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POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

PARAFIALNY 
ODDZIAŁ AKCJI 

KATOLICKIEJ
SEJNY

A SKORO CHRYSTUS, JAKO PRAWDZIWY BARANEK,  
POŚWIĘCIŁ SAMEGO SIEBIE ZA NAS, TO MY, JEGO UCZNIOWIE — 

DZIĘKI NIEMU I PRZEZ NIEGO — RÓWNIEŻ MOŻEMY  
I POWINNIŚMY BYĆ  «PRZAŚNI» JAK «NOWE CIASTO»,  

WOLNI OD WSZELKICH POZOSTAŁOŚCI STAREGO ZACZYNU  
GRZECHU: W NASZYCH SERCACH NIE MA MIEJSCA  

NA JAKĄKOLWIEK ZŁOŚLIWOŚĆ I NIEPRAWOŚĆ. 
BENEDYKT XVI



2 SIEWCA 

Jezus przeżywa swą śmierć jako bezwarunkowe 
oddanie siebie i swego przesłania. Domaga się 

też od nas, abyśmy ją w ten sposób odczytywali. 
Śmierć mówi nam, że Jezus 
jest całkowicie odwrócony 
ku Ojcu, powierzając Mu bez 
reszty, również w tej chwili, 
w której Jego misja wydaje 
się zakwestionowana, więź 
między swym przesłaniem 
a swą osobą. Nie stara się 
wykazać wartości swej oso-
by, nawet pod pretekstem 
iż jest ostatecznym przed-
stawicielem prawdy Bożej, 
lecz w całkowitym oddaleniu 
powierza się Ojcu, przyjmu-
jąc i podejmując wręcz prze-
moc i odrzucenie ze strony 
grzesznych ludzi. Ludzie 
szukają Jezusa, by Go wy-
dać, aby przelać Jego krew. 
W końcu jednak to Jezus 
właśnie pozwala przelać 
swą Krew i wydaje swe Cia-
ło, przyjmując to ludzkie odrzucenie i oddając się, 
w wolności Ducha Świętego, swemu Ojcu. To nie 
krzyż, albo cierpienie przede wszystkim określają 
Jezusa, lecz określa Go Jego zdanie się na Boga – 
także i przede wszystkim przez krzyż i cierpienie. 

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.
14.04.  J 13,1-15 Jezus, który do końca umiłował tych, których nazywa swoimi. To mam być ja, Jezus, który 
służy. Umywa uczniom nogi i wzywa nas do tego, byśmy tak samo uczynili. Eucharystia, która jest uobec-
nieniem tych zbawczych dni, wyraża miłość Boga do człowieka i do niej wzywa. 
15.04.  J 18,1-19,42 Cisza spowija ziemię. Jezus umiera na Krzyżu. Być z Nim w czasie Jego Męki. Przeżyć 
ją w czasie sprawowanej liturgii. On zajął moje miejsce. Mnie się sprawiedliwie należy ta kara. On jednak nie 
chciał mojej śmierci. On chce mojego życia. Jakże przejmujące są słowa Jezusa: „Niewiasto, oto syn Twój. 
Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja”.
16.04.  Łk 24,1-12 Liturgia Słowa, która prowadzi nas przez całą historię zbawienia aż do kumulacyjnego 
momentu Zmartwychwstania Jezusa. On żyje. I naszym udziałem mają stać się słowa: „Nie bójcie się! Szu-
kacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. A idźcie, 
powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”.

PRAWDY WIARY
To właśnie odrzucenie doprowadziło do śmierci 
Jezusa. To tak, jakbyśmy powiedzieli: jeśli jest 
Bóg – w ten sposób rozumują przełożeni ludu, ale 
może także i Judasz, a w różnym stopniu również 
inni ludzie, tłum, niewiasty, uczniowie, Piotr, po-
dobnie jak my sami – to nie może działać w ten 

sposób, nie może opuścić 
Jezusa, nie może stanąć w 
poprzek Jego posłannictwu; 
musi potwierdzić sposób, w 
jaki pełni On swoją misję… 
Odrzucenie Boga przycho-
dzi akurat w najważniejszym 
momencie Jego objawienia 
się. My nie chcemy przyjąć 
Boga takim, jakim jest, jakim 
się objawia; chcemy niemal 
uczyć Boga, jak być Bogiem. 
To jednak nie niszczy planu 
Bożego, nie sprawia Bogu 
trudności, nie powoduje, by 
musiał On na nowo przemy-
śleć sposób działania. Bóg 
rozumie, przebacza, zbawia 
wręcz „od wewnątrz” nasze 
odrzucenie i nasze zaparcie 
się. On nie wymaga nasze-

go odrzucenia i naszego grzechu na niewinność 
Jezusa, „każąc Mu zapłacić” to, co my byliśmy 
winni. Jak niebezpieczny jest ten język wymiany, 
którym często opisuje się śmierć Jezusa.

Z książki Wierzę str. 181 - 182

Oblicza się zmieniają?
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J 20,1-9

Pierwszego dnia po szaba-
cie, wczesnym rankiem, 

gdy było jeszcze ciemno, 
Maria Magdalena udała się 
do grobu i zobaczyła ka-

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

Kamień grobowy odwalony. Grób pusty… A przecież całą 
troską Marii było, czy potrafią namaścić martwe Jego Ciało! 

Tego nade wszystko pragnęły ich serca miłujące – pragnęły 
znaleźć Ciało martwe, złożone w grobie. Wstał. Nie masz Go 
tu… Piotr i Jan przy grobie – wszystko tak, jak mówiły niewiasty. 
Jego samego nie znajdują. Na świecie ucisk mieć będziecie, 
ale ufajcie… Tak, ostatnie dni były czasem strasznego ucisku: 
pojmanie w Ogrójcu, wyrok krzyża, śmierć na Kalwarii. Wobec 
tego pustego grobu Apostołowie zdolni już byli wówczas przypo-
mnieć sobie te słowa: „On zwyciężył świat”? (Orędzie 15 IV 1990)

Jezus szedł naprzód, 
zdążając do Jerozolimy.

Gdy przybliżył się do Betfa-
ge i Betanii, ku górze zwanej 
Oliwną, wysłał dwóch spo-

śród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, 
a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie 
dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A 
gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: 
„Pan go potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, 
jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego 
właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan 
go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy 
na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali 
swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, 
kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga 
za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: 
«Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w 
niebie i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze 
spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego 
swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, 
kamienie wołać będą».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Pomiędzy wolą Ojca, który Go posłał, a wolą Syna trwa 
głębokie, pełne miłości zjednoczenie: wewnętrzny poca-

łunek pokoju - pocałunek odkupienia. W tym pocałunku, w 
tym oddaniu bez granic „Jezus Chrystus, istniejąc w postaci 
Bożej... ogołaca samego siebie, przyjąwszy postać sługi... 
uniża samego siebie” (Flp 2, 6-8). I trwa w tym uniżeniu, w 
tym ogołoceniu własnego wnętrza. Idzie tym wyniszczonym, 
ogołoconym wnętrzem - On, Syn Człowieczy - ku wydarzeniom, 
które przyniosą najbliższe dni. Ku wydarzeniom, wśród których 
to Jego wewnętrzne uniżenie, ogołocenie, wyniszczenie przy-
oblecze się w zewnętrzne kształty: będzie oplwany, ubiczowa-
ny, zelżony, wyszydzony, odrzucony przez własny lud, skazany 
na śmierć, ukrzyżowany - aż wypowie ostatnie „wykonało się” 
i odda ducha swego Ojcu. Taki jest ów „wewnętrzny” ingres 
Jezusa do Jerozolimy - ten, który dokonuje się w Jego duszy 
na progu Wielkiego Tygodnia. Jan Paweł II 30.03.1980

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA PALMOWA 10.04.2022 ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 17.04.2022

Łk 19,28-40

Obfitych łask i błogosławieństw,
od Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pokoju 
Świąt Wielkanocnych,
z radosnym Alleluja 

wszystkim Parafianom i Gościom 
życzą - Duszpasterze
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W Wielką Sobotę, aż do późnego wieczora, nie odprawia 
się Mszy Świętej, podobnie jak w Wielki Piątek. Bardzo 

popularny jest natomiast tego dnia zwyczaj święcenia 
pokarmów i odwiedzania Grobu Pańskiego w kościołach.
Przed południem kościoły wypełniają się przy okazji 
rozpowszechnionego w Polsce zwyczaju poświęcenia 
pokarmów wielkanocnych, a wieczorem rozpoczyna się 
Wigilia Paschalna - uroczysta Msza Święta, która w liturgii 
Kościoła katolickiego należy już do 
Niedzieli Zmartwychwstania.
Poprzedza ją poświęcenie ognia i 
wody chrzcielnej oraz odnowienie 
przyrzeczeń sakramentu chrztu. 
Na koniec uroczystości Wielkoso-
botnich rozbrzmiewa uroczyste „Al-
leluja”, a bicie dzwonów obwieszcza 
Zmartwychwstanie Chrystusa.
W Wielką Sobotę przed kościołem 
kapłan krzesze ogień i wypowiada 
słowa modlitwy, w której Chry-
stus nazywany jest „prawdziwym 
kamieniem węgielnym”, udzielają-
cym wiernym „ognia światłości”. 
W modlitwie jest też prośba o wy-
pełnienie się wszelkich znaczeń Świąt Wielkanocnych.
Ogień jest symbolem Chrystusa, a iskra, wykrzesana 
w ten wieczór, oznacza Jego wyjście z grobu i przejście 
do odmiennego życia. Od poświęconego ognia zapala się 
świecę paschalną, od paschału - po wniesieniu do kościo-
ła - wszystkie lampy i świece w ciemnej do tego momentu 
świątyni. Rozpoczyna się msza św., po zakończeniu której 
wierni, jeżeli mają taką możliwość, zanoszą poświęcony 
ogień z płonącymi świecami do swoich domów; dawniej 
zapalali od niego wygaszone wcześniej w domach światła, 

a nawet paleniska w piecach.
Symbolika wody w chrześcijaństwie jest również bardzo 
wymowna i bogata w treści. Woda to przede wszystkim 
źródło życia - znak odrodzenia ducha i ciała, znak śmierci, 
ale i zmartwychwstania, oczyszczenia, prawdy, łaski 
i zbawienia. Woda jest symbolem Ducha Świętego, którego 
w hymnie „Veni Creator” nazywa się „fons vivus - źródło 
żywe”; ma odwracać choroby, udzielać łask i zapewniać 

bezpieczeństwo.
W Wigilię Wielkanocy kapłan święci 
wodę i odmawia specjalną modli-
twę, w której przypomina przemianę 
wody w wino na weselu w Kanie Ga-
lilejskiej, przejście Chrystusa po tafli 
jeziora, mówi o krwi i o wodzie, które 
wypłynęły z boku ukrzyżowanego 
Jezusa, a także o nakazie chrztu. 
Następnie zanurza świecę paschal-
ną w wodzie chrzcielnej i czyni znaki 
przemiany wody w sakramentalny 
symbol, którego znaczenia są w za-
pisanym zdaniu wypowiedzianym 
przez Chrystusa do Samarytanki: 
„Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu 

dam, nie będzie pragnął na wieki”.
W starożytności Wielka Sobota była dniem bez liturgii, 
dniem ciszy i postu z powodu żałoby apostołów. Wieczo-
rem chrześcijanie gromadzili się na całonocne czuwanie 
i modlitwy. Dopiero w V wieku pojawiają się opisy cere-
monii poświęcenia świecy paschalnej (paschału). Kolejne 
obrzędy liturgiczne tego dnia rozwijały się w ciągu wieków 
autonomicznie i były stopniowo wcielane do obrzędów 
Wielkiej Soboty.

ze strony: https://www.franciszkanie.pl/

10.04 NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
Słowo Boże: Łk 19,28-40; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23,56;
11.04 PONIEDZIAŁEK WIELKIEGO TYGODNIA
Słowo Boże: Iz 42,1-7; J 12,1-11;
12.04 WTOREK WIELKIEGO TYGODNIA
Słowo Boże: Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38;
13.04 ŚRODA WIELKIEGO TYGODNIA
Słowo Boże: Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25;
14.04 WIELKI CZWARTEK
Słowo Boże: Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15;
15.04 WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Słowo Boże: Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16; 5,7-9; J 18,1-19,42;
SOBOTA 16.04 WIGILIA PASCHALNA
Słowo Boże: Rdz 1,1-2,2; Rdz 22,1-18; Wj 14,15-15,1a; Iz 54,4a.5-14; Iz 
55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Rz 6,3-11; Łk 24,1-12

17.04 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Łk 24,13-35;
18.04 PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Słowo Boże: Dz 2,14.22b-32; Mt 28,8-15;
19.04 WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
Słowo Boże: Dz 2,36-41; J 20,11-18;
20.04 ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
Słowo Boże: Dz 3,1-10; Łk 24,13-35;
21.04 CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Słowo Boże: Dz 3,11-26; Łk 24,35-48;
22.04 PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Słowo Boże: Dz 4,1-12; J 21,1-14;
23.04 SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
Słowo Boże: Dz 4,13-21; Mk 16,9-15;

Bogactwo Tradycji  Kościoła

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

WIELKA  
SOBOTA
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

Dziś Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Błogosławimy 
palmy jako znak naszego uwielbienia Chrystusa, który przez swoją mękę i śmierć krzyżową przyniósł nam 

zbawienie. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia.

Tradycyjnie dzisiaj wieczorem o godz. 19:00 przejdziemy przez nasze miasto z krzyżem na ramionach rozwa-
żając 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. Przynieśmy ze sobą świece, znicze, 
które po procesji złożymy przy krzyżu misyjnym. 

Od dzisiejszej niedzieli wchodzimy w najważniejsze dni naszej wiary. W Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali 
największe tajemnice naszego zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niech będzie to czas 

naszego zamyślenia nad relacją do Boga i aktywnego udziału w celebracjach Triduum Paschalnego, które stanowi 
centrum roku liturgicznego. Program Triduum Paschalnego znajdziemy w bieżącym numerze Siewcy. Zachęcamy 
do jak najliczniejszego udziału w liturgii tych dni. One są fundamentem, źródłem i szczytem całego roku liturgicz-
nego, począwszy od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. 
W przygotowaniach świątecznych znajdźmy czas na to co jest istotą naszej wiary: na udział w liturgii tych dni 
o godz. 19:00 oraz chwili osobistej modlitwy adoracyjnej Pana Jezusa w Ciemnicy czy czuwania z Chrystusem w 
Grobie Pańskim w czwartek i piątek do godz. 23:00. W Wielki Piątek, dniu ciszy, smutku, żalu i pokuty za grzechy 
obowiązuje nas, ludzi wierzących post ścisły, czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i ograniczenie 
ilości posiłków. Ofiary składane w czasie liturgii wielkopiątkowej będą przeznaczone na utrzymanie miejsc 
świętych w Ziemi Świętej. 

Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie w sobotę od godz. 12:00 do 15:00, w Krasnowie o 14:00. 
Bogu dzięki, licznie wtedy gromadzimy się w świątyni, ale poświęćmy także chwilę na adorację Pana Jezusa 

w Grobie Pańskim, rodzice, przyprowadźcie swoje dzieci, opowiedzcie im o wydarzeniach w Ogrójcu i na Golgocie, 
o złożeniu ciała Pana Jezusa w Grobie, ale też mocno o zmartwychwstaniu i pustym Grobie. Podejdźcie też do 
krzyża i ucałujcie ze czcią krzyż, znak zwycięstwa i zbawienia. To ważne gesty.

Poranek wielkanocny rozpoczniemy od Rezurekcji, a więc procesji z Najśw. Sakramentem po Placu św. Agaty. 
Zapraszamy ndo czynnego udziału w procesji, panów do niesienia feletronów i chorągwii, baladachimu i krzyża, 

procesja jest wyznaniem naszej wiary w zmartwychwstanie Pana, więc nie moemy zostać w świątyni, czy stać z 
dala kiedy Pan idzie bogosławiąc naszemu miastu i naszym rodzinom.

Niedziela Zmartwychwstania rozpoczyna oktawę wielkanocną, osiem dni paschalnych, każdy dzień tygodnia 
nosi nazwę „wielkanocny/a”, warto w tych dniach uczestniczyć w Eucharystii i śpiewać radosnne „Alleluja”.

Oktawę Zmartwychwstania kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Ofiary 
składane na tacę będą przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji, która zwłaszcza teraz niesie 

ogromną pomoc udręczonej wojną Ukrainie i uchodźcom.

W tym roku, 14 kwietnia, w Wielki Czwartek przypada także ustanowione przez Sejm RP święto Chrztu Polski. 
Dziękując Bogu za dar wiary, módlmy się, abyśmy byli wierni chrześcijańskiemu powołaniu. 

W sobotę, 15 kwietnia, przypada 95. rocznica urodzin papieża seniora Benedykta XVI. W naszej modlitwie 
dziękujmy za jego posługę w Kościele i wypraszajmy mu obfitość Bożych darów. 

Bóg zapłać rodzicom i młodzieży - kandydatom do bierzmowania, którzy pod kierunkiem ks. Mariusza przygo-
towali tegoroczną Ciemnicę i Grób Pański. Paniom Mariom Wołyniec za dekorację kwiatową.
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Przeżywając kolejne dni Wielkiego Tygodnia, 
możemy pogłębić naszą osobistą relację 
z Chrystusem, towarzysząc Mu w następujących 
po sobie wydarzeniach.

Wielki Tydzień to nie tylko czas wspominania 
wydarzeń związanych z męką, śmiercią i 

zmartwychwstaniem Jezusa, ale przede wszyst-
kim okazja do ich uobecnienia. Liturgia uobec-
nia wydarzenia zbaw-
cze, to znaczy czyni 
nas ich uczestnikami. 
Poprzez udział w litur-
giach Wielkiego Tygo-
dnia stajemy się boha-
terami celebrowanych 
wydarzeń, jak kiedyś 
Apostołowie, Maryja, 
tłumy w Jerozolimie. 
Liturgia przenosi nas 
w czasie i pozwala 
przeżyć najważniejsze 
momenty historii zba-
wienia.
Bądźmy z Jezusem
Wielki Tydzień roz-
poczyna się Niedzie-
lą Palmową. Razem 
z pielgrzymami w Je-
rozolimie będziemy 
witać Jezusa wjeżdża-
jącego do świętego 
miasta. Trzymając w 
rękach palmy, chcemy 
wyznać w Chrystusie naszego Mesjasza i Pana. 
Dzień później chcemy iść z Jezusem do Betanii. 
Wielki Poniedziałek cieszył się On obecnością 
swoich przyjaciół: Maryi, Marty i Łazarza. Pra-
gniemy razem z nimi pocieszyć naszego Mistrza, 
świadomego, że w te dni będzie odrzucony 
i zabity. Wielki Wtorek to dzień zdrady, Judasz 
udaje się do arcykapłana, aby wydać mu Jezu-
sa. Apostoł zdradza Chrystusa i to za niewielką 
sumę. Warto sobie uświadomić nasze zdrady, 
kiedy tanio wydajemy Mistrza, wybierając tanio 
to, co ofiaruje nam świat. Wielka Środa to dzień 
przygotowania. Uczniowie według wskazówek 

Do Twych uwielbionych ran, o Chryste Zmartwych-
wstały, przyjmij wszystkie bolące rany współcze-

snego człowieka: te rany, o których głośno w spo-
łecznych środkach przekazu – i te, bez rozgłosu 
bolą w ukryciu sumień. Niech nie leczą w tajemnicy 
Twojego Odkupienia. Niech się goją i zabliźniają przez 
Miłość, która jest potężniejsza niż śmierć. W tej ta-
jemnicy:
• jesteśmy z wami, którzy cierpicie ubóstwo i głód, 

patrząc nieraz na śmierć dzieci, które wołają o chleb;
• jesteśmy z wami, milionowe rzesze uchodźców, wy-

gnanych z własnych domów i ojczyzn;
• jesteśmy z wami, wszystkimi ofiarami terroru, za-

mkniętymi w więzieniach czy obozach koncentra-
cyjnych, wyniszczonymi przez okrutne traktowanie 
bądź tortury; 

• jesteśmy z  wami, którzy zostaliście uprowadzeni;
• jesteśmy z wami, którzy żyjecie w codziennym za-

grożeniu i wojną domową;
• jesteśmy z wami, którzy cierpicie z powodu nie-

przewidzianych kataklizmów;
• jesteśmy z wami, rodziny, którzy płacicie za wiarę 

w Chrystusa cenę dyskryminacji i rezygnacji z wy-
kształcenia i kariery swych dzieci;

• jesteśmy z wami, rodzice, którzy drżycie z udręki 
duchowej lub zagubienia waszych dzieci;

• jesteśmy z wami, ludzie młodzi, którzy przeżywacie 
niechęcenie nie znajdując pracy, domu i godnego 
miejsca w społeczeństwie, do których dążycie; 

• jesteśmy z wami, którzy cierpicie z powodu choro-
by, starości i samotności;

• jesteśmy z wami, którzy błądzicie wśród niepoko-
jów i wątpliwości i wołacie o światło dla waszego 
umysłu i pokój dla wszystkich serc;

• jesteśmy z wami, którzy odrzucając ciężar grzechu, 
wzywacie łaski Chrystusa Odkupiciela. 

Jan Paweł II

TYDZIEŃ 
ZBAWIENIA

Kościół świadectwem 
Zmartwychwstania
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Nauczyciela znajdują salę i przygotowują ją na 
ucztę. Zintensyfikujmy nasze przygotowania 
w domach, by móc spokojnie przeżyć Triduum.
Na naszych oczach
I tak doszliśmy do najważniejszych dni. W Wielki 
Czwartek wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej 
rozpoczynamy Triduum Paschalne. Uobecnia 
ona Eucharystię sprawowaną tego dnia przez 

Jezusa w Wieczerniku. 
Po liturgii, jak Jezus 
z Apostołami, w pro-
cesji idziemy do ciem-
nicy, symbolizującej 
Ogrójec. Zaczyna się 
noc konania naszego 
pana. Warto skorzy-
stać wtedy z tzw. ze-
garów Męki Pańskiej, 
które przypominają, 
jaki sposób Chrystus 
cierpiał o danej go-
dzinie. Mogą pomóc 
nam w przeżywaniu 
momentu Jego śmier-
ci i złożenia do grobu, 
które uobecniamy 
w trakcie wielkopiąt-
kowej Liturgii Męki 
Pańskiej. Po tym na-
bożeństwie zaczyna 
się w Kościele czas 
ciszy. Chcemy czuwać 
przy grobie, mając 

serca pełne nadziei, że śmierć nie jest ostatnim 
słowem, jakie wypowiedział Pan.
Celebrowana w sobotę wieczorem Wigilia Pas-
chalna pozwala nam uczestniczyć w najważniej-
szym wydarzeniu w historii świata – Zmartwych-
wstaniu Chrystusa. Oto Pan opuszcza grób, 
także nas przeprowadzając ze śmierci do życia. 
Wiedząc że On żyje, razem z niewiastami po-
biegniemy w niedzielny poranek do grobu, aby 
przekonać się, że jest pusty. A następnie, uczest-
niczymy w procesji rezurekcyjnej, ogłosimy świa-
tu, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał. 

Ks. Łukasz Żak

Maryja, kiedy stała pod Krzyżem, stała się 
Matką wszystkich ludzi. Cierpienie sprawia, 

że żyjemy inaczej, dotykamy sensu życia, szuka-
my bliskości ludzi, a szczególnie bliskości Jezu-
sa i Jego Matki. Cierpienie sprawia, że widzimy 
inaczej nasze życie i to co robimy codziennie. 
Cierpienie uczy nas by nie krzyżować Boga oraz 
drugiego człowieka. Dlatego Wielki Post jest 
dla nas uświadomieniem, że stoimy pod tym 
samym krzyżem, ale każdy z własnym, czasem 
niewidocznym. Jezus umarł na krzyżu za każde-
go z nas. Kiedy już staniemy na naszej własnej 
drodze krzyżowej, możemy mieć pewność, że On 
tam jest od wieków i czeka na mnie i na ciebie 
również, tylko trzeba nam na nowo uwierzyć że 
Bóg Żyje i cierpi razem ze mną i tobą. To jest 
wielka tajemnica Bożej Miłości, której my nie 
możemy zrozumieć. Idąc swoją drogą krzyżową 
spotykamy różne osoby, które są nam dane na 
naszej drodze życia. Modlimy się o miłość dla 
każdego na tej drodze, za każdego człowieka, bo 
wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga, bo 
ważne jest, by iść razem, a kiedy już staniemy 
na naszej Golgocie, wtedy będziemy sądem tyl-
ko z miłości, bo wszystko inne pójdzie w zapo-
mnienie. To miłość otworzy nam bramy nieba i 
zaprosi nas do nowego życia, które już tutaj na 
ziemi budowaliśmy poprzez dobre słowa i czy-
ny. Krótkie jest ludzkie życie, więc ten czas niech 
będzie nasycony czynami, które będzie można 
uwiecznić, by życie wygrać miłością, a Bóg jest 
Miłością.                                                     Jadwiga

Pod tym samym  
Krzyżem

TYDZIEŃ 
ZBAWIENIA
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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

Odeszli do wieczności:
UMoroz Romuald,  

l. 54, Zaleskie, zm. 27/03/2022
UWołosewicz Antoni,  

l. 92, Suwałki, zm. 28/03/2022
UKonopko Jerzy,  

l. 60, Sejny, zm. 30/03/2022
UZdancewicz Cecylia, l. 90, Sejny, zm. 3/04/2022

OFIARODAWCY 
NA REMONT

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

Zapowiedzi 
przedślubne:
Potocki Jan, kawaler, kawaler, Białystok, Matki Bożej 
Fatimskiej i Czeszkiewicz Edyta, panna, Sejny, Par. tut.

Bieńkowski Kamil, kawaler, Czarna Białostocka, Pa-
rafia Świętej Rodziny i Nowak Gabriela, panna, Sejny, 
Parafia tutejsza.

W OSTATNIM CZASIE :

 Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego 
Cybula Wanda,Sejny, Jodłowa 
Szruba Janina Wacław,Sejny, Emilii Plater 
Ogórkis Danuta Witt,Sejny, Łąkowa 
Łejmel Zofia Józef,Sejny, Konopnickiej
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego 
Popiel Aldona Wacław,Dusznica
Buczyńska Czesława,Sejny, Wojska Polskiego 
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego 
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego 
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny 
Brunejko Dorota Józef,Bubele 
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna 
Gibas Zofia,Sejny, Zawadzkiego 

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:
Piwowarska Hanna,Lublin, Harnasie 
Łejmel Zofia Józef,Sejny, Konopnickiej 
Brunejko Irena Aleksander,Sejny, Zawadzkiego 
Karwowska Irena,Sejny, Konarskiego 
Myszczyńska Stanisława,Sejny, 11 Listopada 
Anonimowo , 
Gaus Marianna,Sankury 
Węgrzyk Małgorzata Dominik,Sejny, 1 Maja

Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 141 ofiarodawców na 
sumę 31 240 zł.  

Pierożyńska Marianna,Sejny, Wojska Polskiego 
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Szkurdziuk Aniela,Sejny, Konarskiego 
Skrypko Renata Stanisław,Dusznica 
Rugienis Barbara,Sejny, Piłsudskiego 
Wydra Janina Henryk,Sejny, Wojska Polskiego 
Wyżlańscy Lilia Józef,Sejny, Zawadzkiego 
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego 
Matan Mirosława,Sejny, Wojska Polskiego 
Buraczewscy Zofia Lech,Sejny, Zawadzkiego
Franiak Joanna,Sejny, Parkowa 
Jurkiewicz Czesław,Radziuszki 
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Czakis Ewa Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki 
Szczuko Bożena,Sejny, Parkowa
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary 
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego 
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury 
Rydzewscy Hanna Tomasz,Sejny, Pl. Św. Agaty
Rydzewscy Monika Konrad,Sejny, Wojska Polskiego
Korzenieccy Aldona Józef,Sejny, Ogrodowa 
Milanowscy Regina Henryk,Sejny, Ogrodowa 
Doroszko Elżbieta Zbyszek,Sejny, 11 Listopada 
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska 
Ruszczewska Marianna,Sejny, 11 Listopada 
Ruszczewska Elżbieta,Sejny, 11 Listopada 
Dąbrowska Elżbieta,Sejny, 11 Listopada 
Waszkiewicz Zygmunt,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Klukińscy Maria Jan,Sejny, Zawadzkiego 
Wołyniec Maria,Sejny, Pl. Św. Agaty 
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INTENCJE  MSZALNE  10-24.04.2022
NIEDZIELA PALMOWA 10 KWIETNIA 2022
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 Za Parafian
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
WIELKI PONIEDZIAŁEK 11.04. 
06:30 Dziękczynna za 89 lat życia Wincentego z prośbą o bł. 

Boże na dalsze lata
08:00 +Krystyna Kowalczyk (9 r.)
08:00 +Józef Miszkiel (11 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (12 gr.)
08:00 +Janina Gerwel (2mc)
17:30 +Janina Waszkiewicz (10mc)
17:30 +Wincenty Pietruszkiewicz (15 r.) +rodzice
17:30 +Jerzy Makowski 2 r. i +Anna +Wiktor +Antonina +Jó-

zef +Czesław +r. Matulewiczów +Małgorzata +Bolesław 
+Teresa +Wincenty +r. Karawieckich

17:30 +Jadwiga Ambrosiewicz (5mc)
WIELKI WTOREK 12.04. 
06:30 +Danuta Janiszewska (22 r.) +Danuta Szczepińska
08:00 +Aniela (1 r.) +Piotr +Czesława +r. Malinowskich i 

Januszanisów
08:00 +Tadeusz (10 r.) +Józef Rasiul
08:00 +Józef Miszkiel (12 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (13 gr.)
17:30 +Piotr Dubowski (24 r.)
17:30 +Maria Plesiewicz (14 r.)
17:30 +Jan Bugielski (5 r.)
17:30 +Maria Miszkiel (2mc)
WIELKA ŚRODA 13.04. 
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Józef (51 r.) +Aleksandra +r. Jarzębowicz
08:00 +Wincenty Kowalewski (15 r.)
08:00 +Jan Stefański (6 r.)
08:00 +Józef Miszkiel (13 gr.)
17:30 +Ryszard Maksimowicz (9 r.)
17:30 +Józef Jarzębowicz +Aleksandra +Adolf
17:30 +Tomasz Moniuszko (14 gr.)
17:30 +Józef Korzeniecki
WIELKI CZWARTEK 14 KWIETNIA
19:00 +Ks. Sylwester Domel i +księża z parafii sejneńskiej
19:00 +Józef Miszkiel (14 gr.)
19:00 +Tomasz Moniuszko (15 gr.)
19:00 +Józef +Genowefa Misiukanis
WIELKI PIĄTEK 15.04. 
19:00 LITURGIA  MĘKI  PAŃSKIEJ
WIELKA SOBOTA 16.04. 
19:00 +Emilian Marcinkiewicz (1 r.)
19:00 +Jerzy Sikorski

19:00 +Józef Miszkiel (15 gr.)
19:00 +Tomasz Moniuszko (16 gr.)
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 17.04. 
06:00 REZUREKCJA: Za Parafian
08:00 REZUREKCJA LT: +Anna Ogórkis (5mc) +Anna Keller
10:00 +Zofia Okulanis
11:30 O Boże bł., w 40 r. ślubu Barbary i Jana Łuby i dla rodziny
11:30 +Józef Miszkiel (16 gr.)
11:30 +Tomasz Moniuszko (17 gr.)
17:30 +Tadeusz Małkiński (7mc)
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 18.04. 
07:00 +Antoni Okulanis (52 r.)
07:00 +Tomasz Moniuszko (18 gr.)
08:30 +Józef Miszkiel (17 gr.)
10:00 +Zofia +Józef Szyryńscy +Czesława +Stanisław 

Szułowicz i z rodziny
11:30 O bł. Boże, opiekę MB, wiarę i miłość w 18 r. urodzin 

dla Krzysztofa Kuleszy i rodziny
KRASNOWO 12:00:
13:00 LT: +Julia +Antoni +Stanisław +r. Skrypko +Rozalia 

+Tomasz +r. Żukowskich
17:30 +Irena Sapiega (7mc)
WTOREK WIELKANOCNY 19.04. 
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Eugenii w 82 r. ur. i 

Wojciecha w 50 r. urodz. Milewskich
08:00 +Kazimierz Andruszkiewicz (1 r.)
08:00 +Wojciech Domoracki (19 r.)
08:00 +Józef Miszkiel (18 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (19 gr.)
17:30 +Anna +Piotr Jakubowscy +Henryk +Helena +Paweł 

Kabrońscy +Janina +Włodzimierz Stefanowicz
17:30 +Paweł +r. Koneszko i Kućmierz
17:30 +Jadwiga Grzybowska (4mc)
ŚRODA WIELKANOCNA 20.04. 
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 O b. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodziny
08:00 +Walentyna Krysiewicz (3 r.)
08:00 +Józef Miszkiel (19 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (20 gr.)
17:30 +Sabina (9 r.) +r. Miszkiel
17:30 +Julia Domoracka (4mc)
17:30 +Marianna +Stanisław Kubaszewscy
CZWARTEK WIELKANOCNY 21.04. 
06:30 +Genowefa Bulwin (4mc)
08:00 +Anna Bobrowska (6 r.)
08:00 +Alberta +Stefan Budowicz
08:00 +Józef Miszkiel (20 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (21 gr.)
17:30 +Aleksander Moroz (6mc)
17:30 +Jan (8 r.) +r. Brzezińskich
17:30 +Longin (3 r.) +Wanda (3mc) Rosińscy
17:30 +r. Czarneckich i Okulanisów
17:30 +Antoni +Roman +Stefania Turowicz
PIĄTEK WIELKANOCNY 22.04. 
06:30 +Krystyna Boraczewska (1 r.)
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08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Danuty i Jana Sojka 
w 60 rocz. ślubu i dla rodziny

08:00 +Jan Pieczulis (10 r.)
08:00 +Józef Miszkiel (21 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (22 gr.)
17:30 +Mariusz Waluś (3 r.)
17:30 +Marian Ponganis (3 r.)
17:30 +Krystyna Wróblewska (m-c od pogrzebu) +Józef (27r.)
17:30 +Jan (5mc)  +Bożena Stankiewicz
SOBOTA WIELKANOCNA 23.04. 
06:30 +Jan (1 r.) +r. Glińskich i Dabulis
08:00 +Wacława Wołągiewicz (8 r.)
08:00 +Leokadia +Jerzy +Józef Janczulewicz 
  +Wojciech Klimasara
08:00 +Emilia Janczewska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Miszkiel (22 gr.) +Jerzy Becher

17:30 +Józef Andruczyk (3 r.) +Krystyna
17:30 +Alicja Tujakowska +rodzice
17:30 +Jerzy Cichocki
17:30 +Tomasz Moniuszko (23 gr.)
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24 KWIETNIA 
07:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla 

Stanisława w 85 r. ur. i dla rodz. Dochód
07:00 +Gabriela Ludorf (46 r.)
08:30 +Wincenty Rapczyński (33 r.) +Aleksandra +Jarosław
10:00 +Stefan Auron (6 r.)
11:30 +Józef Miszkiel (23 gr.)
11:30 +Tomasz Moniuszko (24 gr.)
12:00 KRASNOWO: Za Parafian
13:00 LT: +Piotr (21 r.) +r. Soroków
17:30 +Zofia +Józef +Rajmund Moroz

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

Jak dobrze przeżyć 
TRIDUUM PASCHALNE ?

To proste! Trzeba być do niego odpowiednio przygotowanym i mieć odpowiednio dużo czasu, kiedy już 
nadejdzie. Tak więc dobrze zorganizowany katolik powinien uporać się do wieczoru Wielkiego Czwartku z 

wszelkiego rodzaju przygotowaniami do Świąt, typu: pranie, sprzątanie, mycie okien, zakupy i pieczenie. Inaczej 
jesteśmy podobni do mieszkańców Jerozolimy z tamtej wiosny, kiedy umarł Jezus, którzy jak sam powiedział 
„nie poznali czasu swego nawiedzenia”. Oto kiedy na wzgórzu poza miastem umierał na krzyżu Zbawiciel, Ten 
na którego przez całe wieki czekali i bez którego odkupieńczej śmierci życie człowieka nie ma ostatecznego 
sensu, mieszkańcy Jerozolimy zajęci byli przygotowaniem do świąt. Zabijali w świątyni baranki, targowali się 
na straganach, uprzątali domy z chlebowego kwasu. To paradoks, ale z motywów religijnych nie byli przy Bogu 
w najważniejszej chwili. Tak jest trochę i z nami, jeżeli podczas Triduum nie mamy czasu na udział w liturgii i 
osobistą modlitwę. Przecież te Święta, jedyne ważne w naszej religii, polegają na uczestniczeniu w męce Jezusa, 
Jego konaniu i śmierci, wreszcie czuwaniu przy grobie, aby mieć udział w darach, które przynosi zmartwych-
wstały Zwycięzca. Inaczej cała ta świąteczna wrzawa nie ma sensu. Często zachowujemy się irracjonalnie. 
Uczestniczymy w rekolekcjach wielkopostnych po to, aby przygotować się do Triduum Paschalnego, a potem, 
kiedy ono nadejdzie, rezygnujemy z powodu braku czasu. Toteż i sama spowiedź musi odbyć się wcześniej. 
Niech nas nie dziwią i nie denerwują puste konfesjonały w czasie wielkanocnej liturgii. Kapłan też ma prawo 
do udziału w nabożeństwach i do modlitwy. (...) Są to najważniejsze trzy dni w roku, z którymi nawet nie można 
porównywać innych świąt. Podczas nich dokonuje się dramatyczne wypełnienie woli Ojca przez Jego Syna. 
Ten Syn chce, aby w „godzinie”, dla której przecież przyszedł, byli z Nim ci, których wybrał, obdarował wiarą 
i obietnicami, nazwał przyjaciółmi. Ale kiedy ma przejść przez okrutną mękę i wejść w otchłań śmierci, chce 
mieć przy sobie tylko przyjaciół, a nie najemników. Stąd na liturgii Triduum Paschalnego nie ma miejsca dla 
tych, którzy przyszliby przymuszeni przykazaniem. Tam jest miejsce tylko dla przyjaciół, bo ci przychodzą 
powodowani miłością, a nie jakimś nakazem. Jeśli ktoś chce pozostać na poziomie sankcji to wystarczy, że 
pójdzie na Mszę św. tylko w Niedzielę Zmartwychwstania. Ale komuś takiemu bardzo współczuję. 
Postawi się przecież poza wszystkimi ważnymi wydarzeniami. Kiedy przyjdzie w dzień Wielkiej Niedzieli będzie 
już po wszystkim. Jeszcze raz przegapi to, co najważniejsze i najpiękniejsze w tej religii.

ks. dr Mateusz Matuszewski
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TRIDUUM PASCHALNE 
W NASZEJ WSPÓLNOCIE

GODZ. 19.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 
- święto Eucharystii i Kapłaństwa.
Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną
dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy 
Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy
Adoracji, tzw. Ciemnicy i adoracja do godz. 23.00. 
Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej według 
porządku:
21.00-22.00 Wspólnoty Wieczernikowe;
22.00-22.30 Nieustający i Żywy Różaniec
22.30-23.00 Wspólnota Akcji Katolickiej
Okazja skorzystania z sakramentu pokuty i pojed-
nania 22.00-23.00.

WIELKI CZWARTEK

WIELKI PIĄTEK
– dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela. 
W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, jest to 
dzień smutku i żałoby, stąd zachowujemy post 
ścisły co do jakości jak i ilości.
Godz. 7.00 Jutrznia – modlitwa poranna Kościo-
ła. Zapraszamy wszystkich chętnych, aby w ten 
sposób rozpocząć ten niezwykły dzień.
Zapraszamy na adorację dzieci:
Godz. 10.00-10.30 kl. VII; Godz. 10.30-11.00 kl. VI
Godz. 11.00-11.30 kl. V; Godz. 11.30-12.00 kl. III i IV
Godz. 12.00-12.30 kl. I i II
Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia – Koronka do 
Bożego Miłosierdzia.
Godz. 18.00 - Droga Krzyżowa.

GODZ. 19.00 - LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU
Słowo Boże, Adoracja Krzyża, Komunia Święta i
Procesja przeniesienia Najśw. Sakramentu do 
Bożego Grobu. Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Zapraszamy do modlitwy adora-
cyjnej naszych Parafian z poszczególnych ulic:
21.00-21.30 – ul. Konopnickiej
21.30-22.00 – ul. 1 Maja; Grodzińskiego
22.00-22.30 – ul. Jodłowa, Kasztanowa, Wierzbo-
wa, Wojska Polskiego.
22.30-23.00 - ul. Cisowa, Dębowa, Klonowa, 
Lipowa, Broniewskiego, Akacjowa, Brzozowa, 
Topolowa, Zawadzkiego, Konarskiego.  Okazja do 
sakramentu pokuty i pojednania 22.00-23.00.

WIELKA SOBOTA
- jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w 
Grobie Pańskim.
Godz. 7.00 – Jutrznia – zapraszamy na wspólną 
modlitwę Kościoła. Warto i w tym dniu zacho-
wać post tzw. paschalny, powstrzymując się od 
pokarmów mięsnych aż do zakończenia liturgii 
Wigilii Paschalnej. Przed południem zapraszamy 
na adorację młodzież:
kl. VIII: 10.00-10.30; 
klasy ponadpodstawowe: 10.30-11.00.
Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od 
godz. 12.00 co pół godziny do 15.00. 
Żegary -  liturgia Triduum we czwartek, piątek - 
godz. 18.00;  sobota godz. 19.00.  Poświęcenie 
pokarmów po Wigilii Paschalnej.
Krasnowo -  poświęcenie pokarmów o g.14.00.

WIGILIA PASCHALNA – GODZ. 19.00 
– uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia 
oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia 
Światła (na zewnątrz świątyni); Liturgia Słowa, 
Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystii.
Na liturgię Wigilii Paschalnej przynosimy ze sobą 
świece paschalne i naczynie na wodę święconą.

- procesja rezurekcyjna i Msza św. Zmartwychwsta-
nia o godz. 6.00. 
W języku litewskim rezurekcja o g. 8.00. 
Następne Msze św. 10.00;11.30; 17.30.
Żegary - rezurekcja godz. 6.00.

NIEDZIELA 
            ZMARTWYCHWSTANIA
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Grupa Ukrzyżowania
Prezentowany dziś obraz należy on do najpopu-

larniejszego typu przedstawienia Męki Pańskiej 
na krzyżu – to znaczy Grupy Ukrzyżowania. Zgodnie 
z opisem ewangelicznym świadkami i towarzyszami 
ukrzyżowanego Jezusa było wiele osób. Na obrazie 
są to Jego Matka i ukochany uczeń – Jan. Obraz nie 
wyróżnia się specjalnie od innych tego typu przedsta-
wień. Są na nim zawarte 
wszystkie symbole i ele-
menty opisane w ewange-
liach. W lewym górnym 
rogu widzimy zaćmienie 
słońca, a nad Chrystusem 
zbierają się ciemne chmu-
ry. W tle Golgoty widzimy 
zabudowania Jerozolimy. 
Jedyne co wyróżnia obraz 
to powiększenie postaci 
pod krzyżem w stosunku 
do Chrystusa i wraże-
nia jakby Maryja i Jan 
unosili się nad ziemią. 
Taki sposób prezentacji 
był najprawdopodob-
niej bardziej czytelny w 
przypadku chorągwi pro-
cesyjnej. Obecność tych 
właśnie trzech osób może 
przypomnieć nam jedne z 
ostatnich słów Chrystusa 
na krzyżu opisanych w 
Ewangelii Jana: „Jezus rzekł do Matki: Niewiasto, 
oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka 
twoja”.
Ojciec św. Benedykt XVI komentując to zdarzenie 
pisze: „Jest to ostatnie polecenie Jezusa – akt adopcji 
– można by powiedzieć. Jest On jedynym Synem swej 
Matki, która po Jego śmierci pozostałaby sama na 
świecie. Stawia teraz obok Niej umiłowanego ucznia, 
czyni go, niejako zamiast siebie samego, Jej synem, 
który odtąd będzie za Nią odpowiedzialny – weźmie 
Ją do siebie. Jest to więc przede wszystkim bardzo 
ludzki gest odchodzącego Zbawiciela. Nie zostawia 

swej Matki samej, oddaje Ją pod opiekę ucznia szcze-
gólnie Mu bliskiego. I w ten sposób także uczniowi 
dane zostało nowe ognisko domowe – matka, która 
się o niego troszczy i o którą on się też troszczy”. Z 
kolei św. Jan Paweł II na spotkaniu z młodzieżą zwra-
cał uwagę na współczesny aspekt słów Jezusa. „Wy, 
drodzy młodzi przyjaciele, jesteście w tym samym 

mniej więcej wieku co 
Jan i tak jak on pragnie-
cie przebywać z Jezusem. 
Dzisiaj do was kieruje 
Chrystus prośbę, byście 
wzięli Maryję do swojego 
domu, byście przyjęli Ją 
u siebie, ażeby uczyć się 
od Tej, która zachowy-
wała wszystkie te sprawy 
i rozważała je w swoim 
sercu, wewnętrznej goto-
wości do słuchania oraz 
postawy pokory i ofiarno-
ści, wyróżniającej Ją jako 
pierwszą współpracowni-
cę Boga w dziele zbawie-
nia. To właśnie Ona, peł-
niąc swoje macierzyńskie 
posłannictwo, wychowu-
je was i formuje, dopóki 
Chrystus nie zostanie w 
was w pełni ukształtowa-
ny. Dlatego także dzisiaj 

powtarzam motto mojej posługi biskupiej i papie-
skiej: Totus Tuus. Sam nieustannie doświadczałem 
w życiu miłującej i czynnej obecności Matki Chrystu-
sowej; Maryja każdego dnia wspomaga mnie w peł-
nieniu misji Następcy Piotra”. Wielu komentatorów 
Biblii zwraca uwagę, że to najpiękniejszy dialog w 
dziejach świata. Jezus oddaje nam swoją Matkę. Od 
tej pory to Maryja, tak jak stoi przy krzyżu Jezusa, 
trwa także przy naszych codziennych krzyżach. Trwa 
też przy krzyżu Ojczyzny.

  
  Marcin Błaszczyk


