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Chcemy iść i wyznawać:
oto Chrystus

C

hrystus jest nieustannie obecny w
Kościele w Sakramencie Eucharystii.
Jest Ona najdoskonalszym źródłem i
znakiem jedności oraz węzłem, który
łączy wszystkie dzieci Kościoła. Od naszego Pana przyjmijmy ten wielki Dar
Miłości, który odnawia nas wewnętrznie
i daje nam życie wieczne.
Ja Jestem chlebem żywym, który zstąpił z
nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki” (J 6,51). Któż nie pragnie żyć
wiecznie? Czyż nie jest to najgłębsza aspiracja pulsująca w sercu każdej istoty ludzkiej? Ale jest to aspiracja, którą codzienne
doświadczenie wypiera w sposób brutalny
i bezapelacyjny.
Dlaczego? Odpowiedź jest nam dana w
słowach Pisma Świętego: „Grzech wszedł
na świat, a przez grzech śmierć” (Rz 5,12).
Czyż więc nie ma już dla nas nadziei? Nie
ma nadziei, jak długo panuje grzech; ale
nadzieja może się odrodzić, gdy grzech zostanie zwyciężony. I to właśnie dokonało się
przez Chrystusowe odkupienie. (...) Jezus

mówi: „Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki”. Pod postacią tego chleba jest
obecny On osobiście, Zwycięzca grzechu i
śmierci, Zmartwychwstały. Kto posila się
tym boskim pokarmem, nie tylko znajduje
siłę dla pokonania w sobie sugestii zła w
czasie drogi życia, lecz otrzyma z nim także
gwarancję definitywnego zwycięstwa nad
śmiercią: „Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” - jak mówi Apostoł Paweł (1Kor
15,26) - tak aby Bóg mógł być „wszystkim
we wszystkich” (1Kor 15,28).
Jakże rozumie się, zastanawiając się nad tą
tajemnicą, zazdrosną miłość, z jaką Kościół
strzeże tego skarbu o nieocenionej wartości! I jak logiczne i naturalne okazuje się
to, że chrześcijanie, w ciągu swojej historii,
czuli potrzebę wyrażania także na zewnątrz
radości i wdzięczności za rzeczywistość tak
wielkiego daru. Uświadomili sobie fakt, że
wielbienie tej boskiej tajemnicy nie mogło
ograniczać się do wnętrza murów świątyni,
jakkolwiek byłaby obszerna i artystyczna,
ale że trzeba było nieść ją na drogi świata,
ponieważ Ten, którego kryją wątłe postaci
Hostii, przyszedł na ziemię właśnie po to,
aby być „życiem świata” (J 6,51). Tak powstała procesja Bożego Ciała, którą Kościół urządza już od wielu wieków z całkiem
szczególną uroczystością i radością.
(Jan Paweł II, Watykan, 2 czerwca 1983 r.)

Światło na drogę
Gdy będziecie szukać tam, gdzie szukać trzeba - w modlitwie, sakramentach, słowie
Bożym, służbie, ofierze, wierności i uczciwości - „znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych”. Mt 11,25-30
„Kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości”. Jest to konieczne, by mieć
udział w przyszłym życiu, którego szczęśliwość wymyka się ograniczoności słów.
Pozwól, by Pan pokazał ci prawdę o tobie i o świecie. Dzięki niej zbliżysz się do
światła i uczynisz życie wartym przeżycia. J 3,16-21
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MOC SŁOWA
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
			
- 8 czerwca 2014
J 20, 19-23

W

ieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z
obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie
ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha
Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Refleksja niedzielna:

C

zytania biblijne pozwalają nam przenieść się w rzeczywistość początków Kościoła, który zrodził się z
przebitego na krzyżu boku Jezusa. Pięćdziesiąt dni po
zmartwychwstaniu Jezusa na Apostołów trwających
wraz z Maryją na modlitwie zstąpił Duch Święty, udzielając im swoich darów, przede wszystkim zaś udzielając im samego siebie. Języki ognia, które spoczęły na
Apostołach, oznaczają misję głoszenia, świadczenia i
przepowiadania, którą powierzył im sam Jezus. Ogień
symbolizuje również Prawo Boże, potwierdzone i uzupełnione przez Jezusa, ale także Jego samego: Jego osobę,
życie, śmierć i zmartwychwstanie.
Duch Święty jest trzecią Osobą Bożą, jest miłością Ojca
do Syna i Syna do Ojca, jest samym Bogiem - Panem,
który jako największy dar sam nam się udziela. Możemy
rozpoznać Go po charyzmatach, jakie otrzymujemy.
Lista tych darów jest bardzo bogata i wciąż pozostaje otwarta. Duch Święty jest źródłem naszej miłości, komunii i
braterskiej wspólnoty między wierzącymi. On sprawia, że
więź miłości, do której wezwani są chrześcijanie, staje się
widocznym znakiem obecności Boga wśród nas. Misja,
którą otrzymują Apostołowie: głoszenie Dobrej Nowiny
o zbawieniu, odpuszczanie grzechów i przywracanie
ludziom właściwej relacji do Boga, może zaowocować
w naszych sercach jedynie pod pewnymi warunkami.
Potrzeba przedeJvszystkim postawy otwartości, która
z naszej strony wyraża się w wyczekiwaniu na Ducha
Świętego oraz pragnieniu przyjęcia łaski Bożej. Prośmy,
by nasze serca poszerzały się na przyjęcie miłości Bożej.
Bez obecności Ducha Miłości pozostaną one wyjałowione i nędzne w swojej bezradności i niemocy. Prośmy, by
Duch Prawdy, Pocieszyciel, Ten, który ma nas wszystkiego
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nauczyć, obmył w nas to, co nie jest święte, by wlał w nas
nadzieję, by nas prowadził, kruszył twarde serca i rozpalał
je swoją miłością. „Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec
zwycięstwa, daj szczęście bez miary!”.
Niedziela Trójcy Przenajświętszej
			
– 15 czerwca 2014
J 3, 16-18

J

ezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie
posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię
Jednorodzonego Syna Bożego».
Refleksja niedzielna:

N

ajgłębszą i najważniejszą potrzebą każdego człowieka jest potrzeba kochania i bycia kochanym. Jezus
w rozmowie z Nikodemem już w pierwszych słowach
wskazuje na prawdę o Bogu, który nieskończenie i bezinteresownie kocha człowieka. Kocha do tego stopnia,
że Jego Syn, odwieczne Słowo Ojca, staje się jednym z
nas, aby o tej miłości zaświadczyć nie tylko słowem, ale
nade wszystko czynem.
Zdarza nam się często nieudolnie poszukiwać prawdziwej miłości i próbować na nią odpowiadać. Szukamy
dowodów ta kiej miłości. Gdy przyjrzymy się miłości
Boga do nas, zauważymy, że jest ona całkowicie ukierunkowana na dobro człowieka, które w pełni i w sposób
ostateczny realizuje się przez zbawienie. „Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to,
aby świat został przez Niego zbawiony”. Bóg w swojej
miłości całkowicie zapomina o sobie; On nieustannie
nas szuka i pragnie, by również nasza miłość była coraz
bardziej dojrzała i przyczyniała się do zbawienia naszych
sióstr i braci.
Musimy przyznać, że często nasz obraz Boga odbiega od
powyższego. Jezus przypomina, że zbawienie zależy także od naszego wysiłku, od wiary, że On jest prawdziwym
Zbawicielem człowieka. Każdy z nas musi postarać się o
to, by nieustannie oczyszczać swój obraz Boga. Ja sam
muszę również zadbać o to, by w moim sercu zaufać
Bogu bezgranicznie; by uwierzyć, że Jezus jest moim
osobistym Zbawicielem, moim Bogiem, który pragnie
darzyć mnie miłością i zbawieniem.
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 8 czerwca 2014
Słowo Boże: Dz 2,1-11; 1Kor 12,3-13; J 20,19-23
XV rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Diecezji Ełckiej
PONIEDZIAŁEK, 9 czerwca 2014,
UROCZYSTOŚĆ NMP MATKI KOŚCIOŁA
Słowo Boże: Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 2,1-11
Rocz. Ingresu Bpa Jerzego Mazura do Katedy Ełckiej.
Wspólny obchód jubileuszy kapłańskich i zakonnych.
Okres Zwykły w Ciągu Roku (X tydzień zwykły)
WTOREK, 10 czerwca 2014, Wsp. bł. Bogumiła, bpa
Słowo Boże: 1Krl 17,7-16; Mt 5,13-16
ŚRODA, 11 czerwca 2014, Wsp. św. Barnaby, Ap
Słowo Boże: Dz 11,21-26. 13,1-3; Mt 10,7-13
CZWARTEK, 12 czerwca 2014, Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Słowo Boże: Rdz 22,9-18; Mt 26,36-42
Dzień szczególnej modlitwy za kapłanów
PIĄTEK, 13 czerwca 2014, Wsp. św. Antoniego z Padwy
Słowo Boże: 1Krl 19,9-16; Mt 5,27-32
Modlitwa za borykających się z problemami uzależnień
i małżeństwa rozbite
SOBOTA, 14 czerwca 2014, Wsp. bł. Michała Kozala
Słowo Boże: 1Krl 19,19-21; Mt 5,33-37
Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych



NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, 15 czerwca
Słowo Boże: Wj 34,4-9; 2Kor 13,11-13; J 3,16-18
Modlitwa za Seminarium Duchownew Ełku i taca
PONIEDZIAŁEK, 16 czerwca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Krn 18, 3-8.12-17.22; Mt 5,38-42
WTOREK, 17 czerwca 2014, Wsp. św. Brata Alberta
Chmielowskiego
Słowo Boże: 2Krn 18,25-34; Mt 5,43-48
ŚRODA, 18 czerwca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Krn 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
CZWARTEK, 19 czerwca 2014, UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (Boże Ciało)
Słowo Boże: Pwt 8,2-3.14-16; 1Kor 10,16-17; J 6,51-58
Rocznica śmierci (19) śp. ks. Stanisława Rogowskiego,
długoletniego proboszcza sejneńskiego
PIĄTEK, 20 czerwca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Krl 11,1-4.9-20; Mt 6,19-23
Oktawa Bożego Ciała.
Międzynarodowy Dzień Uchodźcy.
SOBOTA, 21 czerwca 2014, Wsp. św. Alojzego Gonzagi
Słowo Boże: 2Krn 24,17-25; Mt 6,24-34
Oktawa Bożego Ciała
NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 22 czerwca 2014
Słowo Boże: Jr 20,10-13; Rz 5,12-15; Mt 10,26-33
Dzisiaj ofiary zbierane do puszek na fundusz duszpasterstwa młodzieży Diecezji Ełckiej
SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak czytać Pismo Święte, cz. 10
Czytamy Biblię
– Lectio Divina
Wprowadzić słowo w czyn

C

o możemy na pewno, co możemy niezależnie od jakichkolwiek okoliczności
– to wprowadzać natychmiast w życie to,
o czym się dowiedzieliśmy, co podczas
lektury Biblii odczytaliśmy jako Wolę Bożą
względem nas. Podczas każdego czytania
Pisma Świętego – szczególnie Nowego
Testamentu – Pan Jezus zwraca się do
nas ze swoim zaproszeniem: Idź – i Ty
czyń podobnie! (Łk 10,37). I tak trzeba
robić. Przypomina też wyraźnie:
Nie każdy, kto Mi mówi – Panie, Panie!
– wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz
ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który
jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów
moich słucha i wypełnia je – dodaje Pan
Jezus – można porównać z człowiekiem
roztropnym, który dom swój zbudował
na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki,
ze-rwały się wichry i uderzyły na ten
dom. On jednak nie runął, bo na skale
był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych
słów moich słucha, a nie wypełnia ich,
można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na
piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki,
zerwały się wichry i rzuciły się na ten
dom. I runął, a upadek jego był wielki.
(Mt 7,21-27)

Trzeba nam każdego dnia czytać
Pismo Święte, bo każdego dnia trzeba
nam witalnej więzi z Bogiem. On – Ojciec
nasz, który jest w niebie – właśnie na
tej drodze objawia nam swoją zbawczą
Wolę. Trzeba nam prosić Ducha Świętego,
żeby kształtował naszą chrześcijańską
mentalność – by udzielał nam trzeźwości
w myśleniu i radykalizmu w działaniu.
Byśmy wiedzieli, co znaczy dopasować
czyny do stylu postępowania Syna Bożego. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus
obiecuje nam wielkość przekraczającą
najśmielsze oczekiwania:
- Kto pełni wolę Ojca mojego, który
jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą
i matką (Mk 3,35).
Pośród różnorodnych niebezpieczeństw i codziennych zagrożeń, Słowo
Życia (Flp 2,16) spokojnie nas prowadzi do życia nowego, radosnego – które
przemienia świat (1J 3,14).lektury Biblii
odczytaliśmy jako Wolę Bożą względem
nas. Podczas każdego czytania Pisma
Świętego – szczególnie Nowego Testamentu – Pan Jezus zwraca się do nas
ze swoim zaproszeniem: Idź – i Ty czyń
podobnie! (Łk 10,37).

uBoga droga

o. Ludwik Mycielski OSB

Całe Pismo natchnione jest przez Boga
i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w
sprawiedliwości, aby człowiek Boży był
doskonały, przysposobiony do każdego
dobrego czynu. (2 Tm 3,16 n)
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JAK MODLIĆ SIĘ PO

Z rozważań
św. Jana
Pawła II

Adoracja jest trwaniem przed obliczem Boga o
Adorować -znaczy zapomni

N

Znaczenie
Sanktuariów Maryjnych
„Wziął Ją do siebie” - to może także znaczyć: do
swego mieszkania, do swego domu.
Szczególnym przejawem macierzyństwa Maryi
w stosunku do ludzi są miejsca, na których spotyka się z ludźmi -domy, w których Ona mieszka.
Domy, w których odczuwa się szczególną obecność Matki. Takich miejsc i domów jest ogromnie
wiele. I są różne. Poczynając od domowych czy
przydrożnych kapliczek, w których jaśnieje obraz
Bogurodzicy, do kaplicy i kościołów ku Jej czci.
Są jednakże pewne miejsca, w których ludzie
szczególnie żywo odczuwają obecność Matki.
Czasem miejsca te, promieniując szeroko, ściągają do siebie ludzi z daleka. Zasięg ich bywa
różny: w obrębie diecezji, kraju, czasem spoza
kraju, z różnych innych krajów i kontynentów.
Są to sanktuaria maryjne.
Na wszystkich tych miejscach wypełnia się
ów szczególny testament ukrzyżowanego Pana:
człowiek czuje się oddany i zawierzony Matce i
przychodzi, aby z Nią jako Matką obcować. Otwiera przed Nią swe serce i mówi Jej o wszystkim: „bierze Ją do siebie” - we wszystkie swoje
sprawy, czasem trudne. Sprawy własne, sprawy
cudze. Sprawy rodzin, społeczeństw, narodów,
całej ludzkości.

ie jest łatwo ocenić, jaka modlitwa jest bardziej, a
jaka mniej doskonała. Jednym ze znaków dobrej
modlitwy jest jej wpływ na nasze codzienne
życie. Niekiedy wydaje się, że czas poświęcony na
modlitwę był zmarnowany, a jednak w zetknięciu
z trudnościami życiowymi doświadczamy niespodziewanej pomocy w postaci natchnień i świateł
niezbędnych przy rozwiązywaniu
zawiłych problemów. W taki sposób Pan Bóg zwraca nam czas poświęcony na trudne trwanie przed
Najświętszym Sakramentem. Bo niekiedy wystarczy trwać i patrzeć. Świętemu proboszczowi z Ars
wieśniak, zapytany, co robi sam jeden w pustym
kościele, odpowiedział, że patrzy na Pana Jezusa i
Jezus patrzy na niego. Adoracja jest więc trwaniem
przed obliczem Boga obecnego w pokornej i prostej postaci Chleba. Adorować -znaczy zapomnieć
o sobie i myśleć o Jezusie.
Takie trwanie w modlitewnej ciszy nie jest zadaniem
łatwym, dlatego proszę się nie dziwić, że czuje się
Pani zagubiona. W tej modlitwie chodzi o to, aby
być przed Najświętszym Sakramentem, próbować
otwierać serce na przyjęcie łaski, odsuwać gotowe
formuły modlitewne, wszelką zewnętrzną działalność i starać się myśleć tylko o Bogu, który pragnie
nas ogarnąć swoją miłością.
Często nam się wydaje, że powinniśmy Panu Bogu
coś ofiarować, aby modlitwa była przyjęta i wysłu-

Z rozważań św. Jana Pawła II
Człowieka (...) nie można do końca zrozumieć
bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może sam
siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie
może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego
właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie
i ostateczne przeznaczenie. (...)
I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie
można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy
przeszli i przechodzą przez tę ziemię. (...) A dzieje
każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. (...)
wybrał E. Klimaniec
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ODCZAS ADORACJI?

obecnego w pokornej i prostej postaci Chleba.
ieć o sobie i myśleć o Jezusie.

chana. Niepokoimy się, że w czasie adoracji przesuwają się przez naszą głowę różne myśli, pragnienia i
pożądania, że często wracają wspomnienia, niekiedy
bardzo bolesne i upokarzające. Czujemy, jak powoli zostajemy ogołacani z dobrego samopoczucia.
Taki stan jest trudny do zniesienia, ale w ten sposób
dokonuje się zbawienne oczyszczanie naszej duszy z egoizmu, skupienia uwagi na samych sobie, z
niezdrowej aktywności. Chciałoby się czasem uciec
od takiej modlitwy - chociażby w konkretną pracę,
w której moglibyśmy się wykazać, podkreślić, jak
bardzo jesteśmy potrzebni.
Ale właśnie wtedy trzeba trwać w postawie ogołocenia, kruchości i własnej małości. Bądźmy pewni
jednego - jest to najbardziej właściwa postawa dla
przyjęcia łaski, której chce nam udzielić Jezus. Jest
to okazja, by złożyć Bogu najpiękniejszy dar - nasze
otwarte serce, do którego On pragnie nieustannie
składać swoje Boskie dary. Jest to postawa dziecka,
które z ufnością powierza się swemu ojcu. Cierpliwa
i wytrwała modlitwa przemieni nasze serce i zwróci
je całkowicie ku Bogu, który będzie powoli zajmował
centralne miejsce w naszym życiu. Trzeba się uczyć
tracić czas dla Boga, gdyż taka jest logika miłości.
Patrząc na Ukochanego, coraz bardziej upodabniamy się do Niego i wtedy codzienne życie nabiera
głębszego wymiaru - staje się otwarte na drugiego
człowieka. (ks. Tadeusz Huk)
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Szukać Jezusa

W

dziejach Objawienia znamy poszukiwania Jezusa – Trzej Mędrcy szukali nowo narodzonego
Zbawiciela i znaleźli w grocie. Józef i Maryja szukali i
znaleźli w świątyni. Szukali zdenerwowani uczniowie
i znaleźli na przeciwległym brzegu jeziora. Szukały
tłumy słuchaczy, gdy odchodził nagle, nie mówiąc
dokąd... Potem szukali mądrzy nad kartkami ksiąg i
pobożni w godzinach modłów. Kiedy indziej nawoływali cierpiący, opętani, bliscy i obcy...
Poszukiwanie jest jedną z dróg do Jezusa. Odchodzenie Jezusa sprzed oczu i serca nawet bardzo bliskich jest jakby daniem im okazji wyznania swojej
z Nim więzi. Znalezienie jest darem, którego Bóg
nie odmawia tym, którzy szukają naprawdę. O tym
trzeba pamiętać w prywatnym przeżywaniu wiary.
Czasy trudne, gdy wydaje się, że zostaliśmy sami, bez
nadziei, bez obecności Boga. To, co było oparciem
nadziei, pokoju, pogrążyło się we mgle nieobecności.
To jest jak przypomnienie o wymiarach. To jest przypomnienie perspektywy. Bliskość jest darem. Trzeba
jej oczekiwać jak ponownego wschodu słońca. O nią
trzeba się modlić. Trzeba zachęcać naszych bliskich
do szukania.
Właśnie do uważnego szukania, które byłoby otwarciem duszy na promień Jego miłości. Trzeba wytrwałości i nadziei. Niektórzy odnajdują tę bliskość w bólu,
inni w szczęściu, jedni w medytacji, jeszcze ktoś w
pięknie świata, udanej przyjaźni, w słowie bez znaczenia, w książce, albo w bliskości ze światem łaski
nie poznanej, która zapala się kiedy chce, byle jej nie
zaprzeczyć, nie odrzucać, byle szukać.
Dopóki szukasz, jesteś z Nim. Tęsknić do niego, to
znaczy już żyć z Nim samym. Jeszcze pamiętać, że być
blisko widząc osobę, doświadczając pełni jej obecności, jest na pewno łatwiej w wierze, ale wierzyć z całej
duszy i całym życiem właśnie w mocy doświadczeń i
zagubienia, bywa okazją szczególnej zasługi.
Uwierzmy zatem! To znaczy, nauczmy się odczytywać
wydarzenia własnego życia jako wyrażenie obecności
Boga. Uwierzmy! To znaczy – zdobądźmy się każdego
poranka na odwagę otwarcia oczu i powiedzenia tak
po prostu: Boże, umocnij moją wiarę w Twego Syna
Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na Krzyżu, aby
nas zbawić. Kto bowiem wierzy w Pana Jezusa, musi
wierzyć i Boskiej, nieomylnej Jego nauce. (Irena)



Bazylika Mniejsza

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

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
25/05/2014 Janusz Korenkiewicz

Zapowiedzi przedślubne:
1/ Michał Raczkowski, kawaler, Augustów, Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa i Renata Łabanowska, panna,
Daniłowce, Parafia tutejsza.
2/ Paweł Polkowski, kawaler, Posejny, Parafia tut. i
Martyna Karłowicz, panna, Kukle, Parafia Berżniki.

Sakrament małżeństwa:
24/05/2014
Mariola Anuszkiewicz i Krzysztof Pietkiewicz

Odeszli do wieczności:
UJózef Bykowski, Łumbie (l. 84) zm. 26/05/2014
UMieczysław Łebkowski, Krasnowo (l. 91) zm. 28/05/2014
UJan Kasperowicz, Sejny (l. 75) zm. 28/05/2014

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy w
czasie kolędy złożyli swoje ofiary na remonty
zakończone bądź prowadzone w Parafii (okna
w Bazylice, okna i drzwi w klasztorze, dom parafialny):
Jaszczołt Wiesław,Sejny, Łąkowa
Nowalscy Ryszard Teresa,Sejny, Łąkowa
Krzywiccy Marian Danuta,Sejny, Nowotki
Titarczuk Antoni Janina,Sejny, Nowotki
Nieszczerzewscy Cezary Dorota,Sejny, Wierzbowa
Kap Jan Dorota,Sejny, Kasztanowa
Matulewicz Józef Danuta,Sejny, Łąkowa
Lewończyk Dariusz Teresa,Sejny, Łąkowa
Wałukanis Zuzanna,Sejny, Łąkowa
Zdancewicz Radosław Iwona,Sejny, Łąkowa
Zdancewicz Ireneusz Barbara,Sejny, Łąkowa
Turynowicz Marian Melania,Sejny, Łąkowa
Węgrzynowicz Marek Alicja,Sejny, Łąkowa
Durtan Bronisław Genowefa,Sejny, Łąkowa
Jurgielanis Jarosław Grażyna,Sejny, Łąkowa



Krakowscy Piotr Teresa,Sejny, Łąkowa
Gilis Józef,Sejny, Łąkowa
Zdancewicz Mirosław Krystyna,Sejny, Łąkowa
Dochód Stanisław Halina,Sejny, Łąkowa
Trofimiuk Jerzy Alicja,Sejny, Łąkowa
Luto Marian Beneturda,Sejny, Łąkowa
Kosińscy Edmund Krystyna,Sejny, Łąkowa
Werelich Jan Kinga,Sejny, Łąkowa
Moroz Jan Anna,Sejny, Łąkowa
Namiotkiewicz Marian Anna,Sejny, Łąkowa
Masłowscy Tomasz Elżbieta,Sejny, Łąkowa
Czernialis Wiesław Jadwiga,Sejny, Łąkowa
Staniewicz Tomasz Alicja,Sejny, Łąkowa
Litwińscy Andrzej Anna,Sejny, Łąkowa
Bućkun Stefan Maria,Sejny, Łąkowa
Koncewicz Stanisław Helena,Sejny, Łąkowa
Szymańscy Jerzy Jadwiga,Sejny, Łąkowa
Leonowicz Jan Helena,Sejny, Łąkowa
Korzenieccy Józef Aldona,Sejny, Ogrodowa
Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa
Jarzębowicz Andrzej Jadwiga,Sejny, Ogrodowa
Koźlak Marianna,Sejny, Ogrodowa
Kalwejt Halina,Sejny, Słowackiego
Winiewicz Lucyna,Sejny, Krzywa
Czokajło Marek Irma,Sejny, Krzywa
Macianis Piotr Marzena,Sejny, Przyrzeczna
Jatkowscy Mieczysław Teresa,Sejny, Żwirki i Wigury
Bobrowscy Bogusław Bożena,Sejny, Szkolna
Sulżyńscy Arkadiusz Maria,Sejny, Strażacka
Maksimowicz Adam Wiesława,Sejny, Strażacka
Klucznik Robert Teresa,Sejny, Strażacka
Gołąbek Robert Stanisława,Sejny, Strażacka
Pankiewicz Andrzej Bogumiła,Sejny, Strażacka
Awramik Raisa,Sejny, Strażacka
Ziniewicz Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego
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Ogłoszenia duszpasterskie

D

zisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która przypada dokładnie w 50 dni po Zmartwychwstaniu, kończymy obchody okresu wielkanocnego. Liturgia tego dnia ukazuje nam różnorodne
dary związane z obecnością Ducha Świętego w naszym życiu. Podstawowym jest dar pokoju i jedności w
naszych rodzinach oraz dar pojednania. Zwróćmy na to uwagę w naszych wzajemnych relacjach zarówno
z domownikami, jak i z tymi, z którymi się spotykamy w pracy, w szkole czy w innych miejscach.
raz ze zstąpieniem Ducha Świętego Apostołowie zostali napełnieni mocą z góry tak, by mogli stać
się głosicielami Ewangelii. A wszyscy, którzy dzięki ich nauczaniu przyłączają się do wspólnoty
wierzących, stają się częścią nowego ludu wybranego. Dlatego też dzisiejsza uroczystość to także dzień
narodzin Kościoła, wspólnoty wierzących, dla których czas, w którym żyją, jest czasem budowania
relacji miłości z Bogiem i ludźmi. Pamiętajmy zatem w naszej modlitwie o tych, z którymi tę wspólnotę
parafialną, diecezjalną, ale też uniwersalną tworzymy.
utro drugi dzień Zielonych Świąt i Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, głównej
Patronki naszej diecezji. Msze św. będą jak codziennie, ale będzie również Msza św. o godz. 10.00.
Jutro odpust w Żegarach. Zapraszamy na Mszę św. do Żegar: o godz. 10 w języku litewskim, a o 16.00
po polsku. Skorzystajmy z okazji uzyskania odpustu zupełnego za popełnione grzechy.
ównież w tym tygodniu, w czwartek, 12 czerwca, po raz drugi w kalendarzu kościelnym będziemy
obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Ma być to dzień szczególnej
modlitwy całego Kościoła za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim
posługiwaniu.
niedzielę, 15 czerwca przeżywać będziemy uroczystość Najświętszej Trójcy. Jest to zarazem pierwsza niedziela, która po zakończonym w poprzednią niedzielę okresie wielkanocnym wprowadza
nas w tak zwany okres w ciągu roku. I na początku tego kolejnego etapu roku liturgicznego Kościół
przypomina nam, że Bóg jest Jeden w Trzech Osobach, że nie jest On samotnikiem, lecz jest jednością
Osób. Niech ta prawda zabrzmi zarówno w naszych sercach, jak i rodzinach, sprawiając, że nasze relacje
będą choć trochę odwzorowaniem tych, które panują pomiędzy Osobami Trójcy Przenajświętszej.
zieci klas trzecich obchodzą w niedzielę, 15 czerwca Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Mszę św. o godz. 10.00. Wspólnie podziękujemy Panu
Jezusowi za ten wielki dar, jaki od roku możemy przyjmować w każdej Eucharystii. Niech żadnego
dziecka z klasy trzeciej nie zabraknie.
iedziela, 15 czerwca jest okazją do modlitwy i złożenia ofiary na tacę na rzecz naszego Seminarium
Duchownego w Ełku. Wiemy wszyscy, że Seminarium utrzymuje się wyłącznie z ofiar składanych
przez wiernych naszej diecezji. Bogu dziękujemy za każde powołanie do kapłaństwa, dziękujemy, że
z naszej Parafii mamy dwóch alumnów: kleryka Adama Adukowskiego na czwartym roku studiów i
kleryka Piotra Gajewskiego na drugim roku studiów. Niech Pan Bóg pozwoli im wytrwać i dojść do
Chrystusowego kapłaństwa. Wszyscy się o to módlmy.
iech wyrazem naszej wiary będzie również liczny udział w nabożeństwach czerwcowych, podczas
których w szczególny sposób oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Są one odprawiane
w naszym kościele codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę i święta o godz. 17.00.
roczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popularnie zwana świętem Bożego Ciała przypada
we czwartek, 19 czerwca. Msze św. będą jak w niedzielę, z pewnymi wyjątkami. Główna Msza św.
będzie o godz. 11.00. Procesja będzie kulminacyjnym punktem tego dnia, dlatego chcemy ją przeżywać
z całą parafią, także parafianami języka litewskiego, których prosimy o przygotowanie trzeciego ołtarza
i poprowadzenie liturgii i śpiewu w języku litewskim. Rozpoczniemy wspólną Eucharystią z elementami
języka litewskiego o godz. 11.00, po czym pójdziemy w procesji do czterech ołtarzy. Prosimy o przygotowanie ołtarzy: I ołtarz przygotuje Akcja Katolicka, II ołtarz służby mundurowe: Straż Graniczna; Straż
Pożarna i Policja; III – Parafianie języka litewskiego; IV – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Są gotowe
sztalugi z banerami, trzeba je ustawić, udekorować kwiatami, brzózkami, przygotować świece, ołtarz
przykryć białym obrusem. Udekorujmy także nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy
Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. Na procesję zapraszamy
wszystkich, włączmy się aktywnie niosąc wszystkie chorągwie, sztandary, feretrony. Dziewczynki
pierwszokomunijne zapraszamy do sypania kwiatów, chłopców do niesienia poduszek, wstążek przy
feretronach. Prosimy o zaopatrzenie się w śpiewniki z pieśniami eucharystycznymi.
rzedszkole Sejneńskie będzie miało za Patrona wielkiego Polaka i Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego „Dziadka”. Uroczystość ta będzie 20 czerwca, w piątek o godz. 10.00. Rozpocznie się Mszą św.
w naszej Bazylice w intencji dzieci, rodziców i nauczycieli. Przybędzie ks. bp Romuald Kamiński.
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Intencje mszalne 08 - 22.06.2014
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO , 8 czerwca
07:00 +Władysława +Jan i rodzice
07:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:30 O błog. Boże dla Grażyny i Jana Żegarskich
w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
10:00 +Robert +Stanisław Czeszkiewicz
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Anny i Jerzego
Wilkielów w 65 rocz. ślubu i dla rodziny
11:30 Dziękczynnaiobłog.BożedlaWiesławyiCzesława
Szułowiczów w 40 rocz. ślubu i dla rodziny
11:30 +Czesława Koronkiewicz (greg)
13:00 LT: Jubileusz 50-lecia ślubu Anny i Jana Gryguć
Krasnowo: +Stanisław +Aniela +Piotr Łebkowscy
17:30 +Tadeusz Tydman (greg)
PONIEDZIAŁEK, 9 czerwca 2014
Uroczystość Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej
dla Emilii
08:00 +Marta (1 rocz.) +Jan z rodz. Saboków iWoźniaków
08:00 +Władysława +Edward Juszkiewicz
10:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
Żegary: 10:00 LT
16:00 PL: +Czesława Koronkiewicz (greg)
17:30 +Stanisław +Stanisława z rodz. Adamowicz
17:30 +Bronisław (10 rocz.) +Zygmunt Krajewscy
17:30 +Adam +Magdalena Prokarym
WTOREK, 10 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla
Bernarda Misiewicza w 85 rocz. urodz.
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Wacław Kamiński (12 rocz.)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
17:30 +Andrzej Kuczyński
17:30 +Franciszek Leończyk (21 rocz.)
17:30 +Krzysztof Brzozowski (9 rocz.)
ŚRODA, 11 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
06:30 +Leokadia Dobuszyńska
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Helena Kordowska +Helena Fiodorowicz
08:00 +Krystyna +Mieczysław Krywanis
17:30 +Franciszek +Agata +Franciszek i z rodz. Sidor
17:30 +Wiktoria +Roman +Jerzy Wojtyra +Kazimierz
+Irena Sikorscy
17:30 +Piotr Czarkowski (3 rocz.)
CZWARTEK, 12 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (4mc)
08:00 +Paweł Koneszko (10mc)
17:30 +Andrzej Kuczyński
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17:30 +Tadeusz Milewski (20 rocz.)
17:30 +Zofia (19 rocz.) +Józef (20 rocz.) Bykowscy
17:30 +Wincenty +Zofia Szlaużys
PIĄTEK, 13 czerwca 2014
06:30 +Antoni Okulanis
08:00 +Antoni Grażulewicz
08:00 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Czesław Ostapowski
17:30 +Jerzy Maksimowicz
17:30 +Antoni +Jadwiga Cieślukowscy
17:30 +Czesława Koronkiewicz (greg)
17:30 +Jan Malinowski (20 rocz.)
SOBOTA, 14 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Konrad Motuk (6mc)
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Janina Ogurkis (2mc) +Jan +Helena Januszanis
08:30 LT: +Janina +Antoni
17:30 Dziękczynna za Weronikę i o błog. Boże dla rodz.
Roberta i Izabeli Butkiewiczów
17:30 O błog. Boże, miłość i opiekę MB w małżeństwie
Anety i Roberta Puchłowskich
17:30 +Marek Puchłowski (7 rocz.)
17:30 +Zbigniew Wojciechowski (m-c od pogrzebu)
NIEDZIELATRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ , 15 czerwca
07:00 +Tadeusz Tydman (greg)
07:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:30 +Marianna +Bronisław Sojka
10:00 O błog. Boże dla Mirosława Czeropskiego
w 50 rocz. urodz. i dla rodziny
11:30 +Czesława Koronkiewicz (greg)
13:00 LT: +Józef Masianis +Anna +Jan Grudzińscy
Krasnowo 13:00 +Zofia +Antoni Łobik
17:30 +Franciszek Miszkiel
PONIEDZIAŁEK, 16 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Witold Sikorski
08:00 +Mieczysław Wojciechowski
08:00 +Kamil Klepacki (2mc)
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Aliny
Pietrewicz w dniu imienin
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Wojciecha
Dąbrowskiego w 33 rocz. urodz.
17:30 +Marta Staniewicz
WTOREK, 17 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 O błog. Boże i opiekę MB dla Kółka Różańcowego
z Kielczan
08:00 +Adolf Jarzębowicz i rodzice
08:00 +Halina Sławińska (3 rocz.)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
17:30 O błog. Boże dla Anny i Adama Kaufmanów w 25
SIEWCA

rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Józefa i rodziny
17:30 +Czesława Koronkiewicz (greg)
17:30 +Helena +Stanisław +Teresa +Marian Makowscy
ŚRODA, 18 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Anna +Stanisław +Sławomir Korzenieccy
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:30 Egzekwie: +Jan Bernecki (3mc)
17:30 O błog. Boże dla Elżbiety Ziniewicz w dniu imienin
17:30 +Mirosław Kasprzycki
17:30 +Krystyna Fiedorowicz (2 rocz.)
CZWARTEK, 19 czerwca 2014 BOŻE CIAŁO
07:00 +Tadeusz Tydman (greg)
07:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:30 +Danuta +Stanisław Bugielscy (14 rocz.)
10:00 +Zofia +Franciszek Rasiul
11:00 O błog. Boże w rodzinie i gospodarstwie rodz.
Miszkielów
11:00 O błog. Boże i miłość dla Ilony i Dariusza
Madejskich w 10 rocz. ślubu i dla rodziny
11:00 +Magdalena Sidor (6 rocz.)
11:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
17:30 O błog. Boże dla Marty Linkiewicz w 30 rocz. urodz.
i dla rodziny
PIĄTEK, 20 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 Zdzisław Urbański (2mc)

08:00
08:00
08:00
08:00
17:30
17:30

+Franciszek (20 rocz.) +Roman (40 rocz.)
+Leokadia Wojnowska (3mc)
+Czesława Koronkiewicz (greg)
+Ryszard Maliszewski (greg)
+Zofia Rutkowska
+Jadwiga +Stefan Rogalewscy +Weronika Wojciechowicz
17:30 +Zofia +Stanisław Moś +Krystyna
SOBOTA, 21 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Józef Sikorski (6 rocz.) i rodzice +Stefania
+Ludwik Jakubowscy
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Janusz Jagłowski (8mc)
17:30 +Janina Ambrosiewicz +Józef Fidrych i z rodz.
17:30 +Zofia +Kazimierz Basiaga i z rodz. Matulanisów
NIEDZIELA XII ZWYKŁA , 22 czerwca 2014
07:00 +Tadeusz Tydman (greg)
07:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:30 +z rodz. Milewskich, Rakucewiczów, Groblewskich, Sikorskich +Robert (23 rocz.)
10:00 +Józef Żytkowski (32 rocz.) +Władysława
Kaszkiel (3 rocz.) +Stanisława
11:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Leny Miszkiel w 5 rocz. urodz. i dla rodziców
11:30 +Czesława Koronkiewicz (greg)
13:00 LT: +Adela +Bronisława +Jerzy +Józef
Krasnowo: Anna Łobik (2 rocz.)
17:30 +Zofia Wala (6 rocz.)

Sanktuaria Diecezji Ełckiej
W poprzednich wydaniach Siewcy prezentowaliśmy kolejne sanktuaria naszej diecezji.
Zamieszczamy wykaz wszystkich 9 kościołów,
które posiadają tytuł „sanktuarium”.
Katedra św. Wojciecha Bpa i Męczennika w Ełku
Bazylika Nawiedzenia NMP w Sejnach.
Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej
Kościół Narodzenia NMP w Rajgrodzie
Kościół Matki Bożej Anielskiej w Lipsku
Kościół Zwiastowania NMP w Krasnymborze
Kościół Chrystusa Sługi w Ełku
Kościół św. Brunona Bpa i Męczennika w Giżycku
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku

Kaplica św. Jana Pawa II w Ełku
Uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej
przy katedrze kaplicy św. Jana Pawła II oraz podziemnej krypty biskupów ełckich, do której zostały
przeniesione z tymczasowego grobowca doczesne
szczątki śp. bpa Edwarda Samsela odbyła się 24
maja br.
Kaplica jest przeznaczona do adoracji NajświętszeNr 133/2014

go Sakramentu
z myślą o modlitwie za wstawiennictwem
św. Jana Pawła
II. W krypcie
podziemnej
zostały przygotowane miejsce
na trumny z
ciałami zmarłych biskupów
Diecezji Ełckiej.
Nasza katedra
była do tej pory
jedyną katedrą
w Polsce, gdzie
nie przygotowano miejsca
pochówków
biskupów diecezjalnych.
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Michał Anuszkiewicz, Natalia Auron, Bartosz Biryło, Julia Borodziuk, Laura Buchowska, Konrad Buchowski, Natalia Chatkowska,
Hubert Chmielewski, Hubert Chmielewski, Oliwia Chwesiuk, Weronika Ciborowska, Patryk Czeszkiewicz, Patrycja Dębowska, Julia
Dębska, Bartosz Dobreńko, Piotr Gaus, Kacper Gibas, Kamila Gilis, Iwona Głowacka, Maja Głowińska, Dominik Gryziewicz, Maja
Hołdyńska, Dorota Jachimowicz, Joanna Janculewicz, Kamila Januszko, Patrycja Jungiewicz, Adrian Jurczyk, Anna Jurkiewicz,
Jakub Kisiel, Maciej Koneszko, Kacper Korzeniecki, Maciej Krajewski, Zofia Krakowska, Szymon Kruszyłowicz, Wiktoria Leonowicz,
Aleksandra Liszkowska, Konrad Luto, Patryk Luto, Oskar Macianis, Julia Małkińska, Oliwia Matelak, Maja Misiukanis, Amelia Miszkiel,
Marlena Morawska, Marlena Moroz, Julia Niczyporuk, Szymon Niewiadomy, Maja Osińska, Karolina Pankiewicz, Patryk Pawełek,
Weronika Picheta, Dominik Pietkowski, Martyna Piliczewska, Weronika Poszwa, Natalia Prokop, Piotr Przeborowski, Weronika Rasiul, Mateusz Rekuć, Marcel Ruszkiewicz, Paweł Rutowicz, Maciej Rybczyński, Oliwia Rydzewska, Gabriela Sabat, Patryk Siemianis,
Jolanta Sienkiewicz, Julia Sikorska, Wiktoria Skrypko, Dawid Sojko, Patrycja Sokołowska, Kacper Stabiński, Ewa Staniewicz, Leon
Staniewicz, Weronika Stankiewicz, Feliks Szlaużys, Dominik Tichanow, Marcin Waszkiewicz, Karol Werelich.

Z ŻYCIA PARAFII

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 01.06.2014

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach

www.sejny.diecezja.elk.pl
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