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MOC SŁOWA
Niedziela IV Wielkiego Postu 
– 18 marca 2012
J 3,14-21 

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz 
wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by 

wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat 
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie 
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzone-
go Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło 
przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali 
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 
Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, 
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby 
nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wyma-
gania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, 
że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

Refleksja niedzielna:
Ewangelia według św. Jana kryje w sobie wiele 

pereł. Najczęściej są dobrze schowane. Ale dzisiej-
sze czytanie z Ewangelii Janowej ukazuje jedną 
z największych jej pereł. Tak bowiem Bóg umiłował 
świat – pisze Jan – że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. To zdanie jest wartościowsze niż 
najdrogocenniejsza perła. Najważniejsze jest jednak 
to, jak my powinniśmy czy możemy się odnieść do tej 
niezwykłej i cudownej wiadomości. Możemy obda-
rować ją pełnym zaufaniem. Bóg tak naprawdę od 
każdego z nas oczekuje jednego – naszego zaufania. 
Bóg mówi do każdego z nas: „Kocham cię. Dobrze 
ci życzę. Cokolwiek się zdarzy, na wieki należysz do 
Mnie”. Jakże pięknie to brzmi! Ale jak trudno w to 
uwierzyć! Ale o ile piękniej brzmi i faktycznie jest 
wtedy, gdy ktoś wierzy w Boga i darzy Go pełnym 
zaufaniem. Taką postawę – wiary i zaufania – wy-
czuwa się w człowieku. Ktoś taki zachowuje spo-
kój mimo bolesnych doświadczeń albo cechuje go 
szczególny rodzaj wesołości, która jednak nigdy nie 
przeradza się w pusty śmiech, ani radość z cudzego 
nieszczęścia, ani nie gorzknieje. Spotykamy takich 
ludzi. Dźwigają ciężkie brzemiona, niekiedy przez 
dziesięciolecia. Ale nie załamują się, niewiele się 

uskarżają, a jeśli już, to cicho. A ponadto są świado-
mi, że wszystko, co ich spotyka, i co przeżywają, jest 
łaską. Naśladowanie ich w takiej postawie ufności 
wydaje się ważnym zadaniem życiowym, być może 
nawet najważniejszym.

Niedziela V Wielkiego Postu 
– 25 marca 2012
J 12,20-33 

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać 
pokłon Bogu w czasie święta, byli też 

niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, 
pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, 
mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip po-
szedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej 
i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał 
im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został 
uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę 
powiadani wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy 
w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale je-
żeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje 
swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia 
na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto 
by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja 
jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, 
uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku 
i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej 
godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę 
godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ 
się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. 
Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” 
Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to 
rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu 
na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się 
sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata 
zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad 
ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do 
siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią 
miał umrzeć.

Refleksja niedzielna:
Chcemy ujrzeć Jezusa! Czy jest to proste życzenie 

pobożnych wierzących czy wygórowane żądanie 
ciekawskich turystów? Niezależnie od odpowiedzi 
na to pytanie, Jezus daje jasno do zrozumienia, że 
nie jest przedmiotem żądnym oglądania czy po-
dziwiania. Kto chce ujrzeć Go, zbliżyć się do Niego, 
musi wiedzieć, że będzie miał do czynienia z Nim 
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NIEDZIELA IV Wielkiego Postu, 18 marca 2012
Słowo Boże: 2Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21
Rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne

PONIEDZIAŁEK, 19 marca 2012, 
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP i Pa-
trona Kościoła Świętego
Słowo Boże: 2Sm 7,4-5.12-16; Rz 4,13.16-22; Mt 
1,16.18-24
Rekolekcje wielkopostne
 
WTOREK, 20 marca 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 47,1-9.12; J 5,1-3.5-16
Rekolekcje wielkopostne

ŚRODA, 21 marca 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 49,8-15; J 5,17-30
Rekolekcje wielkopostne

CZWARTEK, 22 marca 2012, Dzień powszedni 
Słowo Boże: Wj 32,7-14; J 5,31-47

PIĄTEK, 23 marca 2012, 
wsp. św. Turybiusza z Mongrovejo, bpa
Słowo Boże: Mdr 2,12-22; J 7,1-2.10.25-30

SOBOTA, 24 marca 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 11,18-20; J 7,40-53
Narodowy Dzień Życia

NIEDZIELA V Wielkiego Postu, 25 marca 2012
Słowo Boże: Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33
XX rocznica powstania Diecezji Ełckiej

Modlitwa w obronie życia od poczęcia do natu-
ralnej śmierci

PONIEDZIAŁEK, 26 marca 2012, 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38
Dzień Świętości Życia. Duchowa Adopcja Dziecka 
Poczętego

WTOREK, 27 marca 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: Lb 21,4-9; J 8,21-30

ŚRODA, 28 marca 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 3,14-20.91-95; J 8,31-42
Pierwsza rocznica śmierci śp. Ks. prałata Kazimierza 
Gackiego

CZWARTEK, 29 marca 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 17,3-9; J 8,51-59

PIĄTEK, 30 marca 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 20,10-13; J 10,31-42

SOBOTA, 31 marca 2012, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 37,21-28; J 11,45-57

NIEDZIELA PALMOWA, 1 kwietnia 2012
Słowo Boże: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; 
Męka Pańska wg św. Marka
Początek Wielkiego Tygodnia
Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta
Światowy Dzień Młodzieży

samym. Z człowiekiem, który jest gotów całe życie 
poświęcić swej sprawie – i chce ją doprowadzić do 
końca. Z człowiekiem, który nie waha się zburzyć to, 
co dawne, aby mogło powstać nowe. Z człowiekiem, 
który wszystkich przyciągnie do siebie, ale dopiero 
w chwili, gdy będzie się wydawało, że poniósł cał-

kowitą klęskę. Ktoś taki nie pasuje do „Jerozolimy 
oczekującej super–Mesjasza”. Ktoś taki domaga się 
stanowczej decyzji – także od nas dzisiaj. Konkret-
nie pyta: Czy chcesz być tylko ciekawskim widzem 
stojącym gdzieś z dala, czy jesteś gotów iść moimi 
śladami?

Rachunek sumienia, uczyniony w spokoju i bez pośpiechu, pozwala nie tylko na przypomnienie 
swoich grzechów, ale również na głębsze poznanie siebie i wniknięcie w prawdziwą motywację dzia-
łania i ukierunkowania całego życia. Jest też momentem uwielbienia Pana Boga za otrzymane łaski 
oraz dokonane dobro.

Modlitwa po spowiedzi:
Wszechmogący i wieczny Boże, którego miłosierdzie nie zna granic, a dobroć jest nieskończona, dziękuję 

Ci z całego serca za przebaczenie grzechów otrzymane w sakramencie pokuty.
Uwielbiam Cię za niepojętą miłość, jaką w Chrystusie okazujesz tym, którzy pragną pojednania z Tobą. 

Dziękuję Ci za moc tego sakramenty, wysłużoną  na krzyżu, poprzez który uwalniasz nasze sumienie od zła 
i pozwalasz na nowo zjednoczyć się z Tobą. Proszę Cię Panie o łaskę wytrwania w dobrych postanowieniach, 
aby uniknąć zła i czyniąc dobro, mógł wzrastać w komunii z Tobą, Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, 
którzy wielbią Ciebie. Tobie chwała na wieki. Amen.

Sakrament pojednania
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Czy pójdę na rekolekcje wielkopostne?

W czasie czterdziestu dni Wielkiego Po-
stu warto zaplanować czas rekolek-
cji, czas zastanowienia się nad sobą 

i nad swoim życiem. Zatrzymać się na chwilę, 
wyciszyć i zamyślić. Spotkać Boga i spotkać 
się sam na sam ze sobą. Trzeba wyjść na pu-
stynię, bo tam jest cisza, spokój i milczenie. 
Wtedy można usłyszeć siebie.

A może właśnie tegoroczne nauki reko-
lekcyjne będą dla mnie swoistą pustynią, 
powrotem do źródeł?

Rekolekcje wielkopostne to taki szcze-
gólny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym 
Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, 
kiedy uczymy się roztropności, mądrości du-
cha i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji jest 
bardzo znanym aktem pokut-nym w Koście-
le od wieków – aktem duchowych ćwiczeń. 
Dlatego rekolekcje odprawiają wszyscy: pa-
pież, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, 
małżonkowie, rodzice, dziadkowie, studenci, 
uczniowie, osoby chore i niepełnosprawne, 
osoby sa-motne i rozwiedzione… Kościół 
naucza i przygarnia wszystkie owieczki roz-
proszone na całym świecie.

Ktoś kiedyś napisał: „Trudniej jest dzień 
dobrze przeżyć, niż napisać księgę…”. To 
prawda, nie będzie nam łatwo stać się lepszy-
mi po godzinie lub po kilku godzinach nauk 
rekolekcyjnych. W ciągu kilku chwil nie da się 
naprawić całego duchowego rozgardiaszu. To 
jest praca na całe życie. Ale warto od czegoś 
zacząć, warto w tych rekolekcyjnych dniach 
postawić sobie odważne pytania:  

Czy ja mam jeszcze wiarę? Czy jestem w 
stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu i mocniej 
Mu zaufać? Czy kocham Go ze wszystkich sił, 
wszelkim myśleniem i całym sercem? Muszę 
sobie także odpowiedzieć na pytanie: Czy ja 
się jeszcze mo-dlę? Czy potrafię rozmawiać 
z Bogiem?

W czasie rekolekcji wielkopostnych war-
to także przeczytać coś, co pomoże inaczej 
myśleć, zobaczyć bliźniego i z nim się po-
jednać.  Same zaś rekolekcje mają dodać 

sił, odwagi, otuchy i nadziei, aby pójść pod 
krzyż i zobaczyć Ukrzyżowanego. Żeby mieć 
odwagę podnieść oczy, zapłakać i zapytać: 
„Panie, czy Ty mi jeszcze raz przebaczysz? 
Czy przygarniesz mnie ponownie do swego 
serca?”.  Odpowiedź usłyszysz na pewno… 
Zobaczysz ją w oczach i rozpiętych ramio-
nach Chrystusa, w przebitym sercu Jezusa. 
Sam dojdziesz do wniosku: „To nie gwoździe 
Cię przybiły, lecz mój grzech”, moje słabości, 
namiętności, moja niewierność, moja zdrada 
i oddalenie… Wtedy, gdy poprawnie odczy-
tasz odpowiedź płynącą z krzyża, podejmiesz 
skruchę, wolę poprawy i wyspowiadasz się. 
A potem wrócisz do krzyża i ucałujesz przez 
łzy przebite stopy Chrystusa.

I to będą twoje prawdziwe rekolekcje. Zo-
baczysz, że inny jest świat, inna rzeczywistość, 
inni będą ludzie, a ty przeżyjesz prawdziwe 
nawrócenie. Podczas rekolekcji wielkopost-
nych trzeba „załatwić” wiele spraw nie tylko 
z Bogiem, ale i ze współmałżonkiem, z ro-
dzicami, z dziećmi i bliźnimi. Rekolekcje są 
po to, aby wyprostować to wszystko, inaczej 
zmarnuje-my dni, które zostały nam dane na 
uleczenie duszy.

Naprawdę warto wybrać się na wielko-
postne ćwiczenia duchowe, by za Julianem 
Tuwimem zawołać:

Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie.
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie…
I z taką wielką żałobą
Będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie,
Że  duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy serce mi pęknie,
Chrystusie…
 

(wyszperane w sieci)  
Autor: o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp
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Wspomnienia z wyjazdu pielgrzymkowo - turystycznego do Medjugorie  5–14.09.2011 r.

11.09.2011 niedziela
Dziś mamy Mszę świętą w Kościele św. Jakuba 

Apostoła. Budowę obecnego Kościoła przerwała 
II wojna światowa potem władze komunistyczne 
długo nie pozwalały na wznowienie budowy. Do-
piero w 1966 roku ruszyły prace, a konsekrowano 
Kościół 1969 roku

Przy dużym ołtarzu, zwróconym ku wiernym, 
zgodnie z zaleceniami II Soboru Watykańskiego 
znajduje się figura św. Jakuba w stroju pielgrzyma z 
atrybutami pielgrzyma. W nawie bocznej znajdują 
się po prawej stronie stara figura Matki Bożej. Teraz 
cała ozdobiona storczykami i liliami, których woń 
wypełnia cały Kościół.

Wnętrze Kościoła jest bardzo skromne. Znaj-
dują się tu stacje Drogi Krzyżowej, namalowane 
farbami olejnymi na szkle, witraże po 14 z każdej 
strony. Po jednej stronie przedstawiają wydarze-
nia  z życia Matki Boskiej, a po drugiej stronie jej 
rolę i miejsce w Kościele. We wnętrzu ustawio-
no dębowe ławki, posadzkę stanowią kamienne 
płyty z wysp Brac. Wkrótce potem ułożono płyty 
na placu przed kościołem. W roku 1987 na placu 
kościelnym postawiono figurę Matki Bożej z Me-
djugorie – Królowej Pokoju.

My zajmujemy miejsca bliżej ołtarza w ław-
kach. Piękne dekoracje kwiatowe przy ołtarzu i na 
prezbiteriach. Dołącza do nas pielgrzymka z Polski. 
Panuje bardzo uroczysta atmosfera. Siostra Hen-
ryka śpiewa psalm tak pięknie, że potem zbiera 
gratulacje. Po Mszy świętej wyjechaliśmy na plażę 
i fontannę Franciszka Józefa I (1891r.)

Pogoda dopisuje, jest ciepło, woda orzeźwia-
jąca. O godzinie 17.00 odjazd. Ostatnia noc w 
miejscu objawień. Udajemy się do Kościoła, aby 
jeszcze raz przeżyć różaniec, śpiewy, modlitwy. 
Cały czas tłumy ludzi. O godzinie 21.00 wracając 

do domu przy figurze Matki Boskiej śpiewamy 
apel jasnogórski i zapada zmrok. Rzeczywiście 
zmrok o tej porze był o godz. 21. Niezapomniane 
przeżycie, bo około 100 osób podało sobie ręce, 
jakiś mężczyzna uniósł flagę polską i kołysając 
się śpiewaliśmy. A słowa leciały gdzieś hen nad 
Medjugorie. Czuliśmy się tacy zjednoczeni, wolni, 
lepsi. Chciałoby się rzec „chwilo trwaj”. 

 Teresa RW

Dzień Świętości Życia
„Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia stanowią 

jedną i niepodzielną Ewangelię”.
„Proponuję (...) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (...) Trzeba, aby dzień 

ten byl przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich człon-ków Kościoła lo-
kalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w ro-dzinach, w Kościele i w 
społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie 
i każdej kondycji”.

                                                                                                                                 Jan Paweł II, Ewangelia życia
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Kościół naszym domem 
   Rodzina Boża w postaci parafii czy inne wspól-

noty parafialne potrzebują domu tak samo, jak nasze 
rodziny naturalne. Domu, w którym mogliby zbierać 
się i wielbić Boga. Centralnym miejscem domu Bożego, 
kościoła jest tabernakulum, gdzie jest obecny wśród 
nas Chrystus. W kościele otrzymujemy chrzest, spowia-
damy się, modlimy się, poznajemy Słowo Boże. Nasze 
dzieci przygotowu-
ją się do Pierwszej 
Komunii Świętej 
i bierzmowania.

Święty Paweł 
mówi, że „Kościół 
jest Ciałem Chry-
stusa” (1 Kor 12,27). 
Oznacza to, że zo-
stał ukształtowany 
zgodnie z zamy-
słem Chrystusa jako 
wspólnota zbawie-
nia. Kościół jest Jego 
dziełem, nieustan-
nie go buduje, gdyż 
Chrystus dalej w nim 
żyje i działa. Kościół 
należy do Niego 
i pozostanie Jego 
na wieki. Trzeba, 
abyśmy byli wierny-
mi dziećmi Kościo-
ła, który tworzymy. 
Jeśli naszą wiarą 
i życiem mówimy 
„tak” Chrystusowi, 
to trzeba również 
powiedzieć „tak” 
Kościołowi. Chry-
stus powiedział do 
apostołów i ich na-
stępców: „Kot was 
słucha, Mnie słucha, 
a kto wami gardzi, 
Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który 
Mnie posłał” (Łk 10,16)

To prawda, że Kościół jest rzeczywistością także 
ludzką, która niesie w sobie wszystkie ludzkie ogra-
niczenia i niedoskonałości. Składa się bowiem z ludzi 
grzesznych i słabych. Nasze problemy nie są proste 

Trwamy w okresie Wielkiego Postu, który 
ma nas przygotować na największe święto 
chrześcijańskie – Święto Wielkiej Nocy. Życie 

uczy nas, że gdy chcemy dobrze i owocnie przeżyć 
jakieś wydarzenie, zawsze starannie musimy się na 
nie przygotować. I tak na przykład ci, którzy uczą 
się i studiują wiedzą, że do zdania egzaminu trzeba 
przygotowania. Jeśli chcemy rozwiązać konflikt, jaki 
zaistniał między nami a przyjaciółmi, to musimy 
wcześniej przygotować się do rozmowy; przemyśleć 
argumenty, słowa, opanować wzburzenie... Dlatego 
też do tych najważniejszych świąt szykujemy się 
przez czterdzieści dni pokuty i umartwienia, naśla-
dując w ten sposób Chrystusa, który przed  rozpo-
częciem swojej nauczycielskiej działalności przeby-
wał 40 dni na pustyni, modląc się i poszcząc.

Nasze głowy zostały posypane popiołem, co 
oznacza, że uznajemy swoje winy, rozpoznajemy 
swoje grzechy i szczerze żałujemy za nie przed 
Bogiem. Popiół przecież nas brudzi, domaga się 
zatem fizycznego obmycia i budzi potrzebę du-
chowego oczyszczenia, rozpoczęcie nowego życia. 
Nie chodzi jednak o to, aby podnosić ręce ku niebu 
i lamentować nad swoją niedoskonałością, aby 
zadręczać się myślą, że jesteśmy niczym, że nie 
dorastamy do Bożego planu. Chodzi raczej o to, 
abyśmy przyznali się do naszej słabej kondycji i byli 
zdolni prosić Boga o przebaczenie – z wiarą, że 
największa jest Boża miłość, która nie odrzuca i nie 
poniża dzieła swoich rąk, jakim jest człowiek.

Kościół wypracował przez wieki środki pomoc-
ne do wewnętrznej przemiany człowieka. Są nimi; 
post, jałmużna modlitwa.

Post ma na celu opanowanie siebie, kontrolę 
nad swoim pragnieniami i dążeniami. Dotyczy on 
w pierwszym rzędzie: codziennego pokarmu, ale 
trzeba go także rozciągnąć na inne sfery naszego 
życia: alkohol, tytoń, język, telewizja... Post jest 
ćwiczeniem, które ma doprowadzić do tego, że 
człowiek będzie rzeczywiście panem siebie, roz-
porządzającym mądrze swoimi siłami. Nauczy się 
mówić pokusie „nie!”.

– Jałmużna otwiera nas na drugich, pomaga 
nam wyjść z ciasnego kręgu egoizmu, dostrzec 
innych i konkretnie im pomóc w ich potrzebach. 
Dzięki temu ćwiczeniu człowiek może zbliżyć się 
do drugich, stworzyć wspólnotę.

Rozważania
 Wielkopostne

Trzeba, abyśmy byli wiernymi dziećmi Kościoła, który tworzymy. Jeśli naszą wiarą i życiem mówimy „tak” Chry-
stusowi, to trzeba również powiedzieć „tak” Kościołowi.

(cd - na stronie 11)
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Kościół naszym domem Część 1: 
Wejście i pozdrowienie

Zbieramy się na Mszy Świętej, aby 
wspólnie wyznawać naszą wiarę, słuchać 
słowa Bożego i wspólnie uczestniczyć w 
Eucharystii. Chrystus jest pośród nas. Wolno 
nam być Jego gośćmi.

Na początku Mszy Świętej rozbrzmiewa 
mały dzwonek albo gong przy drzwiach 
do zakrystii. Organista zaczyna grać, wierni 
wstają i śpiewają jakąś pieśń. Tymczasem 
kapłan z ministrantami podchodzi do oł-
tarza.

Ministranci i kapłan klękają albo kła-
niają się przed ołtarzem. Następnie kapłan 
podchodzi do ołtarza i całuje go na znak 
czci. Ołtarz bowiem symbolizuje Chrystusa. 
W czasie uroczystych Mszy Świętych oka-
dza się ołtarz i krzyż. Potem kapłan pozdra-
wia wszystkich zebranych:

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 
Wierni się żegnają, dotykając końcami pal-
ców prawej dłoni najpierw czoła, a następ-
nie piersi, lewego i prawego ramienia.

Wierni odpowiadają: „Amen”. Teraz na-
stępuje bardzo stare pozdrowienie chrze-
ścijańskie. Kapłan mówi: „Pan z wami”. Wier-
ni odpowiadają: „I z duchem twoim”.

Czy wiadomo...
dlaczego wierni w czasie Mszy Świętej 

przybierają różne postawy?
Postawy te są wyrazem naszych myśli 

i przekonań.
Stanie: Jesteśmy obecni; ciałem i du-

chem jesteśmy przy Bogu.
Siedzenie: Słuchamy w spokoju i uważ-

nie; mamy czas dla Boga.
Klęczenie: Jesteśmy pokorni przed Bo-

giem; okazujemy Mu cześć.

co znaczy „Amen”?
Słowo to pochodzi z języka hebrajskie-

go i znaczy: „Niech tak będzie!” Albo: „Tak 
jest!” Wyraża zdecydowane uznanie cze-
goś. Później słowo to zostało przyjęte przez 
islam. A zatem słowem tym w takim samym 
sensie posługują się Żydzi, chrześcijanie 
i muzułmanie.

(tekst z IMAGE 1/2012)

Trzeba, abyśmy byli wiernymi dziećmi Kościoła, który tworzymy. Jeśli naszą wiarą i życiem mówimy „tak” Chry-
stusowi, to trzeba również powiedzieć „tak” Kościołowi.

i łatwe, nieraz trudno przez nie przebrnąć i rozwikłać. 
Upadamy, tracimy wytrwałość, często ogarnia znie-
chęcenie. Wszystkiemu można lepiej zaradzić, kiedy 
swoje życie zwiążemy z Chrystusem Zmartwychwsta-
łym. Z żywą wspólnotą która pomaga by Pan wszedł 
w nasze życie, aby utwierdził naszą wiarę.

Starajmy się zawsze wielkoduszni i w duchu ufności 
przyjmować to, co 
nam Kościół głosi, 
czego nas naucza. 
Droga, jaką wska-
zuje nam Chrystus 
żyjący w Kościele, 
prowadzi ku do-
bru, ku prawdzie, 
ku życiu wiecz-
nemu. Jest to 
przecież Chrystus 
przemawiający, 
Chrystus przeba-
czający, Chrystus 
uświęcający. „Nie” 
p o w i e d z i a n e 
Kościołowi było-
by równocześnie 
„nie” powiedzia-
nym Chrystusowi.

Kościół na-
szym domem. 
„Miłujcie Kościół 
sercem gorącym 
i nowym. Wady 
i słabości ludzi 
kościoła powinny 
przyczynić się do 
wzrostu miłości 
tego, kto chce 
być żywym, zdro-
wym i cierpliwym 
członkiem Kościo-
ła. Tak postępują 
dobrzy synowie, 

tak czynią święci. Miłować kościół – to znaczy cenić go 
sobie, być szczęśliwym, ofiarnie mu służyć i z radością 
wspomagać go w trudnej misji, jaką wypełnia”. (słowa 
papieża Pawła VI zacytowane przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Częstochowie 4 czerwca 1997 roku).

                                                                         - Irena -

MSZA ŚWIĘTA
świadomie przeżywana   
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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.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą 
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sa-
kramentu małżeństwa.

Ofiarodawcy na remont

Zapowiedzi przedślubne:
– Marek Miszkiel, kawaler, Zaleskie, Parafia 

tutejsza i Barbara Karwowska, panna, Zaleskie, 
Parafia tutejsza.

Odeszli do wieczności:
 Iwona Kiejzik, Sejny (l. 57) zm. 27/02/2012
 Serafin Wojciechowski, Iwanówka (l. 80) zm. 29/02/2012
 Anna Sinkiewicz, USA (l. 69) zm. 29/01/2012
 Ludwik Bykowski, Sejny (l. 84) zm. 06/03/2012

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło 
1582 rodziny na sumę 117 825 zł. W tej liczbie 
są również ofiarodawcy kolędowi. Będziemy 
umieszczali sukcesywnie listę ofiarodawców.

Soroka Józef Ewa,Klejwy 
Chowaniec  Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Malinowscy Czesław Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Kijewski Zdzisław Anna,Sejny, Zawadzkiego 
Fiodorowicz Henryk Krystyna,Sejny, Zawadzkiego 
Bartoszewicz Andrzej Dorota,Sejny, Konarskiego 
Gołębiewski Kazimierz,Sejny, Konarskiego 
Marcinkiewicz Genowefa,Sejny, Konarskiego 
Łapińscy Tomasz Dorota,Sejny, Konarskiego 
Pawełek Adam Urszula,Sejny, Konarskiego 
Grudzińscy Stanisław Paulina,Sejny, Konarskiego 
Kupstas Józef Janina,Sejny, Konarskiego 
Luto Marian Teresa,Sejny, Konarskiego 
Auron Marian Sabina,Sejny, Konarskiego 
Głembocki/Niewulis Jan Danuta,Sejny, Konarskiego 
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Idzikowscy Stanisław Joanna,Sejny, W. Polskiego 
Janiec Marek Henryka,Sejny, Wojska Polskiego 
Grzybowscy Ryszard Romana,Sejny, W. Polskiego 
Chałaczkiewicz Leszek Lucyna,Sejny, W. Polskiego 
Delniccy Józef Ewa,Sejny, Wojska Polskiego 
Wiaktor Olgierd Emilia,Sejny, Wojska Polskiego 
Sulżyńska Wanda,Sejny, Wojska Polskiego 

Fidrych  Ryszarda,Sejny, Wojska Polskiego 
Urbańska Irena,Sejny, Wojska Polskiego 
Moroz Tadeusz Danuta,Sejny, Wojska Polskiego 
Adukowska Anna,Sejny, Wojska Polskiego 
Draugialis Bożena,Sejny, Wojska Polskiego 
Luto Agnieszka,Sejny, Wojska Polskiego 
Kopyccy Bogdan Helena,Sejny, Wojska Polskiego 
Sujet Grażyna,Sejny, Wojska Polskiego 
Buchowscy Stanisław Barbara,Sejny, W. Polskiego 
Łostowscy Jerzy Halina,Sejny, Wojska Polskiego 
Jankowscy Romuald Katarzyna,Sankury 
Pieczulis Waldemar Dalicja,Sankury
Bubrowscy Stanisław Anna,Sankury 
Wasilewscy Jan Aldona,Sankury 
Klementowicz Robert Barbara,Sankury 
Makowscy Piotr Irena,Sankury 
Czarnieccy Antoni Irena,Sankury 
Kossa Józef Wida,Krasnowo 
Głowaccy Waldemar Joanna,Krasnowo 
Albowicz Zygmunt Romualda,Krasnowo 
Skupscy Krzysztof Krystyna,Krasnowo 
Bubrowscy Ryszard Stanisława,Krasnowo 
Dziemian Genowefa,Krasnowo 
Kossa Maria,Krasnowo 
Dzimida Feliks Danuta,Krasnowo 
Łebkowska Ewa,Krasnowo 
Łobik Stanisław Alicja,Krasnowo 
Motuk Halina,Krasnowo 
Pszczółkowski Henryk,Krasnowo 
Bobrowska Renata,Krasnowo
Małkińscy Jarosław Marta,Krasnowo 
Łepkowscy Marek Aldona,Krasnowo 
Franciszkanki Siostry,Sejny, Mickiewicza 
Olsztyn Jan Teresa,Sejny, 22 Lipca 
Bielecka  Alicja,Sejny, Mickiewicza 
Sojka Jan Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego 
Klucznik Renata,Sejny, Wojska Polskiego 

Wspomnienie
Zbliża się 1 rocznica śmierci ś.p. Księdza 
Prałata Kazimierza Gackiego, który w latach 
1993 – 2008 był proboszczem naszej Parafii. 
Choć krótką modlitwą prośmy, aby dobry 
Bóg dał mu szczęśliwość wieczną.
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Niedziela dzisiejsza – Laetare, czyli radości – pomaga bez rozpaczy, z rozwagą spojrzeć na kolejny 
etap wielkopostnego skupienia. Wchodzimy powoli w intensywne rozważanie męki i śmierci 

naszego Zbawiciela. W przyszłą niedzielę zasłonięte zostaną krzyże, aby jeszcze mocniej dostrzec w 
Wielki Piątek ich sens dający zbawienie.

2 Rekolekcje wielkopostne, które dzisiaj rozpoczynamy to najważniejsze wydarzenie w tym 
tygodniu. Koniecznie znajdźmy czas na udział w nich, bo to sprawa naszego nawrócenia 

i powrotu do Boga przez słuchanie słowa Bożego i sakrament pokuty i pojednania. Program rekolekcji 
znajdziemy w „Siewcy”. Zresztą plan jest nam znany: starsi 6.30, 9.00, i 18.00; młodzież we wtorek, środa 
o 10.30, a we czwartek o 12.30; dzieci o 13.30; w języku litewskim w poniedziałek i wtorek o 12.30; w 
Krasnowie w środę o 13.00, a w Żegarach w środę o 14.30. Sakrament pokuty będzie sprawowany na 
pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św. Ofiary na tacę w środę będą zbierane na potrzeby Księdza 
Rekolekcjonisty jako nasza wdzięczność za trud głoszonego słowa, a w poniedziałek i wtorek na cele 
organizacyjne związane z rekolekcjami. Chorych w domach, którzy nie mogą w żaden sposób uczest-
niczyć w rekolekcjach odwiedzimy 31 marca, w sobotę przed południem. Prosimy zgłaszać adresy w 
zakrystii. W czasie rekolekcji kancelaria będzie nieczynna. 

3 Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Jezusa, Patrona Koś-
cioła Świętego obchodzić będziemy jutro, 19 marca. Włączamy obchód tej uroczystości w nasze 

parafialne rekolekcje.

4 Wielu z nas nie uczestniczyło jeszcze w tym roku w nabożeństwach wielkopostnych. Zachęcamy 
do udziału w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00, a Droga Krzyżowa 

w piątek: dla dzieci o 16.00, dla starszych o 17.00, a dla młodzieży we czwartek o 18.00.

5 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzić będziemy w poniedziałek, 26 marca. Została 
ona w tym roku przeniesiona z niedzieli na poniedziałek z racji wielkopostnej niedzieli, która jest 

pierwsza w ważności obchodu uroczystości i świąt. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego celebrujemy 
w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Włączmy się w 
to dzieło modlitwy i troski o życie. Msze Święte o godzinie 6.30; 8.00 i 17.30 z nabożeństwem Ducho-
wej Adopcji. Brońmy życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, aby zwyciężało budowanie 
cywilizacji życia i miłości.  

6 Niedziela Palmowa, 1 kwietnia rozpocznie uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Na wszystkich 
Mszach Świętych błogosławieństwo palm, a szczególnie uroczyście na Mszach św. o 8.30; 10.00 

i 11.30. Rozpoczęcie Mszy św. z poświęceniem palm, wysłuchaniem Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa 
do Jerozolimy przed wejściem do Bazyliki i potem procesja wejścia do świątyni. 

7 Tegoroczna Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta przejdzie w Niedzielę Palmową, 1 kwiet-
nia. Początek o godz. 19.00 w naszej Bazylice. Przynosimy ze sobą światło. Zapraszamy szkoły, 

samorządy, formacje mundurowe: policję, straż pożarną i graniczną, urzędy, stowarzyszenia, wspól-
noty do włączenia się w to niezwykłe nabożeństwo, niesienie krzyża i pomoc organizacyjną. Całością 
przygotowań koordynuje ks. Piotr Mozyro.   

8 Grób Pański jest – w swej wymowie symbolicznej – wyrazem wdzięczności Chrystusowi, który 
umarł dla nas. Kto zechciałby przyczynić się do upiększenia Grobu, będzie mógł złożyć ofiarę w 

niedzielę palmową na tacę, która będzie przeznaczona na kwiaty i świece. Za złożone ofiary serdeczne 
„Bóg zapłać”. 

9 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na remont domu parafialnego. Trwają prace instala-
cyjne sanitarna i elektryczna, wkrótce wymiana pozostałych okien, instalacja grzewcza. Jestem 

wdzięczny wszystkim, którzy rozumieją ten remont i jego konieczność i składają swoje ofiary na ten 
cel zarówno w kopertach jak i na tacę w ostatnią niedzielę miesiąca. Staramy się ciągle o pozyskanie 
pomocy finansowej z zewnątrz, zwłaszcza na instalację centralnego ogrzewania. Módlmy się, aby nam 
się powiodło.
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Intencje mszalne 18.03.–1.04.2012 r.
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 
18 marca 2012 REKOLEKCJE
07:00 +Wacław +Aleksandra +Józef Ogórkis 
08:30 +Helena Skrypko (5mc)
10:00 +Leokadia Jarzębowicz (6mc)
 Żegary 10:00 LT: Za parafian
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Antoni Jańcza (5 rocz.)
 Krasnowo 13:00: +Bronisław Kuklewicz (greg.)
17:30 +Henryka Milewska

PONIEDZIAŁEK, 19 marca 2012 
Urocz. Św. Józefa Oblubieńca NMP
06:30 +Józef 
09:00 +Józef +Antonina Rybczyńscy
09:00 +Anna +Józef Tomkiewicz i ich rodzice
12:30 (LT)+Józef Gryguć +Jerzy +Antoni Aurusz-

kiewicz +Józef +Magdalena Krakowscy
13:30  O błog. Boże i zdrowie dla Józefa
18:00 +Józef Moroz
18:00 +Bronisław Kuklewicz (greg.)

WTOREK, 20 marca 2012 REKOLEKCJE
06:30 +Józef Matusiewicz
09:00 O zdrowie dla Józefa i błog. Boże dla rodziny 

Szczerbińskich
09:00 +Józef +Józef Makarewicz +Józef Ambro-

siewicz
10:30 +Bronisław Kuklewicz (greg.)
12:30 (LT)+Donat Łatwis (7mc)
13:30  +Józef Jodango
18:00 +Zdzisław Milewski (5mc)

ŚRODA, 21 marca 2012 REKOLEKCJE
06:30 +Ryszard Ołów (8 rocz.) 
09:00 +Stanisław Zdancewicz (30 rocz.)
13:30  +Józef +Anna Grudzińscy
Krasnowo 13:00 +Bronisław Kuklewicz (greg)
Żegary (LT) 14:30
18:00 +Józef Ziniewicz i jego rodzice

CZWARTEK, 22 marca 2012
06:30 +Sigit Czeplik +Jan +Weronika
08:00 +Bronisław Kuklewicz (greg.)
08:00 +Aleksander Milewski (7 rocz.) i z rodz. Mi-

lewskich i Fiedorowiczów
08:00 +Antoni +Marian Malinowscy
17:30 +Józef Toczewski
17:30 +Piotr Rogucki (2mc)
17:30 +Stanisław Zabłocki (m-c od pogrzebu)

PIĄTEK, 23 marca 2012
06:30 +Krystyna +Krzysztof Tomkiewicz
06:30 +Bronisław Kuklewicz (greg.)
08:00 +Emilia Kamińska +Antoni +Marianna +Jó-

zef +Wiktoria

08:00 +Jan Sidor +Władysława +Stefan Pietranis
08:30 (LT) +Józef Zdanowicz (9 rocz.)
17:30 +Jerzy Rogucki
17:30 +Bernardyna Karłowicz (2mc)
17:30 +Romuald Bartnik 

SOBOTA, 24 marca 2012
06:30 +Franciszek +Aniela Gryguć i ich rodzice
08:00 +Józef Maksimowicz (4 rocz.) +Stanisław 

+Maciej +Ludwika
08:00 +Jadwiga +Mieczysław Bulwin
08:00 +Jerzy Sidor (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Bronisław Kuklewicz (greg.)
17:30 +Józef Fidrych i z rodz. Fidrychów i Ambro-

siewiczów

NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 25 marca 2012
07:00 +Anna +Ludwik Wichert
08:30 +Józefa +Józef z rodz. Baranowskich
10:00 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
11:30  +Bronisław Kuklewicz (greg.)
Krasnowo: +Leokadia Łebkowska +Grażyna Stro-

kosz 
13:00 LT: +Franciszek Szczerbiński (10 rocz.) i jego 

rodzice
17:30 +Władysława Lauda

PONIEDZIAŁEK, 26 marca 2012 
Urocz. Zwiastowania Pańskiego
06:30 O dar miłosierdzia Bożego w rodzinie i opie-

kę Matki Bożej
08:00 +Bernard Makarewicz (12 rocz.) i jego rodzice
08:00 +Józef Andrulewicz (28 rocz.)
08:00 +Bronisław Kuklewicz (greg.)
17:30 +Kazimierz Koneszko (3 rocz.)
17:30 +Eugenia Winiewicz (2mc)

WTOREK, 27 marca 2012
06:30 +Aleksandra Zastróżna
08:00 +Anna +Józef +Józef Popiel i zm. z rodziny
08:00 +Jadwiga +Antoni +Jan +Józef Staśkiel 

+Stanisław Moroz
08:00 +Bronisław Kuklewicz (greg.)
17:30 +Stefania Ordowska (4 rocz.)

ŚRODA, 28 marca 2012
06:30 +Bronisław Kuklewicz (4mc)
08:00 +Janina Piotrowska (7 rocz.) 
08:00 +Józef Totczyk (28 rocz.)
17:30 +Stefan Sikorski (9 rocz.)
17:30 +Genowefa +Wacław Letkiewicz i z rodz. 

Suchockich

CZWARTEK, 29 marca 2012
06:30 +Jerzy +Helena Sienkiewicz
08:00 +Bronisław Kuklewicz (greg.)
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(ciąg dalszy ze strony 6)

08:00 +Anna +Piotr Koncewicz
17:30 +Jerzy Rogucki

PIĄTEK, 30 marca 2012
06:30 +Zygmunt Rzeniecki (7 rocz.)
06:30 +Bronisław Kuklewicz (greg.)
08:00 +Jadwiga (5mc) +Władysław +Mirosław 

Motuk
08:00 +Józef Sikorski (7mc)
08:00 +Jan (6 rocz.) +Anna +Bronisław +Helena
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja 

i TV Trwam
17:30 +Janina Klimko (8 rocz.)

SOBOTA, 31 marca 2012
06:30 +Bronisław Kuklewicz (5mc)
08:00 +Czesława Ciesińska (1 rocz.)
08:00 +Wacław +Weronika +Henryka +Czesław z 

rodz. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Lu-

cjana Ignatowicza w 18 rocz. urodz. i dla 
rodziny

NIEDZIELA PALMOWA, 1 kwietnia 2012
07:00 +Albina (31 rocz.) +Antoni Niewulis i ich 

rodzice
08:30 +Mieczysław Deguć (greg.)
10:00 Dziękczynno-błagalna dla rodz. Raglis
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Józef +Marianna Łatwis +Piotr Kossa
 Krasnowo 13:00: 
17:30 +Jadwiga Motuk (greg.)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
18-21.03.2012 r.

Myśl przewodnia:  Kościół naszym domem

NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU – 18.02.2012 r.
  7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
  8.30 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
10.00 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
11.30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
13.00 - Msza św. w języku litewskim
13.00 - Krasnowo (kaplica dojazdowa):  Msza z 
kazaniem
17:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.30 - Msza św. (bez kazania)

PONIEDZIAŁEK – 19.03.2012 r.  
Uroczystość  Św. Józefa
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
09:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
12:30 - Msza św. w języku litewskim
13:30 - Msza św. dla dzieci (dzieci kl. I-VI przycho-
dzą z nauczycielami ze szkoły )
18:00 - Msza św. dla wszystkich

WTOREK – 20.03.2012 r. 
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
09:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
10.30 - Msza św. dla młodzieży (dwie szkoły średnie 
i gimnazjum)
12:30 - Msza św. w języku litewskim
13:30 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź dzieci
18:00 - Msza św. dla wszystkich

ŚRODA – 21.03.2012 r. 
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
09:00- Msza św. z kazaniem dla wszystkich
10:30 - Dzień pokuty dla młodzieży. Nabożeństwo 
pokutne
13:30 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
13:00 KRASNOWO: w jęz. polskim i litewskim (bę-
dzie posługa kapłana z Litwy)
14:30 ŻEGARY: Msza św. w języku litewskim
18:00 - Msza św. dla wszystkich
Sakrament  pokuty:  poniedziałek,  wtorek i środa 
na pół godziny przed  Mszą św.  
 Prowadzi  ks. dr Paweł Tarasiewicz

CZWARTEK – 22.03.2012 r.
08:00-09:00 „Łysole” w Gimnazjum JPII
09:30-10:30 „Łysole” w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego
11:00-12:00  „Łysole” w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących
12:30 – Msza św. dla młodzieży (szkoły średnie 
i gimnazjum)

Modlitwa kieruje naszą uwagę na Boga, wy-
czula nasz wewnętrzny słuch na Jego głos, po-
zwala się z Nim spotkać i zjednoczyć. Dzięki niej 
człowiek wchodzi w głęboką relację z Bogiem, on 
sam i jego świat poszerzają się do wymiarów nie-
skończonych, wszystko zostaje w nim oczyszczone 
i nasycone światłem, pięknem i łaską.

   Trzy podstawowe relacje człowieka: do siebie, 
do drugich i do Boga, decydują o jego wartości 
i bogactwie. Post, modlitwa i jałmużna są pomocą, 
aby te relacje uzdrowić, uporządkować i umocnić. 
Nawrócenie ma objąć całego człowieka, wszyst-
kie jego władze, wymiary i możliwości. Ma go 
przemienić tak, by stał się nowym stworzeniem, 
zdolnym do wszelkiego dobrego czynu. Ma go 
uodpornić na kuszenie przez szatana – bo zły duch 
do końca świata będzie próbował odciągać łudzi 
od Boga i Jego Królestwa. Ale tu możemy liczyć 
na pomoc naszego Stwórcy. On ograniczył władzę 
diabła nad ludźmi i pozwolił nam na skorzystanie 
z wielu możliwość przeciwstawienia się złemu.

                                                  (Ks. Marcin)
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