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MOC SŁOWAMOC SŁOWA
Niedziela Pierwsza Adwentu – 2 grudnia 2012

Łk 21,25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą 
znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 

ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu 
morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze stra-
chu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. 
Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego 
na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to 
dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie 
na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wsku-
tek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie przypadł na was znienacka jak po-
trzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy 
mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie 
się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem 
Człowieczym”.  

Refleksja niedzielna:
Różne są przyjścia Pana. Wiele z nich już się do-

konało, a najważniejszym było przyjście Syna Bożego 
w ludzkim ciele. Jednym z celów Adwentu jest przy-
gotowanie się na liturgiczny obchód tego przyjścia. 
Nie jest to jednak cel najważniejszy. Jeśli bowiem 
nie nauczymy się dostrzegać przychodzenia Pana w 
naszej codzienności, nie dostrzeżemy go też w czasie 
świąt Bożego Narodzenia. Pan przychodzi niezwykle 
delikatnie, aby nie naruszyć naszej wolności, pragnie 
bowiem, by zaowocowała miłością.

Jest jednak i to ostateczne przyjście Pana, które 
obrazowo przedstawia dzisiejsza Ewangelia. Jakie 
ono będzie? Nasza wyobraźnia podpowiada, że 
straszne, ale nie trzeba jej wierzyć. Owszem, będzie 
ono klęską nieprzyjaciół Jezusa, ale i objawieniem 
Jego chwały. Na koniec skompromitują się wszystkie 
sposoby uczynienia człowieka szczęśliwym, jakimi 
dysponuje ten świat, wszystkie ideologie i osiąg-
nięcia technologiczne, które aspirują do tego, by 
człowieka uratować. Zostanie tylko On, Jezus, Król 
Wszechświata, jako jedyna prawdziwa odpowiedź 
na to wielkie pytanie, jakim jest człowiek. Podobnie 
jest zresztą i w życiu osobistym każdego z nas. Kiedy 

zawodzą wszystkie nasze projekty i próby osiągnię-
cia szczęścia, kiedy medycyna ponosi klęskę, a naj-
lepsi specjaliści bezradnie rozkładają ręce, pozostaje 
On sam - jedyna nadzieja i Zbawiciel.

Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją ludzkości, 
jedynym zwycięzcą. Jeśli ktoś Go odrzuca, to zostaje 
mu przerażenie i rozpacz - „ludzie mdleć będą ze stra-
chu”, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Nie trzeba 
tworzyć katastroficznych scenariuszy. Dość ich wy-
myślili autorzy popularnych filmów katastroficznych. 
W tych zmyslonych historiach zawsze znajduje się 
na końcu jakieś dobre wyjście. W rzeczywistości jest 
nim Chrystus, a zwycięzcami okażą się ci, którzy 
Mu zaufalii...

Niedziela Druga Adwentu – 9 grudnia 2012

Łk 3,1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiu-
sza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiest-

nikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip 
tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrar-
chą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i 
Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, 
syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą 
okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia 
na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w 
księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego 
na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wy-
pełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi 
kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami 
gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.  

Refleksja niedzielna:
Bóg jest Panem historii. Nie jest teorią, postula-

tem filozoficznym czy najwyższym imperatywem 
etycznym. Takie myślenie o Nim jest czysto ludzkie i 
ostatecznie prowadzi do nikąd. Odkrył to w decydu-
jącej chwili swego nawrócenia, w nocy 25 listopada 
1654 roku, wielki filozof francuski Blaise Pascal i za-
pisał na skrawku papieru: „Ogień! Bóg Abrahama, 
Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, nie filozofów i naukowców. 
(...) Bóg Jezusa Chrystusa. Mój Bóg i twój Bóg. (...) 
Radość, radość, łzy radości...” . Coś podobnego chce 
nam powiedzieć dzisiejsza Ewangelia przez z pozoru 
dla nas nieistotne informacje historyczne związane 

Otwórzcie wszystkie drzwi przed pierwszym świat-
łem, żeby przemogło noc nędzy i cierpienia

Otwórzcie wszystkie bramy przed drugim światłem, 
aby przerwać zaklęty krąg gonitwy za swoim „ja”
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KALENDARZ LITURGICZNY

MOC SŁOWA Papieskie intencje modlitwy 
– grudzień 2012
Ogólna: Aby na całym świecie migranci byli 
przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty 
chrześcijańskie, z wielkodusznością i auten-
tyczną miłością.
Misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludz-
kości jako światło, które płynie z Betlejem i 
odbija się na obliczu Jego Kościoła. 

NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 16 września 2012 
Słowo Boże: Iz 50,5-9; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35
Dzień Środków Społecznego Przekazu
Rozpoczyna się II Tydzień Wychowania

PONIEDZIAŁEK, 17 września 2012 
wsp. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, bpa
Słowo Boże: 1Kor 11,17-26.33; Łk 7,1-10
Dzień Sybiraka. Rocznica napaści Związku Radzie-
ckiego na Polskę w 1939 r.
 
WTOREK, 18 września 2012 
Święto Św. Stanisława Kostki, Patrona Młodzieży
Słowo Boże: Mdr 4,7-15; Łk 2,41-52

ŚRODA, 19 września 2012 
wsp. Św. Januarego, bpa i męcz
Słowo Boże: 1Kor 12,31-13,13; Łk 7,31-35

CZWARTEK, 20 września 2012 
wsp. Św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, 
prezb. Pawła Hasang i Tow.
Słowo Boże: 1Kor 15,1-11; Łk 7,36-50

PIĄTEK, 21 września 2012 
Święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 
Słowo Boże: Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

SOBOTA, 22 września 2012
Słowo Boże: 1Kor 15,35-37.42-49; Łk 8,4-15

NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 23 września 2012 
Słowo Boże: Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37
Taca na Seminarium Duchowne w Ełku

PONIEDZIAŁEK, 24 września 2012 
Słowo Boże: Prz 3,27-35; Łk 8,16-18

WTOREK, 25 września 2012 
wsp. Bł. Władysława z Gielniowa, prezb.
Słowo Boże: Prz 21,1-6.10-13; Łk 8,19-21

ŚRODA, 26 września 2012
Słowo Boże: Prz 30,5-9; Łk 9,1-6

CZWARTEK, 27 września 2012 
wsp. Św. Wincentego a Paulo, prezb.
Słowo Boże: Koh 1,2-11; Łk 9,7-9

PIĄTEK, 28 września 2012 
wsp. Św. Wacława, męcz
Słowo Boże: Koh 3,1-11; Łk 9,18-22

SOBOTA, 29 września 2012 
Święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Słowo Boże: Dz 7,9-10.13-14; J 1,47-51

NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA, 30 września 2012 
Słowo Boże: Lb 11,25-29; Jk 5,1-6; Mk 9,38-43.45-48
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NIEDZIELA I ADWENTU, 2 grudnia 2012 
Słowo Boże: Jr 33,14-16 ;1Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36
Taca na funkcjonowanie Seminarium Duchownego 
w Ełku

PONIEDZIAŁEK, 3 grudnia 2012 
wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezb.
Słowo Boże: Iz 2,1-5; Mt 8,5-11
 
WTOREK, 4 grudnia 2012 
wsp. św. Barbary, dz i męcz. oraz św. Jana Dam-
sceńskiego, prezb. i dK
Słowo Boże: Iz 11,1-10;  Łk 10,21-24

ŚRODA, 5 grudnia 2012 
Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 25,6-10;  Mt 15,29-37

CZWARTEK, 6 grudnia 2012 
wsp. św. Mikołaja, bpa
Słowo Boże: Iz 26,1-6;  Mt 7,21.24-27
Pierwszy czwartek miesiąca

PIĄTEK, 7 grudnia 2012 
wsp. św. Ambrożego, bpa i dK
Słowo Boże: Iz 29,17-24;  Mt 9,27-31
Pierwszy piątek miesiąca

SOBOTA, 8 grudnia 2012
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Słowo Boże: Rdz 3,9-15.20;Ef 1,3-6.11-12 Łk 1,26-38

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Taca na pomoc parafiom w potrzebie

NIEDZIELA II ADWENTU, 9 grudnia 2012
Słowo Boże: Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6

PONIEDZIAŁEK, 10 grudnia 2012
Dzień powszedni 
Słowo Boże: Iz 35,1-10;  Łk 5,17-26

WTOREK, 11 grudnia 2012 
wsp. św. Damazego I, papieża
Słowo Boże: Iz 40,1-11;  Mt 18,12-14

ŚRODA, 12 grudnia 2012
wsp. Matki Bożej z Guadalupe
Słowo Boże: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

CZWARTEK, 13 grudnia 2012 
wsp. św. Łucji, dziewicy i męcz.
Słowo Boże: Iz 41,13-20;  Mt 11,11-15

PIĄTEK, 14 grudnia 2012 
wsp. św. Jana od Krzyża, prezb. i dK
Słowo Boże: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19

SOBOTA, 15 grudnia 2012 
Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 48,1-4.9-11;  Mt 17,10-13

z rozpoczęciem misji przez św. Jana Chrzciciela. Pan 
Bóg wchodzi w historię bardzo konkretnych ludzi, ze 
wszystkim, co ich stanowi.

Do tej historii należy także grzech, zarówno ten 
popełniony przez innych, którego skutków dozna-
jemy, jak i nasz własny. Jan Chrzciciel rozpoczyna 
swą misję nie od powitań i grzecznych pochwał, ale 
od wezwania do nawrócenia i głoszenia chrztu „na 
odpuszczenie grzechów”. Aby się nawrócić, trzeba 
najpierw zejść do tych zakamarków swej duszy, o 
których by się najchętniej zapomniało. Co więcej, 
trzeba stanąć w prawdzie i uznać swą bezradność 
wobec własnej grzeszności. To konieczny warunek, 
aby się otworzyć na Zbawiciela. W taki właśnie spo-
sób przygotowuje się drogę Panu. Kościół praktykuje 
to przygotowywanie na początku każdej Eucharystii, 
wzywając wiernych do uznania i wyznania włas-
nej grzeszności. Nie chodzi w tym o ogólne uznanie 
swojej skłonności do grzechu, ale o konkretne fakty, 
słowa, myśli i zaniedbania, które nas bolą i zawsty-
dzają. Pan przychodzi, aby dać nam szatę wesela 
w miejsce szaty smutku, aby nas uleczyć z naszych 
bardzo konkretnych ran. 

Modlitwa 
i miłość

Modlitwa 
jest rozmową 
serca z Bogiem 
w świadomości, 
że nas kocha

św. Teresa z Avila
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OŻYWIĆ PRZYWIĄZANIE DO EWANGELII 

Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. 
Czytanie słowa Bożego w Eucharystii w nie-

dziele ma trzy cykle (A,B,C), a w dni powszednie 
cykl I i II. Ten rok kościelny podaje nam słowo Boże 
w niedziele w cyklu C, a w dni powszednie cykl I. 
W ten sposób mamy okazję szerszego wnikania 
w treść Pisma Świętego. Każdy rok liturgiczny ma 
także swoje hasło (motto) duszpasterskie wyzna-
czone przez naszych Pasterzy, aby pomóc nam 
ukierunkować rozwój naszej wiary prowadzącej 
do głębszego poznania nauki Bożej i dojrzalej żyć 
Ewangelią na codzień. Motto tego roku wypisane 
jest na tytułowej stronie „Siewcy”: BYĆ SOLĄ ZIE-
MI (Mt 5,13). Sól w symbolice biblijnej to ochrona 
przed zepsuciem, przed sporami między uczniami, 
zachowanie pokoju; miłość do Chrystusa większa 
niż do czegokolwiek i kogokolwiek; duch ofia-
ry, oczyszczenia, wolność od skażenia wpływem 
świata; mowa z sensem, mowa mądra. W tym roku 
szczególnie zadbajmy o rozwój swojej wiary, nie 
stagnacja, nie marazm, czy drętwota, ale entu-
zjazm wiary, radość z jej wyznawania. Inspiracją 
ma być Ewangelia, czyli dobra nowina: dlacze-
go mam tak postąpić? Bo tak uczy Chrystus, bo 
taka jest Ewangelia. Kiedy zaczniemy nią żyć , 
dopiero wtedy potrafimy przekazać wiarę mło-
demu pokoleniu. Ale jest to odpowiedzialność 
wszystkich, nie tylko duszpasterzy, katechetów, 
ale przede wszystkich rodziców, domu rodzinnego 
opartego o autentyczną miłość. Wiara wszystkich 
ochrzczonych umacnia się, gdy jest przekazywana. 

List apostolski Papieża Bendykta XVI 
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary

7. „Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14): miłość 
Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do 
ewangelizacji. Dzisiaj, tak jak wówczas, wysyła On 
nas na drogi świata, aby głosić Jego Ewangelię 
wszystkim narodom ziemi. Poprzez swą miłość 
Jezus Chrystus przyciąga do Siebie ludzi z każdego 
pokolenia: w każdym czasie zwołuje on Kościół, 
powierzając mu głoszenie Ewangelii, z nakazem, 
który zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś 
potrzeba bardziej przekonującego zaangażowania 
kościelnego na rzecz nowej ewangelizacji, aby 
na nowo odkryć radość w wierze i odnaleźć en-
tuzjazm w przekazywaniu wiary. Zaangażowanie 

misyjne wierzących, które nigdy nie może słabnąć, 
czerpie moc i siłę w codziennym odkrywaniu Jego 
miłości. Wiara bowiem rośnie, gdy przeżywana 
jest jako doświadczenie otrzymanej miłości i kie-
dy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i 
radości. Sprawia ona, że życie wiernych wydaje 
owoce, ponieważ poszerza serca w nadziei i po-
zwala na dawanie twórczego świadectwa: otwiera 
w istocie serca i umysły tych, którzy słuchają, na 
zaproszenie Pana, aby przylgnęli do Jego słowa, 
by stali się Jego uczniami. Wierni, stwierdza św. 
Augustyn „wzmacniają się przez wiarę”. Święty 
Biskup Hippony miał słuszny powód, aby wyrazić 
się w ten sposób. Jak wiemy, jego życie było cią-
głym poszukiwaniem piękna wiary, dopóki jego 
serce nie znalazło spoczynku w Bogu. Jego licz-
ne pisma, w których wyjaśniał znaczenie wiary 
i prawdy wiary, pozostają aktualne do naszych 
dni jako dziedzictwo niezrównanego bogactwa i 
pozwalają nadal tak wielu ludziom poszukującym 
Boga w znalezieniu właściwej ścieżki, aby osiągnąć 
„podwoje wiary”. 

Tak więc tylko przez wiarę wiara rośnie i umac-
nia się; nie ma innej możliwości posiadania pew-
ności co do swego życia, jak tylko przez coraz 
większe powierzenie siebie w ręce tej miłości, którą 
odczuwa się jako coraz większą, ponieważ swoje 
źródło ma w Bogu.

8. Z tej radosnej okazji pragnę zachęcić braci 
biskupów całego świata, żeby zjednoczyli się z Na-
stępcą Piotra w tym czasie duchowej łaski, jaki daje 
nam Pan, by upamiętnić cenny dar wiary. Chcemy 
obchodzić ten Rok Wiary w sposób godny i owoc-
ny. Trzeba zintensyfikować refleksję na temat wia-
ry, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa 
w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich 
przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie 
głębokich przemian, jaki ludzkość przeżywa obec-
nie. Będziemy mieli okazję do wyznawania wiary 
w zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach 
i kościołach całego świata; w naszych domach i ro-
dzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego 
zrozumienia i przekazywania przyszłym pokole-
niom odwiecznej wiary. Wspólnoty zakonne oraz 
parafialne, wszystkie stare i nowe rzeczywistości 
eklezjalne znajdą w tym roku sposób, aby uczynić 
publicznym wyznanie Credo.
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Zobaczyć Ziemię Świętą…
12
W Jerycho

   Z Betanii jedziemy około 35 km do Jerycha 
– największej oazy Bliskiego Wschodu, do „króle-
stwa świata”, które szatan ukazał Jezusowi podczas 
kuszenia. Tam wjechać może tylko palestyński 
kierowca, bo miasto znajduje się na terytorium 
Autonomii Palestyńskiej. Droga prowadzi przez 
Pustynię Judzką, która ciągnie się od Betanii po 
Morze Martwe.  Okolica jest prawie bezludna, ale 
czasem widzimy na pustyni ubogie namioty Be-
duinów.

   Na Pustyni Judzkiej działo się wiele wydarzeń 
opisanych w Piśmie Świętym. Tutaj Dawid uciekał 
przed Saulem i przed 
własnym synem Ab-
salomem, tutaj dzia-
łał Jan Chrzciciel, na 
tej pustyni Jezus 
przebywał przez 40 
dni, przygotowując 
się do pełnienia swej 
misji; tutaj miała się 
znajdować gospo-
da, w której zatrzy-
mał się miłosierny 
Samarytanin z po-
turbowanym przez 
zbójców człowie-
kiem.

Przewodnik Ali-
cja mówi:  „Jerycho – najstarsze miasto świata 
i najniżej położone miasto na ziemi. Tu Herod 
zbudował sobie rezydencję zimową…” , a potem 
roztacza przed nami barwną opowieść o zdobyciu 
Jerycho przez wojska Jozuego. Jerycho było pierw-
szym miastem, które Izraelici pod wodzą Jozuego 
zdobyli w Ziemi Kanaan po cudownym przekro-
czeniu Jordanu. Pod koniec 40-letniej wędrówki 
z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej przybyli 
pod mury tego miasta. Tam po raz ostatni spoży-
wali mannę. Jozuemu ukazał się anioł Boży, który 
udzielił wskazówek jak zdobyć miasto. Wojska Izra-
elitów przez 6 dni okrążały miasto raz dziennie. 
Za uzbrojonymi wojownikami szło 7 kapłanów 
dmących w trąby z rogów baranich, za nimi kapła-
ni nieśli Arkę Przymierza, pochód kończyła tylna 
straż. Siódmego dnia okrążyli miasto aż 7 razy. 
Gdy kapłani zagrali na trąbach a wszyscy wznieśli 
okrzyk bojowy – mury Jerycha zaczęły się walić. 
Miasto zostało zdobyte. To historia opisana w Sta-
rym Testamencie w Księdze Jozuego (6,1-21). W 
Nowym Testamencie przedstawione są wydarze-

nia związane z działalnością i cudami Pana Jezusa. 
Ot chociażby spotkanie z celnikiem Zacheuszem 
(Łk 19,1-10). Sykomora, na którą wspiął się celnik, 
aby zobaczyć Jezusa, rośnie tu do dziś. Podobno 
każdy z nas ma rosnącą w pobliżu sykomorę, ale 
nie zawsze znajduje odwagę, chęć, determinację 
wspiąć się na jej konar, by zobaczyć więcej, szerzej 
i dokładniej – zdobyć się na jakiś wysiłek, pokonać 
trudności, zmierzyć się z problemem, wznieść się 
ponad przeciętność, dokonać zmiany w życiu. 
Zacheusz podjął się takiego trudu, zrealizował 
potrzebę ujrzenia Mistrza z Nazaretu i życie jego 

odmieniło się. Po 
spotkaniu z Jezu-
sem, naprawia wy-
rządzone ludziom 
krzywdy, zmienia 
się wewnętrznie. 
Autokar zatrzymuje 
się przy potężnym 
drzewie dzikiej figi 
– „ficus sycomorus, 
gatunek drzewa z 
rodziny morwowa-
tych. W czasach Je-
zusa rozpowszech-
niony w Egipcie, 
Palestynie, Syrii i 
Afryce. Drzewo o 

grubym pniu dorastające do wysokości 20 m; 
drewno bardzo cenione: lekkie, trwale, używane 
do wyrobu skrzyń, trumien dla mumii, sarkofagów. 
Owoce jadalne, ale niesmaczne.”

Wychodzimy z autokaru.  Potężna sykomora 
jest ogrodzona metalowym płotem,  ale nie jest to 
przeszkodą w podziwianiu jej potężnych konarów. 
Przypominamy ewangeliczny opis wydarzenia 
dziejącego się tutaj przed dwoma tysiącami lat, 
robimy pamiątkowe zdjęcia. Tubylcy natarczywie 
proponują kupno słodkich daktyli…

   Tu odwołam się do pięknej refleksji dotyczącej 
symboliki sykomory. „Nie szczepiona rodzi gorzkie 
figi. By właściwie owocować, musi być nacinana. 
Więc i człowiek musi pozwolić, by Boski Ogrodnik 
nacinał w nim i odrzucał to, co przeszkadza we 
właściwym wzroście. Potrzeba pozwolić Mu się 
zranić, by doznać uzdrowienia. Zranić – zaszczepić 
Jego miłością, by właściwie owocować.”

Zgadzam się z autorem tych słów. Życie po-
twierdza ich prawdziwość.   Renia M.
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

I oto spotykamy się wszyscy w pierwszą 
Niedzielę Adwentu. Jaka jest ta prawda, która 
nas dzisiaj przenika i ożywia?

Jakie orędzie głosi nam Kościół święty, 
nasza Matka?...

Jest to orędzie nadziei i wezwania...
   Oto co Apostoł Paweł mówi do Rzymian 

ówczesnych, lecz co winniśmy wziąć do ser-
ca dzisiaj: „Teraz nadeszła dla was godzina 
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie 
jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzy-
li. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień”  
(Rz 13, 11-12).

   Byłoby się więc skłonnym myśleć, że 
wskaźniki ludzkie zaprzeczają orędziu liturgii. 
Ona natomiast - powołując się także na te 
„wskaźniki ludzkie” - głosi jednakże prawdę 
Bożą i zapowiada z góry plan Boży, który się 
spełnia, który się nie zmienia chociaż mogą 
zmieniać się ludzie, programy, projekty ludz-
kie. Ten plan Boży jest planem zbawienia czło-
wieka w Chrystusie, który raz obrany trwa 
i konsekwentnie zmierza do swego wypeł-
nienia.

Ale człowiek może być na to wszystko 
głuchy i ślepy. Może wchodzić coraz głębiej 
w noc, chociaż zbliża się dzień.
Może mnożyć dzieła ciemności, chociaż Chry-
stus ofiaruje mu „broń światłości”.

Stąd, przynaglającym zaproszeniem jest to, 
co wyraził Apostoł: „Przyobleczcie się w Pana 
Jezusa Chrystusa” (Rz13,14). To wyrażenie jest 
w pewnym sensie definicją chrześcijaństwa. 
Być chrześcijaninem znaczy „przyoblec się w 
Chrystusa”. Adwent jest nowym wezwaniem 
do przyobleczenia się w Chrystusa.

   
Myśli błog. Jana Pawła II

Odrzucenie Boga, odrzucenie Jego Łaski, a co 
za tym idzie, zaprzeczenie zbawieniu – oto gesty, 
za sprawą których człowiek dobrowolnie zamyka 
za sobą drogę przebaczenia.

Adwent 
- orędzie nadziei i wezwania

Maryja Jasnogórska w Świętym Wizerunku 
Nawiedzenia przybędzie do nas 12 października 

2013 roku  - przygotujmy nasze serca 

wybrał E. Klimaniec

Wraz z początkiem Adwentu nasza die-
cezja rozpoczyna przygotowanie do 

przyjęcia i spotkania z Matką Bożą Jasnogórską 
w Świętym Wizerunku Nawiedzenia. Peregrynacja 
w naszej diecezji rozpocznie się w Suwałkach, w 
konkatedrze św. Aleksandra 21 
września 2013 roku, a zakończy 
się 7 czerwca 2014 roku w Ełku.  
Do naszej Parafii Święty Obraz 
Matki Bożej przybędzie 12 paź-
dziernika 2013 roku. W każdej 
parafii Ikona Maryji będzie goś-
cić jedną dobę. Dobrze byłoby 
poznać krótko historię dotych-
czasowych peregrynacji. Pierw-
sze nawiedzenie Obrazu Pani 
Jasnogórskiej namalowanego 
jako wierna kopia  Cudownego 
Obrazu z Jasnej Góry miało miej-
sce od 26 sierpnia 1957 roku do 
1966 roku, kiedy obchodziliśmy 
Millenium Chrztu Polski. Dalsza 
peregrynacja została przerwa-
na przez „aresztowanie” Obrazu 
przez służbę bezpieczeństwa i 
umieszczenie go w odosobnie-
niu na Jasnej Górze, skąd został 
„wykradziony” przez dzielnych 
dwóch księży i dwie siostry za-
konne i dostarczony na trasę Nawiedzenia. Było 
to w 1972 roku. Kiedy Obraz był uwięziony, po 
parafiach na szlaku Nawiedzenia przyjmowane 
były same ramy Obrazu, co dawało bardzo moc-
ne wrażenie. Do 1980 roku trwało Nawiedzenie 
Obrazu po całej Polsce przygotowując wiernych na 
obchód 600-lecia obecności Cudownego Obrazu 
na Jasnej Górze. Obecna Peregrynacja trwa od 
1985 roku i Matka Boża w Świętym Wizerunku Na-
wiedzenia idzie od diecezji do diecezji, od parafii 
do parafii, przemienia ludzkie serca, wskazuje na 
słowa Ewangelii, wzywa do nawrócenia, wskazuje 
na Boże miłosierdzie, przypomina o godności dzie-
ci Bożych i uczy kochać Boga i człowieka. 

Nawiedzenie w naszej diecezji to będzie wiel-
kie i ważne wydarzenie i aby było owocne trzeba 
się do niego dobrze przygotować. Jako Parafia, 
tym bardziej „Maryjna” włączymy się w to przy-
gotowanie przez misje święte, które poprzedzą 
przyjęcie Świętego Wizerunku u nas, a także przez 
całoroczną modlitwę, intensywne wsłuchiwanie 
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Maryja Jasnogórska w Świętym Wizerunku 
Nawiedzenia przybędzie do nas 12 października 

2013 roku  - przygotujmy nasze serca 

Adwent w rodzinie 

Od dobrego przeżycia Adwentu zależy często 
właściwe przeżycie całego roku liturgicznego, 

a także nasza formacja chrześcijańska. Gdzie nie 
ma Adwentu, nie może być Bożego Narodzenia. 
Miejscem adwentowego oczekiwania i przyjmo-
wania w rodzinie przychodzącego Chrystusa jest 
dom rodzinny. Spotkania adwentowe w rodzinie 
stanowić mogą przeżyciowe formy katechezy ro-
dzinnej. Przyjęcie przychodzącego Jezusa dokona 
się poprzez wsłuchanie się w Boże Słowo, rozważa-
nie, poprzez wspólną modlitwę i wzajemną służbę.      
Adwentowe obrzędy domowe są jakby odbiciem 
liturgii parafialnej i jej przedłużeniem. Przeżywanie 
treści liturgicznych Adwentu wyszło poza mury koś-
cioła parafialnego, wchodząc już na stałe do domów 
rodzin chrześcijańskich. Tam bowiem w „ domowym 
Kościele” jest także ich właściwe miejsce. W obrzę-
dach i zwyczajach „domowy Kościół” sprawował i 
sprawuje swoją liturgię rodzinną, która ma pełnić 
rolę przygotowawczą i być echem liturgii Kościoła.      
Prawdę teologiczną o powtórnym przyjściu Chry-
stusa przeżyjemy bardziej w obrzędzie błogosławie-
nia wieńca adwentowego, świec, lampionów oraz w 
czasie wspólnego czuwania modlitewnego. Uwagę 
tak rodziców, jak dzieci na radosne oczekiwanie 
Świąt Bożego Narodzenia skieruje pusty żłóbek z 
siankiem dobrych uczynków, świeca kalendarzowa 
czy nowenna ze znakami wielkich antyfon.
    Przeprowadzając proponowane obrzędy liturgii 
domowej, w sobotnie i niedzielne popołudnia i wie-
czory adwentowe, łatwiej wejdziemy w misterium 
Bożego Narodzenia i przeżyjemy je jako rzeczywi-
stość przynosząca każdemu z nas łaskę zbawienia. 
Radujmy się więc, bo „Pan jest blisko”.
   14 czerwca 1999r. w Łowiczu Jan Paweł II powie-
dział: „Drodzy Rodzice, dobrze wiecie, że nie jest ła-
two w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie 
warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie 
czynić wszystko, aby Bóg  był obecny i czczony w 
waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej 
codziennej modlitwie, zwłaszcza wieczornej, o świę-
towaniu niedzieli i uczestniczeniu we Mszy świętej 
niedzielnej. Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi 
nauczycielami modlitwy i cnót chrześcijańskich 
i nikt was w tym nie może zastąpić. Zachowujcie 
religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześci-
jańską, uczcie swoich dzieci szacunku dla każdego 
człowieka. Niech waszym największym pragnie-
niem będzie wychowanie młodego pokolenia w 
łączności z Chrystusem i Kościołem. Tylko w ten 
sposób dochowacie wierności waszemu powołaniu 
rodzicielskiemu i potrzebom duchowym waszych 
dzieci”. Warto w tym miejscu polecić interesującą 
książkę Bpa Józefa Wysockiego „Rytuał rodzinny”, 
która stanowi konkretną pomoc do przeżywania 
roku liturgicznego w rodzinie.        Proboszcz

się w słowo Boże, powrót do przestrzegania Boże-
go prawa i życie oparte o naukę Kościoła.

Diecezja nasza rozpoczyna właśnie Nowennę 
Miesięcy przed Peregrynacją. Mottem pierwszego 
miesiąca Nowenny, a więc grudnia będą słowa: 

O godne przeżycie Nawiedze-
nia oraz o jego liczne i trwałe 
owoce. 

Wzywamy wszystkich na-
szych Parafian do intencywnej 
i gorliwej modlitwy. Członków 
wspólnot modlitewnych i in-
nych do zapraszania na modli-
twę, uczenia modlitwy. Te dzie-
więć miesięcy musi nas obu-
dzić, byśmy się opamiętali jako 
chrześcijanie, byśmy prawdziwie 
uwierzyli Bogu, Jego słowu, Jego 
miłości. Byśmy wpatrywali się w 
Maryję, mamy Ją tak blisko, nie-
stety nie doceniamy tego. Osła-
bła nasza pobożność maryjna. A 
tylko nasza Matka wskaże nam 
najprostszą drogę do Jezusa. Bez 
Niego nic dobrego nas w życiu 
spotkać nie może. Dlatego po-
wróćmy do Pana, chwyćmy się 
mocno Matczynej dłoni. Ona 
modli się z nami i za nas. 

W tym miesiącu modlimy się w intencji Koś-
cioła Ełckiego, a zwłaszcza naszej Parafii, aby moc 
Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygo-
towaniu do nawiedzenia Matki Bożej oraz o liczne 
i trwałe jego owoce, aby opieka i wstawiennictwo 
Matki Najświętszej pogłębiały naszą wiarę, nadzie-
ję i miłość w codziennym życiu.

Modlitwa miesiąca:

Maryjo, nasza Pani i Hetmanko! Z bezgraniczną 
ufnością zwracamy się do Ciebie obciążeni brze-
mieniem krzyża. Z królewską hojnością wypraszasz 
u Boga potoki łask dla sług i służebnic Twoich. 
W Tobie pokładamy naszą nadzieję i przez Two-
je wstawiennictwo polecamy serdeczne prośby 
nasze, szczególnie prosząc o godne przeżycie 
Nawiedzenia oraz o jego liczne i trwałe owoce. 
Razem z Tobą Maryjo, wołamy do Pana Jezusa 
rozważając pierwszą tajemnicę radosną Różań-
ca Świętego: Zwiastowanie Najświętszej Maryi 
Panny Irena



8 SIEWCA  

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

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Grzegorz Kunko, ks. Michał Stankiewicz.

Ofiarodawcy na remont

25/11/2012 Sebastian Turowicz, Jakub Palewicz, 
     Laura Jakubowska

Odeszli do wieczności:
 Maria Rogucka, Sejny (l. 67) zm. 10/11/2012
 Leokadia Kaufman, Iwanówka (l. 79) zm. 15/11/2012
 Anna Dąbrowska, Romanowce (l. 86) zm. 20/11/2012
 Marian Radzewicz, Sejny (l. 59) zm. 22/11/2012

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego, remont okien w Bazylice 
i wymianę okien w klasztorze. Ofiary złożyło 
2013 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie) na 
sumę 181 450 zł. Umieszczamy sukcesywnie 
listę ofiarodawców.
Gąsiorowski Janusz,Kielczany 
Wydro Jan Danuta,Kielczany 
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Lewończyk Dariusz Teresa,Sejny, Łąkowa 
Zianowicz Czesław Alicja,Sejny, Nowa 
Bykas Tadeusz Maria,Sejny, Łąkowa 
Wołągiewicz Czesław Bożena,Zaleskie 
Dochód Stanisław Halina,Sejny, Łąkowa 
Klimko Danuta,Sejny, Konarskiego 
Kamiński Franciszek,Klejwy 
Moroz Piotr Janina,Sejny, Nowa 
Miszkiel Czesław Regina,Sejny, Konarskiego 
Kalwejt  Halina,Sejny, Słowackiego 
Nazaruk Jerzy Ewa,Sejny, Konarskiego 
Zajko Franciszek Zofia,Sejny, Elektryczna 
Gałdzewicz Lubomira,Sejny, Konarskiego 
Anonimowo
Korzeccy Stanisław Helena Ropel Bernarda,Sejny, 
Wojska Polskiego 
Jaroszewicz  Danuta,Sejny, Świerczewskiego 
Łołka  Leokadia,Zaruby 
Namiotko Marian Daniela,Sejny, Targowa 
Fiedorowicz Jan Halina,Sejny, Wojska Polskiego 
Wichert Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Moroz Zenon Anna,Sejny, Akacjowa 
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury 
Ramel Mariusz Marta,Marynowo 
Gawinowicz Marian Halina,Sejny, Krzywa 

Lemiesz  Petronela,Sejny, Konarskiego 
Luto Marian Beneturda,Sejny, Łąkowa 
Mieczkowscy Mieczysław Katarzyna,Sejny, Piłsudskiego 
Poźniak Czesław Grażyna,Kolonia Sejny 
Buchowscy Marek Iwona,Zaleskie 
Matulewicz Wojciech Barbara,Kielczany 
Majewski Marek,Sejny, Słowackiego 
Grzybowscy Henryk Helena,Sejny, Parkowa 
Chraboł  Alicja,Sejny, 11 Listopada 
Grażulewicz Józef Serafin,Romanowce 
Przestrzelska Urszula,Suwałki, Szymanowskiego 
Prolejko Grzegorz Lucyna,Sejny, Świerczewskiego 
Chowaniec  Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Radzwiłko Zdzisław Grażyna,Sejny, Zawadzkiego 
Morgaś  Anna,Sejny, Cisowa 
Drozdowscy Henryk Teresa,Białystok
Wydra Henryk Janina,Sejny, Wojska Polskiego 
Witkowscy Piotr Katarzyna,Degucie 
Ponganis Mirosław,Sejny, Piłsudskiego 
Gerwel Mirosław Teresa,Łumbie 
Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego 
Burdyn Stanisław Barbara,Sejny, Świerczewskiego 
Żynda Stanisław Grażyna,Łopuchowo
Frydrych Henryk Danuta,Sejny, Konarskiego 
Zdankiewicz  Halina,Sejny, Piłsudskiego 
Szruba Wacław Janina,Sejny, Emilii Plater 
Lewończyk Dariusz Teresa,Sejny, Łąkowa 
Malinowscy Czesław Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej 
Moroz Czesław Danuta,Sejny, Głowackiego 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Brzezińscy Jan Stanisława,Sejny, Piłsudskiego 
Doroszko Zbyszek Elżbieta,Sejny, 11 Listopada 
Wiśniewscy Grzegorz Beata,Sejny, Zawadzkiego 
Skrypko Stanisław Renata,Dusznica 
Brunejko Józef Dorota,Bubele 
Groblewscy Stanisław Maria,Sejny, Zawadzkiego 
Koperek Zdzisław Maria,Sejny, Świerczewskiego 
Stabińscy Tadeusz Henryka,Sejny, Konarskiego
Kuczyńscy Walerian Helena,Sejny, Emilii Plater
Krakowscy Józef Natalia,Sejny,Łąkowa
Staśkiewicz Alicja,Sejny,Konarskiego
Tarasiewicz Bogumiła Ewa,Sejny,Konarskiego

Sakrament Chrztu Świętego: 
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Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiejsza niedziela pierwsza adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny pod hasłem: Być solą ziemi. 
Byśmy mogli być ewangeliczną solą, trzeba zadbać o wiarę. Nowy  rok kościelny niesie ze sobą 

dwa hasła, które łączą się ze sobą - Być solą ziemi i Rok Wiary. Można je zlekceważyć, przejść koło nich 
obojętnie, ale można też zacząć nimi żyć. Jeśli ożywimy swą wiarę, możemy być pewni, że nie nie 
utracimy  smaku, nie zwietrzejemy jako chrześcijanie, będziemy dla innych świadectwem. 

Diecezja nasza przygotowuje się do spotkania w przyszłym roku z Matką Bożą Jasnogórską w Świę-
tym Wizerunku Nawiedzenia. Ta peregrynacja rozpocznie się 21 września 2013 roku i zakończy się 

7 czerwca 2014 roku. W naszej Parafii Święty Wizerunek Matki Bożej będzie 12 października 2013 roku. 
Dzisiaj w całej diecezji rozpoczyna się intensywne przygotowanie do tego wielkiego wydarzenia poprzez 
Nowennę miesięcy. Każdy miesiąc będzie miał określoną tematykę i intencje modlitwy. Więcej na ten 
temat w bieżącym numerze „Siewcy”. Przez cały miesiąc codziennie będziemy modlić się w intencji 
dobrego i owocnego przygotowania się do spotkania z Maryją w Świętym Wizerunku Nawiedzenia. 

Adwent to oczywiście Roraty, czyli poranna Msza św., która oznacza czuwanie i gotowość na spotkanie 
z Panem Jezusem w tajemnicy Jego Narodzenia. Roraty codziennie oprócz niedziel rano o godz. 

6.30. Podobnie jak w latach ubiegłych poranne spotkania będą miały określony temat i treść. Rok Wiary 
narzucił temat, a mianowicie by na wiarę popatrzeć przez życie świętych, błogosławionych i sług Bożych. 
Ponieważ uwierzyli Jezusowi, poszli za Nim w ciemno, nie zważając na jakiekolwiek przeciwieństwa. 
Stąd tytuł Rorat: „Poszli w ciemno za Światłem”. Święci bezgranicznie uwierzyli Jezusowi i jest On dla 
nich jedynym Światłem. My też chcemy iść tą drogą. Kochane dzieci, droga młodzieży i wy dorośli 
mamusie, tatusie, dziadkowie. Zapraszamy Was, byśmy wspólnie w tym Adwencie poszli w ciemno za 
Światłem, którym jest nasz Pan. Zaopatrzcie się w lampiony, które można zrobić samemu albo kupić i 
przyjść – jak bohaterowie – codziennie skoro świt, aby przygotować się na przyjście Pana. 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny obchodzić będziemy w sobotę, 8 
grudnia. Maryja, wybrana od wieków, by stać się Matką Syna Bożego, na mocy Jego zasług została 

poczęta bez grzechu pierworodnego. Uciekając się pod Jej obronę, prośmy o zachowanie czystości 
naszych serc, wszak to o ludziach czystego serca Jezus powiedział, że będą oglądać Boga. Msze Święte 
w tym dniu: 6.30; 8.00; 10.00; 17.30. Zbierane w tym dniu ofiary przeznaczone są na fundusz zapomo-
gowy dla parafii najbiedniejszych w naszej diecezji.

Dzieło Duchowej Adopcji dziecka poczętego odnowimy 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP na Mszy św. o 17.30. Zarówno ci, którzy pragną ponowić to dzieło, jak i nowi chcący 

adoptować duchowo dziecko poczęte stając w ten sposób bardzo konkretnie w obronie życia poczętego 
proszeni są o udział w Eucharystii właśnie o 17.30. Dobrze, abyśmy przynieśli ze sobą świece.

W pierwszym tygodniu grudnia przypadają pierwszy czwartek miesiąca, a więc modlitwa za kapła-
nów, za kleryków, także z naszej Parafii i o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowane-

go; pierwszy piątek miesiąca to dzień wynagrodzenia Boskiej miłości Zbawiciela za brak szacunku do 
Eucharystii, zniewagi i szyderstwa z tego co święte, znieważanie krzyża i odejście od Bożych przykazań. 
Od porannej Mszy do godz. 16.00 adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy Matki Bożej, o 15.00 Godzina 
Miłosierdzia, okazja do spowiedzi św., Msza św. dla dzieci i młodzieży o 16.00. Odwiedziny chorych i 
starszych w domach przed południem.

W niedzielę drugą Adwentu obchodzony jest Dzień Modlitwy za Kościół na Wschodzie. Celem akcji, 
powstałej z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła 

w krajach Europy Wschodniej i na terenach byłych republik Związku Radzieckiego. Przy kościele zbierane 
są dzisiaj ofiary na ten cel. zapłać również za dzisiejsze ofiary.

Opłatki na wigilijny stół poświęcone w naszej Bazylice można nabyć w zakrystii lub kancelarii, a 
także w sklepiku u s. Barbary. Nabywając opłatek z Parafii przyczyniamy się do budowania jedności 

wspólnoty parafialnej. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na spłatę długów związanych 
z remontami: okien w bazylice, wymianą okien w klasztorze i oczywiście z remontem domu parafialne-
go. Miejmy ambicję, aby biorąc opłatek z kościoła czuć się odpowiedzialnym za swoją Parafię. Opłatki 
nabywane w sklepie, czy gdziekolwiek indziej poza świątynią nie są poświęcone, a więc nie omodlone 
i bez Bożej łaski i błogosławieństwa.

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom są do nabycia przed kościołem po niedzielnej Mszy św., 
a także w zakrystii i kancelarii. Nabywając świece „Caritas” przyczyniamy się do konkretnej pomocy 

dzieciom z biedniejszych rodzin czy może zaniedbanych. Caritas organizuje im letni i zimowy wypoczy-
nek, wyprawki szkolne, dożywianie dzieci w szkole. Wszyscy możemy być dla nich świadkami nadziei 
na lepsze jutro i zasłużyć na miano Apostołów Miłosierdzia. Świece są w cenie 6 zł.
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Intencje mszalne 02-16.12.2012 r.
NIEDZIELA I ADWENTU, 2 grudnia 2012 
07:00 +Władysława Sznejkowska (4 rocz.) i z rodz. 

Sznejkowskich i Kowrachów
08:30 +Marianna Szczuko +Zofia Krasucka
10:00 +Eugeniusz Szabłowski (9 rocz.)
11:30  O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Ma-

teusza w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
11:30 +Leokadia Pawełek (greg) 
13:00 LT: +Edward Żukowski (3mc) +Julia +Ignacy 

Boraczewscy 
Krasnowo: +Mieczysław Pankiewicz (6 rocz.)
17:30 +Eugeniusz Staśkiewicz (9 rocz.) +Witold
PONIEDZIAŁEK, 3 grudnia 2012 
06:30 +Leontyna Krawczyk
08:00 +Apolonia +Zygmunt
08:00 +Bronisława Michałkiewicz (5 rocz.)
08:00 +Kamila +Franciszek +Antoni z rodz. Gerwel
17:30 +Zdzisław Radzewicz (m-c od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga Bulwin i jej rodzice 
17:30 +Leokadia Pawełek (greg)
WTOREK, 4 grudnia 2012
06:30 +Czesław Kozakiewicz (3 rocz.)
08:00 +Leontyna +Aleksander Krawczyk
08:00 +Stanisława +Władysław Milewscy
08:00 +Leokadia Pawełek (greg)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i opiekę 

MB Sejneńskiej dla s. Barbary
17:30 +Leokadia Molner
17:30 +Genowefa Dzimitko
ŚRODA, 5 grudnia 2012
06:30 +Stanisław Wodecki (22 rocz.)
08:00 +Franciszek +Weronika Paszkiewicz
08:00 +Józef Korzeniecki (7 rocz.) 
08:00 +Leokadia Pawełek (greg)
17:30 +Jan Lupo (2mc)
17:30 +Jolanta (7 rocz.) +Henryk Rutowicz
CZWARTEK, 6 grudnia 2012 
06:30 +Leonarda Żegarska (1 rocz.)
08:00 +Leon Wasilewski (4 r.),jego rodzice i dzieci
08:00 +Kazimierz +Natalia +Helena Wilkiel i ich 

rodzice
17:30 +Ludwik Bykowski (9mc)
17:30 +Henryk Jaroszewicz i jego rodzice 
17:30 +Leokadia Pawełek (greg)
PIĄTEK, 7 grudnia 2012 pierwszy miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 O zdrowie i błog. Boże dla Anny
16:00 +Leokadia Pawełek (greg)
17:30 +Edward Gasiński (18 rocz.) +Marianna
SOBOTA, 8 grudnia 2012 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
06:30 +Marianna +Stanisław +Robert Czeszkiewicz
08:00 O błog. Boże dla Marianny Klimasara 
 w 93 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Feliks +Marianna +Bernardyna Czokajło
08:00 +Genowefa Nazaruk (29 rocz.)

10:00 +Leokadia Jarzębowicz
10:00 +Jerzy +Antoni Auruszkiewicz +Józef 
 +Magdalena Krakowscy
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Bartłomieja 

w 10 rocz. Chrztu i dla rodziny
17:30 +Stanisław Grzędziński (2 rocz.)
17:30 +Leokadia Pawełek (greg)
NIEDZIELA II ADWENTU, 9 grudnia 2012
07:00 +Leokadia Kaszkiel
08:30 +Natalia (27 rocz.) +Alicja 
10:00 +Leokadia Jodango
11:30 +Stanisław +Danuta Bugielscy 
 +Anna +Marcin Kwaterscy
13:00 LT: +Antoni Ogórkis i zm. z rodziny +Klara 

Winikajtis
Krasnowo:  +Leokadia Pawełek (greg)
17:30 +Wiesław Kalwejt (4 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 10 grudnia 2012
06:30 +Stefania +Michalina +Izydor Rekuć
08:00 +Stanisław Dąbrowski (m-c od pogrzebu)
08:00 +Waldemar Kruczyński i z rodz. Wowaków i 

Łejmelów
08:00 +Leokadia Pawełek (greg)
17:30 +Bolesław (15 rocz.) 
17:30 +Witold Palanis (1 rocz.)
17:30 +Maria Rogucka (miesiąc od pogrzebu) 
WTOREK, 11 grudnia 2012
06:30 +Leokadia Pawełek (greg)
08:00 +Adela +Stanisław i z rodz. Krakowskich i 

Milewskich
08:00 +Adam Fiutowski (4 rocz.)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla 

Adama Margiewicza w 18 rocz. urodz. i dla 
rodziny

17:30 +Henryk Szoka (11r.), rodzice i rodzeństwo
17:30 +Władysław Zdancewicz (4 rocz.) +Zofia
ŚRODA, 12 grudnia 2012 
06:30 +Leokadia Pawełek (greg)
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Franciszek Korzeniecki
08:00 +Marianna +Antoni +Lucjan z rodz. Staśkiel
17:30 +Jadwiga +Tadeusz Krzywińscy i ich rodzice
17:30 +Stanisław Delnicki (21 rocz.)
CZWARTEK, 13 grudnia 2012 
06:30 +Leokadia Pawełek (greg)
08:00 +Stefania +Aleksander Alba 
08:00 +Szczepan +Ks. Sylwester +Tadeusz
08:00 +Czesława +Bronisław +Henryk Miszkiel
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Łucji i dla rodziny
17:30 +Jan +Aleksandra
PIĄTEK, 14 grudnia 2012
06:30 +Leokadia Pawełek (greg)
08:00 +Zofia +Kazimierz Basiaga
08:00 +Tadeusz Rasiul (8mc)
08:00 +Mieczysław Ignatowicz
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17:30 +Marianna (11 rocz.) +Bolesław +Stanisław 
Szczuka i ich rodzice 

17:30 +z rodz. Gołębiewskich i Bondzio 
 +Franciszek +Henryk
17:30 +Tadeusz Rasiul
SOBOTA, 15 grudnia 2012
06:30 +Leokadia Pawełek (greg)
08:00 +Izydor Miszkiel (20 rocz.) egzekwie
08:00 +Regina Andrejczyk (9mc)
08:00 +Janusz Turynowicz (15 rocz.)
08:00 +Benedykt Buraczewski (5mc)
17:30 +Grzegorz Matan (7mc)
17:30 +Franciszek Miszkiel (3mc)
17:30 +Sławomir Pajewski (25 rocz.)
NIEDZIELA III ADWENTU, 16 grudnia 2012 
REKOLEKCJE ADWENTOWE
07:00 +Aniela Szruba (27 rocz.)
08:30 +Paweł Żegarski
10:00 +Ks. Sylwester Domel +Ks. Kazimierz Gacki 

+Ks. Zenon Parakiewicz +Ks. Stanisław Ro-
gowski

11:30  Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla 
Parafian ze Stabieńszczyzny

11:30 +Stanisław Moroz (11mc) 
13:00 LT: +Jerzy Światłowski (9 rocz.) i z rodz. 

Chmielewskich 
Krasnowo: +Leokadia Pawełek (greg)
17:30 +Grzegorz Myszczyński

MINISTRANCI 
i LEKTORZY
W SŁUŻBIE 

JEZUSA 
CHRYSTUSA

Ks. Grzegorz Kunko

Widzimy ich w białych, odświętnych szatach 
podczas Mszy Świętej i nabożeństw. Kim 

są i jakie jest ich zadanie? Oto oni: ministranci i 
lektorzy.

Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego wy-
razu ministrare oznaczającego służyć, pomagać. 
Ministrant jest pomocnikiem księdza przy sprawo-
waniu Mszy Świętej i nabożeństw liturgicznych. Z 
tego wynika, że nie jest on lokajem czy służącym, 
ale pełni zaszczytną służbę przy Bożym Ołtarzu 
wykonując zadania wymagające niejednokrotnie 
odwagi. Przez to pokazuje, że każde nabożeństwo 
jest nie tylko sprawą kapłana, lecz wizytówką całej 
parafii i wszystkich wiernych.  

W szeregach Liturgicznej Służby Ołtarza stoją 
obok ministrantów lektorzy odpowiedzialni za 
czytanie Słowa Bożego z wyjątkiem Ewangelii 
podczas Mszy Świętej i nabożeństw. Lektor, sto-

jąc w szeregu ludzi, którymi Bóg posługuje się w 
przekazywaniu swojego Słowa, jest specjalnym 
narzędziem Boga przemawiającego dzisiaj do 
człowieka. Dlatego ważnym wymaganiem wo-
bec lektora jest jego właściwy stosunek do Pisma 
świętego i troska o głębszą jego znajomość. Lektor 
powinien być tym, który żyje Słowem Bożym, czyta 
je i nad nim rozmyśla, z niego czerpie tematy do 
refleksji i modlitwy. Jako sługa Słowa Bożego w 
liturgii powinien być odpowiedzialny również za 
sposób jego przekazywania.

Liczny udział ministrantów i lektorów w liturgii 
wymaga jednak odpowiedniej troski o należyte 
przygotowanie ich do wykonywanych funkcji. Aby 
wykonywali swoje zadania z pobożnością i do-
kładnością, jak to przystoi ich zaszczytnej służbie. 
Należy więc staranie przygotować te osoby do 
odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykony-
wania przypadających każdemu czynności. Stąd 
wynika potrzeba systematycznego uczestniczenia 
ministrantów i lektorów w spotkaniach Liturgicz-
nej Służby Ołtarza naszej parafii, które odbywają 
się w każdą sobotę, punktualnie o godz. 9:00 w 
kościele lub sali parafialnej przy kancelarii. 

W imieniu księdza proboszcza zapraszam 
chłopców ze szkoły podstawowej, gimnazjum i 
szkół średnich do wstępowania w szeregi Litur-
gicznej Służby Ołtarza Sanktuarium Matki Bożej 
Sejneńskiej. Rodziców proszę o wsparcie poprzez 
zachętę skierowaną do swoich synów, aby zdecy-
dowali się na wstąpienie do grupy ministrantów 
i lektorów. Czekamy na chłopców, którzy kiedyś 
pełnili służbę przy ołtarzu, ale z różnych przyczyn 
odłączyli się od grupy liturgicznej. Na zachętę 
powtórzę słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii: 
Odwagi! Nie bójcie się!

Od kilkunastu lat w Kościele posługują świec-
cy, także żonaci mężczyźni, którzy noszą nazwę 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. W na-
szej diecezji jest ich ponad 150.  Ich ustanowienie 
jest zgodne z prawem kanonicznym i określa to 
kanon 230 KPK.  Są oni pobłogosławieni przez 
biskupa i są pomocnikami proboszcza w posłu-
dze duszpasterskiej w zakresie, jakie wyznacza 
prawo. A więc mogą udzielać Komunii Świętej 
sobie, innym wiernym, oraz zanosić ją chorym 
do ich domów. Mogą czynić, gdy nie ma kapłana, 
diakona lub akolity; gdy są obecni, ale nie mogą 
tego uczynić z powodu innego pilnego zajęcia 
duszpasterskiego, choroby lub zaawansowanego 
wieku; jest tylu wiernych, którzy proszą o Komunię 
Świętą, że Msza Święta przedłużyłaby się bardzo, 
albo zachodziłaby konieczność udzielania Komunii 
Świętej poza Mszą Świętą. W naszej Parafii mamy 
dwóch szafarzy Pana Radosława Gryziewicza i 
Pana Leszka Kuleszę. 

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej
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Śpiewajmy Panu

Śpiew ma ogromne znaczenie  w liturgii 
Kościoła.  Trudno wyobrazić sobie liturgię bez 
śpiewu, bez grania. Cieszymy się, że w naszej 
Parafii uświetniają liturgię zespoły śpiewacze: 
Chór polsko-litewski pod dyrekcją p. Sławomira 
Kardela, naszego organisty oraz Schola dzie-
cięca i Zespół młodzieżowy pod kierunkiem 
Ks. Grzegorza Kunko, wikariusza naszej Parafii. 
Chwała Boża niech będzie większa i nasza ra-
dość z ich posługi.

Fot. pozostałe: K. EjdulisFot. górne z archiwum J. Lupo


