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ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

PARAFIALNY 
ODDZIAŁ AKCJI 

KATOLICKIEJ
SEJNY

Drodzy Parafianie i Goście,
Niech Chrystus Zmartwychwstały króluje w naszej  

umiłowanej Ojczyźnie, w naszych sercach.
„Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,  

o Królu Zwycięzco, bądź nam litościwy”.
W nadziei na zwycięstwo w tym ciężkim czasie próby

ALLELUJA !!!
Wasi duszpasterze



2 SIEWCA  

 

BĄDŹ CZŁOWIEKIEM MODLIT W Y
• Jeżeli chcesz umieć znosić cierpliwie przeciwności i troski życia doczesnego
• Jeżeli pragniesz mieć siłę do zwalczania nieprzyjaciela duszy i natarczywości ducha
• Jeżeli chcesz umorzyć własną wolę z jej skłonnościami i pożądliwościami
• Jeżeli chcesz poznać się na chytrości szatana i zniweczyć jego zasadzki
• Jeżeli chcesz być wesoły i z przyjemnością pędzić życie pokutne
• Jeżeli chcesz odegnać od siebie te próżne myśli
• Jeżeli chcesz karmić swą duszę miodem pociech, mieć dobrą myśl i pragnienia
• Jeżeli chcesz wzmocnić i zabezpieczyć swoją odwagę w dziełach Bożych
• Jeżeli chcesz pozbyć się złych skłonności, a nabyć cnoty

Bądź człowiekiem modlitwy! Przez nią bowiem odbieramy łaskę Ducha Świętego, oświecającą nas we 
wszystkim; więcej powiem: jeśli chcesz wznieść się do wysokiej kontemplacji i cieszyć się rozkosznymi 
rozmowami z Niebieskim Oblubieńcem Bądź człowiekiem modlitwy.                 Św. Bonawentura

PRAWDY WIARY

Wraz z przyjściem Jezusa Izrael staje wobec 
nowego faktu: Czas się wypełnił i bliskie jest 

królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię! (Mk 1,15). Tym orędziem Jezus rozpoczyna 
swoje mesjańskie posłannictwo. „Mesjasz” znaczy 
„Namaszczony”, „Uświęcony przez Ducha Bożego”. 
I Jezus ukazuje się w takim świetle od momentu 
swojego chrztu (Łk 3,21b-22); Otworzyło się niebo 
i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej 
niby gołębica. Lecz jesteśmy dopiero na początku; 
prawdziwy chrzest, który Jezus otrzyma, dokona 
się na Golgocie. Ma On tego świadomość: Chrzest 

mam przyjąć, i jakiej dozna-
ję udręki, aż się to stanie 
(Łk 12,50). Całe życie Jezu-
sa, od poczęcia (Łk 1,35; Mt 
1,20) aż do śmierci (J 19,30), 
będzie naznaczone tą niewy-
powiedzianą i zażyłą obec-
nością Ducha Świętego.
Między początkiem a koń-
cem Jezus idzie pośród 
swojego ludu i razem z nim 
trudną drogą królestwa. 
To jest myśl, która stale 
Mu towarzyszy; królestwo 
Boże! Co oznacza dla Nie-
go to wrażenie, które stara 
się wszystkim przybliżyć za 
pomocą pozornie łatwego 

języka przypowieści? Mówi On, że królestwo Boże 
podobne jest do… (Mt 13). Tyle mówią te słowa. 
A fakty wskazują na to, że Jezus głosi obecność 
królestwa, które już się urzeczywistnia: Jeśli Ja pal-
cem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przy-
szło już do was królestwo Boże (Łk 11,20; 12,28). 
Wypędzanie złych duchów i uzdrawianie chorych 
zwiastuje jego nadejście. Wymiary fizyczny i du-
chowy, których Jezus dotyka swoimi czynami oraz 
słowami, wskazują na to, że przywraca On człowie-
kowi swoją godność. 

Z książki Wierzę.

Teraz jest czas królestwa
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J 20,19-31

Było to wieczorem 
owego pierwszego 

dnia tygodnia. Tam gdzie 
przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z 
obawy przed Żydami. Je-

zus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». 
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 
zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: «Pokój wam!». Po tych słowach tchnął na nich i 
powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni 
więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!». Ale 
on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie 
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu 
dniach, kiedy byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, 
Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i 
rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza” «Podnieś 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją 
do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». 
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział 
mu Jezus «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli». I tyle innych znaków, których 
nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. 
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 
Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Kamieniem węgielnym jest Chrystus, ukrzyżowany i zmar-
twychwstały. Pytajmy siebie zatem czy budujemy na 

tym kamieniu węgielnym? Czy też odrzucamy ten kamień? 
Kiedyś w taki wieczór jak dzisiaj, w oktawę niedzieli wielka-
nocnej, przyszedł Chrystus ponownie do wieczernika, gdzie 
byli zgromadzeni Apostołowie i rzekł do Tomasza: Noli esse 
incerdulus, sed Fidelis Odpowiedział Tomasz: „Pan mój i 
Bóg mój”. Odtąd Chrystus stał się kamieniem węgielnym 
jego życia. Oby na każdym z nas wypełniły się słowa Chry-
stusowe powiedziane do Tomasza: „Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli”!           Homilia 18 IV 1982

Pierwszego dnia po 
szabacie, wczesnym 

rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdale-
na udała się do grobu i 
zobaczyła kamień odsu-

nięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona 
Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował i rzekła 
do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy gdzie Go 
położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli 
do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do 
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. 
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płót-
nami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył 
do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z umarłych.
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Jan, naoczny świadek Chrystusowego zmartwychwstania, 
jedyny pośród dwunastu znajduje się na Kalwarii przy boku 

Matki Chrystusa, Jest świadkiem śmierci i pogrzebu. Jest 
jednym z pierwszych świadków „pustego grobu”. Pisze sam 
o sobie: „Ujrzał i uwierzył”, dodając zarazem: „Dotąd bowiem 
nie rozumieli jeszcze Pisma, (które mówi), że On (Jezus) ma 
powstać z martwych”. Tak więc nie z Pisma wie o zmartwych-
wstaniu – lecz z autopsji,. Był świadkiem naocznym. Napisze 
kiedyś w swoim liście o tym, „cośmy usłyszeli o Słowie życia, 
co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego 
dotykały nasze ręce”.        Homilia, 18 IV 1982

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

– 4 KWIETNIA 2021
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
       – 11 KWIETNIA 2021

J 20,1-9
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K ALENDARZ LITURGICZNY

Wspomnienia pielgrzyma (1)

Wiele lat temu or-
g a n i z o w a ł e m 

grupy pielgrzymów i 
uczestniczyłem w piel-
grzymkach do sank-
tuariów w kraju i Eu-
ropie. Ten cykl wspo-
mnień, rozpoczynam 
od Sanktuarium św. 
Teresy od Dzieciątka 
Jezus we Francji. 
Lisieux, miasto na 
północny zachód od 
Paryża w odległości 
około 250 km. Piękny, 
niewielki kościół przy-
klasztorny Sióstr Kar-
melitanek. W kościele, 
po prawej – szklany sarkofag z ciałem „śpią-
cej” świętej Teresy. Obok kościoła znajduje 
się muzeum poświęcone św. Teresie, gdzie 
zapoznaliśmy się z historią życia świętej. Uro-
dziła się w styczniu 1873 roku w Alencon 
na północy Francji. Mając zaledwie 15 lat 
wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Wybrała 
sobie niezwykłą drogę do świętości – po-
przez „małe” drobne uczynki i „małe” ciche 
ofiary, takie jak ona sama – mała i najmłod-
sza w klasztorze. Zmarła w 24 roku życia. 
Jest patronką misji katolickich. Przemiany 
wewnętrzne, jakie się dokonały w jej życiu, 

odzwierciedla autobiografia „Dzieje duszy”. 
Zwiedziliśmy dużą neogotycką bazylikę pod 
wezwaniem św. Teresy, jest to wielka bu-
dowla, bazylika zajmuje 4500 m2, jest długa 
na 95 m. i ma 52 m szerokości , wspaniały 
wystrój , piękne witraże. Zarówno tu w ba-
zylice, jak i w małym kościele, modliliśmy się 
indywidualnie, złożyliśmy bukiet kwiatów 
przed sarkofagiem św. Teresy. Była to piel-
grzymka 40 pszczelarzy z Polski. W bazylice 
sejneńskiej od 1936 roku jest ołtarz św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus. Wspomnienie świętej 
obchodzimy 1 października.        E. Klimaniec

4.04 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; 1 Kor 5,6b-8; J 20,1-9;
5.04 – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Słowo Boże: Dz 2,14.22b-32; Mt 28,8-15;
6.04 – WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
Słowo Boże: Dz 2,36-41; J 20,11-18;
7.04 – ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
Słowo Boże: Dz 3,1-10; Łk 24,13-35;
8.04 – CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Słowo Boże: Dz 3,11-26; Łk 24,35-48;
9.04 – PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Słowo Boże: Dz 4,1-12; J 21,1-14;
10.04 – SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
Słowo Boże: Dz 4,13-21; Mk 16,9-15;

11.04 – ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Słowo Boże: Dz 4,32-35; J 20,19-31;
12.04 – PONIEDZIAŁEK
Słowo Boże: Dz 4,23-31; J 3,1-8;
13.04 – WTOREK
Słowo Boże: Dz 4,32-37; J 3,7b-15;
14.04 – ŚRODA
Słowo Boże: Dz 5,17-26; J 3,16-21;
15.04 – CZWARTEK
Słowo Boże: Dz 5,27-33; J 3,31-36;
16.04 – PIĄTEK
Słowo Boże: Dz 5,34-42; J 6,1-15;
17.04 – SOBOTA
Słowo Boże: Dz 6,1-7; J 6,16-21;

Bazylika św. Teresy z Lisieux
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja!
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przy-
byłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość 
o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cier-
pieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania 
życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.
Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja 
będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, 
abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. 
Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan 
z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, 
która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzymy.

1Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżywamy Święte Triduum Paschal-
ne. Naszym kapłanom za posługę w tych dniach, szczególnie w konfesjonale. Siostrze Barbarze, paniom Mariom, 

panu kościelnemu, panu organiście oraz tym, którzy pod kierunkiem ks. Mariusza przygotowali ołtarz adoracji, grób 
Pański, posprzątali kościół i przystroili go kwiatami, a byli to w tym roku rodzice młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania: Andruczyk Wojciech, Budowicz Marzena, Iwaszewski Marcin, Modzelewska Anna, Niechciałkowska 
Justyna, Zaborowska Iwona, a także panowie ze Służby Liturgicznej: Marian Uroda, Grzegorz Żegarski i Rafał Cze-
ropski. Bóg zapłać wszystkim.

2Jutro Poniedziałek Wielkanocny, drugi dzień świąt. Msze św. jak w niedzielę. Tradycyjnie ofiary na tace będą 
przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski, wysłuchamy także listu Rektora KUL-u.

3Cały tydzień wielkanocny to jedne wielkie święto, czyli oktawa (osiem dni) aż do Niedzieli Bożego Miłosierdzia. 
Dobrze byłoby w tym czasie uczestniczyć w Eucharystii, przyjmować Komunię św. i jak najobficiej czerpać z owo-

ców największej tajemnicy wiary, jaką jest Zmartwychwstanie Chrystusa, aby na niej jak na fundamencie budować 
swoje relacje z Bogiem i ludźmi. W piątek wielkanocny post nie obowiązuje.

4Przyszła niedziela to uroczystość Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią 
deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica 

zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Do-
świadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec 
Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu 
ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, 
drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia. Bądźcie 
świadkami miłosierdzia!”  Przygotowujemy się do tej uroczystości przez Nowennę (dziewięć dni) - codziennie o godz. 
15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do udziału w tej modlitwie.

5Przed 11 laty dotknęła nas tragedia katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem, w której zginęli Prezydent Rzeczpo-
spolitej Lech Kaczyński z Małżonką i cała delegacja udająca się do Katynia, miejsca zbrodni na polskich oficerach 

w 1940 roku. W piątek, 9 kwietnia o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w ich intencji, a po niej złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy przy Pomniku Katastrofy pod Smoleńskiem.

6Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w ostatnim czasie na potrzeby naszej Parafii, zarówno na tacę, 
jak też w kopertach do tego przeznaczonych, czy też na konto bankowe Parafii. Dzięki temu jakoś udaje się nam 

wypełniać zobowiązania finansowe i opłacać rachunki. 
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Doświadczenie Golgoty dla większości uczniów Je-
zusa było przerażające. Mimo że Mesjasz wcześniej 

wielokrotnie zapowiadał swoją mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie, oni szybko doszli do przekonania, że ich 
przygoda z Jezusem zakończyła się po Jego śmierci, i 
ze strachu po prostu uciekli. 
Jednak nie sądźmy apostołów zanim nie spojrzymy na 
własne życie. Zawsze łatwiej jest wierzyć, kiedy się nam 
dobrze powodzi i kiedy nie mamy problemów. Jednak 
bardzo często ciężka, nieuleczalna choroba lub śmierć 
bliskiej osoby wywraca nasze życie do góry nogami. 
Są dwie drogi wyjścia z takich sytuacji. Jedna to pozo-
stać w tajemnicach bolesnych, ulec rozpaczy i bezna-
dziei. Drugą wskazali uczniowie, którzy powoli wchodzili 
w tajemnice chwalebne, odkrywając prawdziwe oblicze 
Zmartwychwstałego. 

Światło Zmartwychwstałego
Uczniowie po wydarzeniach Wielkiego Piątku przeby-
wali zamknięci w Wieczerniku. Bali się śmierci. Wy-
starczyłby jeden donos i oni także mogliby skończyć 
na krzyżu. Woleli się nie wychylać i czekać na rozwój 
wydarzeń. 
Maria Magdalena i inne kobiety były mniej pragma-
tyczne. Poszły do grobu, by namaścić ciało Chrystusa. 
Odczuwały ból odejścia Nauczyciela. One pierwsze 
zobaczyły pusty grób i usłyszały nowiną o zmartwych-
wstaniu. To dzięki nim uczniowie przypomnieli sobie 
słowa Mistrza, że po trzech dniach powstanie z grobu.
Zmartwychwstanie jest decydującym momentem w 
życiu dojrzałego chrześcijanina. Wtedy zaprasza on 
Boga do zakamarków swojej duszy, aby światło Je-
zusa uwolniło go z niewoli grzechu, z niedojrzałości i 
zamknięcia na Boże miłosierdzie. 

Chrześcijanin czczący krzyż nie jest miłośnikiem śmierci. Kontemplując mękę i śmierć 
Zbawiciela, wypatruje Jego zmartwychwstania. Jest zatem miłośnikiem życia.

Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego: po-
wstał, nie ma Go tu” (Mk 16,6). „Prawica Pańska moc 

okazała!” (Ps 118). Na to miejsce, „gdzie był położony” 
(por. Mk 16,6), pielgrzymują wieki. Pokolenia stają 
wobec pustego grobu, tak jak kiedyś stanęli pierwsi 
świadkowie. W tym roku, bardziej niż kiedykolwiek, 
idziemy w pielgrzymce do grobu Chrystusa. Wracamy 
do najpierwszych, obwieszczonych pobożnym Nie-
wiastom słów, z których rosło orędzie wielkanocne. 
Odkupienie wyrasta z Krzyża - a wypełnia się w Zmar-
twychwstaniu. Oto człowiek został odebrany śmierci 
- oddany życiu. Oto człowiek zostaje odebrany grze-
chowi - oddany Miłości. Wy wszyscy, którzy gdzie-
kolwiek wstępujecie w mroki śmierci, słuchajcie: 
Chrystus zmartwychwstał! Wy wszyscy, którzy ży-
jecie z brzemieniem grzechów, słuchajcie: Chrystus 
zwyciężył grzech w swym Krzyżu i Zmartwychwsta-
niu. Poddajcie się Jego mocy! Świecie współczesny! 
Poddaj się Jego mocy! Im bardziej odkrywasz w sobie 
zastarzałe struktury grzechu, im bardziej wyczuwasz 
grozę śmierci na horyzoncie swych dziejów - poddaj 
się Jego mocy! O Chryste, któryś w swym Krzyżu 
przyjął nasz ludzki świat - świat wczorajszy, dzi-
siejszy i jutrzejszy: stary świat grzechu, pozwól mu 
istnieć na nowo w Twym Zmartwychwstaniu! Pozwól 
mu stawać się nowym przez każde serce człowieka 
nawiedzone mocą Odkupienia. 

Jan Paweł II

Odkryć  
oblicze  
Chrystusa

Chrystus  
Zmartwychwstały  

zwyciężył śmierć
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Ustanowienie w pierwszą niedzielę po Wielkano-
cy święta Miłosierdzia Bożego to realizacja woli 

Pana Jezusa. Wyraził ją podczas objawień skierowa-
nych do św. Siostry Faustyny Kowalskiej, co sekretar-
ka Jezusa Miłosiernego odnotowała w swoim „Dzien-
niczku”. W 1985 roku papież Jan Paweł II wprowadził 
to święto dla diecezji Polskich, a 30 kwietnia 2000 
roku – w dniu kanonizacji Siostry Faustyny ustano-
wione dla całego Kościoła powszechnego. 
W ten sposób wypełnił pragnienie Jezusa, który w ob-
jawieniach mówił do św. Faustyny: „Pragnę, ażeby 
pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Mi-
łosierdzia, pragnę, aby to święto Miłosierdzia było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szcze-
gólnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwar-
te są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe 
morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miło-
sierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi 
i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win 
i kar. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, 
przez które płyną łaski” (Dz 699).
W to święto Miłosierdzia, może przechodzisz przez 
ten dzień jak przez zwykły czas wolny od pracy, mijasz 
go, nie zauważając, że jest inny niż wszystkie. Spójrz 
w tę stronę, skąd spływa na ciebie wielkie światło. Tej 
niedzieli Bóg zatrzymuje się przy Tobie, wyciąga rękę 
i chce ci podarować dar swojego miłosierdzia. Czeka 
na ciebie każdego dnia i możesz usłyszeć że Boże 
Miłosierdzie jest ostatnią deską ratunku – dla mnie i 
dla ciebie.                    Jadwiga

Chrześcijanin czczący krzyż nie jest miłośnikiem śmierci. Kontemplując mękę i śmierć 
Zbawiciela, wypatruje Jego zmartwychwstania. Jest zatem miłośnikiem życia.

Odkryć  
oblicze  
Chrystusa

Święto Bożego Miłosierdzia

Oczekiwanie na Pocieszyciela
Wpatrywanie się w Chrystusa Zmartwychwstałego 
pozwala nam na nowo odkryć prawdziwe motywy wiary. 
Pęd życia nie ułatwia zastanawiania się nad sprawa-
mi najważniejszymi. Często wiara wydaje się sprawą 
oczywistą, wyssaną z mlekiem matki. Niektórzy dziwią 
się, że wielu, szczególnie młodych ludzi, przeżywa 
kryzysy wiary. 
Tajemnice chwalebne Różańca pozwalają stanąć nad 
pustym grobem Jezusa oraz na górze wniebowstąpienia 
i zapytać: dlaczego wierzę w Boga i ufam Bogu? Czy 
tylko dlatego, że otrzymuję od Niego rozmaite dary? A 
może dlatego, że nie wyobrażam sobie niedzieli bez pój-
ścia do kościoła? Co bym zrobił, gdybym nie otrzymał od 
Boga łaski, o którą Go proszę? Czy dalej bym kochał?
To ważne pytania. Maria Magdalena i apostołowie trwali 

przy Jezusie, mimo że odszedł. Wprawdzie długo wpa-
trywali się w niebo bo mieli świadomość, że nic nie 
będzie już takie jak wcześniej ale wierzyli, że przyjdzie 
Paraklet, który ich uzdolni do kochania i trwania przy 
Mistrzu.

Wspólnota Miłości
Uczniowie oczekiwali na Pocieszyciela razem z Mary-
ją. Tajemnica Zesłania Ducha Świętego uświadamia 
nam wartość wspólnoty Kościoła. Ona jest dla nas 
gwarancją, że trwamy i wzrastamy w miłości do Boga. 
Jest także pomocą w realizacji przykazania miłości, 
które ucieleśnia się na drodze umierania dla własnego 
egoizmu i szukania dobra drugiej osoby dla niej samej. 
Apostołowie zebrani w Wieczerniku na modlitwie razem 
z Maryją są ikoną naszych wspólnot. Wspólnoty są 
otwarte na działanie Ducha Świętego, który uświęca 
każdego wierzącego. 

Ks. Łukasz Wiśniewski MIC
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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

Odeszli do wieczności:
UZiniewicz Maria, l. 59, Berlin, 

17/03/2021
UGilis Anna, l. 91, Jenorajście, 

18/03/2021
UMaciukanis Biruta, l. 96, Żegary, 20/03/2021
UBuchowska Janina, l. 89, Sejny, 20/03/2021
UJakubowski Jan, l. 67, Sejny, 23/03/2021
UMiezio Krystyna, l. 66, Sejny, 24/03/2021
UKoneszko Helena, l. 87, Sejny, 25/03/2021
UKaufman Genowefa, l. 85, Lasanka, 26/03/2021
UBocheńska Antonina, l. 77, Radziucie, 27/03/2021
USitek Zbigniew, l. 61, Sejny, 28/03/2021
URuszczewski Grzegorz, l. 58, Sejny, 29/03/2021

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

Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Poźniak Grażyna Czesław,Kolonia Sejny
Gryszkiewicz Ewa Romuald,Klejwy
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Buchowscy Daniela Witold,Sejny, Grodzińskiego
Kaufman Anna Adam,Sejny, Wojska Polskiego
Brunejko Irena Aleksander,Sejny, Zawadzkiego
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego
Żegarscy, Grudziewszczyzna
Brunejko Dorota Józef, Bubele
Modzelewscy Anna Sławomir,Sejny, Konopnickiej
Tarasiewicz Bogumiła,Sejny, Konarskiego
Przeborowscy Krystyna Zenon,Sejny, Konopnickiej
Niczyporuk Dorota Daniel,Sejny, Wojska Polskiego
Jurkiewicz Henryka Eugeniusz,Sejny, Grodzka
Bartoszewicz Stefania ,Sejny, Pl. Św. Agaty
Miszkiel Helena,Iwanówka
Korzeccy Helena Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Misiukanis Renata,Sejny, Parkowa
Plesiewicz Mieczysław,Sejny, Konopnickiej
Fiedorowicz Halina Jan,Sejny, Emilii Plater
Dochód Dorota Andrzej,Sejny, Grodzińskiego
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki

Sewastynowicz Lucyna Franciszek,Sejny, Konarskiego
Czakis Ewa Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego
Tomczyk Lucyna Andrzej,Sejny, Broniewskiego
Fiedorowicz Stefania Ryszard,Sejny, Wojska Polskiego
Żukowska Zofia,Bubele
Krutul Marian,Sejny, Wojska Polskiego
Romański Józef,Skustele
Nazaruk Ewa Jerzy,Sejny, Konarskiego
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Poźniak Grażyna Czesław,Kolonia Sejny
Dulewicz Jadwiga Tomasz,Degucie
Moroz Helena Romuald,Zaleskie
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Fidrych Ryszarda,Sejny, Wojska Polskiego
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego
Zielińscy Renata Andrzej,Sejny, Młynarska
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Borowscy Maria Grzegorz,Romanowce
OFIARY ZŁOŻONE NA POTRZEBY PARAFII W 2021
Motuk Krystyna Ryszard,Jodłowa 200,00
Biliński Adam,Warszawa 50,00
Palanis Alicja Jerzy,Wojska Polskiego 100,00
Adamowicz Maria,Wojska Polskiego 1000,00
Wołągiewicz Bożena Czesław,Zaleskie 200,00
Gaber Halina Jan,Łąkowa 30,00
Gryziewicz Agnieszka Radosław,Konarskiego,200,00
Dąbrowscy Bożena Stanisław,Zawadzkiego,200,00
Jurkiewicz Henryka Eugeniusz,Grodzka,100,00
Bartoszewicz Stefania,Pl. Św. Agaty ,50,00
Korzecka Helena,Zawadzkiego,50,00
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Żwirki i Wigury,100,00
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary ,15,00
Zawadzcy Małgorzata Cezary,Nowa ,150,00
Derdzikowska Eugenia,Parkowa,100,00
Kuczyńscy Maria Jan,Grodzińskiego,200,00
Iwaszewscy Halina Tadeusz,Targowa,100,00
Kozłowscy Teresa Janusz,Mickiewicza,100,00
Misiukanis Renata,Parkowa,50,00
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki,30,00
Burdyn Barbara Stanisław,Grodzińskiego,50,00
Czakis Ewa Zdzisław,Piłsudskiego ,50,00
Miszkiel Regina,Konarskiego,100,00
Bałulis Janina,Cisowa,50,00
Kotarska Elżbieta,Wojska Polskiego,100,00
Stefańscy Dorota Zbigniew,Kielczany,100,00
Karłowicz Marianna Józef,Konarskiego,50,00
Urwanowicz Halina Eugeniusz,Zawadzkiego,100,00
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  4-18.04.2021
NIEDZIELA WIELKANOCNA, 4 KWIETNIA 2021
06:00 REZUREKCJA: Za parafian
06:00 +Jan Wojciechowski (rocz.)
08:00 LT: +Leokadia Zdancewicz (7 r.)
10:00 +Władysława Jastrzębska (8 mc)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

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

Czesława Jurkiewicza w 80 r. urodzin i dla całej rodziny
17:30 +Bronisława Palewicz (1 gr.)
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 5 KWIETNIA 2021
07:00 +Józef Sienkiewicz (10mc)
07:00 +Bronisława Palewicz (2gr.)
08:30 +Stanisław Moniuszko (6mc)
10:00 +Zofia +Józef Szyryńscy +Czesława +Stanisław 

Szułowicz, rodzice i rodzeństwo
11:30 +Tomasz (16 r.) +Anna + Stanisław Żeladonis
KRASNOWO: +Alojzy +Anna
13:00 LT: +Alojzy Misiukanis (2mc)
17:30 +Zbigniew Wałukanis +Andrzej Łabanowski
WTOREK WIELKANOCNY, 6 KWIETNIA 2021
06:30 +Jadwiga Milewska (7mc)
08:00 +Szymon Matulewicz (8mc)
08:00 +Zofia (14 r.) +Marian +Henryk Makarewicz
08:00 +Stanisława (2 r.) +Antoni Strękowscy
17:30 +Bożena (3 r.) i z r. Gryguciów i Rogulskich
17:30 +Bronisława Palewicz (3gr)
17:30 +Paweł i z r. Koneszko i Kućmierz
ŚRODA WIELKANOCNA, 7 KWIETNIA 2021
06:30 +Leokadia Kryścio (3mc)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Aliny Pietre-

wicz i rodziny
08:00 +Zofia Okulanis
08:00 +Józefa Popiel
08:00 +Jerzy +Józef Janczulewicz +Wojciech Klimasara
17:30 +Bronisława Palewicz (4gr)
17:30 +Henryka Staniewicz
17:30 +Maria Plesiewicz (13 r.)
CZWARTEK WIELKANOCNY, 8 KWIETNIA 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 +Edmund Sapiega (11 r.) i rodzice
08:00 +Krystyna Kowalczyk (8 r.)
08:00 +Anna Wilkiel
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Małgorzaty 

Krywanis w 60 r. ur. i dla rodziny
17:30 +Józef Wołyniec + Gabriela Janczulewicz
17:30 +Bronisława Palewicz (5gr)
17:30 +Tomasz Fiedorowicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Grzegorz Buchowski (11 mc)
PIĄTEK WIELKANOCNY, 9 KWIETNIA 2021
06:30 +Bronisława Palewicz (6gr)
08:00 +Euzebiusz Myszczyński (9mc)
08:00 +Józef Miszkiel (27 r.)
08:00 +Ryszard Miszkiel i rodzice
08:00 +Helena Żukowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisław Iwaszewski (3mc)
17:30 +Marian Święcicki
17:30 +Marianna Radzewicz +Henryk i z r. Radzewiczów 

i Dulewiczów

SOBOTA WIELKANOCNA, 10 KWIETNIA 2021
06:30 +Bronisława Palewicz (7gr)
08:00 +Wanda Tawrel (5mc)
08:00 +Janina +Marianna +Antoni Pachuccy +Helena 

+Aleksander Letkiewicz
08:00 +Józef Szczerbiński
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Jarosław Fidrych (8mc)
17:30 +Jerzy Makowski (1 r.)
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 11 KWIETNIA
07:00 +Bronisława Palewicz (8gr)
07:00 +Zenon Miszkiel (8mc)
08:30 +Paweł Żegarski (18 r.)
10:00 +Dariusz Tomczyk
11:30 Za parafian
KRASNOWO:
13:00 LT: +Michalina Biernacka
17:30 +Zofia Sienkiewicz (10mc)
PONIEDZIAŁEK 12 KWIETNIA 2021
06:30 +Danuta Janiszewska (21 r.) +Jadwiga +Franciszek 

i z r. Wojciechowskich
08:00 +Franciszek Budowicz (25 r.)
08:00 +Biruta (10 r.) i z r. Jasiewiczów
08:00 +Emilia Kamińska i rodzice
08:30 +Maria Ziniewicz (pogrzebowa)
17:30 +Bronisława Palewicz (9gr)
17:30 +Julian Krzywak
17:30 +Piotr Dubowski (23 r.)
WTOREK 13 KWIETNIA 2021
06:30 +Jerzy Klimko (2mc)
08:00 +Wincenty Kowalewski
08:00 +Halina Jatkowska (1 r.)
08:00 +Ryszard Maksimowicz (8 r.)
08:30 EGZEKWIE: +Józef Jarzębowicz (50 r.)
17:30 +Bronisława Palewicz (10gr)
17:30 +Modesta +Stanisław i z r. Masalów i Łabanowskich
17:30 +Józef +Aleksandra +Adolf i z r. Jarzębowiczów
ŚRODA 14 KWIETNIA 2021
06:30 +Marian Gobczyński (12 r.)
08:00 +Helena Krejczman (6 mc) +Witold (20 r.)
08:00 +Leszek i z r. Pardo, Paprotków, Bogdańskich, 

Kubraków, Rosiów, Malinowskich
08:00 +Jan Bugielski (4 r.)
08:30 +Stanisław Luto (pogrzebowa)
17:30 +Bronisława Palewicz (11gr)
17:30 +Jerzy +Zofia Okulanis
17:30 +Józef Korzeniecki (2mc)
17:30 +Zdzisław Jankowski
17:30 +Stanisław Sznejkowski (4mc)
CZWARTEK 15 KWIETNIA 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 +Janina +Antoni +Henryk +Roman Dziczkowscy
08:00 +Tadeusz +Józef i z r. Rasiulów
08:00 +Piotr Żardecki (3mc)
17:30 +Bronisława Palewicz (12gr)
17:30 +Łucja Krutul dziękcz. za jej życie i o życie wieczne
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla r. Krutulów i Waśkielów
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PIĄTEK 16 KWIETNIA 2021
06:30 +Halina Czajkowska
08:00 +Stefania Czakis +Janina i z r. Polakowskich
08:00 +Marianna (4 r.) +Antoni Przeorscy +Aleksandra 

+Franciszek Turowicz
08:00 +Janina +Antoni +Henryk +Roman Dziczkowscy
17:30 +Bronisława Palewicz (13gr)
17:30 +Stanisław Kowalski (2mc)
17:30 +Anna (10 r.) +Piotr Jakubowscy +Henryk (4 r.) 

+Helena +Paweł Kabrońscy +Janina +Włodzimierz 
Stefanowicz

SOBOTA 17 KWIETNIA 2021
06:30 +Janina Kisielewska (4mc) i z rodziny
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Jerzy Sikorski
08:00 +Bronisława Palewicz (14gr)

08:00 +Aniela Wiaktor (2mc)
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz i z r. Czernialisów
17:30 +Jan Witkowski (5 mc)
17:30 +Jan Kruza
NIEDZIELA 18 KWIETNIA 2021
07:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Grażyny i Czesława w 39 r. ślubu i dla rodziny
07:00 +Antoni Okulanis (51 r.)
08:30 +Bronisława Palewicz (15gr)
10:00 +Helena Szyryńska
ŻEGARY: +Anna Gilis (miesiąc od pogrzebu)
11:30 Za parafian
KRASNOWO:
13:00 LT: +Aniela Szydłowska (4mc)
17:30 +Józefa Kamińska (7mc)

I N T E N C J E  M S Z A L N E  -  D O KO Ń C Z E N I E Ekstremalna Droga Krzyżowa 2021

Zastanawiamy się niejednokrotnie, co to Miłosierdzie. Często kojarzy nam się ze współczuciem dla biednych, 
ubogich. Ale to nie tak, bowiem Miłosierdziem jest sam Bóg, Miłosierdzie to Miłość, która rzeczywiście pochyla 

się nad słabością, niedolą materialną i duchową, nad cierpieniem. Na ziemi przez cały czas naszego pobytu dozna-
jemy różnych przejawów Bożego Miłosierdzia.

Począwszy od łaski wystarczającej do zbawienia każdemu człowiekowi. Bóg w swej miłości pragnie, by nasz sąd, 
ten ostateczny, był dla nas jak najłagodniejszy i zakończył się otrzymaniem jak największej nagrody. Dobry Bóg 
pełen miłosierdzia niechętnie posługuje się karą, jest cierpliwy, przebacza nam grzechy, daje czas na nawrócenie, 
na duchowe dojrzewanie i na naprawianie wyrządzonego zła, ponadto pozwala nam wynagradzać tym, których 
dotknęło spowodowane przez nas zło, tym, których przez swoje działanie skrzywdziliśmy, pogrążyliśmy w niedo-
statku, biedzie, problemach, smutku. Robi to w celu ocalenia nas od wiecznego potępienia. Objawia się nam jako 
Bóg „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4), jako „Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy” (2 Kor 1,3).

To wypływające z Bożego Miłosierdzia dzieło ratowania człowieka dokonało się i nadal dokonuje się przez Jezusa 
Chrystusa i zesłanego nam Ducha Świętego. Jezus Chrystus, który będzie naszym Sędzią, jest też naszym Obrońcą, 
naszym Rzecznikiem. Dlatego kto w Nim szuka oparcia, znajdzie je, wejdzie na drogę dobra. Dostąpi w konse-
kwencji zbawienia. Jezus jest naszym pokojem, gdyż w Nim w sposób doskonały objawia się BOŻE MIŁOSIERDZIE. 
On napełnia miłosierną miłością Boga ludzkie serce, które jest otchłanią nieustannie wystawioną na pokusę zła. 
Pouczenie św. Jana jest nadal aktualne: „Dzieci moje, piszę wam to, dlatego żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet 
ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” (1 J 2,1).

Nic tak nie jest nam potrzebne, jak Boże Miłosierdzie – ta miłość łaskawa, współczująca, kierująca na drogę ku 
świętości. Patrząc na obraz Miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące łaskami, w głębi duszy możemy 
usłyszeć to, co słyszała święta Siostra Faustyna: „Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z Tobą.” (Dz. z. II). Kto 
szczerym sercem odpowie: JEZU UFAM TOBIE, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków. A zatem każdy z nas 
może i powinien umieć odczytać miłosierdzie skierowane do niego przez Boga, poznać Jego życzliwość i dobroć, 
bo wtedy idzie do Boga z ufnością.
W Bogu znajduje Ojca, który kocha, przebacza, umacnia w walce z grzechem i pomaga Swoją wszechmocą osią-
gnąć wieczne zbawienie. A więc Miłosierdzie Boże to jest to, czego oczekujemy i czego mamy doświadczać, co 
mamy rozumieć i rozpoznawać. Bóg nie karze, Bóg nas doświadcza swoją miłością. Pytanie jest tylko jedno: czy my 
to przyjmujemy, czy odrzucamy?     
        Piotr Blachowski, portal wiara.pl

Miłosierdzie Boże - czym jest?
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SIEWCA

Złożenie do grobu, św. Nikodem

Prezentowany obraz jest dolnośląską XIV stacją 
Drogi Krzyżowej wzorowaną na Drodze Krzyżo-

wej Felixa Antona Schefflera z 1757 roku. W pionowej 
kompozycji ukazana została scena złożenia bladego 
ciała Jezusa do grobowca przez Józefa z Arymatei 
i Nikodema. Towarzyszą 
im Maria, Jan Apostoł i 
Maria Magdalena. W 
malarstwie postacie Józe-
fa z Arymatei i Nikodema 
są najczęściej przedsta-
wiane razem właśnie w 
scenie złożenia Chrystusa 
do grobu. Skłoniło mnie 
to do zainteresowania 
się osobą Nikodema. Jest 
to postać biblijna wspo-
minana kilkukrotnie w 
Ewangelii Jana. Poszu-
kując dalszych informa-
cji o Nikodemie odkryłem 
książkę Jana Dobraczyń-
skiego pod tytułem „Listy 
Nikodema”. Kilka wersów 
Ewangelii Jana stało się 
dla Dobraczyńskiego in-
spiracją do uczynienia 
Nikodema narratorem 
ponad 500 stronnicowej 
powieści. 
Jest to powieść epistolar-
na, w której Nikodem, szanowany członek Sanhe-
drynu i faryzeusz opisuje w kolejnych listach do 
przyjaciela Justusa swoją historię. Jest ona spleciona z 
wydarzeniami biblijnymi począwszy od działalności 
Jana Chrzciciela aż po ukrzyżowanie Jezusa i okres 
bezpośrednio po nim następujący. Dobraczyński ko-
rzystając z formy osobistych listów narratora, którym 
jest Nikodem prowadzi nas przez wybrane wydarze-
nia Nowego Testamentu opowiadane przez pryzmat 
Nikodema. Nasz bohater jest bezpośrednim lub po-
średnim świadkiem dobrze znanych z kart Ewangelii: 
cudów, kazań, wreszcie sądu nad Jezusem i Jego 

śmierci na krzyżu. Wydarzenia i informacje z Biblii 
są bardzo sprawnie wplecione w karty powieści tak, 
że czytelnik nie ma wrażenia sztuczności czy braku 
realizmu. Na wyróżnienie zasługuje również ogrom-
na praca Dobraczyńskiego w zakresie historiografii i 

dbałości o oddanie realiów 
ówczesnej Judei. Nie to jest 
jednak najciekawsze w tej 
książce. Jest ona pisana z 
punktu widzenia poboż-
nego, uczonego w piśmie i 
szanowanego Żyda, który 
mimo wykształcenia, sta-
tusu społecznego i mate-
rialnego nie potrafi przez 
większość czasu zrozumieć 
słów Nauczyciela. Z jednej 
strony Nikodem widzi, że 
Nazarejczyk jest posta-
cią wyjątkową, być może 
kolejnym prorokiem, ale 
chwilę później następuje 
zwątpienie i ucieczka od 
nurtujących umysł pytań 
do bezpiecznego i konfor-
mistycznego świata. W 
tym sensie Nikodem jest 
alter ego współczesnego 
człowieka, z jego rozter-
kami, ale i biernością 
i ucieczką od trudnych 

pytań czy wyborów. Książka Dobraczyńskiego nie 
jest łatwa i lekka. Wymaga skupienia, uwagi i wy-
ciszenia. Szczególnie pierwsze listy wydają się być 
momentami nużące, ale warto przez nie przebrnąć, 
bo im dalej tym książka staje się bardziej żywa. Będąc 
świeżo po lekturze, z czystym sumieniem polecam 
„Listy Nikodema” – to przykład solidnej polskiej 
literatury. Książka jest również dostępna za dar-
mo w postaci audiobooka. Profesjonalnie czytana z 
subtelnym podkładem muzycznym jest podzielona 
na 29 części, w większości nie dłuższych niż godzinę.

   Marcin Błaszczyk

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”


