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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.

18 kwietnia Mk 12,13-17 Jak bardzo tęsknię za Niebem? Jezu, proszę Ciebie, aby moja codzienność 
wyrażała, jak bardzo Twoja bliskość jest mi droga. Że ponad Ciebie nie ma dla mnie nić ważniejszego. 

24 kwietnia Mk 12,18-27 Wystawiać Boga na próbę. Dyktować Mu warunki, Jezu, oby moje serce było 
jak najdalej od takiego sposobu myślenia i postępowania. Jestem gotowy na wszystko, co związane jest 
z moim życiowym powołaniem.

30 kwietnia Mt 5,33-37 Potrzebuję Twojego wsparcia, aby być człowiekiem jednoznacznym. Jezu, pomóż 
mi wypełnić Twój nakaz: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. 

PRAWDY WIARY

Jezus zmartwychwstały zwraca się do niewiasty 
– oblubienicy: „Udaj się do moich braci i powiedz 

im: Mój Ojciec i wasz Ojciec, mój Bóg i wasz Bóg”. 
Powierza jej mandat głoszenia 
i świadczenia o zmartwychwstaniu. 
Opowiadanie o Zmartwychwstaniu 
jest wydarzeniem stanowiącym, 
podwaliną braterstwa w Kościele. 
Nie przypadkiem słowo „bracia”, 
które wskazuje na więź Jezusa 
i Jego uczniów, pojawia się w Ewan-
gelii Jana po raz pierwszy właśnie 
w tym momencie. „Bracia” zmar-
twychwstałego Pana są więc nie 
tylko adresatami posłannictwa i ke-
rygmatu (głoszenia) paschalnego, 
lecz oni rodzą się i żyją w kręgu tej 
myśli, która ciągle na nowo głosi 
ojcostwo Boga w odniesieniu do 
Jezusa i do ludzi. Jest to wspaniałe 
splatanie się tego ojcostwa Bożego, 
które stanowi centrum paschalnego 
opowiadania i ewangelicznego bra-
terstwa, które jest owocem posłannictwa Niewiasty 
– Kościoła. Kościół Paschy jest braterską komunią, 
a nie przede wszystkim stowarzyszeniem, które 
zaspakaja potrzeby i braki społeczeństwa, lecz 
miejscem przebaczenia i świętowania. Niewiasta – 
Matka – Kościół ciągle na nowo musi rodzić braci 
poprzez swe pielgrzymowanie i przepowiadanie; 

Kościół paschalny istnieje przede wszystkim po 
to, aby być żywym i pulsującym sercem komunii. 
Z pewnością pomaga on wszystkim potrzebującym, 

których spotyka na swej drodze, z absolutną bezin-
teresownością, lecz czyni to w tym celu, aby innym 
podpowiedzieć i wyznać wobec siebie samego, że 
wszyscy potrzebujemy większego daru: daru bra-
terstwa i komunii. Potrzeba chleba, pomocy, troski, 
pociechy rodzi ciągle nowe potrzeby.

Z książki Wierzę.

Udaj się do moich braci i powiedz im
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J 10,11-18

Jezus powiedział: «Ja 
jestem dobrym paste-

rzem. Dobry pasterz daje 
życie swoje za owce. Na-
jemnik zaś i ten, kto nie 
jest pasterzem, do którego 

owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza 
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka 
dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja 
jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie 
znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec; a Ja znam Ojca. Życie 
moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z 
tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu 
mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego 
miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem 
znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od sobie je 
oddaję. Mam moc je oddać i mam moc znów je odzyskać. 
Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Obraz „pasterza” jest przeciwstawiony obrazowi „najemni-
ka” i służy do podkreślania całej głębokiej troski Jezusa 

o swoją trzodę, którą my jesteśmy aż do punktu całkowitego 
oddania siebie samego za nasze zbawienie. „Dobry pasterz 
daje życie swoje za owce”. Do nas należy uznać w Nim 
jedynego naszego Pana i postępować „za Jego głosem” (por. 
J 10,4), unikając przypisywania tych cech jakiemukolwiek 
najemnikowi, który ostatecznie „nie troszczy się o owce” 
(por. J 10,12), lecz tylko o swoją korzyść. A to rozważanie 
doprowadza nas do zrozumienia drugiego obrazu – „bramy”. 
Przez Niego jedynie mamy dostęp do Ojca (por. Ef 2,18; 1 
P 3,18). Czy wystarczy patrzeć tylko na ten obraz, i może 
pozwolić sobie zachwycić się nim? Trzeba coraz bardziej 
wydobywać z niego to wezwanie Boże, które jest wpisane 
głęboko w ten wspaniały obraz biblijny. Trzeba usłyszeć to 
wezwanie. Trzeba go przyjąć jako skierowanie do każdego z 
nas. Przyjąć je sercem i życiem. To wszystko ma konkretne 
następstwa dla naszej egzystencji chrześcijańskiej. Przede 
wszystkim trzeba nieustannie wzmacniać naszą więź  

Uczniowie opowiadali, 
co ich spotkało w dro-

dze i jak poznali Jezusa 
przy łamaniu chleba. A 
gdy rozmawiali o tym, On 
sam stanął pośród nich 

i rzekł do nich: «Pokój wam». Zatrwożonym i wylękłym 
zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 
«Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą 
się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: 
to Ja jestem. Dotknijcie Mnie: duch nie ma ani ciała ani 
kości, jak widzicie że Ja mam». Przy tych słowach pokazał 
im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie 
wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu 
coś do jedzenia?». Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 
Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie 
znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z 
wami; Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie 
w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy 
oświecił ich umysły, aby zrozumieli Pisma. I rzekł do nich: 
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie 
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, 
począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego». .
REFLEKSJA NIEDZIELNA

W centrum naszej wiary znajduje się zmartwychwstanie 
Chrystusa, przez które Bóg sam dał świadectwo Ukrzy-

żowanemu. Świadectwo Boga Żywego potwierdziło w zmar-
twychwstaniu prawdę Ewangelii, którą głosił Jezus z Nazaretu. 
Potwierdziło prawdę wszystkich Jego czynów i wszystkich 
Jego słów. Potwierdziło prawdę Jego misji. Zmartwychwstanie 
dało definitywny i najpełniejszy wyraz tej mocy mesjańskiej, 
która była w Jezusie Chrystusie. On był naprawdę posłany 
przez Boga. I Boże jest słowo, które pochodzi z Jego ust. 
Prośmy, by przez zmartwychwstanie Chrystusa odnowiła się 
w was wiara, która oświeca drogi naszego życia i skieruje je 
ku Bogu Żywemu. Homilia 18 IV 1982

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 18 IV 2021 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 25 IV 2021

Łk 24,25-48

z Chrystusem Dobrym Pasterzem i czynić to w każdej okoliczności naszego życia, zarówno kiedy się znajdujemy nad 
„spokojnymi wodami”, jak wtedy, kiedy mielibyśmy znaleźć się w „ciemniej dolinie”. On istotnie zawsze jest naszym 
Pasterzem, a my powinniśmy być zawsze owcami należącymi do Niego. Na drugim miejscu trzeba modlić się za tych, 
którzy w Kościele pełnią posługę pasterską. Na trzecim miejscu, konieczną jest rzeczą modlić się w szczególny sposób o 
powołania do kapłaństwa służebnego, ażeby nie zabrakło pasterzy w Kościele. Homilia 10 V 1981
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K ALENDARZ LITURGICZNY

Wspomnienia pielgrzyma (2)
W czasie 3 dniowego pobytu w Paryżu na-
szej pielgrzymki, zwiedzaliśmy największe 
zabytki. Notre – Dame (Nasza Pani), to go-
tycka archikatedra w Paryżu. Jedna z najbar-
dziej znanych katedr na świecie. Wzniesiono 
ją na wyspie rzeki Sekwany w latach 1163 – 
1330.  Trójnawowa katedra ma 130 metrów 
długości, 48 metrów szerokości, sklepienia 
w głównej nawie mają wysokość 35 metrów, 
12 dużych bocznych kaplic. Fasadę Katedry 
tworzą dwie wieże mające po 70 metrów 
wysokości, na ich szczyt prowadzą schody 
– 387 stopni. Pięknie prezentują się witraże i 
rozety, zwłaszcza olbrzymia rozeta północna 
– Rose w prawej wieży, która ma średnicę 
9,6 metra, nocą mieni się świetlnymi bar-
wami. Innym bardzo ważnym elementem 
katedry jest 15 dzwonów, największy z nich 
waży 1915 kg, najmniejszy 763 kg. W wieży 
południowej znajduje się ważący 13 ton dzwon 
Bourdon. Dzwony dzwonią trzy razy dziennie, 
a Bourdon tylko na wielkie święta. Olbrzymie 
organy pochodzące z XVIII wieku, mają 8000 
piszczałek i 5 klawiatur. Wielkie prezbiterium, 
w którym na głównym ołtarzu pod krzyżem 
PIETA – Maryja trzymająca na kolanach Jezusa 
zdjętego z krzyża. 15 sierpnia w uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny od-
bywa się tradycyjne, wielkie pielgrzymowanie 
ulicami Paryża z dużą figurą Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem Jezus.

Najcenniejszą relikwią od 1230 roku jest „koro-
na cierniowa”, doznająca wielkiego kultu. Prze-
chowywana w skarbcu, ale była wystawiana w 
ołtarzu w pierwsze piątki miesiąca i w Wielkim 
Poście. Świątynia odwiedzana była przez prze-
szło 12 mln turystów rocznie, w sezonie letnim 
do 30 tysięcy osób dziennie.

15 kwietnia 2019 r. Katedra Notre – Dame 
stanęła w płomieniach i doznała poważnych 
zniszczeń. Jednak tuż po katastrofie francuskie 
władze zadeklarowały chęć przywrócenia jej 
dawnej świetności, co prawdopodobnie zajmie 
wiele lat.         E. Klimaniec

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 18.IV. 
Słowo Boże: Dz 3,13-15.17-19; 1J 2,1-5; Łk 24, 35-48;
PONIEDZIAŁEK, 19.IV.
Słowo Boże: Dz 6, 8-15; J 6, 22-29;
WTOREK, 20.IV.
Słowo Boże: Dz 7,51-8,1a; J 6, 30-35;
ŚRODA, 21.IV.
Słowo Boże: Dz 8,1b-8; J 6,35-40;
CZWARTEK, 22.IV.
Słowo Boże: Dz 8,26-40; J 6,44-51;
PIĄTEK, 23.IV. - UR. ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Słowo Boże: Dz 1,3-8; J 12,24-26;
SOBOTA, 24.IV. - WSP. ŚW. JERZEGO, MĘCZENNIKA
Słowo Boże: Dz 9, 31-42; J 6,55.60-69;

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA  - 25.IV.
Słowo Boże: Dz 4,8-12; 1J 3,1-2; J 10,11-18;
PONIEDZIAŁEK, 26.IV.
Słowo Boże: Dz 11,1-18; J 10,1-10;
WTOREK, 27.IV.
Słowo Boże: Dz 11,19-26; J 10,22-30;
ŚRODA, 28.IV. - WSP. ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORT 
Słowo Boże: Dz 12,24-13,5a; J 12,44-50;
CZWARTEK, 29.IV. - ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY ZE SIENY 
Słowo Boże: 1J 1,5-2,2; Mt 11,25-30;
PIĄTEK, 30.IV.
Słowo Boże: Dz 13,26-33; J 14,1-6;
SOBOTA, 1.V. - WSP, ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA
Słowo Boże: Rdz 1,26-2,3; Kol 3,14-15.17.23-24; Mt 13,54-58;
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucha-
rystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. 

W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej 
ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

2Nasi lektorzy przygotowali fragmenty z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Można je zabrać przed 
wyjściem z kościoła, żeby codziennie je rozważać i uczynić z nich inspirację do osobistej modlitwy.

3W piątek, 23 kwietnia uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i naszej diecezji 
ełckiej. Główne uroczystości odbędą się w Ełku, w katedrze św. Wojciecha. Msza św. o godz. 18.00, wcześniej o 

17.30 Nieszpory - wszystkie uroczystości będą w katedrze, a więc bez procesji, która zawsze była z kościoła Najśw. 
Serca Pana Jezusa. Oczywiście graniczenia wynikają z uwagi na obostrzenia sanitarne. Jest to także dzień imienin 
Biskupa Jerzego, prosimy o pamięć modlitewną w intencji naszego Pasterza.

4Niedziela Czwarta Wielkanocna, 25 kwietnia to Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna tydzień modlitw o 
powołania do służby Bożej w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie Dobrym Pasterzem, który zna 

swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w 
Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów. Modlitwa za powołanych i o nowe powołania jest 
kluczowa w trosce o życie Kościoła i sprawowaną liturgię. Do święceń diakonatu w diecezji ełckiej przygotowuje 
się jeden kandydat, a do święceń kapłańskich również jeden diakon. Módlmy się za młodych, aby rozważyli w swoim 
sercu, czy być może kogoś z nich wzywa Pan Jezus do tej szczególnej służby w Jego Kościele.

5Trwa okres wielkanocny. Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa musi być w nas żywa. Starajmy się żyć w łasce 
uświęcającej. Skorzystajmy ze spowiedzi wielkanocnej - codziennie rano i przed wieczorną Mszą św. jest okazja 

do spowiedzi św. Okres wielkanocny trwać będzie do 23 maja. 

6W miesiącu maju, uważanym za najpiękniejszy w roku i poświęconym szczególnej czci Matki Bożej będziemy 
gromadzić się na nabożeństwa majowe codziennie po wieczornej Mszy św., a w niedzielę o 17.00. Zorganizujmy 

też „majowe” w domu, w rodzinie - ważne to jest dla rozbudzenia pobożności maryjnej zwłaszcza wśród dzieci i 
młodzieży. Stosowne też będzie „majowe” na wioskach, przy krzyżu czy kapliczce.

7W pierwszym tygodniu maja są dni szczególnie ważne w naszej pobożności: pierwsza sobota miesiąca - 1 maja - 
wieczorna Msza św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z medytacją i różańcem. Pierwszy czwartek 

przypada 6 maja, po Mszy wieczornej nabożeństwo z modlitwą o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, 
zwłaszcza z naszej Parafii. Pierwszy piątek przypada 7 maja, okazja do spowiedzi św. jak zawsze rano przed Mszą 
św. i po południu od 15.30, a potem Msza św. o 16.00 dla dzieci i młodzieży i wieczorna Msza św. z „majowym” o 17.30. 
Będzie także adoracja Najśw. Sakramentu w ołtarzu głównym po Mszy św. o godz. 8.00 do Mszy św. o godz. 16.00.

8 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, zarówno na tacę, w kopertach do tego 
przeznaczonych, czy na konto bankowe (wówczas te ofiary są wpisane do księgi ofiarodawców). Zachęcamy do 

korzystania z terminala płatniczego, a więc w formie bezgotówkowej, czy to w niedzielę przy wejściu do kościoła, 
czy też w kancelarii np. zamawiając intencję mszalną. 

9Trwają prace remontowe w naszym klasztorze, są one bardzo zaawansowane. Izolacja fundamentów i ścian 
wewnątrz, jak i zewnątrz budynku. Wzmocniona została więźba dachowa. Są to prace trudne, czasochłonne i nie-

zbędne. Proszę gorąco o modlitwę w bezpiecznym prowadzeniu remontu i o błogosławieństwo Boże dla wykonawców.

BURMISTRZ MIASTA SEJNY ZAPRASZA na badania okulistyczne wykonywane przez lekarza okulistę: bezpłatnie 
dla osób 55+, pozostałe osoby 50 zł. Badania odbędą się w Ośrodku Kultury w Sejnach, ul. 1 Maja 17 dnia 25 kwietnia 
2021 r. Zapisy pod nr tel. 87 516 20 73. Koordynator: Pani Barbara Miszkiel. Zachęcamy, aby skorzystać z okazji 
przebadania swojego wzroku.
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Łaska gwarantowanej obecności Jezusa 
Chrystusa jest nam dana podczas każdej 
Eucharystii.
Wierzę
„To jest Ciało moje” (Mt 26,26), 
mówi Jezus, podając aposto-
łom chleb. Jak zareagowali? 
Zrozumieli? Wątpili? „ Bierzcie 
i jedzcie” (Mt 26,26) – co wte-
dy czuli, słysząc, że to już nie 
jest chleb? To poczucie świa-
domej tajemnicy, czegoś, co 
nas przekracza, a jednak jest 
w zasięgu ręki i towarzyszy 
ludziom wszystkich czasów. 
W jednym z warszawskich 
kościołów pewien człowiek, 
przyjmując Komunię Świętą 
nie mówi „amen”, lecz „wie-
rzę”. Jest to najbardziej od-
powiednia postawa: wierzę, 
że to Ty! Obyśmy w takich 
emocjach przeżywali w Eu-
charystii drogę prowadzącą 
do zjednoczenia w Komunii 
Świętej.

We dwoje
Co jednak możemy zrobić 
po przyjęciu do serca Ciała 
Pana Jezusa? Wszystko, co 
zaproponuję – zależnie od zewnętrznych warunków. 
Cisza, moment na osobistą modlitwę, nie śpiewać, 
ale się wyciszyć. Zdać sobie sprawę, że jest to łaska: 
dar i owoc cierpienia Boga, który wydał się na śmierć, 
aby być ze mną. On mi ofiarował siebie. Dostępuję 
zaszczytu – podobnie jak Maryja – moje ciało jest 
miejscem dla Jego Ciała. Z pewnością może pojawić 
się uczucie wyrażone przez św. Piotra, św. Pawła 
i setnika w słowach: „Panie nie jestem godzien…” 
(por. Łk 5,8;2, Mt 8,8). Nie należy jednak skupiać się 
w tej chwili na swojej godności lub niegodności, a całą 

„Kto jesteś Panie?” – pyta oślepiony Szaweł podczas pierwszego spotkania z Chrystu-
sem. Bezpośrednie spotkanie z Nim jest celem życia każdego człowieka. Szaweł miał 

łaskę nadnaturalnego doświadczenia mocy Boga. My borykamy się z tęsknotą i pragnie-
niem, a przecież codziennie możemy spotkać Zmartwychwstałego. I nie tylko spotkać.

Święty Wojciech był słowiańskiego pochodzenia. 
Imię brzmiało „Vojtech”, co oznacza „pocieszenie 

wojska”, pod takim imieniem jest znany u Słowian. 
Na jego pierwotną formację miała wpływ duchowość 
świętych Cyryla i Metodego, promieniująca na Czechy 
z sąsiednich Wielkich Moraw. Później ruch Cluny, który 
prowadził do świętego Benedykta. Zatem to dwie uzu-
pełniające się formy kultury formowały św. Wojciecha. 
Jest wzorem intelektualisty, który został biskupem, 
głosicielem Ewangelii i reformatorem, który przez 
całkowite oddanie własnego życia stał się męczenni-
kiem za sprawę Chrystusa. Pełen miłosierdzia wobec 
wszystkich, był również gotów bronić z mocą godno-
ści i praw każdego człowieka, przeciwstawiając się 
prześladowaniom i wyzyskowi ze strony możnych. Jest 
przykładem dla nas, w jaki sposób angażować się w 
prawdziwe pojednanie między ludźmi i chrześcijanami. 
Owo wielkie światło i siłę ducha czerpał ze studiów, 
kontemplacji i surowego życia, a także z absolutnej 
wierności Kościołowi i Papieżowi. Już zmiany miejsca 
pobytu w jego życiu świadczą wyraźnie o tych moty-
wach działania; dzielił swe życie między działalność 
misjonarską, a spokój kontemplacji u boku Namiest-
nika Chrystusowego w Rzymie, gdzie spędził kilka lat 
w klasztorze w Awentynie. Sam powróciwszy do Czech, 
założył w pobliżu Pragi w Brevnowie klasztor (992 – 
993), który stał się ośrodkiem promieniowania chrze-
ścijaństwa także na Wschód. Jan Paweł II

Codziennie  
spotykam  

Zmartwychwstałego

Święty Wojciech 
biskup i męczennik
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Twoja bowiem obecność jest mi konieczna, abym o 
Tobie nie zapominał. Ty wiesz, jak łatwo opuszczam 

Ciebie. Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i po-
trzebuję Twojej pomocy, abym tak często nie upadał. 
Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim życiem, bo 
bez Ciebie popadam w zniechęcenie.
Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim światłem, bo 
bez Ciebie pogrążam się w ciemności. Pozostań ze mną, 
Panie, aby mi wskazać Twoją wolę. Pozostań ze mną, 
Panie, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą. 
Pozostań ze mną, Panie, bo bardzo pragnę Ciebie miło-
wać i zawsze być z Tobą. Pozostań ze mną, Panie, jeżeli 
chcesz, abym Ci dochował wierności. Pozostań ze mną, 
Panie, albowiem dusza moja, choć taka biedna, pragnie 
być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości.
Pozostań ze mną, Panie Jezu, albowiem ciemność za-
pada i dzień się już kończy… to znaczy, że życie mija, 
a zbliża się śmierć, sąd, wieczność, toteż muszę odzy-
skać siły, by w drodze nie ustać, stąd potrzebuję Ciebie. 
Ciemność zapada i śmierć się zbliża. Lękam się mroków, 
pokus, oschłości, krzyży, cierpień, toteż tak bardzo po-
śród nocy wygnania potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu.
Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ pośród nocy tego 
życia, wśród zagrożeń potrzebuję Ciebie. Spraw, abym 
poznał Ciebie – tak jak Twoi uczniowie – przy łamaniu 
chleba, to znaczy w Komunii Eucharystycznej, aby była 
ona światłem rozpraszającym ciemności, wspierająca 
mnie siłą i jedyną radością mego życia.
Pozostań ze mną, Panie, ponieważ w godzinę śmierci 
chcę być z Tobą zjednoczony przez Komunię albo cho-
ciaż przez łaskę i miłość.
Pozostań ze mną, Jezu. Nie proszę Cię o Boskie pocie-
chy, bo nie zasługuję na nie, ale o dar Twojej obecności. 
O tak! Bardzo Cię o to proszę! Pozostań ze mną, Panie, 
Ciebie tylko szukam, Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej 
woli, Twego serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję i nie 
pragnę innej nagrody niż większego miłowania Ciebie. 
Miłością mocną, praktyczną, z całego serca – na ziemi, 
aby potem zawsze i doskonale miłować Ciebie przez 
całą wieczność. Amen.                                     św. ojciec Pio

„Kto jesteś Panie?” – pyta oślepiony Szaweł podczas pierwszego spotkania z Chrystu-
sem. Bezpośrednie spotkanie z Nim jest celem życia każdego człowieka. Szaweł miał 

łaskę nadnaturalnego doświadczenia mocy Boga. My borykamy się z tęsknotą i pragnie-
niem, a przecież codziennie możemy spotkać Zmartwychwstałego. I nie tylko spotkać.

Codziennie  
spotykam  

Zmartwychwstałego

Pozostań ze mną, Panie.

uwagę poświęcić przychodzącej do serca Światłości. 
To dobry sposób uwielbienia Boga i wyrażenia wobec 

Niego wdzięczności. Spośród 
wielu imion i tytułów Jezusa 
Chrystusa wybierzmy ten, 
który w danym dniu jest dla 
nas odpowiedni (np. „mój 
Król”, „Przyjaciel”, „najdroższy 
Lekarz”, „jedyny Zbawiciel”). 
Ważne, aby Pan Jezus nie 
był dla nas jakimś duchem 
czy ideą, ale konkretną osobą. 
Cały czas Komunii Świętej 
jest przeznaczony na wdzięcz-
ność, na jak najszczersze 
otwarcie serca i zaproszenie 
Jezusa do każdej sfery na-
szego życia.

We wspólnocie 
Kościoła
Naszą modlitwę można 
ukierunkować w zależności 
od okresu liturgicznego, jaki 
właśnie przypada lub świę-
towanych uroczystości. Są 
też takie chwile, w których 
nic nie trzeba mówić, wystar-
czy tylko trwać w jedności jak 
przyjaciele, którzy po prostu 
są razem ze sobą. 

Oprócz osobistego wymiaru Komunii Świętej jest 
też wspólnotowy, przecież tak wiele osób przyjęło 
do swych serc tego samego Boga – podziękujmy 
więc razem! Wtedy jest miejsce na wspólną modlitwę 
lub śpiew. 
Jak w całym życiu duchowym, tak w tym wyjątko-
wym momencie Komunii z Jezusem nie ma jednej 
zasady, drogi czy sposobu. Warto więc wsłuchać 
się w miłość, która prowadzi do nowych miejsc. 
Dla niektórych taką nowością i pomocą mogą być 
gotowe modlitwy. 

O. Łukasz Przybyło CMF
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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

04/04/2021 – Emilia Leszczyńska
05/04/2021 - Magdalena Sienkiewicz, 
      Antoni Kąkolewski

Odeszli do wieczności:

Sakrament Chrztu Świętego: 

ULuto Stanisław, l. 50, Sejny, 
29/03/2021
UKlahs Andrzej, l. 68, Sejny, 

30/03/2021
UMarcinkiewicz Julia, l. 86, Klejwy, 

01/04/2021
UMaliszewska Janina, l. 85, Sejny, 04/04/2021
UGilis Aniela, l. 94, Łumbie, 04/04/2021
USawicki Waldemar, l. 63, Posejny, 05/04/2021
UKapczyńska Eugenia, l. 88, Ponizie, 11/04/2021
UJanuszanis Aniela, l. 94, Romanowce, 11/04/2021

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, 
którzy złożyli swoje ofiary na potrzeby 
naszej Parafii w Roku Pańskim 2021: 
Fiedorowicz Zofia Leszek,  Wojska Polskiego, 200,00
Jodzio Helena Tadeusz, Mickiewicza, 100,00
Koneszko Henryka Czesław, Emilii Plater, 200,00
Rydzewscy Kamila Dariusz, Zaleskie, 140,00
Janiszewscy Wacława Ignacy, Wojska Polskiego, 100,00
Wydro Danuta Jan, Kielczany, 200,00
Milewska Jadwiga, Konarskiego , 100,00
Radzewicz Aniela, Konarskiego, 100,00
Żeladonis Jadwiga, Konarskiego, 100,00
Jasińska Łucja, Konarskiego, 100,00
Rytelewska Alicja, Zawadzkiego, 100,00
Abryccy Zofia Marek, Wojska Polskiego, 100,00
Koronkiewicz Regina, Wojska Polskiego, 200,00
Buchowska Salomea, Zaruby, 100,00

Zapowiedzi 
przedślubne:
Piotrowski Marcin, kawaler, Aleksandrowo, Parafia Wigry i 
Sankowska Alicja, panna, Skarkiszki, Parafia Sejny

W OSTATNIM CZASIE : Okulanis Aldona, Konarskiego, 160,00
Wałukanis Anna Piotr, Radziucie, 200,00
Sikorska Zuzanna, Wileńska, 50,00
Jaśkiewicz Sylwia Jacek, Kolonia Sejny, 50,00
Poźniak Grażyna Czesław, Kolonia Sejny, 500,00
Żegarscy Teresa Jerzy, Grudziewszczyzna, 50,00
Łabanowska Zofia, Zawadzkiego, 100,00
Palanis Alicja Jerzy, Wojska Polskiego, 50,00
Krzywak Maria, Wojska Polskiego, 100,00
Brunejko Irena Aleksander, Zawadzkiego, 200,00
Klucznik,Zawadzkiego ,40,00
Giedrojć Wacława Witold,Posejny ,140,00
Czokajło Janina Marian,Sumowo ,100,00
Radziwiłko Grażyna Zdzisław,Zawadzkiego ,100,00
Bartoszewicz Stefania,Pl. Św. Agaty ,50,00
Korzecka Helena,Zawadzkiego,50,00
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary ,15,00
Wydro Teresa Marek,Konarskiego,100,00
Misiukanis Renata,Parkowa ,100,00
Ogórkis Zyta,Młynarska ,100,00
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki ,30,00
Burdyn Barbara Stanisław,Grodzińskiego,50,00
Sikorska Janina,Konarskiego,100,00
Sojka Zofia,Zawadzkiego,50,00
Palewicz Marian,Konarskiego,100,00
Waluś Danuta Krzysztof,Grodzka,200,00
Kosińscy Krystyna Edmund,Łąkowa,50,00
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Żwirki i Wigury ,100,00
Gryziewicz Agnieszka Radosław,Konarskiego,100,00
Czakis Ewa Zdzisław,Piłsudskiego,50,00
Maksimowicz Bolesława,Posejny,100,00
Gulan Danuta,Zawadzkiego,100,00
Domel Jadwiga,Zawadzkiego,100,00
Kobeldis Teresa,Zawadzkiego,200,00
Przeborowscy Magdalena Artur,Posejny ,200,00
Lubiecka Jolanta ,Głowaciego,100,00
Margiewicz Ewa Antoni,Wojska Polskiego,100,00
Nazaruk Ewa Jerzy,Konarskiego,100,00
Wichert Halina Stanisław,Mickiewicza ,200,00
Bender Zita,Wojska Polskiego ,50,00
Milanowscy Regina Henryk,Ogrodowa ,100,00
Palanis Alicja Jerzy,Wojska Polskiego,50,00
Ołubowicz Celina,Konarskiego,100,00
Cieślukowski Adam,Konarskiego,100,00
Maksimowicz Wiesława Adam,Strażacka,200,00
Ogórkis Aldona Czesław,Jodeliszki,100,00
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny ,50,00
Kołpak Aldona Romuald,Bubele ,100,00
Gawinowicz Marian,Krzywa ,100,00
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  18.04-2.05.2021
NIEDZIELA III WIELKANOCNA, 18 IV 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: O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Roberta i Anny 

Krejpcio w 11 rocz. ślubu i dla ich rodziny
13:00 LT: +Aniela Szydłowska (4mc)
17:30 +Józefa Kamińska (7mc)
PONIEDZIAŁEK 19 IV 2021
06:30 +Alberta (6 r.) +Stefan Budowicz
08:00 +Jan Brzeziński (7 r.) i rodzice
08:00 +Wojciech Domoracki (18 r.)
08:00 +Leokadia Sławińska (1 r.) +Józef
08:00 +Walentyna Krysiewicz (2 r.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Eugenii w 81 r. ur.
17:30 +Bronisława Palewicz (16gr)
17:30 +Eugeniusz Gibas (5mc)
WTOREK 20 IV 2021
06:30 +Bronisława Palewicz (17gr)
08:00 +Maria Przezwicka (2mc)
08:00 +Wacław Makarewicz
08:00 +Jadwiga +Władysław Milewscy
17:30 Dziękczynna  i o Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla 

Mariana Urody w 60 r. urodzin i dla rodziny
17:30 +Mieczysław Miszkiel (11 m.)
17:30 +Sabina i z r. Miszkielów
ŚRODA 21 IV 2021
06:30 +Halina Namiotko (12 r.)
08:00 +Józef Andrejczyk (9mc)
08:00 +Bernard Misiewicz (4mc)
08:00 +r. Kołpaków i Kulikowskich
17:30 O błog. Boże i potrzebne łaski dla Jana Rzeźnikiewicza
17:30 +Bronisława Palewicz (18gr)
17:30 +Antoni Titarczuk
CZWARTEK 22 IV 2021
06:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Eugenia Stefańska (6mc)
08:00 +Mieczysław +Anna +Stanisław Ignatowicz
08:00 +Mariusz Waluś (2 r.)
17:30 O Boże błog. i zdanie matury dla Dawida Androsiuka
17:30 +Janina Buchowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Bronisława Palewicz (19gr)
17:30 +Longin Rosiński (2 r.)
PIĄTEK 23 IV 2021
06:30 +Marian Gibas (3mc)
08:00 +Jan Pieczulis (9 r.)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (7mc)
08:00 +Jerzy Rogucki
17:30 +Jan Jakubowski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Bronisława Palewicz (20gr)
17:30 +Jerzy Wilkiel (5mc)
17:30 +Jerzy Salwecki
SOBOTA 24 IV 2021
06:30 +Antoni (7 r.) +Marianna +Teofila +Andrzej Przeorscy

08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marcina Palewicza 
  w 14 rocz. urodzin i dla rodziny
08:00 +Bronisława Palewicz (21gr)
08:00 +Jarosław Rapczyński +Aleksandra +Wincenty
17:30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
17:30 +Stefan Auron (5 r.)
17:30 +Józef (2 r.) +Krystyna Andruczyk
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 25 IV 2021
07:00 +Gabriela Ludorf (45 r.)
08:30 +Bronisława Palewicz (22gr)
ŻEGARY LT: 
10:00 +Izabela (10 r.) +Czesław +Anna +Henryk +Aleksander 

z r. Paprotów
11:30 Za parafian
KRASNOWO: +Bronisław Grablun
13:00 LT: +Juliana +Albin Zubowicz
17:30 +Alicja (7 r.) i z r. Tujakowskich, Romanowskich 
  +Andrzej Korzecki
PONIEDZIAŁEK 26 IV 2021
06:30 O Boże błog. dla Pawła w 22 rocz. ur., o szczęśliwe 

zdanie egzaminów i zdrowie
08:00 +Zbigniew Sitek (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Weronika +Stanisław i z r. Marcinkiewiczów 
  +Tadeusz Okulanis
08:00 +Jerzy +Konrad +Piotr i z r. Roguckich
08:00 +Stefania Jakubowska
17:30 +Bronisława Palewicz (23gr)
17:30 +Zofia +Józef +Rajmund Moroz
17:30 +Genowefa Palanis (9 r.)
WTOREK 27 IV 2021
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Wojciecha, 

Krzysztofa, Joanny i Michała Dąbrowskich
08:00 Dziękczynna i o bog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla 

Alicji i Wiesława Massal w 25 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Helena Koneszko (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Grzegorz Ruszczewski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Henryka (4mc) +Wincenty Juszkiewicz
08:00 +Leokadia +Teofil i z r. Konopków
17:30 +Krystyna Miezio (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Bronisława Palewicz (24gr)
17:30 +Piotr Kossa (5mc)
17:30 +Regina Miszkiel (4mc)
ŚRODA 28 IV 2021
06:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla r. Andrulewiczów 

i Cewkowiczów
08:00 +Antonina Bocheńska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Bernard Kobeldis
08:00 +Maciej +Ludwika i z r. Maksimowiczów
17:30 O bł. Boże i zdanie matury dla Wiktorii Wołyniec
17:30 +Bronisława Palewicz (25gr)
17:30 +Józef Jurkiewicz (6 r.) +Anna +Władysław +Anna Senda
CZWARTEK 29 IV 2021
06:30 +Waldemar (35 r.) i z r. Bielaków i Maksimowiczów
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Wincentego 
  w 88 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Wincenty Misiukanis (15 r.)
08:00 +Józef Dziemido (3mc)
17:30 +Genowefa Kaufman (miesiąc od pogrzebu)
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17:30 +Stanisław Czokajło (3 r.)
17:30 +Marian (9 r.) i z r. Szułowiczów
17:30 +Bronisława Palewicz (26gr)
PIĄTEK 30 IV 2021
06:30 +Marianna +Bolesław Szczuka
08:00 O błog. Boże, potrzebne łaski i zdanie matury dla 

Jakuba Radomskiego
08:00 +Szymon Mazalewski
08:00 +Helena +Antoni +Bernard Wydro
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa Januszko 

w 60 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Bronisława Palewicz (27gr)
17:30 +Zofia Waboł (3 r.)
17:30 +Henryka Węgrzynowicz
SOBOTA 1 V 2021
06:30 +Anna Maciukanis (5mc)
08:00 +Jadwiga Milewska (8mc)

08:00 +Józef Szczerbiński (1gr)
08:00 +Regina Łostowska (4 r.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 
  dla Oliwii, Igi i rodziców
17:30 +Irena Moroz +Wiesław Cybulski
17:30 +Bronisława Palewicz (28gr)
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 2 V 2021
07:00 +Bronisława Palewicz (29gr)
07:00 +Józef Szczerbiński (2gr)
08:30 +Władysława Jastrzębska (9mc)
ŻEGARY LT:
10:00 +Antoni +Stanisława Budowicz
11:30 Za parafian
KRASNOWO:
13:00 LT: +Michalina Biernacka
17:30 +Józef Sienkiewicz (19 r.)

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 TRIDUUM  W  BAZYLICE  2021

Głos sumienia; Miłość do Kościoła; Duch służby; Umiłowanie sakramentów; Powołanie do ojcostwa; Racjonalna 
ocena tego, czy jest się powołanym; Poddanie się ocenie Kościoła - oto siedem kroków pomocnych w rozpoznaniu 
powołania kapłańskiego. W poszczególnych numerach Siewcy będziemy je prezentować.

Krok 1: Głos sumienia. 
Dla wielu ludzi mieć powołanie oznacza usłyszeć wezwanie od Boga. Nazywam to głosem sumienia, gdyż Bóg 
rozmawia z nami w naszym wnętrzu właśnie poprzez sumienie. Jeśli powołanie pochodzi od Boga, nie może być 
czymś urojonym czy też wykombinowanym przez nas samych. Jak się o tym przekonać, jeśli nie poprzez sumienie?
Dla nas znaczy to tyle, iż jest możliwym prawdziwie rozpoznać głos Boga także wtedy, gdy jest on nieuchwytny, wy-
cofany. Innymi słowy, nie muszę doświadczać żadnego prywatnego objawienia (choć nie przeczę, że początkiem 
dróg wielu duchownych, były i są takie doświadczenia), gwiazdy na niebie nie muszą mi się ułożyć w napis: „Idź do 
seminarium”, nie musi uderzyć mnie piorun – nie musi się dziać nic niesamowitego w moim życiu, by móc o sobie 
zgodnie z prawdą powiedzieć, że jest się powołanym. Głos sumienia jest zazwyczaj subtelny. Częściej przemawia 
do nas językiem wyrzutów sumienia, tj. wewnętrznym niepokojem i ich odwrotnością – pokojem w sercu. Sumienie 
nie odnosi się tylko do konkretnych czynów, ale do tego, kim jesteśmy i jacy się stajemy. Sumienie może mi poprzez 
język wyrzutów i pokoju serca mówić: „Nie jesteś teraz sobą”, „To nie jest twoja droga”, itd. Jeśli sumienie w ten 
sposób podpowiada danej osobie, że jej tożsamością jest bycie księdzem, jeśli myśl o byciu księdzem jest źródłem 
pokoju (mimo całej świadomości ciężaru tego powołania), a myśl o wyborze innej drogi (mimo, że nie musi się ona 
wiązać z niczym grzesznym) rodzi wyrzut, iż zdradza się samego siebie i do pewnego stopnia Boga (piszę: „do pew-
nego stopnia”, gdyż jestem przekonany, że nawet wtedy, gdy nie odpowiadamy na Boże wezwanie albo wybieramy 
inne drogi, niż te, które On dla nas zaplanował, to nie jest to definitywny koniec przygody z Bogiem. Bóg ma zawsze 
w zanadrzu plan B.), to znaczy, że sumienie wzywa do kapłaństwa. 
Wiem, że powyższa odpowiedź nie rozwiązuje wszystkich niejasności. Sumienie to sprawa skomplikowana, przede 
wszystkim dlatego, że poprzez sumienie przemawia nie tylko Bóg. Ten kanał komunikacji jest często zakłócany 
przez inne ośrodki nadawcze: takim „agentem wpływu” na sumienie może być babcia, która byłaby szczęśliwa i 
wreszcie dumna z wnuczka, jeśli pójdzie on „na księdza”, ksiądz proboszcz, który na emeryturze będzie mógł się 
chwalić, że miał o dwa powołania więcej niż proboszcz sąsiedniej parafii, czy też otoczenie, które lubi wywierać 
presje: „Myśleliśmy, że pójdziesz do seminarium, bo zawsze kręciłeś się przy kościele”. To dlatego głos sumienia 
wzywający do kapłaństwa sam w sobie nie równa się pewności, że to Bóg powołuje mnie do kapłaństwa (niemniej 
jest to bardzo mocny tego znak). Potrzebne są jeszcze dalsze kroki na drodze rozeznania. (cdn)
       www. Stacja7.pl ks. Marek Dobrzeniecki

7 kroków do rozpoznania powołania kapłańskiego
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SIEWCA

Chrystus Milatyński

Prezentujemy dziś kolejny obraz z dawnych kresów 
Rzeczypospolitej. Kopia obrazu milatyńskiego 

jest małych rozmiarów i stosunkowo ciemna, zachę-
cam więc zainteresowanych do obejrzenia w interne-
cie oryginału. Sama historia obrazu jest dobrze opi-
sana i udokumentowana dlatego chciałbym się skupić 
na innych mniej znanych 
faktach związanych z pre-
zentowanym dziś obrazem. 
Wizerunek Chrystusa Mi-
latyńskiego przywieziony z 
Rzymu do Rzeczypospolitej 
około 1700 roku początko-
wo znajdował się w rękach 
prywatnych. Za sprawą cu-
downych zdarzeń i uzdro-
wień, arcybiskup lwowski 
Mikołaj Ignacy Wyżycki, 
orzekł cudowność obrazu 
i w 1747 roku przekazał go 
pieczy karmelitom bosym w 
Milatynie Nowym (obecnie 
Ukraina). Stąd właśnie wi-
zerunek ten nazywany jest 
Chrystusem Milatyńskim.
Po II wojnie światowej w 
wyniku zmian granic na-
stąpiła masowa migracja 
ludności z kresów na ziemie 
odzyskane. Można powie-
dzieć, że wraz z migracją 
ludności następował również proces ratowania ka-
tolickiego dziedzictwa. Księża i wierni opuszczając 
swoje rodzinne miejscowości na kresach zabierali z 
sobą obrazy, które przez wiele lat otaczali kultem w 
swoich kościołach. W Polsce istnieją obecnie jedynie 
cztery sanktuaria Pańskie z wizerunkami Chrystusa, 
które udało się ocalić przed zniszczeniem na wschod-
nich rubieżach Rzeczypospolitej. Jednym z nich jest 
sanktuarium Pana Jezusa Milatyńskiego w kościele 
księży misjonarzy w Krakowie.
W 1945 r. misjonarze: ks. Franciszek Matelski i Sta-
nisław Pierzchała wyjechali z Milatyna, zabierając z 

sobą cudowny wizerunek do Krakowa. Zabudowania 
klasztorne w Milatynie popadły w ruinę, zaś dawny 
kościół sanktuaryjny został przejęty przez wspólnotę 
prawosławną. W Krakowie obraz został umieszczo-
ny początkowo w domowej kaplicy misjonarzy na 
Kleparzu, a w 1976 r. przeniesiono go do specjalnie 

przygotowanego ołtarza w 
kościele pw. św. Wincentego 
á Paulo przy ul. św. Filipa. 
Warto podkreślić, że kopie 
cudownego obrazu Pana 
Jezusa Milatyńskiego znaj-
dują się w kilku kościołach 
diecezji opolskiej (Smardy 
Wielkie, Grodków, Reńska 
Wieś), gdzie po II wojnie 
światowej osiedliła się lud-
ność zamieszkująca przed 
wojną Milatyn i jego oko-
lice.
Obraz Chrystusa Mila-
tyńskiego można nazwać 
wiecznym uchodźcą. Pierw-
szy raz obraz wywieziono 
do Lwowa w obawie przez 
bolszewikami w 1920 roku. 
Podczas II wojny światowej 
obraz był również ukryty w 
kurii lwowskiej. W końcu 
w 1945 trafił do Krakowa.
Epilog tej historii jest jed-

nak bardzo budujący. Kresowianie nie zapomnieli 
o swojej przeszłości. W Polsce została wykonana 
dokładna kopia obrazu, którą intronizowano w dniu 
14.09.1993 roku w kaplicy cmentarnej w Streptowie 
na Ukrainie. Ostatecznie, kopia obrazu znalazła 
godne miejsce w kościele rzymsko-katolickim w Ka-
mionce Buskiej (dawniej Strumiłowej). Kamionka 
Buska (Bużańska) leży około dwudziestu kilometrów 
od Milatynia Nowego, można więc powiedzieć, że 
cudowny obraz Chrystusa Milatyńskiego powrócił 
w swoje macierzyste strony.
   Marcin Błaszczyk

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”


