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Mocnej wiary, ufnej nadziei
i gorącej miłości w Roku Pańskim 2013

MOC SŁOWA
Niedziela. Uroczystość Objawienia Pańskiego,
Trzech Króli – 6 stycznia 2013
Mt 2,1-12

G

dy Jezus narodził się w Betlejem w Judei
za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie
jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy
bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król
Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał
więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i
wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.Ci
mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak
napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie
jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który
będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich
dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując
ich do Betlejem, rzekł:„Udajcie się tam i wypytujcie
starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście
mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni
zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed
nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem,
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo
się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię
z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu
pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu
dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we
śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą
udali się do ojczyzny.
Refleksja niedzielna:
Człowiek, stworzony przez Boga i przeznaczony do
życia w świetle, przez grzech osłabia w sobie zdolność poznawania Jego miłości i traci Jego bliskość.
Ale Stwórca nie zgadza się na taki stan rzeczy. Pomimo mroku grzechu nieustannie pragnie się człowiekowi objawiać jako miłujący Ojciec, jako Ten,
który jest po jego stronie, który szuka go i pragnie
dla niego pełni życia.
Różne są drogi Bożego objawiania się człowiekowi. Pierwszym sposobem, może najłatwiejszym
do odczytania, jest mowa stworzenia, istniejącego
w przedziwnej harmonii, różnorodności bytów, ich
pięknie i majestacie. Ten, kto bada prawa natury,
odkrywa przedziwną tajemnicę obecności Kogoś,



kto stworzył te prawa i jest ponad nimi. Biblia uczy,
że można Boga poznać, przypatrując się światu
wokół, ale nade wszystko sobie samemu oraz tajemniczej głębi i wyjątkowości swego istnienia. Bóg
przemawia nie mniej wyraźnie także przez historię
i zdarzenia życia, ukazując, że jest obecny, że kocha, że nie chce człowieka zostawić samemu sobie.
Kolejnym sposobem objawienia się Boga są słowa
prorocze, przez które Bóg mówi do ludu, używając
do tego wybranych ludzi. Prowadzi On Izraela przez
całą jego historię, kierując do niego słowa nadziei,
ale także napomnienia; radosnej wieści, ale także
przestrogi. Ostatnim, najpełniejszym proroctwem
wypowiedzianym przez Boga do człowieka stał się
sam Syn Boży, który jako Słowo obecne i jako Słowo
wypowiedziane, w pełni objawił, kim jest Bóg. W
końcu, Bóg może przychodzić do człowieka także w
tajemniczym objawieniu wewnętrznym, o którym
pisze dzisiaj św. Paweł. Podczas modłitwy, słuchania,
otwarcia serca Bóg nawiedza człowieka i mówi do
niego jak do przyjaciela, bez pośredników, wewnętrznie. Jakiej trzeba pokory, a zarazem roztropności, aby
te wewnętrzne natchnienia odróżnić od podszeptów
złego ducha, który także ma do nas dostęp.
Bóg objawia się. Nie chce, byśmy byli pozbawieni Jego światła i miłującej obecności. Jeżeli dzisiaj razem z Mędrcami klękniemy przed tajemnicą
objawiającego się Boga, j eżeli przyjdziemy i damy
Mu swoje serce, swoją zdolność kochania, poznawania, ofiarując zarazem gotowość do poniesienia
koniecznych cierpień, to niewątpliwie nie będziemy
pozbawieni tego światła, które zaprowadzi nas do
pełni szczęścia.
Niedziela Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2013
Łk 3,15-16.21-22

G

dy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli
domysły w sercach co do Jana, czy nie jest
on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:
„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem
Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował
do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się
modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na
Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba
odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w
Tobie mam upodobanie”.

SIEWCA

Refleksja niedzielna:
Bóg pragnie, abyśmy w tajemnicy chrztu Pańskiego odkryli na nowo swoją godność, którą mamy
w Jego Synu - wybranym, umiłowanym, przeznaczonym, aby stać się sługą zbawienia dla innych. Ojciec
ma upodobanie w swoim Synu, ponieważ chce On
wiernie wypełnić zamiary serca Bożego. Zarazem
Jezus, posłuszny woli Ojca, jest w pełni naszym bratem. On, Syn przedwieczny, wstępuje razem z ludźmi
w wody Jordanu, do miejsca, gdzie dokonuje się
oczyszczenie z grzechów, a czyniąc to staje przy
każdym grzeszniku, który pragnie przemiany i który
ze skruchą uznaje swoją słabość.
Każdy człowiek jest przez Boga umiłowany, przeznaczony do tego, by Bóg nim się cieszył, a więc by
był Jego chwałą i radością. A z drugiej strony zostaje
obdarowany tym, co jest potrzebne, aby mógł stać
się bratem - siostrą dla innych, aby idąc w ślady Chrystusa, był sługą zbawienia, który nikim nie pogardza
i nikogo nie odtrąca.
Jakie opory w swym sercu musiał przezwyciężyć
Św. Piotr, kiedy został wezwany do domu poganina
Korneliusza! Ale serce Piotra, wypełnione Duchem
Świętym podobnie jak serce Syna Bożego, Jezusa
Chrystusa, było zdolne przekroczyć w sobie podziały wynikające z odmienności rasowej, narodowej,
językowej, kulturowej czy w końcu religijnej. Bóg
bowiem nie ma względu na osoby! Jest to prawda,
na którą trudno nam się zgodzić, gdy jesteśmy przekonani o słuszności swych racji, o swojej większej
wiedzy i uczciwości. Pokorny gest Jezusa - wejście w
tłum grzeszników - zaprasza nas wszystkich, abyśmy

stanęli z pokorą przy tych, którzy może są w naszych
oczach „gorsi”, bardziej zagubieni, boleśniej znękani
i zniszczeni grzechem. Na tym polega nasze powołanie chrześcijańskie: mamy być ikoną Boga. który
pochylił się nad grzesznikiem, aby udzielić mu obficie
swojego życia.

Koncert kolęd w wykonaniu
Orkiestry Sejneńskiej
oraz Parafialnego Zespołu
Dziecięcego i Młodzieżowego
odbędzie się w niedzielę,
13 stycznia o godz. 16.00
w naszej Bazylice.
Serdecznie zapraszamy na
wspólne kolędowanie.

Papieskie intencje modlitwy
		
– styczeń 2013
Ogólna: Aby w Roku Wiary chrześcijanie mogli
głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością
dawać świadectwo o darze wiary w Niego.
Misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były
obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności
i wytrwałości.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO,
TRZECH KRÓLI, 6 stycznia 2013
Słowo Boże: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12
Dzień modlitw w intencji misjonarzy
Dzień Kolędników Misyjnych
Taca na Krajowy Fundusz Misyjny
PONIEDZIAŁEK po Objawieniu Pańskim, 7 stycz. 2013
Słowo Boże: 1J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25
WTOREK po Objawieniu Pańskim, 8 stycz. 2013
Słowo Boże: 1J 4,7-10; Mt 6,34-44
ŚRODA po Objawieniu Pańskim, 9 stycz. 2013
Słowo Boże: 1J 4,11-18; Mt 6,45-52
CZWARTEK po Objawieniu Pańskim, 10 stycz. 2013
Słowo Boże: 1J 4,19-5,4; Łk 4,14-22
Spotkanie opłatkowe z Biskupem Ełckim kapłanów,
sióstr zakonnych i katechetów w Suwałkach
PIĄTEK po Objawieniu Pańskim, 11 stycz. 2013
Słowo Boże: 1J 5,5-13; Łk 5,12-16
Modlitwa za borykających się z problemami uzależnień i za małżeństwa rozbite
SOBOTA po Objawieniu Pańskim, 12 stycz. 2013
Słowo Boże: 1J 5,14-21; J 3,22-30
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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 13 stycz. 2013
Słowo Boże: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22
Kończy się okres Narodzenia Pańskiego.
Następuje okres zwykły w ciągu roku.
PONIEDZIAŁEK, 14 stycznia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 1,1-6; Mk 1,14-20
WTOREK, 15 stycznia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 2,5-12; Mk 1,21-28
ŚRODA, 16 stycznia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 2,14-18; Mk 1,29-39
CZWARTEK, 17 stycznia 2013, wsp. św. Antoniego
Słowo Boże: Hbr 3,7-14; Mk 1,40-45
Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce.
X. rocznica śmierci bpa Edwarda Samsela
PIĄTEK, 18 stycznia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6
Rozpoczęcie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
SOBOTA, 19 stycznia 2013, wsp. św. Józefa Pelczara, bpa
Słowo Boże: Hbr 4,12-16; Mk 2,13-17



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

WIARA NIE JEST SPRAWĄ PRYWATNĄ

Z

adaję sobie pytanie, czy mam prawo pytać kogoś o jego wiarę, o jego przekonania, czy żyje
według nauki Bożej, czy chodzi do kościoła, czy
się modli. Jeżeli jestem odpowiedzialny za czyjeś
zbawienie, jeżeli zależy mi na szczęściu kogoś, to
mam prawo, a nawet obowiązek zainteresować
się wiarą tego, który według prawa Ewangelii jest
moim bratem czy siostrą. Właśnie dlatego, że mi
na nim zależy. Słowa uczą, ale przykłady pociągają. Często pytanie kogoś o wiarę mobilizuje do
refleksji, do zastanowienia się nad sobą, nad swoim
życiem. Czy jestem autentycznym chrześcijaninem? Czy słowa Chrystusa coś dla mnie znaczą?
Czy dochodzi do konfrontacji moich zachowań,
wyborów, decyzji i wynikających z tego błędów z
nauką Chrystusa, którą głosi Kościół. Głową Kościoła jest Chrystus. Jeżeli odrzucam Kościół i jego
naukę, odrzucam Chrystusa. Bracie, siostro, pytam
Cię o wiarę, bo chcę być z Tobą w Niebie.
List apostolski Papieża Bendykta XVI
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary
10. Chciałbym w tym miejscu nakreślić zarys
programu, który pomoże w głębszym zrozumieniu
nie tylko treści wiary, ale wraz z nimi, także aktu,
którym zdecydujemy się na całkowite powierzenie się Bogu, w pełnej wolności. Istnieje w istocie
głęboka jedność między aktem, którym się wierzy
a treścią, której dajemy nasze przyzwolenie. Apostoł Paweł pozwala na wejście w tę rzeczywistość,
kiedy pisze: „Sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do
zbawienia” (Rz 10, 10). Serce wskazuje, że pierwszy
akt, którym dochodzi się do wiary jest darem Boga
i działaniem łaski, która przekształca osobę aż do
głębi jej serca.
W tym względzie szczególnie wymowny jest
przykład Lidii. Św. Łukasz opowiada, że Paweł, kiedy był w Filippi, udał się w szabat, by głosić Ewangelię niektórym kobietom; była wśród nich Lidia
a „Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała
słów Pawła” (Dz 16, 14). Ważny jest sens zawarty
w tym wyrażeniu. Św. Łukasz uczy, że znajomość
treści, w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli następnie to serce, autentyczne sanktuarium
człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która pozwala



mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć,
że to, co zostało przepowiedziane jest Słowem
Bożym.
Z kolei „wyznawać ustami” wskazuje, że wiara
oznacza zaangażowania i publiczne świadectwo.
Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara
jest sprawą prywatną. Wiara jest decyzją na to,
żeby być z Panem, aby z Nim żyć. To „bycie z Nim”
wprowadza do zrozumienia powodów, dla których
się wierzy. Wiara, właśnie dlatego, że jest aktem
wolności, wymaga również odpowiedzialności
społecznej za to, w co się wierzy. Kościół w dniu
Pięćdziesiątnicy ukazuje z całą oczywistością ów
wymiar publiczny wiary i głoszenia jej bez lęku
każdej osobie. Jest to dar Ducha Świętego, który
uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo,
czyniąc je śmiałym i odważnym.
Samo wyznanie wiary jest aktem zarówno osobistym jak i wspólnotowym. Pierwszym podmiotem wiary jest faktycznie Kościół. W wierze wspólnoty chrześcijańskiej każdy otrzymuje chrzest,
skuteczny znak wejścia do ludu wierzących, aby
zyskać zbawienie. Jak stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego: „«Wierzę» - to wiara Kościoła
wyznawana osobiście przez każdego wierzącego,
przede wszystkim w chwili chrztu. «Wierzymy»
- to wiara Kościoła wyznawana przez biskupów
zgromadzonych na soborze lub, bardziej ogólnie, przez zgromadzenie liturgiczne wierzących.
«Wierzę» - mówi także Kościół, nasza Matka, który
przez swoją wiarę odpowiada Bogu i który uczy
nas mówić: «Wierzę», «Wierzymy»...”.
Jak można dostrzec znajomość treści wiary
jest istotna, by wydać swą zgodę, to znaczy, aby
w pełni, rozumem i wolą zgadzać się z tym, co
proponuje Kościół. Znajomość wiary wprowadza
w pełnię tajemnicy zbawczej objawionej przez
Boga. Udzielona zgoda oznacza więc, że kiedy
się wierzy, w sposób wolny przyjmuje się całą
tajemnicę wiary, bo gwarantem jej prawdy jest
sam Bóg, który objawia się i pozwala poznać swą
tajemnicę miłości.
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Zobaczyć Ziemię Świętą…

Nazaret - w Bazylice Zwiastowania
Nazaret kojarzy się przede wszystkim ze sceną
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Z Nazaretem wiążą się także początki publicznej działalności Jezusa – „syna Maryi i rzemieślnika Józefa”.
Byliśmy tam 16 kwietnia.
Dwupoziomowa bazylika z kopułą w kształcie odwróconego kielicha lilii, zbudowana przez franciszkanów w latach
1960 – 69 góruje
nad miastem. Niektórzy twierdzą, że
to najpiękniejsza
świątynia katolicka
Bliskiego Wschodu.
Upamiętnia miejsce,
w którym wg Ewangelii anioł Gabriel
pozdrowił Maryję
i przekazał Jej niezwykłą wiadomość,
że stanie się Matką
Syna Bożego.
Bazylikę tworzą
dwa kościoły: dolny
– z Grotą Zwiastowania i górny - poświęcony Matce
Boga. Kościół dolny jest oświetlony
światłem przenikającym przez otwór,
który ,, przechodzi”
w kopułę górnego Kościoła. W
kościele dolnym
znajduje się Grota
Zwiastowania, w
niej – marmurowy
ołtarz z napisem:
HIC VERBUM CARO
FACTUM EST czyli: TU SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO.
Przyklęknęliśmy tutaj na chwilę modlitwy. Obok
fresk„Zwiastowanie”.Kościół górny ma przebogaty
wystrój. Na ścianach – wizerunki Matki Boskiej
z całego świata - barwne kompozycje różnych
narodów z wyobrażeniem „ich” Madonny – Maryi.
Rozpoznaliśmy z łatwością naszą Matkę Boską
Częstochowską z promieniami Ostrobramskiej.
Wszystkie wizerunki Matki Boskiej przyciągają
wzrok, pięknie się prezentują. Niektóre mają coś
charakterystycznego dla danego narodu, kraju,
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np. skośnooka ubrana w kimono z „japońskim”
Dzieciątkiem - Matka Boska Japończyków, czy
Matka Boska narodu hiszpańskiego – z klęczącym
przy Niej świętym Jakubem z kijem pielgrzymim,
muszlą i tykwą.
W krużgankach znajduje się jeszcze jeden polski
akcent – niezwykły obraz z napisem: „Powróć nas
na Ojczyzny łono…”
To Matka Boża Kozielska - patronka
polskich uchodźców.
Bazylika jest hołdem dla Maryi,
która pokornie, z
wielką skromnością
przyjęła wolę Pana i
na słowa Anioła odpowiedziała „tak”.
Z „Przewodnika po
Ziemi Świętej” ks. S.
Jankowskiego: „O
ile kościół dolny jest
hołdem dla pokory,
cichości i posłuszeństwa Maryi, hołdem
dla Jej zjednoczenia
z Bogiem i kontemplacji Tajemnicy
Wcielenia, tak kościół górny – z przepychem wystroju,
dziełami sztuki i
bogactwem motywów – jest hymnem dla tajemnicy
Jej wywyższenia i
godności Bożej Rodzicielki.”
Grota Zwiastowania Do bazyliki wchodziliśmy głównym wejściem. Podziwialiśmy bogato zdobiony, koronkowy fronton z postaciami
4 Ewangelistów, z napisami, wychodzimy - bocznym. Z tej strony bazylika wygląda zupełnie inaczej: doskonale widoczna jest charakterystyczna
kopuła w formie odwróconego kielicha lilii. W
pobliżu rosną palmy daktylowe. Będzie ciekawe
zdjęcie do albumu.
Ruszamy na Górę Karmel do kościoła Stella Maris
na Mszę świętą. Renia M.
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Ofiarujemy nasze dary
Dzieciątku razem z Królami
Człowiek poznaje Boga, spotykając się z
Nim, i na odwrót - spotyka Go w akcie poznania. Spotyka się z Bogiem, kiedy otwiera się
przed Nim z wewnętrznym darem swojego
ludzkiego„ja”, aby przyjąć i odwzajemnić Jego
dar. Królowie Magowie w chwili, w której stają
przed Dzieciątkiem znajdującym się w ramionach Matki, przyjmują w świetle Objawienia
Dar Boga Wcielonego, Jego niewysłowione
poświęcenie dla człowieka w tajemnicy Wcielenia.
W tym samym czasie „otwarli swoje szkatułki z darami”; mowa jest o konkretnych darach, o których mówi Ewangelista, ale nade
wszystko sami się otwarli przed Nim, z wewnętrznym darem swojego serca.
I to jest prawdziwy skarb przez nich ofiarowany, którego złoto, kadzidło i mirra stanowią
tylko wyraz zewnętrzny. Na tym darze polega
owoc Objawienia: poznają Boga i spotykają
się z Nim.
Ten sam Chrystus, który w Betlejem, jako
Dzieciątko, przyjął dary Królów Magów, pozostaje zawsze Tym, przed którym ludzie i całe
narody „otwierają swoje skarby”. Dary ducha
ludzkiego w akcie otwarcia przed Bogiem
wcielonym uzyskują szczególną wartość, stają
się skarbami różnych kultur, bogactwem duchowym ludów i narodów, wspólnym dziedzictwem całej ludzkości.
To dziedzictwo tworzy się i rozszerza
zawsze poprzez tę „wymianę darów”, o której
mówi Konstytucja Lumen gentium. Centrum
tej wymiany jest On: ten sam, który przyjął
dary Królów Magów. On sam, który jest Bogiem widzialnym i wcielonym, przyczyną otwarcia dusz i tej wymiany darów, dzięki której
żyją nie tylko poszczególni ludzie, lecz także
ludy i narody, cała ludzkość.
wybrał E. Klimaniec

Wierzysz, że Bóg narodził się
		
w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie.

Adam Mickiewicz



ozpoczęlismy przygotowanie duchowe na
spotkanie z Maryją w Jej Świętym Wizerunku
Jasnogórskim, który przybędzie do naszej diecezji
21 września 2013 roku i od Suwałk rozpocznie
nawiedzanie wszystkich
wspólnot parafialnych, a
w naszej Parafii będzie
12 października. Do
tego ważnego spotkania przygotowujemy
się modlitwą, która
ma nas poprowadzić
do nawrócenia, przemiany życia i zycia w
prawdzie, którą niesie
Chrystus Pan. Pomogą
nam w tym przygotowaniu misje święte, które
przeżywać będziemy na
początku października.
Chcemy wszyscy odrodzenia Parafii, naszych
rodzin i każdego z nas.
W tym przygotowaniu
zastanówmy się, co my
wiemy o Świętym Wizerunku Jasnogórskim,
czy znamy historię Jego
powstania. Znamy chyba nieźle historię Figury Matki Boskiej, naszej
Pani Sejneńskiej i myślę,
że chętnie ją opowiadamy przybywającym
do naszego Sanktuarium. Ale skoro mamy
się spotkać z Maryją w
Ikonie Jasnogórskiej, to
poznajmy choćby skrótowo Jej dzieje.
Obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej ma bogatą
historię i jest otoczony legendą, która mówi, że
dzieło namalował św. Łukasz Ewangelista na desce
stołu służącego Najświętszej Rodzinie. Został on
przewieziony z Jerozolimy do Konstantynopola,
skąd dalej - na Ruś. Mocy obrazu miał doświadczyć zarządzający Rusią książę opolski Władysław
- za jego przyczyną odniósł zwycięstwo nad wojskami litewskimi i tureckimi oblegającymi Bełz.
Według legendy, gdy zamierzano przewieźć obraz
na Śląsk, konie nie chciały ruszyć. Wówczas książę
Władysław złożył przysięgę, że wybuduje kościół
i umieści w nim obraz oraz ufunduje klasztor, w
którym osadzi zakonników Paulinów. Przysięgi
dotrzymał... Taka historia obrazu zawarta jest w
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najstarszym rękopisie, którego odpis przechowywany jest w jasnogórskim archiwum.
Prawdziwe pochodzenie i czas powstania obrazu
wciąż pozostaje przedmiotem dyskusji specjalistów. Prawdopodobnie
dzieło przywieziono na
Jasną Górę 31 sierpnia
1384 roku - podarował je
Paulinom, których sprowadził do Częstochowy
dwa lata wcześniej, książę Władysław Opolczyk.
Jednak, by łatwiej było
łączyć jubileuszowe obchody, przyjmuje się, że
i Paulini, i Obraz Matki
Bożej, przybyli na Jasną
Górę w roku 1382. Do
dziś niewyjaśniona jest
kwestia, czy klasztor jasnogórski był rzeczywiście, jak mówi legenda,
ufundowany specjalnie
dla cudownego obrazu.
Modlitwa w styczniu

ZA RODZINĘ,
ABY BYŁA BOGIEM
SILNA
- Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej
parafii, aby moc Ducha
Świętego towarzyszyła
w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia
Matki Bożej Jasnogórskiej w Jej Świętym Wizerunku.
- Módlmy się przez wstawiennictwo Królowej
Polski, aby rodziny nasze stawały się Bogiem silne,
budując swoją teraźniejszość i przyszłość na Chrystusie i z Chrystusem. Ciebie prosimy…
Razem z Tobą, Maryjo, prosimy Chrystusa i przyrzekamy stać na straży nierozerwalności małżeństwa,
bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska
domowego oraz umacniać w rodzinach królowanie Jezusa Chrystusa, broniąc czci Imienia Bożego i
wszczepiając w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii.
Matko, proś Swojego Syna, aby dzieci w rodzinach
były wychowywane w oparciu o oblubieńczą miłość
rodziców. Bogarodzico, ochraniaj przed lękiem polskie
rodziny przy spełnianiu swoich chrześcijańskich powinności. (Dziesiątek Różańca: Narodzenie Jezusa)
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Żeby sól nie zwietrzała ...
Hasło roku „Być solą ziemi” jest zaczerpnięte z
Ewangelii. Pan Jezus powiedział do uczniów: Wy
jesteście solą ziemi” (Mt 5, 13a). My, współtworzący
Kościół, jako przedłużenie obecności Chrystusa
wśród ludzi, mamy być solą ziemi, bo sól zapobiega procesom rozkładu i zepsucia. Jako chrześcijanie, naszym poprawnym myśleniem, mówieniem
i działaniem mamy przydawać smaku w różnych
dziedzinach naszego życia. Jako uczniowie Chrystusa winniśmy chronić prawdę, dobro, piękno, by
ich nie zamieniono w fałsz, w zło i brzydotę. Jest
to ważne zadanie, bo przed nami postawił się sam
Chrystus: „ Wy jesteście…”, to oznacza - wy macie
być. W ten sposób Chrystus podkreślił odpowiedzialność Jego uczniów za świat. Od nich zależy,
czy królestwo Boże będzie się rozprzestrzeniać.
W świecie żydowskim sól symbolizowała mądrość.
Chrześcijanie posiadają prawdziwą mądrość. Jest
nią Ewangelia - Słowo Boże. Jeśli jednak przestaniemy zachowywać pouczenia Chrystusa, będziemy podobni do soli zwietrzałej, która nie nadaje
się już do przyprawiania i konserwowania potraw.
Taką sól wyrzuca się jako bezużyteczną. Podobny
los spotka tych, którzy sprzeniewierzą się posłannictwu, do którego zostali wezwani.
Sól ma zostać solą, bo taka jest jej rola. Dlatego,
aby „ być solą dla ziemi” nie możemy swego posłannictwa czyli tożsamości zadanej przez Boga
stracić, ani przesłonić. Nie możemy stać się nijacy,
jak świat, w którym żyjemy, to znaczy odejść od
powołania. Nie możemy stać się zwietrzałym w
swoim wnętrzu, jak są zwietrzałe nieraz ludzkie
losy, bo wtedy stracimy sens istnienia. Tylko wtedy
jesteśmy potrzebni, gdy naszą obecnością pomagać będziemy odkrywać i szukać prawdy u Pana
Boga, w Jego Objawieniu i u męczenników, którzy
za nią cierpieli i oddawali życie. Wówczas ludzka
egzystencja będzie mniej bolesna, a życie człowieka nabierze „smaku”, nabierze znaczenia.
Wy macie„być” solą, a więc otwarci, dostępni,
dyskretnie bliscy, delikatnie obecni, dający smak,
ale nie zakwaszający życia innych. Wiemy, że sól
się rozpuszcza, jakby ginie na rzecz pokarmu, zamiera, by przydać pokarmowi smaku. Gdy my
umieramy dla siebie i otwieramy się z miłością na
drugich, gdy zatracamy się dla naszego „ja” i ofiarujemy się dla „ty”, życie wówczas nabiera smaku,
nabiera wyższej, lepszej jakości.Uczeń Chrystusa
niosąc miłość, sprawiedliwość, prawdę przydaje
smaku życiu, bo one są najzdrowszym pokarmem
i dla naszego ducha. Przykładem dla nas ma być
zawsze Chrystus, o którym tak pięknie powiedział
św. Hieronim:” W pełnym sensie sam Chrystus jest
oczywiście „solą niebiańską”, która nada „swego
smaku” nie tylko temu, co na ziemi i pod ziemią,
lecz także temu, co w niebie”. - Irena-



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, ks. Petras Gucevicius.

Sakrament małżeństwa:
29/12/2012
Katarzyna Skupska i Marek Kalwejt

Sakrament Chrztu Świętego:
25/12/2012 Zuzanna Masianis, Natalia Dąbrowska,
Daria Naruszewicz, Lena Balewicz, Patrycja Ostrowska
26/12/2012 Julia Słowik, Artur Pietruszkiewicz
29/12/2012 Helena Fries

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego, remont okien w Bazylice
i wymianę okien w klasztorze. Ofiary złożyło
2071 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie) na
sumę 200 580 zł.
Janiszewscy Ignacy Wacława,Sejny, Woj. Polskiego
Sojko Władysław Genowefa,Sejny, Woj. Polskiego
Wołkanis Marian Krystyna,Sejny, Piłsudskiego
Pierożyńska Marianna,Sejny, Wojska Polskiego
Majewscy Rajmund Halina,Sejny, 1 Maja
Waszkiewicz Zygmunt Janina,Sejny, Pl. Św. Agaty
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Maksimowicz Adam Wiesława,Sejny, Strażacka
Leonowicz Jan Helena,Sejny, Łąkowa
Kunicki Ryszard, Warszawa
Dudanowicz Wojciech,Gawiniańce
Zubowicz Romuald,Sejny, Parkowa
Anonimowo,Sejny
Myszczyńska Krystyna,Sejny, Wojska Polskiego
Szlaużys Halina,Sejny, Łąkowa
Fiedorowicz Romuald Marianna,Sejny, Parkowa
Jastrzębscy Edmund Helena,Posejny
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Ogórkis Józef Alina,Sejny, Wojska Polskiego
Szczuchniak Romuald Maria,Sejny, Woj. Polskiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Skindzier Jan Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Adamowicz Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Czajkowska Halina,Sejny, Rittlera
Prolejko Grzegorz Lucyna,Sejny, Świerczewskiego
Przekopscy Romuald Stefania
Zubowicz Janina Jakub,Sejny, Nowa
Miszkiel Bogumiła,Sejny, Zawadzkiego
Przekopscy Jarosław Agnieszka,Daniłowce



Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa
Maksimowicz Henryka,Sejny, Zawadzkiego
Anuszkiewicz Krystyna,Sejny, Parkowa
Wróblewska Krystyna,Sejny, 1 Maja
Waboł Helena,Sejny, Piłsudskiego
Kosińscy Edmund Krystyna,Sejny, Łąkowa
Plesiewicz Mieczysław,Sejny, Konopnickiej
Letkiewicz Czesław Daniela,Sejny, Woj. Polskiego
Nowalska Donata,Sejny, 22 Lipca
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Kijewski Zdzisław Anna,Sejny, Zawadzkiego
Pietkiewicz Romuald Zofia,Bubele
Radzewicz Daniela,Sejny, Głowackiego
Gajdzińscy Marian Jadwiga,Sejny, Parkowa
Teodorowscy Stanisław Jadwiga,Sejny, Parkowa
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Kościelak Benigna,Łumbie
Matulewicz Wojciech Barbara,Kielczany
Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Sobuń Andrzej Barbara,Sejny, Konarskiego
Węgrzyk Dominik Małgorzata,Sejny, 1 Maja
Gaus Józef Beata,Sankury
Dąbrowscy Jerzy Anna,Sejny, 11 Listopada
Kwaterscy Rafał Monika,Sejny, Konopnickiej
Wydro Marek Teresa,Sejny, Konarskiego
Misiewicz Lucyna,Sejny, Zawadzkiego
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Czokajło Marian Janina,Sumowo
Jarzębowicz Sebastian Marta,Gryszkańce
Polkowscy Krzysztof Małgorzata,Sejny, 11 Listopada
Sławiński Krzysztof,Łumbie
Skrypko Olgierd Stanisława,Sejny,Woj. Polskiego
Romanowscy Jerzy Halina,Sejny,Woj. Polskiego
Andrulewicz Tadeusz,Świackie
Nowalscy Zdzisław Bożena,Sejny,Woj. Polskiego
Cyruszys Roman Danuta,Sejny,Wojska Polskiego
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny,Żwirki i Wigury
Dąbrowscy Andrzej Leokadia,Babańce
Kuklewicz Witold Anna,Klejwy
Motuk Ryszard Krystyna,Sejny,Nowotki
Poszwa Mariusz Justyna,Babańce
Wołongiewicz Andrzej Danuta,Sejny,Młynarska
Dudanowicz Wojciech,Gawiniańce
Sudnik Radosław Ewa,Sejny,Mickiewicza
Forencewicz Paweł Katarzyna,Jodeliszki
Bank Spółdzielczy,Sejny
Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa
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Ogłoszenia duszpasterskie

U

roczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy
w Kościele już od IV wieku. Przypomina nam ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił
się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem,
że i poganie zostali powołani do wiary. W serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód przynosi
prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. Zatem to
kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej komunii z Bogiem i innymi, do przypomnienia sobie
naszego chrześcijańskiego obowiązku, iż solą autentycznej wiary mamy pociągać innych ku Bogu.
Podczas Mszy Świętej pobłogosławiliśmy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym
zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców:
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i
my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2013) oznacza również
prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat” i stanowi wobec innych
świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju, zwłaszcza w
Roku Wiary!
ziś przypada Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, może także z naszej Parafii(!), aby Dobra
Nowina o zbawieniu przyniesiona przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo Boże – skutecznie dotarła na
wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i wszystkich ludzi spragnionych i poszukujących Boga.
Zebrane dzisiaj ofiary są przeznaczone na Krajowy Fundusz Misyjny. Zadbajmy, aby przy tej okazji nasze
dzieci poczuły się do obowiązku niesienia pomocy rówieśnikom przez modlitwę i wsparcie materialne.
Niech również one staną się misjonarzami miłości i pokoju także wśród najbliższych: w rodzinie i w
gronie kolegów, koleżanek. Dzisiaj dzieci jako kolędnicy misyjni pod troskliwym okiem Pani Katechetki
Małgorzaty Rybki zapukają do niektórych domów i mieszkań, aby pokolędować, przedstawić scenkę
bożonarodzeniową – przyjmijmy ich z miłością, a jeśli zechcemy ich obdarować groszem, to będzie
ofiarowane na pomoc dzieciom na misjach.
przyszłą niedzielę, 13 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”. Będziemy celebrować pamiątkę
publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie,
myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego
życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność
przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz
większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak
kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy
stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne,
wartościowe, prawdziwie wielkie.
spomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do
2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej,
które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.
najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, nawet poza
własną wspólnotę parafialną. W czwartek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy
tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej
wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.
od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie.
Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli
jedno! Nasza osobista komunia z Bogiem musi się przekładać na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi
w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste
modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.
naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżyjmy je w duchu bożonarodzeniowej
radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. Mają one na celu spotkanie
się z naszymi parafianami, wspólną modlitwę i rozmowę o tym, co ważne w rodzinie, podzielenie się radościami i smutkami. Także rozmowa o aktualnych wydarzeniach w Parafii i o planach na przyszłość.
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Intencje mszalne 06-20.01.2013 r.
NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO,
6 stycznia 2013
07:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Zofii w dniu urodzin
Kaplica Sióstr: +Edward Olejniczak (greg)
08:30 +Zofia Szyryńska (7 rocz.) +Józef ich rodzice
i rodzeństwo
10:00 +Antoni +Józefa +Wacław Michałowscy
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: O błog.
Boże dla kapłanów z naszej Parafii i członków Nieustającego Różańca
13:00 LT: +Edward Żukowski (4mc)
17:30 +Ludwik Bykowski (10mc)
PONIEDZIAŁEK, 7 stycznia 2013
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Konstanty Stasel (8 rocz.)
08:00 +Józef Polanis (6mc)
17:30 +Lucjan Karłowicz
WTOREK, 8 stycznia 2013
06:30 +Julian +Gabriela +Maria Szyłejko
08:00 O błog. Boże dla rodz. Urodów
08:00 +Karol +Wiktoria +Teresa z rodz. Uroda
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
17:30 +Marianna Janulewicz (m-c od pogrzebu)
ŚRODA, 9 stycznia 2013
06:30 +z rozdz.. Misiukanisów i Niewulisów
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Wacław +Weronika +Czesław +Henryka
z rodz. Gobczyńskich i Pietkiewiczów
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
CZWARTEK, 10 stycznia 2013
06:30 +Anna +Bronisław Doboszyńscy
+Jan +Marianna Zabielscy
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Stefan (5 rocz.) +Andrzej (15 rocz.)
Puczyłowscy
10:00 Msza św. w Hospicjum
17:30 +Edward +Genowefa z rodz. Sadkowskich
PIĄTEK, 11 stycznia 2013
06:30 +Zofia Klidzio (m-c od pogrzebu)
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Anna Masianis (9 rocz.) +Marian
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla
Joanny Staniewicz w 30 rocz. urodzin
SOBOTA, 12 stycznia 2013
06:30 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan i z rodz.
Dziemidów, Domelów i Marcinkiewiczów
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Kazimierz (11 rocz.) +Wiktoria (8 rocz.)
Chmielewscy
17:30 +Józef Fidrych (4 rocz.)
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO,
13 stycznia 2013
07:00 +Zofia +Feliks Staniewicz
08:30 +Kazimierz +Stefania Stabińscy
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10:00 +Edward Olejniczak (greg)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Bartka
Milewskiego w 2 rocz. urodz. i dla rodziny
13:00 LT: +Magdalena i z rodz. Leończyk
Krasnowo: +Anna Łobik
17:30 +Marian Zdankiewicz (7 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 14 stycznia 2013
06:30 +Stefan +Stanisława +Janusz
i z rodz. Doboszyńskich
08:00 +Tadeusz Rasiul (9mc)
08:00 +Maria Tomkiewicz (15 rocz.) i z rodz.
Tomkiewiczów i Maksimowiczów
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
17:30 +Bernard +Zofia Biziewscy
WTOREK, 15 stycznia 2013
06:30 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Anna Dąbrowska
08:00 +Leokadia Kaufman (2mc)
17:30 +Franciszek Miszkiel (4mc)
ŚRODA, 16 stycznia 2013
06:30 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Regina Andrejczyk (10mc)
08:00 +Benedykt Buraczewski (6mc)
17:30 +Grzegorz Matan (8mc)
CZWARTEK, 17 stycznia 2013
06:30
08:00 +Stanisław Moroz (1 rocz.)
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Mieczysław Ignatowicz
+Anna +Stanisław
17:30 +Stanisław Adamowicz (8 rocz.)
+Czesław Żegarski (6mc)
PIĄTEK, 18 stycznia 2013
06:30 O błog. Boże i ulgę w cierpieniu
dla Leokadii
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Albina +Franciszek Budowicz
08:00 +Anna +Józef +Maria Masianis
17:30 +Genowefa +Józef Polanis
SOBOTA, 19 stycznia 2013
06:30 +Domicela +Antoni +Piotr Wieczorek
08:00 +Edward Olejniczak (greg)
08:00 +Marianna +Piotr +Stanisław +Bolesław
Kuzyk
17:30 +Mirosław Kasprzycki (7mc)
17:30 +Waleria Sojka (3mc)
NIEDZIELA II ZWYKŁA, 20 stycznia 2013
07:00 +Józef Koronkiewicz (1 rocz.)
08:30 +Maria Grycel (11mc)
10:00 +Edward Olejniczak (greg)
11:30 Za parafian
13:00 LT: O błog. Boże i zdrowie dla Natalii w 50
rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Oliwii w 6 rocz.
urodz. i dla rodziny
SIEWCA

Ks. Grzegorz Kunko

Do marszu!
Gotowi!
Start!

J

eszcze słychać głośno wykrzykiwane przez ludzi
całego świata cyfry oznaczające ostatnie sekundy Starego Roku 2012 aż tu nagle rozpoczęło się
wielkie odliczanie dni do pieszej pielgrzymki z
Sejn na Jasną Górę.
Tysiące Polaków przygotowuje się do wędrówki
przed tron Matki Bożej. Rekolekcje w drodze są
okazją do nawrócenia, pogłębienia wiary i podejmowania ważnych życiowych decyzji. Podczas
pielgrzymki jest miejsce na powagę i śmiech, na
śpiew i ciszę, na rozmowę i zasłuchanie. Obok
chwil radosnych, pojawiają się także momenty
podniosłe i skłaniające do refleksji.
Na pieszy, pielgrzymi szlak z diecezji ełckiej, co
roku wyrusza ponad tysiąc wiernych. Głównym powodem pielgrzymowania będzie przygotowanie
się religijne do powitania we wszystkich parafiach
Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Wiele osób wyruszy do Sanktuarium Maryjnego w
Ostrej Bramie we wspomnianej intencji. Odwagi!
Nie bójcie się! O ile to możliwe warto podjąć trud
i wysiłek, aby osobiście zaprosić Maryję Jasnogórską do naszej parafii z nadzieją, że przyjdzie do nas
w Cudownym Wizerunku.
Pielgrzymkowe dni tylko pozornie wydają się do
siebie podobne. Codziennie odprawiana jest Msza
święta, w drodze pielgrzymi śpiewają Godzinki,
odmawiają różaniec i koronkę do Miłosierdzia
Bożego, biorą udział w rozmyślaniach i słuchają
konferencji. Dzień kończą Apelem Jasnogórskim.
Poszczególne punkty programu przeplatane są
radosnymi śpiewami i tańcami. Pielgrzymkowy
śpiewnik zawiera nie tylko podniosłe utwory. Są
w nim przede wszystkim piosenki, które porywają
i duszę i ciało do wytrwania w trudnym marszu.

Modlitwa i budowanie wspólnoty w grupie to
najważniejsze zadania pielgrzymów. Bez tego,
wędrowanie nie miałoby sensu. W kolejnych wydaniach „Siewcy” pojawią się artykuły opisujące
praktyczne przygotowanie się do pielgrzymki i
porady przydatne podczas marszu.

Wizyta duszpasterska
- plan kolędy
Poniedziałek, 7 stycznia – ul. Konarskiego
domki - dokończenie; ul. Elektryczna i Kolonia
Sejny; Zawadzkiego 10,12
Wtorek, 8 stycznia – ul.Zawadzkiego
2,5,7,14,18,19,20;
Środa, 9 stycznia – ul. Zawadzkiego – dokończenie; Emilii Plater 1,6,8;
Czwartek, 10 stycznia - ul. Wojska Polskiego
9, 11, 13, 15, 17;
Piątek, 11 stycznia - ul. Wojska Polskiego 19,
19a, 19b, domy jednorodzinne;
Sobota, 12 stycznia (od g. 9.00) – Sankury i
Krasnowo; Daniłowce; Sumowo; Skustele i Łopuchowo; Babańce.
Poniedziałek, 14 stycznia - ul. Wojska Polskiego
21, 60, 60c;
Wtorek, 15 stycznia - ul. Wojska Polskiego 62;
ul. Parkowa;
Środa, 16 stycznia – ul. Świerczewskiego; ul. Nowotki, Kasztanowa, Wierzbowa, Broniewskiego,
Akacjowa, Brzozowa, Topolowa, Cisowa, Lipowa,
Dębowa, Klonowa;
Czwartek, 17 stycznia - ul. 1 Maja; ul. Piłsudskiego
22, 36, 38;
Piątek, 18 stycznia - ul. Piłsudskiego – dokończenie oraz Plac Św. Agaty;
Sobota, 19 stycznia (od g. 9.00) – Kielczany i Nowosady, Posejanka, Degucie i Grudziewszczyzna,
Dusznica, Gryszkańce.
Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30
(suma), 13:00 (w jęz. lit.), 17:30, w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30.
W kaplicy dojazdowej w Krasnowie w niedzielę
o godz. 13.00;
w kościółku w Żegarach – w niedzielę g. 10.00 (w jęz. lit.)
w kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.
Kancelaria parafialna w okresie kolędowym
czynna: wtorek, piątek przed południem (9.00-10.30),
a w soboty po południu (15.30-17.00).
Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy
i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30
w pilnych sprawach tel. 87 5163090
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Z ŻYCIA PARAFII
Kolędnicy Misyjni K+M+B 2013

My, kolędnicy misyjni, cieszymy się,
gdy otwieracie przed nami drzwi i
wspaniałomyślne serca. Będziemy śpiewali, żeby sprowadzić na wasze domy
i mieszkania błogosławieństwo Boże i
zebrać trochę grosza na liczne projekty, które dzieciom w dalekich krajach
pozwolą przeżyć kolejne dni i zaznać
odrobiny radości bożonarodzeniowej. W ich imieniu dziękujemy wam za
waszą hojność. Niech Boże Dziecię
błogosławi na każdy dzień Nowego
2013 Roku.
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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