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Kiedy w czasie Męki uczeń staje wobec de-
cydującej próby Jezusa, odkrywa również 

swoje próby, swoje pokusy, własne ucieczki, 
własne zdrady, siły 
b e z w ł a d n o ś c i , 
którym wychodzi 
naprzeciw. Przeży-
wamy czas obecny 
jako czas rozbicia, 
czas tego, co nie-
rozróżnione, czas 
złożonych decyzji, 
niekiedy kompro-
misowych; czas, w 
którym żyje Jezus, 
jest natomiast cza-
sem kontrastów, 
absolutnej decyzji, objawienia serc, tego, jacy 
naprawdę są ludzie. Wobec krzyża Jezusa ujaw-
nia się jakość ludzkiej wolności, objawia się serce 
człowieka, z jakiej gliny jest on ulepiony. Jezus 
uprzedza nas zawczasu , zaprasza nas do czu-
wania, ponieważ każdego dnia, w niepewnym 
kształcie wyborów, słów, planów tracimy wyrazi-
stość, która pochodzi od tego szczytowego mo-
mentu. Przeczytajmy fragment następujący po 
opisie Ostatniej Wieczerzy:

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ

Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję? 

13.03. J 5,31-47 Przyjdź do Jezusa, aby mieć życie i mieć w sobie miłość Boga. To, co winno nieustannie 
ożywiać naszą wiarę. Jak wiele jest we mnie takiej tęsknoty i pragnienia?
17.03. J 7,1-2.10.25-30 Jak postępuję z człowiekiem, który w moich kryteriach postrzegania jest dla mnie 
niewygodny? Jeśli w jakiś sposób nastaję na jego życie, podobny jestem do tych, którzy chcieli zabić Jezusa. 
Przemiana zawsze rozpoczyna się od spojrzenia na własne serce.
25.03. J 15,1-8 Pragnę, Jezu, całym sobą trwać w Tobie. Czerpać obficie ze zdrojów łaski, która od Ciebie 
pochodzi. Chcę, aby moje życie przyniosło owoce dla Twojej chwały.

PRAWDY WIARY
„(…) Oto ręka mojego zdrajcy jest obok Mnie na 
stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi we-
dług tego, jak było postanowione, lecz biada temu 
człowiekowi, przez którego będzie wydany”.

A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by 
pośród nich mógł to uczynić. Powstał również 
spór między nimi o to, który z nich wydaje się 

być największy. Lecz On rzekł do nich: „Królowie 
narodów panują nad nimi, a ich władcy przybie-
rają miano dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie 
postępować. Lecz największy między wami niech 
będzie jak najmłodszy, jak sługa. Któż bowiem 
jest większy? Ten, który siedzi za stołem, czy 
ten, kto służy? Czy nie ten, kto siedzi za stołem? 
Otóż Ja jestem pośród was jako ten, kto służy” 
(Łk 22,21-27). 

Z książki Wierzę str 167

Trwać w przestrzeni 
poszukiwania Jezusa
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Łk 13,1-9

W tym czasie przyszli 
niektórzy i donieśli 

Jezusowi o Galilejczy-
kach, których krew Piłat 
zmieszał z krwią ich ofiar. 

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy 
byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że 
to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że 
owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i 
zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy 
Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiadał im 
następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo 
figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał w 
nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto 
już trzy lata odkąd przychodzę i szukam owocu na tym 
drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze 
ziemię wyjaławia?». Lecz on odpowiedział: Panie, jeszcze 
na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem, może 
wyda owoc. A jeżeli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”.

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Człowiek powinien przynosić owoce w czasie, to jest 
w ciągu życia ziemskiego, i nie tylko sam przez się, 

lecz także przez drugich, przez społeczność, której jest 
częścią składową. Jednakże to jego działanie w czasie, 
właśnie dlatego że jest on „zawarty” w czasie, nie powinno 
doprowadzić go ani do zapomnienia, ani do zaniedbania 
jego drugiego istotnego wymiaru, istoty skierowanej ku 
wieczności; człowiek zatem winien jednocześnie przy-
nosić owoce także dla wieczności. I jeżeli usuniemy tę 
perspektywę człowieka, pozostanie on figą nieurodzajną. 
Przemówienie do młodzieży 13 IV 1980

Jezus wziął z sobą Pio-
tra , Jana i Jakuba i 

wyszedł na górę, aby się 
modlić. Gdy się modlił, 
wygląd Jego twarzy się 

odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto 
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz . 
Ukazali się oni w chwale i mówili j Jego odejściu, którego 
miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze 
snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i 
obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili 
od Niego. Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze że tu 
jesteśmy. Postawimy trzy namioty; jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem , 
co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił 
ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się 
głos: «To jest Syn mój wybrany , Jego słuchajcie». W 
chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A 
oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie 
oznajmiali o tym, co widzieli.

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Przemienienie Chrystusa na górze Tabor było przygotowa-
niem do zmartwychwstania. Wkrótce po przemienieniu 

Jezus musiał się udać z apostołami do Jerozolimy, gdzie 
czekała Go męka i krzyż. Pascha Miała stać się podstawowym 
doświadczeniem dla apostołów. Chrystus przemienia się na ich 
oczach żeby niejako uprzedzić dalszy bieg wydarzeń. Jezus, 
mówiąc o męce i krzyżu, zawsze dodawał: „a trzeciego dnia 
Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. W epizodzie Przemienienia 
ta zapowiedź staje się wizją tego, czym będzie ciało Chrystusa 
po zmartwychwstaniu – będzie ciałem uwielbionym. W ten 
sposób Ojciec w swej Opatrzności przygotowuje apostołów 
na bolesne doświadczenie Wielkiego Tygodnia, Jakby chciał 
powiedzieć: będziecie świadkami straszliwych cierpień mojego 
Syna, świadkami Jego śmierci na krzyżu. Nie upadajcie jednak 
na duchu. Wszystko to prowadzi do zmartwychwstania. 
Homilia 12 III 1995

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13.03.2022 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 20.03.2022

Łk 9,28b-36
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Abyśmy w Wielkim Poście uświadomili sobie, 
że wszystko ma swój czas – czas uzdrowienia, 
oraz zawierzyli ten czas opiece Niepokalanej.

Okres Wielkiego Postu jest czasem 
pokuty i nawrócenia, czyli czasem, 

w którym „odbieramy zapłatę” za zło, za 
grzech i zmieniamy swoje postępowanie. 
Sami szukamy sposobów na ekspiację 
– chcemy zapłacić za zło, które wyrzą-
dziliśmy i wrócić do jedności z Bogiem 
i z bliźnimi, których swoimi grzechami 
krzywdziliśmy. No właśnie: „krzywdzi-
liśmy”, a nie „krzywdzimy”. Bo pokuta 
jest owocem, ale i prowadzi nas do na-
wrócenia – zmiany swego postępowania: 
koniec z grzechem! Koniec z krzywdą, 
którą zadaję! Warto zatem szukać tych 
czynów pokutnych, które choć w jakimś 
stopniu będą dla nas dotkliwe, bolesne 
– żeby współczuć z dotkniętymi przez 
zło. Często my sami jesteśmy ofiarami 
czyichś grzechów: niesprawiedliwości, 
kłamstwa, oszczerstwa, pychy, zgubnych 
nałogów. Jako uczniowie Jezusa powin-
niśmy pracować za równo nad osobistą poprawą, jak 
i nad zdolnością do – jak to uczy katechizm – cierpli-
wego znoszenia krzywd i chętnego darowania uraz.
Cierpienie przychodzi na człowieka w różnym cza-
sie, z różnych powodów, często nieoczekiwanie. 
Jest pewnego rodzaju tajemnicą. Nie znamy dnia, 
ani godziny… Może zamiast zadawania pytania: 

dlaczego?, za co? Trzeba nam szukać ukojenia 
w przylgnięciu do dobra. Szukamy ukojenia – jak 
ufne dziecko w ramionach Matki. Niepokalana 
pragnie przytulić każdego, kto jest zmęczony, kto 

cierpi, kto traci nadzieję. W Jej ramionach nie tylko 
poczujemy ulgę. Ona nie tylko ukoi ból przemijania, 
ale przede wszystkim pomoże odkryć tajemnicę 

nieśmiertelności. Życia bez grzechu, bez bólu, bez 
śmierci. Maryja pod Krzyżem wzięła w ramiona 
martwe ciało swojego Syna… To niewyobrażalnie 
trudna próba dla kochającej Matki. Próba miłości.. 
I my kochajmy swoje ciało, choć często dostarcza 
nam bólu. Płacąc tę cenę za grzech, radujmy się 
perspektywą życia. Życia wiecznego.

O. Marek Kiedrowicz OFMCONV

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13.03
Słowo Boże: Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28b-36;
PONIEDZIAŁEK 14.03 
Słowo Boże: Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38;
WTOREK 15.03
Słowo Boże: Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12;
ŚRODA 16.03
Słowo Boże: Jr 18,18-20; Mt 20,17-28;
CZWARTEK 17.03
Słowo Boże: Jr 17,5-10; Łk 16,19-31;
PIĄTEK 18.03
Słowo Boże: Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46;
SOBOTA 19.03 UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
Słowo Boże: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Łk 2,41-51a;

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 20.03
Słowo Boże: Wj 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9;
PONIEDZIAŁEK 21.03
Słowo Boże: 2 Krl 5,1-15a; Łk 4,24-30;
WTOREK 22.03
Słowo Boże: Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35;
ŚRODA 23.03
Słowo Boże: Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19;
CZWARTEK 24.03
Słowo Boże: Jr 7,23-28; Łk 11,14-23;
PIĄTEK 25.03 UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38;
SOBOTA 26.03
Słowo Boże: Oz 6,1-6; Łk 18,9-14;

K A L E N D A R Z  L I T U R G I C Z N Y

KTO UKOI MÓJ BÓL?
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności 
z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. 

Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na 
misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących. Zbiórka po Mszach św. przy 
kościele jest wsparciem dla misyjnego dzieła Kościoła.

2Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00. Rozważamy również mękę Pańską śpiewając 
Gorzkie Żale po sumie. Zapraszamy również na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 16:00 dla dzieci 

i młodzieży; dla wszystkich o godz. 17:00. Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego 
męki i śmierci. 

3W dzisiejszą niedzielę przypada 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za 
następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chry-

stusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem. 

4Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny będziemy świętować w sobotę, 19 marca. 
Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem 

dobrej śmierci. Msze Święte tego dnia o godz. 6:30; 8:00; 10:00 i 17:30. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby 
przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę 
dobrej śmierci dla wszystkich konających. 

5W naszej Parafii zawiązało się Bractwo św. Józefa, jak na razie należy do Bractwa kilku panów, spotykamy się 
od stycznia każdego 19 dnia miesiąca. Zapraszamy jak najwięcej mężczyzn do włączenia się do tej wspólnoty. 

Potrzebujemy mocnego wsparcia św. Józefa i na Jego wzór chcemy siebie kształtować, aby być dojrzałym w wierze 
i odpowiedzialnym tak jak św. Józef. Dzień 19 marca jest jakby odpustem Bractwa św. Józefa, czyli całkowitym 
zawierzeniem się Bogu przez wstawienncictwo Świętego Patrona. Zapraszam panów, nie tylko już należących 
do Bractwa, na wieczorną Mszę św. o 17:30.

6Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy świętować 25 marca, w piątek. Będzie dodatkowa Msza św. o 
godz. 10:00. Tego dnia obchodzimy Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga. Nikt 

nie ma prawa tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej 
śmierci. Dlatego aborcja i eutanazja są naruszeniem świętości życia ludzkiego. Wzywając orędownictwa Maryi, 
która zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, 
oraz osoby starsze i chore, aby były otaczane szacunkiem i pomocą. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 
dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy 
w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. 
Takie zobowiązanie będzie można podjąć uroczyście podczas Mszy Świętej o godz. 17:30. Deklaracje i informacje 
na temat Duchowej Adopcji wyłożone są na ławkach przy wejściu do kościoła.

7Przygotowujemy się do rekolekcji wielkopostnych, które będziemy przeżywać od 27 do 30 marca. Ich pro-
gram znajdziemy w bieżącym numerze Siewcy. Rekolekcje poprowadzi O. Zbigniew Podlecki, redemptorysta. 

Zapoznajmy się z ich programem i już teraz zaplanujmy w nich udział. Módlmy się o błogosławione ich owoce.

8Bóg zapłać wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc udręczonej wojną Ukrainie. Tym, którzy przynieśli 
swoje dary, a także Akcji Katolickiej za przyjmowanie darów i ich segregowanie.



6 SIEWCA Nr 5(390)/2022  

Maryjo, Ty nie zatrzymujesz Jezusa dla siebie! 
Zaraz po zwiastowaniu udajesz się z Nim do 
krewnej, Elżbiety. Idziesz służyć zarówno jej, jak 
i przyszłemu prorokowi Janowi. On ma w przy-
szłości poprzedzić Jezusa, przygotowując Izraela 
na przyjęcie Go jako Mesjasza. 

Cała zanurzona w wierze, rozpamiętując słowa 
Gabriela, docierasz do Ain Karim. Wystarczy-

ło, że wypowiedziałaś zaledwie dwa słowa po-
zdrowienia, i już doświadczyłaś w Domu Elżbiety 
prawdziwych cudów Bożych. Elżbieta i Jan zostali 
napełnieni Duchem Świętym, a krewna Twoja 
nazwała Cię Matką Pana. Zareagowałaś na to 
wymownym Magnificat. Kard. Stefan Wyszyński 
określił Twoją dziewiczą pieśń słowami: „Ty (Ma-
ryjo – przyp. SP) pierwsza wyśpiewałaś narodom 
hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; Ty pierw-
sza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących, 
i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chry-
stusa, Boga naszego” (rota Jasnogórskich Ślubów 
Narodu 26. 08. 1956 r.).
Słowa Wielkiego Prymasa wyraziły całą we-
wnętrzną prawdę misji Twego Serca: pomoc w 
wyzwalaniu z niewoli i z grzechu. Jako Matka i 
uczennica Jezusa, wypowiadając fiat wstąpiłaś 
do szkoły Prawdy i Miłości Syna Bożego. Nie mo-
żesz więc, o Pani, nie przynosić ludziom orędzia 
o królestwie Bożym. Wszak nosisz w sobie Kró-
la królów i Pana panów, jedynego Odkupiciela i 
Zbawcy ludzi i świata. 

Ojcze, 
zgrzeszyłem

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie…” (Łk 15,18).

Kościół w czasie Wielkiego Postu ze szczególnym 
przejęciem waży te słowa, jest to bowiem czas, w 

którym Kościół pragnie jak najgruntowniej nawrócić 
do Chrystusa, a bez tych słów nie ma nawrócenia w 
całej wewnętrznej prawdzie.
Bez tych słów „Ojcze zgrzeszyłem”, człowiek nie 
może też prawdziwie wejść w Tajemnicę śmierci i 
Zmartwychwstania Chrystusa, aby zaczerpnąć z niej 
owoce odkupienia i Łaski.
Są to słowa kluczowe. Słowa te mówią nade wszyst-
ko o wielkim wewnętrznym otwarciu się człowieka ku 
Bogu: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie”.
Jeśli prawdą jest, że grzech poniekąd zamyka czło-
wieka przed Bogiem , to wyznane grzechy wręcz 
przeciwnie, otwierają przed ludzkim sumieniem całą 
Wielkość Boga.
Człowiek tylko wtedy, i tak długo, zamknięty jest 
przed Bogiem, jak długo brakuje na jego ustach tych 
słów „Ojcze, zgrzeszyłem”. A nade wszystko, jak dłu-
go brakuje ich w jego sumieniu, w jego „sercu”. 
Nawrócić się do Chrystusa, poznać wewnętrznej 
mocy Jego Krzyża i Zmartwychwstania, doznać peł-
nej prawdy ludzkiego istnienia w Nim, „w Chrystusie” 
można tylko mocą tych słów: „Ojcze, zgrzeszyłem”. 
I za cenę tych słów. Kościół natomiast w Wielkim 
Poście nade wszystko pracuje nad tym, ażeby każdy 
człowiek odnalazł się ze swym grzechem wobec sa-
mego Boga – i aby w ślad za tym ogarnęła go zbawcza 
moc przebaczenia, która zawiera się w Męce i Zmar-
twychwstaniu Chrystusa.

Jan Paweł II

Przynosząca prawdziwą wolność
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Będąc Jego uczennicą , niosąc Jezusa do nas – lu-
dzi, Ty pierwsza obwieszczasz nam: „Przybliżyło 
się do was królestwo Boże” (Łk 10,9). To króle-
stwo „to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu 
Świętym” (Rz 14,17). Wyprzedzasz swym głosze-
niem (choć nieco innymi sposobami) apostołów. 

Maryjo, Ty uczysz nas prawdziwej wolności. Dając 
nam Zbawcę, prowadzisz nas do źródła wyzwo-
lenia z wszelkiej niewoli i niesprawiedliwości. W 
Fatimie i tylu innych miejscach uczyłaś i nadal 
uczysz nas, że nie ma wolności tam, gdzie jest 
grzech, gdzie ludzkie serce żyje w zakłamaniu i 
duchowej śmierci. Przecież Jezus przestrzegał” 
„Zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia 
grzech, jest niewolnikiem grzechu. (…) Jeżeli więc 
Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywi-
ście wolni (J 8, 24-36). Jak bardzo naukę Jezusa 
Wyzwoliciela podjęli apostołowie. „Ku wolności 
wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w 
niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarz-
mo niewoli!” (Ga 5, 1). Prawdziwa wolność rodzi 
dobre owoce. „Owocem zaś Ducha jest miłość, 
radość, pokój cierpliwość, uprzejmość, dobroć 
wierność opanowanie. 
Maryjo, Matko prawdziwej wolności i jej Straż-
niczko, Jezus powiedział: „Jeżeli trwacie w nauce 
mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i 
poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-
32). Pomóż nam żyć Prawdą i Duchem Jezusa, a 
będziemy naprawdę wolni. 

O. Stanisław Przepierski OP

Od 300 lat w naszych kościołach, w 
okresie Wielkiego Postu śpiewane są 

Gorzkie Żale, które stanowią klejnot rodzi-
mej kultury religijnej. To polskie nabożeń-
stwo narodziło się na przełomie XVII – XVIII 
wieku. Początki i kształt Gorzkich Żali zwią-
zane są z działalnością Bractwa św. Rocha 
przy warszawskim kościele Świętego Krzy-
ża, gdzie już pod koniec XVII wieku były od-
prawiane misteria i nabożeństwa pasyjne.

Opracowanie Gorzkich żali w obecnej for-
mie przypisuje się bractwu Ks. Wawrzyńca 
Benika. Po raz pierwszy ich tekst opubliko-
wano w Warszawie w 1707 roku w dziele 
„Snopek mirry z Ogroda Gethsemańskie-
go”, albo „żałosne Gorzkiej Męki Syna Boże-
go”. Zwyczaj odprawiania nabożeństwa w 
Wielkim Poście – w niedziele rozpowszech-
nili misjonarze św. Wincentego a Paulo, 
poprzez formację kleryków w seminariach 
oraz misje ludowe.

W drugiej połowie XIX wieku Gorzkie Żale 
śpiewała już cała Polska oraz skupiska po-
lonijne na emigracji. Do dziś nabożeństwo 
zachowało dawną formę, piękno archa-
icznego języka i żywotność przyciągająca 
wiernych w wielkopostne niedziele.

Gorzkie Żale były niegdyś ulubionym na-
bożeństwem rycerstwa polskiego.

Wyszperała Jadwiga

GORZKIE ŻALE 
KLEJNOT POLSKIEJ KULTURY

Przynosząca prawdziwą wolność
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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; 606254906
 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. dr Jaroslav Kalinovskij,   ks. Mariusz Niedziałkowski;    rezydent: ks. Adam Łosiewski

27/03/2022 Nadia Jodzis
                     Jan Rydzewski

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UJanowicz Anna, l. 71, Gawiniańce, 
22/02/2022
UMakowska Waleria, l. 92, Sejny, 

24/02/2022
UJakubowska Zofia, l. 86, Sejny, 

24/02/2022
UCiborowska Anna, l. 73, Sejny, 25/02/2022
UChrulski Henryk, l. 92, Sejny, 25/02/2022
UCzeszkiewicz Marianna, l. 74, Sejny, 26/02/2022
UPiekarski Henryk, l. 73, Sejny, 04/03/2022
UCzesława Gęsiorowska, l. 84, Olecko, 01/03/2022
UAndruszkiewicz Leokadia, l. 81, Gryszkańce, 07/03/2022

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, 
którzy złożyli swoje ofiary na potrzeby 
naszej Parafii w Roku Pańskim 2022: 

Zapowiedzi 
przedślubne:
Zarzecki Rafał, kawaler, Bogusze, Parafia Sokółka 
- św. Antoniego Padewskiego i Kuklewicz Joanna, 
panna, Sejny, Parafia tutejsza.
Kamiński Maksymilian, kawaler, Suraż, Parafia Bożego 
Ciała i Raglis Beata, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

W OSTATNIM CZASIE :

 Adukowska Anna Antoni,Sejny, Wojska Polskiego 
Draugialis Bożena,Sejny, Wojska Polskiego 
Sujet Grażyna,Sejny, Wojska Polskiego 
Rudziewicz Iwona,Sejny, 1 Maja 
Krupowicz Danuta,Sejny, 1 Maja 
Nieszczerzewscy Katarzyna Leonard,Sejny, 1 Maja 

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:

Miszkiel Regina, Sejny, Konarskiego
Piwowarska Hanna, Lublin
Żegarscy Teresa Jerzy, Grudziewszczyzna
 
Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 125 ofiarodawców na 
sumę 29 320 zł.  

Czeszkiewicz Renata Ryszard,Sejny, 1 Maja 
Żylińscy Helena Witold,Sejny, 1 Maja
Kaufman Justyna Paweł,Sejny, 1 Maja 
Luto Jolanta Zbigniew,Sejny, 1 Maja 
Wróblewska Krystyna,Sejny, 1 Maja
Koperek Maria,Sejny, Grodzińskiego 
Milewscy Zuzanna Henryk,Sejny, Cisowa
Chałkowscy Aldona Algiment,Sejny, Cisowa 
Gryguć Teresa Witold,Sejny, Cisowa 
Nowaccy Sylwia Adrian,Sejny, Cisowa 
Przeborowska Leokadia,Sejny, Zawadzkiego
Myszczyńska Krystyna,Sejny,Wojska Polskiego
Anuszkiewicz Krystyna,Sejny,Parkowa
Sikorska Janina,Sejny,Konarskiego
Ołów Ewa,Sejny,Wojska Polskiego
Żychliński Marian,Jaśnikowska Danuta,Sejny,Piłsudskiego
Staśkiewicz Alicja,Sejny,Konarskiego
Bender Zita,Sejny,Wojska Polskiego
Korzenieccy Zofia Stanisław, Lasanka
Maćkowiak Rafał, Sojko Edyta,
Cieślukowski Adam,Sejny,Konarskiego
Leonowicz Jan Helena,Sejny,Łąkowa
Bykas Longina Jan,Sejny, Łąkowa
Dochód Halina Stanisław,Sejny, Łąkowa
Luto Beneturda Marian,Sejny, Łąkowa
Gaber Halina Jan,Sejny, Łąkowa
Staręga Irena,Sejny, Łąkowa
Kosińscy Krystyna Edmund,Sejny, Łąkowa
Masłowscy Elżbieta Tomasz,Sejny, Łąkowa
Wojciechowicz Bożena Jarosław,Sejny, Łąkowa 
Kap Dorota Jan,Sejny, Kasztanowa 
Sadłoń Danuta Eugeniusz,Sejny, Strażacka 
Maksimowicz Wiesława Adam,Sejny, Strażacka
Kuklewicz Elżbieta Wiesław,Sejny, Strażacka 
Pankiewicz Bogumiła Andrzej,Sejny, Strażacka 
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INTENCJE  MSZALNE  13-27.03.2022
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 13 MARCA
07:00 +Daniel Dobul
08:30 O bł. Boże, opiekę MB dla Adama, Mariusza, Radosława 

i dla ich rodzin
10:00 +Eugeniusz Supranowicz
11:30 Za parafian
11:30 +Jerzy Misiukanis (13 gr.)
12:00 KRASNOWO: +Józef +Julia i +z rodziny
13:00 LT: Julia (3 r.) +Helena (3 r.) +Jerzy Światłowscy
17:30 +Adolf Jarzębowicz (9 r.) +rodzice
PONIEDZIAŁEK 14.03.2022
06:30 +Maria Piotr +r. Janiszewskich +Stanisław 

Wojciechowski
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Janina Gerwel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef +Genowefa Misiukanis
17:30 +Wanda (2mc) +Cezary Dylewscy
17:30 +Jerzy Misiukanis (14 gr.)
WTOREK 15.03.2022
06:30 +Marian Czeszkiewicz (3mc)
08:00 +Marianna Bilińska (2 r.)
08:00 +Józef (2 r.) +r. Woźnialisów
08:00 +Zofia Malinowska (22 r.) +rodzice
17:30 +Irena Sapiega (6mc)
17:30 O Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla Wandy i Pawła 

Krzemińskich
17:30 +Jerzy Misiukanis (15 gr.)
ŚRODA 16.03.2022
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Regina (10 r.) +Józef Andrejczyk
08:00 +Wincenty +Władysława Jastrzębscy
17:30 +Tadeusz Małkiński (6mc)
17:30 +Andrzej Palewicz (26 r.) +Bronisława
17:30 +Jerzy Misiukanis (16 gr.)
CZWARTEK 17.03.2022
06:30
08:00 +ks. Henryk Kwaterski +Wacław +Petronela +Wiktoria
08:00 +Józef +Anna Popiel +Stanisława +Józef i z rodziny
08:00 +Maria Miszkiel (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Maria Ziniewicz (1 r.)
17:30 +Paweł, +r. Koneszko i Kućmierz
17:30 +Jerzy Misiukanis (17 gr.)
PIĄTEK 18.03.2022
06:30 +Robert Sikorski (4mc)
08:00 +Henryk +Dariusz +r. Namiotko
08:00 +Anna Gilis (1 r.)
08:00 +Jan +Marianna (5 r.) +r. Klimasara
17:30 +Bożena +Ryszard Szymańscy
17:30 +Józef +Anna +Witold Grudzińscy
17:30 +Józef Pietuszko +Adam Jankowski
17:30 +Jerzy Misiukanis (18 gr.)
SOBOTA 19.03.2022 UROCZ. ŚW. JÓZEFA
06:30 +Mariann Chmielewska (8 r.) +Kazimierz
08:00 +Kazimierz Andruszkiewicz (11mc)
08:00 +Józef +Regina Ziniewicz

08:00 +Anna +Józef Tomkiewicz +rodzice
08:00 +Józef +Józefa +Mieczysław  +r. Marczewskich
10:00 +Jerzy Misiukanis (19 gr.)
17:30 +Józef +Józef Makarewicz +Józef Ambrosiewicz
17:30 +Józef Polens +r. Polens i Ziniewicz
17:30 +Józefa +Dominik Andrukanis
NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 20 MARCA
07:00 +Julia Domoracka (3mc)
08:30 +Anna Ogórkis (4mc)
10:00 +Józef +Jarosław Fidrych +Józef +Janina 

Ambrosiewicz
11:30 Za parafian
11:30 +Jerzy Misiukanis (20 gr.)
13:00 LT: +Anna Keller (5 mc)
17:30 +Józefa Letkiewicz +Józef Okulanis
PONIEDZIAŁEK 21.03.2022
06:30
08:00 +Jerzy Misiukanis (21 gr.)
17:30 +Józef +Janina Buchowscy
17:30 +Teodora Gryszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Aleksander Moroz (5mc)
17:30 +Jadwiga Grzybowska (3mc)
WTOREK 22.03.2022
06:30
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefy Mielech 
  w 86 rocz. urodzin i dla rodziny
08:00 +Janina +Józef Buchowscy +Aniela +Franciszek 

Gryguć
08:00 +Bogusław Mackiewicz
17:30 +Józef Krywanis
17:30 +Saturnina Jurkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jerzy Misiukanis (22 gr.)
17:30 +Jan (4mc) +Bożena Stankiewicz
ŚRODA 23.03.2022
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Jan Sidor (22 r.)
08:00 +Anna +Eugeniusz +r. Michalskich
08:00 +Jadwiga Sitko (4mc)
17:30 +Dariusz +Wincenty Mazurkiewicz
17:30 +Helena Sidor (2 r.)
17:30 +Jerzy Misiukanis (23 gr.)
CZWARTEK 24.03.2022
06:30
08:00 +Jerzy Misiukanis (24 gr.)
08:00 +Ireneusz Sankowski (11mc)
17:30 +Krzysztof Pachutko (2mc)
17:30 +Krystyna Miezio (1 r.)
17:30 +Anna Miszkiel (3 r.)
PIĄTEK 25 MARCA ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
06:30
08:00 +Ludwik +Anna Wichert
08:00 +Stefania Ordowska (14 r.) +rodzice
08:00 +Zdzisław Koperek (2mc)
08:30 EGZEKWIE: +Albin Bałulis (2 r.) +rodzice
10:00 +Jerzy Misiukanis (25 gr)
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17:30 +Teresa Rutowicz (9mc)
17:30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
17:30 +Bolesława Cichanowicz (2 r.)
SOBOTA 26.03.2022
06:30 O bog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Katarzyny 
  w 50 rocz. urodzin i dla rodziny
08:00 +Zofia +Józef Sawiccy
08:00 +Jerzy Misiukanis (26 gr.)
08:00 +Eugenia (8mc) + Derdzikowskich i Janczulewiczów
08:30 EGZEKWIE: +Andrzej Klahs (1 r.)
09:15 EGZEKWIE: +Genowefa Kaufman (1 r.)
17:30 O bł. Boże, opiekę MB, wiarę i miłość dla Aleksandry 

Gryguć w 18 rocz. urodzin i dla rodziny

17:30 +Teresa Senda (5 r.)
17:30 +Kazimierz Koneszko
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 27 MARCA
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
07:00 +Tadeusz Jurgielanis
08:30 +Leokadia (14 r.) +r. Łebkowskich
10:00 +Zygmunt Sojka (2 r.)
11:30 Za parafian
11:30 +Jerzy Misiukanis (27 gr.)
13:00 LT: +Benedykta Bocheńska (1 r.)
17:30 +Zofia Okulanis

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

Bractwo św. Józefa
Bractwo św. Józefa, założone przez Opata Bernarda 

Rosę powstało 19 marca w 1669 roku w Krzeszowie. 
Szybko zyskało popularność nie tylko na Śląsku, ale w 
całej Europie. Głównym celem krzeszowskiego Brac-
twa było: szerzenie czci Boga Wszechmogącego oraz 
wysławianie świętych imion: Jezusa, Maryi Dziewicy i 
św. Józefa, troska o 
rozszerzenie katolickiej 
wiary, upraszanie bło-
gosławieństwa Bożego 
oraz jedności i pokoju 
dla Ojczyzny. 
Dzisiaj w wielu para-
fiach zostały wznowio-
ne wspólnoty Bractwa 
św. Józefa, które są 
wspólnotami modlitew-
no-apostolskimi gro-
madzącymi mężczyzn, którzy przez modlitwę, przykład 
i świadectwo wiary oraz uświęcanie siebie i swoich ro-
dzin, realizują powołanie, którym Pan Bóg ich obdarzył. 
Od momentu oficjalnego erygowania Bractwa w Diecezji 
Ełckiej, a więc od 19 marca 2021 roku, możliwe jest powo-
ływanie grup w parafiach wg jednolitych zasad i zgodnie 
z przyjętą strukturą Bractwa.
Mężczyźni gromadzący się pod patronatem św. Józefa 
starają się naśladować cnoty swojego Patrona, rozwijać 
Jego kult i wcielać w życie zasady chrześcijańskiego 
życia, podejmując osobista modlitwę i konkretne dzieła 
miłosierdzia.
Celem Bractwa jest szerzenie czci Boga Wszechmogą-
cego poprzez naśladowanie cnót Świętego Józefa oraz 
rozwijanie i pielęgnowanie Jego kultu.

Zadaniem Bractwa jest:
- modlitwa wspólnotowa i osobista w intencji małżeństw 
i rodzin; - formacja duchowa, intelektualna, służebna 
i apostolska; - zachowanie jedności z Kościołem po-
wszechnym i lokalnym; - stawanie w obronie świętości 
życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmier-

ci; - obrona sakralnego 
charakteru małżeń-
stwa, jako związku 
mężczyzny i kobiety, 
charakteryzującego się 
jednością, wiernością 
i nierozerwalnością; 
- wzajemne wspiera-
nie się członków w 
wymiarze duchowym 
oraz okazywanie sobie 
pomocy w sytuacjach 

losowych; - uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej, 
dbanie o jej potrzeby i troska o świątynię parafialną.
Dla osiągnięcia celu i prawidłowej realizacji zadań stosu-
je się następujące formy działań:
- nabożeństwo ku czci Św. Józefa, szczególnie w każ-
dą środę; - codzienna modlitwa prywatna; - miesięczne 
spotkania formacyjne, częste przystępowanie do sakra-
mentu pokuty i pojednania oraz uczestniczenia w Eucha-
rystii.
Zachęcamy panów, młodszych i starszych do wspólnoty 
Bractwa św. Józefa. Najbliższe spotkanie będzie 19 mar-
ca - wieczorna Msza św., potem spotkanie formacyjne w 
domu parafialnym. Spotykamy się zawsze 19-tego dnia 
miesiąca (Msza św. i spotkanie formacyjne). W każdą 
środę wieczorem nowenna do św. Józefa.
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BOŻE NARODZENIE 2021REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
27 - 30.03.2022 r. 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 27 marca 2022 r. 
07:00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 
08:30 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich
ŻEGARY LT: g. 10:00 
10:00 – Msza święta z kazaniem dla dzieci 
11:30 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 
KRASNOWO: g. 13:00 
13:00 – Msza święta w języku litewskim 
17:00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
17:30 – Msza święta kazaniem dla młodzieży 

PONIEDZIAŁEK – 28.04.2022 r. 
06:30 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 
10:00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich
ŻEGARY: 10:00 
13:00 – Msza święta z kazaniem w języku litewskim 
15:00 – Msza święta z kazaniem dla dzieci (kl. I-VI)
16:30 – Msza święta z kazaniem dla młodzieży 
  (kl. VII, VIII, ponadpodstawowe)
18:00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich
  Po Mszy św. nauka dla małżonków i rodziców

WTOREK – 29.03.2022 r. 
06:30 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 
10:00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich, 
  zwłaszcza chorych i starszych 
13:00 – Msza święta z kazaniem w języku litewskim 
15:00 – Msza święta z kazaniem dla dzieci (kl. I-VI)
16:30 – Msza święta z kazaniem dla młodzieży 
  (kl. VII, VIII, ponadpodstawowe)
18:00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich

ŚRODA – 30.03.2022 r. 
06:30 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 
10:00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 
13:30 – Msza święta z kazaniem w Krasnowie (dzieci szkolne) 
15:00 – Msza święta z kazaniem dla dzieci (kl. I-VI)
16:30 – Msza święta z kazaniem dla młodzieży 
  (kl. VII, VIII, ponadpodstawowe)
18:00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich 

Rekolekcje poprowadzi O. Zbigniew Podlecki, redemptorysta 
Chorych i starszych, których nie odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca i którzy nie mogą w żaden sposób 
uczestniczyć z nami w rekolekcjach w kościele, odwiedzimy w sobotę, 9 kwietnia w godzinach przedpołu-
dniowych. Adresy tych osób prosimy zgłaszać w zakrystii.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Chrystus Boleściwy z Raciborza

Prezentuję dziś trzeci i ostatni wizerunek Chry-
stusa Boleściwego zwanego również z racji cha-

rakterystycznej sentencji na szarfie – Chrystusem 
Raciborskim. Dla przypomnienia czytelnikom ob-
raz jest przedstawieniem Chrystusa w typie ikono-
graficznym zwanym „Vir Dolorum” (Mąż Boleści). 
Wizerunek Chrystusa 
Boleściwego odnosi się 
do momentu, kiedy Jezus 
jest już zmartwychwstały 
ale jeszcze „nie w chwale”. 
W zdecydowanej więk-
szości polskich obrazów 
o tej tematyce widoczne 
jest uproszczenie tematu, 
zrezygnowanie z tła i in-
nych szczegółów na rzecz 
przedstawienia jedynie 
Chrystusa w charaktery-
stycznej pozie ukazujące-
go ranę w boku. Samot-
ność Zbawiciela miała 
odzwierciedlić charakter 
jego opuszczenia jako 
człowieka pozostawio-
nego przez wszystkich w 
obliczu straszliwej męki. 
Uwagę widza przyciąga 
twarz Jezusa, a przede 
wszystkim jego spojrze-
nie. Za każdym razem 
Syn Boży został ukazany 
w półpostaci, na jednorodnym zwykle ciemnym tle, ze 
wzrokiem skierowanym na widza, w koronie ciernio-
wej na głowie i w purpurowym płaszczu. Elementy te 
zostały zaczerpnięte z innych wizerunków pasyjnych, 
tj. Ecce Homo, Chrystus Frasobliwy, czy Chrystus 
Zmartwychwstały. Gest, w którym Jezus ukazuje 
ranę na swoim boku, zwany „ostentatio vulneris” 
ma podkreślić przezwyciężenie przez Niego śmierci. 
Przebity bok i rany po ukrzyżowaniu stały się źródłem 
odkupienia, zaś sentencja na szarfie pozwala jedno-
znacznie zrozumieć ewangeliczny sens obrazu. Warto 

podkreślić, że oryginalne obrazy, na których wzoro-
wano ludowe kopie pokazują Zbawiciela znacznie 
bardziej cierpiącego, zaś ludowe kopie w znaczny spo-
sób złagodziły odbiór. Na końcu chciałbym powrócić 
do tematu popularności tego typu wizerunków. O ile 
w sztuce cechowej i ludowej znane są jedynie kopie 

Chrystusa Raciborskiego 
z sentencją (pisownia 
oryginalna): „Patrz grze-
śniku com cierpiau za twe 
nieprawośći. Dałem bok 
mói otworzeć ku tobie 
zmiełośći”, o tyle w kilku-
nastu polskich kościołach 
i klasztorach są starsze 
obrazy Chrystusa poka-
zującego ranę w boku.

Geograficznie najbliżej 
Sejn można zobaczyć 

tego typu obraz w koście-
le Mariackim w Toruniu 
w jednym z bocznych 
ołtarzy. Obraz pochodzi 
prawdopodobnie z II po-
łowy XVII wieku i nosi ce-
chy malarstwa włoskiego. 
Według specjalistów jest 
to najlepsze dzieło pod 
względem artystycznym 
odwołujące się do oma-
wianego wzorca. Doko-
nana kwerenda badaczy 

tematu wskazuje na ponad 30 obrazów znajdujących 
się w polskich kościołach i klasztorach, ponad 30 w 
muzeach oraz bliżej niezidentyfikowaną liczbę ob-
razów w kapliczkach lub rękach prywatnych. Widać 
więc, że ten temat ikonograficzny choć obecny zarów-
no w polskich kościołach jak i zbiorach muzealnych 
jest stosunkowo rzadki. Z tym większą przyjemnością 
prezentuję na łamach sejneńskiego Siewcy trzeci ob-
raz Chrystusa Boleściwego – Raciborskiego.

  
  Marcin Błaszczyk


