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ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

O Jezu, cichy i pokorny...
Uczyń serce moje według Serca Twego!
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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.

14 marca J 8, 31-42 Człowiekiem wolnym staję się wtedy, gdy w moim życiu realizują się słowa Jezusa: 
„Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda 
was wyzwoli”. Życie w prawdzie nauki Chrystusa potwierdza jego miłość do Niego.

19 marca J 8, 51-59 Stać się dziecińcem obietnicy Boga. On złożył mi obietnice wiecznego życia z 
Nim. Czy dostrzegam, że Bóg realizuje tę obietnicę w historii mojego życia? Przecież On pamięta o 
moim Przymierzu. Jest jemu wierny. Czy tak jak Bóg jest wierny słowu, które przekazał człowiekowi, ja 
jestem wierny Jego słowu? Odpowiem dziś szczerze na to pytanie.

25 marca J 11, 45-57 Co dzisiaj jednoczy między sobą? Tym, co powinno ich jednoczyć, jest osoba 
Jezusa Chrystusa. On nas powinien jednoczyć. On jest Dobrym pasterzem troszczącym się o nas. Czy 
w Nim odnajduję siebie i mojego bliźniego?

PRAWDY WIARY

Misja Jezusa wkracza 
w decydujący mo-

ment wraz z Jego wej-
ściem do Jerozolimy. W 
relacji ewangelistów w 
okolicach Jerozolimy ma 
miejsce cała seria wyda-
rzeń, które podkreślają 
to zmierzanie w stronę 
krzyża. W niektórych 
tygodniach wydarzenia 
wręcz zdają się następo-
wać po sobie błyskawicz-
nie, a końcowe wypadki 
są opisane w nielicznych, 
ale skondensowanych 
rozdziałach. Pierwsze 
zarysy Męki zaczynają się pojawiać na horyzoncie 
po wyznaniu Piotra w Cezarei, już w drugiej części 
działalności Jezusa. Ewangeliści nie piszą jedynie 
kroniki, lecz także widzą wydarzenia w świetle koń-
ca, to opowiadanie o Męce i jej okolicznościach już 
jest obecne jako zapowiedź, która wzbudza wiarę. 
To i my wejdziemy w ten kluczowy moment męki 
Jezusa, pomijając konflikty, jakie ją poprzedziły, 
zakończony męką i śmiercią Jezusa na krzyżu.

W tej „godzinie końcowej” należy skoncentrować 

się na zasadniczych momentach. To godzina, w 
której Jezus samotnie wchodzi na drogę krzyża (to 
podkreślenie typowe dla Marka): On nas poprze-
dza i w ten sposób otwiera przed nami tę samą 
drogę. Wśród wielu słów i postaw, które ewange-
liści przytaczają w odniesieniu do Jezusa w tej 
końcowej godzinie, jest jedno będące w stanie an-
tycypować sens Męki. Jest to Ostatnia Wieczerza, 
wieczerza paschalna (według synoptyków), która 
jest antycypacją ostatniej i radosnej uczty w Kró-
lestwie. To Eucharystia Jezusa.  Z książki Wierzę.

Wydarzenia w świetle końca
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J 3,14-21

Jezus powiedział do 
Nikodema: «Jak Moj-

żesz wywyższył węża 
na pustyni, tak potrzeba 
wywyższenia Syna Czło-
wieczego, aby każdy kto 

w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem 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, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy 
w Niego nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy już został 
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna 
Bożego. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, 
lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niżeli światło; bo złe 
były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza niepra-
wości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie 
potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, 
zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są 
dokonane w Bogu».

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Liturgia zachęca do wytrwania w praktykowaniu pokuty 
jako przygotowania Wielkanocy, we wzniosłym kontekście 

miłości Bożej. Bóg który sam jest miłością , z miłości posłał 
na świat swojego Jedynego Syna, aby cierpiał, umarł i zmar-
twychwstał dla nas. Odpowiedź człowieka na ten niewypowie-
dziany plan, którego protagonistą jest Bóg, wyryta została w 
przykazaniu, na którym opiera się doskonałość całego świata: 
„Będziesz miłował Pana Boga swego, a bliźniego twego jak 
siebie samego”. Wielki Post, dzięki swej wewnętrznej łączno-
ści z wydarzeniem paschalnym człowieka – Boga, w sposób 
szczególny sprzyja okazywaniu miłości wobec bliźniego. Jest 
czasem szczerego miłosierdzia.  Anioł Pański 17 III 1985

Zbliżała się pora Paschy 
żydowskiej i Jezus udał się 
do Jerozolimy. W świąty-
ni napotkał tych, którzy 
sprzedawali woły, baranki 
i gołębie oraz siedzących 

za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze 
sznurków, wyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i 
woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do 
tych zaś, którzy sprzedawali gołębie rzekł: «Weście to stąd, 
a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska». Uczniowie Jego 
przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój 
pożera Mnie». W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego, 
«Jakim znakiem się wykażesz wobec nas, skoro takie czy-
nisz». Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, 
a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do 
Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, 
a Ty wzniesiesz ją w przeciągu trzech dni?». On zaś mówił o 
świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli 
sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli Pismu i 
słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozoli-
mie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło 
w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie 
zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował 
niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, 
co się kryje w człowieku. 

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Dzisiejsza niedziela przypomina nam dekalog, prawo Boże 
dane Izraelowi za pośrednictwem Mojżesza na górze 

Synaj; dane wszystkim ludziom. Znamy te przykazania. Wielu 
powtarza je codziennie w modlitwach. Dałoby niebo, aby 
czynili to wszyscy. Jest to bardzo dobry obyczaj. Chrystus 
jest Tym, który wie „co się kryje w człowieku” i jednocześnie 
pożera Go gorliwość o dom także coraz lepszego rozumienia 
i coraz lepszego rozumienia i coraz głębszego umiłowania 
tego prawa, tak jak stwierdza psalm responsoryjny. W mierze, 
w jakiej człowiek rozumie Boże przykazania, zdaje sobie 
sprawę ile im zawdzięcza z życiu osobistym, rodzinnym i 
społecznym. One są naprawdę drogą dla człowieka; są dla 
człowieka. Homilia, 14 III 1982

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  – 7.III.2021 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14.III.2021 

J 2,13-25

Abyśmy głęboko przeżyli sakrament 
pojednania, tak aby na nowo doświadczyć 

nieskończonego miłosierdzia Bożego.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY 
MARZEC 2021
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K ALENDARZ LITURGICZNY

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (59)
Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

Właśnie minęło 12 lat, od kiedy wyda-
jemy wznowione pismo SIEWCA. W 

pierwszym numerze 15 – 28 marca 2009 roku 
Ksiądz Proboszcz Zbigniew Bzdak popełnił 
artykuł „Kto zbierać będzie…” z pragnieniem 
aby było to pismo – parafialne, formacyjno 
– informacyjne, w którym ukazywać będzie-
my wszystko, czym żyje nasza Wspólnota. 
Chciał by krótkie artykuły, refleksje, prze-
myślenia różnych osób duchownych i świec-
kich, które chciałyby podzielić się z innymi 
świadectwem wiary, może uczynić to na 
łamach naszego „Siewcy”. Pragnął najsze-
rzej informować o aktualnych wydarzeniach, 
zamierzeniach i planach, a także dzielić 
się udzielonymi sakramentami świętymi, 
rocznicami i jubileuszami. Żywił nadzieję 
że „Siewca” zasieje dobre słowo w sercach 
wszystkich należących do Parafii.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej naszej 
Parafii przyjął zadanie wydawcy i kolportera 
„Siewcy”, wraz z doświadczeniem przygoto-
wania tekstów w wydanych 50 miesięczni-
kach „Siewcy” oraz pamięć o Janku Lupo, 
który do ostatnich dni z sercem współpra-
cował nie tylko z wydaniem gazetki, ale w 
przygotowaniu łącznie 12 wydawnictw zwią-
zanych z Parafią.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  7.03
Słowo Boże: Wj 20, 1-17; 1 Kor 1, 22-25; J 2, 13-25;
PONIEDZIAŁEK, 8.03
Słowo Boże: 2 Krl 5, 1-15a; Łk 4, 24-30;
WTOREK, 9.03
Słowo Boże: Dn 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35;
ŚRODA, 10.03
Słowo Boże: Pwt 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19;
CZWARTEK, 11.03
Słowo Boże: Jr 7, 23-28; Łk 11, 14-23;
PIĄTEK, 12.03
Słowo Boże: Oz 14, 2-10; Mk 12, 28b-34;
SOBOTA, 13.03
Słowo Boże: Oz 6, 1-6; Łk 18, 9-14;

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 14.03
Słowo Boże: 2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ef 2, 4-10; J 3, 14-21;
PONIEDZIAŁEK, 15.03
Słowo Boże: Iz 65, 17-21; J 4, 43-54;
WTOREK, 16.03
Słowo Boże: Ez 47, 1-9. 12; J 5, 1-16;
ŚRODA, 17.03
Słowo Boże: Iz 49, 8-15; J 5, 17-30;
CZWARTEK, 18.03
Słowo Boże: Wj 32, 7-14; J 5, 31-47;
PIĄTEK, 19.03 - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA
Słowo Boże: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Łk 2,41-51a;
SOBOTA, 20.03
Słowo Boże: Jr 11, 18-20; J 7, 40-53;

12 lat minęło, a my siejemy…
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę 
nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby 

je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie 
zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

2Gorzkie Żale w niedzielę: po sumie, a po południu o godz. 17:00 z kazaniem pasyjnym, które zawsze jest nieco 
dłuższe, aby potem uczestniczyć we Mszy św. bez kazania. Droga Krzyżowa w piątek: o godz. 16:00 z udziałem 

dzieci i młodzieży, a o godz. 17.00 dla wszystkich. Zapraszamy do tej formy pobożności, aby wzmacniać wsobie 
wdzięczność za łaskę zbawienia ofiarowaną nam przez Zbawiciela poprzez Jego mękę i śmierć krzyżową.

3Trwa Rok św. Józefa. Przez cały marzec po Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej 
Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin. W środę wieczorna Msza św. wotywna ku czci św. Józefa z 

litanią i modlitwą przy ołtarzu św. Józefa. Zapraszamy szczególnie mężczyzn: mężów, ojców, kawalerów. W piątek 19 
marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać 
dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Tego 
dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani. Podczas 
wieczornej Mszy Świętej otrzymają szczególne błogosławieństwo. Zapewne będą otoczeni miłością i życzliwością 
najbliższych, których również serdecznie zapraszamy na Eucharystię. I mała podpowiedź: uroczysta postna kolacja 
w gronie rodziny na pewno będzie miłą niespodzianką. Będzie dodatkowa Msza św. o godz. 10:00.

4 Rekolekcje wielkopostne będziemy przeżywać od 14 do 16 marca. Poprowadzi je O. Jan Ćwikowski, redemptorysta. 
Otoczmy go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia 

Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji w bieżącym numerze Siewcy. Zabierzmy Siewcę sobie i sąsiadom, aby i oni 
wiedzieli o tym czasie i skorzystali ze słuchania słowa Bożego, Eucharystii i spowiedzi św. Niech rekolekcje będą 
najważniejszym czasem przygotowania do świąt paschalnych. Zachęcamy rodziców, aby przyszli z dziećmi na ich 
spotkania, albo przypomnieli dzieciom i młodzieży o rekolekcyjnych spotkaniach. W czasie rekolekcji nie będzie 
czynna kancelaria parafialna. Serdeczna prośba, byśmy zadbali o chorych i starszych w domach, jest ich w naszej 
Parafii wielu. Pragniemy przynieść im Najśw. Sakrament, udzielić spowiedzi, czy sakramentu namaszczenia. Od 
rodziny najbliższej zależy, czy im to zaproponujemy, przygotujemy ich na to spotkanie. Prosimy, aby zgłosić adres 
w zakrystii, czy pocztą e-mail, a kapłan przybędzie do nich w sobotę, 27 marca przed południem. 

5W sobotę przypadnie 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie 
wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego.

6 Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do skarbonek w świątyni na 
cele wspólnoty parafialnej i jej utrzymanie. Niektórzy parafianie składają ofiary wpłacając na konto bankowe, 

czy też w kopertach do tego przeznaczonych, niektórzy przynoszą ofiarę kolędową, wszak w tym roku kolędy nie 
było - wówczas te ofiary są odnotowane w księdze ofiarodawców. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność 
swoim błogosławieństwem.

7Trwają prace remontowe w naszym klasztorze. Są mocno zaawansowane, w tej chwili jest izolacja fundamentów 
wewnątrz, ale też są już wykopy zewnętrznych ścian fundamentowych. Pracuje w tej chwili przy remoncie klasz-

toru około 60 osób, są też osoby z naszej Parafii. Są to trudne prace, ale konieczne. Proszę o modlitwę za pomyślne  
i bezpieczne kontynuowanie tych prac. Jeszcze większe przyspieszenie nastąpi, gdy się jeszcze bardziej ociepli. 
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Jezus jest moim Zbawcą. Odniósł zwycięstwo 
nad śmiercią, nad szatanem, nad pychą. Czy 

wierz że jest moim Zbawicielem? Każdy z nas tonie 
w ciemnościach. Jezus posiada moc rozpraszania 
ciemności grzechu. Nasze serce potrzebuje wyzwo-
lenia. Jakże często zamykamy się w sobie. Kręcimy 
się wokół siebie. A przecież Bóg stworzył nasze 
serce na obraz i podobieństwo swoje, zdolne kochać 
tak jak On. A może miłość zamieniłem na egoizm, 
nienawiść, zazdrość, kłótliwość, nieufność? Jezus 
przyszedł ratować w nas miłość i uzdrowić ją. Dla-
tego prosimy: „Jezu daj nam serce nowe, daj nam 
nowego ducha. Przeniknij nasze codzienne życie”.
Jezus jest moim Panem. Czy przyjąłem Jezusa jako 
pana mego życia? To uznanie idzie bardzo daleko. 
Ja już do siebie nie należę, nie rozporządzam sobą. 
On jest Panem mego serca; mam kochać jak On 
kocha. Jest panem mego rozumu. Jest Panem mego 
codziennego życia, mego czasu, mojej aktywności 
czy słabości, moich pieniędzy, mojego wypoczynku, 
mojego cierpienia. Wszystko jest Mu poddane.
Ale ten Pan nie działa jak władcy ziemscy. On szuka 
naszej miłości. Jeśli uznamy Go Panem naszego 
życia, nasze człowieczeństwo będzie pełniejsze. 
Jezus jest moją drogą do Ojca. Jezus w mocy Du-
cha Świętego prowadzi nas do odkrycia tej wspa-
niałej prawdy, jaką jest Trójca Przenajświętsza. 

Od Środy Popielcowej weszliśmy w okres Wielkiego Postu, czasu, w którym mamy przy-
gotować się do obchodów Zmartwychwstania Pańskiego. Trzeba nam wrócić do Chrztu 

i pełnienia uczynków pokuty. Nade wszystko jednak, każdy z nas powinien odpowiedzieć 
na pytanie: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy uważam Go za swojego  

Zbawcę, Pana i Drogę do Ojca? 

Wielki Post jest przypomnieniem. Przypomina on 
drogę, jaką ukazał nam Pan swoim czterdziesto-

dniowym postem na początku swej misji mesjańskiej, 
przypomina nam także, że każdy z nas – w jakimkolwiek 
punkcie swej ziemskiej drogi się znajduje – powinien 
nieustannie nawracać się do Boga, powinien oddalać się 
od „potrójnej pożądliwości” (por.1 J 2,16), od „uczynków 
ciała” (2 Ga 5,19), które „sprzeciwiają się Duchowi i zrobić 
miejsce „darom Ducha (por. Ga 16,26), naśladując Chry-
stusa w modlitwie i poście, jak tylko potrafi. Jeżeli przez 
to czujemy się w swojej jedności z Chrystusem, jaką 
przywodzi nam na pamięć samo imię chrześcijanina, nie 
możemy dopuścić, aby ten wyjątkowy okres w życiu Ko-
ścioła nie wyróżniał się w jakiś sposób w naszym życiu… 
Żyjmy bardziej duchem pokuty.
Pamiętajmy, że Chrystus Wielkiego Postu jest ponad 
wszystko Chrystusem, który oczekuje nas w każdym 
cierpiącym człowieku. Tym, który pobudza nas do miło-
ści i sądzi według tego, co czyniliśmy choćby jednemu z 
tych braci naszych najmniejszych (por. Mt 25, 40).
Wielki Post jest zatem nie tylko przypomnieniem, lecz 
ciągłym wołaniem. Wejść w ten okres i przeżywać go w 
duchu, jaki przekazała nam bardzo dawna i zawsze żywa 
tradycja Kościoła, znaczy otworzyć swoje sumienie. Po-
zwolić samemu Chrystusowi, aby je otworzył słowem 
swojej Ewangelii, ale nade wszystko wymową swego 
Krzyża. Chrystus został stworzony „w sprawiedliwości i 
prawdziwej świętości”. Jan Paweł II

KIM JEST  
DLA MNIE  

JEZUS  
CHRYSTUS?

Modlitwa do św. Józefa
Witaj, opiekunie Odkupiciela
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem, 
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życie.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
           Z listu papieża Franciszka o św. Józefie „Patris corde”

Przypomnienie  
  i wołanie



7Nr 5(362)/2021

Jezus Pan, Jezus Zbawca – pozwala nam odkryć 
prawdę, że Bóg jest naszym Ojcem. Święty Paweł 
przypomina nam tę prawdę: Albowiem wszyscy ci, 
których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. 
Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się 
znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha 
przybrania za synów, w którym możemy wołać: 
„Abba, Ojcze” (Rz 8, 14-15).
Czy może być coś wspanialszego jak świadomość, 
że jest kochający Ojciec Niebieski, który nigdy nie 
opuści, nie zdradzi i zawsze przygarnie do siebie. 
Jesteśmy grzeszni, chorzy, mamy serca poranione i 
pragniemy uzdrowienia, przebaczenia, pojednania. 
To wszystko może w nas uczynić Jezus – Zbawca, 
pan i Droga do Ojca… Jest jednak jeden warunek 
otrzymania uzdrowienia i przebaczenia: sami mu-
simy być miłosierni. Przecież On tak powiedział: 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosier-
dzia dostąpią (Mt 5,7). Ks. Czesław Podleski

Krzyż niezawodną  
nadzieją i miłością

W okresie Wielkiego Postu odnówmy naszą wiarę 
w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmar-

twychwstałego. Wiemy dobrze, że na drzewie Krzyża 
powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwy-
ciężył, został również pokonany przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. Niech czas Wielkiego Postu będzie 
pod znakiem Krzyża Chrystusowego, który dla każdego 
winien stać się nadzieją i miłością w codziennym na-
szym życiu. 
Jezus Chrystus przyciąga nas łaską i nadzieją płynącą 
z Krzyża tym silniej im bardziej odczuwamy naszą sła-
bość i skłonność do złego. Umarł na Krzyżu, za nasze 
grzechy, abyśmy mieli siłę żyć bez grzechu. Z Chrystu-
sowego Krzyża płynie dla każdego z nas obfita siła i 
trwanie w dobrym, w każdej chwili życia.
„Chrystus przyszedł do nas po to, by nasza radość, 
nadzieja i miłość były pełne, a nie po to aby Krzyż był 
cięższy” (J 15,11). Chrystus nie zsyła nam krzyży ani 
cierpienia, On zachęca nas do tego, by każdy z nas 
wziął na siebie swój krzyż, a nie Jego Krzyż. Krzyże 
które dźwigamy, to te, które sami sobie nakładamy w 
naszej słabości, ułomności. Wszędzie, gdzie kierujemy 
się Miłością Chrystusa, uwalniamy siebie i innych od 
dźwigania Krzyża. 
Dlatego Kościół w okresie Wielkiego Postu przypomi-
na nam, abyśmy gorliwie korzystali z darów wysłużo-
nych nam na Krzyżu przez Chrystusa. Więc spytajmy 
samych siebie czy Krzyż Chrystusa, którym zostaliśmy 
namaszczeni w czasie Chrztu świętego, zajmuje cen-
tralne miejsce w moim sercu i w moim domu.
Niech Maryja, Matka Jezusa stojąca pod Krzyżem 
pomoże nam wypełniać zadania i niech pomoże nam 
trwać z nadzieją pod Krzyżem Jej umiłowanego Syna. 
Jadwiga
„Bez Boga człowiek jest nicością. 
 Panem każdego życia jest Bóg.
 Z tego powodu życie jest święte,

Od Środy Popielcowej weszliśmy w okres Wielkiego Postu, czasu, w którym mamy przy-
gotować się do obchodów Zmartwychwstania Pańskiego. Trzeba nam wrócić do Chrztu 

i pełnienia uczynków pokuty. Nade wszystko jednak, każdy z nas powinien odpowiedzieć 
na pytanie: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy uważam Go za swojego  

Zbawcę, Pana i Drogę do Ojca? 
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
 Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Świętej Agaty 1;     tel.:  87 5162141
 w sieci: sejny.diecezja.elk.pl  ;   tt: @ParafiaSejny  ;   fb: @ParafiaSejny
 Konto bankowe: BS Sejny   20 93540007 0000 0000 0635 0003 
 Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak,  e-mail: ParafiaSejny@gmail.com
 Wikariusze: ks. Jarosław Kalinowski,   ks. Mariusz Niedziałkowski;    rezydent: ks. Adam Łosiewski

20/02/2021 – Julita Leończyk

Odeszli do wieczności:

Sakrament Chrztu Świętego: 

U Chróściel Apolonia, l. 83, Sejny, 
13/02/2021

U Zdanowicz Józef, l. 60, Klejwy, 
15/02/2021

U Wiaktor Aniela, l. 89 , Żegary, 18/02/2021
U Przezwicka Maria, l. 64, Sejny, 19/02/2021
U Juszkialis Witold, l. 92, Dowiaciszki, 20/02/2021
U Boraczewska Genowefa, l. 95, Klejwy, 21/02/2021
U Fidrych Albina, l. 69, Sejny, 23/02/2021
U Żukowska Emilia, l. 79, Burbiszki, 23/02/2021
U Maciukanis Władysław, l. 70, Żegary, 24/02/2021
U Wilicka Janina, l. 70, Sejny, 24/02/2021
U Panczenko Artur, l. 45, Sejny, 01/03/2021

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki 
w Roku Pańskim 2020: 
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Grażulewicz Józef,Romanowce
Gulan Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Maksimowicz Wiesława Adam,Sejny, Strażacka
Franiak Joanna,Sejny, Parkowa
Gryziewicz Cecylia Stefan,Sztabinki
Żegarscy Wanda Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Andrejczyk Helena,Posejanka
Gerwel Teresa Mirosław,Łumbie
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Andrulewicz Marianna Kazimierz,Sejny, Strażacka
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Bartoszewicz Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
Klukińscy Maria Jan,Sejny, Zawadzkiego
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Zabłocka Julia,Sejny, Zawadzkiego
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna
Moroz Janina Piotr,Sejny, Nowa
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Suchocka Zofia,Sejny, Piłsudskiego

W OSTATNIM CZASIE : Sapiega Anna,Sejny, Parkowa
Namiotkiewicz Anna Marian,Sejny, Łąkowa
Jurkiewicz Saturnina Czesław,Radziuszki
Anuszkiewicz Krystyna,Sejny, Parkowa
Kuczyńska Helena,Sejny, Emilii Plater
Modzelewscy Anna Sławomir,Sejny, Konopnickiej
Panchyrz Marcin,Chorzów, Katowicka
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Gryziewicz Agnieszka Radosław,Sejny, Konarskiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Poźniak Grażyna Czesław, Kolonia Sejny
Poniedziałek Elżbieta Józef, Zaskale
Wydra Janina Henryk, Sejny, Wojska Polskiego
Miszkiel Zofia Ryszard,Skustele
Bartoszewicz Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
Fidrych Ryszarda,Sejny, Wojska Polskiego
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Misiukanis Renata,Sejny, Parkowa
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Perwejnis Lucyna Krzysztof,Sejny, Konarskiego
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Bartoszewicz Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
Rytelewska Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Wieczorek Halina Jan,Sejny, Konarskiego
Matan Mirosława,Sejny, Wojska Polskiego
Kaklin Aleksandra Piotr,Marynowo
Poźniak Grażyna Czesław,Kolonia Sejny
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Stylińscy Alicja Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Zygadło Jadwiga Władysław,Sejny, Wojska Polskiego
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Barbara Piotr,Sejny, Pogodna
Zajko Zofia,Sejny, Elektryczna
Niewulis Józef ,Łumbie
Moroz Halina Stanisław,Sumowo
Łuba Barbara Jan,Sejny, Pogodna
Bartoszewicz ,Sejny, Pl. Św. Agaty
Wojciechowska-Balita Teresa Józef,Sejny, Wojska Polskiego 
Bałulis Janina,Sejny, Cisowa
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Ramel Marta Mariusz,Marynowo
Żegarscy Grażyna Jan ,Sztabinki
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego 
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego 
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INTENCJE  MSZALNE 07 - 21.03.2021
NIEDZIELA 7.03.21
07:00 +Zofia Okulanis
08:30 +Bożena Nowacka (21 r.)
10:00 +Stanisław i +r. Górskich
10:00 ŻEGARY:+Leokadia Janczulewicz (m-c od pogrzebu)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Wiktoria Stalmarska
13:00 LT: +Piotr Szydłowski (17 r.)
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
PONIEDZIAŁEK 8.03.21
06:30 o Boże błog. i udaną operację dla Leszka i zdrowie 

dla r. Stylińskich i Miszkielów
06:30 +Czesław +Alfons Wojciechowscy
08:00 +Weronika Klucznik (3mc)
08:00 +Bogdan Luty (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jerzy Dąbrowski (miesiąc od pogrzebu)
10:30 Kaplica MB: O błog. Boże, opiekę MB dla kobiet piel-

grzymujących z Suwałk do Sanktuarium Sejneńskiego
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 Dziękczynna za udaną operacje 
  i powrót Janiny do zdrowia
17:30 +Grzegorz Buchowski (10mc)
WTOREK 9.03.21
06:30 +Edmund i z r. Łosiewskich i Godlewskich
08:00 +Euzebiusz Myszczyński (8mc)
08:00 +Rafał Rupiński (11 r.)
08:00 Dziękczynna i o Boże błog., opiekę MB i zdrowie 

dla Jadwigi Szurc w 83 r. urodz.
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 +Marian Święcicki
17:30 +Robert Rółkowski (2mc)
ŚRODA 10.03.21
06:30 +Józef Strękowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Wanda Tawrel (4mc)
08:00 +Józef Szczerbiński
08:00 +Wincenty +Lucyna Stankiewicz
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Jerzy Klimko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Eugenia Pietruszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK 11.03.21
06:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdro-

wie dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Stanisław Iwaszewski (2mc)
08:00 +Franciszek Szruba (34 r.)
08:00 +Zenon Miszkiel (7mc)
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 +Halina (2 r.) +Witold Lewkiewicz
17:30 +Zofia Sienkiewicz (9mc)
17:30 +Czesław Dąbrowski (13 r.)
PIĄTEK 12.03.21
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie 
  dla rodziny Wojciechowskich
08:00 +Urszula +Jan i z r. Andruszkiewiczów
08:00 O bł. Boże , opiekę MB i zdrowie dla Danuty 
  w 70 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Aleksandra +Józef i z rodz. Sosnowskich
17:30 +Józef Grzybowski (25 r.)
17:30 +Józef Chmielewski (gr)

17:30 +Zbigniew Chabrewicz (10mc)
SOBOTA 13.03.21
06:30 +Maria +Piotr i z r. Janiszewskich +Stanisław 

Wojciechowski
08:00 +Krystyna i z r. Rutkowskich+Natalia Myszczyńska
08:00 +Stanisław Sznejkowski (3mc)
08:00 +Aldona Leończyk
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 +Grzegorz Bukało
17:30 +Jerzy Makowski (11mc)
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.03.21
07:00 +Halina Gawinowicz (8 r.)
08:30 +Jarosław Fidrych (7mc)
10:00 +Helena Krejczman (5mc) +Witold
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: +Helena Wiszniewska
13:00 LT: +Antoni Jancza (14 r.)
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
PONIEDZIAŁEK 15.03.21 - REKOLEKCJE
06:30 +Zofia Malinowska (21 r.) i rodzice
10:00 +Marianna Bilińska (1 r.)
13:00 LT: Marianna Klimasara (4 r.)
15:00 +Antoni +Marianna +Józef Plikunas
16:30 +Józef Chmielewski (gr)
18:00 +Józef Woźnialis (1 r.)
WTOREK 16.03.21 - REKOLEKCJE
06:30 +Szymon Koncewicz
10:00 +Wincenty (30 r.) i z r. Jastrzębskich
13:00 LT: +Aniela Szydłowska (3mc)
15:00
16:30 +Józef Chmielewski (gr)
18:00 +Andrzej Palewicz (25 r.)
ŚRODA 17.03.21
06:30 +Janina Kisielewska (3mc) i z rodziny
08:00 +Jan Witkowski (4mc)
08:00 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 +Eugeniusz Gibas (4mc)
17:30 +Józef Krywanis
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz i z r. Czernialisów
CZWARTEK 18.03.21
06:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdro-

wie dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Henryk +Dariusz i z r. Namiotko
08:00 +Józef +Zofia Rutkowscy
08:00 +Józef Korzeniecki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józefa Kamińska (6mc)
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 +Józef +Józef Makarewicz +Józef Ambrosiewicz
PIĄTEK 19.03.21 Urocz. św. Józefa
06:30 +Józef Jancza
08:00 +Anna +Józef i z r. Tomkiewiczów i Przeborowskich
08:00 +Józef Radzewicz +Aniela +Witold Naruszewicz 

+Stefania +Wincenty Bobrowscy
10:00 +Józefa +Dominik Andrukanis
17:30 +Mieczysław Miszkiel (10mc)
17:30 +Józef Chmielewski (gr)
17:30 +Józef +Regina Ziniewicz
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SOBOTA 20.03.21
06:30 +Piotr Czerniawski
08:00 +Józef Chmielewski (gr)
08:00 +Józef +Anna +Witold Grudzińscy
08:00 +Józef +Aleksandra +Wacław +Józefa z r. Ogórkisów
17:30 +Magdalena Sojko (1 r.) +Róża Misiukanis
17:30 +Józef Ambrosiewicz +Józef +Jarosław Fidrych
17:30 +Józef i  z r. Polensów i Ziniewiczów

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.03.21
07:00 +Franciszek (20 r.) +Marianna Chraboł
08:30 +Józef (8mc) +Regina Andrejczyk
10:00 +Józef Chmielewski (gr)
ŻEGARY: +Aniela Wiaktor (miesiąc od pogrzebu)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Michalina Biernacka
17:30 +Edward +Eugenia Popławscy

INTENCJE MSZALNE  -  DOKOŃCZENIE

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Wielki Post jest czasem wyjątkowym podczas 
całego okresu liturgicznego. Rozpoczyna-

jąc się Środą Popielcową skłania nas do podjęcia 
refleksji nad swoim życiem. W tym czasie wierni 
podejmują różnego rodzaju praktyki pokutne, 
aby formować swojego ducha i ciało. Każdego 
roku w nabożeństwach okolicznościowych jakim 
są Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa, licznie biorą 
udział wierni w naszym kraju. Dodatkowo, chęt-
niej przychodzimy na rekolekcje parafialne, czy 
sami wyjeżdżamy do domów rekolekcyjnych, 
aby tam odpowiednio przygotować się na święta 
Wielkiej Nocy. Mimo to, człowiek wciąż poszukuje 
przestrzeni, która pozwoli mu spotkać się z Bo-
giem. Jedną z takich form jest Ekstremalna Droga 
Krzyżowa.
Ekstremalna, bo trzeba pokonać trasę minimum 
40 km w nocy. Samotnie lub w skupieniu. Bez 
rozmów i pikników. Musi boleć, byś opuścił swo-
ją strefę komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj 
nie dlatego, że masz coś dla mnie zrobić, jestem, 
bo chcę się z Tobą spotkać.
Tras EDK w całej POlsce jest kilkadziesiąt. Pierwsza 
była wyznaczona w 2009 roku Kraków-Kalwaria 
Zebrzydowska o dł. 45 km. Pragniemy zaprosić 
naszych Parafian do udziału w tej formie również u 

nas. Ekstremalna Droga Krzyżowa będzie 26 marca 
br, w piątek. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 20.00 
w naszej Bazylice. Trasa około 43 km poprowadzi 
przez Babańce, Smolany, Widugiery, Krasnowo, 
Bubele i droga powrotna do Sejn. Zakończeniem 
będzie Msza św. w sobotę o godz. 8.00. Każdy z 
uczestników otrzyma szczegółową mapkę, także 
specjalny pakiet z rozważaniami poszczególnych 
stacji  drogi krzyżowej.
Oto świadectwo jednej z uczestniczek EDK: Kasia, 
która po raz pierwszy wyruszyła na EDK w roku 2019, 
opowiada, że zanim pierwszy raz podjęła się tego 
typu praktyki pokutnej, pojawiał się strach i niepew-
ność, ale cały czas miała nadzieję, że z Bożą pomocą 
dotrwa do celu i tak się stało. Ekstremalna Droga 
Krzyżowa podjęta została przez Kasię w konkretnej 
intencji. “Pan Bóg wysłuchuje próśb swoich dzieci, ja 
tego doświadczyłam i mam za co Panu Bogu dzię-
kować. Czas EDK był trudnym, ale kiedy dotarłam 
do celu, czyli 14 stacji, pojawiła się u mnie radość, że 
mogłam jedną noc z mojego życia poświęcić na roz-
ważanie wydarzeń z życia Pana Jezusa”.
Spotkanie potencjalnych uczestników EDK bę-
dzie w niedzielę, 7 marca po sumie w domu pa-
rafialnym.

 Życzenia
Księdzu prałatowi Zbigniewowi – naszemu proboszczowi, z okazji 

imienin – serdeczne życzenia: Błogosławieństwa Bożego, mocy 
Ducha Świętego, ludzkiej życzliwości oraz zdrowia. Niech Matka 

Boża – nasza Pani Sejneńska – prowadzi Księdza prałata po 
drogach kapłańskiego powołania 

Członkowie Akcji Katolickiej
 - - - - - - - -

Z okazji Dnia Kobiet – wszystkim Paniom i Panienkom  
– serdeczne życzenia: łask Bożych, zdrowia i pogody ducha na 

każdy dzień   Redakcja



11Nr 5(362)/2021

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
14 –17.03.2021 r. 

„Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14 marca 2021 r. 
07:00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 
08:30 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich
ŻEGARY LT: g. 10:00 
10:00 – Msza święta z kazaniem dla dzieci 
11:30 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 
KRASNOWO: g. 13:00 
13:00 – Msza święta w języku litewskim 
17:00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
17:30 – Msza święta kazaniem dla młodzieży 

PONIEDZIAŁEK – 15.04.2021 r. 
06:30 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 
10:00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich
ŻEGARY: 10:00 
13:00 – Msza święta z kazaniem w języku litewskim 
15:00 – Msza święta z kazaniem dla dzieci
16:30 – Msza święta z kazaniem dla młodzieży
18:00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 

WTOREK – 16.03.2021 r. 
06:30 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 
10:00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 
13:00 – Msza święta z kazaniem w języku litewskim 
15:00 – Msza święta z kazaniem dla dzieci
16:30 – Msza święta z kazaniem dla młodzieży
18:00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 

Rekolekcje poprowadzi O. Jan Ćwikowski, redemptorysta 
Sakrament pokuty: codziennie na pół godziny przed Mszą św. 
Prosimy wszystkich o modlitwę za księdza rekolekcjonistę, za siebie i za wszystkich 
którzy podejmą się trudu odprawienia rekolekcji i skorzystania ze spowiedzi świętej. 
Chorych i starszych, których nie odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca i którzy nie 
mogą w żaden sposób uczestniczyć z nami w rekolekcjach w kościele, odwiedzimy w 
sobotę, 27 marca w godzinach przedpołudniowych. Adresy tych osób prosimy zgła-
szać w zakrystii.
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SIEWCA

Święty Józef z Dzieciątkiem

Papież Franciszek ogłosił rok 2021 rokiem świę-
tego Józefa, a 19 marca obchodzone jest Jego 

święto w Kościele katolickim. Rozpatrując postać 
św. Józefa w kontekście malarstwa i sztuki nie sposób 
nie wspomnieć opactwa w Krzeszowie na Dolnym 
Śląsku. Opactwo to po-
wszechnie uznawane jest 
za perłę europejskiego ba-
roku. Oprócz wspaniałej 
bazyliki obok niej został 
wzniesiony w latach 1690 
– 1696 przez opata Ber-
narda Rosę kościół p.w. św. 
Józefa. Kościół został od 
samego początku zapro-
jektowany tak aby mógł 
być przestrzenią pod fre-
ski. Ich autorem został 
najwybitniejszy malarz 
śląskiego baroku – Mi-
chał Willmann. Stworzył 
on dzieło ogromne, liczą-
ce 50 polichromii, będą-
ce największym zbiorem 
fresków w Europie na 
północ od Alp. Tematem 
przewodnim tego dzieła 
jest życie i postać św. Józe-
fa. I tak w krzeszowskim 
kościele prezentowane są 
cykle: przodkowie św. Ro-
dziny (sklepienie), 7 radości św. Józefa (kaplice za-
chodnie) i 7 smutków św. Cieśli (kaplice wschodnie). 
Motywem przewodnim fresków jest rola św. Józefa w 
boskim dziele Odkupienia, w którym święty miał ode-
grać rolę żywiciela i obrońcy Dzieciątka Jezus. Mamy 
więc takie tematy biblijne jak „Zaślubiny z Marią”, 
„Zwiastowanie Józefowi”, „Pokłon pasterzy” i „Apo-
teoza św. Józefa”. Wśród smutków można odnaleźć 
m.in. „Wątpliwości św. Józefa co do macierzyństwa 
Marii”, „Ucieczkę do Egiptu” i kończącą cykl scenę 
„Śmierci św. Józefa”. Cykl fresków dopełnia gigan-
tycznych rozmiarów scena w prezbiterium przed-

stawiająca „Pokłon Trzech Króli”. Freski w kościele 
św. Józefa w Krzeszowie należą do najlepszych dzieł 
śląskiego malarstwa barokowego i warto zwiedzić je 
osobiście lub wirtualnie. Po tym przykładzie sztuki 
przez duże „S” poświęconej św. Józefowi, powróć-

my do naszego ludowego 
wizerunku. W polskiej 
sztuce ludowej postać św. 
Józefa jest przede wszyst-
kim popularna za sprawą 
wizerunków św. Rodziny. 
W „Siewcy” św. Józef pre-
zentowany był sześć razy 
przy okazji prezentacji ob-
razów: Matki Bożej Dzi-
kowskiej, Wieczerzy św. 
Rodziny z Miedniewic i św. 
Rodziny z Kalisza. Innym 
popularnym motywem 
jest „Ucieczka do Egiptu”, 
którą można zobaczyć jako 
dekorację w filmie „Chłopi” 
wg. Reymonta. Rzadkim i 
oryginalnym tematem jest 
również „Śpiące Dzieciąt-
ko Jezus” z czuwającym 
obok św. Józefem. Omów-
my bliżej dzisiejszy obraz 
św. Józefa z Dzieciątkiem 
Jezus. Przedstawienie to 
kompozycyjnie nawiązuje 

do portretu świeckiego i sarmackiego. Scena przed-
stawiona jest we wnętrzu, gdzie nieudolnie perspek-
tywicznie ujęty stół nakryty jest draperią. Mały Jezus 
trzyma w jednym ręku krzyżyk, symbol przyszłej 
męki, zaś w drugiej ręce mały niebieski glob. Święty 
Józef obowiązkowo przedstawiony jest jako starszy 
mężczyzna, trzymający w ręku lilię, symbol czystości. 
Prawdopodobnie twórcą prezentowanego obrazu jest 
ten sam anonimowy autor, co obrazu z Zawoi pod 
Suchą, znajdującego się obecnie w zbiorach Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie.
   Marcin Błaszczyk

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”


