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O mój JEZU! Przebacz nam nasze grzechy,  
zachowaj nas od ognia piekielnego  

i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej  
potrzebują TWOJEGO MIŁOSIERDZIA...
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Niewątpliwie w dzisiejszych czasach śmierć 
uznawana jest za fakt. Nie chcemy się nad 

nią zastanawiać  i w ten sposób zamykamy przed 
sobą możliwość odkrycia jej głębokiego wymiaru. 
Czy śmierć, z punktu widzenia naszych wcze-
śniejszych rozważań, oprócz tego, że jest faktem, 
nie jest również problemem? Ale problem, którego 
nie można rozwiązać, jeśli przez rozwiązanie 
rozumiemy wniosek czy satysfakcjonującą od-
powiedź na postawione pytanie. Problem ten 
wynika z tego, że istota ludzka nie chce umierać: 
„Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, bez rozsądku 
czy wbrew rozsądkowi nie mam ochoty umierać”. 

Ponieważ człowiek nie chce umierać, odbiera  
śmierć jako atak z zewnątrz, jako coś, co 

uderza w jego największe pragnienia, jako coś, 
co istnieje, ale istnieć nie powinno. Człowiek 
kocha, myśli i działa tak, jak by nie musiał umrzeć. 
Pracuje z nadzieją, że jego dążenia będą trwać. 
Dlatego śmierć jest dla niego dramatem, wielką 
tragedią. Filozoficzny pogląd, który uznaje czło-
wieka za „fenomen życia” i nazywa go „bytem 
ku śmierci” (M. Heidegger) stoi w sprzeczności 
z ludzkim doświadczeniem, gdyż człowiek z ca-
łych sił przywiązuje się do życia i raczej wolałby, 
aby nazywano go „bytem ku życiu”. Nawet samobójca nie chce pozbyć się życia, a raczej uwolnić się 
od tego, co sprawia, że jest ono nie do zniesienia.                

 (z książki  Wierzę wybrał Eugeniusz)

               

POWIERZAM DUCHA MOJEGO
Pragnę ukryć się w tym sercu, które zostało przebite z miłości dla mnie. w nim odnajduję swoje 
ukojenie, w nim jest zawarte wszystko, czego potrzebuję. Jezu, pokazuj mi, w jaki sposób mogę 
przyczyniać się do tego. 
1 LISTOPADA  Mt 5,1-12a  Odnajdywać szczęście w tym, co po ludzku wydaje się nie do przyjęcia, 
znaczy stawać się uczestnikiem Chrystusowych błogosławieństw. Jezu, pomagaj mi patrzeć na moje 
przeżywanie ubóstwa, smutku, milczenia, sprawiedliwości, miłosierdzia, pokoju i prześladowania w 
świetle Twojej nauki.
2 LISTOPADA   Łk 23,44-50   Nasze codzienne życiowe zmagania, w których przychodzi nam potwierdzić 
wierność Bogu, zmierzają do ostatecznej próby, która będzie miała miejsce w godzinę naszej śmierci. 
Oby okazało się w tej chwili, że z pewnością wypowiemy słowa  będące potwierdzeniem naszej wiary 
w spotkanie z Bogiem w wieczności. 
6 LISTOPADA  Łk 14,15-24  Obym nigdy nie odrzucił zaproszenia Jezusa na spotkanie z Nim. Mamy 
docenić każde poruszenie naszego serca, które wzywa nas do modlitwy, ono bowiem jest wezwaniem 
naszego Pana do spotkania z Nim.

ŚMIERĆ – FAKT, PROBLEM CZY TAJEMNICA?
PRAWDY WIARY
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Mt 10,37-42
Jezus, widząc tłumy, 

wyszedł na górę. A 
gdy usiadł, przystąpili 
do Niego Jego ucznio-
wie. Wtedy  otworzył 

swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni 
na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy 
łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy 
wprowadzą pokój, albowiem oni będą nazwani synami 
Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości, albowiem, do nich należy króle-
stwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie 
wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie 
wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i ra-
dujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych oraz ju-
trzejsze wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

zachęca nas, byśmy skierowali wzrok ku ostatecznemu 
celowi naszej ziemskiej pielgrzymki: ku niebu. Gdy idziemy 
za Chrystusem – Drogą, Prawdą i Życiem – myśl o niebie 
napełnia nas spokojem i odwagą, których potrzebujemy, aby 
pośród trudów codzienności, zachować niezłomną nadzieję, 
że kiedyś będziemy mieli udział w wielkiej radości świętych 
obcowania. „Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni 
cisi, błogosławieni czystego serca, błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój, błogosławieni którzy cierpią prześla-
dowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy kró-
lestwo niebieskie”. Kościół przypomina nam dziś te słowa 
i wskazuje na świętych jako tych, którzy „przyszedłszy z 
wielkiego ucisku i opłukawszy swe szaty w krwi Baranka” 
(por. Ap 7,14), zaczerpnęli obficie ze skarbca odkupienia. Oni 
dziś poprzedzają nas w radości niebiańskiej liturgii; są dla 
nas wzorem ewangelicznych cnót i wspomagają nas swym 
nieustannym wstawiennictwem.  (Anioł Pański 1 X 1995)

Gdy faryzeusze do-
wiedzieli się, że 

Jezus zamknął usta 
saduceuszom, zebra-
li się razem, a jeden 

z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na 
próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest 
największe?». On mu odpowiedział: « „Będziesz miłował 
pana Boga swego całym sercem, całą swoją duszą i 
całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze 
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz 
miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych 
dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
Kochać Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich 
sił znaczy kochać twego Boga, który się objawił w Chry-
stusie. W mocy Ducha Świętego miłość ożywia moralne 
postępowanie chrześcijanina, jest drogowskazem i źró-
dłem mocy dla wszystkich pozostałych cnót, tworzących w 
nas strukturę nowego człowieka. Miłość ożywia i inspiruje 
praktykowanie wszystkich cnót. Jest ona „więzią doskona-
łości”; jest formą cnót, wyraża je i porządkuje między sobą; 
jest źródłem i  celem ich chrześcijańskiego praktykowania. 
Miłość usprawnia i oczyszcza naszą ludzką zdolność miło-
wania. Podnosi ją do nadprzyrodzonej doskonałości miłości 
Bożej. Jako chrześcijanie jesteśmy zawsze powołani do 
miłości. (Katecheza 13 X 1999)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA  XXX  ZWYKŁA - 25 X 2020 UROCZ. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 1 XI  2020

Nie uważaj, że jesteś lepszy od innych, abyś przypadkiem nie 
okazał się gorszy w oczach Boga, który wie wszystko, co jest w 
człowieku. Nie przechwalaj się, że uczyniłeś coś dobrego, bo Bóg 
sądzi inaczej niż ludzie i często nie podoba Mu się właśnie to, co 
podoba się ludziom.
Jeżeli masz w sobie coś dobrego, to aby wytrwać w pokorze, 
pamiętaj, że są lepsi od ciebie. Nie szkodzi, że uniżysz się przed 
wszystkimi, ale szkodzi, i to bardzo, jeżeli choć ponad jednego 
się wywyższysz. Pokornemu towarzyszy pokój ducha, a w sercu 
pyszałka często gości zawiść i gniew.

Tomasz a’Kempis - 
 O Naśladowaniu Chrystusa

Mt 22, 34-40
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K ALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXX ZWYKŁA, 25 X 2020
Słowo Boże: Wj 22,20-26; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22,34-40;
PONIEDZIAŁEK, 26 X
Słowo Boże: Ef 4,32-5,8; Łk 13,10-17;
WTOREK, 27 X
Słowo Boże: Ef 5,21-33;  Łk 13,18-21;
ŚRODA, 28 X - Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Słowo Boże: Ef 2,19-22;  Łk 6,12-19;
CZWARTEK, 29 X
Słowo Boże: Ef 6,10-20; Łk 13, 31-35;
PIĄTEK, 30 X
Słowo Boże: Flp 1,1-11; Łk 14, 1-6;
SOBOTA, 31 X
Słowo Boże: Flp 1,18b-26; Łk 14, 1. 7-11;

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (54)

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

MAŁE ORGANY  
Z KAPLICY BYŁEGO 

GIMNAZJUM  
BISKUPIEGO

UOCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH,1 XI 2020
Słowo Boże: Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5, 1-12a;
PONIEDZIAŁEK, 2 XI - Wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych
Słowo Boże: Dn 12,1-3; Rz 6,3-9; J 11, 32-45;
WTOREK, 3 XI
Słowo Boże: Flp 2,5-11; Łk 14, 15-24;
ŚRODA 4 XI - św. Karola Boromeusza, biskupa
Słowo Boże: Flp 2,12-18; Łk 14, 25-33;
CZWARTEK, 5 XI
Słowo Boże: Flp 3,3-8a; Łk 15, 1-10;
PIĄTEK, 6 XI
Słowo Boże: Flp 3,17-4,1; Łk 16, 1-8;
SOBOTA, 7 XI
Słowo Boże: Flp 4,10-19; Łk 16,9-15;

Ksiądz proboszcz F. Pogorzelski z Pawłówki w 1956 
roku zwrócił się do Kurii Diecezjalnej w Łomży z prośbą 
o pozwolenie nabycia 6 głosowych organów, które po-
siada parafia w Sejnach, a które służyły w kaplicy byłego 
Gimnazjum Mniejszego w obiekcie poklasztornym.
Kuria Diecezjalna pisemnie zwróciła się do Proboszcza 
Parafii w Sejnach Ks. kan. Antoniego Wężyka, prosząc 
o wyjaśnienie. Ksiądz Wężyk odpisał, informując że, 6 
głosowe organy od wieków znajdują się w prawej części 
chóru kościoła sejneńskiego. Natomiast takie 6 głosowe 
organy z kaplicy byłego Gimnazjum Biskupiego już nie 
istnieją. W czasie II wojny światowej w poklasztornych 
pomieszczeniach było między innymi przedszkole nie-
mieckich dzieci. Wiele piszczałek ze wspomnianych 
organów zostało wyjętych, popsutych, a reszta, wraz 
z szafą, została w 1943 roku doszczętnie zniszczona i 
spalona przez niemieckich okupantów.

Niniejszy tekst sporządzono na podstawie zachowanej 
korespondencji w archiwum parafii.

Eugeniusz 

Aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał 
w służbie człowiekowi.

Papieskie Intencje Modlitwy - listopad 2020
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Wypominki

Wypominki są jednym ze wielu znaków wyrażania naszej modlitewnej pamięci o zmarłych. Ich tradycja sięga X 
wieku. Wśród różnego rodzaju form modlitewnej pamięci o zmarłych szczególne miejsce zajmują wypominki. 

Jest specjalne nabożeństwo za zmarłych, podczas którego wyczytywana jest lista imion i nazwisk zmarłych osób, 
które wierni chcą w modlitwie polecać Bogu. Wierni wypisują na kartkach nazwiska swoich zmarłych krewnych 
i wraz z dobrowolną ofiarą przynoszą je do parafialnej kancelarii lub kościelnej zakrystii. Ksiądz sporządza 
listę nazwisk zmarłych, którą odczytuje podczas nabożeństwa wzywając zebranych do modlitwy w ich intencji. 
Najczęściej wierni odmawiają w intencji zmarłych różaniec lub tradycyjną modlitwę „Wieczny odpoczynek”.
Wypominki często funkcjonują w dwojakiej odmianie jako listopadowe (miesięczne) – gdy imię zmarłego wyczytuje 
się podczas listopadowego nabożeństwa za zmarłych oraz roczne – gdy zmarłych wspomina się przez cały rok, 
w każdą niedzielę przed Mszą św.
Od dyptyków do wypominek
Modlitwa za zmarłych praktykowana jest w Kościele od II wieku, a od III wieku Kościół modli się za zmarłych 
w czasie Eucharystii. Stopniowo przyjęła się też znana do dzisiaj praktyka odprawiania Mszy św. za zmarłych 
pokutujących w czyśćcu.
W liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na których chrze-
ścijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników 
i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno toteż trwało to bardzo długo. Drugą listę, 
listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona świętych Wreszcie trzecia 
lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło 
je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił 
Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców.
Z biegiem lat dyptyki zastąpiono wspomnieniami nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których 
Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi.
Dusze czyścowe czekają na naszą pomoc!
Kościół modli się za wszystkich zmarłych, szczególnie w listopadzie. To miesiąc modlitewnej solidarności żyjących 
z pokutującymi w czyśćcu. Potrzebują oni modlitwy żyjących, aby skrócić okres pokuty i zjednoczyć się z Bogiem 
w niebie. Dusze po śmierci nie mogą już nic uczynić w swojej sprawie i dlatego potrzebują modlitwy żyjących.
Czyściec to stan, w jakim znajdują się dusze, które zeszły z tego świata w takim stanie grzeszności, który nie 
pozwala im na pełne zjednoczenie z Bogiem w niebie. Według św. Katarzyny Genueńskiej, która pisała o tajemnicy 
czyśćca, największą karą dla duszy czyśćcowej jest tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza ludzka poznając po 
śmierci Boga jako pełnię miłości pragnie zjednoczenia z Nim a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego 
godna i sama szuka możliwości oczyszczenia. Bóg odpowiada na to pragnienie duszy poprzez czyściec, dlatego 
też jest on dziełem miłosierdzia Boskiego.
Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze 
Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Dogmat ten opiera się na przesłankach Pisma Św. oraz na sięgającej 
II w. tradycji kościelnej. Podkreśla on dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary oraz to, że wierni 
żyjący na ziemi mogą dopomóc duszom czyśćcowym.

Źródło: KAI/ pierzchalski.ecclesia.org.pl

znak wiary i modlitwa za zmarłych
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Bóg nie stworzył cierpie-
nia ani go nie chce dla 

każdego z nas. Cierpienie 
weszło na świat jako jedna z 
konsekwencji grzechu. I tak 
do nas dociera, zawinione 
czy zupełnie niewinne jest 
często skutkiem błędów 
ludzkich, złych wyborów, 
grzechu, wypadków loso-
wych, przyczyn od nas nie-
zależnych (np. kataklizmy…).
Cierpienie samo w sobie jest 
bezsensowne. Ponieważ 
jednak dotyczy życia każdego człowieka w wszystkich 
jego wymiarach: fizycznym, psychicznym, duchowym, 
Jezus przychodząc na świat, wziął na siebie nasze 
cierpienia, aby pokazać nam, jak przeżywać cierpienie, 
aby nie stracić godności i nadać mu sens oraz wartość 
zbawczą. O nim mówi prorok Izajasz: „On się obarczył 
naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści… On był 
przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. 
Spadła Nań chłosta zbawienia dla nas, a w Jego ranach 
jest nasze zdrowie” (Iż 53,4-5). Cierpienie  stawia nas w 
sytuacji bezradności, lęku, smutku, wielkiej samotności. 
Doświadczył go także Jezus w ciągu całego swojego 
życia, a szczególnie podczas męki. Jak Jezus przygo-
towuje nas do podjęcia cierpienia? Widzimy to podczas 
Jego modlitwy w Ogrójcu (por. Mk,32-41).
Zabiera do Ogrójca trzech swoich uczniów, i wtedy: „po-
czął drżeć i odczuwać trwogę. Rzekł do nich: «Smutna 
jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie»” 
(Mk, 33-34). 
Jezus wobec nadchodzącej męki odczuwa trwogę, lęk, 
cierpienie, samotność. Nie udaje jednak superbohatera, 
który sobie ze wszystkim radzi. Rozmawia o tym ze 
swoim Ojcem na modlitwie, prosi Go, aby oddalił od 
Niego to cierpienie, jest jednak cały gotowy i otwarty 
na przyjęcie woli Ojca. 
Prosi także swoich przyjaciół, aby byli blisko Niego, aby 
wspierali Go swoim czuwaniem na modlitwie. Mówi im 
o swoich uczucia smutku i lęku. Pokazuje im swoją bez-
radność i trwogę. Św. Łukasz pisze: „Jego pot był jak 
gęste krople krwi, sączące się na ziemię” (Łk 22,44). 

Cierpienie to rzeczywistość tajemnicza i bolesna, przed którą naturalnie 
się wzdrygamy, której unikamy i przed którą uciekamy.

Boży sposób na cierpienie

Mów o innych tak, jak chciałbyś, aby mówiono 
o tobie. Cnota, która skłania do mówienia 

zawsze prawdy, nosi nazwę prawdomówności, 
szczerości lub otwartości.
Podstawowe wykroczenia przeciw temu przyka-
zaniu według katechizmu to: „Kłamstwo, które 
polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszu-
kania” (Św. Augustyn, De men dacio, 4,5: PL 
40,491). Kłamstwo jest najbardziej bezpośred-
nim wykroczeniem przeciw prawdzie. Kłamać 
oznacza mówić lub działać przeciw prawdzie, 
by wprowadzić w błąd. „Ciężar kłamstwa mierzy 
się naturą prawdy, którą ono zniekształca, zależ-
nie od okoliczności, intencji jego autora, krzywd 
doznanych przez tych, którzy są jego ofiarami. 
Kłamstwo samo w sobie stanowi jedynie grzech 
powszedni; staje się ono grzechem śmiertelnym, 
gdy poważnie narusza cnotę sprawiedliwości 
i miłości” (KKK 2484).
Pochopny sąd – kto nawet milcząco uznaje za 
prawdziwą – bez dostatecznej podstawy – moral-
ną wadę bliźniego. Obmowa – kto bez obiektywnie 
ważnej przyczyny ujawnia wady i błędy drugie-
go człowieka osobom, które o tym nie wiedzą. 
Oszczerstwo – kto bez wypowiedzi sprzeczne 
z prawdą szkodzi dobremu imieniu innych i daje 
okazję do fałszywych sądów na ich temat. Ob-
mowa i oszczerstwo niszczą dobre imię i cześć 
bliźniego – czytamy w Katechizmie. Gdyż każdy 
ma naturalne prawo do czci, do dobrego imienia 
i szacunku. To, co najbardziej zaskakujące, że 
musimy także uważać na pochlebstwo lub komple-
menty, które są grzechem, jeśli przyczyniają się do 
powstania wad lub grzechów ciężkich u bliźniego 
lub utwierdzają go w czynieniu zła. 

O. Piotr M. Socha OFMCONV

CNOTA PRAWDY
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Możemy sobie wyobrazić 
przerażenie i zagubienie 
uczniów Jezusa. Zawsze wi-
dzieli swego Mistrza pełnego 
mocy, jak uzdrawiał, uwalniał 
od demonów, wskrzeszał, 
głosił słowo z mocą. Z teraz 
jest nie do poznania. Nie wie-
dzą co czynić i uciekają w lęk 
i sen. Pozostawiają Jezusa 
samego… „Szymonie, śpisz? 
Jednej godziny nie mogłeś 
czuwać?” (Mk 14,37).
Czy i my nie jesteśmy po-

dobni do Piotra, Jakuba i Jana? Kiedy stajemy wobec 
człowieka cierpiącego, nie wiemy, co powiedzieć, jak 
go wesprzeć. Jednak w tych właśnie momentach naj-
ważniejsze jest być razem, bez zbędnych słów. Otarcie 
łez, podtrzymanie za rękę, przytulenie, wspólna modli-
twa, wysłuchanie, czy po prostu milczenie razem są 
bezcennym darem!
Czego uczy nas Jezus swoim własnym podejściem 
do cierpienia? Przede wszystkim, aby się nie izolować 
w cierpieniu, nie chować, nie zamykać w sobie. Nawet 
jeśli jest to bardzo trudne, trzeba nam dzielić się każdym 
rodzajem cierpienia; tym duchowym, fizycznym czy 
psychicznym z Bogiem na modlitwie i z przyjaciółmi. 
Wobec Boga możemy być szczerzy, mówiąc jak prze-
żywamy te momenty. Przyjaciół możemy poprosić, aby 
nawet nie rozumiejąc nas, pozostawali blisko, by dzielili 
się z nami to trudne doświadczenie.
Cierpienie samo w sobie nie ma sensu. Jednak przyjęte 
z Jezusem i ze względu na Niego nabiera wartości 
zbawczej i ofiarowane za siebie czy innych może być 
źródłem wielu łask. Patrząc na Jezusa w czasie Jego 
drogi krzyżowej i śmierci na krzyżu, możemy uczyć się 
od Niego tej wielkiej ludzkiej godności w przeżywaniu 
cierpienia. On był cały czas skupiony na innych, dla 
innych, nie myślał o sobie. Nawet na drodze krzyża 
pocieszał, przyjmował pomoc, powstawał z upadków, 
oddał wszystko… Tylko miłość bez granic nadaje sens 
cierpieniu człowieka! 

S. Anna M. Pudełko Apostolinka,  
Psychopedagog Powołania.

Cierpienie to rzeczywistość tajemnicza i bolesna, przed którą naturalnie 
się wzdrygamy, której unikamy i przed którą uciekamy.

Boży sposób na cierpienie

Większość z nas, o bliskich zmarłych, pa-
miętamy przez cały rok liturgiczny. Jednak 

to listopad jest najbardziej związany z modlitwą 
za nich ofiarowaną. Szczególną formą pomocy, 
jaką im możemy ofiarować, jest uzyskanie odpu-
stu w ich intencji.

Odpust jest to darowanie przed Bogiem  
kary doczesnej za grzechy,  

zgładzone już co do winy. (KKK 1471)
Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, 
a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar docze-
snych, będących skutkiem grzechów. (KKK 1498)

JAK UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY 
ZA ZMARŁYCH?

* W dniach 1-8 listopada za pobożne nawiedzenie 
cmentarza oraz odmówienie jakiejkolwiek mo-
dlitwy w intencji zmarłych można uzyskać raz 
dziennie odpust zupełny za jednego zmarłego, 
szczególnie dla dusz w czyśćcu cierpiących.

* 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych, we wszystkich kościołach i ka-
plicach kanonicznie erygowanych można uzy-
skać odpust zupełny za zmarłych, nawiedzając 
kościół lub kaplicę, odmawiając „Ojcze nasz”, 
„Wierzę w Boga” i modlitwę w intencjach Ojca 
Świętego.

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU 
ZUPEŁNEGO

* spowiedź św., stan łaski uświęcającej, brak 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet 
lekkiego;

* przyjęcie Komunii św.;
* modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Największą pomocą naszym Zmarłym jest 
Msza święta ofiarowana w ich intencji.

Pomagamy tym, którzy odeszli...
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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
 w sieci: sejny.diecezja.elk.pl, tt: @ParafiaSejny  fb: @ParafiaSejny
 Konto bankowe: BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
 Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ParafiaSejny@gmail.com
 Wikariusze: ks. Jarosław Kalinowski,     ks. Mariusz Niedziałkowski;      rezydent: ks. Adam Łosiewski

04/10/2020 Miłosz Łagowski

10/10/2020
  Teresa Rogucka i Mariusz Hołubowicz

Odeszli do wieczności:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

U Stanisław Rugienis, Sejny, l. 92,  
zm. 12/10/2020

U Helena Krejczman, Stabieńszczyzna, 
l. 90, zm. 14/10/2020

OFIARODAWCY NA REMONT

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy zło-
żyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w Roku 
Pańskim 2020: 

Szulewscy Irena Stanisław, Łumbie 
Buchowscy Jadwiga Czesław, Łumbie 
Dejnerowicz Genowefa Jerzy, Łumbie
Leonczyk Danuta Witold, Łumbie
Leonczyk Bronisława Eugeniusz, Łumbie
Andrejczyk Stanisław, Posejanka
Andrejczyk Józef, Posejanka
Androsiuk Agnieszka Romuald, Posejanka
Bizio Ewa Leszek, Posejanka
Bizio Anna Krzysztof, Posejanka
Czeszkiewicz Halina, Posejanka
Miszkiel Marta Mirosław, Posejanka
Sapiega Irena, Posejanka
Hołubowicz Dorota Henryk, Posejanka
Polimscy Anna Rajmund, Posejanka
Milewscy Barbara Ryszard, Łumbie
Kościelak Danuta Stanisław, Łumbie
Wołukanis Krystyna Stanisław, Łumbie

W OSTATNIM CZASIE : Milewscy Marzena Paweł, Łumbie
Niewulis Aniela Julian, Łumbie
Niewulis Bogusława Witold, Łumbie
Jarzębowicz Zbigniew, Łumbie
Łostowscy Teresa Lech, Łumbie
Kruszyłowicz Marta Robert, Łumbie
Koneszko Wioletta Sławomir, Łumbie
Sienkiewicz Krystyna Albin, Łumbie
Dąbrowscy Agnieszka Jarosław, Łumbie
Budowicz Alicja Romuald, Gawiniańce
Buchowscy Genowefa Wacław, Zaleskie
Polens Marianna Eugeniusz, Zaleskie
Polens Maria Czesław, Zaleskie
Polens Ilona Wojciech, Zaleskie
Palewicz Aneta Ryszard, Zaleskie
Pawłowscy Renata Marek, Zaleskie
Polkowscy Martyna Paweł, Zaleskie
Bartnik Ewelina Krzysztof, Zaleskie
Tydman Bożena Marek, Zaleskie
Ogurkis Wioletta Dariusz, Zaleskie
Raudonowicz Bożena Tomasz, Zaleskie
Wołągiewicz Bożena Czesław, Zaleskie
Wołągiewicz Elżbieta Jarosław, Zaleskie
Maksimowicz Zofia Janusz, Zaleskie
Gałażyn Katarzyna Marcin, Zaleskie
Jastrzębscy Helena Stanisław, Zaleskie
Pachutko Barbara Zdzisław, Zaleskie
Dzimitko Zofia Dariusz, Zaleskie
Moroz Helena Romuald, Zaleskie
Moroz Mirosław, Zaleskie
Przeborowscy Maria Marian, Zaleskie
Przeborowscy Maryla Stanisław, Zaleskie
Małkińscy Edyta Krzysztof, Zaleskie
Szyryńscy Krystyna Andrzej, Gryszkańce
Sapiega Krystyna Stanisław, Gryszkańce
Chmielewscy Anna Andrzej, Gryszkańce
Ołów Eugenia Zenon, Gryszkańce
Jodzis Zofia, Gryszkańce
Jarzębowicz Fabian, Gryszkańce
Jarzębowicz Marta Sebastian, Gryszkańce
Miszkiel Elżbieta, Stabieńszczyzna
Jurkiewicz Izabela Krzysztof, Stabieńszczyzna
Jachimowicz Bożena Stanisław, Stabieńszczyzna
Rutowicz Helena Zbigniew, Stabieńszczyzna
Galińscy Bożena Krzysztof, Stabieńszczyzna
Andruszkiewicz Krystyna Jerzy, Radziuszki
Chrulscy Maria Andrzej, Radziuszki
Różańscy Katarzyna Wojciech, Radziuszki



9Nr 288/2020

INTENCJE MSZALNE  25.X - 08.XI.2020
NIEDZIELA XXX ZWYKŁA, 25 października 2020 
07:00 +Zofia +Józef Rutkowscy
08:30 Dziękczynna za plony i błog. Boże dla Posejanki
08:30 +Aniela +Józef +Anna +Jadwiga +Andrzej 
  z r. Gausów
10:00 +Szczepan i z r. Brunejko
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Jan Tomkiewicz
13:00 LT: +Julia +Ignacy +Jerzy +Maria Boraczewscy
17:30 +Helena (12 rocz.) +Józef Krupińscy
PONIEDZIAŁEK, 26 października 2020 
06:30 +Józefa Bartnik
08:00 +Andrzej +Antoni Kamińscy
08:00 +Zofia +Stanisław i z r. Jurkiewiczów i Żegarskich
08:00 +Anna +Jan z r. Łostowskich i rodzice
17:30 +Anna Izbicka
17:30 +Jerzy +Romuald +Anna +Wiktor Makowscy 

+Józef Kasprzyk +Tadeusz Ludwiczak, +Antoni i 
Magdalena i z r. Grablun

17:30 +Jan Świacki (5mc)
WTOREK, 27 października 2020 
06:30 +Stefan Dąbrowski
08:00 +Wiktoria +Stanisław Marcinkiewicz
08:00 +Leszek Leszkiewicz (6 r.)
08:00 +Genowefa +Antoni +Piotr +Aniela 
  z r. Grażulewiczów
17:30 +Konstancja (1 rocz.) +Antoni Klucznik
17:30 +Tadeusz Jurgielanis (7mc)
17:30 +Helena Sidor
17:30 +Zdzisław Stryczek (5 r.)
ŚRODA, 28 października 2020 
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 +Tadeusz Tydman
08:00 +Eugeniusz Nazaruk (8 rocz.)
08:00 +Tadeusz +Józef Rasiul +Albin Bałulis
08:00 +Tadeusz i rodzice
17:30 +Tadeusz i z r. Urbańskich i Czyżyńskich
17:30 +Tadeusz, rodzce i rodzeństwo +ks. Sylwester
17:30 +Barbara Strękowska (11mc)
CZWARTEK, 29 października 2020 
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. 

i zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 +Alicja Agafonow
08:00 +Leontyna i Aleksander Krawczyk
08:00 +Kazimierz +Wiktoria +Romuald  
 z r. Dąbrowskich +Tadeusz +Waleria Kulikowscy
17:30 +s. Weronika Wojciechowicz (23 r.) 
  +Tadeusz Palanis
17:30 +Tadeusz Milewski
PIĄTEK, 30 października 2020 
06:30 +Sławomir Luto (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Helena +Jerzy Sienkiewicz
08:00 +Władysława +Zygmunt +Henryk +Tadeusz 
  z r. Sadkowskich
08:00 +Piotr +Janina +Marianna z r. Marcinkiewiczów
17:30 +Anna +Wiktor Budowicz +Teofila Moroz
17:30 +r. Zyskowskich i Baranowiczów
17:30 +Jan Mazalewski (miesiąc od pogrzebu)

SOBOTA, 31 października 2020 
06:30 +Szczepan (41 r.) i z r. Brunejko
08:00 +Grzegorz Matusiewicz (9 rocz)
08:00 +Eugeniusz i z r. Nowalskich
08:00 +Bronisław (9 r.) +Jan +Eugeniusz i z r. Kuklewiczów
17:30 +Malwina +Eugeniusz Myszczyńscy
17:30 +Stanisław Grzędziński
17:30 +Stefan +Jadwiga +Andrzej +Aleksander 

+Zdzisław +r. Sikorskich
NIEDZIELA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 1 XI 2020 
07:00 +Jadwiga Leończyk (2 rocz.)
07:00 +Franciszek +Zofia Rasiul
08:30 +Marzena Niewińska +Ryszard Panczenko 

+ Józef Romanowski +Weronika +Mieczysław 
+Franciszek +Antoni Uminowicz +Wacław Raglis 
+Maria +Henryk Radzewicz +Henryk Turowski

10:00 +Jarosław +Jerzy +Danuta +Wincenty +Weronika
11:30 Cmentarz: +Olgierd +Antonina i z r. Kluczników
11:30 Cmentarz: +Anna +Józef i z r. Sienkiewiczów
11:30 Cmentarz: +Henryk +Anna Balewicz +Jerzy 

+Jan +Zofia Żylińscy
11:30 Cmentarz: +Andrzej Kamiński +Józef Zubowicz 

+Stanisław Klimasara
11:30 Cmentarz: +Jan +Genowefa +Stanisław 
  z r. Boraczewskich
17:30 +Jadwiga Koncewicz (9mc)
PONIEDZIAŁEK, DZIEŃ ZADUSZNY 2 XI 2020 
06:30 +Aleksandra +Wacław +Józef Ogórkis
08:00 +Józefa (39 r.) +Wincenty +Józef +Antoni 
  i  z r. Grażulewiczów
08:00 +Leokadia i z r. Kubraków, Woźnialisów 
  +Helena +Romuald Kaczyńscy
10:00 +Zofia +Franciszek Rasiul 
  +Weronika +Antoni Raglis
15:30 Cmentarz: +Jadwiga +Czesław Bronejko 

+Daniela +Antoni Czokajło
15:30 Cmentarz: +Władysława +Stanisław Zaborowscy 

+Jadwiga +Romuald +Andrzej Zabłoccy
15:30 Cmentarz: +Józef Polanis
15:30 Cmentarz: +Helena +Henryk z r. Pajewskich i 

Topolskich
15:30 Cmentarz: +Antonina +Józef +Czesław Matulewicz
15:30 Cmentarz: +z r. Gryszkiewiczów i spoczywają-

cych w tej kaplicy
17:30 +Sabina +Marian +Edmund i z rodz.
WTOREK, 3 listopada 2020 
06:30 +Halina Klewiec (2mc)
08:00 +Tadeusz
08:00 +Stanisława +Franciszek +Henryk +Mariusz
  z r. Pietruszkiewiczów
08:00 +Zdzisław Radzewicz (8 r.) i rodzice
17:30 +Zenon i z r. Kisielewskich, Niewulisów i 

Macianisów
17:30 +Danuta Mikłaszewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Regina (10mc) +Andrzej Krzemińscy
ŚRODA, 4 listopada 2020 
06:30 +Jan Tomkiewicz
08:00 +Władysława Jastrzębska (3mc)
08:00 +Helena +Maciej i z r. Misiukanisów
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

08:00 +Bernard +Helena +Antoni Wydro 
  i z r. Muchowskich
17:30 +Bałulisów, Roguckich i Aleksów
17:30 +Julian Krzywak
17:30 +Jadwiga Milewska (2mc)
CZWARTEK, 5 listopada 2020 pierwszy miesiąca
06:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i 

zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 +Józef Sienkiewicz (5mc)
08:00 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Anny i r.
08:00 +Anna +Eugeniusz Michalscy+Marianna 

+Wacław Laskowscy
17:30 +Alfons (26 r.) +Józef +Anna +Jan +Helena 
  z r. Berneckich
17:30 +Marek Ołów (2mc)
17:30 +Halina Klewiec (2mc)
PIĄTEK, 6 listopada 2020 pierwszy miesiąca 
06:30 +Zbigniew Wołukanis (6mc) 
  +Andrzej Łabanowski
08:00 +Szymon Matulewicz (3mc)
08:00 +Elżbieta Suchożebrska (6 r.) +Marian Tydman
16:00 
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Aldony 

Chmielewskiej i Józefa

17:30 +Piotr Skrypko
17:30 +Maria Jakubowska (2 r.)
SOBOTA, 7 listopada 2020 pierwsza miesiąca 
06:30 +Czesław Szyłkowski
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Janiny i 

Antoniego w 40 rocz. ślubu
08:00 +Jan Milewski (11mc)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Daniela +Antoni Czokajło, rodzice i rodzeństwo
17:30 +Celina Marcinkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jerzy Salwecki (9mc)
NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA, 8 listopada 2020 
07:00 +Janina Okulanis (15 r.)
08:30 Dziękczynna i o błog. Boże w 60 r. ślubu i 

dzień ur. Anny i dla rodziny
10:00 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Henryki 

w rocz. urodzin i dla rodziny
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Irena
13:00 LT: +Juliusz Senda +Magdalena +Wincenty 

+Anna +Piotr Tumialis
13:00 LT: +Anna +Antoni Skrypko
17:30 +Tomasz (3 rocz.) i z r. Harackiewiczów
17:30 +Jerzy Zajkowski (2r.)

1Dzisiaj uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa 
dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia 

obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na 
wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. 

2W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy 
prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w 

szczególnych potrzebach. 

3 W niedzielę, 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, 
oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty 

we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i 
wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na 
drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia 
nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, 
czy jej pragniemy. Msze św.  będą sprawowane według następującego porządku: 7.00; 8.30; 10.00; Cmentarz (stary) 
- 11.30 (po procesji, która wyruszy o g. 11.00 z Bazyliki i modlitwach na cmentarzu); 17.30. Po Mszy św. na cmentarzu 
będzie możliwość poświęcenia nowych nagrobków (stary cmentarz).  

4 W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. 
Msze Święte w następujących godzinach: 6.30; 8.00; 10.00; 15.00 - koronka do Bożego Miłosierdzia i procesja na 

cmentarz (nowy), po modlitwie na cmentarzu Msza św. przy kaplicy Gryszkiewiczów (15.30), będzie także wieczorna 
Msza św. o 17.30. Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust 
zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych 
warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, udział we Mszy św. i przyjęcie 
Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5Wypominki listopadowe przyjmujemy na kartkach wypominkowych wyłożonych na ołtarzu św. Teresy. Wypisujmy 
imiona zmarłych w pierwszym przypadku (np. +Stanisław, +Jan, +Bronisława, +Stanisława), modlitwa za nich 

będzie przez cały listopad o g. 17.00; natomiast na wypominki roczne przyjmujemy w kancelarii i zakrystii - modlitwa 
za zmarłych będzie przez cały rok, w niedzielę o godz. 11.10 (przed sumą).

6Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Zapraszamy na Różaniec po wieczornej Mszy św., w niedzielę o 17.00, dzieci 
zapraszamy na Różaniec w środę i piątek o 16.00, a młodzież we wtorek i czwartek o 17.00. 

7 Pochówek dzieci martwo urodzonych będzie 28 października o godz. 15.00 na naszym cmentarzu (starym). Msza 
św. za rodziców tych dzieci była 15 października, a w środę, 28 X będzie modlitwa i pochówek tych dzieci.
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Dyrektor MIVA POLSKA składa serdeczne podziękowania za ofiary na środki transportu dla misjonarzy zebrane przy okazji 
poświęcenia pojazdów w lipcu br. w wysokości 2700 zł w ramach akcji św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr. Dzięki temu 
MIVA może realizować najbardziej palące prośby od misjonarzy i misjonarek. Bóg zapłać wszystkim kierowcom za ten dar. 
Niech dobry Bóg błogosławi, a św. Krzysztof niech pomaga szczęśliwie docierać do celu każdej podróży.



Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1, tel:  87 5162141.
Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach. 
Teksty zamieszczamy na prawach honorowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów oraz zmian tytułów.www.sejny.diecezja.elk.pl
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Święty Maciej Apostoł
Święty Maciej Apostoł nazywany jest często trzyna-

stym apostołem. Jak dowiadujemy się z Dziejów 
Apostolskich św. Maciej został wybrany przez Piotra 
i pozostałych Apostołów po zdradzie i śmierci Juda-
sza. Wynikało to z przekonania Apostołów, że tak 
jak Stary Testament opierał się na 12 synach Jakuba 
patriarchy, tak i Nowy Testament miał się opierać 
na 12 Apostołach. Wybra-
no dwóch uczniów: Józefa 
zwanego Barsabasem oraz 
Macieja. Losowanie wska-
zało jednak na Macieja. W 
ten właśnie sposób Maciej 
wstąpił w szeregi Aposto-
łów. Można powiedzieć, 
że upadek jednego stał się 
przyczynkiem do wynie-
sienia drugiego człowieka. 
Dalsze losy nowego Apo-
stoła są niepewne i często 
sprzeczne. Opierają się  na 
apokryfach, tak zwanej 
„Ewangelii św. Macieja” 
oraz fragmentach „Dzie-
jów św. Andrzeja i św. Ma-
cieja”. Pisma te uznawane 
były jednak za gnostyckie i 
nie mają potwierdzenia w 
źródłach historycznych. Z 
kolei według innych pism 
ojców Kościoła Maciej 
miał głosić Ewangelię 
najpierw w Judei, potem w 
Etiopii, wreszcie w Kolchi-
dzie. Jedna z wersji śmierci 
św. Macieja podaje, że został on ukamieniowany 
przez Żydów za głoszenie Ewangelii, a rzymski żoł-
nierz uciął mu głowę toporem. Stąd topór jest jed-
nym z atrybutów świętego. W Polsce św. Maciej nie 
należy do bardzo popularnych świętych. Wikipedia 
podaje jedynie 11 świątyń pod jego wezwaniem (jed-
ną z nich omówiliśmy w „Siewcy” 272). Św. Maciej 
był jednak w dawnej Polsce popularnym tematem 
kazań. Zagadnienie to prezentuje artykuł Romana 

Mazurkiewicza „Apostoł dwunastej godziny. Św. 
Maciej versus Judasz w kaznodziejstwie staropol-
skim”. Jako następca Judasza, św. Maciej uosabia 
w kazaniach cnoty całkowicie przeciwne. Zamiast 
pychy Judasza mamy zatem cnotę skromności i 
„maluczkości”. Jest to zgodne ze zdaniem Klemen-
sa z Aleksandrii, który przypisywał św. Maciejowi 

umartwianie ciała i pano-
wanie nad zmysłowymi 
żądzami, oraz wprowa-
dzenie do życia zakon-
nego i kościelnego ascezy. 
Na ukształtowanie się ka-
znodziejskiego wizerunku 
św. Macieja miał również 
wpływ fakt, że Maciej za-
jął miejsce ostatnie, dwu-
naste. Zgodnie ze słowami 
Chrystusa: „ostatni będą 
pierwszymi”, Maciej przy-
wrócił niejako równowagę 
i harmonię wśród dwuna-
stu Apostołów. Stąd więc 
w staropolskim kazno-
dziejstwie św. Maciej jest 
często przedstawiany jako 
wywyższony „maluczki” i 
jako doskonały uczeń Je-
zusa. Wybór Macieja na 
Apostoła był dla niego 
nie tylko zaszczytem ale 
wielkim wyzwaniem, co 
musiało wpłynąć na jego 
dalsze życie i działalność. 
Warto zapoznać się z tym 

ciekawym opracowaniem pełnym odniesień do ory-
ginalnych XVI i XVII wiecznych polskich kazań. Co 
postać św. Macieja znaczy dla nas dziś? Podsumo-
wanie znalazłem w piśmie dominikańskim „Teofil”. 
Najważniejszą rzeczą, jaką daje nam św. Maciej 
Apostoł jest to, że Bóg chce posłużyć się każdym i nie 
jest dla Niego istotne kim jesteśmy, skąd pochodzimy, 
co do tej pory robiliśmy, chce byśmy byli takim darem 
od Niego dla świata, w którym żyjemy.
   Marcin Błaszczyk


