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POPIELEC rozpoczyna 40 dni WIELKIEGO POSTU - 
czasu wyjścia na pustynię duchową, 
aby doświadczyć obecności Boga

W MOCY BOŻEGO DUCHA
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Aby wierzyć, trzeba wykonać krok dobrowolnej decyzji. Kto wierzy, czyni to dobrowolnie, mając do 
dyspozycji argumenty, które wykazują, że wiara jest rozumna, ale te argumenty do wierzenia nie 

zmuszają. Nie są one dowodem naukowym ani wyliczeniem 
matematycznym. Motywy przemawiające za wiarą i skupione 
w postaci Jezusa Chrystusa powodują, iż człowiek, wierząć, nie 
zaprzecza swej potrzebie inteligentnej szlachetności i prawości 
moralnej. Bez tego postępowałby w sposób niegodny zarówno 
Boga, jak i samego człowieka.
Termin „wiarygodność” jest bardzo stosowny: oznacza on, że 
Bóg daje nam motywy do wiary, ale nas nie zmusza. Istnieje 
jednak jeszcze inny czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę. 
Zwykliśmy go nazywać „łaską”. Jest to może termin trochę 
statyczny. Lepiej mówić o „pociąganiu”, jak to sugeruje Jezus, 
który mówi: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pocią-
gnie Ojciec, który Mnie posłał. To Boże „pociąganie” może się 
dokonać za sprawą wielu ludzkich doświadczeń i form po-
średnictwa, jak o tym świadczą choćby żywoty konwertytów.
Od razu wyłania się tu zarzut: dlaczego nie wszyscy wierzą? 
Może prawdą jest to, co utrzymują niektórzy, mówiąc: „Nie 
wierzę, ponieważ nie otrzymałem daru wiary?” W świetle wiary 
chrześcijańskiej  ten sposób myślenia jest uproszczeniem, bo 
nie liczy się z dwoma elementami. Pierwszy to ten, iż Bóg pra-
gnie, aby wszyscy ludzie doszli do zbawienia, a więc troszczy 
się konkretnie o każdą osobę. Drugi element to konieczność 

przynajmniej niewyraźnej wiary w Chrystusa, by móc się zbawić. Wiarę wyraźną wykazuje ten, kto uznaje 
Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela. Można jednak mówić o tych ludziach, że mają „wiarę niewyraźną”, o 
ile żyjąc w sposób szlachetny i prawy, starają się poznawać i pełnić wolę Boga, idąc za znakami swego su-
mienia. Gdyby ludzie wiedzieli, iż jest wolą Bożą, aby uwierzyli w Jezusa Chrystusa, byliby gotowi to uczynić.

 KROK DOBROWOLNEJ DEZYZJI

PRAWDY WIARY ...

 

KRÓLESTWO BOŻE JAKO ZIARNKO GORCZYCY   

 3 marca Łk 15,1-3.11-32    Bóg jest miłosierny. Ile już razy w moim życiu stałem się uczest-
nikiem odpuszczenia moich grzechów? Jak wiele jest we mnie wdzięczności za ten dar 
Jego miłości? Doświadczając miłosierdzia, chcemy nieść je dalej. Oby z naszych ust jak 
najczęściej padały słowa wdzięczności, gdy jesteśmy świadkami powrotu tych, którzy 
się pogubili.

10 marca Łk 18,9-14    Powrócić do Boga, który pragnie mojej miłości. Kim chcę być? Fary-
zeuszem, który poczucie własnej sprawiedliwości buduje na podstawie oceniania innych 
ludzi, czy celnikiem świadomym swoich grzechów przed Bogiem. Nie bójmy się wołać: 
Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!

12 marca J 4,43-54      Dlaczego wierzę w Boga? Obyśmy nie byli tymi ludźmi, wobec których 
sprawdzają cię słowa Jezusa: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Mamy 
stawać się tymi, którzy wierzą każdemu słowu, które pochodzi od Jezusa.

Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz
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Jezus opowiedział 
uczniom przypo-

wieść: «Czy może 
niewidomy prowa-
dzić niewidome-

go? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie 
przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w 
pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. 
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a 
nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz 
mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę 
drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam 
belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń 
najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, 
ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma 
drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani 
też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. 
Po własnym owocu bowiem poznaje się każde 
drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka 
jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z 
dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, 
a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo 
z obfitości serca mówią jego usta».

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Całym swoim życiem, składacie świadectwo 
dzialania w świecie miłosiernej miłości Bożej, 

miłości, która przeciwstawia się siłom zła i grzechu. 
Przyswojenie sobie tej miłości rzadko bywa łatwe, 
musicie więc pielęgnować ją i troszczyć się o nią, 
jak o dobre drzewo, które ma przynosić dobre owo-
ce (por. Łk6,43). Materializm, który w tak wielkim 
stopniu jest dziś dla wielu ludzi przyczyną cierpienia 
i utraty nadziei, musi być radykalnie uzdrowiony 
prawdziwie ewangeliczną miłością i współczuciem.

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA VIII ZWYKŁA – 3 marca 2019

 Łk 6, 39-45

Pełen Ducha Świę-
tego, powrócił Je-

zus znad Jordanu, a 
wiedziony był przez 
Ducha na pusty-

ni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic 
przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. 
Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem». 
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym 
chlebem żyje człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł 
w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie króle-
stwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i 
wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane 
i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i 
oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Je-
zus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, 
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy, posta-
wił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest 
bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do 
ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, 
byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». 
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł 
dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Celem postu jest walka z grzechem, przezwycięża-
nie wszelkich pokus, w które uwikłane jest życie 

człowieka. Pokusy pochodzą od szatana, ale – jak 
uczy Kościół – pochodzą one również od zepsutego 
świata oraz od naszej słabej natury, która po grzechy 
pierworodnym stała się skłonniejsza do złego, niż do 
dobrego. Świat, jako stworzenie Boże, jest piękny i do-
bry. Równocześnie jednak ten dobry i piękny świat, pod 
wpływem szatana, i na skutek naszej słabości może 
podlegać wszelkim zafałszowaniom, których ofiarą 
pada człowiek z powodu własnej słabości, z powodu 
tego zarzewia grzechu, które pozostało w nim wskutek 
pierworodnego upadku. 

NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU – 10 marca 2019

 Łk 4, 1-13
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA VIII ZWYKŁA, 3 marca 2019
Słowo Boże: Syr 27,4-7; 1Kor 15,54-58; Łk 6,39-45
PONIEDZIAŁEK, 4 marca Święto św. Kazimierza
Słowo Boże: Syr 51,13-20; J 15,9-17
WTOREK, 5 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 35,1-12; Mk 10,28-31
ŚRODA, 6 marca POPIELEC
Słowo Boże: Jl 2,12-18; 2Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
CZWARTEK PO POPIELCU, 7 marca 2019
Słowo Boże: Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
Pierwszy miesiąca - modlitwa za kapłanów
PIĄTEK PO POPIELCU, 8 marca 2019
Słowo Boże: Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
SOBOTA PO POPIELCU, 9 marca 2019
Słowo Boże: Iz 58,9-14; Łk 5,27-32
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 10 marca
Słowo Boże: Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13

PONIEDZIAŁEK, 11 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
WTOREK, 12 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
ŚRODA, 13 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Jon 3,1-10; Łk 11,29-32
6. rocznica wyboru papieża Franciszka
CZWARTEK, 14 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Est 4,17; Mt 7,7-12
PIĄTEK, 15 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
SOBOTA, 16 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 17 marca 2019
Słowo Boże: Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; 
Łk 9,28-36; Niedziela Ad Gentes - Dzień Modlitw, 
Postu i Solidarności z Misjonarzami

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej
Uzupełnienie tekstu z 248 numeru Siewcy 

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (22)

Tekst autorstwa Pana Andrzeja Ciborowskiego, 
naszego Parafianina.
W latach 60-tych ubiegłego stulecia kościół 
pełnił funkcje liturgiczne. Msze święte były tam 
sprawowane przez księży emerytów będących 
wtedy w parafii. Byli to: pochodzący z Sejn ks. 
Witold Karpowicz oraz ks. Lucjan Stec. Byłem 
zaprzyjaźniony z tymi Kapłanami oraz będąc 
ministrantem służyłem do Mszy św. jak również 
przygotowywałem stroje liturgiczne oraz naczy-
nia mszalne. Przestałem być ministrantem, gdy 
jesienią 1964 r. dostałem powołanie do odbycia 
zasadniczej służby wojskowej. Po zakończeniu 
służby wojskowej i powrocie do Sejn dość często 
posługiwałem jako ministrant dla  ks. Steca. 
Jeżeli dobrze pamiętam, to Kościół był wykorzy-
stywany do czasu, dopóki ks. Lucjan Stec był w 
Sejnach, gdyż ks. Witold Karpowicz wcześniej 
zmarł.
Tak wyglądał główny ołtarz w latach 60-tych. 
Zdjęcie jest mego autorstwa.

Bardzo dziękujemy Panu Andrzejowi za to uzu-
pełnienie. 
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Małżeństwo zawarte w Kościele katolickim to nie tylko prywatna decyzja dwojga narzeczonych. To także 
sakrament i znak nieodwołalnej miłości Boga do człowieka. Z tego względu drugim obok domu ro-

dzinnego miejscem dorastania do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej jest parafia. Na proboszczu i księżach 
współpracownikach spoczywa wielki obowiązek zatroszczenia się o to, by młodzi parafianie we właściwy 
sposób przygotowali się do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Ta duszpasterska troska nie może do-
tyczyć jedynie ostatnich miesięcy przed planowanym ślubem. Jej fundamentem powinno być pogłębione 
i systematyczne duszpasterstwo zwyczajne, a zwłaszcza duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Przygotowanie 
do małżeństwa zaczyna się bowiem już w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości, a przejawia się w trosce 
duszpasterzy o dobrze przygotowaną i poprowadzoną katechizację, o tworzenie różnych ruchów i grup 
formacyjnych w parafii, o wartościowe i dobrze zorganizowane rekolekcje parafialne dla dzieci i młodzieży, 
o pielgrzymki i inne formy duszpasterskich kontaktów z wychowankami.
Te wszystkie formy duszpasterstwa zwyczajnego w odniesieniu do młodego pokolenia sprawiają, że dzieci 
i młodzież żyją w obecności Boga, że osobiście doświadczają Jego miłości, że poznają Boże prawdy o czło-
wieku i o sensie ludzkiego życia, że podejmują systematyczną pracę nad swoim charakterem, że troszczą 
się o swoją wrażliwość moralną i prawość sumienia. Nierozerwalna, wierna miłość małżeńska i rodzicielska 
to niezwykły zamysł samego Boga i dlatego tylko ci, którzy żyją w Jego obecności, mogą stopniowo dora-
stać do takiej miłości, którą Bóg proponuje człowiekowi. Świat, w którym żyjemy, będzie zawsze narzucał 
młodemu pokoleniu znacznie łatwiejszą, ale też znacznie mniejszą, okaleczoną miłość. Tylko Chrystus uczy 
człowieka miłości bezwarunkowej, wiernej i ofiarnej, bez której nie ma szczęśliwych małżeństw i rodzin.
Zadaniem duszpasterzy i katechetów jest wyjaśnianie chłopcom i dziewczętom, że każdy, kto pragnie dobrze 
przygotować się do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, powinien troszczyć się o umocnienie swojej 
wiary, systematyczny udział w niedzielnej Eucharystii, pogłębione życie sakramentalne, osobistą modlitwę 
i regularne czytanie Pisma Świętego, respektowanie Bożych przykazań i kierowanie się zasadami Ewangelii. 
Każdy, kto w odpowiedzialny sposób myśli o małżeństwie i rodzinie, powinien też cieszyć się wiarą osoby, 
którą zamierza poślubić. Osobista przyjaźń z Bogiem jest nie tylko fundamentem życia kapłańskiego czy 
zakonnego. Jest także fundamentem trwałego i szczęśliwego życia w małżeństwie i rodzinie.
Dopiero w kontekście tak rozumianego parafialnego duszpasterstwa zwyczajnego w odniesieniu do dzieci 
i młodzieży może okazać się owocne bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do przyjęcia sakramentu 
małżeństwa. Trzeba stanowczo stwierdzić, że w żadnym przypadku nie powinno się traktować katechezy 
przedmałżeńskiej w klasie maturalnej jako wystarczającej formy przygotowania do małżeństwa. Katecheza 
szkolna ma bowiem miejsce wtedy, gdy ogromna większość wychowanków nie planuje jeszcze w ciągu 
kilku najbliższych miesięcy zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Z tego względu katechizowani nie 
przywiązują w tym okresie tak wielkiej wagi do prezentowanej tematyki, jak czynią to narzeczeni, którzy są w 
fazie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa. Ponadto w czasie katechezy szkolnej duszpasterz nie 
będzie rozmawiał z młodzieżą o małżeństwie w taki sposób, jak to czyni w czasie spotkań z narzeczonymi, 
którzy bezpośrednio przygotowują się do zawarcia małżeństwa.
Młodzi, którzy dojrzeli do tego, aby zawrzeć związek małżeński i którzy są już zdecydowani na podjęcie 
tego kroku, powinni uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich, zwanych też kursem dla narzeczonych. 
Chodzi tu o spotkania formacyjne, które będą miały miejsce w miesiącach bezpośrednio poprzedzających 
planowane zawarcie sakramentalnego związku. Pierwszym warunkiem aktywnego i owocnego włączenia się 
narzeczonych w tę formę przygotowania jest pozytywna motywacja z ich strony. Oni sami powinni pragnąć 
odpowiednio przygotować się do małżeństwa, a katecheza przedmałżeńska ma im w tym pomóc. (cdn)

                  (na podstawie art. ks. Marka Dziewieckiego „Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa”)

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

przygotowanie w parafii

Sakrament małżeństwa
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Często błahy powód sprawia, że prawdziwa czy 
domniemana wina bliźniego staje się przyczyną 

zaciekłości, zajadłości, nieżyczliwości, wrogości, nie-
nawiści. Zrywamy kontakty, odwracamy się plecami, 
pielęgnujemy urazę przez długie lata, nawet do 
grobowej deski. Jeden z księży zapytał kiedyś star-
szego parafianina, dlaczego gniewa się na swojego 
sąsiada. Ten mu  odpowiedział: „To było tak dawno, 
że nawet nie pamiętam, o co poszło”. 
Skreślamy winowajcę z listy 
bliźnich. Przecież zasłużył so-
bie – myślimy – i lepiej niech 
każdy idzie w swoją drogę. 
Skonfliktowane strony czę-
sto udają przed Bogiem i 
przed sobą, że wszystko 
jest dobrze, przystępują do 
Komunii świętej, modlą się 
codziennie: „i odpuść nam 
nasze winy, jako i my od-
puszczamy naszym wino-
wajcom”.
Bóg wzorem przeBaczenia
Tymczasem żyjemy tylko 
dzięki temu, że Bóg cierpli-
wie, dzień po dniu nam prze-
bacza. On nigdy nie zamyka 
drogi powrotu. A my? Często 
przypominamy człowieka 
w ewangelicznej przypo-
wieści, któremu darowano 
wielki dług. Wszystko zosta-
ło nam wybaczone, a kiedy 
nasz winowajca potrzebuje 
przebaczenia, spotyka się z 
odmową, zamkniętym ser-
cem, zaciśniętą pięścią. Jak 
głęboko Bóg musi być poru-
szony, zraniony, zasmucony. 
Czyż więc i ty nie powinieneś 
był się ulitować nad swoim współsługą, jak ja ulito-
wałem się nad tobą? – pyta Jezus.
Ojciec niebieski kocha sprawiedliwych i niesprawie-

Wielki Post jest drogą: prowadzi do zwycięstwa mi-
łosierdzia nad tym wszystkim, co usiłuje nas zmiaż-
dżyć do czegokolwiek nieodpowiadającego godności 
dzieci Bożych. Wielki Post to przejście od niewoli do 
wolności, od cierpienia do radości, od śmierci do życia.
Uniżenie

Chrystus „ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi, (…) uniżył samego siebie, stając się posłusznym 
aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,7-8). Przyj-
rzyjmy się uważnie słowom papieża. Nie mówił , że 
post ma być wejściem w niewolę, cierpienie i śmierć, 
by potem z nich wyjść ku wolności, radości i życiu. 
Pojęcie pokuty i wielkopostnych wyrzeczeń – tak 
przecież potrzebnych w życiu duchowym – nie jest 
drogą w dół, ku ciemności. Jest początkiem drogi ku 
górze. Schylenie głowy przed kapłanem sypiącym 
na nas popiół jest pierwszym momentem Wielkiego 
Postu, w którym zostajemy wywyższeni. 
wywyższenie

„Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył” 
Abp Grzegorz Ryś mówił na progu zeszłoroczne-
go Wielkiego Postu, że ma on sens ze względu 
na Wielkanoc. Jezus nie prosi, byśmy chodzili do 
piekieł. On nas zaprasza tylko do wywyższenia, 
do uczestnictwa razem z Nim w chwale poranka 
zmartwychwstania. Pokuta i umartwienie, wór i 
popiół – to pierwszy krok ku radości.
Kochanie

Papież Franciszek podkreślał, że „Wielki Post to czas, 
aby otworzyć serce na tchnienie Tego Jedynego, 
który zdolny jest przekształcić nasz ludzki proch 
w człowieczeństwo. To nie okres rozdzierania szat 
przed otaczającym nas złem, ale raczej robienia 
miejsca w naszym życiu na wszelkie dobro jakiego 
możemy dokonać, ogładzając się z tego, co nas 
blokuje i paraliżuje. Wielki Post to czas współczucia.

Odetchnąć pełną piersią

PRZEBACZENIE 
JEST DAREM

Z nauczania Papieża 
Franciszka

Żyjemy tylko dzięki temu, że Bóg cierpliwie, dzień po dniu nam przebacza i nie zamyka drogi powrotu.
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PRZEBACZENIE 
JEST DAREM

Św. Kazimierz, królewicz, 
patron Polski i Litwy

dliwych. Jego słońce świeci nad wszystkimi, a deszcz 
pada i na złych i na dobrych. Patrzmy więc na prze-
baczającego Jezusa, który na krzyżu usprawiedliwia 
swoich winowajców: „Odpuść im, bo nie wiedzą co 
czynią”. Patrzmy na św. Jana Pawła II wybaczającego 
swojemu niedoszłemu zabójcy i na wszystkich, dla 
których Jezus był natchnieniem i siłą do kochania 
nieprzyjaciół. Przebaczyli, bo Bóg przebacza i szu-
ka tych, którzy od Niego odeszli i zerwali z Nim 

więzi. Chrześcijanin pragnie 
naśladować Boskie serce. 
Pierwszy wyciąga rękę do 
zgody. Przebacza 77 razy, 
czyli zawsze.
Kto prosi, otrzymUje
Czy zatem mam rzucić się na 
szyję temu, który skrzywdził 
mnie albo moich bliskich?  
O miłości decyduje dobra 
wola. Jej przejawem będzie 
pozdrowienie, modlitwa, 
życzenie bliźniemu dobra, 
mimo doznanych krzywd. 
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko za-
niósł w grudniowy, wigilijny 
wieczór kawę zziębniętym 
milicjantom, którzy go śle-
dzili, i podzielił się z nimi 
opłatkiem. Jak wierzył, tak 
czynił. Zło da się pokonać 
tylko dobrem. Nie inaczej. 
Chrześcijaństwo to religia 
czynu; to wybaczenie do-
znanych krzywd, cierpliwe 
ich znoszenie, chętne da-
rowanie uraz, gesty świad-
czące o gotowości do 
pojednania, modlitwa za 
nieprzyjaciół. Przebaczenie 
jest darem Boga. Jeśli pro-

simy, na pewno go otrzymamy. Dla Boga nie ma 
rzeczy niemożliwych. Owocem przebaczenia zaś 
jest radość i pokój serca.

Św. Kazimierz będąc synem króla Polski, Kazimie-
rza Jagielończyka, mógł ułożyć sobie życie miło i 

wygodnie, w otoczeniu pochlebców, jakich nie brak 
na królewskich dworach. Jednak już we wczesnej 
młodości przeżył rozczarowanie, które wyraźnie 
uzmysłowiło mu płytkość takiego życia. Na Wę-
grzech wybuchł bunt przeciwko królowi i czterna-
stoletniemu zaledwie Kazimierzowi zaproponowa-
no tron. Jego ojciec, pragnąc zapewnić godną przy-
szłość swoim sześciu synom, skwapliwie przyjął tę 
propozycję. Gdy jednak Kazimierz dotarł na Węgry, 
okazało się, że sytuacja polityczna uległa zmianie i 
propozycja jest nieaktualna. Chociaż po powrocie 
do Polski, za radą wychowawcy królewiczów, ks. 
Jana Długosza, król postanowił przeznaczyć Ka-
zimierza na swego następcę. Młodzieniec zdążył 
doświadczyć na własnej skórze, jak nietrwała bywa 
chwała świata, i zrozumieć, że jedynym królestwem 
naprawdę wartym zachodu jest królestwo niebie-
skie. Kazimierz, przygotowując się do przyszłych 
obowiązków, znajdował czas na głęboką relację z 
Bogiem. Adorował Najświętszy Sakrament, łączyła 
go serdeczna więź z Matką Bożą. Gdy zapadł na 
gruźlicę, która pokrzyżowała jego plany, potrafił 
przyjąć to mężnie i z wiarą. Czasami wydaje się nam, 
że Bóg błogosławi nam tylko wtedy, gdy wszystko 
układa się po naszej myśli. Wspominamy dawne 
marzenia widząc, jak niewiele z nich zostało. Właśnie 
w takich chwilach może nam przyjść z pomocą św. 
Kazimierz, który swoim życiem pokazuje nam , że 
niezależnie od naszego zdrowia, wieku i przeżytych 
rozczarowań, to, co naprawdę najlepsze, ciągle jest 
przed nami i warto o to walczyć. Świadectwo życia 
św. Kazimierza – patrona Polski pokazuje nam, że 
chrześcijaństwo to nie uciążliwe wypełnianie obo-
wiązków, ale pełne, szczęśliwe życie, nawet wśród 
przeciwności i rozczarowań. Módlmy się o głębsze 
poznanie Jezusa, aby stał się On dla każdego z nas 
taką wartością, jaką był dla św. Kazimierza. Wtedy 
i my zrozumiemy różnicę pomiędzy wegetacją, a 
życiem, pomiędzy zgorzknieniem a świętością.

Żyjemy tylko dzięki temu, że Bóg cierpliwie, dzień po dniu nam przebacza i nie zamyka drogi powrotu.

-Irena -

Ks. Wojciech Przybylski
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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

24/02/2019 Michał Marcinkiewicz, 
Magdalena Jurkiewicz, 
Natalia Żukowska

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
czasie kolędy 2019: 
Czeszkiewicz Agata Marcin,Sejny, Zawadzkiego Jar-
mołowicz Danuta Stanisław,Sejny, Zawadzkiego 
Grablunas Teresa Romuald,Sejny, Zawadzkiego 
Gibas Jadwiga Marian,Sejny, Zawadzkiego
Milewscy Anna Marek,Sejny, Mickiewicza
Zdancewicz Cecylia,Sejny, Mickiewicza
Sidor Zofia,Sejny, Mickiewicza
Rapczyńscy Wioletta Andrzej,Sejny, Mickiewicza 
Anzel Katarzyna Sylwester,Sejny, Mickiewicza
Wichert Halina Stanisław,Sejny, Mickiewicza
Draugialis Ewa Krzysztof,Sejny, Mickiewicza
Wysoccy Ewa Dariusz,Sejny, Leśna
Bagińscy Jolanta Dariusz,Sejny, Leśna
Kijewscy Teresa Fabian,Sejny, Leśna 

Sakrament Chrztu Świętego: 

UJulia Światłowska, Sejny  (l. 87)  zm. 15/02/2019
UAntoni Uminowicz, Stabieńszczyzna  (l. 78)  zm. 16/02/2019
UMarianna Twardowska, Sejny 
 (l. 90)  zm. 18/02/2019
UStanisław Łejmel, Zaruby
 (l. 84)  zm. 17/02/2019
UJózef Czakis, Pełele 
 (l. 93)  zm. 18/02/2019
UHelena Markiewicz, Sejny
  (l. 88)  zm. 19/02/2019
UHalina Tympalska, Sejny (l. 88)  zm. 25/02/2019
UDariusz Sapiega, Babańce (l. 42)  zm. 24/02/2019

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Grygucis Witold,Sejny, Leśna 
Czokajło Irena Wiesław,Sejny, Leśna 
Kuźniccy Barbara Mirosław,Sejny, Leśna 
Januszko Weronika,Sejny, Projektowana III 
Jankowscy Aneta Mariusz,Sejny, Mickiewicza
Makowscy Agnieszka Karol,Sejny, Mickiewicza
Jodzio Helena Tadeusz,Sejny, Mickiewicza
Kwiatkowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Hołubowicz Joanna Dariusz,Sejny, Zawadzkiego 
Jagłowska Irena,Sejny, Zawadzkiego
Stryczek Bożena,Sejny, Zawadzkiego
Chraboł Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Koncewicz Barbara Marian,Sejny, Zawadzkiego 
Wiśniewscy Beata Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Franiak Halina,Sejny, Zawadzkiego
Fidrych Maria Jan,Sejny, Zawadzkiego
Zubowicz Maria Janusz,Sejny, Zawadzkiego
Andrulewicz Jerzy,Sejny, Zawadzkiego
Namiotko Henryka,Sejny, Zawadzkiego
Luto Krystyna Jarosław,Sejny, Zawadzkiego
Kasprzycka Zdzisława,Sejny, Zawadzkiego
Bobrowscy Małgorzata Edward,Sejny, Zawadzkiego 
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Daniłowicz Zbigniew,Sejny, Zawadzkiego
Keller Danuta Antoni,Sejny, Zawadzkiego
Żynda Danuta Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Przeborowscy Krystyna Tadeusz,Sejny, Zawadzkiego
Anuszkiewicz Danuta Remigiusz,Sejny, Zawadzkiego
Urwanowicz Halina Eugeniusz,Sejny, Zawadzkiego 
Radziewicz Irena,Sejny, Zawadzkiego
Korzenieccy Alina Stanisław,Sejny, Zawadzkiego 
Boguszewscy Teresa Henryk,Sejny, Zawadzkiego 
Duda Nina Kazimierz,Sejny, Zawadzkiego
Korzenieccy Janina Romuald,Sejny, Zawadzkiego 
Luto Janina,Sejny, Zawadzkiego
Zdancewicz Danuta Robert,Sejny, Zawadzkiego 
Daniłowicz Zofia Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego 
Dąbrowscy Henryka Henryk,Sejny, Zawadzkiego 
Ustach Julia,Sejny, Zawadzkiego
Gibas Janina Mieczysław,Sejny, Zawadzkiego 
Tyczkowscy Janina Piotr,Sejny, Zawadzkiego
Dabulis Grażyna,Sejny, Zawadzkiego 
Meyza Ewa,Sejny, Zawadzkiego
Ogurkis Grażyna Stanisław,Sejny, Zawadzkiego 
Szyryńscy Katarzyna Piotr,Sejny, Zawadzkiego 
Kierklo Jola,Sejny, Zawadzkiego
Komendis Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Luto Bożena Zenon,Sejny, Zawadzkiego
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INTENCJE MSZALNE   03 - 17.03.2019
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 Towa-
rzystwa św. Kazimierza i za zmarłych członków 
Towarzystwa

17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Anna Rutowicz (4mc)
PONIEDZIAŁEK, 4 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Wacław Jakubowski (5mc)
08:00 +Kazimiera Adamowicz
08:00 +Kazimierz +Natalia +Helena +Kazimierz 

+Weronika z r. Wilkielów i Tałandzisów
08:00 +Jadwiga +Antoni +Jan +Józef z r. Staśkielów 

+Stanisław Moroz
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Krzysztof Sławiński (3mc)
17:30 +Henryk Draugialis (5 rocz.)
WTOREK, 5 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
06:30 +Helena (3 rocz.) +Jerzy (34 rocz.) Rogowscy
08:00 +Krzysztof Kordowski
08:00 +Władysława Miszkiel (16 rocz.)
08:00 +Katarzyna +Kazimierz Milewscy 
 i z r. Krakowskich
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Korzeniecki
ŚRODA POPIELCOWA, 6 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Maria Jakubowska (4mc)
10:00 O błog. Boże, opiekę MB, mocną wiarę i miłość 

dla Żanety Jarzębowicz w 18 rocz. urodz.
10:00 +Józef Macianis (2mc) +Biruta Urbańska 
 +Wacław Gilis
16:00 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Piotr Skrypko
CZWARTEK, 7 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Regina Łostowska
08:00 +Bożena Gryguć (11mc)
08:00 +Bronisław Laskowski (4 rocz.)
08:00 +Emilia i z r Kamińskich
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Anna Modzelewska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Januszewicz (8mc)
PIĄTEK, 8 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Jerzy Sikorski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (6 rocz.) i rodzice

08:00 +Jerzy Zajkowski (4mc)
11:30 Grupa pielgrzymkowa z Suwałk
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Stanisław +Anna +Katarzyna z r. Nazarków
17:30 +Jerzy Gilis (1 rocz.)
SOBOTA, 9 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
06:30 +Andrzej Kaczanowski (1 rocz.)
08:00 +Franciszek Szruba (32 rocz.)
08:00 +Stanisława Górska (6mc)
08:00 +Józef Łostowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Sienkiewicz (2 rocz.)
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Szymon Koncewicz (7mc)
17:30 +Wincenty Stankiewicz +Helena
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 10 marca 2019
07:00 +Irena Bielecka (gr)
08:30 +Alina Ogórkis (gr)
10:00 +Czesława Szyłak (24 rocz.) +Wacław (18 rocz.)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Jerzy Sikorski
13:00 LT: +Ignacy +Julia +Antoni +Diana +Michalina 

+Czesław z r. Buraczewskich
14:00 HOSPICJUM
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
06:30 +Aleksandra Faszczewska
08:00 +Stefan Dąbrowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Emilia +Franciszek Andruszkiewicz
08:00 +Ryszard Miękiszewski
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (11mc)
17:30 +Czesław Dąbrowski (11mc)
17:30 +Józef Linkiewicz (10 rocz.)
WTOREK, 12 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Krzysztof Jodzis (2mc)
08:00 +Aleksandra +Józef i z r. Sosnowskich
08:00 +Wacław +Kazimiera +Dominik z r. Misiewi-

czów +Kazimierz +Wiktoria +Wiesław +Waleria 
z r. Dąbrowskich i Kulikowskich

08:00 +Karol Derdzikowski
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Józef Grzybowski (21 rocz.)
17:30 +Grzegorz Bukało
17:30 +Andrzej Krzemiński (3mc)
ŚRODA, 13 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
06:30 +Bożena Szymańska
08:00 +Maria +Piotr z r. Janiszewskich 
 +Stanisław Wojciechowski
08:00 +Krystyna Rutkowska +Natalia Myszczyńska
08:00 +Julianna Kimszal (17 rocz.) +Józef +Konstanty 

+Antonina
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
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17:30 +Anna +Józef Maksimowicz +Witold +Jan 
+Józef z r. Jurczukanisów i Jasiewiczów 

 +Agata +Karol
17:30 +Władysław Kamiński (6mc) 
 +Amelia Matan (1 rocz.)
CZWARTEK, 14 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i 

zdrowie dla Genowefy Kordowskiej w 80 rocz. 
urodz. i dla Tomasza w 40 rocz. urodz.

08:00 +Józef Leończyk (5mc)
08:00 +Józef Rutkowski (4 rocz.) 
 +Jadwiga Wojnowska (4 rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB, szczęśli-

we rozwiązanie i zdrowie dla Eweliny 
 i jej dziecka
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Dariusz Jankowski (2 rocz.)
17:30 +Romuald +Celina +Jerzy +Tadeusz 
 +Waldemar +Andrzej z r. Majewskich
PIĄTEK, 15 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Bożena (3 rocz.) +Ryszard Szymańscy
08:00 +Krzysztof Jodzis (2mc)
08:00 +Benedykta Batogowska (1 rocz.)
08:00 +Marian Namiotko (26 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny 

Ludorf w 50 rocz. urodzin
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Andrzej Palewicz (23 rocz.)
17:30 +Zofia Malinowska (19 rocz.)
SOBOTA, 16 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Regina Andrejczyk (7 rocz.)
08:00 +Władysława Bizio (8mc)
08:00 +Helena Wysocka (7mc)
08:00 +Feliks +Halina +Wincenty +Józefa Jastrzębscy
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Apolinary Szerel (7mc)
17:30 +Józef +Józef Fidrych +Józef Ambrosiewicz
17:30 +Jarosław Rapczyński (8mc)
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 17 marca 2019
07:00 +Irena Bielecka (gr)
08:30 +Józef +Anna Tomkiewicz i rodzice
10:00 +Jadwiga +Stanisław Sulżyńscy
11:30 Za parafian
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Dziękczynna i o 

błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla ks. Probosz-
cza w dniu imienin

12:00 KRASNOWO: +Feliks (6mc) +Feliksa (35 rocz.) 
Dzimida

13:00 LT: +Witold Buraczewski (4mc)
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Stanisław Sulżyński (rocz.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego 

wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych 
rodzinach i parafii. Nie bądźmy obojętni – jeszcze wielu potrzebują naszego przykładu i wytężonej modlitwy. 

2Środa Popielcowa, 6 marca rozpoczyna  okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o 
godz. 6.30; 8.00; 10.00; 16.00; 17.30.  Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. 

Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, 
są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa 
skromne posiłki w ciągu dnia. W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w oso-
bistej modlitwie o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, 
parafialnym i narodowym. 

3Pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek: o godz. 16.00 dla dzieci, o 17.00 dla wszystkich. 
Zachęcamy do licznego udziau w tych nabożeństwach, one z pewnością pomogą nam we właściwym 

przeżywaniu Wielkiego Postu.  A w niedzielę pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o 
godz. 17.00, będziemy również śpiewać Gorzkie Żale po sumie.  

4 Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Szczególnie wpatrujemy się w tę najpiekniejszą z Niewiast jaką 
jest Maryja i Ją prośmy o zdolność w poszanowaniu godności każdej kobiety jako żony, matki, babci, 

ale też w tym szczególnym powołaniu jakim jest zgromadzenie zakonne. O godz. 11.30 w kaplicy Matki 
Bożej będzie Msza św. z udziałem pielgrzymki kobiet z Suwałk. 

Wielki Post nie tylko jest potrzebny, ale wprost niezbędny współczesnemu człowiekowi, nastawionemu 
konsumpcyjnie i hedonistycznie, którego mentalność została ukierunkowana bardziej na to, by więcej 
„mieć”, niż „być”. A właśnie praktyki postne, które Kościół proponuje szczególnie na Wielki Post, mają na 
celu podniesienie jakości życia, czyli to, by bardziej „być” niż więcej „mieć”. Kwestią otwartą pozostaje, w jaki 
sposób Wielki Post przeżywamy: czy tylko zewnętrznie, a więc traktując go jak zjawisko kulturowo-religijne, 
czy też z zaangażowaniem duchowym, bez którego ten okres liturgiczny nie miałby sensu. 
        Ks. Marek Chmielewski
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PĄCZEK DLA AFRYKI
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Przez dwie ostatnie niedziele, Młodzież naszego KSM-u i Dzieci z Koła Misyjnego, rozprowadzali pączki w ramach 
akcji: „Pączek dla Afryki”. Dochód z tej akcji przeznaczony jest na projekty realizowane przez Braci Kapucynów. 
Misjonarze przeznaczą zebrane środki na dożywianie dzieci, kształcenie ich, opiekę, budowę szkół, studni, kaplic. 
Pomoc trafi do dzieci Republiki Środkowej Afryki i Czadu. 
Przez obie niedziele rozprowadziliśmy 700 pączków. Zebraliśmy łącznie 2120 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli akcję kupując pączki oraz Dzieciom i Młodzieży pod kierunkiem ks. Kamila za jej przeprowadzenie.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Droga Krzyżowa – historia

Droga krzyżowa w liturgii katolickiej to 
wielkopostne nabożeństwo, polegające na 

symbolicznym odtworzeniu drogi Chrystusa na 
śmierć. W kościołach katolickich droga krzyżowa 
przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach roz-
mieszczonych najczę-
ściej na ścianach bocz-
nych świątyni. Warto 
przy tej okazji poznać 
historię przedstawień 
drogi krzyżowej.
Wyprawy krzyżowe 
pozwoliły na szerszą 
skalę poznać miejsce 
Męki Pańskiej. Odwie-
dzanie Ziemi Świętej 
przez wielu pielgrzy-
mów sprawiało, że po 
powrocie do domu 
starali się o stworzenie 
namiastki Jerozolimy, 
by łatwiej odczuć to, co 
przeżywali w miejscu 
Męki Zbawiciela. Po-
cząwszy od XV wieku 
w całej Europie wzno-
szono więc budowle 
przypominające jero-
zolimskie. Renesans 
kultu Męki Pańskiej 
miał miejsce w czasie odnowy trydenckiej, kie-
dy to wrócono do niektórych form pobożności 
pasyjnej oraz wprowadzono nowe, do których 
zaliczyć można nabożeństwa o tematyce pasyjnej 
odprawiane w specjalnie do tego celu zbudowa-
nych obiektach określanych mianem kalwarii 
(Calvaria – łac., hebr. Golgota). Pierwsza kalwa-
ria powstała w latach 1405-1420 w południowej 
Hiszpanii niedaleko Kordoby. Wkrótce kolejne 
kalwarie zaczęły powstawać w całej Europie. W 
Rzeczypospolitej pierwszą kalwarią była Kal-
waria Zebrzydowska. Początki sanktuarium w 
Kalwarii Zebrzydowskiej sięgają 1600 roku i są 
związane z wojewodą krakowskim Mikołajem 
Zebrzydowskim.  Dokument fundacyjny, przeka-
zujący Kalwarię bernardynom został podpisany 

przez Mikołaja Zebrzydowskiego w 1602 roku. 
Jest to więc oficjalny początek Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Kalwarie polskie z XVII i XVIII wieku 
miały od 25 do 40 kaplic. W następnym stuleciu 
ich liczba zaczęła maleć, a obecnie buduje się 

kalwarie z 14 kaplica-
mi. W najstarszych pol-
skich kalwariach mamy 
zbudowane tak zwane 
„dróżki”. Nabożeństwo 
Dróżki Pana Jezusa po 
raz pierwszy zostało 
ułożone przez OO. Ber-
nardynów w Kalwarii 
Zebrzydowskiej i opu-
blikowane w pierwszym 
polskim modlitewniku 
kalwaryjskim w 1617 
roku. Składało się ono 
zgodnie z zaleceniami 
Adrichomiusza z dwóch 
części: z drogi pojmania 
i drogi krzyżowej. Ad-
richomiusz podawał 10 
stacji Drogi Pojmania. 
Tematycznie obejmo-
wały one wydarzenia 
od Modlitwy w Ogrójcu 
do Sądu u Piłata. W pol-
skich kalwariach droga 

krzyżowa liczyła 14 stacji, ponieważ włączano do 
niej także takie wydarzenia jak Zdjęcie z Krzyża i 
Grób Pański. Wraz z rozwojem kultu maryjnego 
wprowadzono nabożeństwa zwane Dróżkami 
Matki Bożej. Po raz pierwszy wprowadzono je 
w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1613 roku, ale 
właściwy schemat ukształtował się dopiero po 
1630 roku. Nabożeństwo składa się z trzech serii 
dróżek: Boleści, Pogrzebu, Triumfu Matki Bożej, 
po siedem stacji−kaplic w każdej części.
Wraz z rozwojem nabożeństwa drogi krzyżowej 
obrazy lub rzeźby trafiły do wnętrz kościołów, a 
od XVII wieku ustalono liczbę stacji na 14.
    
   Marcin Błaszczyk


