
S I E WC A
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Nr 6  (391) /2022 27 marca - 9 kwietnia 2022 Cena 2 zł

POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

OSŁOŃ NAS W TĘ NOC RZEZI,  
GDY UMIERAJĄ DOBROĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 

GDY SIEDMIOGŁOWY SZATAN, OJCIEC WYZWOLONEGO KŁAMSTA, 
WYRUSZYWSZY NA PODBÓJ LUDZKOŚCI, ZAMIENIA JĄ W SWOJE 

POWOLNE NARZĘDZIE NA CAŁYM OKRĘGU ŚWIATA.
ROMAN BRANSTAETTER - „HYMN O CAŁUNIE TURYŃSKIM”



2 SIEWCA 

Niektórzy stwierdzili, że śmierć Jezusa była 
jakimś „wypadkiem historycznym”, pewnym 

„tragicznym przeznaczeniem”, „wielką pomyłką”, 
jaka zaszła między Żydami a Rzymianami, wy-
darzeniem, które przyszło niespodziewanie 
dla Jezusa. Ważne jest jednak, aby osiągnąć 
pewność do faktu, że Jezus wiedział o swej 
śmierci i przyjął ją w sposób wolny, ponieważ 
dopiero w wyniku tego będzie można posta-
wić sobie pytanie o sens, jaki Jezus jej nadał. 
Otóż, począwszy już od zapowiedzi Męki, 
możemy stwierdzić, iż Jezus brał pod uwagę 
swój tragiczny koniec. Zapowiedź królestwa, 
które domaga się nawrócenia i odejścia od 
logiki świata, a także przesłanie i sposób po-
stępowania Jezusa wzbudziły bowiem sze-
reg głosów sprzeciwu wobec Jego misji jako 
misji „posłańca Bożego”. Ponadto spór z faryze-
uszami i ludźmi należącymi do przełożonych ludu 
pozwalają przeczuć tragiczny koniec, zwłaszcza 
w drugiej fazie działalności Jezusa. Śmierć, albo 
przynajmniej koniec naznaczony przemocą, były 
zapewne obecne w świadomości Jezusa i w ja-
kiś sposób musiał On włączyć je w sens swego 
posłannictwa oraz wyjaśnić uczniom takie wyda-
rzenie. Możliwość śmierci stawiała pod znakiem 
zapytania zasadniczy aspekt historii Jezusa, to 
znaczy nierozerwalny związek pomiędzy Jego 
misją i Jego osobą. Razem z coraz wyraźniej-

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Jak przyjmować niezrozumienie ze strony świata? Tylko wpatrując się w Jezusa.  Dziękuję  

Panie, za łaskę wiary, za to, że jestem wybrany przez Ciebie. Prowadź mnie Twymi drogami.

28.III.  J 14,27-31a Codzienność może przynosić nam wiele niepokojów. Dlatego potrzebujemy, Aby w 
naszych sercach nieustannie rozbrzmiewało zapewnienie Jezusa o tym, że On przynosi nam pokój.

04. IV.  J 15,1-8 Pragnę, aby życie moje przyniosło dobre owoce. Lecz to możliwe jest tylko wtedy, gdy trwam 
w jedności z Jezusem. Panie, nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. Tylko w Tobie jest źródło umocnienia. 

08.IV.  J 19,25-27 Maryjo, dziękuję Ci za to, że Ty jako pierwsza jesteś w stanie dostrzec potrzeby człowie-
ka. Pomagaj mi rozumieć, że jedyne, czego potrzebuję w swoim życiu, to obecności Jezusa i Ciebie.

PRAWDY WIARY
szym zarysowywaniem się takiego 
końca ten problem domagał się szybkiej 
odpowiedzi i właśnie w tym kontekście 
zostaje odsłonięty sens przyszłej śmier-
ci, tak jak ją pojmuje Jezus. 

Najtrudniejsze jest Miejsce, w którym Jezus anty-
cypuje sens swojej śmierci w geście i wymiarze 
prorockim, któremu towarzyszą słowa wypo-
wiedziane nad chlebem i winem, była Ostatnia 

Wieczerza. W atmosferze niezwykłej bliskości 
ze swoimi uczniami wieczerza paschalna Jezusa 
przynosi szczególne napięcie pomiędzy dwoma 
aspektami: pomiędzy ostatnią komunią ofiaro-
wane w znaku chleba i wina a Jego nieodległym 
oddzieleniem od uczniów. Tutaj znajduje się nie-
wyrażalna głębia tego, w jaki sposób Jezus poj-
mował i przeżywał swą Mękę: śmierć na krzyżu 
widziane są jako podstawa bezwarunkowego od-
dania się Bogu i absolutnej solidarności z grzesz-
nymi ludźmi.

Z książki Wierzę str. 179 -180

W jaki sposób Jezus  
zapowiadał swoją śmierć?
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J 8,1-11

Jezus udał się na Górę Oliw-
ną, ale o brzasku zjawił się 

znów w świątyni. Wszystek 
lud schodził się do Niego, 
a On, usiadłszy, nauczał. 
Wówczas uczeni w Piśmie i 

faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na 
cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: 
«Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W 
Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?». 
Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 
Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w 
dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was 
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie 
nachyliwszy się, pisał po ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden 
po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał 
tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, pod-
niósłszy się, rzekł do niej: «Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie 
potępił?». A ona odrzekła: «Nikt, Panie». Rzekł do niej: «I ja ciebie 
nie potępiam – Idź, a od tej chwili już nie grzesz».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Ta krótka wymiana słów między Jezusem a kobietą, którą 
ocalił od ukamienowania, jest bardzo bogata w znaczenie. 

Jezus nie pyta tylko o wykonanie wyroku. „Potępienie” ozna-
cza tu odrzucenie osoby z powodu zła moralnego. Tak więc 
Jezus stwierdza: Ci ludzie nie mogli cię odrzucić z powodu 
twojego grzechu, ponieważ uświadomili sobie, że sami są 
grzesznikami. Pozostaje jednak sprawa twojego grzechu. 
Ten grzech może przyczynić się do zerwania twojej więzi z 
Bogiem, do twojego potępienia. I dlatego nie grzesz więcej! 
Ja ciebie nie potępiam. Ja nie przyszedłem po to na świat, 
żeby potępiać człowieka. Cel mojego posłannictwa jest wręcz 
przeciwny. Przyszedłem po to, żeby szukać i zbawiać to, co 
zginęło. I dlatego nie grzesz więcej! Może to doświadczenie, 
to zagrożenie twojego życia, dopomoże ci w tym, żeby już 
więcej nie wracać do grzechu. Ja tego dla ciebie pragnę. Ja 
pragnę twojego zbawienia! Znajdujemy się tutaj w punkcie, 
który dla naszej pracy duchowej ma ogromne znaczenie. 
Trzeba dobrze wykorzystać dzisiejszą liturgię słowa dla dzieła 
naszego osobistego nawrócenia. (Homilia 2 IV 1995) 

Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Młodszy z 

nich rzekł do Ojca: „Ojcze, daj 
mi część majątku, która mi 
przypada”. Podzielił więc ma-
jątek między nich. Niedługo 

potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony 
i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko 
wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał do jednego obywateli owej krainy, 
a ten posłał go na swe pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 
swój żołądek strąkami, które jadły świnie, lecz nikt mu ich nie 
dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego 
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się 
i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim 
synem: uczyń mię choćby jednym z najemników”. Wybrał się więc 
i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego 
ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu 
się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać 
się twoim synem”. Lecz ojciec rzekła do swoich sług: „Przynieście 
szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na 
rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie; 
będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, 
a ożył, zaginął, a odnalazł się” I zaczęli się bawić.
REFLEKSJA NIEDZIELNA

W samym centrum rzeczywistości nawrócenia znajdują się 
słowa: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie”. Bez tych 

słów nie ma nawrócenie w całej wewnętrznej prawdzie, a 
człowiek nie może prawdziwie wejść w Tajemnicę Śmierci i 
Zmartwychwstania Chrystusa, aby zaczerpnąć z niej owoce 
Odkupienia i Łaski. Słowa te mówią nade wszystko o wielkim 
wewnętrznym otwarciu się człowieka ku Bogu. Jeśli prawdą 
jest, że grzech poniekąd zamyka człowieka przed Bogiem, to 
wyznanie grzechu wręcz przeciwnie, otwiera przed ludzkim 
sumieniem całą Wielkość Boga. Majestat Boży, a nade wszystko, 
Ojcostwo 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 długo brakuje ich w 
jego „sercu”.   (Anioł Pański 16 III 1980)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 27.03.2022 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 3.04.2022

Łk 15,1-3,11-12
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Czesław Klimuszko urodził się 23 sierpnia 1905 
roku w Nierośnie koło Sokółki. Od dzieciństwa 

był zainteresowany życiem św. Franciszka z Asy-
żu. W roku 1919 rozpoczął 
naukę u księży salezjanów 
w Różanymstoku. Dalszą 
naukę odbywał w Grodnie, 
potem we Lwowie. W 1925 
roku odbył nowicjat w klasz-
torze w Kalwarii Pacławskiej 
koło Przemyśla, przyjął imię 
zakonne Andrzej. Po złoże-
niu ślubów wieczystych 
podjął studia teologiczne 
w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Krakowie, 
gdzie w 1934 roku otrzymał 
święcenia kapłańskie. 
Obdarzony nadzwyczajną 
intuicją, od dziecka znał 
działanie roślin leczniczych, 
posiadał dar widzenia prze-
szłości i przyszłości, wzo-
rował się na św. Franciszku 
z Asyżu. W roku 1940 w Wierzbicy został skatowany 
przez niemieckiego SS-mana, w wyniku którego 
doznał wstrząsu psychicznego, który spowodował 
wyzwolenie nieznanych dotąd możliwości umysłu. 
Po wojnie objął parafię w Prabutach. Dzięki zdol-

ności widzenia wydarzeń odległych w czasie, zdo-
był rozgłos w całej Polsce. Zapytany – opisywał 
gdzie przebywają zaginione osoby, kiedy wrócą, 

lub gdzie kogo pochowano. 
Ten charyzmatyczny zakon-
nik zdobywający rozgłos, w 
latach władzy PRL nie był 
dobrze widziany. Zmieniał 
więc miejsca pobytu i posłu-
gi kapłańskiej. Podróżował 
po Europie, zatrzymując się 
w klasztorach. 
Niepowtarzalną rolę ojciec 
Klimuszko odegrał w dzie-
dzinie ziołolecznictwa. Jako 
jedyny w historii fitoterapii 
rozpoznawał lecznicze dzia-
łanie ziół, nie mając wy-
kształcenia w tej dziedzinie. 
Pierwszy zwrócił uwagę na 
potrzebę stosowania złożo-
nych zestawów ziół w lecze-
niu. Całymi dniami był zajęty 
spotkaniami z ludźmi, wiele 

korespondował – doradzając.
Nie robił niczego dla sławy, ani tym bardziej dla 
pieniędzy. Zmarł w szpitalu wojskowym w Elblągu 
25 sierpnia 1980 roku. 

Z broszurki Przepowiednie Ojca Klimuszki.

27.03. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Słowo Boże: Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.11-32;
PONIEDZIAŁEK 28.03.
Słowo Boże: Iz 65,17-21; J 4,43-54;
WTOREK 29.03.
Słowo Boże: Ez 47,1-9.12; J 5,1-16;
ŚRODA 30.03.
Słowo Boże: Iz 49,8-15; J 5,17-30;
CZWARTEK 31.03.
Słowo Boże: Wj 32,7-14; J 5,31-47;
PIĄTEK 1.04.
Słowo Boże: Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30;
SOBOTA 2.04.
Słowo Boże: Jr 11,18-20; J 7,40-53;

3.04.V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Słowo Boże: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11;
PONIEDZIAŁEK 4.04.
Słowo Boże: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; J 8,12-20;
WTOREK 5.04.
Słowo Boże: Lb 21,4-9; J 8,21-30;
ŚRODA 6.04.
Słowo Boże: Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42;
CZWARTEK 7.04.
Słowo Boże: Rdz 17,3-9; J 8,51-59;
PIĄTEK 8.04.
Słowo Boże: Jr 20,10-13; J 10,31-42;
SOBOTA 9.04.
Słowo Boże: Ez 37,21-28; J 11,45-57;

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

NAŚLADOWCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA (1)
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. 
Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, 

czyli: „Raduj się, Jerozolimo (…)”. Zewnętrznym wyrazem radości jest różowy kolor szat liturgicznych. To znak, 
że zbliżamy się w wielkopostnym przygotowaniu do świętowania misterium paschalnego Jezusa Chrystusa.

2Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00. Przypominamy, że za udział w tym nabożeństwie 
można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Droga Krzyżowa w piątek: o godz. 16:00 dla dzieci i 

młodzieży (będzie połączona z pierwszym piątkiem miesiąca, a więc  najpierw Msza św, potem Droga Krzyżowa); 
o godz. 17:00 - dla wszystkich; po Mszy św. wieczornej - w języku litewskim.

3W naszym przygotowaniu wielkopostnym wchodzimy w czas Rekolekcji Wielkopostnych - ich dokładny program 
drukowaliśmy w poprzednim numerze „Siewcy”. Dla przypomnienia: w poniedziałek, wtorek i środa - spotkania 

rekolekcyjne będą o tej samej porze: dla wszystkich 6:30; 10:00; 18:00; dla dzieci (szkoła podstawowa kl. I-VI) godz. 
15:00; dla młodzieży (kl. VII, VIII i ponadpodstawowa) godz. 16:30; Specjlane spotkanie dla małżonków rodziców 
będzie jutro, w poniedziałek po wieczornej Mszy św.; spotkanie rekolekcyjne dla starszych i chorych będzie 
we wtorek o godz. 10:00. W języku litewskim: poniedziałek i wtorek godz. 13:00; w Żegarach w poniedziałek g. 
10:00; Spotkanie rekolekcyjne w Krasnowie w środę g. 13:30. Sakrament Pokuty i Pojednania będzie sprawowany 
kilkanaście minut przed każdą Mszą św., przybędą do nas kapłani z naszego dekanatu. Rekolekcje prowadzi  
O. Zbigniew Podlecki, redemptorysta.

4Pierwsza sobota miesiąca to dzień zawierzenia naszych rodzin i siebie Niepokalanemu Sercu Maryi. Nabożeń-
stwo pierwszosobotnie po wieczornej Mszy św. z medytacją i różańcem. 

5W sobotę, 2 kwietnia przypada 17. rocznica śmieci Świętego Jana Pawła II. Nasz Wielki Rodak nazywany jest 
Sługą Miłosierdzia. Módlmy się przez jego wstawiennictwo o miłosierdzie dla nas i całego świata. 

6W piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, która będzie miała charakter 
pasyjny. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie 

świata. Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności 
ze Zbawicielem. Od dziś zgodnie z tradycją w kościołach zasłaniane są krzyże. 

7W Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, 10 kwietnia będziemy wspominać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do 
Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej. Rozpocznie się Wielki Tydzień. Tradycyjnie już w tę 

niedzielę wieczorem o godz. 19:00 przejdziemy przez nasze miasto z krzyżem na ramionach rozważając stacje Drogi 
Krzyżowej. Zapraszamy na tę Drogę Krzyżową wszystkich naszych Parafian, ofiarujemy ją zwłaszcza w intencji 
pokoju na Ukrainie i uchodźców. Do niesienia krzyża zapraszamy poszczególne formacje mundurowe i zawodowe, 
samorządy i rodziny, wspólnoty i osoby indywidualne. Prosimy o zgaszanie się w tej sprawie do ks. Mariusza. 

8W niedzielę, 10 kwietnia przypada 12 rocznica katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem. Jak wiemy, zginęła 
w niej elita naszego narodu na czele z Prezydentem Rzeczpospolitej prof. Lechem Kaczyńskim, jego małżonką 

Marią, posłowie i senatorowie z różnych ugrupowań, a także wielu duchownych na czele z biskupem polowym 
Wojska Polskiego Tadeuszem Płoskim.  Będziemy modlić się za wszystkich, aby miłosierny Bóg obdarzył ich 
udziałem w życiu wiecznym. Uczynimy to na Mszy św. o godz. 11:30, a potem złożymy kwiaty i zapalimy znicze 
przy pomniku poświęconym ich pamięci. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości szkoły, poczty sztandarowe, 
mundurowych, samorządy i ugrupowania pielęgnujące pamieć o naszych bohaterach.

9Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, na jej normalne funkcjonowanie, 
a także prowadzone remonty w bazylice i klasztorze.
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Tak, trzeba by poważnie się zastanowić, czy 
współczesne pokolenie Polaków bierze roz-

brat z liczącą przeszło tysiąc lat błogosławioną 
symbiozą Chrystusowego Krzyża z losami narodu 
i państwa? Ci, co mają takie myśli i zakusy niech 

spojrzą w głąb swego serca i w głąb historii swego 
narodu, niech popatrzą, na jakim fundamencie 
stoi jej gmach. 
Coraz częściej padają pełne obawy pytania o losy 
krzyża naszej Ojczyzny.. Jakie obawy? Wydawało-
by się że nie uzasadnione. Niestety jest inaczej.
Istnieją bowiem zagrożenia wywołane przez nie-
które środowiska o bardzo wyraźnym programie, 
zagrożenia jasno określone. Historia z krzyżem, 
która wyszła z Sali Trybunału w Strasburgu, jest 
nie tylko jego pierwszym sygnałem. Sygnałem, 
który ma sprawić, jaka jest nasza siła, siła tych, 
którzy na Krzyż stawiają. Ale to jest tylko sygnał. 
Za tym idzie zalew nihilizmu – ideowego, strasz-
nego, którego tragizm polega na tym, że chce 
wyrzucić Boga z życia człowieczego niezależnie 
od tego, że coraz bardziej widać, iż ten człowiek, 
odłączony od Boga, idzie prościutko ku zagładzie. 
Rozejrzyjmy się dokładnie. Przecież w tych nihi-
listycznych programach są elementy destrukcji 
człowieka. 
Wielka technika, wspaniała medycyna – jakżeż 
pięknie pracują na to, żebyśmy żyli nie tylko 90, 

Chrystus ma  
świadomość  powołania

«Ukrzyżowany… za nas, pod Poncjuszem Piłatem 
został umęczony i pogrzebany». Nawiązując do 
tych słów Symbolu wiary – Składu Apostolskiego, 
śmierć Chrystusa jako wydarzenie, które posiada 
swój historyczny charakter i tłumaczy się także w 
świetle historycznych okoliczności. Symbol wiary 
również i na to wskazuje, odwołując się do Ewange-
lii, które dostarczają więcej informacji na ten temat, 
Równocześnie jednak uwydatnia, iż ta krzyżowa 
śmierć Chrystusa jako ofiara za grzechy stała się 
«ceną» Odkupienia człowieka wszystkich czasów: 
«Ukrzyżowany za nas», «dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia». 
Nasuwa się tu pytanie, czy Jezus był świadomy tego 
celu swego posłannictwa: kiedy i w jaki sposób osią-
gnął świadomość swojego powołania do złożenia 
ofiary za grzechy świata. W związku z tym należy 
przypomnieć, że nie jest rzeczą łatwą prześledzenie 
ewolucji świadomości Jezusa w czasie: Ewangelia 
o tym wspomina (por. Łk 2,52), lecz nie dostarcza 
elementów pozwalających na zdefiniowanie etapów 
tego procesu.
Fragmenty Ewangelii świadczą o tym, że Jezus miał 
jasną świadomość swego posłannictwa; tak żywą, że 
zdecydowanie sprzeciwiał się tym, którzy – powodo-
wani przywiązaniem do Niego – chcieli zawrócić Go z 
drogi, jak w przypadku Piotra, któremu odpowiedział: 
«Zejdź Mi z oczu, szatanie» (Mk 8,33).
Jezus wiedział, że ma przyjąć «chrzest» krwi (por. 
Łk 12,50)., zanim jeszcze Jego przepowiadanie i po-
stępowanie natrafiło na sprzeciw i wrogość kręgów 
Jego ludu, które spowodowały o Jego losie. Jest 
świadomy spoczywającego na Nim «musi», zawarte-
go w odwiecznym zamierzeniu Bożym (por. Mk 8,31), 
zanim jeszcze okoliczności historyczne doprowadzi-
ły do spełnienia się tego, co zostało zapowiedziane. 

Z książki: Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela 

Obawy o przyszłość Krzyża w Polsce
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ale nawet 100 lat. Nie zdają sobie jednak sprawy, 
że po pewnym czasie człowiek potrafi znudzić się 
samym sobą, a także innymi oraz światem. Mimo 
to obłędnie pracuje się nad tym, ażeby dodać 
mu lat, a Boga zabić wszędzie tam, gdzie On jest. 

Z tego powodu atakowany jest również Papież, 
ponieważ wyraźnie mówi o zagrożeniach duszy 
współczesnego człowieka. On wie i my wiemy, kim 
są ci, którzy tak myślą i taki mają program. Wiemy 
także, ku czemu to prowadzi. Przecież za tym stoją 
dwie diabelskie siły – nie waham się tego powie-
dzieć. Diabelskie siły, jakimi są komunizm i ma-
soneria. Ubrali się w krawaty i nowoczesne garni-
tury. To są ci sami, którzy wyrzynali chrześcijan w 
Meksyku i chcą tę robotę kontynuować. Ich celem 
jest zniszczenie krzyża w przestrzeni społecznej – 
bo tam jest on najbardziej niewygodny, tam trze-
ba go zniszczyć najpierw. Potem będzie już łatwiej 
atakować samego Boga i w konsekwencji zniewo-
lić człowieka.
Tysiąc lat dało się przetrwać z krzyżem i nie od-
ważono się im otwarcie walczyć, A teraz, po 2010 
roku, po śmierci Prymasa Stefana Wyszyńskiego i 
Ojca Świętego Jana Pawła II Polacy, którzy swymi 
metrykami tkwią w kościelnych zapisach, odważy-
li się wołać: „Precz z krzyżem!” Ale nie zniechęcaj-
cie się. Róbcie dobrą i wielką robotę. Obiecujemy, 
że będziemy wam pomagać. Nie będziecie sami.                                              

Kard. prof. Stanisław Nagy

Od najdawniejszych czasów Kościół, ucząc 
praktyk pobożnych, zwraca uwagę na powią-

zania ich z moralnością. Wyrazem troski Kościoła 
jedność wiary i życia jest to, że w codziennym 
pacierzu znajdujemy teksty, które przypominają 
o wymogach życia chrześcijańskiego i przypomi-
naniu wiernym ich obowiązków nie tylko wzglę-
dem Boga, ale i bliźnich.
Wielki Post jest szczególnym okresem liturgicz-
nym, przygotowującym nas do chrześcijańskiego 
świętowania Wielkanocy. Stanowi czas nawróce-
nia oraz pogłębionej refleksji nad naszą wiarą, 
skłania do rewizji życia oraz poprawy. W tym 
okresie Kościół przypomina o dziełach miłosier-
dzia, jakimi są post i jałmużna. Post uśmierza 
wady i jest potrzebny w korzystaniu z dóbr ziem-
skich, przez post uczymy się cnoty umiarkowania 
oraz skromności. Ma wynikać z naszej wrażliwo-
ści na potrzeby drugiego człowieka. Poprzez nasz 
post i naszą jałmużnę Bóg pragnie okazać się 
hojnym dla najbardziej potrzebujących. 
Czas Wielkiego Postu to wielka szansa na po-
wrót, umocnienie sił i pogłębienie swojej wiary, 
szansa na odkrycie w sobie prawego porządku i 
piękna życia chrześcijańskiego.
Post to solidarność z Panem Jezusem w Jego 
cierpieniu, tym największym – krzyżowym. Nie 
zmarnujmy tego świętego czasu, niech będzie to 
czas ciszy, refleksji, ale też umartwienia, nadziei 
i zwyciężania.                                             Jadwiga

POST UŚMIERZA WADY  
I PODNOSI DUCHA

Obawy o przyszłość Krzyża w Polsce
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Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UWróblewska Krystyna,  
l. 79, Sejny, 10/03/2022
UJanczewska Emilia,  

l. 24, Sejny, 09/03/2022

OFIARODAWCY NA REMONT

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

Zapowiedzi 
przedślubne:
Taraś Kamil, kawaler, Warszawa, Parafia Podwyższe-
nia Krzyża Świętego i Masianis Natalia, panna, Sejny, 
Parafia tutejsza.

W OSTATNIM CZASIE :

Awramik Raisa,Sejny, Strażacka 
Andrulewicz Marianna Kazimierz,Sejny, Strażacka 
Szczerbińska Zenobia,Sejny, Strażacka
Fidrych Urszula Bogdan,Sejny, Pogodna 
Kamińscy Teresa Ryszard,Sejny, Pogodna
Miszkiel Barbara Piotr,Sejny, Pogodna
Gibas Dariusz,Sejny, Pogodna 
Raś Joanna,Janczulewicz Waldemar ,Sejny, Pogodna
Kulesza Marta Kamil,Sejny, Pogodna
Kuskowscy Agnieszka Rafał,Sejny, Pogodna
Stankiewicz Agnieszka Tomasz,Sejny, Pogodna
Ciborowski Andrzej,Sejny, Konarskiego 
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny 

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:
Piwowarska Hanna, Lublin
Wróblewska Marianna,Sejny, Ogrodowa 
Polanis Anna ,Sejny, Łąkowa 
Palanis Jadwiga ,Sejny, Łąkowa
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Ruszczewska Marianna,Sejny, 11 Listopada 
Szruba Janina Wacław,Sejny, Emilii Plater 
Kujawska Wanda,Sejny, Piłsudskiego 
Skrypko Stanisława Olgierd,Sejny, Wojska Polskiego
Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 134 ofiarodawców na 
sumę 30 370 zł.  

Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna 
Wałukanis Anna Piotr,Radziucie 
Zawadzcy Małgorzata Cezary,Sejny, Nowa 
Benczyk Bożena Henryk,Sejny, Parkowa 
Łozińscy Dorota Tomasz,Sejny, Wojska Polskiego 
Czakis Ewa Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego 
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki 
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego 
Bakuła Katarzyna Mirosław,Sejny, Broniewskiego 
Wydro Teresa Marek,Sejny, Konarskiego 
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary 
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury 
Bartoszewicz Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Szyryńscy Katarzyna Piotr,Gryszkańce 
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Urwanowicz Halina Eugeniusz,Sejny, Zawadzkiego 
Misiukanis Renata,Sejny, Parkowa 
Brunejko Dorota Józef,Bubele 
Przekopscy Joanna Dariusz,Sumowo 
Titarczuk Janina,Sejny, Jodłowa
Ołubowicz Celina,Sejny, Konarskiego 
Polanis Anna ,Sejny, Łąkowa 
Palanis Jadwiga ,Sejny, Łąkowa 
Sudnik Ewa Radosław,Sejny, Mickiewicza
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie 
Sienkiewicz Anna,Sejny, Targowa 
Brunejko Irena Aleksander,Sejny, Zawadzkiego 
Augustynowicz Beata,Sejny, Wojska Polskiego 
Sapiega Anna,Sejny, Parkowa 
Okulanis Ireneusz,Sejny, 11 Listopada 
Kuczyńska Helena,Sejny, Emilii Plater 
Kozakiewicz Zofia,Sejny, Konarskiego 
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INTENCJE  MSZALNE  27.03-9.04.2022
NIEDZIELA IV WIELK. POSTU 27.03. - REKOLEKCJE
07:00 +Tadeusz Jurgielanis
08:30 +Leokadia (14 r.) +r. Łebkowskich
10:00 +Zygmunt Sojka (2 r.)
11:30 +Jerzy Misiukanis (27 gr.)
13:00 LT: +Benedykta Bocheńska (1 r.)
KRASNOWO: 13:00 Za Parafian
17:30 +Zofia Okulanis
PONIEDZIAŁEK 28.03.  - REKOLEKCJE
06:30 +Bernard Kobeldis
10:00 +Janina +Stanisław Piotrowscy
13:00 LT: +Jerzy Misiukanis (28 gr.)
15:00 +r. Rugienisów i Witkowskich
16:30 +Marianna Czeszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
18:00 +Jadwiga (4mc) +Bronisław (7 r.) Laskowscy
18:00 +Leokadia Zdancewicz (8 r.)
WTOREK 29.03.  - REKOLEKCJE
06:30 +Zbigniew Sitek (1 r.)
10:00 +Józefa +Józef Baranowscy
10:00 +Józef +Stefania Czakis +Janina Polakowska
13:00 LT: +Jerzy Misiukanis (29 gr.)
15:00 
16:30 +Józef Luto (15 r.) (imieninowa)
18:00 +Grzegorz Ruszczewski (1 r.)
18:00 +Zofia Jakubowska-Dolistowska (m-c od pogrzebu)
ŚRODA 30.03.  - REKOLEKCJE
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
10:00 +Zygmunt Rzeniecki (16 r.)
10:00 +Jerzy +Konrad +Piotr Roguccy +r. Bałulis i Aleksa
15:00 +Antonina +Józef +r. Rybczyńskich
16:30 +Jerzy +Helena Sienkiewicz
18:00 O b. Boże, opiekę MB, wiarę i miłość dla Julii Tydman 
  w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
18:00 O bł. Boże, opiekę MB wiarę i zdrowie dla Mateusza
18:00 +Jerzy Misiukanis (30 gr.)
CZWARTEK 31.03.
06:30 +Andrzej Kaczanowski (4 r.)
08:00 +Stefania (9 r.) +Franciszek (31 r.) Iwaszewscy
08:00 +Zofia (31 r.) +Kazimierz Giedrojć
08:00 +Tomasz Moniuszko (1 gr.)
17:30 +Magdalena Sojko (2 r.) +Róża Misiukanis
17:30 +Daniel Dobul (3mc)
17:30 +Szymon Mazalewski (3 r.) +Jerzy Wilkiel
17:30 +Henryk Chrulski (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK 1.04. PIERWSZY MIESIĄCA
06:30 +Bogusław Mackiewicz (2mc)
08:00 +Albina (41 r.) +Antoni Niewulis +rodzice
08:00 +Antoni Pachutko
08:00 +Józef Miszkiel (1 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (2 gr.)
16:00 +Franciszek Sawicki (5mc)
17:30 +Halina Paszkowska (11mc)
17:30 +Antoni Skrypko (23 r.)
17:30 +Józef Kostrzewski (4 r.)
SOBOTA 2.04. PIERWSZA MIESIĄCA
06:30 +Daniel Dobul

08:00 +Henryk +Natalia +Grzegorz +Halina +Barbara 
+r. Myszczyńskich

08:00 +Marian (17 r.) +Janusz (29 r.) +Marek +Genowefa 
+r. Kaufmanów

08:00 +Józef Miszkiel (2 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (3 gr.)
08:30 EGZEKWIE: LT: +Aniela Gilis (1 r.)
09:30 EGZEKWIE: LT: +Julia Marcinkiewicz
17:30 +Jan Margiewicz (7 r.)
17:30 +Stanisław +Modesta +r. Masalów i Łabanowskich
17:30 +Irena +Katarzyna Tameckie
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU 3.04.
07:00 +Jadwiga +Leonard +Janusz Obuchowscy +Halina 

Błaszczak +Jan Witkowski
07:00 +Józef Miszkiel (3 gr.)
08:30 +Stanisława Strękowska (3 r.) +Antoni
10:00 +Renata Polens (10mc)
11:30 +Tomasz Moniuszko (4 gr.)
KRASNOWO: 12:00  Za Parafian
13:00 LT: +Helena +Władysław Wasilewscy
17:30 +Marian +r. Daniłowiczów
PONIEDZIAŁEK 4.04.
06:30 +Ryszard (55 r.) +Zofia +Stefan Radziwiłko
08:00 +Zofia (15 r.) +Marian (32 r.) Makarewicz
08:00 +Jan +Aniela +Czesław +Albin +Franciszek +r. Wojcie-

chowskich i Wiszniewskich
08:00 +Józef Miszkiel (4 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (5 gr.)
17:30 Dziękczynna i o bł Boże, opiekę MB i zdrowie  dla 

Kazimierza Andrukanisa w 91 r. ur. i dla rodziny
17:30 +Ryszard Żynda (8mc)
17:30 +Henryka Staniewicz
WTOREK 5.04.
06:30 +Artur +Marzena +Bogdan
08:00 +Irena +Bronisław Wydra
08:00 +Władysław (1 r.) +r. Cichanowiczów +Henryk 

+r. Myszczyńskich
08:00 +Józef Miszkiel (5 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (6 gr.)
17:30 +Marian +r. Zielińskich, Krystyna Gruszczyńska +r. Sip
17:30 +Paweł Forencewicz (9mc)
17:30 +Antoni Trejnowski (15 r.)
ŚRODA 6.04.
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Julian Pachucki (2mc)
08:00 +Józef Miszkiel (6 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (7 gr.)
17:30 +Bożena Gryguć (4 r.)
17:30 +Eugenia Kubrak (5mc)
17:30 +Halina Namiotko (13 r.)
CZWARTEK 7.04.
06:30 +Teodora Gryszkiewicz
08:00 +Jan Maksimowicz (22 r.) +rodzice
08:00 +Józef Miszkiel (7 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (8 gr.)
17:30 +Anatolia (10mc) +Robert (33 r.) Jamiołkowscy
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17:30 +Józef Racis (5mc)
17:30 +Henryk Biziewski +rodzice
17:30 +Henryk Piekarski (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK 8.04.
06:30 +Anna Janowicz (2mc)
08:00 +Edmund Sapiega (12 r.) +rodzice
08:00 +Wincenty Rapczyński (5mc)
08:00 +Józef Miszkiel (8 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (9 gr.)
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Wandy i Pawła 

Krzemińskich
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Tadeusza Jakubo-

wicza w 60 rocz. urodzin
17:30 +Józef Wołyniec +Gabriela Janczulewicz
SOBOTA 9.04.
06:30 +Stanisław +Janina +Franciszek +Halina +Aleksander 

+r. Letkiewicz
08:00 +Halina Jatkowska (2 r.)
08:00 +Leokadia Andruszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Miszkiel (9 gr.)

08:00 +Tomasz Moniuszko (10 gr.)
17:30 +Janina (5 r.) +Marianna +Antoni Pachuccy +Helena 

+Aleksander +Józefa Letkiewicz
17:30 +Marianna (35 r.) +Henryk +r. Radzewiczów i 

Dulewiczów
17:30 +Janina Jankowiak (8mc)
NIEDZIELA PALMOWA 10.04.
07:00 +Zofia Okulanis
07:00 +Józef Miszkiel (10 gr.)
08:30 +Paweł Żegarski (19 r.)
08:30 +Tomasz Moniuszko (11 gr.)
10:00 +Józef Miszkiel (28 r.)
11:30 +Prezydent Lech Kaczyński +Maria i 94 uczestników 

katastrofy pod Smoleńskiem w 12 rocz. śmierci
11:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TV TRWAM i 

Koło RM z naszej Parafii
12:00 KRASNOWO: +Alojzy +Anna
13:00 LT: +Jan +Genowefa Buraczewscy 
   +Janina +Dariusz Gibas
17:30 +Eugeniusz Supranowicz

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

Statystyka kolędowa

Tegoroczna kolęda jest dawno za nami. Pragniemy 
bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym 

Parafianom, którzy 
zaprosili nas o swoich 
domów, aby dać moż-
liwość wspólnej modli-
twy i pobogosławienia 
Waszych domów i 
mieszkań. Dziękujemy 
także za możliwość 
wspólnej modlitwy w 
kościele, kiedy - nie-
licznie wprawdzie - 
ale niektórzy przyszli, 
aby uczestniczyć w 
Eucharystii, specjalnie sprawowanej w intencji po-
szczególnych wiosek, czy dzielnic naszego miasta. Dla 
nas, duszpasterzy były to także niezwykłe spotkania, 
w czasie którzych mogliśmy się spotkać na modlitwie. 
Dziękujemy również za wszystkie ofiary składane przy 
tej okazji na potrzeby naszej Parafii, na prowadzone re-
monty bazyliki i klasztoru, także na cele charytatywne, 
jak się teraz okazuje, potrzebne, aby pomagać uchodź-
com z Ukrainy, szukającym schronienia przed strasz-
liwymi skutkami trwającej wojny (w naszym domu 

parafialnym znalazło schronienie 22 osoby - matki z 
dziećmi). Te ofiary zasiliły także utrzymanie nas, ka-

płanów, pracujących w 
naszej Wspólnocie, ży-
jących z Waszych ofiar, 
także z zamawianych 
intencji mszalnych. Bóg 
zapłać za to wszystko. 
Mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku Pan 
Bóg pozwoli, aby można 
było „normalnie” udać 
się z wizytą duszpa-
sterską do wszystkich 
rodzin, czy osób samot-

nych w naszej Parafii.
A oto krótki bilans:
Odwiedziny w domach - 741 (na zaproszenia)
Msze św. w kościele - uczestniczyło od kilku do kil-
kudziesięciu (maks. do 40 osób) w poszczególnych 
dniach.
Ofiary na potrzeby Parafii (na kościół) wyniosły 60 340;
Ofiary kolędowe - 51 890;
Ofiary na monstrancję „Święta Rodzina z liliami” - 4 150
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Relikwie bł. ks. Michała Sopoćki 
w naszej bazylice - 06.03.2022

Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. ks. Michała Sopokćki miało miejsce w niedzielę, 6 marca. Kazania przy-
gotowujące nas do tej uroczystości głosił ks. dr Ryszard Sawicki z Ełku. Sumę z liturgią wprowadzenia relikwii 
celebrował JE ks. abp Edward Ozorowski z Białegostoku. Dostojny Celebrans ubogacił nas również słowem Bożym 
ukazując nam sylwetkę Błogosławionego jako niezwykłego świadka Bożego Miłosierdzia. Ksiądz Arcybiskup 
mówił także jako świadek życia i świętości ks. Michała, był bowiem Jego uczniem. 
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Chrystus Salvator Mundi
Prezentujemy dziś kolejny obraz Chrystusa Zba-

wiciela Świata. Przygotowując dzisiejszy felieton 
wirtualnie obejrzałem kilkanaście najsłynniejszych 
tego typu obrazów znajdujących się w największych 
muzeach świata. Choć porównanie naszego dzisiej-
szego obrazu z dokonaniami największych mistrzów 
pędzla wydaje się nieuprawnione to jednak prowa-
dzi do ciekawej konkluzji. 
Otóż tym co wyróżnia nasz 
obraz (jak i inne polskie ce-
chowe obrazy) jest bogata 
ornamentyka roślinna 
i kwiatowa. Złote szaty 
Zbawiciela zdobią pnące 
się kolorowe świeże kwiaty. 
Również złote królewskie 
nimby wokół głowy Chry-
stusa są ozdobione czerwo-
nymi i niebieskimi pąkami 
róż. Tak duże nagromadze-
nie ornamentów roślinnych 
nie jest przypadkowe. W 
kulturze chrześcijańskiej 
symbolika roślin od za-
wsze odgrywała znaczącą 
rolę. Z roślinami spełnia-
jącymi funkcję symbolicz-
ną możemy spotkać się na 
kartach Biblii, w pismach 
Ojców Kościoła, w liturgii, 
w hagiografii, a w końcu i 
w obrzędach ludowych. Nie 
będąc specjalistą od botaniki posłużę się opisami do-
stępnymi w licznych opracowaniach. Wszystkie kwia-
ty, które zakwitały wiosną, m.in. bratki, konwalie i 
niezapominajki traktowane były na wsi polskiej jako 
zwiastuny odradzającego się życia i stały się znakiem 
Zmartwychwstania. Radość Zmartwychwstania wy-
rażają rośliny w kolorach żółtym i białym. Narcyzy, 
często nazywane kwiatami zmartwychwstania Jezu-
sowego są znakiem zwycięstwa życia wiecznego nad 
śmiercią. Czerwone róże, gerbery, irysy i goździki ob-
razują cierpienie, ukrzyżowanie i śmierć. Z Jezusem 

na krzyżu kojarzy się również pięciornik. Ma on pięć 
żółtych płatków – każdy z nich odnosi się do jednej z 
ran zadanych Jezusowi. Symbolem krwi męczonego 
Jezusa były czerwone róże, najczęściej odmiany o 
koronie pięciopłatkowej. Ich liczba w widoczny spo-
sób nawiązywała podobnie jak płatki pięciornika 
do pięciu ran Ukrzyżowanego. Podobnie nieprzy-

padkowy jest dobór kolo-
rów na naszym obrazie, 
gdyż barwy mają przede 
wszystkim znaczenie sym-
boliczne. Niebieskie tło 
symbolizuje to co boskie, 
nieskazitelne, pochodzące 
z nieba. Czerwone szaty Je-
zusa to symbole zarówno 
miłości i męczeństwa, zaś 
rzadziej spotykany złoty 
kolor płaszcza Chrystusa 
postrzegany był jako nale-
żący do porządku zaświa-
towego, niebiańskiego. W 
ten właśnie sposób wize-
runek Chrystusa Zbawcy 
Świata był interpretowany 
w naszej rodzimej niepro-
fesjonalnej sztuce w XIX 
wieku.
Jan Paweł II w 1999 r. w 
„Liście do artystów” (za-
chęcam do przeczytania) 
poruszał problem twórczo-

ści i sztuki nawiązując do klasycznej triady: „prawdy, 
dobra, piękna”. Zadziwiające w jak pełny sposób 
prezentowana w Siewcy nieprofesjonalna twórczość 
malarska, wpisywała się w te głęboko zakorzenione 
w chrześcijaństwie wartości. „Święte obrazy” po-
kazywały ludowi prawdę o Bogu, służyły dobru i 
były naprawdę piękne. Mam nadzieję, że dziś, po 
ponad 100 latach nadal będziemy w stanie dostrzec 
te wartości.

  
  Marcin Błaszczyk


