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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.

2 maja J 20,1-9 Zmartwychwstały  Chrystus przychodzi do naszych serc z orędziem zwycięstwa nad śmiercią, 
grzechem i szatanem. Jego zwycięstwo staje się naszym, gdy do swoich serc przyjmiemy Jego samego, dążąc 
nieustannie na spotkanie z Nim.
7 maja Łk 24,35-48 Jezus staje pośród nas i przekazuje nam swoje słowo: Pokój wam! Jesteśmy obdarowani 
Jego pokojem, gdy przyjmiemy przez wiarę prawdę o tym, kim jest On dla nas.
14 maja J 20,19-31 Przez wiarę Jezusa staję się uczestnikiem prawdy o tym, że On obdarza mnie błogo-
sławieństwem Jakże bardzo potrzebuję tej łaski miłosierdzia i przebaczenia, która przemienia moje serce, 
przywracając mi godność, odwracając moją relację z Nim i drugim człowiekiem. 

PRAWDY WIARY

Ewangeliczne opowia-
dania trafnie szkicują 

oblicze tego Człowieka, 
który przyszedł od Boga, 
posłany w celu odnalezienia 
zaginionych owiec z Izra-
ela (Mt 15,24). Ukazuje się 
On nam jednocześnie jako 
człowiek szukający oblicza 
Boga w zwojach Świętych 
Pism Izraela, wśród kolumn 
świątyni, w miejscach gó-
rzystych, dokąd usuwa się 
na samotną modlitwę, w 
czułości maluczkich, w bólu 
cierpiących, w nieufności 
i wrogości uczonych w Pi-
śmie, w ukrytych zakamar-
kach serca każdego, kto się 
do Niego zbliża. Ten wyjąt-
kowy dynamizm ma decy-
dujące znaczenie dla zro-
zumienia tego, co się dzieje 
„w” Jezusie, w Jego sercu. 
To On jest sprawiedliwym, który jak deszcz spada  
z obłoków, a jednocześnie zbawicielem, który jak 
odrośl rozkwita i wydaje owoc na ziemi (Iż 45,8). 
Przybywa jako Bóg z wieczności, rodząc się w cza-
sie z Maryi. Na twarzy Jezusa maluje się nowe ob-
licze Boga: On jest człowiekiem, który przyszedł od 

Boga, aby Go szukać wśród 
ludzi, aby objawiać całej 
ludności, że Bóg nie jest 
samotnością, lecz relacją 
miłości, wspólnotą życia, 
Trójcą osób rozlewającą się 
bez granic, dzięki ofiarowa-
niu i przyjmowaniu siebie 
nawzajem, jakie zachodzi 
między Ojcem i Synem 
wDuchu Świętym (J 17). 
Aby jednak osiągnąć szczyt 
tego dojrzałego pojmowa-
nia, zawsze stanowiącego 
przedmiot dążeń wspólnoty 
wierzących i nigdy nie wy-
czerpanego, należy wyjść 
od codziennych wydarzeń, 
zwartych w świadectwach 
ewangelicznych, gdzie Je-
zus ukazuje się nam w spo-
sób w pełni ludzki.  

Nieliczne w Ewangeliach 
wzmianki o dzieciństwie 

Jezusa wystarczają, abyśmy dostrzegli w nich ko-
rzenie Jego religijności, podobnie jak świadectwo 
o Jego dojrzałym obcowaniu z Pismami i przebywa-
niu w świątyni rzucają światło na Jego wewnętrzne 
przeżycia.

Z książki Wierzę.

Oblicze Boga odsłonięte przez Jezusa
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J 15,9-17

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: «Jak 

Mnie umiłował Ojciec, 
tak i Ja was umiłowałem. 
Wytrwajcie w miłości 
mojej! Jeżeli będziecie 

zachowywali moje przykazania, będziecie trwać w miło-
ści mojej. Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam 
w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja 
w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje 
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli 
czynicie to, co wam przykazuję. Ja was nie nazywam słu-
gami, bo sługa nie wie co czyni pan jego, ale nazwałem 
was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, 
co usłyszałem od Ojca mego. Wyście Mnie wybrali, ale 
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was w imię moje. 
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». 

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Miłość Jezusa która staje się regułą i zasadą, podnosi 
duszę do godności uczestnictwa w Jego dziele 

i posługuje się naszymi ograniczonymi siłami, czyniąc 
z nich znak i sakrament miłości samego Boga. Wielkość, 
zakres chrześcijańskiej miłości mierzy się wielkością 
miłości Bożej. „Jak Ja was miłowałem”. Oto reguła mi-
łości chrześcijańskiej: pozwolić się porwać Chrystusowi, 
kochać z Nim, całe swoje postępowanie kształtować na 
wzór Jego nieskończonej hojności. Gdy Kościół wskazuje 
światu świętość synów i córek, słyszymy dochodzące 
z oddali echo słów z Wieczernika: „Syn Człowieczy zo-
staje teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą 
otoczony” (J 13,31). Homilia 23 IV 1989

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: «Ja 

jestem prawdziwym 
krzewem winnym, a Oj-
ciec mój jest tym, który 
uprawia. Każdą latorośl, 

która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która 
przynosi owoc, oczyszcza, aby przyniosła owoc obfitszy. 
Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedzia-
łem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. 
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama 
z siebie, o ile nie trwa w krzewie winnym, tak samo i wy, 
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem 
winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 
ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie 
może uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzu-
cony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca 
do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, i słowa 
moje w was, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to wam się 
spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity 
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Aby w pełni zrozumieć rzeczywistość Kościoła jako 
Ludu Bożego, jako wielkie zgromadzenie zjednoczo-

ne przez tożsamość inspiracji i aspiracji, trzeba, byśmy 
na nowo odczytali z uwagą i rozważyli w głębi serca 
alegorię zawartą w dzisiejszej ewangelii, czyli obraz 
winnego krzewu i latorośli, jaki Chrystus przedstawił 
według relacji Jana Ewangelisty, dzień przed swoją 
Męką i Śmiercią, w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wielkie 
zgromadzenie, nie tylko ludzi, lecz także narodów, które 
sięga krańców ziemi, przekracza granice doczesności 
i śmierci jednostek i pokoleń; ten wielki Lud Boży stanowi 
jedność dzięki Chrystusowi. Stanowi jedność przez Nie-
go, z Nim i w Nim, na podobieństwo jedności winnego 
krzewu, czyli żywego organizmu; i jest zatem jednością 
życia. Dzięki faktowi, że to samo życie przepływa przez 
winny krzew i latorośle, stanowią jedność. Latorośle 
czerpią życie w winnego krzewu i dlatego stanowią z nim 
żywy organizm. Homilia, 9 V 1982

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 2.V.2021 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 9.V.2021

J 15,1-8

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse 
współpracowali z rządami w celu uregulowania 
sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej 

zagrożeniami.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY 
MAJ 2021
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K ALENDARZ LITURGICZNY

Wspomnienia pielgrzyma (3)
Nasza pielgrzymka dotarła do Lourdes. To niewielkie miasto 
u podnóża Pirenejów, jest wypełnione pielgrzymami, setki au-
tokarów, mnóstwo osób na wózkach inwalidzkich. Nad miastem 
na niewielkiej górze dominuje maleńki zamek Oprowadzał nas 
miejscowy polski ksiądz z misji, co ułatwiało kontakt i zrozumie-
nie celu pielgrzymowania. 
Najpierw zwiedziliśmy podziemną Bazylikę świę-
tego Piusa I, w relikwiarzu znajdują się relikwie św. 
Andrzeja Boboli, bazylika mieści 30 tysięcy wier-
nych. Zwiedziliśmy miejsca i domy w których żyła św. 
Bernadeta, widzieliśmy w jak skromnych warunkach 
mieszkała rodzina św. Bernadety Państwo Soubiro-
us, jak ubogo żyli. 
Grota, miejsce niezwykłe, miejsce ciszy, skupienia i 
modlitwy. Nad grotą z prawej strony w niszy skalnej 
stoi figura Matki Bożej, przed samą grotą ołtarz. 
Przed grotą po prawej wielkie świeczniki z palący-
mi się setkami świec. To miejsce jest celem setek 
tysięcy pielgrzymów z całego świata. W gorących 
modlitwach polecają Matce Bożej swe troski, wy-
praszają łaski i wstawiennictwo do tronu Bożego. 
Na prawo od groty pomieszczania z 14 basenami, 
przeznaczonymi do pielgrzymkowych kąpieli. Wielki plac rozciąga 
się przed kompleksem bazylik, wchodzimy do Bazyliki Dolnej 
– Różańca świętego. Nad wejściem piękny portyk przedsta-
wiający wręczenie różańca św. Dominikowi przez Matkę Bożą. 
Zewnątrz wokół bazyliki znajduje się 15 kaplic, które odpowiadają 
poszczególnym tajemnicom różańcowym. Nad Bazylika Dolną 
znajduje się krypta – wykuta w skale kaplica, najstarsza część 
kompleksu. To spełnienie życzenia Matki Bożej wypowiedziane 
w widzeniu czternastoletniej Bernatce. „Niech na tym miejscu 
powstanie kaplica”. 

Bazylika Górna pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia posiada 
bogaty wystrój. piękne witraże opisują historię objawień Bernadety. 
W bazylice znajdują się dary z Polski. W bocznej kaplicy Bazyliki 
Górnej uczestniczyliśmy w Mszy św. celebrowanej przez księży 
naszej pielgrzymki: Ks. Ostacha Ks. Wawrzyńczyka i Ks. Stebarda. 

Droga Krzyżowa została zbudowana w 1912 roku na dominują-
cym wzgórzu obok bazylik. Droga, a właściwie wyboista, wąska 
ścieżka ma 1530 m. długości, stacje Drogi Krzyżowej uosabiają 
wielkie figury naturalnej wielkości, odlane w brązie. Każda stacja 
składa się z 6-8 figur, postaci z Męki Chrystusa. Przebywając 
drogę, widziałem modlące się grupy pielgrzymów z Hiszpanii, 
Japonii, innych krajów Europy. Jest tu piętnasta stacja Drogi 
Krzyżowej - Stacja Zmartwychwstania, którą wyobraża wielki 
kamień w formie hostii, ukazuje jak należy dzisiaj szukać i widzieć 
Zmartwychwstałego Chrystusa Pana. 

E. Klimaniec

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 2.05.
Słowo Boże: Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8;
PONIEDZIAŁEK, 3.05. – NMP KRÓLOWEJ POLSKI
Słowo Boże: Ap 11,19a; 12,1. 3-6a.10ab; Kol 1,12-16; J 19,25-27;
WTOREK, 4.05. – ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA
Słowo Boże: 2 Tm 2,1-13; Mt 10,28-33;
ŚRODA, 5.05. – ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA
Słowo Boże: Dz 15,1-6; J 15,1-8;
CZWARTEK, 6.05. – ŚW. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
Słowo Boże: 1 Kor 15,1-8; J 14,6-14;
PIĄTEK, 7.05.
Słowo Boże: Dz 15,22-31; J 15,12-17;
SOBOTA, 8.05. – ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA 
Słowo Boże: Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8, 31b-39; J 10,11-16;

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 9.05.
Słowo Boże: Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17;
PONIEDZIAŁEK, 10.05.
Słowo Boże: Dz 16,11-15; J 15,26-6,4a;
WTOREK, 11.05.
Słowo Boże: Dz 16,22-34; J 16,5-11;
ŚRODA, 12.05.
Słowo Boże: Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15;
CZWARTEK, 13.05. – NMP FATIMSKIEJ
Słowo Boże: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Łk 11,27-28;
PIĄTEK, 14.05. – ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
Słowo Boże: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17;
SOBOTA, 15.05.
Słowo Boże: Dz 18,23-28; J 16,23b-28;
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1Kościół jest wspólnotą zakorzenioną w Chrystusie, który jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Warto 
uświadamiać sobie tę ewangeliczną prawdę i świadczyć o niej swoim życiem. A każde uczestnictwo w Eucharystii 

jest nieustannym wzrastaniem w miłości.

2W miesiącu maju, uważanym za najpiękniejszy w roku i poświęconym szczególnej czci Matki Bożej będziemy 
gromadzić się na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.00, a potem o 17.30 Msza św. Zorganizujmy też „ma-

jowe” 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. W maju zachęcamy mieszkańców wiosek 
do zorganizowania Mszy św. przy krzyżu z modlitwą o błogosławieństwo dla rodzin, pól i dobytku. Ponieważ w tym 
roku nie było kolędy, potraktujmy te spotkania trochę jak „kolędowe” spotkanie wspólne na Eucharystii przynosząc 
na nią krzyż z domu, czy święty obraz np. z wizerunkiem Matki Bożej. Prosimy poszczególne wioski o ustalenie dnia 
i godziny, a my się dostosujemy. 

3W poniedziałek, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu. 
Maryja króluje nam od wieków i nigdy nie zawiodła pokładanej w Niej nadziei, czego świadectwem są liczne wota 

wdzięczności, także i w naszym sanktuarium. Ten dzień to także święto państwowe Konstytucji 3 Maja, w 230 rocz. 
jej uchwalenia. Msze św. będą jak w porządku niedzielnym, a o godz. 10.00 Msza św. w intencji naszej Ojczyzny.

4W pierwszym tygodniu maja przypadają: pierwszy czwartek miesiąca - dzień modlitwy za kapłanów i o nowe 
powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego; pierwszy piątek - dzień zadośćuczynienia za grzechy świę-

tokradztwa i braku czci wobec Najśw. Sakramentu - przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach, po 
południu od 15.30 okazja do spowiedzi św. zwłaszcza dzieci i młodzieży, o godz. 16.00 Msza św., wieczorna Msza św. 
z nabożeństwem majowym o godz. 17.30. Będzie także całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu w ołtarzu głównym 
po Mszy św. o godz. 8.00 do Mszy św. o godz. 16.00. Wstąpmy na chwilę prywatnej modlitwy.

5Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski będziemy obchodzić w sobotę, 
8 maja. Św. Stanisław był gorliwym pasterzem troszczącym się o ubogich, a przede wszystkim strażnikiem ładu 

moralnego i praw Kościoła. W 1079 r., na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, z którym popadł w konflikt, ponieważ 
wypominał mu nadużycia władzy, został zabity w trakcie odprawiania Mszy Świętej w kościele św. Michała na Skałce. 
Kult jego szybko się rozpowszechnił, zawsze był żywy i trwa do dnia dzisiejszego.

6Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, a więc 104 rocz. objawień z Fatimy i kolejną, 40 rocznicę zamachu na św. 
Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie będziemy obchodzić we czwartek, 13 maja. To są ważne wydarzenia 

wpływające także dzisiaj na życie Kościoła Powszechnego i wspólnoty Kościoła w Polsce. Matka Boża wzywała 
w Fatimie do nawrócenia, przemiany życia, troski o pokój (tak bardzo dzisiaj zagrożony) i budowanie cywilizacji życia 
i miłości. Św. Jan Paweł II często o tym mówił, przypominał i modlił się. Nie wolno nam o tym zapomnieć.

7Trwa przygotowanie młodzieży klas ósmych do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Uroczystość będzie 31 maja, 
w święto Nawiedzenia NMP, a więc w dniu odpustu parafialnego. Przybędzie do nas Biskup Adrian Galbas, biskup 

pomocniczy diecezji ełckiej. Jeżeli ktoś ze starszych chciałby przyjąć Bierzmowanie należy jak najprędzej zgłosić 
się do ks. Mariusza, aby po krótkim przygotowaniu móc przyjąć sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

8Dzieci klas trzecich przygotowują się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii. Uroczystości odbędą się 
w czterech grupach: kl. IIIA - 29 maja (sobota) g. 11.00; kl. IIIB - 5 czerwca (sobota) g. 11.00; kl. IIIC - 12 czerwca 

(sobota) g. 11.00; dzieci z Krasnowa i Poćkun - 19 czerwca (sobota) g. 11.00. Odbywają się spotkania przygotowujące 
w poszczególnych grupach wg porządku ustalonego przez ks. Adama i Panią Katechetkę. 

9 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.
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Król Jan Kazimierz w Ślubach Lwowskich z 1 kwietnia 
1556 roku deklarował: Mnie, Królestwo moje Polskie, 
Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Ma-
zowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernichowskie, 
wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej 
osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy 
i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa 
mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę…

Maryja cieszy się w Polsce trzema szczególnymi tytułami – Matki, Królowej i Opiekunki. 
Wszystkie trzy zrodziły się z wielowiekowej tradycji zawierzenia narodu Polskiego Matce 

Bożej i są integralną częścią historii Polski oraz naszej narodowej tożsamości.

Z kolei w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego 
Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, złożo-
nych 26 sierpnia 1956 roku, słowo „opieka” pada 
trzy razy. Za pierwszym razem Prymas Tysiąclecia 
zawierza Ojczyznę opiece Maryi: Zarówno siebie 
samych jak i wszystek lud polecamy Twojej szcze-
gólnej opiece i obronie. Za drugim razem kardynał 
używa tego słowa w kontekście opieki Bożej, do której 
prowadzi wstawiennictwo Maryi: Pomnij, Matko Dzie-
wico, przed obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, 
który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, 
pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów 
ziemi. Za trzecim razem natomiast, co szczególnie 
ważne, Prymas Tysiąclecia wspomina o opiece przy-
branych, ziemskich rodziców: Przyrzekamy Ci wy-
chować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, 

Święty Józef 
 patron w każdej  

potrzebie
Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, Oblubieńcze Maryi Dziewicy, Opieku-
nie świętego Kościoła, w obliczu trudności i nie-

pewności, jakich doświadczamy w obecnych czasach, 
wszelkich zagrożeń i przeciwności, które zniewalają 
nasze myślenia i działania, odbierając nadzieję wła-
ściwą uczniom Chrystusa, zawierzamy Ci z ufnością 
Kościół święty, naszą Ojczyznę, nasze rodziny, dzieci 
i młodzież. Czuwaj nad nami z ojcowską miłością 
i czułością, chroń od ataków złego ducha, od grzechu 
i utraty wiary. 
Prosimy Cię, oto za wstawiennictwem Twej Oblubienicy 
Maryi, która jest dla nas Gwiazdą Nowej Ewangelizacji 
i za wstawiennictwem św. Jana Pawła II Twego wierne-
go czciciela. Amen

Modlitwa o dobrą śmierć

Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, 
mój dobry Ojcze. Ty otrzymałeś dar przebywania na 

ziemi, aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa 
i Jego Matki, zasłużyłeś na tę łaskę, że zmarłeś w ich 
objęciach.
Proszę Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi 
łaskę dobrej śmierci, abym podobnie jak Ty oddał 
mego ducha przy Jezusie i Maryi.
W ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą, 
abym w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wy-
pełnionego powołania, z czystym sercem i w pokoju 
szedł na spotkanie z Ojcem. Amen

Wybrała Jadwiga

Matka, Królowa  
i Opiekunka
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Od najdawniejszych czasów w Polsce, w kościele 
powstawały różne litanie, będące wyrazem pra-
gnień ludu Bożego oddania czci, uwielbienia i zwra-
cania się z błaganiem do Boga, do Najświętszej 
Maryi Panny i świętych. Otóż Litania Loretańska 
stała się ulubioną modlitwą Maryjną, w której my 
katolicy wyrażamy gorące uczucie do Matki Pana 
i Matki naszej. Nigdzie na świecie nie ma tak pięk-
nego miesiąca maja jak w Polsce, w tym miesiącu 
poświęconym Matce Najświętszej, wszędzie sły-
chać przejmujący i przepiękny śpiew „Chwalcie łąki 
umajone, góry, doliny zielone”. Chwalcie Boga za 
Maryję, za Matkę, która Polski jest Królową.
Piękna jest ta nasza, Polska Maryjność, tak po-
wszechna, cudowna i żywa, a najpiękniejszy mie-
siąc maj – miesiąc Maryi, gdzie przyroda już zbu-
dziła się do życia, że zazieleniła się wszystkimi 
odcieniami nadziei i miłości. Polski lud Maryjny 
wyrósł z ludowej pobożności i zawierzenia Matce 
Bożej: czczonych w naszych kościołach w niezli-
czonych, słynących cudami wizerunkach i w tych 
przydrożnych kapliczkach i krzyżach. 
To właśnie te kapliczki i przydrożne krzyże, każdej 
wiosny zostają umajone, udekorowane i ozdobione, 
gromadzą lud Boży na Litanię Loretańską i pieśni 
Maryjne. Matka Najświętsza zawsze z radością wy-
słuchuje te ufne modlitwy swoich dzieci.
Przychodząc na te spontaniczne spotkania, tyle 
mamy próśb, intencji i potrzeb dla siebie, dla Ko-
ścioła świętego i dla Ojczyzny. Módlmy się i wy-
praszajmy łaski. Maryjo, Boża Rodzicielko, Polski 
Królowo, weź w opiekę nas wszystkich, zapraszając 
Maryję do naszych serc. Trwajmy przy Niej i uczmy 
się od Niej jak żyć. 

Jadwiga

Maryja cieszy się w Polsce trzema szczególnymi tytułami – Matki, Królowej i Opiekunki. 
Wszystkie trzy zrodziły się z wielowiekowej tradycji zawierzenia narodu Polskiego Matce 

Bożej i są integralną częścią historii Polski oraz naszej narodowej tożsamości.

Chwalcie łąki 
umajoneMatka, Królowa  

i Opiekunka

bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć 
czujną opieką rodzicielską. Te słowa prymasa mają 
ogromną wagę, jest to już bowiem nie tylko prośba 
i oddanie się pod opiekę Maryi, ale też wezwanie do 
działania i deklaracja pragnienia wychowywania 
narodu w wierze ojców. 
3 maja 2020 roku abp Stanisław Gądecki, przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski, zawierzył 

naszą Ojczyznę Matce Bożej na Jasnej Górze, na-
wiązując zarówno do Ślubów Lwowskich, jak i do 
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, w tym 
trudnym czasie epidemii korona wirusa toczącej cały 
świat, w tym także Polskę: Bogurodzico, Dziewico, 
Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie 
wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala 
serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnie-
nia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze 
z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi 
pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej 
wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, bła-
gającą i niezwyciężoną Mocą.
A zatem po raz kolejny Polacy udali się pod opiekę 
Tej, która nigdy ich nie zawiodła.

Paweł Lelek
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25/04/2021 – Maciej Turowicz

Odeszli do wieczności:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UJakubowska Krystyna, l. 670, Sejny, 
14/04/2021
UGliński Jan, l. 74, Sejny, 14/04/2021
UMarcinkiewicz Emilian, l. 76, Sejny, 

18/04/2021
UAndruszkiewicz Kazimierz, l. 79, Gryszkańce, 

19/04/2021
UBoraczewska Krystyna, l. 60, Sejny, 20/04/2021
UZubowicz Józef, l. 89, Sejny, 24/04/2021
USankowski Ireneusz, l. 90, Konstantynówka Gibiańska, 

25/04/2021

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, 
którzy złożyli swoje ofiary na potrzeby 
naszej Parafii w Roku Pańskim 2021: 

Krywanis Małgorzata Tadeusz,Sejny, Wileńska,100,00
Brunejko Irena Aleksander,Sejny, Zawadzkiego,200,00
Jankowscy Zofia Eugeniusz,Powst. Sejneńskich,100,00
Augustynowicz Janina,Sejny, Konarskiego,100,00
Laskowscy Zofia Marek,Daniłowce,100,00
Lipiec Helena Józef,Sejny, Cisowa,100,00

Zapowiedzi 
przedślubne:
Andrulewicz Łukasz, zam. Radziuszki, Parafia Sejny
i Czokajło Ewa,  zam. Radziuszki, Parafia Sejny
Gasperowicz Gintautas, zam. Konstantynówka, Par. Sejny
i Gaus Danuta, zam. Konstantynówka, Parafia Sejny

W OSTATNIM CZASIE : Kaufman Anna Adam,Sejny, Wojska Polskiego,100,00
Sidorowicz Weronika Józef,Sejny, Piłsudskiego,50,00
Jurkiewicz Saturnina Czesław,Radziuszki,100,00
Raglis Anna Wincenty,Skarkiszki,300,00
Żynda Grażyna Stanisław,Łopuchowo,100,00
Andrukanis Zofia Kazimierz,Świackie,100,00
Stylińscy Alicja Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego,100,00
Zygadło Jadwiga Władysław,Sejny, Wojska Polskiego,150,00
Ponganis Halina,Sejny, Piłsudskiego,50,00
Dochód Dorota Andrzej,Sejny, Grodzińskiego,100,00
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego,100,00
Sudnik Ewa Radosław,Sejny, Mickiewicza,100,00
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego,50,00
Sienkiewicz Anna,Sejny, Targowa,100,00
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie,100,00
Meyza Ewa,Sejny, Zawadzkiego,200,00
Czokajło Wioletta Jan,Sejny, Wojska Polskiego,100,00
Niemkiewicz Bogumiła Henryk,Sejny, Konarskiego,100,00
Jodango Janina,Sejny, Głowackiego,400,00
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego,150,00
Skrypko Stanisława Olgierd,Sejny, Wojska Polskiego,100,00
Majewscy Teresa Grzegorz,Wojska Polskiego,100,00
Zielepucha Grażyna Witold,Sejny, Wojska Polskiego,50,00
Witkowska Joanna,Radziuszki,50,00
Grażulewicz Józef Serafin,Romanowce,150,00
Wołyniec Wiesława Andrzej,Wojska Polskiego,20,00
Sokołowscy Beata Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego,20,00
Gerwel Teresa Mirosław,Łumbie,500,00
Kuczyńska Helena,Sejny, Emilii Plater,100,00
Pierożyńska Marianna,Sejny, Wojska Polskiego,50,00
Gwiazdowska Jadwiga,Sejny, Parkowa,50,00
Romański Józef,Skustele,100,00
Andruczyk Anna Wojciech,Skustele,200,00
Ruszczewska Marianna,Sejny, 11 Listopada,100,00
Bernecka Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty,50,00
Witkowscy Teresa Czesław,Sejny, Konopnickiej,300,00
Bykas Maria Tadeusz,Sejny, Łąkowa,100,00
Gerwel Teresa Mirosław,Łumbie,200,00
Kordowska Genowefa ,Sejny, Jodłowa,30,00
Ignatowicz Stanisława,Sejny, Łąkowa,50,00
Ponganis Halina,Sejny, Piłsudskiego,340,00 (kwiaty)
Pietruszkiewicz Dorota Dariusz,Burbiszki,100,00
Żukowscy Ruta Jan,Burbiszki,100,00
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  2-16.05.2021
NIEDZIELA 2.05.
07:00 +Bronisława Palewicz (29 gr.)
07:00 +Józef Szczerbiński (2 gr.)
08:30 +Władysława Jastrzębska (9 mc)
10:00 +Antoni i Stanisława Budowicz
11:30 za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 +Michalina Biernacka
17:30 +Józef Sienkiewicz (19 r.)
PONIEDZIAŁEK 3.05.
07:00 +Bronisława Palewicz (30 gr.)
07:00 +Józef Szczerbiński (3 gr.)
08:30 +Walerian Kowalik
10:00 w intencji Ojczyzny
11:30 za parafian
13:00 LT: +Alojzy Misiukanis (3 mc)
17:30 +Józef Grażulewicz (32 r.) i +rodziców
WTOREK 4.05.
06:30 +Zbigniew Wałukanis (1 r.) i +Andrzej Łabanowski
06:30 o dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla 

Mateusza Polensa
08:00 +Józef Szczerbiński (4 gr.)
08:00 +Stanisław Motuk
08:00 +Marian Ponganis (2 r.); +rodziców: Edwarda i Zofię 

Andruszkiewiczów
17:30 +Tadeusz Krzywicki (5 r.)
17:30 +Zenon (2 r.); +Helena Miszkiel
17:30 +Andrzej (15 r.) +Jakubowscy, +rodzice i rodzeństwo
ŚRODA 5.05.
06:30 +Teofila (34 r.); +Wincenty Kubylis; +r. Kubylis
08:00 +Józef Sienkiewicz (11 mc)
08:00 +Stanisław Moniuszko (7 mc)
08:00 +Stanisław; +Aleksandra; +Piotr; +Jerzy; +Bronisław; 

+r. Czarniewskich
17:30 +Jan (2 r.) i Zofia (3 r.) Żylińscy
17:30 +Józef Szczerbiński (5 gr.)
17:30 +Jan Radzewicz; +r. Książków i Radzewiczów
CZWARTEK 6.05.
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Szymon Matulewicz (9 mc)
08:00 +Artur Panczenko (2 mc)
08:00 +Anna Bobrowska (5 r.)
08:00 +Waldemar Sawicki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Szczerbiński (6 gr.)
17:30 +Paweł; +r. Koneszko i Kućmierz; +Bożena Wałukanis
17:30 +Tadeusz Tydman (8 r.)
PIĄTEK 7.05.
06:30 +Irena Gałdzewicz (5 mc)
08:00 +Zofia Okulanis
08:00 +Stanisław i Grażyna Dąbrowscy
08:00 +Remigiusz Wójcik
16:00 +Julia +Wincenty +Jerzy +r. Sawuk, +Biruta i Janusz 

Wójtowicz
17:30 +Stanisław Tarasiewicz +Stanisław Ponganis +Józef 

+Zofia Wróblewscy, +z ich rodzin
17:30 +Józef Szczerbiński (7 gr.)
17:30 +Stanisław Iwaszewski (4 mc)

SOBOTA 8.05.
06:30 +Stanisław Łobik (imieninowa)
08:00 +Stanisław Waboł (4 r.)
08:00 +Maryla, Maria, Stanisław Rosińscy; +Stanisław 

Rugienis
08:00 +Stanisław, Marianna, Tadeusz, Robert, Stanisław; 

+r. Czeszkiewiczów; +Stanisław Moniuszko
08:00 +Janina Maliszewska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisław Rejmontowicz
17:30 +Józef Szczerbiński (8 gr.)
17:30 +Stanisław Pachutko
17:30 +Stanisław Grzędziński
NIEDZIELA 9.05.
07:00 +Józef Szczerbiński (9 gr.)
07:00 +Stanisław Okulanis
08:30 +Stanisława; +Marianna +Władysław Milewscy
10:00 +Helena +Feliks +Andrzej Krzywiccy i +r. Skindzierów
11:30 za parafian (Chrzest)
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Piotr Żardecki (4 mc)
17:30 +Marian Święcki
PONIEDZIAŁEK 10.05.
06:30 +Euzebiusz Myszczyński (10 mc)
08:00 +Wanda Tawrel (6 mc)
08:00 +Leon Luto (24 r.)
08:00 +Józef Szczerbiński (10 gr.)
17:30 za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TVTRWAM 

i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Lucjan Karłowicz (20 r.) i +Bernardyna
17:30 +Zenon (10 r.) +Bronisław Kisielewscy, +Aniela +Józef 

Niewulis
WTOREK 11.05.
06:30 +Danuta i Jan Tyszka
08:00 +Zenon Miszkiel (9 mc)
08:00 +Stanisław Rutowicz
08:00 +Jadwiga i +Józef i +r. Marcinkiewiczów
17:30 +Józef Szczerbiński (11 gr.)
17:30 +Grzegorz Buchowski (1 r.)
17:30 +Zofia Sienkiewicz (11 mc)
ŚRODA 12.05.
06:30 +Jerzy Klimko (3 m.)
08:00 +Eugenia Kapczyńska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Władysław (21 r.) +Karol (2 r.) Derdzikowscy
08:00 +Stefan +Stanisław +Grażyna Dąbrowscy
08:00 +Weronika Klucznik
17:30 +Józef Szczerbiński (12 gr.)
17:30 +Zbigniew Chabrewicz (1 r.)
17:30 +Genowefa Dzimitko (10 r.)
CZWARTEK 13.05.
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 o błog. Boże i opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Józef i Leokadia Jodango
08:00 +Ryszard Łabanowski
08:00 +Jadwiga +Józef +r. Jodzio
17:30 +Józef Szczerbiński (13 gr.)
17:30 +Klemens i Zofia Krasuccy
17:30 +Stanisław Sznejkowski (5 mc)
17:30 +Stanisław +Leokadia Namiotko



10 SIEWCA  

PIĄTEK 14.05.
06:30 O zdrowie i bł. Boże dla Zofii Łabanowskiej
08:00 o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jana w 1 rocz. 

urodzin i dla rodziny
08:00 +Helena Krejczman (7 mc); +Witold
08:00 +Józef Szczerbiński (14 gr.)
08:00 +Zofia Myszczyńska
17:30 +Jarosław Fidrych (9 mc)
17:30 +Czesława Koronkiewicz (24 r.)
17:30 +Franciszek i Stanisława Świsłowscy i +rodzeństwo
17:30 +Józef Korzeniecki (3 mc)
SOBOTA 15.05.
06:30 +Zofia i Jan Zyskowscy
08:00 +Józef Szczerbiński (15 gr.)
08:00 +Aniela Januszanis (od uczestników pogrzebu)
08:00 +Zofia +Marian Chowaniec

08:00 +Jerzy +Aniela Misiewicz
17:30 o Boże błog. i zdrowie dla Zofii Zajko (z ok. imienin)  

i dla całej jej rodziny
17:30 +Franciszek Zajko (5 r.)
17:30 +Eugenia (8 r.) +Zygmunt (1 r.) Koncewicz
NIEDZIELA 16.05.
07:00 +Józef Szczerbiński (16 gr.)
07:00 +Katarzyna, Zofia Daniłowicz, +Zofia Okulanis
08:30 +Helena Kuklewicz (12 r.) +Maciej Stanisław Kukle-

wicz (11 r.)
10:00 +Helena (7 r.) i Romuald Benczyk
11:30 za parafian
11:30 +Zofia Moś
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Aniela Szydłowska (5 mc)
17:30 +Irena, Eugeniusz, Przemysław Luto

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 ... trochę zimy - trochę lata!

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 2: Miłość do Kościoła
Trzeba kochać dziewczynę, by móc myśleć o związaniu 
się z nią na całe życie w małżeństwie. Podobnie, trze-
ba miłować Kościół, żeby móc myśleć o poświęceniu 
mu całego swego życia. Innymi słowy, jeśli ktoś czuje 
na widok sutanny rosnącą irytację, zwykłych wiernych 
nazywa „moherami”, instytucje kościelne go drażnią, 
a mimo to twierdzi, że jest powołany do kapłaństwa, 
może chcieć przemyśleć sprawę jeszcze raz. Kapłań-
stwo jest pracą w instytucjach kościelnych, z inny-
mi księżmi i dla wiernych, takich, jakimi oni są, a 
nie takich, jakimi ktoś chciałby, żeby byli. Ktoś, kto 
myśli o sobie jako o antyklerykale będzie się bardzo 
męczył w kapłaństwie.

To nie tylko kwestia zmęczenia czy dobrego samo-
poczucia, bo ostatecznie nie one decydują o auten-
tyczności powołania. To kwestia urealnienia głosu 
sumienia oraz konkretności powołania. Pan Bóg, 
kiedy powołuje, jest konkretny. Wiadomo, o co Mu 
chodzi: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie naro-
dy, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego” (Mt 28,19). Nie ma tu niedomówień. Z dru-

giej strony, kiedy mówimy o powołaniu do kapłaństwa, 
to wciąż poruszamy się w sferze abstrakcji, gdyż ka-
płaństwo jako takie jest czymś ogólnym. Gdy daną 
osobę pociąga przykład konkretnego księdza, wtedy 
opuszcza sferę abstrakcji. Może to być ksiądz – świę-
ty z przeszłości, ale być może nawet lepiej, gdy jest 
to ksiądz, którego się zna, a którego przykład, zacho-
wanie i praca skłania do pomyślenia: „Chciałbym tak 
samo”. Wzory osobowe mogą się zmieniać w ciągu na-
szego własnego rozwoju – to jasne, niemniej, gdy ktoś 
jest w stanie w ten sposób ukonkretnić swoje roszcze-
nie do bycia powołanym do kapłaństwa, to otrzymuje 
kolejny pozytywny znak w rozpoznawaniu swej drogi. 
Ktoś, kto nie czuje się przywiązany do Kościoła, kto 
nie jest w nim osadzony, może mieć spore problemy 
w ukonkretnianiu swego powołania. To dla niego znak 
ostrzegawczy: być może jeszcze buja w obłokach.

7 kroków do rozpoznania powołania kapłańskiego
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... trochę zimy - trochę lata!
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Gidelska 
ze św. Jackiem i św. Dominikiem

Pierwsza niedziela maja to tradycyjne święto „Ką-
piółki” w gidelskim sanktuarium. Jest to więc 

doskonała okazja do omówienia kolejnego obrazu 
gidelskiego. Jak wspomniałem obrazy te były malowa-
ne według jednego wzorca. Święta figurka Matki Bo-
skiej Gidelskiej przedstawiona jest w dwóch planach: 
ziemskim i niebiańskim. 
W części ziemskiej, jako 
znaleziona w ziemi przez 
chłopa Czeczka, w części 
niebiańskiej górująca nad 
całym obrazem adorowana 
jest przez św. Jacka i św. Do-
minika. Ci dwaj zakonnicy 
są symbolem opieki nad cu-
downą figurką – sprawowa-
ną do dziś dnia przez zakon 
dominikanów. Jest to bar-
dzo typowe przedstawienie 
Matki Boskiej Gidelskiej. 
Na obrazie św. Jacek Odro-
wąż – pierwszy święty pol-
ski dominikanin - w jednym 
ręku trzyma monstrancję, 
a w drugim figurkę Matki 
Boskiej Gidelskiej. Św. Do-
minik – założyciel Zakonu 
Dominikanów – przedsta-
wiony jest z krzyżem. Sfera 
niebiańska zamknięta jest 
w ozdobne zasłony zwieńczone koroną Matki Bożej. 
Jak wiemy Sejny były ponad 200 lat pod opieką zako-
nu dominikanów, więc nie będę powielał dobrze zna-
nych faktów dotyczących funkcji i zadań jakie stawały 
przed zakonem dominikańskim w Polsce. Postacie 
św. Jacka Odrowąża i św. Dominika Guzmana są do 
dziś obecne w Bazylice Sejneńskiej w postaci dwóch 
obrazów, a historia św. Jacka była prezentowana 
przez Pana Eugeniusza Klimańca w ramach cyklu 
„Poznajemy historię naszego kościoła”. Chciałbym 
przedstawić kilka mniej znanych, ciekawych faktów 

związanych ze św. Jackiem. Dla wielu zaskakujący 
może być zasięg i wielkość kultu św. Jacka poza na-
szymi granicami. W kościele św. Sabiny w Rzymie, 
który znajduje się przy klasztorze generalnym zakonu 
dominikanów są tylko dwie kaplice. Jedną z nich 
jest kaplicą św. Jacka. Pokazuje to, jak wielką czcią 

cieszył się św. Jacek wśród 
wszystkich dominikanów. 
Niedługo po kanonizacji 
w Saragossie ogłoszono 
konkurs na poemat sławią-
cy św. Jacka, który wygrał 
sam Miguel de Cervantes. 
Św. Jacek jest jedynym pol-
skim świętym na kolumna-
dzie Berniniego przed Ba-
zyliką św. Piotra w Rzymie. 
W Lourdes, w szeregu po-
staci świętych ustawionych 
wzdłuż drogi procesyjnej, są 
tylko święci biblijni i święci 
związani z Francją oraz św. 
Jacek. Św. Jacek był jednym 
z pierwszych, którym zaj-
mowała się nowo powsta-
ła Kongregacja Obrzędów 
w 1588 r. i pierwszym świę-
tym Kościoła katolickiego, 
który został ogłoszony po 
przeprowadzeniu pełnego 

(w dzisiejszym rozumieniu) procesu kanonizacyjne-
go. W uroczystości kanonizacji św. Jacka brało udział 
tak wielu ludzi, że wypełniali przestrzeń od Bazyliki 
św. Piotra do Zamku św. Anioła. Na koniec trochę 
współczesnej historii. Największe skupisko polonii 
w amerykańskim Chicago znajduje się w dzielnicy 
zwanej potocznie „Jackowo”. Nazwa nie pochodzi 
od popularnego w Polsce imienia ale od kościoła pw. 
św. Jacka, obecnie bazyliki, mającej ponad 100-letnią 
historię w Chicago.
   Marcin Błaszczyk


