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2 SIEWCA  

NASZE  PIELGRZ YMOWANIE

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Pragnę ukryć się w Twym Sercu, które zostało przebite z miłości dla mnie. Jezu pokazuj mi, w jaki sposób 
mogę przyczyniać się do tego, by Twoje Serce nie cierpiało.

21 LUTEGO Mk 11,11-25 Jeszcze bardziej zaczynam rozumieć dzisiaj, jak bardzo potrzebuję, w swoich 
modlitwach zanosić do Boga prośby o to, by On przymnożył mi wiary. Mieć odwagę przyznać się do tego, że 
ciągle w jakiejś sferze swego życia jestem niedowiarkiem.

28 LUTEGO Mk 2, 23-3,6 Niedziela – dzień poświęcony panu. Przypominać ma mi o wielkich dziełach Bożych 
dokonanych od stworzenia świata aż do Zmartwychwstania Jezusa dla mojego zbawienia. Jezu jak bardzo 
potrzebuję odnowienia w sobie każdego tygodnia prawd mojej wiary.

4 MARCA Mk 12,1-12 Każdego dnia realizuję w swoim życiu drogę przybliżającą mnie do Boga, gdy współ-
pracuję z Jego łaską, otwieram się na działanie Ducha Świętego. Zbaczam jednak z obranego kursu wtedy, 
gdy zaniedbuję lub pomijam te dwa środki Bożej troski o mnie.

PRAWDY WIARY

Ktoś powie, że wszystko jest cudowne, lecz jak 
na razie ten świat idzie naprzód, ciągnąc w 

swoim pochodzie nieszczęścia, zabójstwa i kłam-
stwa, grzech trwa nadal. W naszej historii z trud-
nością możemy odczytać cezurę, jakiej powinno 
było dokonać przybycie Jezusa. W zestawieniu 
z tym przybyciem Jezusa. Ludzie nie wydają się 
lepsi; wręcz przeciwnie, ich zdolność wyrządzania 
krzywdy rośnie wprost proporcjonalnie do rozwoju 
ich naukowych umiejętności; wojny i wszelakiego 
rodzaju konflikty zbrojne stają się coraz bardziej 
ludobójcze. 

To wszystko jest prawdą, którą musimy uznać. 
Rzeczywistość chrześcijańskiego zbawienia jest 
jeszcze daleka i dzisiaj nasza wiara jest wystawio-

na na bardzo ciężką próbę, gdy tylko spojrzymy 
na aktualne dzieje losów ludzkich XX wiek był pod 
tym względem przeraźliwie wymowny. Zaś wiek 
XXI zaczął się od bardzo niepokojących znaków. 

Jasne jest, że owo zapowiedziane i obiecane kró-
lestwo nie zostało jeszcze w całości objawione; 
ono pozostaje nadal głęboko ukryte. W Kościele 
królestwo znajduje się jeszcze w fazie wzrostu 
i pozostaje podporządkowane obrazowi tego świa-
ta. Zbawienie się jeszcze w nas nie dokonało, 
ponieważ jeszcze nie zmartwychwstaliśmy. „Tak 
więc, mając tę ufność wiemy, że jak długo pozo-
stajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z dala od 
Pana” (2 Kor 5,6).        

z książki Wierzę.
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Mk 9,2–10

Jezus wziął z sobą 
Piotra, Jakuba i Jana 

i zaprowadził ich sa-
mych, osobno na górę 
wysoką. Tam przemienił 

się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe 
jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. 
I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali 
z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, do-
brze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty; jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie 
wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestrasze-
ni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał 
się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». 
I zaraz potem gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli 
przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, 
przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co wi-
dzieli, zanim Syn człowieczy nie powstanie z martwych. 
Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między 
sobą, co znaczy powstać z martwych.
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Na górze Tabor rozumiemy, że droga krzyża i droga 
chwały są nierozdzielne. Chrystus, wypełniając do 

końca plan Ojca, w którym było zapisane że będzie musiał 
cierpieć, żeby wejść do swej chwały, doświadcza przed 
czasem blasku zmartwychwstania. Również i my, każdego 
dnia niosąc krzyż z wiarą przepełnioną miłością poznaje-
my oprócz jego ciężaru i surowości także jego moc, którą 
odnawia i pociesza. Podobnie jak Jezus, otrzymujemy 
owo wewnętrzne światło, zwłaszcza podczas modlitwy. 
Kiedy serce zostaje „zdobyte” przez Chrystusa, odmienia 
się życie. Najbardziej wielkoduszne i przede wszystkim 
trwałe wybory są owocem głębokiego i długotrwałego 
zjednoczenia z Bogiem w modlitewnej ciszy. 

                 Anioł Pański, 24 II 2002

Duch wyprowadził 
Jezusa na pusty-

nię. Czterdzieści dni 
przebywał na pustyni, 
kuszony 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 Ewan-
gelię»
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewangelię» - od tych słów 

rozpoczyna Jezus z Nazaretu swoje mesjańskie naucza-
nie królestwa Bożego, które wraz z Jezusem wkracza w 
życie i w dzieje człowieka, jest spełnieniem obietnicy 
zbawienia, którą Pan dał Izraelowi, Jezus objawia się jako 
Mesjasz nie po to, by objąć władzę w sensie doczesnym 
i politycznym, odpowiadającym pojęciu współczesnych 
Mu ludzi, ale czyni to dlatego, że w Jego posłannictwie 
uwieńczonym męką, śmiercią i zmartwychwstaniem 
„wszystkie obietnice Boże są «tak»” (por 2 Kor 1,20). W 
tym świetle można zrozumieć poddane przez Jezusa 
warunki, których spełnienie otwiera dostęp do królestwa. 
Można je wszystkie zawrzeć w jednym słowie „nawró-
cenie”. Poprzez nawrócenie człowiek otwiera się na dar 
Boga; jest gotów do wszelkich wyrzeczeń, aby móc doń 
wejść.  Królestwo Boże wymaga głębokiej i nowej spra-
wiedliwości, zaangażowania woli Bożej, wewnętrznej 
prostoty dziecka, przezwyciężenia przeszkody, jaką jest 
bogactwo.   Katecheza, 18 III 1987

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  – 21.II.2021 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28.II.2021

Mk 1,12–15



4 SIEWCA  

K ALENDARZ LITURGICZNY

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (58)
Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

1. Sanktuarium Matki Boskiej 
w Sejnach, wyd. Stowarzyszenie 
Ziemia Sejneńska 1995, ISBN 83-
906206-0-X
2. 400 lat obecności w Sejnach 
Figury Matki Bożej, wyd. Sto-
warzyszenie Ziemia Sejneńska 
2002, ISBN 83-906206-3-4
3. Zabytki i Atrakcje Turystycz-
ne Sejny i Ziemia Sejneńska, 
Suwałki i Suwalszczyzna, Wilno 
i Wileńszczyzna, wyd. Stowarzy-
szenie Ziemia Sejneńska 2003, 
ISBN 83-906206-5-0
4. Transgraniczny Szlak Domi-
nikański, wyd. Stowarzyszenie 
Ziemia Sejneńska 2005 ISBN 
83-920404-1-4 oraz DVD wyd. 
Stowarzyszenie Ziemia Sejneń-
ska 2006
5. Matka Boża Sejneńska Łaskami Słynąca w 30 le-
cie Koronacji, wyd. Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska 
2005, ISBN 83-920731-2-6
6. Sanktuarium Matki Boskiej w Sejnach wydanie III, 
wyd. Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska 2007, ISBN 
83-920731-4-2
7. Spacerkiem po bazylice sejneńskiej – przewod-
nik, wyd. Parafialny Oddz. Akcji Katolickiej w Sejnach 
2007, ISBN 83-920731-5-0

8. Bazylika Sejneńska – filmowy 
przewodnik DVD 2007, wyd. Pa-
rafialny Oddz. Akcji Katolickiej 
w Sejnach
9. Sanktuarium Matki Bożej w Sej-
nach w 40 lecie koronacji Cudow-
nej Figury Łaskami Słynącej od 
Trójcy Świętej, wyd. Parafia rzym-
skokatolicka Nawiedzenia NMP w 
Sejnach 2015, ISBN 83-941852-0-6
10. Parafia Sejneńska 400 lat 
dziejów, wyd. Parafia rzym-
skokatolicka Nawiedzenia NMP 
w Sejnach 2018, ISBN 978-
8391852-1-3 
11. Sanktuarium Matki Boskiej 
w Sejnach Bazylika Mniejsza 
i Zespół Poklasztorny wydanie 
II poszerzone, wyd. Stowarzy-

szenie Ziemia Sejneńska 1997, ISBN 83-906206-1-8 
(w przygotowaniu do druku)
Siewca – cykliczne pismo Parafii Nawiedzenia NMP 
w Sejnach wydawane od 2003 roku.

Wszystkie wydawnictwa posiadające numery ISBN są 
zarejestrowane w Bibliotece Narodowej, okazowe eg-
zemplarze znajdują się w zasobach bibliotek: Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Książnicy Podlaskiej.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 21.02
Słowo Boże: Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15;
PONIEDZIAŁEK, 22.02 - ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA AP.
Słowo Boże: 1 P 5,1-4; Mt 16,13-19;
WTOREK, 23.02
Słowo Boże: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15;
ŚRODA, 24.02
Słowo Boże: Jon 3,1-10; Łk 11,29-32;
CZWARTEK, 25.02
Słowo Boże: Est 4,17k. l-m. r-u; Mt 7,7-12;
PIĄTEK, 26.02
Słowo Boże: Ez 18,21-28; Mt 5,20-26;
SOBOTA, 27.02
Słowo Boże: Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48;

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 28.02
Słowo Boże: Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8,31b-34; Mk 9,2-10;
PONIEDZIAŁEK, 1.03
Słowo Boże: Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38;
WTOREK, 2.03.
Słowo Boże: Iz 1,10. 16-20; Mt 23,1-12;
ŚRODA, 3.03
Słowo Boże: Jr 18,18-20; Mt 20,17-28;
CZWARTEK, 4.03 - ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
Słowo Boże: Syr 51,13-20; Flp 3,8-14; J 15,9-17;
PIĄTEK, 5.03
Słowo Boże: Rdz 37,3-4. 12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46;
SOBOTA, 6.03
Słowo Boże: Mi 7,14-15. 18-20; Łk 15,1-3.11-32;

Publikacje autorstwa Eugeniusza Klimańca  
dotyczące kościoła sejneńskiego
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierw-
szych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia 

skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, 
ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

2 We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 
16:00 dla dzieci i młodzieży, o 17:00 dla dorosłych, po Mszy św. wieczornej w języku litewskim. W każdą niedzielę 

Wielkiego Postu Gorzkie Żale: po sumie o 11:30, a o godz. 17:00 z kazaniem pasyjnym. Za udział w gorzkich żalach, a 
także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy 
odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: 
musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski 
uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

3 Codziennie w kaplicy Matki Bożej modlitwa różańcowa o 17:00 w intencjach Kościoła, naszej Ojczyzny, naszej 
Parafii, o ustanie pandemii, o owocne przeżycie Wielkiego Postu w rodzinach, o dobrą spowiedź wielkopostną.

4 Już dziś informujemy, że rekolekcje parafialne przeżywać będziemy w dniach 14-17 marca (od niedzieli IV Wielkiego 
Postu do środy). Zaplanujmy sobie czas, prace i obowiązki w taki sposób, by cała rodzina mogła się przygotować 

do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. 

5Trwa przygotowanie dzieci klas trzecich do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii. Spotkania odbywają się 
w małych grupach w sali parafialnej według porządku ustalonego przez Panią Elżbietę Doroszko, katechetkę i 

Księdza Adama. Dobrze, aby na te spotkania przychodzili również rodzice. 

6Modzież klas ósmych przygotowuje się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Spotkania odbywają 
się w małych grupach w niedzielę o godz. 16.30. Po spotkaniu jest udział w niedzielnej Eucharystii. Ksiądz Mariusz 

informuje telefonicznie o spotkaniu każdej grupy.

7Druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. 
Pragniemy pamiętać, że obecnie na misjach w 99 krajach pracuje 1883 polskich misjonarek i misjonarzy. Są 

świadkami prawdy, że Bóg jest miłością i kocha każdego bez wyjątku. Będzie można wesprzeć ich dzieło ofiarą do 
skarbony przy wyjściu z kościoła.

8 Trwa Rok św. Józefa, a marzec jest miesiącem, w którym w szczególny sposób oddajemy cześć opiekunowi Pana 
Jezusa – św. Józefowi. W każdą środę wieczorna Msza św. jest wotywą ku czci św. Józefa litanią i modlitwą prośby 

o Jego opiekę nad naszymi rodzinami. Zapraszamy na środową Mszę św. zwłaszcza mężczyzn, mężów i ojców.

9 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, którzy są nazywani także żołnierzami niezłomnymi. 
Przez lata starano się wymazać pamięć o nich z historii naszego narodu. Ich miłość do ojczyzny, niezłomna walka 

o niepodległość i suwerenność Polski po zakończeniu II wojny światowej, ofiara życia zasługują na naszą pamięć, 
a przede wszystkim na pełną miłości modlitwę. Zapraszamy na Mszę Świętą w ich intencji o godz. 17:30, a potem 
zapalimy znicze przy pomniku Katastrofy Smoleńskiej. 

10W pierwszy czwartek marca modlić się będziemy za kapłanów i o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne. Pierwszy piątek to dzień pokuty, postu i zadośćuczynienia za grzechy świętokradztwa.  Okazja do 

spowiedzi rano i po południu od 15.30, o 16.00 droga krzyżowa i Msza św. Przed południem odwiedziny chorych 
i starszych w domach. Pierwsza sobota to dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Wieczorna Msza św. z 
nabożeństwem pierwszosobotnim z Różańcem.
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Pewna akademiczka przynosi mi w Zakopanem 
broszurkę Williama Rosego YMCA i wspomi-

nając moją pod tym względem krytykę, mówi: Ja 
w tym nic złego nie widzę. Wziąłem tę broszurkę 
i przejrzałem…
Autor, mimo oświadczenia, że sprawy dogmatycz-
ne zostawia specjalistom, księżom, nie zostawił 
ich im jednak. Znalazłem tam bowiem naukę o od-
puszczeniu grzechów przez modlitwę, a następnie 
twierdzenie, że mylili się w średnich wiekach wierni, 
umartwiając swoje ciało.
Na ten sam temat miałem okazję mówić z pastorem 
protestanckim w Nieszawie. I ten się wzdrygał (jak 

17 lutego rozpoczął się Wielki Post. W trosce o jak najlepsze przeżycie  
tego świętego czasu, publikujemy fragment artykułu autorstwa  

św. Maksymiliana Marii Kolbego, który prawie sto lat temu ukazał się  
w numerze 2. „Rycerza Niepokalanej” z roku 1923.

Czas prawdy
Chrześcijanin, będąc wezwany przez Kościół do modli-

twy, do pokuty i postu, do wyrzeczenia się samego sie-
bie, tak od wewnątrz, jak i na zewnątrz – staje wobec Boga 
i rozeznaje oraz dokonuje odkrycia samego siebie…
Pamiętaj człowiecze, że zostałeś powołany do czegoś in-
nego niż do gromadzenia materialnych i doczesnych dóbr, 
które mogłyby cię odwrócić od tego, co jest istotne. Pamię-
taj człowiecze, o twoim pierwszym powołaniu: pochodzisz 
od Boga i powracasz do Boga, zdążając do Zmartwych-
wstania, które jest drogą wytyczoną przez Chrystusa. 
„Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być 
moim uczniem” (Łk 14,27).
Jest to czas głębokiej prawdy, która nawraca, rodzi na-
dzieję i przywracając wszystko na swoje miejsce wnosi 
pokój i darzy optymizmem.
Jest to czas refleksji nad stosunkiem do „naszego Ojca”; 
przywraca on właściwy ład, jaki powinien panować między 
braćmi i siostrami, jest to czas, w którym uświadamiamy 
sobie wzajemną odpowiedzialność jeden za drugiego; czas, 
który uwalnia nas od naszego egoizmu i naszej małostko-
wości oraz złośliwostek i naszej pychy; czas który nas 
oświeca i ukazuje nam, jak mamy służyć według wzoru 
Chrystusa.
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miło-
wali” (J 13,34).Jest to czas prawdy, jako dobry Samarytanin, 
każe nam zatrzymać się na drodze, naszego brata i ofiaro-
wać mu nasz czas i nasz majątek dla niego i w codziennym 
udzielaniu się. . Dobrym Samarytaninem jest Kościół! Do-
brym Samarytaninem jest każdy i każda z nas! Z powoła-
nia! Z obowiązku! Dobry Samarytanin żyje miłosierdziem.
Święty Paweł mówi: „W imieniu Chrystusa spełniamy po-
słannictwo jakby Boga samego” (2 Kor 5,20). Jesteśmy po-
wołani do innych ludzi, do naszych braci. Mamy ofiarnie od-
powiedzieć na to zaufanie, które Chrystus w nas położył…
Gdzie zaś jesteśmy my, przez naszą miłość, przez naszą 
prawdę?
                                                                             Jan Paweł II
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w ogóle protestanci) przed pokutą, a na uwa-
gę, że święty Paweł wyznaje: Karcę ciało moje 
i w niewolę podbijam, bym snać drugim opowia-
dając sam nie był potępiony (1 Kor 9,27) odrzekł, 
że tylko praktykował to święty Paweł sam, a inni 
nie są zobowiązani go naśladować.

Wielu też w naszych czasach pragnęłoby po-
znosić wszelkie umartwienia, bo spodlony świat 
dzisiejszy szuka szczęścia w doczesnych, zmy-
słowych a często i grzesznych przyjemnościach.
A jednak pokuta to nie tylko wyłączny przywilej 
św. Pawła ani „błąd” średnich wieków, ale obo-
wiązek i to ścisły obowiązek wszystkich, bo nikt 
nie jest bez grzechu. I nie średnie dopiero wieki 
zaczęły „błądzić”, ale od pierwszych wieków 
Kościoła wierni, posłuszni nakazom Chrystusa 
Pana, ujarzmiali swoje ciało.
Chrystus Pan sam pościł przez 40 dni na puszczy 
i nakazał pokutę pod grozą zatracenia. Jeżeli 

pokutować nie będziecie, wszyscy pospołu zgi-
niecie (Łk 13,5). A święty Piotr naucza w świątyni: 
Pokutujcie i nawróćcie się, by grzechy wasze były 
złagodzone (Dz 3,19).
Pierwsi też już chrześcijanie spełniali uczynki po-
kutne, a nawet Wielki Post był już im znany. Wspo-
mina o tym św. Augustyn, św. Jan Chryzostom, 
Orygenes i św. Ireneusz. Zachęcają oni wiernych 
do gorliwego odbycia Wielkiego Postu i piętnują 
tych, którzy go nie zachowywali wedle ówczesnej 
surowości…
Każdy więc, kto chce się zbawić, musi pokutować. 

Św. Maksymilian Maria Kolbe

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, 
który przez modlitwę, umartwienie i jałmużnę 

ma nas przygotować na Święta Triduum: męki i śmier-
ci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa. Czas Wielkiego Postu nawiązuje do 40 dniowego 
pobytu Jezusa na pustyni. Nadszedł czas, żeby zasta-
nowić się nad sobą i swoim życiem. 

Wielki Post pragnie przybliżyć nas do Chrystusa, aby-
śmy przed Nim wyznali wszystko, co obciąża nasze 
serca, nasze sumienia i stanęli przed kolejną szansą, 
aby przypomnieć swą grzeszność i związaną z tym 
potrzebę pokuty i powrotu do Boga. Mamy porzucić 
węzły zła i czynić dobro, pokonać fałsz, obojętność, 
czego wymaga od nas miłosierna Miłość. Tego wyma-
ga od nas chrześcijańskie odniesienie się do drugie-
go człowieka. 

W okresie Wielkiego Postu, w tym właśnie czasie 
powinniśmy zastanowić się nad tym, co trzeba zmie-
nić, poprawić, by stać się znowu dzieckiem Bożym. 
Starajmy się walczyć z ułomnościami naszego życia, 
składając postanowienia. 

Kolejny raz rozważajmy mękę Pana Jezusa, uczest-
niczmy w Gorzkich Żalach, zachowujmy nakazane 
posty… Nie odwlekajmy nawrócenia, poprawy życia, 
powróćmy w okresie Wielkiego Postu do naszego 
Boga, On czeka na nas, On nas kocha swoją Miłością 
i Miłosierdziem. Jadwiga

Modlitwa św. Franciszka Ksawerego
Dlaczego Cię kocham?  

Nie dla nagrody kocham Cię, mój Panie! 

Lecz tak, jak Ty mnie ukochałeś, Boże,  
chce Ciebie serce kochać, ile może! 

Tyś Król mój, Bóg mój, jedyna ostoja!  
Innej pobudki nie zna miłość moja.

P O K U T U J !

17 lutego rozpoczął się Wielki Post. W trosce o jak najlepsze przeżycie  
tego świętego czasu, publikujemy fragment artykułu autorstwa  

św. Maksymiliana Marii Kolbego, który prawie sto lat temu ukazał się  
w numerze 2. „Rycerza Niepokalanej” z roku 1923.

Chcesz się zbawić? 
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13/02/2021
    Urszula i Mariusz Grzędzińscy

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

U Steffek Waldemar, l. 78, Sejny, 
30/01/2021

U Luty Bogdan, l. 54, Sejny, 31/01/2021
U Janczulewicz Leokadia, l. 91, Żegary, 02/02/2021
U Misiukanis Alojzy, l. 50, Klejwy, 03/02/2021
U Pietruszkiewicz Eugenia, l. 76, Sejny, 04/02/2021
U Dąbrowski Jerzy, l. 75, Sejny, 05/02/2021
U Strękowski Józef, l. 66, Puńsk, 07/02/2021
U Klimko Jerzy, l. 94, Sejny, 10/02/2021
U Korzeniecki Józef, l. 84, Konstantynówka, 14/02/2021

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki 
w Roku Pańskim 2020: 

Ołów Katarzyna Grzegorz,Łumbie
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Jodzio Helena Tadeusz,Sejny, Mickiewicza
Sienkiewicz Danuta,Ogrodniki
Bartoszewicz Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego
Wyżlańscy Lilia Józef,Sejny, Zawadzkiego
Waluś Danuta Krzysztof,Sejny, Grodzka
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Misiukanis Renata,Sejny, Parkowa
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki
Gryziewicz Agnieszka Radosław,Sejny, Konarskiego
Rybczyńscy Halina Józef,Kielczany
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Stachurska Krystyna,Sejny, Emilii Plater
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Wichert Halina Stanisław,Sejny, Mickiewicza
Gołębiewscy Wincenta Benedykt,Sejny, Wojska Polskiego
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Przeborowska Leokadia,Sejny, Zawadzkiego

W OSTATNIM CZASIE : Ciborowscy Anna Andrzej,Sejny, Konarskiego
Dacz Jadwiga,Sejny, Emilii Plater
Sojka Danuta Jan,Sejny, Krzywa
Bartoszewicz ,Sejny, Pl. Św. Agaty
Milewska Weronika,Sejny, Łąkowa
Kalwejt Halina,Sejny, Słowackiego
Lewandowscy Zofia Jerzy,Sejny, Konarskiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Karłowicz Marianna Józef,Sejny, Konarskiego
Janczulewicz Janina Jerzy,Sejny,
Maksimowicz Bolesława,Posejny
Maksimowicz Marta,Posejny
Fidelus Sławomir,
Sienkiewicz Krystyna Albin,Łumbie
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Kisielewska Anna,Suwałki, Gen. Andersa
Klucznik Anna Jan,Nowosady
Gwiazdowska Jadwiga,Sejny, Parkowa
Sienkiewicz Anna,Sejny, Targowa
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie
Gibas Marian Zofia ,Sejny, Słowackiego
Zielińscy Renata Andrzej,Sejny, Młynarska
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna
Poźniak Grażyna Czesław,Kolonia Sejny
Bombola Sylwia,Sejny, Grodzka
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego
Bender Zita,Sejny, Wojska Polskiego
Karwowska Irena,Sejny, Konarskiego
Paciukanis Romualda Stanisław,Sejny, Wileńska
Niewulis Anna,Sejny, Konarskiego
Suchocka Zofia,Sejny, Piłsudskiego
Twardowska Czesława,Sejny, Grodzka
Miszkiel Grażyna Józef,Zaruby
Sikorska Janina,Sejny, Konarskiego
Bartoszewicz ,Sejny, Pl. Św. Agaty
Palewicz Marian,Sejny, Konarskiego
Misiukanis Renata,Sejny, Parkowa
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
Wydro Teresa Marek,Sejny, Konarskiego
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Koronkiewicz Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Sidor Jolanta Stanisław,Marynowo
Żegarska Jadwiga,Sejny, Piłsudskiego
Bykas Longina Jan,Sejny, Łąkowa
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INTENCJE  MSZALNE 21.02 - 07.03.2021
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 21 LUTEGO 2021
07:00 +Karol Jarzębowicz (25 gr.)
08:30 +Eugeniusz +Krzysztof Kordowscy 
  +Izabela Kuczyńska +Anna Jaczulewicz
10:00 +Józef Andrejczyk (7mc)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: O zdrowie dla Anny Bacharewicz
13:00 LT: +Michalina Biernacka +Jerzy +Jan Misiukanis
17:30 +Józef Szczerbiński
PONIEDZIAŁEK 22 LUTEGO 2021
06:30 +Wacław +Zofia +Czesław +Janusz z r. Miszkielów
08:00 +Aleksander +Helena Letkiewicz +Janina Pachucka
08:00 +Anna Nowak (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Eugenia Stefańska (4mc)
17:30 +Karol Jarzębowicz (26 gr.)
17:30 +Wacław (5 r.) +Zofia z r. Pietranis
17:30 +Klemens (15 r.) i z r. Misiukanisów
WTOREK 23 LUTEGO 2021
06:30 +Karol Jarzębowicz (27 gr.)
08:00 +Janina Konopko
08:00 +Eugeniusz Kordowski
08:00 +Marian Gibas (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Bernard Misiewicz (2mc)
17:30 +Antoni Titarczuk +Felicja +Dominik +Gabriela
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
ŚRODA 24 LUTEGO 2021
06:30 +Marianna +Jan +Marian +Helena +Kazimierz 
  i z r. Kluczników i Łukaszewiczów
08:00 +Dariusz Sapiega (2 r.)
08:00 +Jerzy Wilkiel (3mc)
08:00 +Zygmunt Szczudło (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Karol Jarzębowicz (28 gr.)
17:30 +Bronisława Kwaterska (1 r.)
17:30 +Jadwiga +Józef +Tomasz Harackiewicz
CZWARTEK 25 LUTEGO 2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdro-

wie dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Karol Jarzębowicz (29 gr.)
08:00 +Regina +Saturnin Ferens
08:00 +Henryka (2mc) +Wincenty Juszkiewicz
17:30 O dary Ducha Świętego i opiekę MB 
  dla Julii w 19 r. urodz. i Justyny
17:30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
17:30 +Piotr (7 r.) +Janina Senda
PIĄTEK 26 LUTEGO 2021
06:30 +Regina Naumowicz (13 r.)
08:00 +Karol Jarzębowicz (30 gr.)
08:00 +Antoni Mielech (15 r.)
08:00 +Bronisław +Gabriela +Jerzy +Daniel +Otylia
  i z r. Zajko
17:30 +Tadeusz Jurgielanis (11mc)
17:30 +Jan i z r. Kowalewskich
17:30 +Jadwiga Czarniewska (21 r.)
SOBOTA 27 LUTEGO 2021
06:30 +Aleksander +Władysława +Mieczysław
  z r. Godlewskich
08:00 O łaskę Miłosierdzia Bożego i dary Ducha Święte-

go dla Leszka i Magdaleny
08:00 +Ryszard Grzybowski (1 r.)
08:00 +Piotr Kossa (3mc)

17:30 +Witold Miszkiel +Aleksander 
  +Marianna Węgrzynowicz
17:30 +Regina Miszkiel
17:30 +Helena Sidor (1 r.)
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 28 LUTEGO 2021
07:00 +Bernard Kobeldis
07:00 +Stanisław Moś
08:30 +Marianna Niewulis (7 r.) i rodzice
10:00 +Leokadia Łołka
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: O zdrowie dla Anny Bacharewicz
13:00 LT: +Anna Maksymowicz
17:30 +Dariusz Tomczyk (3mc)
PONIEDZIAŁEK 1 MARCA 2021
06:30 O bog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Linasa w 15 r. ur.
08:00 +Jadwiga Milewska (6mc)
08:00 +Jadwiga Wołukanis (14 r.)
08:00 +Roman Gutowski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O bł. Boże i dary Ducha Świętego w dorosłym 

życiu dla Julii w 18 rocz. ur. i dla rodziny
17:30 +Natalia Miszkiel (16 r.)
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
WTOREK 2 MARCA 2021
06:30 O bł. Boże, siły i zdrowie dla Teresy i Danuty
08:00 +Władysława Jastrzębska (7mc)
08:00 +Antoni +Stanisława Budowicz
08:00 +Waldemar Steffek (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 +Leokadia Kryścio
17:30 +Józef Dziemido (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA 3 MARCA 2021
06:30 +Aldona Leończyk (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Anna Maciukanis (3mc)
08:00 +Henryk +Natalia +Grzegorz +Halina 
  +Barbara +Małgorzata
08:00 +Alojzy Misiukanis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna za udaną operację 
  i powrót do zdrowia Marii
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 +Jadwiga Sikorska (5 r.)
CZWARTEK 4 MARCA 2021 pierwszy miesiąca
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdro-

wie dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Kazimierz +Natalia +Helena +Kazimierz 
  +Weronika z r. Wilkielów
08:00 +Jan +Aniela +Czesław +Piotr +Albin +Franciszek
  i z r. Malinowskich i Wojciechowskich
08:00 +Stefan Dąbrowski
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 +Andrzej Sikorski (2 r.)
17:30 +Stanisław Polens (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK 5 MARCA 2021 pierwszy miesiąca
06:30 +Zbigniew Wałukanis +Andrzej Łabanowski
08:00 +Józef Sienkiewicz (9mc)
08:00 +Stanisław Moniuszko (5mc)
08:00 +Krzysztof Kordowski
16:00 O Boże błog. i opiekę MB dla Edmunda Zianowi-

cza w 80 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 +Stanisław Moroz
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W najbliższym czasie patronują nam:

17:30 +Władysława Miszkiel
SOBOTA 6 MARCA 2021 pierwsza miesiąca
06:30 +Aniela Szydłowska
08:00 +Szymon Matulewicz (7mc)
08:00 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodziny
08:30 EGZEKWIE: +Anna +Józef i z r. Maksimowiczów
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 +Jan (31 r.) +Benigna (11 r.) i z r. Baganów, 
  Milewskich i Zaborowskich
17:30 +Paweł i z r. Koneszko i Kućmierz

NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 7 MARCA 2021
07:00 +Zofia Okulanis
08:30 +Bożena Nowacka (21 r.)
10:00 +Stanisław i z r. Górskich
10:00 ŻEGARY: +Leokadia Janczulewicz (mc od pogrzebu)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Piotr Szydłowski (17 r.)
17:30 +Józef Chmielewski (gr)

INTENCJE MSZALNE  -  DOKOŃCZENIE

Parafialny Zespół CARITAS

Działalność Parafialnego Zespołu Caritas w roku 
2020 była nadzwyczaj aktywna, mimo pan-

demii. Zespół pomaga potrzebującym na różny 
sposób każdego dnia. Codzinnie oprócz niedziel 
wydawana jest gorąca zupa i chleb dla około 50 
osób. Koszt tego działania to miesięcznie 900 zł, 
w tym pomoc Miasta 400 zł, resztę stanowi mie-
sięczna zbiórka przy kościele w ostatnią niedzielę 
miesiąca. 
Caritas pomaga w zakupie lekarstw, pokrywając 
50% dla najuboższych, stanowi to miesięcznie 
około 1200 zł. Także pomoc biednym w zakupie 
gazu, energi elektrycznej, opłata czynszu to około 
500 zł miesięcznie. Zaopatrzenie podopiecznych 
Caritasu w opał na zimę w przygotowaniu drewna 
opałowego w ilości około 120m3 ( cena rynkowa 
drewna to około 150 zł/m3). Podopieczni płacą 65 
z/m3. Dzięki pracy w przygotowaniu, transporcie 
drewna przez 6 podopiecznych wolontariuszy to 
działanie jest możliwe. 
Ogromną pomocą najbiedniejszym jest wyda-
wanie żywności w ramach pomocy unijnej (Bank 
Żywności), oczywiście trzeba tę żywność przy-
wieźć, rozładować - są życzliwi ludzie, którzy po-

magają. Około 600 osób z naszej Parafii korzysta 
z tej pomocy. 
Codziennie wydawana jest żywność o krótkim ter-
minie ważności, pozyskiwana z „Biedronki” w ilości 
około jednej tony miesięcznie - korzysta z tej po-
mocy około 50 osób. 
Pomimo braku możliwości zbiórki żywności przy 
sejneńskich sklepach w okresie przedświątecz-
nym, z powodu wirusa, Caritas przygotował po-
nad 200 paczek świątecznych dla ubogich rodzin i 
osób samotnych naszej Parafii.
Parafialny Zespół Caritas może pomagać dzięki 
wsparciu wielu darczyńców, naszych Parafian, 
rocznej dotacji Urzędu Miasta w wysokości 5 tys. 
zł.
Od wielu lat Parafialnemu Zespołowi Caritas prze-
wodzi Pan Leszek Kulesza. Ma do pomocy kilka 
osób wolontariuszy, którzy wspierają go w tej 
działalności charytatywnej. Całemu Zespołowi 
składamy serdeczne Bóg zapłać za realizowanie 
na codzień miłości miłosiernej najbardziej potrze-
bującym naszym Parafianom. Dziękujemy też do-
brodziejom i darczyńcom za dobre i hojne serce, 
niech Pan Bóg błogosławi w życiu i pracy.

Św. Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów 
Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, córka cesarza Niemiec, Albrechta II. Pod jej opieką Kazimierz 
pozostawał do dziewiątego roku życia. W 1467 r. król powołał na pierwszego wychowawcę i nauczyciela swoich 
synów księdza Jana Długosza, kanonika krakowskiego, który aż do XIX w. był najwybitniejszym historykiem Polski. 
„Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu” - zapisał Długosz o Kazimierzu. 
W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został koronowany na króla czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech 
wybuchł bunt przeciwko tamtejszemu królowi Marcinowi Korwinowi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego ojciec 
chętnie przystał na tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z 12 tysiącami wojska, by poprzeć zbuntowanych ma-
gnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali swe poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez korony węgierskiej. Ten zawód 
dał mu wiele do myślenia.
Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się sprawami publicznymi, wręcz przeciwnie, został prawą 
ręką ojca, który upatrywał w nim swego następcę i wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego 
pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik rządził w Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z boga-
tym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł w drodze z powodu trapiącej go gruźlicy. 
Kanonizowany w 1604 roku. Relikwie spoczywają w katedrze wileńskiej.
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81. Rocznica Pierwszych  
Masowych Wywózek na Sybir
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SIEWCA

Chrystus Boleściwy z Raciborza

Okres Wielkiego Postu to okazja do prezentacji 
kolejnego wizerunku Chrystusa Boleściwego. 

W „Siewcy” nr 250, omawialiśmy już ten typ przed-
stawień. Dla przypomnienia czytelnikom przedsta-
wienia Chrystusa Raciborskiego wzorowane są na 
oryginalnym obrazie z 
końca XVII wieku, który 
znajduje się do dziś w ko-
ściele pod wezwaniem św. 
Jana Chrzciciela w Raci-
borzu – Ostrogu. Czy tego 
typu wizerunki były popu-
larne? Odpowiedz jest jak 
najbardziej twierdząca. 
Obrazy „Vir Dolorum” 
możemy podzielić na te, 
które przedstawiają same-
go Zbawiciela lub takie, 
które posiadają dodatko-
wą szarfę z określoną sen-
tencją. Omówmy dzisiaj 
obrazy z szarfami. Jednym 
z bardziej znanych jest ob-
raz Chrystusa Boleściwego 
z Tarnorudy na Podolu. Po 
II wojnie światowej obraz 
razem z Polakami z Wo-
łynia trafił do Zielonki 
Pasłęckiej. Obraz został 
zaopatrzony w sentencję 
na zdobnej koszulce: „Lud 
się do Ciebie w potrzebach ucieka, Jezu od Ciebie 
miłosierdzia czeka”. Innym przykładem podobne-
go przedstawienia Chrystusa jest obraz z Cekowa, 
pierwotnie również zabrany przez polskich przesie-
dleńców z kresowego Kozłowa. Sentencja na szarfie 
jest po łacinie i można ją przetłumaczyć: „Popatrz 
na bramę dla ciebie otwartą. Wejdź grzeszniku do 
tej rany, którą tak często rozdzierasz”.
Widzimy więc, że wizerunki Chrystusa Boleściwego 
ukazującego ranę z przebitego boku były stosunkowo 
popularne na terenach polskich. Dodawanie do ob-
razu szarfy z napisem miało charakter dydaktyczny 

i objaśniający. Wśród ludowych i cechowych kopii 
prym wiedzie jednak wizerunek raciborski. Cechą 
charakterystyczną jest napis w języku polskim: „Patrz 
grześniku com cierpiał za twe nieprawości. Dałem 
Bok mój otworzyć ku tobie z miłości”. Właśnie ta sen-

tencja wydaje się być pro-
sta, zrozumiała i najlepiej 
oddająca sens ofiary Chry-
stusa. Stąd prawdopodob-
nie bierze się popularność 
obrazów raciborskich. Wy-
nika ona ze zrozumienia 
napisu i tego, że przekaz 
słowny jest spójny z tym 
co przedstawia sam ob-
raz. Pamiętajmy bowiem o 
tym, że choć sanktuarium 
z Raciborza było bardzo 
znane na Śląsku to orygi-
nalny obraz raciborski jest 
bez szarfy. Z drugiej strony 
XVII i XVIII wieczne mie-
dzioryty Chrystusa z Raci-
borza zawierają już szar-
fy i napisy po niemiecku, 
które po przetłumaczeniu 
na język polski mogły sta-
nowić wzorzec dla malarzy 
cechowych.
Wracając do dzisiejszego 
obrazu, bardzo podobny 

obraz był wizytówką wystawy „Wizerunki Chry-
stusa w sztuce ludowej” w Muzeum w Raciborzu. 
Prawdopodobnie autorem tych obrazów był Fran-
ciszek Gajda z Raciborza, jednak informacja ta 
wymaga weryfikacji. O popularności raciborskich 
obrazów, świadczy fakt, że omawianą sentencję 
„Patrz grzeszniku …” można znaleźć na wielu ślą-
skich kapliczkach. Ja znalazłem takie kapliczki w 
Krasowej, Katowicach, czy też najstarszej kapliczce w 
Gorlicach, gdzie znajduje się kopia obrazu Chrystusa 
Raciborskiego z 1863 roku.
   Marcin Błaszczyk
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