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MOC SŁOWA
Niedziela VII Zwykła – 19 lutego 2012
Mk 2,1–12 

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do 
Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. 

Zebrało się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie 
było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli 
do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. 
Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Nie-
go, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się 
znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym 
leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do 
paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. 
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy 
myśleli w duszy: „Czemu On tak mówi? On bluźni. 
Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam 
jeden?”. Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak 
myślą, i rzekł do nich: „Czemu nurtują te myśli w 
waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do 
paralityka: »Odpuszczają ci się twoje grzechy«, czy 
też powiedzieć: »Wstań, weź swoje łoże i chodź?«. 
Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na 
ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do 
paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do 
domu!”. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł 
na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wiel-
bili Boga, mówiąc: „Jeszcze nigdy nie widzieliśmy 
czegoś podobnego”.

Refleksja niedzielna:
Nie można przeoczyć ani niedosłyszeć ważnego 

zdania w dzisiejszej Ewangelii: „Jezus, widząc ich 
wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się 
twoje grzechy!»” A zatem nie tylko wiara samego 
paralityka sprawiła, że mógł się dokonać cud. Co 
naj-mniej tak samo ważna była wiara jego przyja-
ciół. Najpierw ich wiara przybrała postać zupełnie 
praktyczną: bez ich pomysłowości i energii paralityk 
w ogóle by się nie znalazł przed Jezusem. Ale liczy 
się też coś innego, może nawet bardziej. Każdy z 
osob-na i wspólnie, a nawet za siebie nawzajem 
wierzą w moc Bożą. Ja też mogę wierzyć wspólnie z 
innymi, a nawet za kogoś innego – niejako w zastęp-
stwie. Na przykład wtedy, gdy się za kogoś modlę. O 
Świętej Monice, matce Augustyna, mówi się, że nie 
przestawała modlić się o nawrócenie swego syna (i 
płakać: „Syn, za którego przelano tyle łez, nie może 
pójść na zatracenie”). Wierzyć za kogoś innego może 
też zna-czyć, że z mojej wiary promieniuje coś, co 
innemu pomaga znosić życie, budzi w nim nową 
nadzieję, pozwala mu inaczej spojrzeć na siebie, 

swoje sprawy i innych. Tak, mowa jest o miłości, która 
ułatwia mi zaufać, pozwala się wesprzeć przeze mnie 
na wspólnej drodze – drodze, na której wszystkich 
nas ostatecznie wspiera miłość Boga.

Niedziela I Wielkiego Postu – 26 lutego 2012
Mk 1,12-15 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 
Czterdzieści dni przebył na pustyni, ku-

szony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, 
aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana 
przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Refleksja niedzielna:
Przypuszczalnie - nie: prawdopodobnie – trze-

ba przechodzić przez kryzysy, aby jasno zdać sobie 
sprawę, co jest rzeczywiście ważne, i móc to na-
zwać. Również Jezus „został posłany na pustynię”, 
wyprowadzony przez Ducha, i przeżywał na niej 
różnego rodzaju kryzysy i je przetrzymał –„pokusy”, 
jak mówi się w języku Biblii. Bezpośrednio po tych 
doświadczeniach wystąpił publicznie. Ewangelista 
Marek w dwóch zdaniach zawarł w istocie to, co 
Jezus przez całą swoją publiczną działalność starał 
się za pomocą wielu słów i znaków wciąż na nowo 
przybliżać swoim słuchaczom. Chodzi o gło-szenie 
Ewangelii i o nadzieję, że królestwo Boże jest już 
bliskie; o dobrą nowinę i o innym – lepszym – świe-
cie dla wszystkich ludzi, jaki wymarzył sobie Bóg. 
Marzenie to może się spełnić. Wystarczy uwierzyć 
Ewangelii i się nawrócić. Greckie słowo „metanoia” 
oznacza zmianę sposobu myślenia, przemianę umy-
słu, odnowę duchową. A więc nie chodzi o zrobienie 
jakiegoś zwrotu – powiedzmy o 90 czy 120, czy może 
nawet 180 stopni – ale o przemianę samego siebie, 
o rozszerzenie swych horyzontów, by móc poznać 
rzeczy nowe i żyć po nowemu. Może miałoby sens 
na początku Wielkiego Postu przypomnieć sobie, 
przez jakie kryzysy trzeba nam było przechodzić, albo 
zastanowić się nad tymi, które właśnie nas boleśnie 
dotykają, nie tracąc ufności, że dobry Bóg być może 
akurat przez nie daje nam poznać, co dla nas jest 
rzeczywiście ważne, i w ten sposób zachęca nas do 
przemiany duchowej.
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KALENDARZ LITURGICZNY

MOC SŁOWA

NIEDZIELA VII ZWYKŁA, 19 lutego 2012
Słowo Boże: Iż 43,18-19.21-22; 2Kor 1,18-22; Mk 2,1-12

PONIEDZIAŁEK, 20 lutego 2012, 
Słowo Boże: Jk 3,13-18; Mk 9,14-29
 
WTOREK, 21 lutego 2012, 
wsp. św. Piotra Damianiego, b, dK
Słowo Boże: Jk 4,1-10; Mk 9,30-37

ŚRODA, 22 lutego 2012, Środa Popielcowa
Słowo Boże: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
Rozpoczęcie Wielkiego Postu

CZWARTEK, 23 lutego 2012, 
Czwartek po Popielcu 
Słowo Boże: Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25

PIĄTEK, 24 lutego 2012, Piątek po Popielcu
Słowo Boże: Iz 58,1-9; Mt 9,14-15

SOBOTA, 25 lutego 2012, Sobota po Popielcu
Słowo Boże: Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32

NIEDZIELA I Wielkiego Postu, 26 lutego 2012
Słowo Boże: Rdz 9,8-15; 1 P 3,8-22; Mk 1,12-15

PONIEDZIAŁEK, 27 lutego 2012, 
Słowo Boże: Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46

WTOREK, 28 lutego 2012, 
Słowo Boże: Jz 55,10-11; Mt 6,7-15

ŚRODA, 29 lutego 2012, 
Słowo Boże: Jon 3,1-10; Łk 11,29-32

CZWARTEK, 1 marzec 2012, 
Słowo Boże: Est 4,17 k.l.m.r.s.t; Mt 7,7-12

PIĄTEK, 2 marca 2012, 
Słowo Boże: Ez 18,21-28; Mt 5,20-26

SOBOTA, 3 marca 2012, 
Słowo Boże: Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48

NIEDZIELA II Wielkiego Postu, 4 marca 2012
Słowo Boże: Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8,31b-34; 
Mk 9,2-10

„Zatrzymaj się przed Krzyżem. On tobie drogę wskaże. On znakiem pojednania, mocą i ostoją. Im cięż-
szy Krzyż poniesiesz, tym się mocniejszym staniesz. Idź – dodaj otuchy tym, co się go nieść boją”.

Czas umartwienia i pokuty
Przed nami Wielki Post. Środa Popielcowa, roz-

poczynająca w Kościele Wielki Post to dzień, w 
którym kapłan posypie nasze głowy popiołem na 
znak, że uznajemy swoje winy i chcemy za nie po-
kutować. Wielki Post jest czasem, w którym mamy 
w sposób szczególny spojrzeć na swoje wnętrze. 
To czas wyrzeczeń i umartwienia, czas pracy nad 
sobą i realizacji postanowień, głębokiej i szczerej 
modlitwy, to także czas zadumy i rozmyślania męki 
Syna Bożego.

Dzisiejszy człowiek jest zabiegany i często nie 
ma czasu na modlitwę. Trudna rzeczywistość zmu-
sza go do pogoni za tym wszystkim, co materialne 
i przemijające. Dzisiejszego człowieka absorbuje 
całkowita praca ( w niedziele musi pracować), 
a znowu jej brak doprowadza do tego, że wątpi 
on w Boga i żyje jakby Boga nie było..

Aby nasza wewnętrzna przemiana była moż-
liwa, potrzebny jest większy niż dotychczas wysi-
łek, udział w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi 
Krzyżowej, w adoracji Najświętszego Sakramentu 
oraz w naukach rekolekcyjnych, wreszcie szczere 
wyznanie grzechów w sakramencie pokuty i po-
jednania.

Wielki Post zachęca nas, abyśmy „ćwiczyli du-
cha”, również przez praktykę jałmużny w ubogich 
samego Chrystusa. Jałmużna pomaga nam i uczy 
nas wychodzenia naprzeciw potrzebom bliźniego 
i dzielenia się z innymi, co dzięki dobroci Bożej 
posiadamy i dlatego z radością, prawdziwie odno-
wieni będziemy mogli przywitać poranek wielka-
nocny zasługując w pełni na owoc zbawczej męki, 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Jadwiga

„Gdy nie masz czasu iść do Pana Jezusa, a pokusy biją, nie wiesz, co z sobą zrobić, przyciśnij 
krzyżyk do piersi, pocałuj Rany Najświętsze, a On cię wesprze” 
                                                                                            św. Maksymilian Kolbe
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Wielki Post  
czas duchowego przygotowania do Wielkanocy

W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Koście-
le czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. 

Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na 
duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego 
przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
największych świąt chrześcijaństwa związanych z 
wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania 
(Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, ktόre stanowią 
fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to 
najważniejsze święta (zwane też paschalnymi), dlate-
go domagają się specjalnego przygotowania, by mόc 
je należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego 
Postu, a nie jakiegoś tam zwykłego postu.

Historycznie biorąc
Historycznie rzecz biorąc, okres ten kształto-

wał sie powoli, przyjmując rόżne formy, by wresz-
cie osiągnąć znane nam dziś oblicze. W pierwszych 
wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek 
i Wielką Sobotę. W III w. poszczono już cały tydzień, 
zaś na początku IV w., na pamiątkę czterdziesto-
dniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdzie-
stu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, 
został on przedłużony do czterdziestu dni. W VII w. 
za początek postu przyjęto szóstą niedzielę przed 
Wielkanocą. Ponieważ niedziele były wyłączone z 
postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek 
przypadał na środę; stąd Środa Popielcowa. Od 1570 
roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący 
w Kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano 
głowy popiołem przypominając sobie o prawdziwej 
wartości życia przy Bogu. Po Soborze Watykańskim 
II (1962-1965) ujednolicono rόżnie funkcjonujące 
nazwy niedziel Wielkiego Postu, tak że dziś nazy-
wają się one: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta 
Wielkiego Postu, szósta natomiast nazywa się Nie-
dzielą Palmową, czyli niedzielą Męki Pańskiej. Okres 
Wielkiego Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwartku, 
która z kolei rozpoczyna właściwe jedno wielkie 
Święto Paschalne celebrowane w ramach trzech dni, 
tzw. Triduum Paschalne.

Liturgicznie biorąc
W ciągu całego okresu, idąc śladem biblijnej 

zachęty: poszczenia, modlitwy i jałmużny, przyj-
mowano rożne praktyki pokutne, aby uwydatnić 
wagę tego okresu i należycie przygotować się do 
właściwych świąt. W związku z tym cała zewnętrzna 
oprawa liturgiczna przyjęła również odpowiednią 
formę: przez cały czas Wielkiego Postu na przykład 
nie śpiewa się Alleluja; w jego miejsce wykonuje 
się inny śpiew przed Ewangelią. Poleca się również 
używania szat liturgicznych koloru fioletowego.

W obecnych czasach, korzystając z bogactwa 

historycznego rozwoju tego okresu oraz śledząc 
biblijno-liturgiczne wskazówki Kościoła, mamy peł-
niejszy obraz tego, co ten czas rzeczywiście oznacza 
i jak się w nim najlepiej przygotować na święta wiel-
kanocne. Jest to przede wszystkim okres duchowego 
przygotowania wnętrza (w języku biblijnym: serca) 
człowieka, któremu towarzyszą zewnętrze przejawy 
i pewne gesty. 

Duchowość Wielkiego Postu
Chodzi tu o to, co Kościół nazywa metanoją, 

czyli o trwalsze przylgnięcie do Boga, o nawrócenie 
serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, 
wyrażone w:

– większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu,
– większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w 

czym mają pomóc również organizowane rekolekcje 
parafialne, 

– unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci 
hucznych zabaw, 

– większym skupieniu się na modlitwie, zarówno 
tej prywatnej jak i wspόlnotowej,

– wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby 
innych,

– korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,
– uczestnictwie w rożnych ćwiczeniach wielkopost-

nych, na przykład w nabożeństwach wielkopostnych 
(gorzkie żale, droga krzyżowa), lub podejmowaniu 
pewnych szczególnych postanowień mających 
wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, 
uśmiech i życzliwość w stosunku do innych. 

Odnajdywanie Boga
Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka 

wielkopostnego skupienia się na modlitwie, poście i 
jałmużnie. W rzeczywistości wszystkie one mają na 
celu wskazanie, że pierwszym działającym w naszym 
życiu jest Bόg, ktόry jest w stanie skutecznie pokie-
rować nasze życie, uleczyć nasze ewentualne zagu-
bienie się w grzechu i pysze, czy zatrzymać choćby 
na chwilę nasze ciągłe zabieganie. Oczywiście, my 
ze swojej strony podejmujemy te działania mając 
na uwadzę zbawcze posłanie Jezusa Chrystusa, a 
szczegόlnie Jego decyzję ofiarowania swego życia za 
nas, bo to jest głόwny motyw naszego nawrόcenia 
(metanoji).

Brak co jakiś czas obecności podobnego okre-
su w naszym życiu, brak tej świętej refleksji przy-
najmniej raz w roku wcześniej czy pόźniej jest w 
stanie wyjałowić nas z naszego człowieczeństwa 
i z naszej wrażliwości na słowo Boga i obecność 
innych ludzi.

(wyszperane w sieci) Autor: Ks. Ryszard Groń
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Wspomnienia z wyjazdu pielgrzymkowo - turystycznego do Medjugorie  5–14.09.2011 r.

Wieczorem udajemy się na Różaniec i Mszę 
świętą. Za kościołem św. Jakuba w 1989 
roku wybudowano ołtarz na wolnym po-

wietrzu i miejsce modlitwy mające 5000 miejsc 
siedzących. 

W okresie letnim i w czasie wielkich świąt prze-
bywa tu kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów, a Msze 
św. celebruje ponad 100 kapłanów. O godz.18.00 
rozpoczyna różaniec. Prowadzą go kapłani w 
różnych językach, a wierni 
odpowiadają – Święta Ma-
ryja – każdy w swoim języku. 
Przepięknie to brzmi, a słowo 
Amen – w tym samym czasie 
kończy wezwanie. Nieprze-
brana rzesza ludzi różnych 
kolorów skóry i języków, 
wszyscy w skupieniu prze-
suwają paciorki różańca.

O godzinie 19,00 rozpo-
czyna się Msza święta, konce-
lebransi idą do ołtarza, całują 
go i zdążają w kierunku pod-
wyższenia. Widzę naszego 
Księdza Proboszcza. Ewan-
gelia jest czytana w kilkuna-
stu językach, oczywiście po 
polsku też, trwa to bardzo 
długo, niektórzy siadają bo 
nogi odmawiają posłuszeństwa. Komunia św. roz-
dawana jest wzdłuż, promieniście ustawionych 
ławek. Ludzie ustawieni w szpalerach w skupieniu 
oczekują na „Ciało Chrystusa”.

Potem ciąg dalszy Mszy świętej, modlitwy, 
ogłoszenia. A następnie adoracja Najświętszego 
Sakramentu i Krzyża. O godzinie 21.00 zakończe-
nie uroczystości. Powracamy wszyscy szczęśliwi 
do swoich hoteli.

9.09.2011 r. piątek
Po śniadaniu wyjeżdżamy do Dubrownika, 

nad Adriatykiem. Dwa razy przekraczamy granicę. 
Dubrownik miasto, wcześniej państwo o tej samej 
nazwie leżące w Chorwacji. Założone w VII wieku 
do XIII wieku pod władzą Bizancji. Następnie jako 
wolna republika Kupiecka o ustroju autokratycz-
nym. Rozkwit kulturalny w XV i XVII wieku. Upadek 
po trzęsieniu ziemi w XVII wieku. Pozostał klasztor 
Klarysek, Dom Celny, Rektorat. Rektor wybierany 

był na miesiąc w tym czasie mieszkał w Rektoracie, 
nie mógł kontaktować się z rodziną, ani z osoba-
mi postronnymi. Jedynie miał obowiązek dbać 
o państwo - miasto. Był zamknięty w klasztorze 
jak mnich. Dotychczas zachowany został dawny 
układ urbanistyczny: mury miejskie z bastionami 
i basztami z X - XV wieku, gotycko - renesansowe 
pałace, gotyckie klasztory Franciszkanów, Domi-
nikanów, Katedra Matki Boskiej jako dar Ryszarda 

„Lwie Serce”, Kościół św. Błażeja i wiele innych 
zabytków. Wszystko zostaje uwiecznione na zdję-
ciach. Stare miasto Dubrownika pozostawiło nieza-
pomniane wrażenie. Przy nabrzeżu stały ogromne 
statki rejsowe. W dali piękny most. Zwiedziliśmy to 
wszystko przy pięknej, słonecznej pogodzie, a w 
Polsce było zimno i mokro.

Następnie jedziemy zwiedzać wodospady rze-
ki Kravica. Po drodze mijamy cyprysy i oleandry. 
Dojeżdżamy do kaskady Kravica. Woda z wielkim 
hukiem z wysokości 26-28 m. spada przez barierę 
naciekową w głębię, gdzie tworzy wodny amfite-
atr. Wyjątkowo piękne zjawisko przyrodnicze. Jest 
atrakcyjnym miejscem wycieczkowym i miejscem 
kąpieli. My też brodziliśmy po wodzie, niektórzy 
kąpią się, opalają, piją kawę i robią zdjęcia.

Pełni wrażeń powracamy do Medjugorie, aby 
zdążyć na różaniec i Mszę świętą.

Teresa RW (cdn)

Dubrownik 
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W słabym ciele 
młody duch

apież Jan Paweł II na przełomie tysiącleci,  
dostrzegając swój upływ lat, postanowił 
przygotować List do ludzi w podeszłym 

wieku. Dokument ten zrodził się z potrze-by serca 
człowieka, który pragnął bardziej bezpośredniego 
kontaktu ze swoimi rówieśnikami. Papież wielo-
krotnie używa pierwszej osoby liczby mnogiej, 
utożsamiając się z osobami starszymi, którym 
towarzyszą trudności ich wieku – choroba czy sa-
motność. Mimo tych niedogodności Ojciec Święty 
pozostaje piewcą życia. Wyraża radość i mówi: 

„Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest służyć aż do 
końca sprawie Królestwa Bożego”.

Znak błogosławieństwa
Papież, przywołując biblijne przykłady Ab-

rahama i Sary, Mojżesza, Zachariasza i Elżbiety, 
pisze, że wiek podeszły cieszy się wielkim powa-
żaniem Pana Boga: długowieczność jest oznaką 
błogosławieństwa. To czas pomyślny, w którym 
człowiek najlepiej jest w stanie zrozumieć sens 
życia. Cytując natomiast List św. Pawła Apostoła 
do Tytusa, przypomina o cechach, jakimi powinny 
odznaczać się osoby w podeszłym wieku: „Starcy 
winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztrop-
nymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, 
cier-pliwością. Podobnie starsze kobiety winny być 
w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze... 
Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać 
mężów, dzieci”.

Jan Paweł II wspomina także o czwartym przy-
kazaniu Dekalogu. Jest ono pierwszym na drugiej 
Tablicy, która dotyczy powinności wobec czło-
wieka. Szacunek wobec rodziców jest symbolem 
więzi z pokoleniami, z przeszłością. Ludzie starsi 
uczą nas życia – są depozytariuszami zbiorowej 
pamięci. Przez nich przekazywane są wartości, 
na których budowane są społeczeństwa i narody. 
Czwarte przykazanie jest też jedynym, z którym 
związana jest obietnica:

„Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył 
na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie”.

Wezwanie do młodych
Papież zaznacza, że starość nacechowana 

jest mądrością. Z bogatego doświadczenia babć 
i dziadków mogą korzystać młodsze pokolenia. 

„Wzywam was, młodzi 
przyjaciele, byście trak-
towali ich wielkodusz-
nie i z miłością. Starsi 
potrafią dać wam znacz-
nie więcej, niż możecie 
sobie wyobrazić” – ape-
lował w Liście Jan Paweł 
II. Dojrzałe rady i cenne 
pouczenia, płynące z 
ust i czynów osób star-
szych, są bogactwem 
nie do przecenienia dla 
młodzieży. A jakie za-
chowania wobec osób 
starszych poleca Ojciec 
Święty dzieciom i wnu-
kom? Ludzie młodzi zo-
bowiązani są spełniać 
trojaką powinność: 
akceptować obecność 
seniorów, pomagać im 
i doceniać ich zalety. 
Starość pokazuje z jednej strony kruchość istnie-
nia, ale z drugiej wzajemną zależność i konieczną 
solidarność między pokoleniami. Do ciągłego 
wzrastania – niezależnie od wieku, płci, pochodze-
nia czy wykształcenia – ludzie potrzebują innych, 
ich darów i charyzmatów.

Starzenie się ciała nie sprzeciwia się ciągłej 
młodości ducha. Budowana jest ona w oparciu 
o czyste sumienie, otwartość na wieczność oraz 
poczucie troski i wdzięczności ze strony najbliż-
szych. To wszystko pomaga w walce ze smutkiem 
i lękiem przed śmiercią, o której w tym czasie częś-
ciej niż zwykle się myśli. Ten „mroczny aspekt na-
szej ludzkiej kondycji naznaczonej przez grzech” 
rozjaśnia Zmartwychwstały Chrystus. Opromienia 
On starość, która przestaje być oczekiwaniem na 
koniec, ale staje się zapowiedzią życia w pełni. 
„Lata te należy przeżywać w postawie ufnego 
zawierzenia Bogu, szczodremu i miłosiernemu 
Ojcu; ten czas trzeba twórczo spożytkować, dążąc 
do pogłębienia życia duchowego przez usilniej-
szą modlitwę i gorliwą służbę braciom w miłości” 
– radzi Jan Paweł II. 

                                      Przemysław Radzyński
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Żywe drzewa…
Jeżeli drzewo  żyje, reaguje wtedy na zmia-

ny pór roku. Czerpie słońce i wodę, powietrze i 
składniki gleby. Jeżeli drzewo przestaje żyć, staje 
się drewnem i nie reaguje na otoczenie. Tak może 
być z człowiekiem. Jeżeli w nim przestaje żyć dusza 
człowieka, staje się kłodą ludzkiego kształtu. Nie 
reaguje ani na przechodzącego człowieka, ani na 
zstępującego Boga. Martwe drzewa nie reagują 
na bliskość. Jakże więc rozpoznają nową porą ży-
cia? Co będzie, gdy nowa pora życia, wieczność, 
zastanie nas nieprzygotowanymi?

Zachęcajmy się nawzajem do podtrzymywania 
życia poprzez żywe uczestnictwo w sakramentach 
świętych, poprzez zachowanie nastrojów, przeżyć, 
słów własnych, które były na początku może i 
piękne, a potem utonęły w rutynie. Przywróćmy 
poczucie wielkości spraw, które dzieją się wokół 
nas. Uchrońmy od usychania nasze wspólnotowe 
życie. Niech oschłe słowa, monotonia planu dnia 
codziennego, poprawna bezmyślność, rytualne 

skłony, bezduszne praktyki, jak uschłe gałęzie, 
którymi porusza wiatr nie przesłonią nam tego.

Zachęcajmy się nawzajem, by uchronić delikat-
ny niepokój posługi chorym i cierpiącym, nawet, 
gdy już wszystko wiadomo, nawet, gdy już wiele 
lat pracy i ręce same wiedzą, co robić. Niestety, 
czasem z całej wielkości dobra pozostały ręce, 
które jeszcze pełnią służbę, ale serce i troskliwość 
odeszły w zapomnienie.

Zachęcajmy się nawzajem, by uchronić cie-
kawość życia, spraw, które się dzieją, którymi żyją 
bliscy, widzieć inne twarze, odróżniać nastroje. 
Dostrzegać ból i wiedzieć, że ktoś dostał smutną 
wiadomość i nie lekceważyć chwili radości, którą 
chciałby się z nami podzielić.

Poruszamy się czasem wśród bliskich nam lu-
dzi, jak zaprogramowane roboty, które zachowują 
się nienagannie, ale bezwzględnie. Nie jesteśmy 
więc jeszcze przygotowani na spotkanie, dlatego 
mamy czuwać i pomagać swojej czujności, aby 
gdy wyjdzie naprzeciw, stanąć  godnie i przywitać, 
jak Ojca. 

Irena

Świątynie są darem Bożym. Tam gdzie zamykano domy modlitwy, ludzie 
tęsknili za przestrzenią święta. Czy to będzie maleńki kościołek, czy wspa-
niała świątynia to miejsce do którego się przychodzi, aby nasycić się treścią 
obecności Boga i szczególną modlitwą. To miejsce, z którego się wychodzi, 
aby roznieść światu wieść zbawczą w słowie i obecności.

Nad wejściem do domu Bożego, Pan położył wizytówkę, żeby pojednać 
się najpierw z bliskimi, zanim zaczniemy rozmowę z Nim. Jest to tak waż-
ne, że poleca zostawić dar czasu, ćwiczeń duchownych, pacierz, a wrócić 
i naprawić jedność, jeżeli tylko tamten zechce nas przyjąć.

To miejsce Boże ma przy drzwiach wodę święconą, aby wchodzącym 
przypomniało własny chrzest i rzeczywisty udział w Bogu tych, którzy z nimi 
zbierają się na modlitwie. Jako dzieci jednego Ojca spotykamy się przed 
Nim i w Nim. Nic nie może nas dzielić.

To miejsce ma własną ciszę, świętą ciszę mieszkania Boga z nami, aby 
człowiek mógł zanurzyć się w milczeniu, w obecności, w tajemnicę waż-
niejszą niż słowo.

To miejsce ma być piękne, aby oczy odwykłe od piękna mogły wrócić 
silniejszymi do szarej codzienności i do trudnych zachowań się ludzi.

To miejsce narzuca specjalny zasób słów, innych niż codzienne, waż-
niejszych, choć mniej głośnych. Tutaj człowiek zyskuje nową godność. Staje 
przed sobą w świetle dziecka Bożego. Ukazuje się domownikom , jako 
umiłowany, bliski, wieczny, nieprzemijający, obdarowany miłością Boga, 
choćby nawet sam o tym zapomniał.

To miejsce przekreśla opuszczenie, porzucenie, osamotnienie, tutaj 
jesteś w Bogu samym. W sercu Jego miłość. Odwiedzajmy miejsca święte, 
aby nasycili się ich bogactwem. Strzeżmy piękna, ciszy i życzliwości. Czy to 
będzie maleńka kaplica, mały kościołek, czy wspaniała świątynia to najpierw 
jest Boża, a dopiero potem nasza.

Irena

Dbajmy o świątynię...
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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 remont

Sakrament Chrztu Świętego:  
12/02/2012  Julia Puchłowska

Zapowiedzi przedślubne:
– Tomasz Julian Wodecki, kawaler, Żłobin, 

Parafia Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu i 
Marta Motuk, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

– Tomasz Jasionowski, kawaler, Suwałki, Para-
fia Matki Bożej Miłosierdzia i Monika Kurdziuk, 
panna, Sejny, Parafia tutejsza.

Odeszli do wieczności:
 Jerzy Kapp, Sejny (l. 56) zm. 28/01/2012
 Marek Motuk, Sejny (l. 49) zm. 08/02/2012

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

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło 
1240 rodzin na sumę 97065 zł. W tej liczbie 
są również ofiarodawcy kolędowi. Będziemy 
umieszczali sukcesywnie listę ofiarodawców.

Ołów Andrzej Renata,Sejny, Zawadzkiego 
Korzecka  Helena,Sejny, Zawadzkiego 
Sawicka Halina,Sejny, Zawadzkiego 
Duda Kazimierz Nina,Sejny, Zawadzkiego 
Dereń Mirosław Alicja,Sejny, Zawadzkiego 
Madejscy Grzegorz Małgorzata,Sejny, Zawadzkiego 
Maksimowicz Waldemar Iwona,Sejny, Zawadzkiego 
Ogurkis Stanisław Grażyna,Sejny, Zawadzkiego 
Meyza  Ewa,Sejny, Zawadzkiego 
Łabuńscy Bolesław Dorota,Sejny, Zawadzkiego 
Kwiatkowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Hołbowicz Dariusz Joanna,Sejny, Zawadzkiego 

Zubowicz Piotr Beata,Sejny, Zawadzkiego 
Ciborowscy Artur Agnieszka,Sejny, Zawadzkiego 
Klidzio Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Stryczek Zdzisław Bożena,Sejny, Zawadzkiego 
Żylińscy Marek Bożena,Sejny, Zawadzkiego 
Roszko Alicja,Sejny, Zawadzkiego 
Dobul Stanisław Elżbieta,Sejny, Zawadzkiego 
Koncewicz Marian Barbara,Sejny, Zawadzkiego 
Wiśniewscy Grzegorz Beata,Sejny, Zawadzkiego 
Krajewscy Mariusz Sylwia,Sejny, Zawadzkiego 
Franiak Stefan Halina,Sejny, Zawadzkiego 
Pogorzelski Sławomir Urszula,Sejny, Zawadzkiego 
Fidrych Jan Maria,Sejny, Zawadzkiego 
Korzenieccy Stanisław Zofia,Lasanka 
Niewiadomscy Czesław Lidia,Sejny, Zawadzkiego 
Moroz  Irena,Sejny, Konarskiego 
Głemboccy Grzegorz Barbara,Sejny, Zawadzkiego 
Ołów  Ewa,Sejny, Wojska Polskiego 
Dąbrowscy Jerzy Anna,Sejny, 11 Listopada 
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki 
Forencewicz Paweł Katarzyna,Jodeliszki 
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego 
Jakubowscy Wacław Janina,Sejny, Łąkowa 
Jarmołowicz Stanisław Danuta,Sejny, Zawadzkiego 
Gibas Marian Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Staniewicz  Maria,Sejny, Zawadzkiego 
Pawłowscy Grzegorz Teresa,Sejny, Zawadzkiego 
Kierklo Jolanta,Sejny, Zawadzkiego 
Sadkowscy Józef Danuta,Sejny, Zawadzkiego 
Klidzio Tadeusz Danuta,Sejny, Zawadzkiego 
Czeropscy Józef Lucyna,Sejny, Zawadzkiego 
Kukolska Halina,Sejny, Zawadzkiego 
Żukowscy Edward Teresa,Sejny, Zawadzkiego 
Kuleszo Zdzisław Iwona,Sejny, Zawadzkiego 
Krutul Rafał Jolanta,Sejny, Zawadzkiego 
Dąbrowscy Stanisław Bożena,Sejny, Zawadzkiego 
Masianis Józef Celina,Sejny, Zawadzkiego 
Polens Henryk Teresa,Sejny, Zawadzkiego
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o Chrystusie, który przychodzi do człowieka ze swoją mocą. Do 
człowieka, który prosi o interwencję Boga i ludzi. Ewangeliczny paralityk miał szczęście w swoim 

nieszczęściu, iż znaleźli się ludzie, którzy zadali sobie wiele trudu, by go zanieść do Chrystusa.

2 Środa Popielcowa, 22 lutego otwiera święty, czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Zewnętrz-
nym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. 

Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygo-
tować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zapraszamy 
na Eucharystię rozpoczynającą ten niezwykły okres. Msze Święte będą celebrowane: godz. 6.30; 8.00; 
10.00; 13.00 (LT); 16.00 - dla dzieci; 17.30; 19.00 – dla młodzieży. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje 
post ścisły, od którego nie ma dyspensy, a polega  on na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz 
na ograniczeniu jedzenia. 

3 W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. Pierwsza 
w tym okresie Droga Krzyżowa dla wszystkich w piątek o 17.00, potem wieczorna Msza św.; 

Dzieci zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 16.00; a młodzież we czwartek o 18.00. Na-
bożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będzie w niedzielę o godz. 17.00. Przychodzących na 
Mszę św. w niedzielę wieczorem zachęcamy o wcześniejszy udział w Gorzkich Żalach i wysłuchaniu 
kazania pasyjnego, bowiem w czasie Mszy św. już kazania nie będzie. Gorzkie Żale będziemy również 
śpiewać po sumie z myślą o naszych parafianach z wiosek. 

4 Dzieci klas drugich przygotowujące się do pierwszej spowiedzi świętej i pierwszego pełnego 
udziału w Eucharystii wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św. w niedzielę, 26 lutego o godz. 

15.00. Dzieci przynoszą ze sobą modlitewniki.

5 Nasze doroczne rekolekcje wielkopostne przeżywać będziemy w czwartym tygodniu Wielkiego 
Postu, czyli od 18 do 21 marca. 

6 W pierwszym tygodniu marca przypadają pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitwy za 
kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i do życia zakonnego zwłaszcza z naszej Parafii, 

pierwszy piątek – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem, całodzienna adoracja Najśw. Sakra-
mentu w kaplicy Matki Bożej, od godz. 15.00 okazja do sakramentu pokuty i pojednania, Msza św. dla 
dzieci i młodzieży o 16.00; pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi 
-  spotkanie członków Żywego Różańca o godz. 17.00, potem wieczorna Msza św. i nowenna do Matki 
Bożej naszej Pani Sejneńskiej.

7 W drugą niedzielę Wielkiego Postu, czyli 4 marca będzie przy kościele doroczna zbiórka do 
skarbon na Krajowy Fundusz Misyjny.

8 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na trwający remont domu parafialnego. Dziękuję za 
ofiary złożone w czasie wizyty duszpasterskiej, a także za pozytywny oddźwięk na pozosta-

wione w czasie kolędy koperty na ofiary na remont. Dobiegła końca transakcja sprzedaży budynku 
parafialnego przy ul. Piłsudskiego 28A mieszkającym tam  lokatorom, dotychczasowym najemcom. 
Budynek został sprzedany za 218 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na remont domu parafialnego 
(plebanii). Radością naszą jest przyznanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na złożony przez nas wniosek: „Centrum ustawicznego kształcenia muzyków organowych”. W ramach 
tego projektu dom parafialny będzie pełnił funkcję zaplecza dydaktyczno–socjalnego. Otrzymaliśmy 
informację o przyznaniu 390 tys. zł  na realizację projektu, w tym także na remont domu parafialnego. 
Oczywiście do tej sumy zobowiązani jesteśmy dołożyć wkład własny w wysokości 25% przyznanej do-
tacji. Otrzymaliśmy również informację o przyznaniu dotacji w wysokości 200 tys. zł na dalszą wymianę 
okien w klasztorze. Wiąże się to również z wkładem własnym w wysokości 25% tej sumy. Czekamy teraz 
na umowy z Ministerstwa odnośnie przyznanych dotacji i wtedy dopiero będziemy mogli realizować 
zaplanowane przedsięwzięcia. Bóg zapłać Pani Barbarze Miszkiel z naszej Rady Duszpasterskiej i Panu 
Jerzemu Nazarukowi za pomysł i napisanie wniosków do Ministerstwa.  
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Intencje mszalne 19.02.–4.03.2012 r.
NIEDZIELA VII ZWYKŁA, 19 lutego 2012
07:00 +Aleksander (5 rocz.) +Helena i z rodz. Let-

kiewiczów i Pachuckich 
08:30 +Helena Skrypko (4mc)
10:00 +Leokadia Jarzębowicz (5mc)
 Żegary 10:00 LT: +Józef Gryguć (greg.)
11:30 +Czesław Witkowski (greg.) 
13:00 LT: +Donat Łatwis (6mc)
 Krasnowo 13:00: +Ryszard Małkiński (20 rocz.)
17:30 +Eugenia Kuklewicz (2 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 20 lutego 2012
06:30 +Bronisława +Zygmunt +Mieczysław Mar-

kowscy
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże w 55 rocz. ślubu 

Jadwigi i Jana Wilkiel i dla rodziny 
08:00 +Leon Luto
08:00 +Paweł Margiewicz +Jozef Martecki
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30  O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Da-

miana w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Franciszek Baranowski +Franciszek +Wła-

dysława

WTOREK, 21 lutego 2012
06:30 +Stanisław Dobuszyński (3 rocz.) i jego ro-

dzice
06:30 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Bogusława Borowska (2 rocz.) egzekwie!
08:30 LT: +Józef Gryguć (greg.)
17:30 +Antoni Szkarnulis (7 rocz.)
17:30 +Zdzisław Milewski (4mc)
17:30 +Józef Janczulewicz

ŚRODA, 22 lutego 2012 POPIELEC
06:30  +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 Dziękczynna dla Zenony w 70 rocz. urodzin 

i błog. Boże dla rodziny
10:00 +Józef Korzeniecki
13:00 LT: Józef Gryguć (greg. ost.)
16:00 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
17:30 +Romuald Ludorf i jego rodziców
17:30 +Romuald Fejfer (3 rocz.) i zm. z rodziny 

Fejfer

CZWARTEK, 23 lutego 2012
06:30 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Janina Konopko (11 rocz.)
08:00 +Wacław +Marianna Laskowscy
08:00 +Józef Konewko 
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Aleksan-

dry i Moniki w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Regina Naumowicz (4 rocz.)

PIĄTEK, 24 lutego 2012
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Krystyny

08:00 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Franciszek +Kamila Gerwel i zm. z rodziny
08:00 +Piotr Rogucki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Bernardyna Karłowicz (m-c od pogrzebu)
17:30 +Antoni Gibas (3 rocz.) 

SOBOTA, 25 lutego 2012
06:30 +Mieczysław Żyliński (2 rocz.) +Weronika
08:00 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Stanisław Balewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Monika Namiotko (7mc) 
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Mag-

daleny w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Bronisław +Otylia +Adolfina z rodz. Zajko 

+Tadeusz

NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 26 lutego 2012
07:00 +Antoni Mielech (6 rocz.)
08:30 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
10:00 +Biruta Anastazja (4 rocz.)
 Żegary 10:00 LT: Za parafian
11:30  Za kapłanów pochodzących i pracujących 

w naszej Parafii
Krasnowo: +Czesław Witkowski (greg.) 
13:00 LT: 
17:30 +Józef Sławiński

PONIEDZIAŁEK, 27 lutego 2012
06:30 +Franciszek +Marianna +Józef +Danuta 

+Anna i zm. z rodz. Sawickich
08:00 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Zenon Buchowski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Eugenia Winiewicz (m-c od pogrzebu)

WTOREK, 28 lutego 2012
06:30 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Jadwiga +Franciszek Rybczyńscy +Agata 

+Józef Maksimowicz
08:00 +Henryka +Czesław +Weronika +Wacław i 

zm. z rodz. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
17:30 +Bronisław +Waldemar +Stanisław +Alfons
17:30 +Jerzy Kapp (miesiąc od pogrzebu)

ŚRODA, 29 lutego 2012
06:30 +Czesława Ciesińska (11mc)
08:00 +Czesław Witkowski (greg.) 
08:00 +Jadwiga Motuk (5mc) +Mirosław +Włady-

sław
08:00 +Bronisław Kuklewicz (4mc)
17:30 Za Ojca św., Ojczyznę i Radio Maryja

CZWARTEK, 1 marzec 2012 
pierwszy czwartek miesiąca
06:30 +Ludwik +Marianna +Stanisław +Henryk 

+Czesław +Kazimiera i zm. z rodz. Zubowi-
czów
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Ogólna: Aby wkład kobiet w rozwój społe-
czeństwa był właściwie doceniany na całym 
świecie.
Misyjna: Aby Duch Święty dat wytrwałość 
tym, którzy – zwłaszcza w Azji – są dyskrymi-
nowani, prześladowani i zabijani ze względu 
na Chrystusa.

08:00 +Czesław Witkowski (greg.)
08:00 +Bronisław Kuklewicz (greg.)
17:30 +Natalia Miszkiel (7 rocz.)

PIĄTEK, 2 marca 2012 pierwszy piątek miesiąca
06:30 +Józef Sikorski (6mc)
08:00 +Bronisław Kuklewicz (greg.)
16:00 +Józef +Wiesław Pachuccy
17:30 +Jan (22 rocz.) +Benigna (2 rocz.) +Stanisław 

Milewski i zm. z rodz. Baganów, Milewskich 
i Zaborowskich

SOBOTA, 3 marca 2012 pierwsza sobota miesiąca
06:30 +Bronisław Kuklewicz (greg.)
08:00 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan i zm. 

z rodz. Domelów i Marcinkiewiczów
08:00 +Wacław Makarewicz (11 rocz.)
17:30 +Leokadia Namiotko (4mc)
17:30 Za zm. z rodz. Myszczyńskich, Makowskich 

+Andrzej Łuckiewicz 

NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 4 marca 2012
07:00 +Kazimiera Adamowicz 
08:30 +Natalia +Kazimierz Wilkiel +Helena i ich 

rodzice
10:00 +Kazimierz, jego rodzice i rodzeństwo
 Żegary 10:00 LT: Za parafian
11:30 +Bronisław Kuklewicz (greg.)
13:00 LT: +Romuald Klucznik
 Krasnowo 13:00: +Anna Pszczółkowska 
17:30 +Kazimierz Markowiak

Doskonale wiem, że to co robimy nie jest niczym więcej 
niż kroplą wody w oceanie.
Gdyby jednak jej zabrakło,
Ocean byłby pomniejszony o tę właśnie kroplę.

Najgorszą chorobą nie jest trąd czy gruźlica,
Ale świadomość, że jest się nikomu niepotrzebnym,
Przez nikogo nie kochanym,
Przez wszystkich opuszczonym
                                                                            Matka Teresa z Kalkuty

MODLITWA ZA KSIĘŻY
Panie Jezu, 
obecny w Przenajświętszym Sakramencie
l wiecznie żywy wśród nas w swoich kapłanach,
Uczyń, by słowa Twoich księży
Były tożsame z Twoimi słowami,
A ich życie
było czystym odblaskiem Twego życia,

Uczyń ich mężczyznami.
Przemawiającymi w imieniu Ludu Bożego,
A dla Ludu Bożego są żywymi świadkami Boga.
Niech z odwagą służą Kościołowi tak,
Jak On tego potrzebuje.

Uczyń z nich
Współczesnych świadków wieczności,
Wędrujących Twoimi śladami, drogami historii,
Czyniąc dobro wszystkim napotkanym.

Uczyń wiernymi przyjętym zobowiązaniom,
Gorliwymi w realizacji swego powołania,
W wypełnianiu swojej misji.

Niech będą
Wyraźnym odblaskiem tożsamości kapłańskiej,
I radują się z tego otrzymanego daru.

Modlimy się, by Twoja Najświętsza Matka,
Dziewica Maryja,
Która nieustannie towarzyszyła Tobie w doczesności,
Była zawsze z Twoimi kapłanami,
Amen.

Potężną jest księgą sumienie, wszystko jest 
w niej zapisane rylcem, który rzeźbi tylko 
słowa prawdy.
              św. Bernard z Clairvaux (1090-1153)
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