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„Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa,  

nie mielibyśmy Pana wśród nas. 

Kto bowiem włożył Go do 

tabernakulum? Kapłan.  

Kto przyjął nasze dusze do Kościoła, 

kiedyśmy się narodzili? Kapłan.  

Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego 

pielgrzymowania? Kapłan. … „ 

                  (por. św. Jan Maria Vianey)  

      Ożarów Mazowiecki, dn. 12.06.2022 r. 

     Animatorzy Podregionu: Maria Kratkowska; Jarosław Dziekański. 

Drogi Księże Sebastianie. 

W imieniu Diecezji Białostockiej 
serdecznie dziękuję Księdzu za serce za 
wielką życzliwość i opiekę. Dziękuję za 
uśmiech, który zawsze towarzyszył 
Księdzu w kontaktach z nami. Dziękuję 
za gotowość służenia nam i dzielenia się 
świadectwami ze swojego życia. 

Życzę, aby był Ksiądz otaczany 
szacunkiem i modlitwą tam, dokąd Bóg 
Księdza posyła. 

Animator diecezji białostockiej, 

Elżbieta Dzienis 

 

Księże Sebastianie! 

Dziękuję serdecznie za ten piękny  

i radosny czas spędzony z całą naszą 

WKC z Diecezji Ełckiej. Dziękuję za 

nauki nam udzielone oraz za wspólną 

modlitwę. Życzę Księdzu wielu 

radosnych i pogodnych dni, pełnych 

obfitości Łask i Błogosławieństwa 

Bożego. A uśmiech i poczucie humoru 

niech nigdy nie opuszczają tam gdzie 

Ksiądz będzie posługiwał. 

Animator diecezji ełckiej,  

Janina Pietrewicz. 

 

Czcigodny księże Sebastianie! 

Jezus powiedział: „Nie wyście mnie wybrali ale ja 

Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to abyście 

szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał”.  

W dniu dzisiejszym składamy podziękowania 

Bogu za Twoje powołanie do kapłaństwa, za tyle 

pięknych Bożych nauk, za świadectwa z Twojego 

życia, za to że byłeś z nami i dla nas.  

Za poświęcony nam czas i życzliwość, piękny 

uśmiech i za modlitwę w naszych intencjach i za 

radosny czas spędzony z naszą Wspólnotą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Na dalszą drogę odważnego kroczenia  

w swoim powołaniu życzymy Ci Księże 

Sebastianie: 

Żyj długo, szczęśliwie i na chwałę nieba, Siej 

wiarę jak zboże, które posiać trzeba, Niech Ci ono 

rośnie, wyzłoci się w kłosy, Modlitw naszej 

Wspólnoty, dziękczynnymi głosy. 

Mamy nadzieję że będzie Ksiądz o nas pamiętał  

i zapraszamy do Płocka. 

Animatorzy diecezji płockiej: 

Danuta Ilińska i Maria Szochner. 

 



 Wspólnota Krwi Chrystusa          

   Podregion Ożarowski  

   Diecezja: Białostocka; Ełcka; Płocka; 

   Siedlecka; Warszawska;   

  Warszawsko-praska.  

Drogi księże Sebastianie! 

Dziękując Panu Bogu za Ciebie i Twoje 

powołanie kapłańskie, wyrażamy swoją radość  

i wdzięczność, że mieliśmy tę możliwość być tak 

blisko Ciebie i korzystać z darów, których Ci Pan 

udzielił. 

Doceniamy Twój pokój i ogromną cierpliwość do 

nas, życzliwość i otwarte serce, poświęcony czas 

nawet mimo zmęczenia. 

Ujmująca jest Twoja szczerość i prostota  

w relacjach, ojcowska dobroć.  

Dziękujemy za Boże Słowo, za Sakramenty 

sprawowane przez Ciebie dla nas a szczególnie za 

te sprawowane przy łóżku chorej osoby w naszej 

diecezji. 

Na kolejne lata życia osobistego i kapłańskiego 

życzymy Ci Księże Sebastianie obfitości Bożych 

Łask, pięknych owoców swojej służby i radosnej 

ofiarności, a od ludzi zwyczajnej życzliwości. 

W imieniu diecezji siedleckiej Animatorzy:  

Maria Brach i Elżbieta Trzcińska. 

 

Drogi Księże Sebastianie! 

Dziś chcemy wyrazić naszą wdzięczność 

za Twoją obecność jako moderatora  

w naszym Podregionie ożarowskim, za 

posługę kapłańską, za czas spędzony  

z nami.  Żałujemy, że z powodu 

ograniczeń pandemicznych nie było tego 

czasu zbyt wiele. 

Dziękujemy za życzliwość, delikatność, 

wyrozumiałość, grę na gitarze i wspólne 

śpiewanie pieśni. Te doznania 

zachowamy w naszych sercach. 

Życzymy takiej wiary, która góry 

przenosi i bezwzględnej ufności, mimo 

różnych doświadczeń. Polecamy Księdza 

Jezusowi Chrystusowi przez moc Jego 

Najdroższej Krwi prosząc o potrzebne 

łaski na drodze do świętości. 

W imieniu diecezji Warszawsko-praskiej 

Animatorzy: 

Joanna Młynarczyk i Barbara Nowicka  

 

Kochany  nasz  Księże Sebastianie! 

Dziękujemy za piękną  kapłańską 

posługę- za te  godziny, aby  nam  służyć 

w  konfesjonale, a  konfesjonał to - jedni  

nazywają  sanatorium  miłosierdzia,  

a  inni  sanktuarium miłosierdzia. Swoim 

przykładem uczyłeś nas braterskiej 

miłości, a tylko życie  naznaczone 

miłością ma głębię i sens. Uczyłeś nas jak   

zachować  dobry  humor  nawet  

w  trudnych  sytuacjach, a cnota  humoru  

jest  cnotą  świętych. Z  całego  serca  

dziękujemy Ci  Księże  Sebastianie  za tą 

wielką szkołę miłości i świętości.  Niech 

dobry  Bóg  błogosławi  Ci Księże  

w  Twoim  kapłaństwie wszędzie tam,  

gdzie  będziesz. Z  naszej  strony 

obiecujemy  modlitwę.  

W imieniu diecezji warszawskiej  - 

Animatorzy:  
Jolanta Mikołajczyk  i  Teresa  Świderska 

 


