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MOC SŁOWA
Niedziela III Zwykła w ciągu roku 
– 22 stycznia 2012
Mk 1,14-20

Gdy 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”. Przecho-
dząc 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 stanie-
cie 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:
Jak to jest możliwe, że mężczyźni, prowadzący 

spokojne życie, natychmiast porzucają swoją pracę, 
swój dobytek i rodziny i podążają za nieznanym im 
wędrownym kaznodzieją, l to nie jeden czy dwóch, 
ale od razu czterech. Z pewnością musiała skłonić ich 
do tak radykalnej zmiany całego swego życia jakaś 
szczególna siła, którą emanował Jezus, chociaż w 
Ewangelii nie wzmiankuje się ani słowem o entu-
zjazmie czy zachwycie, którym by się zachłysnęli. 
O powołaniu pierwszych uczniów mówi się nader 
trzeźwo i rzeczowo. Niemal sucho i ozięble. Jak mo-
gło się to wydarzyć w środku szarej, powszedniej 
codzienności? Możemy się chyba zgodzić, że coś 
takiego było możliwe tylko dlatego, że wiara, religijne 
życie, obecność Boga były dla Szymona i Andrzeja, 
dla Jakuba i Jana czymś całkowicie codziennym, 
powszednim. Ich

Bóg, który dał się poznać Mojżeszowi w krzaku 
gorejącym jako „Ten, który jest”, był Bogiem całego 
ich życia, również ich pracy, i dlatego w każdym 
momencie byli otwarci na Jego powołanie, gotowi 
pójść za Jego głosem. Zupełnie inaczej-jak można 
podejrzewać – jest dzisiaj. Z jednej strony mamy 
codzienność z jej wszystkimi oczekiwaniami, wy-
maganiami, celami i troskami, a z drugiej – niedziele 
i święta, które częściowo jeszcze jesteśmy gotowi 
dzielić z Bogiem. Z jednej strony jest praca ze swoi-

mi regułami, a z drugiej – Kościół dla uświetnienia 
pewnych uroczystości. Zbyt często jedno nie ma nic 
wspólnego z drugim, a nawet-jak często się słyszy 
-nie powinno mieć. Dobrze byłoby zapytać, jak to jest 
z nami, konkretnie ze mną, i zdobyć się na odwagę 
otwarcia swego całego życia na Boga, byśmy rów-
nież my byli w każdym momencie otwarci na Niego, 
na Jego wezwanie.

Niedziela IV Zwykła w ciągu roku 
– 29 stycznia 2012
Mk 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat 
wszedł do synagogi i nauczał. Zdumie-

wali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który 
ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie 
w synagodze człowiek opętany przez ducha nie-
czystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, 
Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. 
Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozka-
zał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch 
nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem 
wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że 
jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś na-
uka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje 
i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim 
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Refleksja niedzielna:
Egzorcyzm, o jakim mowa w dzisiejszej Ewangelii, 

został opisany z wielką naturalnością i bez nadmiaru 
teatralności. Świadków tego wydarzenia nie wprawił 
w zdumienie głośny krzyk z jakim demon opuszczał 
opętanego, ale szczególny autorytet i nadzwyczajna 
moc wędrownego kaznodziei z Nazaretu, któremu są 
posłuszne nawet nieczyste duchy. Większość dzisiej-
szych słuchaczy prawdopodobnie nie wiedziałaby, 
jak zachować się w takiej sytuacji, jak odnieść się do 
takiego wydarzenia. Ich niepewność czy wahanie 
miałyby zapewne jakiś związek z szarlatanerią, jaka 
często towarzyszy współczesnym praktykom wypę-
dzania szatana, i z „hollywoodzkimi” filmami, które 
tego rodzaju sceny przeładowują do obrzydzenia 
okropnymi i szokującymi efektami. Tym bardziej 
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KALENDARZ LITURGICZNY

MOC SŁOWA

NIEDZIELA III ZWYKŁA, 22 stycznia 2012
Słowo Boże: Jon 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Dzień Dziadka

PONIEDZIAŁEK, 23 stycznia 2012, 
wsp. bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy 
męczenników z Pratulina
Słowo Boże: 2Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30
 
WTOREK, 24 stycznia 2012, 
wsp. św. Franciszka Salezego, bpa i dK
Słowo Boże: 2Sm 6,12-19; Mk 3,31-35

ŚRODA, 25 stycznia 2012, 
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Słowo Boże: Dz 22,3-16; Mk 16,15-18
Zakończenie Tygodnia powszechnej Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan

CZWARTEK, 26 stycznia 2012, 
wsp. św. Tymoteusza i Tytusa, bpów
Słowo Boże: 2Tm 1,1-8; Łk 10,1-9

PIĄTEK, 27 stycznia 2012, 
wsp. bł. Jerzego Matulewicza, bpa
Słowo Boże: 2Sm 11,1-17.27; Mk 4,26-34

SOBOTA, 28 stycznia 2012, 
wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i dK
Słowo Boże: 2Sm 12,1-7.10-17; Mk 4,35-41

NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 29 stycznia 2012, 
Słowo Boże: Pwt 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Dzień chorych na trąd

PONIEDZIAŁEK, 30 stycznia 2012, Dz. powszedni
Słowo Boże: 2Sm 15,13-14; Mk 5,1-20

WTOREK, 31 stycznia 2012, 
wsp. św. Jana Bosko, prezbitera
Słowo Boże: 2Sm 18,9-10.24-25.31-19,3; Mk 5,21-43

ŚRODA, 1 lutego 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 24,2.9-17; Mk 6,1-6

CZWARTEK, 2 lutego 2012, 
Święto Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej)
Słowo Boże: Ml 3,1-4; Łk 2,22-40
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

PIĄTEK, 3 lutego 2012, wsp. św. Błażeja, bpa i m.
Słowo Boże: Syr 47,2-11; Mk 6,14-29
I piątek miesiąca

SOBOTA, 4 lutego 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 3,4-13; Mk 6,30-34
I sobota miesiąca

NIEDZIELA V ZWYKŁA, 5 lutego 2012
Słowo Boże: Hi 7,1-7; 1Kor 9,16-23; Mk 1,29-39

wiarygodny wydaje się Marek. Pozwala zrozumieć, 
że istnieje bezpośredni związek między wykładnią 
Biblii czy nauką Jezusa a podniesieniem głosu przez 
nieczystego ducha, wszczętą przez niego konfronta-
cją. Nieczysty duch, wzywany przez słowo Boże i moc 
nauki Jezusa, nie może dalej się ukrywać, musi się 
ujawnić, l tak zostaje zdemaskowany, „namierzony” 
i wypędzony. Czyż coś podobnego nie zdarza się 
wówczas, gdy przypadkowo przeczytany tekst albo 
usłyszane kazanie, albo zadane przez przyjaciela py-
tanie porusza coś we mnie i dodaje mi sił, by uwolnić 
się od czegoś, co prawdopodobnie już dawno temu 
wzięło mnie w swoje władanie, uzależniło do siebie, 
uwikłało, omamiło, opętało? Dobrze, że jeszcze dzi-
siaj możemy posłuchać nauki z mocą wykładającej 
słowo Boże i pomagającej uzdrowić rozdarcia, jakich 
doświadczamy co dnia, i przezwyciężyć demoniczne 
wpływy, jakie nas osaczają. Nie powinniśmy jednak 
obawiać się wyzwań, jakie rzuca każdemu z nas 
słowo Boże i jego wykładnia.

Ofiarowanie w świątyni
Na pierwszej stronie

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Sy-
meon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, 
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spo-
czywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie 
ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za 
natchnienem więc Ducha przyszedł do świątyni. 
A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby po-
stąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je 
w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 
w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy 
ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wo-
bec wszystkich narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

Ofiarowanie w świątyni, ok,. 1627, olej na drewnie, 
25,4 x 43,7 cm, Hamburg, Kunsthalle.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Parafialny Zespół CARITAS
pomaga najuboższym (sprawozdanie za 2011)

Pięcioro wolontariuszy pod kierunkiem Pana 
Leszka Kuleszy realizuje na co dzień przykazanie 
miłości bliźniego, którego fundamentem jest mi-
łość Boga. Z wielkim zaangażowaniem i wytrwale 
mimo wielu przeciwieństw, bardzo skromnych 
środków pieniężnych Parafialny Zespół Caritas 
pomaga przeżywać najtrudniejsze chwile ponad 
1300 osobom najbiedniejszym z naszej Wspól-
noty.

Na działalność Caritas w 2011 roku złożyły się 
następujące działania:

– codzienne posiłki regeneracyjne (zupa, cza-
sami z wkładką i porcja chleba) dla 70-80 osób, 
tj. 30 l. zupy codzienne z wyjątkiem lipca, kiedy 
wydawany był tylko chleb. Koszt tej akcji to ok. 
7800 zł. Na ten cel zbierana jest w każdą ostatnią 
niedzielę miesiąca tzw. puszka przed kościołem.

– paczki żywnościowe świąteczne na Wiel-
kanoc i Boże Narodzenie w ilości 620 (łącznie) 
o wadze ok. 6,5 ton. Złożyły się na to: zbiórka 
żywności w sejneńskich sklepach (ok. 2,8 ton) 
oraz zbiórka pieniędzy od darczyńców (8700 zł), 
za które zakupiono żywność do paczek.

– zakup lekarstw dla najuboższych, szczegól-
nie dla chorych dzieci (ok. 15 tys. zł dla ok. 500 
osób) 

– pomoc żywnościowa systematyczna co-
dzienna dla najbardziej ubogich na codzienne 
przeżycie (ok. 3500 zł)

– pomoc w zakupie opału, gazu i pomoc w 
regulowaniu rachunków za energię elektryczną 
(ok. 3000 zł)

– dystrybucja produktów żywnościowych 
(unijnych) w ramach programu PAED (europejski 

program pomocy żywnościowej) dla najuboż-
szych; średnio raz w miesiącu korzystało jedno-
razowo ok. 1500 osób.

Powyższe działania Caritas naszej Parafii mogło 
realizować między innymi dzięki wsparciu Urzędu 
Miasta Sejny w kwocie 5400 zł; z ofiar zbieranych 
do skarbon przy kościele w ostatnią niedzielę mie-
siąca – łącznie 7200 zł; z darowizn ofiarowanych 
przez darczyńców firm i indywidualnych na paczki 
świąteczne jak i przez cały rok; chleb dostarczany 
przez Piekarnię GS za darmo przez cały rok – oko-
ło 8 ton; żywność z kilku sklepów spożywczych 
w Sejnach ofiarowanych na kwotę około 2800 zł.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemi Sejneń-
skiej i Akcją Katolicką, z wydatną pomocą samorzą-
dów Caritas zorganizowała Wigilię, w której wzięło 
udział około 100 osób. Koszt tego wydarzenia to 
3600 zł, z czego 1000 zł otrzymaliśmy od Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie, pozostała kwota 
od indywidualnych darczyńców, przy aktywnej 
pomocy Zespołu Szkół Rolniczych i młodzieży 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Wszystkim, 
którzy otwartością swoich serc i portfeli pomogli 
nam w skutecznej pomocy najbiedniejszym skła-
damy serdeczne Bóg zapłać.

Parafialny Zespół Caritas liczy 5 osób (wolon-
tariuszy), których doraźnie wspomagają młodzie-
żowe szkolne koła Caritas oraz harcerze. Jesteśmy 
im ogromnie wdzięczni za systematyczną pomoc 
niesioną najuboższym z naszej Wspólnoty realizu-
jąc w ten sposób słowa Pana Jezusa z Ewangelii: 
«Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że 
należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, 
nie utraci swojej nagrody» (Mk 9, 41).

Organizujemy 15-dniową 
PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
(EGIPT – JORDANIA – IZRAEL)

w dniach 11–25.04.2012 r. Koszt 4590 zł + $ 140. Szczegóły dotyczące piel-
grzymki i zapisy u księdza proboszcza. Zapisy do końca lutego. 

Szczegóły też na www.sejny.kuria.elk.pl
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Prostota Gromnicznej…
atka Boska w przepisanym 
„ustawowo” czasie idzie do 
świątyni, żeby złożyć ofiarę 

i być oczyszczoną po urodzeniu Syna, 
tak jak to dotąd czyniły wszystkie ży-
dowskie kobiety. Maryja zasadniczo 
nie musiała się poddać temu prawu 
– zarówno samo poczęcie, jak i naro-
dziny Boga – Człowieka były faktem zu-
pełnie nadzwyczajnym, a udział same-
go Boga uprawniała do nieliczenia się 
z przepisami Mojżeszowymi. A jednak 
Matka Najświętsza uznała je za obo-
wiązujące i dla siebie, nie oczekując 
i nie szukając wyjątków. Postępowanie 
Jej można ocenić z różnych punktów 
widzenia, ale jedna cecha szczególnie 
się tu rzuca w oczy: prostota. 

Prostota, to odzwierciedlenie 
Boga w życiu ludzkim. U Matki Naj-
świętszej prostota jest jasna i prze-
dziwna: „Wdzięk rozlany jest na war-
gach Twoich” (Ps 24). Ona przyciąga 
nas ku Matce Boga, a zarazem jest 
nam przez to bardzo bliska. 

Człowiek żąda prostoty, tęskni 
za nią – ale niestety praktycznie nie 
zawsze ją właściwie ujmuje i docenia. 
Katolicy zaś szczególnie powinni pa-
miętać o zaleceniu Chrystusa: „Bądź-
cie prości jak gołębice” (Mt 10,16).

Boski Zbawca kładł wielki nacisk 
na ducha prostoty, stawiając nam na 
wzór dziecko i nakazując stać się jak 
dziecko: „Jeśli się nie nawrócicie i nie 
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do 
Królestwa Niebieskiego” (Mt 18,3).

Pełne prostoty zachowanie się 
Matki Boskiej Gromnicznej jest ży-
wym, konkretnym przypomnieniem 
o potrzebie prostoty. Powinniśmy tę 
sprawę przemyśleć odniesieniu do 
własnego życia, bez oglądania się 
na drugich. Oby każdy z nas mógł 
powtórzyć za św. Pawłem: „Chlu-
bą naszą jest świadectwo naszego 
sumienia, żeśmy w prostocie serca 
i szczerości Bożej i nie w mądrości cie-
lesnej, ale w łasce Bożej postępowali 
na tym świecie” (2 Kor 1,12).

                                                          - Irena -
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Wspomnienia z wyjazdu pielgrzymkowo - turystycznego do Medjugorie  5–14.09.2011 r.

Zwiedzamy Medjugorie
Czwartek po śniadaniu idziemy na zwiedza-

nie Sanktuarium, kościoła św. Jakuba i otoczenia 
obiektu modlitwy w Medjugorie. Do Góry Obja-
wień jedziemy autokarem, a następnie pieszo. 
Trasa  prowadzi w górę po wapiennych skałach, 
jest ciężko. Upał. Zatrzymujemy się przy tajemni-
cach Różańca Świętego, ksiądz je prowadzi, a dalej 
ze zdrowaśkami na ustach wspinamy się w górę. 
Obok idą i schodzą z góry ludzie różnych ras i ję-
zyków.  Wiele bardzo 
młodych ludzi idzie 
boso. Trudno sobie 
wyobrazić, jaki to ból 
sprawiają te ostre ka-
mienie i skały, a oni 
idą. Na mnie zrobiło 
niemałe wrażenie 
młode małżeństwo 
niosące w nosidełku 
dziecko. Przez cały 
czas obserwowali, aby 
dziecku było wygod-
nie, a oni stąpali po 
omacku. Tak dźwigali 
ten słodki ciężar. Może to była wspinaczka dzięk-
czynna a może błagalna? Zostanie to tajemnicą.

Dotarliśmy do miejsca objawienia na zboczu 
góry Crnica około 250m.npm. Miejsce to znajduje 
się kilkaset metrów ponad przysiółkiem Podbrdo. 
Sama góra Crnica (519m) jest bardzo kamienista, 
porośnięta rzadkimi drzewami dębowymi, dere-
niem i jesionem oraz niską roślinnością, jeżynami, 
dziką różą, cząbrem, szałwią i kocanką. W miejscu 
objawień Matki boskiej stoi drewniany krzyż. Od 
roku 1989, przy drodze prowadzącej w gorę do 
miejsca objawień, ustawiono płaskorzeźby z brązu, 
przedstawiające radosne i bolesne tajemnice ró-
żańca, działo włoskiego rzeźbiarza Carmela Puzzo-
lo, a od 2002r. postawiono płaskorzeźby przedsta-
wiające tajemnice chwalebne różańca, wykonane 
przez tego samego artystę też w brązie.

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny. 8 września 2001 roku w 20 rocznicę objawień 
postawiono figurę Królowej Pokoju- w miejscu 
pierwszych objawień. Jest to biała figura z mar-
muru wysokości 1,60m i jest darem  pielgrzymów 
z Południowej Korei.

My w 30 rocznicę ustawienia tej figury na Gó-

rze Objawień mieliśmy szczęście być tam i modlić 
się dziękując i prosząc Królową Pokoju o pokój 
w Europie i świecie. Bogu niech będą dzięki. Po 
zejściu z Góry Objawień, chyba trudniejszym niż 
wejście udajemy się autokarem do ośrodka Cena-
colo (z włoskiego: wieczernik). Odwiedzamy dom 
dla chłopców „pole życia” ( Campo della Vita), w 
którym liczą się młodzi uzależnieni od narkoty-
ków, bez żadnych leków, wyłącznie przy pomocy 
modlitwy i pracy. Medugorską Wspólnotą „Cena-

colo” założyła siostra 
Elvira Petrozzi 1983r. 
Przebywają w niej 
młodzi z wielu kra-
jów, szukając drogi 
powrotu do zdrowia. 
Zazwyczaj przeby-
wa w niej około 100 
chłopców różnych 
narodowości i wy-
znań, którzy, między 
innymi, często udzie-
lają pomocy licznym 
pielgrzymom. Pierw-
sza wspólnota dla 

dziewcząt w Medjugorie „Pole Radości” (Campo 
della Gioia) została otwarta w roku 2000. Przyby-
wają do niej dziewczęta z różnych części Europy, 
aby ponownie znaleźć sens życia. We wspólnocie 
”Pole Radości” przebywa zazwyczaj około trzydzie-
stu dziewcząt, w tym niektóre z dziećmi.

Spotkanie w domu dla chłopców rozpoczyna-
my modlitwą. Tu słuchamy świadectw 2 chłopców. 
Jeden jest Polakiem- Łukasz. Hoduje zarost bo 
będzie grał rolę Jezusa. To jego świadectwo słysze-
liśmy w Medjugorie. Wstrząsające historie młodych 
ludzi. Założycielka wspólnoty zauważyła, że mło-
dzież z marginesu najbardziej woła o pomoc i ona 
dała im ją. W tej chwili jest już 60 domów. Powstają 
nowe. Wspólnota działa 21 lat. Każdy dzień i pracę 
zaczynają od modlitwy. Utrzymują się sami. Robią 
różańce, budują, remontują domki, malują obrazy, 
sprzedają książki i dewocjonalia. Trzech chłopców 
ze wspólnoty namalowało obraz- ikonę, która wisi 
w Kaplicy Wspólnoty Wieczernika w Medjugorie. 
Ikona nosi tytuł Anastasis, co w języku greckim 
oznacza Zmartwychwstanie. 

Teresa RW  (cdn)



7Nr 75/2012

Życiem każdego chrześcijanina 

jest Eucharystia
Msza Święta jest drogą do uzdrowienia 

duszy i ciała. Dobrze przeżyta prowadzi do 
umocnienia i świętości ducha ofiarowana za 
żyjących, przy okazji różnych uroczystości 
jest najwspanialszym prezentem. Najświęt-
sza ofiara celebrowana za zmarłych przynosi 
im ulgę w czyśćcowych pokutach i przybliża 
do upragnionego nieba.

Eucharystia jest ofiarą uwielbienia przez 
którą Kościół głosi chwałę Boga w imieniu ca-
łego stworzenia stajemy przed Panem Bogiem, 
ofiarując nieskończone zasługi Męki i Śmierci 
Zbawiciela, poniesionej za nas na krzyżu

Zdając sobie sprawę z tego, czym jest Msza 
Święta – Eucharystia, naszym świętym obo-
wiązkiem jest właściwe przeżycie i godne w niej 
uczestniczenie. Abyśmy w pełni uczestniczyli 
w Najświętszej Ofierze, należy przygotować się 
do niej już w domu. Można to uczynić poprzez 
zapoznanie się z tekstem czytań i Ewangelią 
przewidzianą na dany dzień. Dobrze jest, kiedy 
wychodzimy z domu trochę wcześniej by bez 
pośpiechu zdążyć przed rozpoczęciem Mszy 
Świętej, a przeznaczyć chwilę ciszy na osobiste 
spotkanie z Panem Jezusem, przedstawienie 
Mu swojej intencji i podziękowania za otrzy-
mane łaski. Przed rozpoczęciem Mszy powin-
niśmy przeprosić Pana Jezusa za popełnione 
grzechy i wzbudzić w sercu szczery żal, a jeżeli 
mamy na sumieniu poważniejszy występek, 
z ufnością odda c to Jezusowi Miłosiernemu  
w konfesjonale.

W czasie Eucharystii nasze zainteresowa-
nie winno się kierować na to, co dzieje się 
przy ołtarzu w wielkim skupieniu wysłuchać 
Słowa Bożego. Uczestnictwo w mszy Świętej 
powinno być aktywne.

Nie należy w czasie Mszy Świętej rozma-
wiać z kimkolwiek ani rozglądać się na wszyst-
kie strony, nie powinniśmy odmawiać różańca 
czy innych modlitw w czasie jej trwania – to 
wszystko nie pozwala nam skupić się na tym 
co jest najważniejsze.

Kiedy zbliża się czas zjednoczenia z Panem 
Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramen-
cie z czystym sercem i wielkim pragnieniem 
przystępujemy do Stołu Pańskiego. Po komunii 
świętej odnajdujemy Pana Jezusa w swoim ser-
cu. W ciszy rozmawiamy z Nim, uwielbiamy Go 
i dziękujemy za otrzymane łaski, przedstawiamy 
też nasze prośby i błagania. Dziękujemy także 
Matce Najświętszej za to że dała nam Jezusa

Po otrzymaniu błogosławieństwa za za-
kończenie Eucharystii pozostajemy jeszcze w 
kościele kilka chwil, aby podziękować za wielką 
łaskę Najświętszej Ofiary.

Wybrała: Jadwiga

Wzór rodziny 
chrześcijańskiej 
Wśród wielu kryzysów, które przezywa dzisiej-

szy świat, mówi się także o kryzysie rodziny. Coraz 
częściej zdarza się, że środki masowego przekazu 
forsują rozkład tzw. :tradycyjnej rodziny”, rekla-
mując inne alternatywne formy współżycia ludzi, 
mające zastąpić tradycyjną rodzinę.

Na tle współczesnego kryzysu małżeństwa i ro-
dziny model Świętej Rodziny z Nazaretu jest przy-
pomnieniem, upomnieniem i wezwaniem. Bóg 
stworzył rodzinę, żeby była szkołą miłości i źródłem 
życia. Bóg obdarzył mężczyznę i kobietę takimi 
przymiotami, że razem potrafią z małżeństwa 
i rodziny uczynić naturalne, bezpieczne i szczęśli-
we środowisko, w którym oboje mogą dojrzewać 
do doskonałości i przekazywać potomstwu mi-
łość i umiłowanie życia. Warunkiem tak pojętego 
małżeństwa i rodziny jest mocne zakotwiczenie w 
Bogu. Rodzina chrześcijańska jest odbyciem życia 
Trójcy Świętej. Źródłem jej siły, trwania i dążenia do 
doskonałości jest Bóg – odwieczna Miłość.

Rodzina ma być szkołą miłości, która wyraża 
się między innymi przez stałą gotowość do po-
noszenia ofiar na rzecz każdego z jej członków. 
Miłość jest bowiem przede wszystkim życzliwym 
dawaniem, obdarowywaniem, dzieleniem się 
i radosnym przezywaniem wspólnoty. Jest więc 
ciągłą, upartą walką z własnym egoizmem.

Miłość oznacza również akceptację inności. 
Każdy członek rodziny jest odrębnym światem. 
Zatem każdy od każdego może się czegoś do-
brego nauczyć, pod warunkiem, że akceptacja 
inności nie będzie oznaczała braku odpowiedzial-
ności. Miłość bez odpowiedzialności będzie tylko 
doraźnym sentymentalizmem lub samolubnym 
wygodnictwem. Nasze domy rodzinne powinny 
brać wzór z Rodziny Nazaretańskiej. W tej Świętej 
Rodzinie najbardziej wzrusza jedność serc i my-
śli. Tu naprawdę bije jedno serce i jeden panuje 
język. Bo ogniskiem tej wspólnoty jest Wcielony 
Bóg, skupiający na sobie uczucia i myśli. Maryi 
i Józefa. Bo Bóg zawsze jednoczy, nigdy nie skłóca, 
nie rozrywa.

Miłość do Boga była w tej Rodzinie najsilniejszą 
energią i natchnieniem prac i poczynań, wspól-
nych roadosci i smutków. Maryja i Józef służyli 
Dziecięciu i chcieli służyć bez reszty, aż do po-
świecenia. Ono było Ich jedynym ukochańcem. 
Boskie Dziecię zaś starało się być dla Nich pociechą 
i pomocą. Na każdym kroku okazywało Im swe 
przywiązanie i wdzięczność za wszystko.

W Rodzinie Nazaretańskiej nikt nie słyszał pod-
niesionego głosu, nerwowych wybuchów, poryw-
czych słów, ani ponurych nastrojów i skwaszonych 
min. Dobrze było Jezusowi z ukochaną Matką i z 
wiernym Opiekunem, a Maryi i Józefowi z kolei 
dobrze było z Tym, którego nazywamy „Radością 
Aniołów”. Było to jakby niebo na ziemi, bo prze-
bywał tam Emanuel, czyli „Bóg z nami”

                                                                                      Irena
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Piotr Mozyro, ks. Andrzej Stokłosa, ks. Bernardas Augaitis.

Ofiarodawcy na remontSakrament Chrztu Świętego:  
15/01/2012
Maja Faszczewska

Odeszli do wieczności:
 Bożena Januszewicz, Sejny (l. 44) zm. 07/01/2012

Plan kolędy:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło 
706 rodzin na sumę 70960 zł

Miszkiel Stanisław Maria,Sejny,Świerczewskiego
Kozłowscy Janusz Teresa,Sejny, Mickiewicza 
Okulanis Józef Helena,Sejny, Mickiewicza 
Lewkiewicz Józef Anna,Sejny, Mickiewicza 
Sudnik Radosław Ewa,Sejny, Mickiewicza 
Szyryńska Helena,Sejny, Mickiewicza 
Makowscy Wiesław Czesława,Sejny, Mickiewicza 
Jodzio Tadeusz Helena,Sejny, Mickiewicza 
Paprotka  Irena,Sejny, Mickiewicza 
Wasilewska Romualda,Sejny, Mickiewicza 
Zawadzka Jadwiga,Sejny, Mickiewicza 
Zdancewicz  Cecylia,Sejny, Mickiewicza 
Sidor Zofia,Sejny, Mickiewicza 
Waluś Zbigniew Lucyna,Sejny, Mickiewicza 
Waluś Wojciech Alicja,Sejny, Mickiewicza 
Butkiewicz Grzegorz Maria,Sejny, Mickiewicza 
Jodzis Dariusz Renata,Sejny, Mickiewicza 
Anzel Sylwester Katarzyna,Sejny, Mickiewicza 
Anzel Czesław Małgorzata,Sejny, Mickiewicza 
Wichert Stanisław Halina,Sejny, Mickiewicza 
Dzimida Hubert Alina,Sejny, Mickiewicza 
Draugialis Krzysztof Ewa,Sejny, Mickiewicza 
Liszewscy Wacław Krystyna,Sejny, Mickiewicza 
Ołubowicz  Celina,Sejny, Konarskiego 
Kuźniccy Mirosław Barbara,Sejny, Konarskiego 
Kruszyłowicz Tadeusz Celina,Sejny, Konarskiego 
Milewska  Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego 
Czokajło Piotr Maria,Sejny, Konarskiego 
Niedźwiedź Aleksander Elżbieta,Sejny, Konarskiego 
Ćwikowscy Karol Marika,Sejny, Konarskiego 
Gryziewicz Radosław Agnieszka,Sejny, Konarskiego 
Zdankiewicz Szymon Urszula,Sejny, Konarskiego 
Anuszkiewicz Wojciech Cecylia,Sejny, Konarskiego 
Miszkiel  Sabina,Sejny, Konarskiego 
Palewicz Marian Bronisława,Sejny, Konarskiego 

Poniedziałek, 23 stycznia – ul. Marchlewskiego, 
Młynarska, Nowa; 
Wtorek, 24 stycznia – ul. Konopnickiej, Strażacka;  
Środa, 25 stycznia – ul. Grodzka, Przyrzeczna, 
Głowackiego, Krzywa, Ogrodowa, Słowackiego 
i Projektowana; 
Czwartek, 26 stycznia – ul. 22 lipca, 11 listopada, 
Targowa, Łączna, Rittlera; 
Piątek, 27 stycznia – ul. Zawadzkiego – dokoń-
czenie strony parzystej,  Leśna, Szkolna, Niecała, 
Żwirki i Wigury, Łąkowa 3; 
Sobota, 28 stycznia (od g. 9.00) – Burbiszki, Grysz-
kańce, Degucie, Grudziewszczyzna. 

Poniedziałek, 30 stycznia – od g. 9.30 Skarkiszki 
i Dowiaciszki (1), Rynkojeziory i Jodeliszki (1), Ro-
manowce (1), Sztabinki (1)
Po południu od godz. 16.00 odwiedzimy Parafian 
na ul. Łąkowej – dokończenie i Jeziorna
Wtorek, 31 stycznia – od g. 9.30 Rachelany i 
Ogrodniki (1), Bubele (1), Jenorajście (1), Krasno-
gruda i Kalwiszki (1)
Środa, 1 lutego – od g. 9.30 Gawiniańce,Konsta
ntynówka (1),Zaleskie (2),Radziuszki (1),Stabień-
szczyzna (1)
Czwartek, 2 lutego – od. 11.00 Łumbie (2), Kon-
stantynówka Gib., Lasanka, Iwanówka (2)
Sobota, 4 lutego – od 9.00 Radziucie (2), Mary-
nowo (1), Babańce (1)

Ogłoszenie specjalne:
Badania mammograficzne (bezpłatne) dla kobiet w wieku 50-69 lat odbędą się w dniu 27 

stycznia 2012 w godz. 9.00-17.00 przy Przychodni ul. Wojska Polskiego 60D. Należy zarejestrować 
się wcześniej podając numer pesel. Rejestracja w godz. 8.00-20.00 pod nr Tel. 85 6760332; 85 
6761322. Na badanie zabrać dowód osobisty i poprzednie badanie mammograficzne.

Panie nie mieszczące się w tym przedziale wiekowym mogą wykonać badanie odpłatnie 
w cenie 70 zł.
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 W dzisiejszą niedzielę, trzecią okresu zwykłego, w  wezwaniu, jakie kieruje do nas Chrystus, 
trzeba zwrócić uwagę na dwie sprawy: nawrócenie i wiarę w to, co jest zawarte w Ewangelii. 

Chrystusowi chodzi o to, byśmy nawracając się, zaczęli żyć zgodnie z wymaganiami Ewangelii, a zerwali 
z chrześcijaństwem sprowadzającym się tylko do obecności na Mszy świętej, często „od wielkiego 
dzwonu”.

2 Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tak bardzo upragniona przez Jezusa 
jedność została zniszczona przez ludzką pychę i jest zgorszeniem dla świata, dlatego nie usta-

wajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy i cierpienia. 

3 Wczoraj był Dzień Babci, a dziś Dzień Dziadka. Nie zapomnijmy w naszej modlitwie o dziad-
kach.

4 W środę, 25 stycznia obchodzimy święto nawrócenia świętego Pawła, upamiętniające wydarzenia 
pod Damaszkiem, gdy Pan Jezus ukazał się prześladowcy chrześcijan, Szawłowi, który odtąd 

stał się największym apostołem pogan, Pawłem.

5 W niedzielę czwartą okresu zwykłego Chrystus krótko i zdecydowanie rozprawił się ze złym 
duchem: „Milcz i wyjdź z niego!” – rozkazał. I duch nieczysty opuścił dręczonego człowieka. 

Wniosek „na jutro” nasuwa się sam: Trzeba zdecydowanie walczyć ze złem, grzechem i swoją słabością, 
wtedy łatwiej usłyszymy głos Boży i otrzymamy potrzebną nam pomoc. Nie zapominajmy o tym! 

6 W czwartek 2 lutego będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z żydowskim 
prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa Maryja i Józef zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, 

by je przedstawić Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia przyjdźmy do świątyni ze świecami - gromnicami. 
Zostaną pobłogosławione i przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, będą nam przy-
pominały o Jezusie – Światłości Narodów. Święto Ofiarowania Pańskiego jest Dniem Życia Konsekro-
wanego, a więc osób, które obrały drogę życia zakonnego – szczególnego naśladowania Jezusa przez 
czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Ogarnijmy ich tego dnia naszą modlitwą i życzliwością. Msze św. 
w to święto będą o godz. 6.30; 8.00; 10.00 i 17:30. Taca w to święto będzie zbierana na fundusz zakonu 
kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku.

7 W piątek, 3 lutego przypada wspomnienie świętego Błażeja, biskupa i męczennika, patrona 
wstawiającego się za cierpiącymi na choroby gardła. Tego dnia na zakończenie Mszy Świętej 

będziemy mogli przyjąć specjalne błogosławieństwo za przyczyną tego świętego.

8 W pierwszym tygodniu lutego przypadają pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitwy za 
kapłanów i o nowe powołania kapłańskie zwłaszcza z naszej Parafii; pierwszy piątek – szczególna 

okazja do pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty – całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu 
w kaplicy Matki Bożej; o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia, Msza św. dla dzieci i młodzieży o 16.00; 
pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi – spotkanie Żywego Ró-
żańca o godz. 17.00. W pierwszą sobotę modlitwa za matki oczekujące potomstwa, w intencji rodzin, 
małżeństw i w obronie każdego poczętego życia.

9 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na remont domu parafialnego. Wdzięczność wszystkim 
parafianom, że mimo skromnych zasobów potrafią wygospodarować choćby skromną ofiarę na 

prowadzone prace, które są w tej chwili najważniejszą inwestycją prowadzoną w Parafii. Ofiary można 
składać w kopertach wyłożonych na stoliku pod chórem, bądź otrzymanych w czasie kolędy i po wło-
żeniu ofiary i umieszczeniu adresu można je wrzucić na tacę lub przynieść do zakrystii lub kancelarii.
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Intencje mszalne 22.01.– 4.02.2012 r.
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 22 stycznia 2012
07:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:30 +Leokadia Jarzębowicz (4mc)
10:00 +Helena Juszkiewicz (6 rocz.) +Stanisław
11:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Diany 

Miszkiel w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
13:00 LT: +Donat Łatwis (5mc)
 Krasnowo 13.00:
15:00 O dobre przygotowanie dzieci klas II do 

Pierwszej Eucharystii i za ich rodziców
17:30 +Marianna +Zygmunt +Stefan +Andrzej z 

rodz. Puczyłowskich

PONIEDZIAŁEK, 23 stycznia 2012
06:30 +Eustachy Grzybowski (16 rocz.) +Helena 

+Józef Koneszko
08:00 +Krystyna Juszkialis (6 rocz.)
08:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:00 +Iwona Bielawska-Turowicz (1 rocz.)
08:30 LT: +Anna (23 rocz.) +Ludwik Pietruszkiewicz
17:30 +Zm. z rodz. Sapiehów

WTOREK, 24 stycznia 2012
06:30 +Sabina +Aniela Zakrzewskie +Rozalia Alek-

sandrowicz +Bronisława +Kazimierz Szkopek
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Zdzisław Olejniczak (egzekwie)

ŚRODA, 25 stycznia 2012
06:30 +Leonard Basiewicz (4rocz.) i zm. z rodziny 

+Scholastyka Myszczyńska 
08:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:00 +Jan +Anna Niewulis
08:00 +Stanisława +Henryk Ślusarczyk
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Franciszek +Bolesław +i z rodz. Szarejków 

i Przekopskich

CZWARTEK, 26 stycznia 2012
06:30 O pokój na świecie oraz o błog. Boże na 

nowy 2012 rok dla całej Parafii, szczególnie 
dla członków Nieustającego Różańca

08:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:00 +Romuald Jakubowski (1 rocz.) +Monika 

Namiotko (6mc)
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Franciszek Tujakowski (13 rocz.)

PIĄTEK, 27 stycznia 2012
06:30 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:00 +Jan Klimasara (5 rocz.) i z rodz. Klimasara i 

Pietruszkiewiczów
08:00 +Witold Bobrowski (3 rocz.) +Czesława Dą-

browska (2mc)

08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Wacław (44 rocz.) +Natalia (15 rocz.) Koza-

kiewicz 

SOBOTA, 28 stycznia 2012
06:30 +Wiesław Dereń (miesiąc od pogrzebu)
06:30 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:00 +Antoni Grażulewicz (1 rocz.) egzekwie
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.) 
17:30 +Stanisław Adamowicz (7 rocz.)

NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 29 stycznia 2012
07:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:30 +Edwin Miszkiel (19 rocz.)
10:00 +Stefan Dziemitko (13 rocz.)
 Żegary 10:00 LT: +Józef Gryguć (greg.)
11:30  Za parafian 
13:00 LT: +Izydor Sidor (30 rocz.) (w modl. wiernych: o 

błog. Boże w 100 rocz. urodz. Anny Waitulonis)
17:30 +Władysław Derdzikowski (1 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 30 stycznia 2012
06:30 +Zygmunt Rzeniecki (7 rocz.)
08:00 +Józef Sikorski (5mc)
08:00 +Stanisław Marcinkiewicz (greg.)
08:00 +Jadwiga Motuk (4mc) +Władysław +Miro-

sław
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 Za Ojca świętego, Ojczyznę i Radio Maryja

WTOREK, 31 stycznia 2012
06:30 +Marzena Niwińska
08:00 +Hieronim Skupski (13 rocz.)
08:00 +Bronisław Kuklewicz (3 mc)
08:00 +Józef +Joanna Jagłowscy +Aleksandra 

+Stanisław +Piotr +Jerzy Czerniewscy
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Czesława Cisińska (10mc)

ŚRODA, 1 lutego 2012
06:30 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Józef Gryguć (greg.)
08:30 LT: +Józef Moroz (24 rocz.) +Aniela (22 

rocz.)
17:30 +Władysława +Józef Czernialis i zm. z rodziny

CZWARTEK, 2 lutego 2012 Ofiarowanie Pańskie
06:30 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Ks. Sylwester Domel i zm. kapłani z Parafii 

Sejneńskiej
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
10:00 +Wacław Koneszko (20 rocz.)
10:00 Int. Nieustającego Różańca: Aby w naszej 

parafii nie było rodzin rozbitych i żyjących 
w związkach niesakramentalnych

17:30 +Leokadia Namiotko (3mc)
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PIĄTEK, 3 lutego 2012
06:30 Za parafian
08:00 +Anna +Franciszek Jurgielanis +zm. z 

rodz.
08:00 +Józef +Władysława Walukiewicz 
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Czesław Witkowski (greg.)

SOBOTA, 4 lutego 2012
06:30 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Julian +Agata +Julian +Szymon +Helena 

Ponganis 
08:00 +Tadeusz (5 rocz.) i jego rodzice i rodzeń-

stwo
08:00 +Józef Gryguć (greg.)
08:30 LT: +Jerzy +Antoni Auruszkiewicz +Józef 

+Magdalena Krakowscy
17:30 

NIEDZIELA V ZWYKŁA, 5 lutego 2012
07:00 +Stanisława (4 rocz.) +Wacław (3 rocz.) Ada-

mowicz 
08:30 +Marianna Mackiewicz (5mc)
10:00 +Stanisław Madejski (2 rocz.) i z rodz. Ma-

dejskich i Grzywaczów
 Żegary 10:00 LT: +Józef Gryguć (greg.)
11:30 +Czesław Witkowski (greg.) 
13:00 LT: +Romuald Klucznik
 Krasnowo 13:00: +Anna Pszczółkowska
17:30 +Romuald Pawełek

– we wtorek, 24 stycznia – święty Franciszek 
Salezy, biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, 
patron dziennikarzy i prasy katolickiej;

– w czwartek, 26 stycznia – święci biskupi 
Tymoteusz i Tytus, uczniowie i współpracownicy 
świętego Pawła, który skierował do nich listy za-
wierające ważne polecenia zarówno dla pasterzy, 
jak i wiernych;

– w piątek, 27 stycznia – błogosławiony Jerzy 
Matulewicz, odnowiciel zakonu Marianów, biskup 
wileński. Jego beatyfikacja odbyła się w Watykanie 
podczas obchodów 600-lecia chrztu Litwy. Prośmy 
go, by przyczynił się do budowania jak najlepszych 
relacji między Polską i Litwą; 

– w sobotę, 28 stycznia – święty Tomasz 
z Akwinu, doktor Kościoła i jeden z najwybitniej-
szych filozofów w dziejach kultury europejskiej. 
Jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś sta-
nowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła.

– we wtorek, 31 stycznia – święty Jan Bosko, 
założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi 
Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apo-
stoł młodzieży;

– w piątek, 3 lutego – święty Błażej, żyjący w 
IV wieku biskup Sebasty w Armenii i męczennik, 
patron wstawiający się za cierpiącymi na choroby 
gardła. 

Ogłoszenie dla młodych:
Diecezjalny Duszpasterz Powołań, ks. 

Krzysztof Pachucki zaprasza młodych 
do udziału w najbliższych rekolekcjach 
i dniach skupienia pomagających rozeznać 
dalszą drogę życiową:

– 02-04.02.2012 w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Ełku – młodzież 
męska ze szkół średnich. Przyjazd 2 lutego 
do 14.00, należy zabrać Pismo św. i śpiwór. 
Koszt – ofiara dobrowolna.

– 13-15.04.2012 w Domu Rekolek-
cyjnym „Betania” w Suwałkach – chłop-
cy i dziewczęta. Przyjazd 13 kwietnia do 
17.00. Zabrać Pismo św. i śpiwór. Koszt 
– ofiara dobrowolna.

– 28.07.-11.08. XX Ełcka Pielgrzymka 
Piesza na Jasną Górę.

Ksiądz Krzysztof jest otwarty na indy-
widualne rozmowy czy to osobiście, czy 
przez Internet, czy telefonicznie: 

nr Tel. 505201346; 
e-mail: ks.pachucki@gmail.com

Papieskie intencje modlitwy 
– luty 2012
Ogólna: 
Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do 
wody i do zasobów potrzebnych do życia co-
dziennego.

Misyjna: 
Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby 
zdrowia, którzy opiekują się chorymi i osobami 
starszymi w najuboższych regionach.

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie 
pytając o powód twego smutku, potrafi spra-
wić, że znów wraca radość.
                                  
                                      Św. Jan Bosko (1815-1888) 
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