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ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

Ludu 
mój ludu,

cóżem 
ci uczynił?
W czemem 
zasmucił,

albo w czem 
zawinił?

Jam cię 
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między 
narodami,

Tyś mnie 
na krzyżu

podwyższył 
z łotrami

...
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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.

21 MARCA Mt 5,38-42 Wyzbyć	się	postawy	odpłacania	się	drugiemu	za	zło,	które	w	naszych	oczach	nam	
wyrządził,	to	wejść	w	mentalność	Ewangelii.	Potrafi	ć	nadstawić	drugi	policzek.	Jak	często,	zanim	to	uczynimy,	
już	wymierzyliśmy	mocniejszy	cios	naszym	bliźnim.
25 MARCA Mt 5,43-48	Jak	trudne	jest	wezwanie	Jezusa,	by	miłować	naszych	nieprzyjaciół.	 Im	bardziej	
znamy	ciężar	tego	wymagania,	tym	bardziej	świadczy	to	o	tym,	że	próbujemy		je	wprowadzić	w	nasze	życie.
2 KWIETNIA Mt 5,13-16	 Nie	 utracić	 tego,	 co	nadaje	mojemu	 życiu	 sens.	 Umacniać	w	 sobie	 pewność	
wynikającą	z	wiary,	że	to,	co	jest	istotą	mojego	życia,	to	bliskość	Boga.	

PRAWDY WIARY

Jezus objawił się jako nosiciel Du-
cha i nie różni się od przedstawi-

cieli innych grup (nurt apokaliptyczny 
i mądrościowy). Jednak inne jest 
Jego rozumienie obecności i działa-
nia Ducha, co udowadnia w swoich 
czynach i przykładach uzdrawiającej 
łaski, otwierając się na tzw. „nieczy-
stych” oraz dążąc do uniwersalizmu. 
Doprowadzi Go to do skazania na 
krzyż. Pierwsi chrześcijanie będą 
mówili, że Bóg wskrzesił Jezusa z 
martwych mocą swojego Ducha. 
Paweł utrzymuje, że Duch Boży wy-
zwolił nas od Prawa przez Chrystu-
sa; Syn Boży nie przyszedł bowiem, 
by usankcjonować żydowską toż-
samość (oddzielając na podstawie 
Prawa dobrych od złych), ale by przy-
nieść zbawienie wszystkim. Apostoł 
traktuje otwartość Jezusa na odrzu-
conych i na grzeszników jako punkt 
wyjściowy do otwartej misji zbawczej, skierowanej do 
wszystkich ludzi dobrej woli i do grzeszników całego 
świata.
To jest istota i sam rdzeń dalszych różnić. Judaizm 
narodowy głosił także obietnicę łaski, lecz uważał, że 

nie nadszedł jeszcze czas zjednoczenia wszystkich 
narodów, Jezus zaś, przeciwnie, twierdzi, że czas 
się wypełnił; w ten sposób rozpoczyna on drogę po-
wszechnej otwartości, poczynając od ubogich i odrzu-
conych do własnego narodu.   

z książki Wierzę.

Za tych, którzy ryzykując życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, 
reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - KWIECIEŃ 2021

Orędzie Jezusa, Pascha i Pięćdziesiątnica

krzyż. Pierwsi chrześcijanie będą 

nieść zbawienie wszystkim. Apostoł 
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Mt 21,1-11 

Gdy	się	 zbliżyli	 do	Je-
rozolimy	i	przyszli	do	

Betfage	na	Górze	Oliwnej,	
wtedy	Jezus	posłał	dwóch	
uczniów,	mówiąc	im:	«Idź-
cie	do	wsi,	która	jest	przed	

wami,	a	zaraz	znajdziecie	uwiązaną	oślicę	i	przy	niej	źrebię.	
Odwiążcie	je	i	przyprowadźcie	do	Mnie.	A	gdyby	wam	ktoś	
coś	mówił,	powiecie:	„Pan	ich	potrzebuje	i	zaraz	je	odeśle”».
A	stało	się	to,	żeby	się	spełniło	słowo	Proroka:	«Powiedzcie	
Córze	Syjonu:	Oto	Król	twój	przychodzi	do	ciebie	łagodny,	
siedzący	na	osiołku,	źrebięciu	oślicy».	
Uczniowie	poszli	i	uczynili,	jak	im	Jezus	polecił.	Przyprowa-
dzili	oślicę	i	źrebię	i	położyli	na	nie	swe	płaszcze,	a	On	usiadł	
na	nich.	Tłum	zaś	ogromny	słał	swe	płaszcze	na	drodze,	a	
inni	obcinali	gałązki	z	drzew	i	słali	nimi	drogę.	A	tłumy,	które	
Go	poprzedzały	i	które	szły	za	Nim,	wołały	głośno:	«Hosanna	
Synowi	Dawida!	Błogosławiony	Ten,	który	przychodzi	w	imię	
Pańskie!	Hosanna	na	wysokościach!»
Gdy	wjechał	 do	 Jerozolimy,	 poruszyło	 się	 całe	miasto,	 i	
pytano:	«Kto	to	jest?»	A	tłumy	odpowiadały:	«To	jest	prorok,	
Jezus	z	Nazaretu	w	Galilei».

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Niedziela	Palmowa	jest	jakby	świątecznie	przystrojoną	
bramą,	wprowadzającą	nas	w	Wielki	Tydzień.	Patrząc	

na	ten	dzień	w	perspektywie	duchowości	liturgicznej,	mo-
żemy	dostrzec,	że	jest	on	poniekąd	stale	obecny	w	każdej	
liturgii	eucharystycznej.	Tak	bowiem	jak	w	swoim	czasie	
stał	się	progiem	wydarzeń	tygodnia	Chrystusowej	Paschy,	
tak	stale	stanowi	próg	tajemnicy	eucharystycznej.	Więcej:	
próg	samej	liturgii.	W	momencie,	w	którym	przekraczamy	
ten	próg,	wchodzimy	w	samo	centrum	Mysterium	fi	dei.	
To	misterium	„zawsze	 i	na	każdym	miejscu”	sprawuje	 i	
spełnia	sam	Chrystus	przez	posługę	kapłana	–	szafarza	
Eucharystii.	Chrystus,	najwyższy	i	wieczny	Kapłan,	przy-
chodzi	do	Jerozolimy,	aby	tu	spełnić	swoją	jedyną	ofi	arę,	
ofi	arę	 Nowego	 Przymierza:	 naprzód	 jako	 sakrament	 w	
czasie	Ostatniej	Wieczerzy	w	Wielki	 Czwartek;	 z	 kolei	
jako	odkupieńczą	rzeczywistość	Kalwarii.	
Homilia	31	III	1996

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	poszedł	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	powiadam	wam:	Jeżeli	
ziarno	pszenicy	wpadłszy	w	ziemię,	nie	obumrze,	zostanie	
tylko	samo,	ale	jeżeli	obumrze,	przynosi	plon	obfi	ty.	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	usły-
szał	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

Jezus	zapowiada	swoją	śmierć	także	w	tych	tajemniczych	słowach:	„Zaprawdę	powiadam	wam:	Jeżeli	ziarno	pszeni-
cy	wpadłszy	w	ziemię,	nie	obumrze,	zostanie	tylko	samo,	ale	
jeżeli	obumrze,	przynosi	plon	obfi	ty”.	Jego	śmierć	jest	rękojmią	
życia,	jest	źródłem	życia	dla	nas	wszystkich.	Przedwieczny	
Ojciec	postanowił	tę	śmierć	w	porządku	łaski	i	zbawienia,	
tak	jak	w	porządku	natury	postanowiona	jest	śmierć	ziarna	
pszenicy	w	ziemi,	ażeby	mógł	ukazać	się	kłos	przynoszący	
obfi	ty	plon.	Tym	plonem,	który	staje	się	chlebem	codziennym,	
żywi	 się	 potem	 człowiek.	Także	 ofi	ara,	 jak	 dokonała	 się	
w	śmierci	Jezusa,	stała	się	pokarmem	naszych	dusz	pod	
postacią	chleba.	Homilia	1	IV	1979

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21.III.21 NIEDZIELA PALMOWA – 28.III.21

MOC SŁOWA
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21.III.21 

MOC SŁOWA
J 12,20-33
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K ALENDARZ LITURGICZNY

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

Przygotowania 
do uroczystości 

koronacyjnych
objęły całą społeczność 
parafi i. Dziewięć miesięcy 
trwała Nowenna przygo-
towawcza, która kończyła 
się Misjami w dniach 2–6 
września 1975 roku. Misje 
prowadzili ojcowie Domi-
nikańskiego Ośrodka Ka-
znodziejskiego z Warszawy, 
O. Anzelm Jezierski OP i O. 
Marek Foryś. Z archiwalnej 
korespondencji, która była 
związana z przygotowania-
mi do koronacji, znajdujemy 
akcenty wielkiego uznania 
i przywiązania do kościoła 
sejneńskiego i cudownej 
fi gury Matki Boskiej. Pro-
boszcz parafi i Ks. kanonik Stanisław Rogowski 
otrzymywał potwierdzenia przybycia na uroczy-
stość kardynałów, biskupów i takie miłe listy; 
Prowincjał Zakonu OO. Kapucynów Prowincji 
Warszawskiej O. Gabriel Bartoszewski OFMCap. 
Potwierdził również swój przyjazd i udział w kon-

celebrze; poinformował też, 
że Prowincjał Franciszka-
nów i Prowincjał Kapucy-
nów przygotowali dar dla 
Matki Boskiej Sejneńskiej – 
biały ornat. Klasztor Ojców 
Franciszkanów z Niepokala-
nowa aktywnie włączył się 
w uroczystość koronacyjną. 
Na nią przybyła delegacja 
zakonników i seminarzy-
stów, członkowie orkiestry 
z O. Proboszczem Huber-
tem Lipińskim i Ojciec 
Gwardian Błażej Kruszyło-
wicz, pochodzący z parafi i 
sejneńskiej. Orkiestra dęta 
klasztoru ubogacała śpiewy 
ludu i chóru. Biskup ordyna-
riusz Diecezji Łomżyńskiej 
pisemnie zlecił, by Kapituła 
Kolegiacka Sejneńska wzię-
ła udział w pełnym składzie 
i w stroju kanonicznym w 

uroczystościach: jubileuszu 50-lecia Diecezji 
Łomżyńskiej dnia 6 września oraz w koronacji 
fi gury Matki Boskiej w Kolegiacie w Sejnach. Ka-
pituła złożyła votum w procesji darów uroczystej 
Mszy świętej koronacyjnej.    Eugeniusz

21.III.  V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Słowo Boże: Jr 31, 31-34; Hbr 5, 7-9; J 12, 26a; J 12, 20-33;
22.III. PONIEDZIAŁEK
Słowo Boże: Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; J 8, 1-11;
23.III. WTOREK
Słowo Boże: Lb 21, 4-9; J 8, 21-30;
24.III. ŚRODA
Słowo Boże: Dn 3, 14-20. 91-92. 95; J 8, 31-42;
25.III. CZWARTEK - UR. ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Iz 7, 10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1, 26-38;
26.III. PIĄTEK
Słowo Boże: Jr 20, 10-13; J 10, 31-42;
27.III. SOBOTA
Słowo Boże: Ez 37, 21-28; J 11, 45-57;

28.III. NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
Słowo Boże: Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mk 14, 1-15, 47;
29.III. PONIEDZIAŁEK WIELKIEGO TYGODNIA
Słowo Boże: Iz 42, 1-7; J 12, 1-11;
30.III. WTOREK WIELKIEGO TYGODNIA
Słowo Boże: Iz 49, 1-6; J 13,21-33.36-38;
31.III. ŚRODA WIELKIEGO TYGODNIA
Słowo Boże: Iz 50, 4-9a; Mt 26, 14-25;
1.IV. WIELKI CZWARTEK - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Słowo Boże: Wj 12, 1-8. 11-14; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15;
2.IV. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Słowo Boże: Iz 52, 13-53, 12; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18,1-19,42;
3.IV. SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA
Słowo Boże: Rdz 1, 1-2, 2; Rdz 22,1-18; Wj 14,15-15,1a; Iz 54,4a.5-14; 
Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Rz 6,3-11; Mk 16,1-7;
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz para� i

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście 
ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas 

intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed 
naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi 
w Jego cierpieniu i męce.

2Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale w niedzielę po sumie, a po południu o godz. 17.00 z 
kazaniem pasyjnym. Droga Krzyżowa w piątek: o godz. 16.00 dla dzieci i młodzieży, o 17.00 dla wszystkich, w 

języku litewskim po wieczornej Mszy św.

3W każdą środę Msza św. wieczorna ku czci św. Józefa w intencji naszych rodzin, a zwłaszcza za mężczyzn: mężów, 
ojców, dziadków, kawalerów, aby dobrze wypełniali zadania powierzone im przez Boga.

4W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Naro-
dzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, 

którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W czasie grudniowej uroczystości Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny niektórzy z naszych parafi an podjęli duchową adopcję dziecka poczętego zagro-
żonego zagładą. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna 
Pan Bóg. Zachęcamy, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne 
- można odnowić podjęte już wcześniej, albo podjąć duchową adopcję na nowo. Polega ona na codziennej modlitwie 
dziesiątkiem Różańca św. w intencji jednego dziecka poczętego zagrożonego zabiciem, aby szczęśliwie przyszło 
na świat, a rodzice dali temu dziecku godziwe życie po urodzeniu. Odmawia się przy tym następującą modlitwę: 
„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, 
człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, 
które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, 
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.” W czasie wieczornej Mszy św. będzie 
uroczyste przyjęcie chętnych gotowych podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. Zapraszamy wszystkich, którzy 
stają w obronie życia poczętego, zwłaszcza teraz gdy wielu opowiada się za cywilizacją śmierci, propagując aborcję 
i niszczenie godności kobiety. W Zwiastowanie Pańskie będzie dodatkowa Msza św. o godz. 10.00.

5Niedziela Palmowa nazywana Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczyna świętowanie Wielkiego Tygodnia. Jest to czas, 
w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla 

nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.

6Przed pandemią w niedzielę palmową braliśmy licznie udział w wieczornej drodze krzyżowej ulicami naszego 
miasta. Zachowując wszelkie obostrzenia związane z pandemią chcemy w tym roku przejść tradycyjną trasą 

rozważając stacje drogi krzyżowej. Krzyż poniesie jedna zmiana panów (prosimy o zgłoszenie się chętnych do ks. 
Mariusza). Tych, którzy zechcą dołączyć się do udziału w drodze krzyżowej prosimy o zachowanie odległości od siebie 
i oczywiście poruszania się w maskach. Parafi an mieszkających przy trasie drogi krzyżowej prosimy o zapalenie w 
tym czasie w oknie, czy na balkonie zniczy jako znaku łączności duchowej. Uczestników także prosimy o niesienie 
zapalonego znicza. Droga Krzyżowa będzie w intencji przebłagalnej, pokutnej prosząc o ustanie pandemii, a także 
za chorych i tych, którzy ich leczą i pielęgnują oraz za służby dbające o nasze bezpieczeństwo.

6Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pań-
skiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową 

liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną 
sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmar-
twychwstania. Program Triduum Paschalnego zamieszczamy na przedostatniej stronie Siewcy.
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Człowiek nie urodzi się powtórnie, nie nauczy 
się jeszcze raz języka, sztuki pisania, sposobu 

bycia. Musi żyć życiem, które otrzymał raz. Więc jeśli 
z czegoś jest niezadowolony, musi dokonać własnej 
przemiany – czyli zbudować coś jeszcze raz, ale z 
użyciem wciąż tych samych materiałów. 
Słyszałem kiedyś historię budowy pewnej gotyckiej 
katedry. Pozostał jeszcze ostatni etap – umieszczenie 
witraży w strzelistych oknach. Każde z nich powie-
rzono tylko wybranemu mistrzowi. Tylko jedno okna 
pozostało puste. Zgłosił się do jego ozdobienia niepo-
zorny, nieznany nikomu człowiek. Wzorem sąsiadów, 
zasłonił swoje okno kotarą. Ale w odróżnieniu od 
pozostałych nie rozłożył warsztatu, nie nagromadził 
zapasów kolorowego szkła. Można było zobaczyć, 
że wałęsa się po katerze, zaglądając do warsztatów 
swoich kolegów.
Wreszcie nadszedł umówiony termin. Z okien opadły 
zasłony, ukazując piękno kolorowych witraży. Ale 
bezspornie najpiękniejsze, najbardziej kształtnym i 
barwnym, był witraż tego ostatniego, niepozornego 
mistrza. 
Jakżeś to zrobił? – pytano go, a on tylko kiwał gło-

Aby Wielki Post był czasem sprzyjającym naszej przemianie, zgodnie z kryterium miłości 
i solidarności, jak uczy nas św. Ojciec Maksymilian.

25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego Najświętszej Maryi Pannie prawdy, 

że Pan Bóg wybrał Ją na Matkę Zbawiciela. To dzień w 
którym wspominamy rodzenie się nowego życia Jezu-
sa pod sercem Maryi. Staje się to możliwe dzięki pokor-
nemu przyjęciu przez Maryję woli Bożej. Zwiastowanie 
jest dniem radości Maryi, jest tryumfem wszystkich 
matek. Pozdrowienie anielskie uświęca miłość wszyst-
kich kobiet, głosząc chwałę Matki Jezusa.
W każdej kobiecie tkwi marzenie o macierzyństwie, 
gdyż ono jest najpiękniejszą pieśnią jaką przynosi 
nowe życie, dlatego każda kobieta widzi w zwiastowa-
niu nadzieję miłości, która staje się ciałem, światłem i 
krzyżem. To jest najwspanialsze wydarzenie w dziejach 
ludzkości – że Bóg przyjął wszystkie wymiary ludzkiego 
istnienia oprócz grzechu.
Święty Jan Paweł II w encyklice „Ewangelium Vite” ży-
cie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili 
swego istnienia, także w fazie początkowej, która po-
przedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy 
do Boga, bo Ten który przenika i zna, tworzy go i kształ-
tuje swoimi rękoma, że największym bezpieczeństwem 
zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli 
matce wolno zabić dziecko, to cóż może powstrzymać 
ciebie i mnie byśmy się wzajemnie nie pozabij ali. 
Jedynym, który ma prawo odebrać życie jest Ten, 
który je stworzył, nikt inny. Poraża mnie myśl o tych 
wszystkich, którzy zabij ają własne sumienia, aby móc 
dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz 
z Bogiem – Dawcą Życia. „Naród który zabij a własne 
dzieci jest narodem bez przyszłości”
Przeżywamy Wielki Post, czas odnowy i przebudzenia 
duchowego, do życia w Jezusie, że budzące się wokół 
nas nowe życie i Jezus pod sercem Maryi są dla nas 
zapewnieniem byśmy i my nie przespali czasu naszego 
zwiastowania, aby Pan Bóg wlał w nasze serca ducha 
wiary i nadziei.                                         Wybrała Jadwiga

Metanoja 
przemianaKażde życie 

jest święte i cenne
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wą i uśmiechał się nieśmiało. Skąd sprowadziłeś 
materiał?!
A z nikąd – odpowiedział. Ani jednego kawałka szkła 
nie kupiłem. Ja tylko codziennie chodziłem po ka-
tedrze i zbierałem te kawałki szkła, które wyście 
wyrzucili…
Dziś powiedzielibyśmy o recyklingu – powtórnym 
użyciu tego, co zostało odrzucone, ponownym pusz-
czeniu w obieg czegoś, co zeń wpadło. 
Na tym polega właśnie metanoja – przemiana, na-
wrócenie. Mam do dyspozycji materiał wyjściowy: 
samego siebie. Mam moje ciało, nie zawsze piękne, 
zdrowe, sprawne. Mam swój charakter – nieraz cierp-
ki lub uciążliwy. Mam swoje zdolności - nie jestem 
geniuszem. Mam swoją wiarę – mniejszą niż ułamek 
tkanki ziarna gorczycy. Mam miłość, która zwiędła, 
spalona egoizmem, uduszona obojętnością. 
Nie dostanę od Boga siebie na nowo. Muszę zbu-
dować jeszcze raz, ale nowej dostawy materiału 
nie będzie. Trzeba więc pozbierać się, poukładać, 
nareperować. I to jest właśnie przemiana, do której 
wzywa mnie Chrystus – nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię (Mk 1,15). Ks. Jacek Pędziwiatr

Modlitwa
O Panie spójrz na tę ziemię,
Na ludzi… błąkają się błądzą
I ślepi są, chociaż widzą
Czy tak to miało wyglądać?

Świat grzeszny mówiąc „To postęp”
Biegnie wciąż, pędzi, nie zwleka.
A w tym bezdusznym galopie
Człowiek zabija człowieka.

Nadziejo! Wiaro! Miłości!
Mam dążyć do konsensusu? 
Milczeć, czy krzyczeć w tłumie,
Co woła „Pozbądź się, usuń”?

O Panie to Twoje dzieci
Pokornie giną skulone
A my bezwzględnie jak Herod
Niszczymy nienarodzone.

Tworzymy wciąż wieżę Babel
Nam smołą pycha, cegłą popioły
Dziś także świat będzie płonął
Znów padną małe anioły.

Znów gaśnie maleńka miłość
Odchodzi cichutko, skrycie
„O Panie, my wiemy lepiej
Od kiedy życie jest życiem!” 

Boże, Twój lud niszczy piękno
Ty dałeś światu tę skazę?
Nie wierzę, że to ten człowiek
Co miał być Twoim obrazem…

Mój Panie, wiem, że jesteś ze mną
Więc przeciw mnie dziś nikogo
Czy jesteś także i z tym
Co wołać jeszcze nie mogą?

Wstanę, Ty mów gdzie się udać
Włóż powołanie w me ręce
Wskaż Ojcze moją Niniwę!
I ratujmy dziś małe serca!

Autor nieznany wyszperała Jadwiga

Aby Wielki Post był czasem sprzyjającym naszej przemianie, zgodnie z kryterium miłości 
i solidarności, jak uczy nas św. Ojciec Maksymilian.

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

Odeszli do wieczności:
 Żukowska Helena, l. 84, Sejny, 
  zm. 07/03/2021
 Fiedorowicz Tomasz, l. 46, Sejny, 
  zm. 10/02/2021

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofi arodawcom, którzy 
złożyli swoje ofi ary na remont naszej bazyliki 
w Roku Pańskim 2020: 

Misiukanis Renata,Sejny, Parkowa
Pietruszkiewicz Genowefa Józef,Żegary
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
Gruchacz Przemysław,Kraków, Kordiana
Sojka Zofi a,Sejny, Zawadzkiego
Sojka Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Szyryńscy Krystyna Andrzej,Gryszkańce
Czakis Ewa Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego
Żegarscy Wanda Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Delniccy Ewa Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Bartoszewicz Stefania ,Sejny, Pl. Św. Agaty
Szewczyk Ewa Stefania,Kraków, Dunin-Wąsowicza
Węgrzyk Małgorzata Dominik,Sejny, 1 Maja
Milanowscy Regina Henryk,Sejny, Ogrodowa
Nazaruk Ewa Jerzy,Sejny, Konarskiego
Mikołajczyk Leokadia Henryk,Sejny, Elektryczna
Poźniak Grażyna Czesław,Kolonia Sejny
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego

Zapowiedzi 
przedślubne:
Januszko Maciej, kawaler, Radziucie, Parafi a tut.
i Leszczyńska Monika, panna, Idzikowice, Parafi a Królewo.
Baranowski Leszek, kawaler, Strzelcowizna, Parafi a Mika-
szówka i Koncewicz Barbara, panna, Sejny, Parafi a tut.
Wojciechowski Mikołaj, kawaler, Suwałki, Parafi a NSPJ
i Miszkiel Kinga, panna, Suwałki, Parafi a NSPJ.
Radziwonowicz Marcin, kawaler, Krasnoborki, Parafi a Szta-
bin i Markiewicz Ewa, panna, Żegary, Parafi a tut.

Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Bykas Maria Tadeusz,Sejny, Łąkowa
Zielepucha Grażyna Witold,Sejny, Wojska Polskiego
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego
Miszkiel Helena,Iwanówka
Berezeccy Jarosław, Maria,Sejny, Konarskiego 
Szczerbińscy Helena Józef,Burbiszki
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Kamińska Anna ,Sejny, Wojska Polskiego
Derdzikowska Eugenia,Sejny, Parkowa
Iwaszewscy Halina Tadeusz,Sejny, Targowa
Kosińscy Krystyna Edmund,Sejny, Łąkowa
Rugienis Jadwiga ,Sejny, Konopnickiej
Wydro Paweł,Nowosady
Wyżlańscy Lilia Józef,Sejny, Zawadzkiego
Wydro Anna,Nowosady
Jodzio Helena Tadeusz,Sejny, Mickiewicza
Rapczyńscy Bogusława Andrzej,Daniłowce
Żagunis Lucyna Tomasz,Sejny, Zawadzkiego
Rutkowscy Halina Czesław,Sejny, Wojska Polskiego
Szułowicz Wiesława Czesław,Grudziewszczyzna
Wróblewscy Anna Radosław,Sejny, Wojska Polskiego
Bartoszewicz Stefania ,Sejny, Pl. Św. Agaty
Wydro Teresa Marek,Sejny, Konarskiego
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
Fiedorowicz Zofi a Leszek,Sejny, Wojska Polskiego
Misiukanis Renata,Sejny, Parkowa
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Milanowscy Regina Henryk,Sejny, Ogrodowa
Milanowscy Regina Henryk,Sejny, Ogrodowa
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Niczyporuk Dorota Daniel,Sejny, Wojska Polskiego
Czakis Ewa Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego
Rzeniecka Marianna,Sejny, Parkowa
Salwecka Barbara,Sejny, Wojska Polskiego
Łebska Weronika,Bubele
Jurkiewicz Janina Jan,Radziuszki
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego
Akcja Katolicka ,Sejny
Adukowska Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Miszkiel Zofi a Ryszard,Skustele 7
Szyłak Maria Stanisław,Sejny, Konarskiego 
Dulewicz Jadwiga Tomasz,Degucie 
Bartoszewicz Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
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INTENCJE  MSZALNE 21.03 - 04.04.2021
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 III 2021
07:00	 +Franciszek	(20	r.)	+Marianna	Chraboł
08:30	 +Józef	(8mc)	+Regina	Andrejczyk
10:00	 +Józef	Chmielewski	(gr)
10:00	 ŻEGARY:	+Aniela	Wiaktor	(miesiąc	od	pogrzebu)
11:30	 Za	parafian
12:00	 KRASNOWO:	Dziękczynna	z	prośbą	o	zdrowie	

i błog.	Boże	dla	Anny	Grablun	i	jej	dzieci	z	rodzinami
13:00	 LT:	+Michalina	Biernacka
17:30	 +Edward	+Eugenia	Popławscy
PONIEDZIAŁEK 22 III 2021
06:30	 +Witold	Juszkialis	(miesiąc	od	pogrzebu)
08:00	 O	dary	Ducha	Świętego	i	opiekę	Matki	Bożej	dla	

Tomasza	z	ok	urodzin
08:00	 +Eugenia	Stefańska	(5mc)
08:00	 +Stefania	(8	r.)	+Franciszek	(30	r.)	Iwaszewscy
08:00	 +Genowefa	Boraczewska	(miesiąc	od	pogrzebu)
17:30	 +Józef	Chmielewski	(gr)
17:30	 +Bożena	(5	r.)	+Ryszard	Szymańscy
17:30	 +Jan	Maksimowicz	(21	r.)	i	z	r.	Wirbałów
WTOREK 23 III 2021
06:30	 +Marian	Gibas	(2mc)
08:00	 +Bernard	Misiewicz	(3mc)
08:00	 +Antoni	Titarczuk	+Genowefa	+Adam	+Stanisław	

Święciccy
08:00	 +Jadwiga	+Mieczysław	Bulwin
17:30	 +Józef	Chmielewski	(gr)
17:30	 +Jan	Sidor	(21	r.)
17:30	 +Stefan	Sikorski	(18	r.)
17:30	 +Maria	Przezwicka	(miesiąc	od	pogrzebu)
ŚRODA 24 III 2021
06:30	 +Konstanty	Berezecki	(30	r.)	i	rodzice
08:00	 +Jerzy	Wilkiel	(4mc)
08:00	 +Regina	Miszkiel	(3mc)
08:00	 +Józef	Maksimowicz
17:30	 O	błog.	Boże,	dary	Ducha	Św.	i	opiekę	MB	dla	

Grzegorz	Gibasa	w	18	r.	urodz.	i	dla	rodziny
17:30	 +Józef	Chmielewski	(gr)
17:30	 +Dariusz	Mazurkiewicz	(4	r.)
17:30	 +Albina	Fidrych	(miesiąc	od	pogrzebu)
CZWARTEK 25 III 2021 ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
06:30	 za	wst.	MB	i	św.	Michała	Arch.	o	Boże	błog.	i zdro-

wie	dla	Heleny,	Agaty	i	Jakuba	z	rodzicami
08:00	 +Ludwik	+Anna	Wichert
08:00	 +Janina	Bartoszewicz	(9	r.)
08:00	 +Zofia	Luto	(18	r.)
08:30	 EGZEKWIE:	+Albin	Bałulis	i	rodzice
10:00	 +Józef	Chmielewski	(gr)
17:30	 Za	tegorocznych	Maturzystów
17:30	 +Stefania	Ordowska	(13	r.)	i	rodzice
17:30	 +Piotr	Kossa	(4mc)
PIĄTEK 26 III 2021
06:30	 +Stanisław	Czarniewski	(5mc)
08:00	 O	błog.	Boże,	opiekę	MB	i	zdrowie	dla	Aleksandry	

Gryguć	w	17	rocz.	ur.	i	dla	rodziny
08:00	 +Tomasz	Koneszko	(12	r.)
08:00	 +Jadwiga	+Wiktor	Burzyccy
17:30	 +Teresa	Senda	(4	r.)
17:30	 +Józef	Chmielewski	(gr)
17:30	 +Józef	+Bronisław	Andrulewicz	+Marek	Sapiega

SOBOTA 27 III 2021
06:30	+Henryka	(3mc)	+Wincenty	Juszkiewicz
08:00	 +Bernard	Kobeldis
08:00	 +Janina	Piotrowska	(16	r.)
08:00	 +Ryszard	Szurc	(21	r.)
08:00	 +Władysław	Maciukanis	(miesiąc	od	pogrzebu)
17:30	 +Józef	Chmielewski	(gr)
17:30	 +Dariusz	Tomczyk
17:30	 +Tadeusz	Jurgielanis	(1	r.)
NIEDZIELA PALMOWA 28 III 2021
07:00	 +Czesława	(10	r.)	+Stanisław	Ciesińscy	+Zofia	

Rułkowska	+Weronika	+Wincenty	Kap
08:30	 +Jadwiga	+Leonard	+Janusz	Obuchowscy	
	 	 +Halina	Błaszczak	+Jan	Witkowski
ŻEGARY:	+Emilia	Żukowska	(miesiąc	od	pogrzebu)
10:00	 +Zygmunt	Sojka	(1	r.)
11:30	 Za	parafian
KRASNOWO	12:00	+Józef	Chmielewski	(gr)
13:00	 LT:	+Piotr	Żardecki
17:30	 +Leokadia	(13	r.)	i	z	r.	Łebkowskich
WIELKI PONIEDZIAŁEK 29 III 2021
06:30	 +Stanisław	Czarniewski	(6mc)
08:00	 +Honorata	+Franciszek	+Piotr	z	r.	Wołągiewiczów
08:00	 +Helena	+Władysław	Wasilewscy
08:00	 +Józefa	+Józef	Baranowscy
17:30	 +Józef	Chmielewski	(gr)
17:30	 +Dariusz	Tomczyk	(4mc)
17:30	 +Józef	i	z	r.	Bizio
WIELKI WTOREK 30 III 2021
06:30	 +Zygmunt	Rzeniecki	(15	r.)
08:00	 +Władysław	(30	r.)	+Henryk	i	z	r.	Cichanowiczów	i	

Myszczyńskich
08:00	 +Zofia	Sidor	(4mc)
08:00	 +Andrzej	Kaczanowski	(3	r.)
17:30	 +Józef	Chmielewski	(gr)
17:30	 +Zygmunt	Szczudło	(3mc)	+Jadwiga
17:30	 +Antoni	Trejnowski	(14	r.)	+Barbara
WIELKA ŚRODA 31 III 2021
06:30	 za	wst.	MB	i	św.	Michała	Arch.	o	Boże	błog.	i	

zdrowie	dla	Heleny,	Agaty	i	Jakuba	z	rodzicami
08:00	 +Anna	Maciukanis	(4mc)
08:00	 +Szymon	Mazalewski	(2	r.)
08:00	 +Józef	Kostrzewski	(3	r.)
17:30	 O	błog.	Boże,	opiekę	MB	i	zdrowie	dla	s.	Zofii	

Rzeźnikiewicz
17:30	 O	Boże	błog.,	opiekę	MB	i	zdrowie	dla	Anieli	

Jakubowskiej	w	80	rocz.	urodzin
17:30	 +Antoni	Skrypko	(22	r.)
WIELKI CZWARTEK 1 IV 2021
19:00	 +Ks.	Sylwester	Domel	i	zm.	kapłanów	Parafii	

Sejneńskiej		
19:00	 +Antoni	+Stanisława	Budowicz
19:00	 +Albina	(40	r.)	+Antoni	i	z	r.	Niewulisów
WIELKI PIĄTEK 2 IV 2021
19:00	 LITURGIA	MĘKI	PAŃSKIEJ
WIELKA SOBOTA 3 IV 2021
19:00	 +Artur	Panczenko	(miesiąc	od	pogrzebu)
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 4 IV
06:00	 REZUREKCJA:	Za	parafian
08:00	 LT:	+Leokadia	Zdancewicz	(7	r.)
10:00	 +Władysława	Jastrzębska	(8mc)

11:30	 Dziękczynna	i	o	błog.	Boże,	opiekę	MB	i	zdrowie	
dla	Kazimierza	Andrukanisa	w	90	rocz.	urodz.

11:30	 Dziękczynna	i	o	Boże	błog.,	opiekę	MB	i	zdrowie	
dla	Czesława	Jurkiewicza	w	80	r.	urodzin	i	rodziny

17:30	 +Bronisława	Palewicz	(gr.)

INTENCJE MSZALNE  -  DOKOŃCZENIE

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Ekstremalna Droga Krzyżowa po raz pierwszy będzie zorganizowana w naszej Parafii w piątek przed 
Niedzielą Palmową - 26 marca. Ekstremalna, bo idzie się nocą zazwyczaj pojedynczo, oczywiście ma-

jąc w jakiejś odległości przed sobą i za sobą innych uczestników, ale generalnie jest to samotna wę-
drówka, w ciszy. Jest to czas na własne przemyślenia, medytację, rozważanie poszczególnych stacji męki 
Zbawiciela. Droga poprowadzi asfaltem, a więc trzeba mieć dobre i wygodne obuwie, ubiór w zależności 
od pogody, plecak swoich trosk i zmartwień. Będzie to na pewno niełatwa próba sił i woli, ale warto 
spróbować. Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się Mszą św. o godz. 19.00 w naszej Bazylice. Trasa 
44 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 map-
kę, także specjalny pakiet z rozważaniami poszczególnych stacji drogi krzyżowej. Chętnych prosimy o 
zgłaszanie się do p. Leszka Kuleszy. W niedzielę, 21 marca po sumie w sali domu parafialnego będzie 
spotkanie organizacyjne uczestników.

Uwaga Maturzyści! Otaczamy Was modlitwą przed niełatwą próbą, jaka Was 
wkrótce czeka. Msza św. za Was i z Wami w uroczystość Zwiastowania Pańskie-
go, 25 marca o godz. 17:30. Bóg Was kocha, warto się Jemu powierzyć.
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WIELKANOC 2021
„Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”

1.IV - WIELKI CZWARTEK
GODZ. 19.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ - święto Eucharystii i Kapłaństwa.
Po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji, tzw. 
Ciemnicy i adoracja do godz. 23.00. Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej według porządku:
21.00-22.00 Wspólnoty Wieczernikowe;
22.00-22.30 Wspóln. Intronizacji Chrystusa Króla;
22.30-23.00 Wspólnota Akcji Katolickiej
Okazja skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania 22.00-23.00.

2.IV - WIELKI PIĄTEK -  dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela. 

W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, jest to dzień smutku i żałoby, stąd zachowujemy 
post ścisły co do jakości jak i ilości.
Godz. 7.00 Jutrznia
Zapraszamy na adorację dzieci:
Godz. 10.30-11.00 kl. VI
Godz. 11.00-11.30 kl. V; Godz. 11.30-12.00 kl. III i IV
Godz. 12.00-12.30 kl. I i II
Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia – Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Godz. 18.00 - Droga Krzyżowa.
GODZ. 19.00 - LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do 23.00. Okazja do sakramentu 
pokuty i pojednania 22.00-23.00.

3.IV - WIELKA SOBOTA -  dzień adoracji Najświętszego Sakramentu 
        w Grobie Pańskim.

Godz. 7.00 – Jutrznia – zapraszamy na wspólną modlitwę Kościoła. Warto i w tym dniu za-
chować post tzw. paschalny, powstrzymując się od pokarmów mięsnych aż do zakończenia 
liturgii Wigilii Paschalnej. 
Przed południem zapraszamy na adorację młodzież:
9.30-10.00 kl. VII; 10.00-10.30 kl. VIII i klasy szkoły średniej
Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 12.00 co pół godziny do 15.00. 
W Żegarach liturgia Triduum we czwartek i piątek o g. 16.30, w sobotę o 22.00; 
w Krasnowie poświęcenie pokarmów o g.15.30.
WIGILIA PASCHALNA – GODZ. 19.00 
Liturgia Światła (na zewnątrz świątyni); 
Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystii.
Na liturgię Wigilii Paschalnej przynosimy ze sobą świece paschalne i naczynie na wodę 
święconą.

4.IV - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
- procesja rezurekcyjna i Msza św. Zmartwychwstania o godz. 6.00. 
W języku litewskim rezurekcja o g. 8.00. 
Następne Msze św. 10.00;11.30; 17.30.
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SIEWCA

Obmywanie nóg
Obmywanie nóg opisuje jedynie Ewangelia Jana. 

Brak jest przy tym jednoznacznej interpretacji 
gestu Jezusa. Obecnie większość teologów opowiada 
się za symbolicznym znaczeniem czynności Jezusa, 
odsuwając na drugi plan wyjaśnienia socjologicz-
no-kulturowe oraz sakra-
mentalne. Warto jednak 
poznać te interpretacje 
szczególnie w sytuacji, 
kiedy często nie są one 
sprzeczne i wzajemnie 
uzupełniają się.
Interpretacje socjologicz-
no-kulturowe szukają od-
niesień Jezusowego gestu 
umycia nóg w kulturze 
żydowskiej oraz grec-
ko-rzymskiej. Gest ten 
może być znakiem zmia-
ny statusu Piotra i aktem 
gościnności, ale również 
rytem budującym przy-
należność do wspólnoty.
Wśród interpretacji sym-
bolicznych najczęściej 
widzi się gest Jezusa, jako 
znak Jego pokory. Do in-
terpretacji symbolicznych 
należy także propozycja 
gdzie umycie nóg uczniom jest symbolem przygoto-
wania uczniów do głoszenia Ewangelii, czy postulat 
Augustyna, aby widzieć tutaj znak nawracania się i 
odpuszczania grzechów.
Interpretacje sakramentalne składają się zasadniczo 
z dwóch podejść. Jedno popularne w starożytności za-
kładało, że obmycie nóg było kolejnym sakramentem. 
Dziś dominuje pogląd, że choć obrządek nawiązuje do 
sakramentów sam ma sens niesakramentalny. Tym 
niemniej myśliciele chrześcijańscy zwracają uwagę 
na nawiązanie do sakramentu chrztu. Interpretacje 
sakramentalne wskazują również na nawiązanie 
do Eucharystii (u Jana w opisie Ostatniej Wieczerzy 
nie ma wątków eucharystycznych, obecnych Ewan-

geliach synoptycznych). W końcu umycie nóg to akt 
wyjątkowy i jednorazowy, którym Jezus ustanowił 
uczniów – kapłanów do sprawowania Eucharystii.
Część teologów skłania się ku interpretacji gdzie 
można utożsamić obmycie ogólne z sakramentem 

chrztu, zaś obmycie stóp 
z sakramentem pokuty. 
Przez wieki dominowały 
dwa sposoby wyjaśniania 
tego tekstu. Ujęcie do-
słowne gdzie gest Jezusa 
jest znakiem jego pokory 
i służby oraz interpretacja 
sakramentalna (chrzciel-
na i pokutna). W XX 
w. osiągnięto zupełnie 
zaskakujący konsensus. 
Umycie nóg uczniom jest 
obecnie wyjaśniane, jako 
symbol czy też metafora 
śmierci krzyżowej Jezusa i 
jej zbawczych skutków, tj. 
oczyszczenie z grzechów. 
Powyższa symboliczna 
interpretacja współgra 
jednak z dwoma trady-
cyjnymi interpretacjami.

W świetle tych informacji 
myślę, że każdy może osobiście zinterpretować ten 
rzadki i nietuzinkowy obraz. Warto zauważyć, że 
obraz kompozycyjnie podzielony jest na pół. Z lewej 
strony Piotr, któremu Jezus umył nogi ma aureolę 
świętości nad głową. To symbol znaczenia gestu Jezus 
w zestawieniu z pozostałymi uczniami, którzy nie 
mają aureol. Owalna obwoluta obrazu jest również 
podzielona na pół. Część z uczniami czekającymi 
na obmycie nóg jest ciemna, zaś część z Jezusem i 
Piotrem jest jasna. W przypadku naszego obrazu 
mamy przykład okcydentalizacji sztuki na kresach 
wschodnich – temat jest popularny w prawosławiu, 
ale przejęty i namalowany w stylistyce łacińskiej.
   Marcin Błaszczyk

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”


