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Bóg jest Miłością

N

igdy dość podkreślania, że grzech jest główną przeszkodą, oddzielającą nas od Boga.
Natomiast podstawowym narzędziem zbliżania
się do Niego jest nawrócenie oraz korzystanie z
dostępnych nam sposobów okazywania Mu swojej miłości. Tutaj warto zwrócić szczególną uwagę
na tę fascynującą prawdę, że Bóg dla każdego z
nas jest Kimś Absolutnie Najbliższym. On kocha
mnie bardziej, niż ktokolwiek z moich najbliższych; na moim dobru zależy Mu daleko więcej,
niż mnie samemu. „Choćby mnie opuścili ojciec
mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie” (Ps
27,10) - ta modlitwa Psalmisty jest powtórzona w
Piśmie Świętym w paru różnych sformułowaniach.
To chyba oczywiste. Przecież Bogu zawdzięczamy
wszystko, również to, że mamy bliskich, którzy nas

kochają i których my kochamy. Od Niego pochodzi sama nawet nasza zdolność miłowania. To On
uzdalnia mnie również do tego, że zależy mi na
moim dobru. Z kolei to mój grzech jest przyczyną
tego, ze potrafię skrzywdzić nawet ludzi sobie
najbliższych, a własnego dobra szukam w sposób
absurdalny, mianowicie niszcząc siebie i innych.
Im więcej to wszystko sobie uświadamiam, tym
więcej będzie mnie radowało przykazanie, że
Boga trzeba mi kochać z całej duszy, z całego
serca, ze wszystkich sił i ze wszystkich myśli.
Odkrywa ono najistotniejszą prawdę zarówno
o Bogu, jak o nas samych oraz o rzeczywistości,
w której nas Bóg umieścił. Logikę tego przykazania najwyraźniej można zobaczyć w świetle
tamtego Wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat
- że Jednorodzony Syn Boży, będący jedno ze
swym Przedwiecznym Ojcem, dla nas stał się jednym z nas i dał się za nas ukrzyżować. Czy trzeba
bardziej przekonującego dowodu, że Ten, który
chce, abyśmy Go kochali z całej duszy i ze wszystkich sił, szuka bezinteresownie naszego dobra?
Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

ROK ŚW. JANA PAWŁA II

Z

godnie z decyzją Sejmu w Polsce rozpoczął się Rok Jana Pawła II. Na początku grudnia 2014 roku
posłowie zgodnie przyjęli w tej sprawie uchwałę„w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego
szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i
całego współczesnego świata”. W uchwale znalazły się piękne słowa: „Niech motywem przewodnim
wszelkich inicjatyw wzbogacających ten Rok będą słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed laty
na Jasnej Górze: Czuwam - to znaczy także: czuję
się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich
określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje”. Sejm
podkreślił ogromny wkład Jana Pawła II „w proces
odradzania się niepodległości naszej ojczyzny oraz
ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego
przesłania o godności i prawach człowieka”. „Jego
życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi
na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło
wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów” - czytamy w uchwale.
Gość Niedzielny Nr 2/XCII z 11 stycznia 2015

Światło na drogę
„Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak uczynię zadość sprawiedliwości...”. Tak czyni człowiek. A co dopiero Pan Bóg! Proś, wołaj, naprzykrzaj się!
Nie ustawaj..., a On da tobie! Łk 18,1-8
W pomnażaniu darów, które są twoim udziałem, musisz zgodzić się na podjęcie ryzyka.
Bez niego nie zmienisz obecnej sytuacji i staniesz w miejscu. A przecież ciągły rozwój jest
gwarancją bycia „sługą dobrym i wiernym”. Mt 25,14-30
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MOC SŁOWA
Niedziela II Zwykła w Ciągu Roku
		
- 18 stycznia 2015
J 1,35-42

J

an stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek
Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli
za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że
oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?».
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?». Odpowiedział im:
«Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli,
gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to
około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy
to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat
Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata
i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza», to znaczy:
Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana,
ty będziesz się nazywał Kefas», to znaczy: Piotr.
Refleksja niedzielna:
rzejmujące jest poruszenie uczniów Jana, zafascynowanych pojawieniem się nieznanego dotąd
nauczyciela o imieniu Jezus! Przejmujące aż do szpiku
kości są słowa Jana Chrzciciela świadczącego z mocą,
iż Jezus jest Barankiem Bożym! Oto w pozornym bezładzie pytań, spojrzeń, spotkań, deklaracji, nadziei i
wątpliwości, a także rodzącej się wiary Duch Święty
dokonuje dzieła jednoczenia, „organizuje” spotkania i
rozmowy, tchnie swoją Boską moc w rozgorączkowane
serca pytające o Jezusa, o to, gdzie mieszka, kim jest,
po co przyszedł...
Słowa Jezusa, Jana i uczniów przeplatają się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, odsłaniając coraz bardziej
konkretną rzeczywistość Kościoła. Oto Piotr, Skała, na
której Jezus już buduje swój Kościół (Mt 16,18)! Oto
wspólnota ludzi, których łączy Chrystus, chcąc, aby
byli jedno (J 17,11), aby była w nich miłość (J 17,26). To
wszystko jest obecne w Janowej Ewangelii, w przejmującym, pełnym emocji przekazywaniu sobie nawzajem
niezwykłej wiadomości, którą dzielą się jedni z drugimi:
„Znaleźliśmy Mesjasza!”.
By jednak mogło dojść do niezwykłego spotkania z
Synem Bożym, pierwsi uczniowie bardzo potrzebowali siebie nawzajem. Wszystkie ich przeżycia, chłód
i emocje, gwałtowność i re zerwa, ciekawość i dyskrecja potrzebne były do tego, by wspólnie móc wyrobić
sobie zdanie, wyrazić to, co przez wieki było tylko marzeniem Proroków: „Mesjasz, Mesjasz jest pośród nas,
znaleźliśmy Go, oto Bóg przemówildo nas, wiemy, gdzie
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mieszka, co robi...”.
Jan, Andrzej, Piotr, Filip, Natanael, a po nich dziesiątki, setki, tysiące, miliony, miliardy ludzi na przestrzeni
wieków będą sobie przekazywać tę niewiarygodną
wprost nowinę: „Znaleźliśmy Mesjasza!”. Ogłoszenie
jej to wewnętrzna potrzeba, wręcz przymus, ponieważ
tak wspaniałej nowiny nie można zachować tylko dla
siebie. Za wielką cenę zostaliśmy bowiem nabyci i nie
można zniweczyć tego daru!
Niedziela III Zwykła w Ciągu Roku
		
– 25 stycznia 2015
Mk 1, 14-20

G

dy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do
Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię». Przechodząc obok Jeziora
Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a
sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej,
ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana,
którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich
powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza
razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
Refleksja niedzielna:
owołanie do służby Bogu jest przede wszystkim
zaproszeniem do nawrócenia. Już sam fakt powołania przez Boga do jakiejś szczególnej misji wiąże się
ze zobowiązaniem - oczywiście, jeżeli ktoś tego pragnie
- do dokonania radykalnego zwrotu zarówno w życiu
wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Niezależnie od tego,
kim byli Apostołowie, w momencie powołania stanęli wobec konieczności pozostawienia wszystkiego,
czym żyli dotąd, by móc pójść za Jezusem jako ludzie
wolni. Powołanie odczytane w głębi serca powoduje
więc zmiany bardzo radykalne, zmienia spojrzenie na
rzeczywistość, zmusza do dokonania wyborów. Pozostawienie wykonywanego do tej pory zawodu, dobrej
pracy, przyjaznego środowiska, przyjaciół, rodziny, by
pójść za Jezusem, jest przede wszystkim aktem nawrócenia. Lektorzy, akolici, katecheci, diakoni stali, ewangelizatorzy, zakonnicy, kapłani, biskupi wezwani są
do nawrócenia -nie do bycia „lektorem”, „akolitą” czy
„księdzem”, ale do służby Bogu całym swoim życiem!
Wymownym przykładem takiego nawrócenia jest
prorok Jonasz. Zanim wyruszył w drogę do Niniwy,
sam musiał odbyć niezwykłą pielgrzymkę duchową.
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Musiał przewartościować w swoim życiu wszystko,
zmienić swoją wizję Boga, spojrzenie na ludzi i na siebie
samego. Musiał nauczyć się kochać tak, jak kocha Bóg,
który pragnął nawrócenia mieszkańców Niniwy, chciał
ich doprowadzić do nawrócenia i wylać na nich zdroje
swego miłosierdzia. Czyż nie podobną drogę przebył
także Piotr, by z „łowcy ryb” stać się rybakiem ludzi?
Jezus po swoim zmartwychwstaniu nie zapyta go o

to, czy dobrze się czuje jako Jego uczeń, czy się w tym
realizuje, spełnia, ale o to, czy kocha (J 21,15)!
Parafrazując fragment Pierwszego Listu Św. Pawła do
Koryntian, można powiedzieć wszystkim powołanym:
„Bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby spełniający
swoją misję w Kościele Chrystusa Pana nie tyle czuli się
«kimś», ile przede wszystkim kochali - miłością cierpliwą, ufną, przebaczającą!”.

Ferie zimowe - dobry czas na REKOLEKCJE
REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE DLA DZIECI - 30.01.-01.02.2015 r.
Temat rekolekcji: Przekonaj się w co wierzysz i dlaczego?
Dla kogo: dzieci z klas III, IV, V ,VI SP oraz z I klasy Gimnazjum
Miejsce: Suwałki, ul. Łanowa 13, Dom rekolekcyjny „Betania”
Koszt: ofiara od rodziców uczestnika i od parafii
Rozpoczęcie rekolekcji: piątek 30 stycznia 2015 r. godz.17.00
Zakończenie: niedziela 01 lutego 2015 r. r. godz.13.00
Rekolekcje prowadzi: ks. Szymon. Dzieci przebywają przez całą dobę pod opieką animatorów.
REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY 26-29 stycznia 2015 r. (Tematyka do wyboru)
1. Rekolekcje ewangelizacyjne.
2. Rekolekcje tematyczne: „Nie boję się powiedzieć, że: Adoracja i Komunia Święta nie są nagrodą za dobre
życie, lecz siłą do dobrego życia”.
Dla kogo: młodzież z II i III klasy Gimnazjum oraz ze szkół średnich.
Miejsce: Suwałki, ul. Łanowa 13, Dom rekolekcyjny „Betania”. www.damaszek.anielasalawa.suwalki.pl
Koszt: ofiara od uczestnika i od parafii na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
Rozpoczęcie rekolekcji: poniedziałek 26.01.2015 r. godz.16.00
Zakończenie: czwartek 29.01.2015 r. godz.13.00

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA II ZWYKŁA, 18 stycznia 2015
Słowo Boże: 1Sm 3,3-10.19; 1Kor 6,13-20; J 1,35-42
Dzień Migranta i Uchodźcy. Rozpoczyna się Tydzień
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
PONIEDZIAŁEK, 19 stycznia 2015, Wsp. św. Józefa
Sebastiana Pelczara, bpa
Słowo Boże: Hbr 5,1-10; Mk 2,18-22

NIEDZIELA III ZWYKŁA, 25 stycznia 2015
Słowo Boże: Jon 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Światowy Dzień Modlitwy za Chorych na trąd.
PONIEDZIAŁEK, 26 stycznia 2015, Wsp. św. Tymoteusza i Tytusa, bpów
Słowo Boże: 2Tm 1,1-8; Łk 10,1-9

WTOREK, 20 stycznia 2015, Wsp. św. Sebastiana
Słowo Boże: Hbr 6,10-20; Mk 2,23-28

WTOREK, 27 stycznia 2015, Wsp. bł Jerzego
Matulewicza,bpa
Słowo Boże: Hbr 10,1-10; Mk 3,31-35

ŚRODA, 21 stycznia 2015, Wsp. św. Agnieszki, męcz
Słowo Boże: Hbr 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6
Dzień Babci

ŚRODA, 28 stycznia 2015, Wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezb., zak
Słowo Boże: Hbr 10,11-18; Mk 4,1-20

CZWARTEK, 22 stycznia 2015,Wsp. św.Wincentego, prezb
Słowo Boże: Hbr 7,25-8,6; Mk 3,7-12
Dzień Dziadka
PIĄTEK, 23 stycznia 2015, Wsp. bł. Wincentego Lewoniuka i Tow. Męcz. z Pratulina
Słowo Boże: Hbr 8,6-13; Mk 3,13-19

CZWARTEK, 29 stycznia 2015, Wsp. bł. Bolesławy
Lament, dz
Słowo Boże: Hbr 10,19-25; Mk 4,21-25

SOBOTA, 24 stycznia 2015,Wsp. św. Franciszka Salezego
Słowo Boże: Hbr 9,1-3.11-14; Mk 3,20-21

SOBOTA, 31 stycznia 2015, Wsp. św. Jana Bosko
Słowo Boże: Hbr 11,1-2.8-19; Mk 4,35-41



PIĄTEK, 30 stycznia 2015, Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 10,32-39; Mk 4,26-34
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

P

omoc Kościołom w Potrzebie jest Stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego, które pomaga
wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen,
prześladowań i kataklizmów .
Aby budować kolejne studnie, szkoły i szpitale
prowadzimy w porozumieniu z księżmi biskupami
w diecezjach całego kraju akcję zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego . Przy
organizacji zbiórek Kościół w Potrzebie współpracuje z firmą Green Office Ecologic Sp. z o.o., która
posiada wszelkie niezbędne i wymagane prawem
zezwolenia .
Dziś zapraszamy całą wspólnotę parafialną do aktywnego udziału w tej zbiórce, która będzie miała
miejsce do dnia 20 lutego. Zużyty sprzęt składamy
do pomieszczeń znajdujących w klasztorze - wejście
główne od strony parkingu w godzinach otwarcia
klasztoru. Zbierane będą bezpłatnie zużyte komputery, drukarki, telefony, monitory, sprzęt RTV i
AGD... itp.
Zwracamy się z prośbą, aby informację o tej akcji
przekazać sąsiadom i znajomym. Oddając w ustalonym miejscu i czasie zużyty sprzęt elektryczny, czy
elektroniczny pozbywacie się kłopotu związanego
z jego utylizacją, a zarazem dokładacie swoją cegiełkę do wielkiej akcji niesienia pomocy ludziom,
będącym w potrzebie na całym świecie.
Prosimy o pomoc w zebraniu od ludzi złomu - młodzież, strażaków OSP i grupy parafialne.
Ta zbiórka to też wyjątkowa okazja, aby szkoły,
urzędy, gminy, firmy, przedsiębiorstwa i instytucje
mogły się pozbyć zużytego sprzętu.
Dzięki tej zbiórce realizowany będzie projekt„Grosz
jak kropla wody”polegający na finansowaniu studni
w Krajach Trzeciego Świata. Ponad miliard ludzi na
świecie - co 7 mieszkaniec Ziemi cierpi z powodu
pragnienia i chorób wywołanych piciem zanieczyszczonej wody. Śmierć z pragnienia jest cicha
- umierają dzieci i noworodki. Każdego roku umiera
2,2 mln dzieci. Setki tysięcy Nigerejczyków umiera
na tropikalne choroby, takie jak cholera, tyfus czy
malaria z powodu zanieczyszczonej wody. Miliony
dzieci w Afryce nie chodzą do szkoły, bo muszą
przemierzać wiele kilometrów po wodę pitną dla
rodziny
Za pomoc i zebrany zużyty sprzęt wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
Nr 148/2015

PLAN KOLĘDY 2015
Poniedziałek, 19 stycznia - ul. Świerczewskiego,
Nowotki, Kasztanowa, Wierzbowa, Broniewskiego,
Akacjowa, Brzozowa, Topolowa, Cisowa, Lipowa,
Dębowa, Klonowa.
Wtorek, 20 stycznia - ul. 1 Maja; ul. Piłsudskiego
22, 36, 38.
Środa, 21 stycznia - ul. Piłsudskiego – dokończenie
oraz Plac Św. Agaty.
Czwartek, 22 stycznia - ul. Marchlewskiego, Młynarska, Nowa, Strażacka
Piątek, 23 stycznia - ul. Konopnickiej, Grodzka,
Przyrzeczna, Głowackiego, Krzywa
Sobota, 24 stycznia - Żegary, Gawiniańce i Konstantynówka, Stabieńszczyzna, Romanowce
Poniedziałek, 26 stycznia - ul. Ogrodowa, Słowackiego, 22 Lipca, 11 Listopada
Wtorek, 27 stycznia - ul. Targowa, Łączna, Rittlera,
Szkolna, Żwirki i Wigury, Niecała
Środa, 28 stycznia - Łąkowa - tzw. Organistówka
oraz strona parzysta, także blok nr 3
Czwartek, 29 stycznia - ul. Łąkowa - strona nieparzysta i ul. Jeziorna
Piątek, 30 stycznia (od g. 9.00) - Rachelany i
Ogrodniki; Zaleskie, Radziuszki
Sobota, 31 stycznia (od g. 9.00 ) - Łumbie, Rynkojeziory i Jodeliszki, Sztabinki, Burbiszki.

uBoga droga

Poniedziałek, 2 lutego (od g. 11) - Radziucie, Bubele, Marynowo.
Wtorek, 3 lutego (od g. 9.00) - Iwanówka, Lasanka,
Konstantynówka, Skarkiszki i Dowiaciszki
Środa, 4 lutego (od g. 9.00) - Jenorajście, Krasnogruda i Kalwiszki.
Koniec kolędy. W środę możliwość kolędy na zamówienie – proszę zgłosić adres i uzgodnić godzinę
odwiedzin kapłana.
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Z rozważań
św. Jana
Pawła II
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Jedność chrześcijan

J

edność chrześcijan to słuszna cierpliwość,
lecz nie bezwładne oczekiwanie. Dokonano już wiele, ale pozostaje jeszcze tak wiele
do zrobienia. Powinniśmy jednak iść naprzód,
w duchu nadziei. Samo pragnienie zupełnej
jedności w wierze, której jeszcze brak między
nami, i która winna być osiągnięta, zanim
będzie można po bratersku wspólnie sprawować Eucharystię w prawdzie - ono samo
jest darem Ducha Świętego, za który pokornie
dziękujemy Bogu.
Ufamy, że przez naszą wspólną modlitwę
Pan Jezus doprowadzi nas, w chwili ustalonej
przez najwyższe działanie Jego Ducha Świętego, do pełni jedności kościelnej. Wierność
Duchowi Świętemu wymaga wewnętrznego
nawrócenia i gorącej modlitwy.
Jest rzeczą ważną, aby każdy chrześcijanin
i każda chrześcijanka indywidualnie szukali
w swoim sercu tego, co może przeszkadzać
w osiągnięciu pełnego zjednoczenia między
chrześcijanami.
I modlimy się, aby słuszna cierpliwość w oczekiwaniu godziny Bożej nie przekształciła się
nigdy w bezwładne pogodzenie się ze status
quo, z podziałem w wierze.
Dzięki łasce Bożej, niech ta cierpliwość nie
zastępuje nigdy definitywnej i wielkodusznej odpowiedzi, jakiej Bóg domaga się na
swoje wezwanie do doskonałej jedności w
Chrystusie...
Przypomnijmy sobie, że zostaliśmy wezwani,
aby okazać najwyższą wierność woli Chrystusa. Prośmy wytrwale Ducha Świętego, aby
usunął wszelki podział z naszej wiary, aby
obdarzył nas tą doskonałą jednością w prawdzie i w miłości, o którą Chrystus się modlił, za
którą Chrystus umarł: „by rozproszone dzieci
Boże zgromadzić w jedno” (J U, 52).
wybrał E. Klimaniec



a koniec roku oglądamy się za siebie. Jest
to chwila szczególnego rachunku sumienia,
rozliczenia z samym sobą. Zwykle ludzie skłonni
są do narzekania, biadolenia, do litowania się nad
sobą. Tak jakoś jest, że bardziej niż plusy w życiu
dostrzegamy braki, niedociągnięcia, porażki, cierpienie, biedę.
Okazja do dziękczynienia
Tymczasem koniec starego roku oraz początek nowego jest dobrą okazją do dziękczynienia.
Przypomnijmy sobie
to, co się wydarzyło
dobrego w naszym
życiu i za to dziękujmy Bogu!
„Popatrz na życie z innej strony. Spójrz na
nie jako na dar Boga
Ojca”. Bóg Ojciec nie
może dawać swoim
dzieciom czegoś złego. Jego dary mogą
być trudne, wymagające - myślałem sobie
- ale nie mogą być
czymś złym. Spójrz
na swoje życie małżeńskie i rodzinę jako
na dar.
Myślę, że pierwszym
darem, za który Pan
Bóg ma prawo od nas
usłyszeć słowa podziękowania, jest dar
istnienia. Jest to cud
jakże niedoceniany i
lekceważony. Zwykle
bez większych emocji przechodzimy wobec faktu,
że jesteśmy tu i teraz. Życie jest darem pochodzącym od Boga. Owszem, nieraz jest darem trudnym
do przyjęcia. Nieraz kosztuje, ale jakże cudownym
faktem jest żyć.
Nasze życie - jakiekolwiek by ono nie było - dostarczyło nam chwil szczęśliwych, dla których chciało
się żyć.
Wszystko ma początek w Bogu
Mogę podziękować Bogu Stwórcy za świat, dom, w
którym mieszkam, rodzinę, pracę, zdrowie. Wszystko, co istnieje, ma swój początek w Mądrości i
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dziękuj Bogu!

które otrzymałeś!

mocy Bożej. Trzeba podziękować też za powołanie
nas do życia w Kościele Chrystusa. Ta wspólnota
przechowuje skarb wiary i łaski już od dwóch tysięcy lat. Kościół, do którego należymy, po¬mimo
swoich ludzkich ułomności nie przestał być nigdy
narzędziem Bożej łaski i nie zatracił nigdy swej
misji, jaką jest głoszenie Ewangelii i pomaganie
ludziom w drodze do zbawienia.
Do tego daru wiary Bóg dołączył hojnie nadzieję nieśmiertelności.
Każdy z nas żyje nie w
perspektywie śmierci
i ostatecznej nicości,
jak nie znający Boga
poganie, ale nosimy
w sobie nadzieję życia wiecznego, zbawienia, nieba.
Przyjaźń z Jezusem
Wśród darów Bożych
jest wspaniały dar
- dar przyjaźni z Jezusem. Nie jesteśmy
sami - Jezus jest blisko nas. Jest najlepszym przyjacielem,
bratem, powiernikiem naszych największych tajemnic.
Czyż to nie cudowne,
że nie musimy czuć
się osamotnieni, gdyż
Jezus jest z nami? Jakże ważną sprawą w
życiu człowieka jest
świadomość być kochanym, ważnym i
potrzebnym komuś.
Nie możemy pozostać ślepi i głusi na bliskość Jezusa, na ogarniającą nas Jego miłość. On nigdy się
nas nie wyrzekł i nigdy nas nie zostawił. To przyjaciel wierny, dyskretny, pokorny, wyrozumiały!
„Nie ma nic piękniejszego nad Chrystusa”.
Życzę wszystkim Czytelnikom pogodnego spojrzenia na życie, siły do stawiania mu czoła oraz
postawy wdzięczności. Święty Paweł wzywał
chrześcijan: „Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście...”.
Dziękujcie Bogu za Jego dary. Dostrzeżcie Bożą
Opatrzność w codzienności.
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Ks. Zbigniew Sobolewski

Dobra lektura

Ś

więty Paweł naucza, że wiara bierze się z tego, co
się słyszy (Rz 10,17). Myślę również, że i z tego, co
się czyta. Mamy na to wiele wyrazistych przykładów,
oto kilka z nich: Dla etiopskiego dworzanina z ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich lektura stała się
pierwszym krokiem do chrztu. Podobnie było ze św.
Augustynem, który po wybraniu chrześcijaństwa nie
umiał oddać mu się całkowicie. Pewnego dnia usłyszał
w oddali śpiewający dziecięcy głosik: bierz i czytaj! I
nagle wszystko stało się jasne.
A Ignacy Loyola? Człowiek światowy i baskijski zabijaka. W czasie swojej choroby otrzymał do przeczytania
„Życie Chrystusa”Ludorfa Kartuza oraz„Złotą legendę”
dominikanina Jakuba de Voragine. Zaowocowało to
jego ogromną przemianą w świętego rycerza Chrystusowego i powstaniem Towarzystwa Jezusowego,
którego wpływ na życie Kościoła jest ogromny. A przypadek Edyty Stein – Żydówki, która nocując kiedyś
u przyjaciółki sięgnęła po autobiografię św. Teresy
z Avila. Spędziła całą noc na czytaniu książki, a rano
stwierdziła w oczarowaniu: to jest prawda i rozpoczęła
naukę wiary katolickiej, czyniąc w ten sposób pierwszy
krok ku męczeńskiej śmierci i chwale ołtarza.
Te kilka przykładów niech uwrażliwią nas na to, po jaką
lekturę sięgamy my dorośli, ale też młodzież i dzieci.
Czytajmy jak najwięcej i to dobre, wartościowe książki.
Literatura bowiem podobnie jak każda inna gałąź
sztuki nie dzieli się na wiele gatunków, lecz wyłącznie
na dwie kategorie: dobrą i złą.
Ponieważ obecne warunki pozwalają na powiększenie
księgozbioru, zwracamy się do tych, którzy mogą nam
pomóc i ofiarować bibliotece katolickiej przy naszej
parafii, wartościowe książki religijne i inne, zarówno
dla dorosłych, młodzieży jak i dzieci. Bóg zapłać! Dziękujemy! - Zofia i Irena -

Prasa katolicka w Polsce
W Polsce jest około 300 tytułów prasy katolickiej, których nakład osiąga poziom zaledwie ok. 2 mln (łączny
nakład prasy katolickiej stanowi ok. 3% czasopism
wydawanych w naszym kraju). Świadczy to o jakimś
głębokim „pęknięciu” religijności Polaków. Owszem,
pielęgnowana jest ona w domach i wyrażana jest w licznych manifestacjach religijnych, ma jednak stosunkowo małe znaczenie w naszych wyborach społecznych.
A właśnie m.in. zakup i czytelnictwo prasy katolickiej
są tego wyrazem. Tak mizerny wynik sprzedaży prasy
katolickiej dziwi tym bardziej, że najbardziej znane
tygodniki katolickie: Gość Niedzielny, Niedziela czy
Przewodnik Katolicki - nie mówiąc o Tygodniku Idziemy - nie odbiegają swym poziomem merytorycznym i
graficznym od swych zagranicznych odpowiedników.
Podobnie sprawa przedstawia się w dziedzinie radiofonii katolickiej.
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W OSTATNIM CZASIE :
Odeszli do wieczności:
UCzesław Czerep, Sztabinki (l. 65) zm. 05/01/2015
UAnna Moczulewska, Zaleskie (l. 50) zm. 07/01/2015

Ofiarodawcy na remont

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remonty zakończone,
spłacane w związku z tym zadłużenie Parafii:
Mazur Arkadiusz Ewa,Sejny, Zawadzkiego
Andrejczyk Józef,Posejanka
Rzeniecka Marianna,Sejny, Parkowa
Mieczkowscy Mieczysław Katarzyna,Sejny, Piłsudskiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Laskowscy Stanisław Jadwiga,Daniłowce
Jasiewicz Aniela,Sejny, Zawadzkiego
Janiszewscy Ignacy Wacława,Sejny, Woj. Polskiego
Skupscy Grzegorz Biruta,Sejny, Zawadzkiego
Szlegier Teresa,Sejny, Konarskiego
Wróblewska Krystyna,Sejny, 1 Maja
Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego
Turynowicz Małgorzata,Sejny, Konarskiego
Zdankiewicz Halina,Sejny, Piłsudskiego
Czajkowska Halina,Sejny, Rittlera
Węgrzyk Dominik Małgorzata,Sejny, 1 Maja
Zygadło Władysław Jadwiga,Sejny, Woj. Polskiego
Jarzębowicz Andrzej Jadwiga,Sejny, Ogrodowa
Górska Stanisława,Bubele
Przekopscy Dariusz Joanna,Sumowo
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Gniazdowscy Henryk Waleria,Łumbie
Fiodorowicz Henryk Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Matulewicz Wojciech Barbara,Kielczany
Miszkiel Bogumiła,Sejny, Zawadzkiego
Buchowscy Witold Daniela,Sejny, Świerczewskiego
Plesiewicz Mieczysław,Sejny, Konopnickiej
Tucin Andrzej Anna,Sejny, Cisowa
Laskowscy Marek Zofia,Daniłowce
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Hubertusy Myśliwi,
Gryszkiewicz Romuald Ewa,Klejwy



Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Woj. Polskiego
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Woj. Polskiego
Szczerbińscy Józef Helena,Burbiszki
Głemboccy Grzegorz Barbara,Sejny, Zawadzkiego
Franiak Halina,Sejny, Zawadzkiego
Waszkiewicz Zygmunt Janina,Sejny, Pl. Św. Agaty
Kozakiewicz Bernard Daniela,Sejny, Konarskiego
Sidor Stanisław,Marynowo
Gryszkiewicz Romuald Ewa,Klejwy
Gołąbek Robert Stanisława,Sejny, Strażacka
Kabrońscy Henryk Konstancja,Sejny, Konarskiego
Sobuń Andrzej Barbara,Sejny, Konarskiego
Szkurdziuk Aniela,Sejny, Konarskiego
Polkowscy Krzysztof Małgorzata,Sejny, 11 Listopada
Zubowicz Janina,Sejny, Nowa
Kaklin Piotr Aleksandra,Marynowo
Gajdzińscy Marian Jadwiga,Sejny, Parkowa
Zielińscy Andrzej Renata,Sejny, Młynarska
Młynarczyk Grzegorz Elżbieta,Bubele
Kościelak Benigna,Łumbie
Klucznik Jan,Sejny, Zawadzkiego
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Marcinkiewicz,Radziucie
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Ogłoszenia duszpasterskie
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rzeżywamy dziś drugą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Choć nie milkną kolędy, to jednak w liturgii
wkraczamy w czas, w którym przypatrujemy się początkom życia publicznego Pana Jezusa. Ukazuje
nam ono, jak mamy żyć, aby nie tylko słowem, lecz także postawą i czynem wyrażać naszą wiarę.
zisiaj rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to ważna inicjatywa, gdyż od jedności
Chrystusowego Kościoła zależy skuteczność głoszenia Ewangelii tym, którzy jej nie znają. Pytają
oni często, które wyznanie chrześcijańskie jest prawdziwe i wierne Chrystusowej nauce, skoro jest ich
tak wiele. Często też głoszenie Ewangelii staje się okazją do współzawodnictwa pomiędzy osobami
przynależącymi do różnych wyznań chrześcijańskich. Warto zatem, abyśmy aktywnie włączyli się we
wszelkie spotkania ekumeniczne, abyśmy mogli się lepiej poznać i dzięki temu bardziej świadomie i
we wzajemnej łączności modlić się o to, by nastała jedna owczarnia pod jednym Pasterzem.
ziś obchodzimy również Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Każdego roku Kościół ustami Papieża
wypowiada ogromne zatroskanie o tych, którzy z różnych względów opuszczają swój kraj i szukają
miejsca na obczyźnie: „…wciąż wielu ludzi musi w pośpiechu opuszczać swoje domy z powodu wojen
czy regionalnych konfliktów, zostawiając i często tracąc to, co do tej pory zyskali. Niech los tych ludzi
nie będzie nam obojętny, zechciejmy włączać się w akcje pomocy, zwłaszcza jeśli możemy się choć
trochę materialnie czy duchowo przyczynić do poprawy ich losu. Nikt z nas nie ma stałego miejsca
na tej ziemi, wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do wiecznej ojczyzny, dlatego też niech nasze
serca pozostają wrażliwe i otwarte na drugiego człowieka”.
zień Babci przypada w środę, 21 stycznia, a Dzień Dziadka we czwartek. Pamiętajmy i módlmy się
w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana.
Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana
Komunia św. i serdeczna pamięć.
rzecia niedziela w ciągu roku liturgicznego, a zarazem ostatnia niedziela stycznia, która jest obchodzona jako Światowy Dzień Trędowatych. Choroba ta jest dziś uleczalna, ale mimo to wciąż
zbiera wielkie żniwo w krajach rozwijających się. Niewiele się dzisiaj mówi o tej chorobie i widać dużo
obojętności na temat trądu we współczesnym świecie. Bł. Ojciec Jan Beyzym, Polak, który całe swoje
dorosłe życie na przełomie XIX i XX wieku poświęcił chorym na trąd na Madagaskarze. Nazwano go
„posługaczem trędowatych”. Warto dowiedzieć się więcej na jego temat, zasługuje na to.
erdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na przeprowadzone remonty i na spłacanie długów z tym
związanych. Dziękuję za ofiary składane w czasie kolędy, a także ofiary składane na tacę w ostatnią
niedzielę miesiąca.
ancelaria parafialna w czasie kolędowym czynna jest we wtorek i piątek przed południem, a w sobotę
po południu. W czasie, kiedy odwiedzać będziemy naszych Parafian na wioskach przed południem,
to oczywiście kancelaria będzie czynna po południu. W pilnych sprawach, do chorego, czy w sprawie
pogrzebu, można dzwonić - w miarę możliwości jesteśmy do dyspozycji.
hłopców szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do rozważenia propozycji przeżycia rekolekcji
pomagających rozpoznać swoje życiowe powołanie, którę będą w gmachu Wyższego Seminarium
Duchownego w Ełku w czasie ferii zimowych w dniach od 29 stycznia do 1 lutego. Rekolekcje rozpoczną
się w czwartek o godz. 18.00 a zakończą się obiadem w niedzielę. Trzeba zabrać ze sobą Pismo Święte i
śpiwór. Z pewnością to dobry czas na przemyślenie i przemodlenie wielu spraw w swoim młodym życiu,
zapoznanie się z miejscem, gdzie kształcą się i przygotowują się do duszpasterstwa przyszli kapłani.
Bliższe informacje uzyskacie u księży pracujących w naszej Parafii, albo kontaktując się z WSD w Ełku
telefonicznie 87 6217520, albo e-mail: wsd@diecezja.elk.pl.
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE PATRONUJĄ NAM:
• 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która wybrawszy Chrystusa, odrzuciła wszelkie inne
propozycje małżeństwa, choć jej uroda zachwycała wielu, i z tego powodu jako 12-letnia dziewczynka
poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku; jest patronką dzieci, panien i ogrodników;
• 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy
i prasy katolickiej;
• 27 I – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), biskup, odnowiciel zgromadzenia marianów i założyciel dwóch
zgromadzeń żeńskich: sióstr eucharystek i sióstr ubogich od Niepokalanego Poczęcia NMP;
• 28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, wielki czciciel Jezusa Eucharystycznego; jest on autorem m.in. hymnu eucharystycznego „Zbliżam się pokorze” .
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Intencje mszalne 18.01.- 01.02.2015
NIEDZIELA II ZWYKŁA, 18 stycznia 2015
07:00 +Anna (10 rocz.) +Józef +Maria Masianis
Kaplica Sióstr: +Janina (greg)
08:30 +Albina +Franciszek Budowicz
10:00 +Halina Błaszczak (2 rocz.) +Leonard
+Janusz +Jadwiga Gołębiewscy
11:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Daniela Miszkiela w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
11:30 +Wacława Wołągiewicz (greg)
Żegary: LT
13:00 LT: +Anna +Jan +Wiktor Marcinkiewicz
Krasnowo g. 12.00: Za parafian
17:30 +Alicja (6 rocz.) +Natalia
PONIEDZIAŁEK, 19 stycznia 2015
06:30 +Janina (greg)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Stanisława
i dla rodziny
08:00 +Krzysztof Pierożyński
08:00 +Jan Brzeziński (9mc)
+Henryka +Napoleon Fejfer
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:30 +Marianna Kuzyk (30 rocz.)
+Piotr +Stanisław +Bolesław
WTOREK, 20 stycznia 2015
06:30 +Janina (greg)
08:00 +Domicela +Antoni +Piotr Wieczorek
08:00 +Eugenia Wojtanis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Anna (rocz.) +Piotr Koncewicz
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:30 +Albin (2 rocz.) +Krystyna (2mc)
Misiukanis
ŚRODA, 21 stycznia 2014
06:30 +Helena (14 rocz.) i z r. Wołągiewiczów
i Czeszkiewiczów
Kaplica Sióstr: Janina (greg)
08:00 +Anna Janczulewicz
+Eugeniusz +Krzysztof Kordowscy
08:00 +Genowefa +Adam Święciccy
+Dominik +Felicja Titarczuk
+Zofia +Mirosław +Antoni
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:30 +Bernardyna Karłowicz (3 rocz.)
CZWARTEK, 22 stycznia 2015
06:30 +Ks. Kan. Albin Grajewski (12 rocz.)
Kaplica Sióstr: Janina (greg)
08:00 +Iwona Bielawska-Turowicz
08:00 +Ks. Kan. Albin Grajewski (12 rocz.)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:30 +Ks. Kan. Albin Grajewski (12 rocz.)
PIĄTEK, 23 stycznia 2015
06:30 +Janina (greg)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Marianny Budowicz w 90 rocz. urodzin
08:00 +Jan Stankiewicz (2 rocz.)
08:00 +Eustachy Grzybowski (20 rocz.)
+Helena +Józef Koneszko

10

08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:30 +Alicja Tujakowska
SOBOTA, 24 stycznia 2015
06:30 +Janina (greg)
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Jana i dla rodziny
08:00 +Leokadia Wojnowska (10mc)
08:00 +Henryk Biziewski (3mc)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:30 +Teresa Sidor (5mc)
17:30 +Bożena Kotarska (miesiąc od pogrzebu)
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 25 stycznia 2015
Kaplica Sióstr: +Janina (greg)
07:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
08:30 +Leonard (7 rocz.) i z r. Basiewiczów
+Scholastyka Myszczyńska
10:00 +Wacława Wołągiewicz (9mc)
Żegary 10:00 LT:
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Aby ludzie różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej
woli współpracowali w promowaniu pokoju
11:30 +Witold Bobrowski (6 rocz.)
13:00 LT:
Krasnowo g. 12.00: Za parafian
17:30 +Robert Klementowicz
PONIEDZIAŁEK, 26 stycznia 2015
06:30 +Janina (greg)
08:00 +Jan +Anna Niewulis
08:00 +Anna Szulewska (9 rocz.)
08:00 +Zofia Waner (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Aureliusza
i dla rodziny
WTOREK, 27 stycznia 2015
06:30 +Janina (greg)
08:00 +Józef +Józef +Stefan +Stanisław +Józef
i z r. Ziniewiczów
08:00 +Piotr Rogucki
08:00 +Marianna Palewicz-Baranowska
(miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Lucyny
w 50 rocz. urodz. i dla rodziny
ŚRODA, 28 stycznia 2015
06:30 +Janina (greg)
08:00 +Marianna Niewulis (11mc)
08:00 +Antoni Grażulewicz (4 rocz.)
08:00 +Stanisław Moroz (3 rocz.)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:30 +Zdzisław Olejniczak (21 rocz.)
CZWARTEK, 29 stycznia 2015
06:30 +Janina (greg)
08:00 +Władysław Derdzikowski (rocz.)
08:00 +Paulina +Stanisław +Aleksander Małkińscy
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:30 +Maria Dabulis (1 rocz.)

SIEWCA

PIĄTEK, 30 stycznia 2015
06:30 +Janina (greg)
08:00 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Anna Maksimowicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Romuald Dzimitko i rodzice
08:00 +Wacława Wołągiewicz (greg)
17:30 +Edwin Miszkiel (22 rocz.)
SOBOTA, 31 stycznia 2015
06:30
08:00 +Hieronim Skupski (16 rocz.)
08:00 +Joanna +Józef Jagłowscy +Aleksandra
+Stanisław +Jerzy +Piotr Czarniewscy
08:00 +Alicja Agafonow (5mc)
17:30 +Józef +Władysława Czernialis i zm. z rodziny
17:30 +Stefan Dziemitko (16 rocz.)

NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 1 lutego 2015
07:00 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB dla Iwony,
Stanisławy i Józefa
08:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Marcina Ramela w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
10:00 +Helena +Wacław Koneszko i rodzice
+Stanisław
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże i opiekę
MB dla rodz. Bielewiczów
Żegary: LT
13:00 LT: +Magdalena Bartnik (greg)
+Edward Delnicki
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marianna +Józef Przeborowscy

ŚWIĘCI W NASZEJ BAZYLICE
Św. Agnieszka, dziewica i męczennica

Ś

w. AGNIESZKA (Agnes) z Rzymu, jej wspomnienie obchodzi się 21 stycznia. Urodziła się w Rzymie
około 291 r. Jej rodzice byli chrześcijanami i wychowali ją zgodnie z zasadami wiary. Od dzieciństwa
całą swą duszą pokochała Boga i zapragnęła do końca życia pozostać w dziewictwie. Nie dbając o
to co materialne, pomimo swego bogactwa, żyła skromnie.
Agnieszka pobierała naukę w szkole dla dziewcząt. Pewnego
razu, około 304 r., gdy miała zaledwie trzynaście lat i wracała
ze szkoły do domu ujrzał ją syn naczelnika miasta Symfoniusz,
któremu bardzo się spodobała. Kilkakrotnie udawał się do jej
domu prosząc, by została jego żoną i przynosząc jej coraz to
cenniejsze dary. Jednak Agnieszka wciąż mu odpowiadała, że
jest już zaręczona z Innym, Który jest o wiele bogatszy. Symfoniusz nie rozumiał‚ o kim mówiła ta piękna niewiasta, aż do
chwili, gdy wytłumaczono mu, że jest chrześcijanką. Wówczas
jego ojciec bardzo się rozgniewał i torturami zmuszał Agnieszkę
do wyrzeczenia się wiary. Jednak niewiasta pozostała nieugięta.
Poza tym cudowne znaki, jakie miały miejsce podczas tortur,
nawróciły na chrześcijaństwo stu sześćdzieśięciu pogan. W
końcu męczennica wrzucona do ognia, a gdy wyszła z niego
żywa, zabito ją ciosem miecza w gardło. Miało to miejsce w
Rzymie.
W sejneńskim kościele ołtarz pod wezwaniem św. Agnieszki,
jako jeden z 10 bocznych ołtarzy, był w okresie przed rozbudową kościoła ( 1632 – 1760).
Modlitwa do św. Agnieszki
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybierasz to, co słabe w oczach
świata, aby zawstydzić to, co mocne, spraw abyśmy naśladowali
stałość w wierze św. Agnieszki, męczennicy, której narodziny dla
nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i Króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Z ŻYCIA PARAFII
BOŻE NARODZENIE 2014

Tegoroczną Szopkę wykonali: Pan Marek Karpowicz i Akcja Katolicka
naszej Parafii.

Wspólnoty istniejące w
naszej Parafii spotkały się na tradycyjnym
„Opłatku”

Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży z radością promieniowało dobrocią naśladując
św. Mikołaja
Fot. Andrzej Sidor; KSMSejny

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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