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Chrystus zmartwychwstał
jako pierwociny spośród
tych, co pomarli
(II czytanie Słowa Bożego dzisiejszej niedzieli)

PRAWDY WIARY ...
SYMBOLICZNY ŚWIAT WIARY

O

dnosimy wrażenie, że pewne typowe dla nowoczesności przypadki odrzucenia wiary chrześcijańskiej wywodzą się ze zbyt ciasnego pojmowania rozumu, który w jakiś sposób usiłuje dyktować
Bogu prawa albo pouczać Go, co ma czynić. Trafnie pisze F. G. Brambilla w części zatytułowanej W
poszukiwaniu Jezusa, w której wyjaśnia artykuł Credo dotyczący śmierci i zmartwychwstania Jezusa:
Istnieje poznanie, które chce «u
- chwycić» (com - prendere), zamknąć, zaszuflatkować, uwięzić, nie tylko Boga, ale i rzeczy i
osoby. Jest też poznanie, które
wnika w coś (in – tende), wychodzi poza siebie, obdarza ufnością, wznosi się ponad to, co
widzialne, aby dostrzec ukryte
oblicze życia; które wsłuchuje
się w mowę poezji, sztuki, muzyki; zdobywa wiedzę od mądrych i odważnych ludzi, bez
wytchnienia usiłujących przeniknąć tajniki świata; poznanie
wrażliwe na bliskość uczuć, na
tajemnicę rodzącego się i obumierającego życia, na bezinteresowne gesty hojności, na bezgraniczne oddanie w miłości. Jest to poznanie, które łączy się z zawierzeniem; jest to wiara, która wie, i zarazem wiedza,
która odczuwa smak i docieka; jest to zachwyt, który pozwala się kształtować, jest to wiedza wierząca!
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

KRÓLESTWO BOŻE JAKO ZIARNKO GORCZYCY
17 lutego Łk 6, 17. 20 – 26 Na czym opieram przekonanie o stabilności mojego życia?
Na doświadczeniu Bożej łaski, czy na ludzkich zabezpieczeniach? Dzisiaj po raz kolejny
w moim życiu mam zrozumieć, że liczy się tylko to, co mam u Boga. Jaki jestem przed
Bogiem? Uznać że wszystko przeminie a moje życie zostanie zmierzone wartością miłości
do Jezusa i drugiego człowieka.
21 lutego Mk 8, 27 – 33 Jaki obraz Jezusa chcę widzieć w swoim życiu? Z łatwością
wpatrujemy się w oblicze Jezusa okazującego miłosierdzie biednym i zagubionym. Czy
jesteśmy również gotowi wpatrywać się w twarz Jezusa, zranioną przez nasz grzech? Jesteśmy gotowi iść za Nim aż na krzyż? Przyjmując cierpienie w naszym życiu, rozumiemy
również i to spojrzenie Jezusa z wysokości krzyża na nas.
28 lutego Mk 9,41 – 43. 45. 47-50 Jak w życiu uchronić się przed grzechem? Odpowiedź
Jezusa jest prosta – unikać okazji do grzechu. Jeśli jesteśmy świadomi własnych zmagań
o wierność naszego serca, wiemy, jak ma być realizowana nasza czujność.
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MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA VI ZWYKŁA – 17 lutego 2019

J

ezus zszedł z Dwunastoma na dół i
zatrzymał się na rówŁk 6, 17.20-26
ninie; był tam liczny
tłum Jego uczniów i
wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz
z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy
na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście,
ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie,
albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście,
gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród
siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego
odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się
i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda
w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili
prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz
jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada
wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się
i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie
chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich
czynili fałszywym prorokom».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
złowiek ma rosnąć duchowo, dojrzewając do
wieczności. Aby to było możliwe, człowiek nie może
wyrastać z gruntu samej tylko doczesności. Nie może
wpatrywać swej siły tylko „w ciele”, czyli w sobie samym
i w materii. Nie może budować na sobie samym tylko,
Nie może „pokładać nadziei” w samym człowieku. Musi
wyrastać z innego gruntu niż wszystko, co przemija i ginie
w tym doczesnym świecie. Ten grunt nowego życia, grunt
wieczności i nieśmiertelności Bóg złożył w człowieku,
stwarzając go na swój obraz i podobieństwo. Ten grunt
nowego życia objawił się w zmartwychwstaniu Chrystusa jak to w dzisiejszej liturgii przypomina św. Paweł
fragmentem 1 Listu do Koryntian. Rośniemy, dojrzewając
całym naszym chrześcijaństwem do życia wiecznego.
Albowiem: „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z
tych co pomarli”; dlatego zmartwychwstanie Chrystusa
udziela życiu wszystkich siłę wzrastania.
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NIEDZIELA VII ZWYKŁA – 24 lutego 2019

J

ezus powiedział do
swoich uczniów:
«Powiadam wam,
Łk 6, 27-38
którzy słuchacie:
Miłujcie waszych
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i
módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto
uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera
ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto
cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który
bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili,
podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych
tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam
wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość
tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym
tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się
wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. (...)
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie
dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie
synami Najwyższego (...)».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
ezusowe przykazanie nie oznacza bynajmniej, że nie
jesteśmy związani miłością za naszą ziemią rodzinną, nie oznacza, że mamy pozostawać obojętni wobec
niesprawiedliwości w jej różnorodnych doczesnych
i historycznych przejawach. Te słowa Jezusa odrzucają jedynie nienawiść. Proszę, abyście się głęboko
zastanowili: jakie byłoby życie ludzkie, gdyby Jezus
nigdy nie wypowiedział tych słów? Jaki byłby świat,
gdybyśmy we wzajemnych stosunkach dali pierwszeństwo nienawiści między ludźmi i narodami? Jaka
byłaby przyszłość ludzkości, gdybyśmy mieli o tę nienawiść oprzeć przyszłość jednostek i narodów. Czasami
można by mieć wrażenie, że w obliczu doświadczeń
historii i konkretnych sytuacji, miłość utraciła swą moc
i nie można już jej praktykować. A przecież, na dalszą
metę, miłość zawsze zwycięża, miłość nigdy nie ponosi
klęski. Gdyby tak nie było, ludzkość byłaby skazana
na zagładę.

J

3

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (21)

Kościoły i kaplice w parafii
Niezależnie od drewnianego kościoła wybudowanego dla dominikanów, którzy weszli w jego posiadanie w 1602 roku, w pierwszej połowie XVII wieku powstał w Sejnach kościółek pod wezwaniem
Świętego Ducha, prawdopodobnie związany ze szpitalem (przytułkiem). Wokół kościoła był cmentarz
usytuowany między ulicami; Kalwaryjską (obecnie Mickiewicza) i Napoleona (obecnie Wileńska), nazwany świętokrzyskim. Świadczyły o tym rozkopane w 1826 r. podczas niwelacji ulic, mogiły i wydobyty
z ziemi krzyż drewniany. Na miejscu cmentarza zbudowano później budynki mieszkalne. Informacja
opisana w kalendarzu „Grunwald” na 1911 rok.
W okresie potopu szwedzkiego – w latach 1655–1660 Sejny doznały kompletnego zniszczenia, w tym:
drewniany klasztor, wymieniony kościół i większość zabudowy miasta.
Ciekawą wersję opisuje Ks. Kłapkowski, gdzie przy końcu XVIII wieku słyszano o zbudowaniu w Sejnach
pod kościołem kaplicy św. Krzyża; … „ku nabożeństwu dusz zmarłych, przy której mają być wyrażone
i wystawione najprzedniejsze tajemnice męki Chrystusowej”… Czy taka kaplica była obok czy za
kościołem? Maria Buchowiecka, która pisała o kaplicy w 1790 roku, przeznaczyła na nią 600 złotych z
zastrzeżeniem, by dochód roczny w sumie 30 złotych był przeznaczony na utrzymanie dwóch starców
w domu dla ubogich, którzy będą doglądać czystości kaplicy i modlić się za dusze ofiarodawczyni.
Reszta kwoty miała należeć do klasztoru i przeznaczona na konserwację kaplicy.
Trudno połączyć strzępy wiadomości, dzisiaj nie do potwierdzenia.
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej
W roku 1844 w Sejnach przy ul. Zawadzkiego wybudowano jednonawowy zbór ewangelicki, który
służył miejscowym ewangelikom. Kiedy w 1926 roku w Sejnach rozpoczął służbę 24 batalion Korpusu
Ochrony Pogranicza, obiekt został konsekrowany i przeznaczony jako kościół garnizonowy do 1939
roku. Od zakończenia II wojny światowej nie pełnił funkcji liturgicznej. Ks. proboszcz Stanisław Rogowski w 1976 doprowadził kościół do użytku, remontując wnętrze, elewację, dach i ogrodzenie. W
latach 1994–2005 sporadycznie odbywały się w nim uroczystości, zwłaszcza pogrzebowe. E. Klimaniec

Papieskie Intencje Modlitwy – marzec 2019
Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA VI ZWYKŁA, 17 lutego 2019
Słowo Boże: Jr 17,5-8; 1Kor 15,12.16-20; Łk 6,17-26
PONIEDZIAŁEK, 18 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 4,1-15.25; Mk 8,11-13
WTOREK, 19 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 6,5-8.7,1-5.10; Mk 8,14-21
ŚRODA, 20 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 8,6-13.20-22; Mk 8,22-26
CZWARTEK, 21 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 9,1-13; Mk 8,27-33
PIĄTEK, 22 lutego Święto Katedry św. Piotra Ap
Słowo Boże: 1P 5,1-4; Mt 16,13-19
SOBOTA, 23 lutego Wsp. św. Polikarpa, męcz
Słowo Boże: Hbr 11,1-7; Mk 9,2-13
NIEDZIELA VII ZWYKŁA, 24 lutego 2019
Słowo Boże: 1Sm 26,2.7-23; 1Kor 15,45-49; Łk 6,27-38
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PONIEDZIAŁEK, 25 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 1,1-10; Mk 9,14-29
WTOREK, 26 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 2,1-11; Mk 9,30-37
ŚRODA, 27 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 4,11-19; Mk 9,38-40
CZWARTEK, 28 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 5,1-8; Mk 9,41-43.45.47-50
PIĄTEK, 1 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 6,5-17; Mk 10,1-12
Pierwszy piątek miesiąca
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
SOBOTA, 2 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 17,1-15; Mk 10,13-16
Pierwsza sobota miesiąca - nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (medytacja i Różaniec)
NIEDZIELA VIII ZWYKŁA, 3 marca 2019
Słowo Boże: Syr 27,4-7; 1Kor 15,54-58; Łk 6,39-45

SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Sakrament małżeństwa
przygotowanie w rodzinie

S

zczęśliwe życie małżeńskie i rodzinne nie jest czymś łatwym. Nie jest ono automatyczną konsekwencją
złożonej przysięgi małżeńskiej. Występuje wiele czynników, które w niekorzystny sposób wpływają
na sytuację małżeństw i rodzin, a także na przygotowanie się do odpowiedzialnego podjęcia roli męża i
żony, ojca i matki. Z oczywistych względów dorastający chłopcy i dziewczęta potrzebują w tym względzie
konkretnej i kompetentnej pomocy ze strony osób dorosłych. Największa odpowiedzialność za udzielenie
takiej pomocy spoczywa na rodzicach, a także na parafii i jej duszpasterzach.

Przygotowanie w rodzinie

Zawarcie szczęśliwego i trwałego małżeństwa jest możliwe tylko wtedy, gdy narzeczeni są dojrzali w sferze
cielesnej, psychicznej, moralnej, duchowej, społecznej i religijnej, gdy kierują się właściwą hierarchią wartości. Tego typu wszechstronne przygotowanie do małżeństwa dokonuje się przede wszystkim w rodzinie, a
najważniejszymi wychowawcami w tym względzie są rodzice.
Dzieci nie tyle słuchają tego, co mówią ich rodzice, ile raczej obserwują to, co oni czynią. Dorastanie do
miłości małżeńskiej i rodzicielskiej staje się tym łatwiejsze dla dzieci i młodzieży, im bardziej ich rodzice
okazują się dobrym wzorem do naśladowania. Takimi rodzicami są ci, którzy potrafią stworzyć klimat
miłości, otwartości, zaufania i bezpieczeństwa, którzy w dojrzały sposób odnoszą się do siebie nawzajem
jako małżonkowie i rodzice.
Drugim — obok odpowiednich wzorców — warunkiem dobrego przygotowania się do zawarcia małżeństwa
i założenia rodziny jest czujność i roztropność ze strony nastolatków, aby nie czynić nic takiego, co utrudnia
lub co wyklucza szczęśliwe życie małżeńskie i rodzinne. Troska o dorastanie do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej oznacza między innymi stanowczą decyzję, by nie pić alkoholu, by nigdy nie sięgać po papierosy
czy narkotyk, by nie podejmować współżycia przedmałżeńskiego, by nie ulegać egoizmowi ani lenistwu,
by nie czytać czasopism ani nie oglądać filmów, które lekceważą małżeństwo i rodzinę lub które promują
zaburzone wzorce w tym względzie, by nie wchodzić w kontakty z tymi osobami czy środowiskami, które
stanowią zagrożenie dla miłości, odpowiedzialności i wewnętrznej wolności. Ustrzeżenie się tego typu zachowań czy kontaktów ze strony dzieci i młodzieży nie jest możliwe bez czujności i aktywnej obecności ich
rodziców. Wychowawcza czujność i roztropność rodziców powinna przejawiać się ponadto w nadzorowaniu
poczynań szkoły w zakresie wychowania seksualnego i przygotowania do życia w rodzinie. W niektórych
bowiem szkołach promowana jest nieodpowiedzialność i naiwność w tym względzie.
Kolejnym warunkiem dorastania do podjęcia funkcji małżonków i rodziców jest uczenie się dojrzałej miłości.
Miłość jest przecież fundamentem życia w małżeństwie i rodzinie. Bez niej nie sposób zbudować trwałych
i szczęśliwych więzi międzyludzkich. Zadaniem rodziców jest rozważne i dyskretne towarzyszenie swoim
synom i córkom w przeżywaniu kolejnych faz dorastania do miłości. Faza pierwsza to więź emocjonalna
dziecka z rodzicami. W tym okresie dziecko potrzebuje nieustannej fizycznej obecności rodziców, a także
ich czułości i serdeczności. W miarę dorastania potrzebuje jednak także coraz większej wolności, by stopniowo poszerzać swoje więzi i kontakty poza rodziną. Proces ten prowadzi w wieku dorastania do drugiej
fazy uczenia się miłości, jaką jest zakochanie. Początkowo zakochanie wiąże się z ogromnym zauroczeniem
i poczuciem pełnego szczęścia. W miarę jednak upływu czasu przynosi również intensywne doświadczenie
cierpienia. Powodem tego zaskakującego cierpienia i niepokoju jest zazdrość o ukochaną osobę oraz lęk,
że z jakichś względów kontakt z tą osobą zostanie zerwany. Młody człowiek, któremu wydawało się, że
zakochanie będzie trwało wiecznie i że będzie wiązało się wyłącznie z radością i szczęściem, przekonuje się
stopniowo, że zauroczenie emocjonalne z czasem słabnie i że takie zauroczenie nie jest dobrym sposobem
na dorosłe życie. W obliczu tego typu doświadczeń dorastający chłopak czy dziewczyna zaczynają rozumieć istotę dojrzałej miłości. Mają wtedy szansę na to, by odkryć, że miłość to coś więcej niż zauroczenie.
Dojrzała miłość to decyzja troski o czyjeś dobro. To decyzja, która wyraża się przez określone słowa i czyny
dostosowane do rodzaju więzi oraz do sposobu postępowania kochanej osoby. Jedynie na takiej miłości
można zbudować trwałe małżeństwo i szczęśliwą rodzinę. Uczenie się takiej właśnie miłości dokonuje się
najpierw w domu rodzinnym. (cdn)
			(na podstawie art. ks. Marka Dziewieckiego „Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa”)
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PRZEZW
ZNUDZENIE W
Z nauczania Papieża
Franciszka

Sekret przekazywania wiary
W dniach 3 – 28 października 2018 roku w Watykanie obradowało XV Zwyczajne Zgromadzenie
Ogólne Synodu Biskupów na temat: Młodzież, wiara
i rozeznanie powołania.

Wysłuchać

W homilii podczas Mszy świętej kończącej synod papież Franciszek skomentował Ewangelię
o niewidomym Bartymeuszu spod Jerycha (Mk
10, 46-52). Zwrócił uwagę na to, że Jezus choć
przecież dobrze wie, czego pragnie ślepiec, najpierw go pyta:„co chcesz, abym ci uczynił?”(Mk10,
51) – i czeka na jego odpowiedź. „Oto pierwszy
krok, aby pomóc w podróży wiary: wysłuchać. To
apostolstwo ucha: wysłuchać, zanim zaczniemy
mówić – prosił Ojciec Święty.

Stać się bliskim

„Wiara przychodzi przez życie” – mówił papież.
„Kiedy wiara koncentruje się wyłącznie na formułach doktrynalnych, grozi jej, że będzie przemawiała tylko do głowy, nie poruszając serca. A
kiedy koncentruje się tylko na czynieniu, grozi
jej stawania się moralizmem i ograniczanie się
do wymiaru społecznego”. Jesteśmy wezwani do
kontynuowania dzieła Bożego na sposób Boga,
stając się bliskimi, trzymając się Jego komunii
między nami, blisko naszych braci.

Świadczyć

„Trzecim krokiem jest świadczenie” – mówił papież. Teraz jesteśmy wezwani, by ukazać młodzieży „Kościół, który dzieli ich sytuację życiową
w świetle Ewangelii, a nie ten, który potrafi tylko
wygłaszać kazania, pouczać i strofować.
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Ks. Radosław Góralski

P

rawdę powiedziawszy ten problem nie jest
nowy. W jakimś stopniu prawie każdy człowiek
się z nim spotyka. Tylko że w tym kryje się jakiś
kryzys, który coraz bardziej zaczynamy przeżywać.
Czego się spodziewamy? Czego oczekujemy? Na
co liczymy? Kogo, lub czego potrzebujemy? Ten
kryzys możemy nazwać „kryzysem osoby”.
Czy Bóg, w którego wierzę, którego szukam, chcę
spotkać, doświadczyć – jednym słowem – którego
poszukuję, jest Osobą? Istotne pytanie! Jeśli jest
Osobą – a jest, to nie może mnie nudzić. A jeśli
nudzi – to ja nie spotkałem jeszcze prawdziwego,
Osobowego Boga. Osoby nie nudzą, nudzą rzeczy.
Nawet najnowszy zegarek, najlepsza„komórka”czy
inna uciecha po jakimś czasie staje się obojętna,
radość z jej zdobycia zanika. A ludzie? Można o
nich rozmawiać bez końca. Wiadomo, że trzeba
rozmawiać dobrze, ale niestety różnie bywa. W
końcu do kogo przychodzę, kto do mnie mówi?
Nie mogę pozwolić, by mój najlepszy Przyjaciel na
mnie czekał. Nie wolno mi go zawieść.
Bo czym jest grzech? To zdrada Przyjaciela – Boga.
Jeśli grzeszę, to znaczy zawodzę mojego Przyjaciela. Jeśli nie
ma mnie na Eucharystii, to nie
tylko moje miejsce jest puste,
ale puste jest
miejsce moje w
sercu Boga. To
jest najbardziej
bolesne. Nie
mogę do tego
dopuścić, by
zawieść Przyjaciela – boga,
który na mnie
liczy, czeka i tęskni. Jeśli się nie
modlimy, nie
nauczymy się
SIEWCA

WYCIĘŻYĆ
W KOŚCIELE
modlitw, nie ma nas na Eucharystii, nie wejdziemy
w jej tajemnice, nie odkryjemy jej – to strata jest
po naszej stronie. Trzeba zrobić pierwszy krok – po
prostu być. Pozwolić Bogu działać, zobaczyć, że
Bóg mnie potrzebuje. Mszę św. trzeba odkrywać
wciąż na nowo i nie zniechęcać się. Wtedy zrozumiesz i zobaczysz, że nie ma życia bez Eucharystii.
Wszystko w liturgii przemawia, każdy gest, każdy
znak i symbol. Niezwykła wymowa tych znaków
wymaga przygotowania, nastrojenia i wyciszenia.
Nie można wyjść ze sklepu, odejść z przed komputera i się modlić. Modlitwa wymaga wyciszenia.
Tu trzeba wejścia w relacje, spotkania, co wymaga
przygotowania. Bóg nie przedrze się przez hałas,
potok słów. Jeśli się nie wyciszymy, nie usłyszymy
co mówi do nas. Mamy być tymi, którzy kochają,
są przygotowani, są gotowi, by słuchać. Nigdy
nie będzie się umiał modlić ten, kto nie wyciszy
swego serca. Jeśli w ostatniej chwili wchodzimy na
Eucharystię, to już jesteśmy spóźnieni. Zostawmy
wszystkie sprawy na zewnątrz. Jednego tylko nie
wolno zostawić, to brak przebaczenia, nienawiści
– to trzeba usunąć. Można we Mszy św. uczestniczyć albo być
tylko obecnym.
To wielkie zagrożenie – być
nieprzygotowanym, niegotowym, śpieszyć
się – to największe grzechy liturgii. Tak
rozpoczyna się
proces odchodzenia od źródła, aż w końcu
stracimy je lub
zamienimy na
brudną kałużę.

Budujmy relacje z
Duchem Świętym

D

uch Święty jest mieszkańcem naszej duszy,
jest Bogiem wszechmocnym i kochającym.
Wierzymy, że u Niego wszystko jest możliwe. Bez
Niego ludzie nie mają wystarczającej siły do pokonywania różnic, do przebaczania sobie, do miłości
nieprzyjaciół. Bez potężnego wpływu Ducha nie
ma trwałej jedności ani pokoju. Ponadto w sumieniu każdego człowieka rozbrzmiewa głos Ducha
Świętego, który poucza, jak rozróżnić dobro od
zła, oraz daje siłę do wybierania tego, co dobre
i prawdziwe. Jan Paweł II wiedział, że przemiany
duchowej i moralnej Narodu, Kościoła, a więc i
każdego z nas nie dokona żaden program społeczny, ani najlepsze prawa. Panem ludzkich serc
i umysłów jest jedynie Duch Święty. Jednakże
Jego działanie zaczyna być skuteczne dopiero
wówczas, gdy spotyka się u ludzi z otwartością i
wiarą w Jego moc. „Wołać” Ducha Świętego, znaczy przyjmować porządek Jego działania.
Czytając Biblię znajdziemy historie wielu osób,
które przeżyły oświecenie duchowe, zmieniające
ich na zawsze. Ich historie przekonują nas, że Duch
Święty pragnie uświadamiać, jak cenni jesteśmy
dla Bóg Chce dawać nam chwile, w których na
nowo zrozumiemy którąś z tajemnic naszej wiary,
lub otrzymamy światło, w jaki sposób pomóc
bliskiej osobie czy wygrać batalię z jakimś niszczących nas grzechem. Duch Święty chce nas
prowadzić i otwierać nam oczy naprawdę o Królestwie Bożym. Chce pomóc nam zobaczyć Jezusa
w nowy sposób, aby umocnić nas w wierze. Stale
kieruje do nas swoje przesłanie, udzielając nam
potrzebnych łask. Bywają sytuacje, że Duch Święty z mocą wkracza w nasze życie, wskazując nam
zupełnie inną drogę, którą dotąd kroczyliśmy.
Ojcowie Kościoła opisywali napełnianie Duchem
Świętym jako„trzeźwe upojenie”. Według nich jest
to uczucie, którego doznajemy, gdy Duch Święty
upewnia nas, że nic nie może nas odłączyć od
miłości Boga. Co więcej, ojcowie Kościoła byli
przekonani, że ten rodzaj miłości i radości jest
dostępny nie tylko dla wielkich świętych. Wielu z nich uważało (za św. Pawłem), że wszyscy
wierzący są w stanie doświadczyć potężnego
napełnienia Duchem Świętym.
-Irena -
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BAZYLIKA MNIEJSZA
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 87 5162141
Konto bankowe: BS Sejny 20 93540007 0000 0000 0635 0003
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com
Wikariusze: ks. Kamil Borys, ks. Tomasz Sikorski, ks. Jarosław Kalinowski

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
03/02/2019 Aniela Czeszkiewicz
10/02/2019 Julia Nitkowska

Odeszli do wieczności:
UStanisław Jurkiewicz, Sejny
(l. 80) zm. 31/01/2019
UJózef Łostowski, Ogrodniki
(l. 91) zm. 01/02/2019
UAnna Modzelewska, Sejny
(l. 86) zm. 02/02/2019
UJerzy Sikorski, Skarkiszki (l. 66) zm. 02/02/2019
UKazimierz Franiak, Sejny (l. 64) zm. 08/02/2019
UStefan Dąbrowski, Babańce (l. 93) zm. 10/02/2019

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w
czasie kolędy 2019:
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Pietranis Waleria,Sejny, Konarskiego
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Lewandowscy Zofia Jerzy,Sejny, Konarskiego
Ciborowscy Anna Andrzej,Sejny, Konarskiego
Karwowska Irena,Sejny, Konarskiego
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Gryguć Teresa,Sejny, Konarskiego
Markiewicz Helena,Sejny, Konarskiego
Kabrońska Konstancja,Sejny, Konarskiego
Moluszys Aldona,Sejny, Konarskiego
Turynowicz Małgorzata,Sejny, Konarskiego
Matwiejczyk Teresa,Sejny, Konarskiego
Zaniewska Helena,Sejny, Konarskiego
Szulińska Barbara,Sejny, Zawadzkiego
Szkurdziuk Aniela,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Joanna Maciej,Zaruby
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Suchodolscy Krystyna Mirosław,Zaruby
Miszkiel Grażyna Józef,Zaruby
Milewski Marian,Zaruby
Gerwel Teresa Zygmunt,Zaruby
Suszek Regina,Zaruby
Depkun Bogusława Łukasz,Zaruby
Anuszkiewicz Barbara Wojciech,Świackie
Mroczkowscy Marianna Mirosław,Świackie
Andrulewicz Teresa Tadeusz,Świackie
Gibas Bożena,Świackie
Andrukanis Zofia Kazimierz,Świackie
Jastrzębscy Teresa Jerzy,Olszanka
Gibas Lidia Rafał,Olszanka
Żeladonis Jadwiga Tadeusz,Olszanka
Radzewicz Henryka Lucjan,Olszanka
Wojciechowscy Regina Witold,Klejwy
Boraczewscy Biruta Antoni,Klejwy
Kuklewicz Anna Witold,Klejwy
Soroka Ewa Józef,Klejwy
Gryguć Alicja Piotr,Klejwy
Łabutis Bożena Dariusz,Klejwy
Sidor Daniela,Klejwy
Winikajtis Jan,Klejwy
Franciszkanki Siostry ,Sejny, Mickiewicza
Buchowscy Salomea Piotr,Zaruby
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Andrulewicz Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Miszkiel Bogumiła,Sejny, Zawadzkiego
Sianowska Halina,Sejny, Zawadzkiego
Skupscy Biruta Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Turowicz Celina Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego 7
Groblewscy Maria Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Krakowscy Eugenia Piotr,Sejny, Zawadzkiego
Sadkowscy Danuta Józef,Sejny, Zawadzkiego
Stachurska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Czarniewscy Klaudia Paweł,Sejny, Zawadzkiego
Okulanis Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Konopko Jerzy,Sejny, Zawadzkiego
Staniewicz Maria,Sejny, Zawadzkiego
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Pawłowscy Teresa Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Bielecka Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Porębny Katarzyna Adam,Sejny, Zawadzkiego
Malinowscy Jadwiga Czesław,Sejny, Zawadzkiego
Kijewscy Anna Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego
Fiodorowicz Krystyna Henryk,Sejny, Zawadzkiego
Miszkiel Bożena Andrzej,Sejny, Zawadzkiego
Wilkiel Teresa Wincenty,Sejny, Zawadzkiego
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 17.02 - 03.03.2019
NIEDZIELA VI ZWYKŁA, 17 LUTEGO 2019
07:00 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:30 +Janina Kluza
10:00 +Regina Naumowicz (11 rocz.)
11:30 Za Sybiraków w 79 rocz. masowych wywózek
i żołnierzy Armii Krajowej w 77 rocz. powstania
+Leonard Kusojć (19 rocz.)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zygmunta Waszkiewicza w 90 rocz.
urodz. i dla Janiny w 87 rocz. urodzin
12:00 KRASNOWO: O błog. Boże, opiekę MB i
zdrowie dla Adeli Małkińskiej w 83 rocz. urodz.
+Ryszard (27 rocz.) i z r. Małkińskich
13:00 LT: Witold Buraczewski (3mc)
17:30 +Wacław (3 rocz.) +Zofia i z r. Pietranisów
PONIEDZIAŁEK, 18 LUTEGO 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Genowefa Pietkiewicz (9mc)
08:00 +Jan Berezecki (5mc)
08:00 +Eugenia (9 rocz.) +Bronisław i z r. Kuklewiczów
i Bronejko
08:00 +Janina Pietuszko (8 rocz.)
17:30 +Adam Jakubowski (9 rocz.)
17:30 +Edwin (3mc) +Wacława +Rafał i z r. Rupińskich
17:30 +Władysława Bizio (7mc)
WTOREK, 19 LUTEGO 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Jerzy Sojko (3 rocz.)
08:00 +Zenona Piliczewska (3mc)
08:00 +Helena (6mc) +Waldemar (10 rocz.) Wysoccy
17:30 +Mieczysław Sulżyński (20 rocz.)
+Anna Rogucka
17:30 +Józef +Józefa Janczulewicz
17:30 +Romuald i z r. Ludorfów
17:30 +Józef Grzybowski (2 rocz.)
ŚRODA, 20 LUTEGO 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Teresa Hołubowicz (9mc)
08:00 +Paweł Margiewicz (15 rocz.)
08:00 +Romuald Jankowski (5mc)
17:30 +Maria Grycel (7 rocz.)
17:30 +Donata Moroz (2mc)
17:30 +Aleksandra Faszczewska (m-c od pogrzebu)
CZWARTEK, 21 LUTEGO 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Anna Janczulewicz +Eugeniusz +Krzysztof
Kordowscy +Izabela Kuczyńska
08:00 +Antoni Szkarnulis (14 rocz.)
17:30 +Henryk Gniazdowski (2 rocz.) +Waleria
17:30 +Piotr Senda (5 rocz.) +Janina
17:30 +Jadwiga Sikorska (3 rocz.)
17:30 +Bogusława Borowska
PIĄTEK, 22 LUTEGO 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
06:30 +Antoni Pachutko
08:00 O wyzwolenie z nałogu, potrzebne łaski i
zdrowie dla Krzysztofa
08:00 +Alfons +Stanisław +Janina z r. Karpowiczów
Nr 248/2019

08:00 +Grażyna +Wiesław +Józef z r. Wowaków
17:30 +Klemens (13 rocz.) i z r. Misiukanisów
17:30 +Romuald Fejfer +Leszek Fiedorowicz
SOBOTA, 23 LUTEGO 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Helena Gajdzińska (8mc)
08:00 +Janina Konopko (rocz.)
08:00 +Eugeniusz Kordowski +Anna
08:30 Egzekwie: +Antoni Gibas (10 rocz.)
17:30 +Józef +Grażyna +Wiesław z r. Wowaków
17:30 +Jadwiga Cygan
NIEDZIELA VII ZWYKŁA, 24 LUTEGO 2019
07:00 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Sylwii w
40 rocz. urodzin
10:00 +Witold (21 rocz.) +Paweł i dziadkowie
11:30 Za parafian
11:30 +Janina Kap (11mc)
11:30 +Stanisław Moś
12:00 KRASNOWO: +Irena Skupska (11mc)
13:00 LT: +Józef Jancza (3mc)
17:30 +Józef Malinowski (3 rocz.)
17:30 +Danuta Paszkiewicz (5 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Helena Waboł (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Bronisław +Adolfina +Otylia +Jerzy +Tadeusz
17:30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
17:30 +Stefan Dąbrowski
WTOREK, 26 LUTEGO 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie w rodzinach i gospodarstwie
08:00 +Antoni Mielech (13 rocz.)
08:00 +Jadwiga Kierejszys (19 rocz.) +Izydor
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Pawła
Krzemińskiego
17:30 +Waldemar Budowicz
ŚRODA, 27 LUTEGO 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Witold Miszkiel (2 rocz.)
08:00 +Marianna Szafranowska (3mc)
17:30 +Józef Krywanis (5mc)
17:30 +Alicja Agafonow
17:30 +Halina Gawinowicz (6 rocz.)
CZWARTEK, 28 LUTEGO 2019
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
06:30 +Irena Borys (13 rocz.)
08:00 +Henryka +Władysław +Weronika +Wacław
+Czesław +Marian z r. Gobczyńskich
i Pietkiewiczów
08:00 +Marianna (5 rocz.) i rodzice
08:00 +Bernard Kobeldis (7mc)
17:30 +Julian Krzywak (6mc)
17:30 +Kazimierz Franiak (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK, 1 MARCA 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Irena Bielecka (gr)
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16:00 +Aleksandra Faszczewska
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Natalia Miszkiel (14 rocz.)
SOBOTA, 2 MARCA 2019 pierwsza miesiąca
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Bożena Nowacka (19 rocz.)
08:00 +Jadwiga Giniewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:30 Egzekwie: +Piotr Wróblewski (1 rocz.)
09:30 Egzekwie LT: +Anna Zubowicz (1 rocz.)
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Jan (29 rocz.) +Benigna (19 rocz.) i z r. Baganów, Milewskich i Zaborowskich
17:30 +Marianna +Eugeniusz Romanowscy (1 rocz.)

S
O
P
D
O

NIEDZIELA VIII ZWYKŁA, 3 MARCA 2019
07:00 +Irena Bielecka (gr)
08:30 +Stanisław Górski (21 rocz.)
10:00 +Natalia +Henryk +Grzegorz +Halina +Barbara
+Małgorzata z r. Myszczyńskich
11:30 Za parafian
11:30 Intencja Nieustającego Różańca:
Za naszą Ojczyznę
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: O błog. Boże, opiekę MB Sejneńskiej i św.
Kazimierza Królewicza dla Litewskiego Towarzystwa św. Kazimierza i za zmarłych członków
Towarzystwa
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Anna Rutowicz (4mc)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

łowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o głodnych, ubogich i
cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej
biedy. Początkiem takiej postawy jest właściwy dystans do wszystkiego, co sami posiadamy.
dpowiadając na zachętę dzisiejszego słowa Bożego, zapraszamy kolejnych wolontariuszy pragnących
zaangażować się w prace Parafialnego Zespołu Caritas. Najbliższe spotkanie odbędzie się (…).
o zimowej przerwie powracamy do stałego porządku spotkań grup duszpasterskich dzieci i młodzieży.
Zbiórki Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w soboty o godz. 9.00; schola - o godz. 10; Koło Misyjne - godz. 11:15.
ziękujemy za pomoc i prowadzenie naszej parafialnej scholi dziecięcej Pani Alicji Chraboł. Obecnie nie
mamy osoby grającej na gitarze, a takiej osoby poszukujemy. Jeśli ktoś posiada zdolność grania na gitarze
lub zna taką osobę, która swoim talentem chciałaby wspomóc scholę, prosimy o kontakt z ks. Kamilem.
d dzisiejszej niedzieli przez 2 tygodnie dzieci z Koła Misyjnego i młodzież KSM-u będą rozprowadzali
przed kościołem pączki w ramach akcji „Podaruj pączka dzieciom z Afryki”. W ten sposób uzyskane
fundusze zostaną przekazane na szczytne cele jakimi są: dożywianie osieroconych dzieci w Afryce, leczenie
osób niepełnosprawnych, budowa studni głębinowej, pomoc dla szkół w Afryce, pomoc potrzebującym.
Szczegóły możemy znaleźć na stronie internetowej podanej na plakacie przy wyjściu z Kościoła.
pierwszych dniach marca pierwszy piątek, kiedy to pragniemy przepraszać Pana Jezusa za zniewagi
wyrządzane Boskiej miłości, za brak szacunku wobec Najśw. Sakramentu. Okazja do spowiedzi i nabożeństwa według znanego nam porządku. Przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach.
Pierwsza sobota to zawierzenie rodzin i modlitwa za grzeszników, zwłaszcza niepokutujących. Zapraszamy
na wieczorną Mszę św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z medytacją i Różańcem.
piątek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci„Żołnierzy Wyklętych”. Niech tego dnia towarzyszy nam pamięć i modlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny. Po Mszy Świętej wieczornej odśpiewamy
„Boże, coś Polskę”, zawierzając przyszłość Polski, naszej Ojczyzny Bożej opiece.
achęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy w zakrystii oraz przy wyjściu z kościoła.
Bardzo dziękujemy za troskę o rozprowadzanie prasy Akcji Katolickiej.
akończyliśmy tegoroczną kolędę, a poprawniej mówiąc wizytę duszpasterską. Na szczegółowe podsumowanie przyjdzie pora, a dzisiaj pragniemy bardzo serdecznie podziękować za otwarte drzwi i serca
naszych Parafian, za stworzenie okazji wspólnej modlitwy i pobłogosławienia waszych domów i mieszkań.
Dziękujemy za dobrą i przyjazną atmosferę, a także za wszystkie ofiary złożone przy tej okazji na potrzeby
Parafii, zwłaszcza na remonty trwające przy naszej bazylice, także za ofiary złożone na potrzeby diecezji,
seminarium duchownego, Caritas i nas, kapłanów pracujących w naszej Wspólnocie. Bóg zapłać wszystkim.

W
W
Z
Z

Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30,
13:00 (w jęz. lit.), 17:30;
w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30.
Krasnowo w niedzielę o godz. 12.00;
Żegary – w niedzielę g. 10.00 (w jęz. lit.)
w kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.
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Kancelaria parafialna czynna: wtorek, piątek
i sobota w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00
Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy
i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30
- mieści się w domu parafialnym (plebania)
Poradnia Rodzinna - środa 16.00-18.00
(dom parafialny)
SIEWCA

SIEWCA MŁODYCH

FERIE W ZAKOPANEM 2019
Nasze dzieciaki z różnych wspólnot parafialnych tydzień ferii zimowych przeżyły w Zakopanem. Po drodze był
Kraków i sanktuarium Bożego Miłosierdzia, była kopalnia soli w Wieliczce. A w stolicy naszych Tatr gry i zabawy
na śniegu, przymierzanie się do bycia następcami Stocha, pląsanie na lodowisku, prawdziwy góralski kulig, tańce
góralskie i dużo śmiechu i dobrej radosnej atmosfery. Dziękujemy ks. Kamilowi za kolejną piękną i udaną imprezę
zorganizowaną dla naszych dzieci. Bóg zapłać.
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

MB Częstochowska – zdobienia obrazu
K
oronacja obrazu jest symbolem szczególnej
czci okazywanej określonemu wizerunkowi.
Wyjątkowe obrazy mogły liczyć na koronowanie
papieskie. Zdobienia obrazu Czarnej Madonny
pojawiają się już przed 1430 rokiem. Wiemy o
nich zarówno z opisów
Władysława Opolczyka („Translatio tabulae”) jak i opisu napadu
husyckiego na klasztor
i profanacji obrazu częstochowskiego, podczas
którego skradziono drogocenne kamienie i zdobienia obrazu. Potwierdzenie istnienia koron
znajdujemy dopiero w
początku XVII wieku.
Były to wota prywatne
fundowane przez OO.
Paulinów lub innych
darczyńców. W 1635
roku król Władysław IV
funduje królewskie korony z inskrypcją „Tibi
Maria”. Na podstawie
dokładnych kopii malarskich i grafik znamy
dobrze wygląd tych koron, choć niestety nie przetrwały one do dziś.
Ozdobienie wizerunku częstochowskiego koronami papieskimi papieża Klemensa XI miało
miejsce w 1717 roku. Była to pierwsza papieska
koronacja obrazu w Rzeczypospolitej. Korony
wykonane były przez włoskiego artystę Giovanniego Giardiniego, a samej koronacji dokonał
biskup chełmski Krzysztof Szembek. Korony te
zdobiły obraz przez ponad 190 lat w najtrudniejszym okresie dla naszej historii. W 1909 roku
korony zostały skradzione ale już w 1910 papież
Pius X ufundował nowe korony, które zdobią
obraz do dziś. Oprócz koron, obraz zdobiły wota
i tak zwane „sukienki”. Po napadzie na klasztor
w 1430 roku, zgodnie z tradycją nowe zdobienia
ufundował król Władysław Jagiełło. Zdobienia
wykonane były w postaci grawerowanych srebr-
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nych i złotych blach zakrywających tło obrazu i
nimby.Wygrawerowane sceny przedstawiały: Adorację Dzieciątka, Zwiastowanie, Naigrywanie,
św. Barbarę, Biczowania Chrystusa. Co ciekawe
„blachy Jagiełły” ponownie zaczęły zdobić obraz
w II poł. XIX wieku na fali
zainteresowania późnym
średniowieczem. Od połowy XVII wieku obraz
miał co najmniej cztery
sukienki o czym wiemy
z relacji OO. Paulinów z
1685 roku. Od początku XVIII w. sukienki nie
były już przybijane bezpośrednio do obrazu ale
umieszczone na stelażu.
Dziś w częstochowskim
klasztorze znajduje się
dziewięć sukienek: najstarsze dwie z XVII wieku,
aż po współczesne z „milenijną” i „bursztynową”.
Ostatnim ciekawym elementem zdobiącym obraz
jest kompozycja malarska
„Mensa Mariana” ilustrująca historię obrazu. Została ona wykonana na
jubileusz 300 lecia Jasnej Góry przez o. Izydora
Krasuskiego i zdobiła obraz częstochowski z tyłu.
W 1925 „Mensa Mariana” została oddzielona od
obrazu i obecnie umieszczona jest w oddzielnej
gablocie.
W przypadku wszystkich prezentowanych w Sejnach wizerunków częstochowskich widzimy, że
zdobią je najstarsze korony papieskie Klemensa
XI. Analizując kształt koron, zdobienia sukienek
możemy wnioskować o czasie i miejscu (warsztacie) powstania kopii. Prezentowany dziś obraz
wyróżnia się pięknym oddaniem twarzy Matki
Bożej i Jezusa jak i misternym odwzorowaniem
sukienki i pierwszych koron papieskich.
			
			Marcin Błaszczyk
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