 
Uważa się, że ozdabiane światełkami drzewko zo-
stało wprowadzone w XVI w. przez Marcina Lutra. 
Choć rozpowszechniła się w całej Europie Północ-
nej, gdzie rosną rozległe lasy iglaste, to jednak do 
Anglii dotarły dopiero w XIX w. Za punkt zwrotny 
przyjmuje się rok 1840, w którym królowa Wiktoria 
poślubiła niemieckiego księcia Alberta.

Obładowane prezentami i ozdobami drzewko 
szybko zdobyło szeroką popularność.

Wokół stołu
Co roku rozpoczynają się Święta Bożego Na-

rodzenia. Po ponad czterotygodniowym okresie 
oczekiwania przychodzi do nas On, Pan Jezus. 
Święta Bożego Narodzenia są czasem niezwykle 
radosnym.

Każdy z nas nosi w sobie wspomnienie Świąt 
Bożego Narodzenia, zwłaszcza tych z wczesnego 
dzieciństwa. Choinka wydaje się wtedy ogrom-
na, ości z karpia przerażające ciasto wyjątkowo 
słodkie. Nic nie dorównuje emocjom związanym 
z czekaniem na Świętego Mikołaja.

Już czas przedświąteczny jest inny niż sza-
ra codzienność. Robimy porządki, pomagamy w 
przyrządzaniu potraw na Wigilijny stół, ale to nie 
wszystko. Chrześcijanie porządkują również swoje 
serca i dusze, aby móc godnie przyjąć Jezusa.

Najważniejszy dzień Świąt w mojej rodzinie to 
oczywiście Wigilia. W ten dzień wszystkie przygo-
towania są zakończone, choinka pięknie przystro-
jona, a wszyscy czekają na przyjście Boga. 
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Kolacja Wigilijna rozpoczyna się, kiedy na 
niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Wtedy cała 
rodzina skupia się wokół stołu, czytamy Pismo 
Święte, a następnie dzielimy się opłatkiem. Kiedy 
nigdzie nie wyjeżdżamy zapraszamy na Wigilię 
sąsiadkę, która jest samotna, a jej rodzina mieszka 
daleko.

Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy zasia-
dają do stołu i rozpoczyna się kolacja. Na stole 
pojawia się 12 dań i każdego należy spróbować 
chociaż troszkę.

Po kolacji śpiewamy kolędy, pastorałki, a sio-
stra gra na gitarze. Czas miło upływa również 
przy wspólnych rozmowach. Aż w końcu zbli-
ża się moment pójścia na pasterkę. Kolejne dni 
Świąteczne spędzamy na spotkaniach z rodziną, 
odwiedzamy się.

Pasterka
Zwyczaj ten zachował się najpierw w Kościele 

w Jerozolimie, gdzie w Betlejem o północy od-
prawiano Mszę św. W Rzymie zwyczaj ten znany 
był już za czasów papieża Grzegorza I Wielkiego. 
Odprawiano tam pasterkę przy żłóbku Chrystusa w 
bazylice Matki Bożej Większej. W wielu kościołach 
pasterkę poprzedza jutrznia. Pasterka jest pamiąt-
ką z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy 
nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki 
Kościoła. Charakter pasterki tłumaczą pierwsze 

słowa invitatorium, wprowadzenia do Mszy: „Chry-
stus narodził się nam. Oddajmy mu pokłon”. W nie-
których stronach Polski jest zwyczaj umieszczania 
Dzieciątka Jezus w tabernakulum nakryte tiulem, 
przeźroczystą tkaniną. Na pieśń wstępną „Wśród 
nocnej ciszy” kapłan odkrywa figurę, pokazuje ją 
wiernym i niesie do szopki. Najstarsza szopka po-
chodzi z XIV w. z kościoła klarysek św. Andrzeja w 
Krakowie. Najbardziej znaną jest ruchoma szopka 
w Wambierzycach, Niepokalanowie i Warszawie. 

Świętowanie Nowego Roku  
Nowy rok to symbol dobrego początku. Nada-

rza się świetna okazja, aby zapomnieć o popełnio-
nych błędach i zacząć od nowa. Dużą popularnoś-
cią cieszy się zwyczaj czynienia sobie postanowień 
noworocznych.

W wigilię Nowego Roku urządza się przyjęcia. 
Gdy zbliża się północ, entuzjazm stopniowo nara-
sta, by o północy osiągnąć swój szczyt, a w pierw-
szych minutach Nowego Roku zebrani wznoszą 
uroczysty toast.

W większości krajów Nowy Rok rozpoczyna się 
1 stycznia, ale nie zawsze tak było. W Anglii aż do 
1752 r. zaczynał się on 25 marca. Z kolei Żydowski 
Nowy Rok rozpoczyna się jesienią w tzw. „Jam kip-
pur” to jest w Dzień Przebaczenia, zaś w Chinach 
obchodzi się go w lutym. 

Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się siebie samego.
Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł uznać Mnie za jedyne bogactwo.
Narodziłem się w stajni, 
abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.
Narodziłem się bezsilny, 
abyś ty nigdy się mnie nie lękał.
Narodziłem się z miłości, 
abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.
Narodziłem się w nocy,
abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśniać
każdą rzeczywistość spowitą ciemnością.
Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg,
abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.
Narodziłem się jako człowiek, 
abyś ty mógł stać się „synem Bożym”.
Narodziłem się prześladowany od początku, 
abyś ty nauczył się przyjmować
wszelkie trudności.
Narodziłem się w prostocie,abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.
Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, 
aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.
Lambert Rioben

Orędzie z Groty Betlejemskiej    
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„Zwiastuję Wam radość wielką 
dziś narodził się Zbawiciel”
Narodzenie Pana Jezusa to największe wydarzenie w historii ludzkości. Wydarzenie, 
którego dotąd nie było i którego nikt wymyślić by nie mógł. Sprawiła to mądrość Boga. 
Jego potęga i Jego miłość.

Bóg – a tu słabe dziecię, Wszechmocny, Nie-
ogarniony – a tu mała istota w żłobie położona!

W jednej osobie Wielkość i Miłość, Wszechpo-
tęga i słabość, Stwórca i Stworzenie. Tego świat 
jeszcze nie widział. Boże Narodzenie to wydarzenie 
tak wielkie, że stanowi przełom w historii ludzkości. 
To nowa data, nowa era się zaczęła. Zamknięcie jed-
nego okresu ludzkości, a rozpoczęcie nowego.

A gdybyśmy zbliżali się do żłóbka i z wielkim 
sza-cunkiem zapytali:

– Jezu malusieńki – czy Ty wiesz, co Cię tu 
czeka na ziemi?

– Czy wiesz, że w wiosce Keriot na południe od 
Hebronu narodził się chłopiec, któremu nadano 
imię Judasz?

– A czy wiesz, że w pewnym domu żydowskim 
wychowuje się inny chłopiec, który będzie arcyka-
płanem Kajfaszem?

– A czy wiesz gdzie stoi Pałac Heroda i jaka 
myśl zrodzi się w jego sercu?

– Czy wiesz, że w pewnej rodzinie pogańskiej, 
wśród bogactw i przepychu wzrasta inny chłopiec, 
który nazywa się Poncjusz Piłat?

Judasz, Kajfasz, Herod, Piłat – oni się dzisiaj nie 
znają, ale pewnego dnia... Jezu Malusieńki... czy 
Ty wiesz? A Jezus gdyby chciał odpowiedzieć na 
te pytania, odpowiedziałby z lekkim uśmiechem. 
Tak. Wiem wszystko.

I my dziś też wiemy. A wszystko zawdzięczamy 
Bożemu miłosierdziu. „On to dla nas ludzi i dla na-
szego zbawienia zstąpił z nieba”. Ci, go zdradzili, 
osądzili, biczowali i na śmierć skazali, robili to, na co 
On zezwolił w swoim miłosierdziu. Jezus zwyciężył 
śmierć, piekło i szatana.

Na placu Watykańskim w Rzymie stoi kolumna. 
Wyryty jest na niej napis, który głosi całemu świa-
tu, wszystkim pokoleniom, wszystkim narodom, 
wszystkim wiekom: „Chrystus zwycięża, Chrystus 
króluje, Chrystus rozkazuje”.

Boże Narodzenie. Mamy Jezusa w żłóbku Bet-
lejemskim, mamy w tabernakulum. A św. Paweł 
powie więcej; „żyję ja, już nie ja, żyje we mnie 
Chrystus”. Tenże Chrystus w czasie Mszy świętej 
przyjdzie do naszych serc i w nich zamieszka. I to 

jest Chrystusowe zwycięstwo. Mędrcy złożyli Mu 
dary -złoto, kadzidło i mirrę. A ja złożę Ci Jezu 
głęboką wiarę, mocną nadzieję, gorącą miłość. 
Jezu przyjdź!

Błogosław wszystkim, którzy Cię szukają, od-
najdują i cześć oddają.

 Śp. Ks. Prałat Kazimierz Gacki 
do Siewcy nr 10 na grudzień 2003
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„Zwiastuję Wam radość wielką 
dziś narodził się Zbawiciel” Miłość objawiona w Betlejem…                      

Otuliła nas swym czarem tajemna, cicha noc 
wigilijna. Niebo rzuca z oddali jasne spojrzenia 
gwiazd, wśród których jedna szczególnym bla-
skiem przyciąga i świat wokół rozpromienia. To 
gwiazda betlejemska, promienna szczęściem cu-
downych, Bożych narodzin.

Jakaś dziecięca, szczera radość przechodzi 
znowu naszą ziemię, wszędzie witana w blasku 
igrających na drzewach światełek.

Nieznośny ciężar życia, troski i smutki przy-
tłaczają nas jak w innych dniach. A jednak, kiedy 
słyszymy dziś radosne „Gloria”, kiedy śpiewamy 
piękne kolędy, które ułożył często najczulszy poe-

ta-prosty lud, niemożliwe, by te uroczyste dźwięki 
nie podniosły na duchu strudzonego człowieka.

Noc Bożego Narodzenia! Najświętsza noc, w 
której niebo i ziemia „ucałowały się”. Aniołowie 
zeszli na opuszczone wzgórza i zaśpiewali trium-
falną pieśń miłości Bożej.

Corocznie powraca do naszych domostw 
i naszych serc poselstwo Bożego Dziecięcia. Do 
izb dziecięcych, do świata wypełnionego często 
przygnębionymi ludźmi, powraca radosna nowina 
o Dziecięciu. Bożonarodzeniowe święta nie pytają, 
czy jesteś stary czy młody, ubogi czy chory. Niby 
cudna jakaś czarodziejka stawiają wszystkich na 
nogi. Rodzice stają się dziećmi, starzy marzeniem 
słodkim przenoszą się do kraju swej młodości, na-
wet skąpcy zdobywają się na dary, nawet najtwar-
dszy człowiek znajdzie dobrotliwe słowo. Człowiek 
odzyskuje dziś nagle nadzwyczajną pamięć. Ogar-
nięty falą wspomnień przypomina sobie, że ma 
matkę, ojca, żonę, brata, dzieci…

Wszystko byłoby jednak bez uroku i bez zna-
czenia – i to drzewko, tchnące zapachem polskich 
lasów, i te prezenty- gdyby nie niosło z sobą bło-
gosławieństwa Bożej Dzieciny. A błogosławień-
stwo to głosi jedną z najbardziej niepojętych, lecz 
zarazem jedną z najukochańszych prawd Boskiej 
Mądrości, że Bóg Wszechmocny na nogach Dzie-
ciny zjawił się na ten świat, na swój świat.

Radujmy się więc całym sercem, że mamy Bet-
lejem, że urodził się Zbawiciel, bo dzięki Niemu 
i my jesteśmy dziećmi Bożymi. Radujmy się, że je-
steśmy w uścisku ciepłych, Boskich ramion. Śladem 
pasterzy idźmy więc do Betlejem, by stara wiarą 
i wciąż żywą miłością ucałować stopy Bożego Dzie-
ciątka. Oby przed stajenką betlejemską mogło się 
zgromadzić jak najwięcej ludzi. Oby całą ludzkość 
napełniła miłość tej świętej nocy.

Kościół nasz staje się dziś stajenką, w której 
rodzi się Jezus. Rodzi się w rękach kapłana i kapłan 
złoży Go, jak kiedyś Maryja na skromnej pościeli, 
na białym korporale.

Padnijmy wtedy na kolana z wiarą pastuszków 
przed tą nowonarodzoną Dzieciną Bożą i jak Matka 
Najświętsza do żłóbka, złóżmy Ją z miłością do 
naszego serca. Niech się w naszym sercu jak w 
stajence Jezus narodzi i niech się odtąd często w 
nami rodzi. Wtedy nad naszą duszą, jak nad stajen-
ką śpiewać będą aniołowie: „Chwała na wysokości 
Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

-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 9�540007 0000 0000 06�5 000� 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Piotr Mozyro, ks. Andrzej Stokłosa, ks. Bernardas Augaitis.

Sakrament Chrztu Świętego:  
111/12/2011 
Kamila Kubaszewska
25/12/2011 
Julian Soliło, Patrycja Budowicz, Liwia Kierejszys, 
Lena Kierejszys

Odeszli do wieczności:
 Leonarda Żegarska, Sejny (l. 77) zm. 06/12/2011
 Witold Palanis, Radziucie (l. 8�) zm. 08/12/2011
 Eugenia Radzewicz, Sejny (l. 64) zm. 11/12/2011

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 
PATRONUJĄ NAM:

Wtorek, 3 stycznia – ul. Konarskiego 1�, 1�A, ul. 
Mickiewicza
Środa, 4 stycznia – ul. Konarskiego 15, 17, 19, 21
Czwartek, 5 stycznia – ul. Konarskiego domki 
– dokończenie; ul. Elektryczna i Kolonia Sejny, 
ul. Zawadzkiego 6, 8
Piątek, 6 stycznia – kolęda w domu SS. Francisz-
kanek Rodziny Maryi
Sobota, 7 stycznia – (od g. 9.00) Zaruby, Olszanka, 
Świackie (1 ksiądz); Klejwy (2 księży); Posejny (1)
Poniedziałek, 9 stycznia – ul. Zawadzkiego 10, 
12, 14, 18, 
Wtorek, 10 stycznia – ul. Zawadzkiego 19, 20 
i strona nieparzysta
Środa, 11 stycznia – ul. Wojska Polskiego 9, 11, 
1�, 15, 17 
Czwartek, 12 stycznia – ul. Wojska Polskiego 19, 
19a, 19b, domy jednorodzinne
Piątek, 13 stycznia – ul. Wojska Polskiego 21, 
60, 60c
Sobota, 14 stycznia – od g. 9.00 Sankury i Krasno-
wo; Daniłowce; Sumowo; Skustele i Łopuchowo

– w poniedziałek, 2 stycznia – święty Bazyli 
Wielki i Grzegorz z Nazjanzu, wielcy biskupi i na-
uczyciele wiary. Żyli w IV wieku na terenie dzisiej-
szej Turcji. Czci ich Kościół Wschodni i Zachodni. 
Niech ten dzień będzie dla nas okazją do refleksji 
i modlitwy o przywrócenie jedności Kościoła, o 
umocnienie w wierze i unikanie błędów wynika-
jących z braku wiedzy.

Plan kolędy:

„Chwała na wysokości Bogu – a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!”

Tymi słowami dobrze nam znanej kolędy życzymy z całego 
serca Drogim Parafianom i wszystkim Gościom Bożej radości, 
miłości i pokoju płynących z radosnego faktu narodzenia Syna 
Bożego. Niech Dzieciątko Jezus hojnie obdarza Was wszelkimi 
potrzebnymi darami i obfitym błogosławieństwem. 

SZCZĘŚĆ BOŻE! 

Wszystkim Parafianom Błogosławionych Świąt Bożego Naro-
dzenia, wszelkiej pomyślności i obfitych łask Narodzonego Jezusa, 
na cały nadchodzący rok 

życzy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach

Proboszcz i Wikariusze
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Ogłoszenia duszpasterskie

(cd - na stronie 11)

1 Dziś radosna uroczystość Narodzenia Pańskiego. Niech Boże Dziecię wszystkim błogosławi niosąc 
miłość przezwyciężającą niezgodę i nienawiść, darząc pokojem serca wszystkich w rodzinie i oto-

czeniu. Życzymy radosnego i pełnego pokoju przeżycia tych świąt. Pozdrawiamy świątecznie naszych 
Parafian i Gości. Msze św. dzisiaj 8.�0; 10.00 z sakramentem Chrztu św. ; 11.�0, 1�.00 (LT) i 17.�0.

2 Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. 
O świętym Szczepanie można z całym spokojem powiedzieć, że był męczennikiem za wiarę. 

Chrystus stał się jego życiem i ostatecznym sensem istnienia. Był też obdarzony wielkimi darami. Jak 
mówi Pismo Święte, był „pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie...”. Msze Święte jak w niedzielę. 
Nie będzie Mszy św. w Krasnowie.  Taca w drugie święto tradycyjnie jest przeznaczona na utrzymanie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

� Oktawę Bożego Narodzenia ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta. We 
wtorek, 27 grudnia, świętego Jana Apostoła, umiłowanego ucznia Pana Jezusa – poświęcimy 

wino na wieczornej Mszy św. i podamy wiernym do spożycia. A w środę, 28 grudnia, w liturgii wspo-
minamy świętych Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także Dzień modlitw w intencji 
dzieci nienarodzonych. W liturgiczne wspomnienie świętych Młodzianków Kościół udziela specjalnego 
błogosławieństwa małym dzieciom. Dlatego serdecznie zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 17.�0 
rodziców i dziadków z dziećmi, wnukami, nawet z tymi najmniejszymi – udzielimy im specjalnego 
błogosławieństwa z okazji tego święta. W piątek, �0 grudnia, a nie jak zwykle w niedzielę, w którą tym 
razem przypadnie uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, będziemy obchodzili święto Świętej 
Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Cała oktawa świąt Bożego Narodzenia sprzyja rozważaniu, jak ważna 
dla naszego życia doczesnego i wiecznego jest rodzina. Polećmy więc Bogu w ofierze Mszy Świętej 
nasze rodziny. Na wieczorną Mszę św. zapraszamy małżeństwa obchodzące w tym roku okrągłą 
rocznicę ślubu, poczynając od najmłodszych stażem, np. pięciolatków, aż po sędziwych jubilatów. 
Będzie okazja odnowić ślubowanie małżeńskie i otrzymać błogosławieństwo na dalsze budowanie 
miłości wzajemnej.  W sobotę przypada wspomnienie świętego Sylwestra – papieża – zakończenie 
roku kalendarzowego. Z tej okazji zapraszam wszystkich na godzinę 17.�0,  na uroczystą Mszę Świętą 
dziękczynną za ten mijający rok.

4 Wszystkie wspólnoty i ruchy istniejące w Parafii (Akcję Katolicką, Neokatechumenat, Domowy 
Kościół, Wieczernik, Żywy Różaniec, Nieustający Różaniec, Wspólnotę Intronizacji Chrystusa 

Króla i Najśw. Serca Pana Jezusa, Koło Rodziny Radia Maryja, Chór Parafialny, Radę Parafialną) zapraszam 
na Eucharystię w środę o 17.�0, po której będzie wspólny Opłatek i kolędowanie w klasztorze. Niech 
nikogo nie zabraknie, przyjdźmy wszyscy.

5 Nowy Rok Pański 2012 rozpoczniemy w przyszłą niedzielę. Świętować będziemy uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki. Zapytajmy: z jakim przesłaniem wejdziemy w Nowy Rok? Przesłanie 

to zawarte jest w czytaniach mszalnych przeznaczonych na dzień 1 stycznia. Przypomina nam w nich, 
że dzięki Chrystusowi otrzymaliśmy przybrane synostwo Boże i możemy zwracać się do Boga tym 
cudownym słowem – Ojcze. Dalej, każe nam iść w Nowy Rok z imieniem Jezusa na ustach. W tym 
bowiem dniu takie Chrystusowi nadano imię. Mamy też iść pod opieką Bożej Rodzicielki Maryi i tak 
jak Ona zachowywać i rozważać w swoim sercu Boże prawdy. I nie tylko zachowywać, ale i głosić jak 
pasterze, którzy znaleźli Dziecię położone w żłobie, a później o Nim opowiadali. Ale to nie wszystko. 
Mamy iść w Nowy Rok z Bożym błogosławieństwem. Msze Święte jak w każdą niedzielę, z tym, że nie 
będzie Mszy św. o 7.00, następne jak zawsze. Mimo różnych atrakcji sylwestrowych nie zapomnijmy o 
rozpoczęciu z Bogiem w sercu  Roku Pańskiego 2012.

6 Wszystkim Drogim Parafianom i Gościom życzymy w nowym roku wszelkiej pomyślności: 
zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów i spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń. Niech Bóg 

Wam w tym – 2012 roku – błogosławi i udziela swej mocy. Szczęść Boże! 
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Intencje mszalne 25.12.2011 r. – 8.01.2012 r.
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 
PAŃSKIEGO, 25 grudnia 2011
08:�0 +Zofia Romańska (10 rocz.)
10:00 +Franciszka Luto +Piotr Grzybowski
11:�0 +Krzysztof Milewski (4 rocz.) +Marianna Ba-

luta (12 rocz.)
1�:00 LT: +Anna +Antoni +Olgierd +Henryk +Ja-

nusz Sienkiewicz
1�.00 Krasnowo: +Romuald Benczyk (greg.)
17:�0 +Józef Makarewicz (14 rocz.) i jego rodzice

PONIEDZIAŁEK,  26 grudnia 2011
07:00 +Józef Misiukanis +Witold Skrypko
08:�0 +Anna Ponganis +Zofia Wróblewska +Marek 

Skiwski i zm. z rodz.
10:00 +Zofia +Józef Szymańscy i z rodz. +Szyryń-

skich +Lewkiewiczów +Buchowskich +Leo-
kadia +Józef +Aleksandra Jarzębowicz

11:�0 +Halina Sławińska (6 mc)
11:�0 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Marianny 

i Eugeniusza Polens
1�:00 LT: …
1�:00 Krasnowo: +Romuald Benczyk (greg.)
17:�0 +Piotr +Paweł Wróblewscy 

WTOREK, 27 grudnia 2011
06:�0 +Romuald Benczyk (greg.)
08:00 +Romuald Jakubowski (11 mc) +Monika 

Namiotko (5 mc)
08:00 +Regina +Franciszek Naumowicz
08:00 +Szczepan Poświatowski +Anna +Kazimierz 

+Aleksandra
17:�0 +Stefania +Franciszka +Piotr Jakubowscy
17:�0 +Jan Kimszal (1 rocz.)

ŚRODA, 28 grudnia 2011
06:�0 +Za dusze w Czyśćcu cierpiące 
08:00 +Stanisław Buchowski +Agata +Jan +Zofia 

+Marcin
08:00 +Antoni Grażulewicz (11 mc)
08:00 +Stefan Kaufman
17:�0 +Romuald Benczyk (greg.)
17:�0 +Leokadia Jarzębowicz

CZWARTEK, 29 grudnia 2011
06:�0 +Anna +Eugeniusz Michalscy +Jan Malinow-

ski +Czesława Krzemińska
08:00 +Karol Łufczyński
08:00 +Stanisław Korzeniecki i jego rodzice
08:00 +Jerzy i Helena Sienkiewicz
17:�0 +Romuald Benczyk (greg.)
17:�0 +Feliks +Marianna +Bernardyna Czokajło

PIĄTEK, 30 grudnia 2011
06:�0 +Eugeniusz Nowalski (4 rocz.) i zm. z rodz. 

Bartników i Żylińskich
08:00 +Jadwiga Motuk (� mc)
08:00 +Bolesław +Anna Andrukanis i zm. z rodz.
08:00 Dziękczynna w 62 rocz. ślubu Reginy i Józefa 

Andrejczyków
17:�0 +Romuald Benczyk (greg.)
17:�0 +Władysława +Jan +Stanisław +Marian 

z rodz. Tydman
17:�0 +Antonina +Juliana +Józef z rodz. Kimszal

SOBOTA, 31 grudnia 2011
06:�0 +Helena (� rocz.) +Hieronim Kozłowscy 

i rodzice
08:00 +Czesława Ciesińska (9 mc)
08:00 +Szymon Poszwa (18 rocz.)
08:00 +Bronisław Kuklewicz (2 mc)
17:�0 Msza dziękczynna za rok 2011
17:�0 +Ks. Sylwester Domel +Ks. Kazimierz Ga-

cki +Ks. Zenon Parakiewicz +Ks. Stanisław 
Rogowski

17:�0 +Józef Sikorski (4 mc)

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ
RODZICIELKI MARYI, 1 stycznia  2012
08:�0 +Mieczysław Albowicz
10:00 Msza dziękczynna z okazji 10� rocz. urodzin 

Stefani Sapiega z prośbą o błog. Boże i ulgę 
w cierpieniu

11:�0 +Mieczysław Deguć
1�:00 LT: +Jan Misiukanis (21 rocz.)
17:�0 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)

PONIEDZIAŁEK,  02 stycznia 2012
06:�0 O błog. Boże i zdrowie dla Józefy Radzewicz 

i dla rodziny
08:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:00 Msza dziękczynna z prośbą o błog. Boże 

dla Genowefy i Mariana Ciszewskich w 50 
rocz. ślubu

08:00 +Henryka Milewska
17:�0 +Dziękczynna za opiekę M.B. nad rodziną 

Sienkiewiczów
17:�0 +Leokadia Namiotko (2mc)

WTOREK, 03 stycznia 2012
06:�0 +Danuta Janiszewska +Danuta Szczepiń-

ska
08:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:00 Intencja prywatna
17:�0 +Władysława +Stanisław Moroz

ŚRODA, 04 stycznia 2012
06:�0 …
08:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
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Ogłoszenia 
duszpasterskie  (cd)

7 W piątek – pierwszy miesiąca stycznia  – bę-
dziemy przeżywać uroczystość Objawienia 

Pańskiego, tradycyjnie nazywaną uroczystością 
„Trzech Króli”. Msze Święte w tym dniu jak w nie-
dzielę. W czasie każdej Mszy Świętej pobłogosła-
wimy kadzidło i kredę. Kredę zabierzemy do domu, 
aby wypisać na drzwiach wejściowych K+M+B 
2012, co oznacza imiona trzech mędrców, ale także 
wezwanie: „niech Bóg błogosławi temu domowi 
w Roku Pańskim 2012”. Taca zbierana w tym dniu 
przeznaczona będzie na potrzeby misji. Odwie-
dziny chorych w domach, jak zawsze w pierwszy 
piątek będą od godz. 1�.�0.

8 W tym tygodniu przypada także pierwszy 
czwartek miesiąca – dzień modlitwy się 

o powołania kapłańskie i zakonne, i pierwsza so-
bota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu 
Sercu Maryi.

9 Wizytę duszpasterską, czyli kolędę rozpo-
czniemy � stycznia, we wtorek. Pragniemy 

wejść do Waszych domów i mieszkań, aby spotkać 
się z domownikami, w miarę możliwości niech 
wszyscy będą obecni. Niech obecność kapłana w 
waszym domu stanie się przede wszystkim okazją 
do wspólnej modlitwy w waszych intencjach. Po-
traktujmy to spotkanie odświętnie poprzez ubiór 
i zachowanie. Na stole przykrytym białym obru-
sem niech będzie krzyż i zapalone świece, woda 
święcona, którą przynosimy z kościoła (zawsze 
będzie wystawiona przy kaplicy Najśw. Serca pana 
Jezusa – jeśli nie mogliśmy tej wody przynieść 
z kościoła, a postawiliśmy wodę niepoświęconą 
– powiedzmy o tym, a kapłan poświęci), kropidło 
i otwarta księga Pisma Świętego. Dobrze byłoby, 
aby ktoś z domowników (najlepiej ojciec) na po-
czątku modlitwy przeczytał dowolny, może wy-
brany czy ulubiony fragment Ewangelii, potem 
wspólna modlitwa i błogosławieństwo domu. 
Prosimy, aby orientować się, gdzie aktualnie jest 
ksiądz i oczekiwać na kapłana, niech gospodarz 
zaprasza do wejścia – chcemy wejść tam, gdzie 
na nas czekają, a wyrazem czekania są otwarte, 
uchylone drzwi. Kolędę rozpoczynać będziemy w 
mieście około godz. 16.00, a kończyć nie później 
niż 21.�0. Na wioskach rozpoczynać będziemy 
o godz. 9.00 – niech umówiony przedstawiciel 
wioski przyjedzie po księdza. Kolędowanie na wio-
skach będzie w soboty, chcemy bowiem spotkać 
się ze wszystkimi domownikami, a więc również z 
pracującymi lub uczącymi się w tygodniu i spotka-
nie z nimi możliwe jest tylko w sobotę. Przez okres 
trwania kolędy biuro parafialne nie będzie czynne 
po południu we wtorek i piątek, a w sobotę nie 
będzie czynne przed południem.

08:00 O błog. Boże i ulgę w cierpieniu dla Bogu-
sławy

17:�0 +Zygmunt Andrulewicz (miesiąc od po-
grzebu)

CZWARTEK, 05 stycznia 2012
06:�0 …
08:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
17:�0 +Marianna Mackiewicz (4 mc)
17:�0 +Witold i zm. z rodz. +Wołukanis +Chmie-

lewskich

PIĄTEK - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO, 06 stycznia 2012
07:00 O błog. Boże i opiekę M.B. Sejneńskiej dla 

Zofii w dniu urodzin
08:�0 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
10:00 +Józefa Michałowska (12 rocz.) +Wacław 

+Antoni
11:�0 Za parafian
1�:00 LT: +Aloyz Slavenas (2 rocz.) +Weronika
17:�0 +Zofia Szyryńska (6 rocz.) +Józef i ich ro-

dzice

SOBOTA, 07 stycznia 2012
06:�0 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:00 +Zbigniew Gryniewicz 
08:00 +Konstanty Stasel
08:�0 +Jerzy +Antoni Andruszkiewicz +Józef 

+Magdalena Krakowscy
17:�0 +Ks. Sylwester +Tadeusz i zm. z rodz. +Dome-

lów +Dziemidów +Marcinkiewiczów
17:�0 +Franciszek Koneszko (11 rocz.) +Elżbieta 

+Witold

NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, 
08 stycznia 2012
07:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:�0 +Marian Radziun (5 rocz.)
10:00 +Lucjan Karłowicz
10:00 Żegary: +Witold Palanis (miesiąc od po-

grzebu)
11:�0 Za parafian
1�:00 LT: +Wincenty Bernacki (1� rocz.) i jego ro-

dzice: +Weronika +Józef
 Krasnowo 1�.00: +Anna Pszczółkowska
17:�0 +Mieczysław Kozłowski +Władysław +Ja-

dwiga
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30 grudnia – święto Świętej Rodziny


