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2 SIEWCA 

Szczytową prawdą naszej wiary 
w Chrystusa, udokumentowaną 

przez Nowy Testament, przyjętą i 
przeżywaną jako prawda centralna, a 
dzisiaj mocno pogłębiona w tajemni-
cy paschalnej jest zmartwychwstanie 
Chrystusa. O Nim istotnie mówi Skład 
Apostolski mówi, że «trzeciego dnia 
zmartwychwstał». 
Jest to dogmat wiary chrześcijańskiej, 
który się sprzęga z faktem historycz-
nie zaistniałym i potwierdzonym.. Co 
mówią o nim teksty biblijne?
Najstarsze pisane świadectwo o zmartwychwsta-
niu Chrystusa znajduje się w Pierwszym Liście 
św. Pawła do Koryntian. Przypomina o nim Apo-
stoł adresatom Listu (około Wielkanocy w 57 r. po 
Chr.): «Przekazałem wam na początku to, co prze-
jąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za 
nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmar-
twychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że 
ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później 
zjawił się więcej niż pięciuset braciom równo-
cześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy 
zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później 
wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich, 
ukazał się także i mnie jako poronionemu płodo-
wi» (1 Kor 15,3-8).
Jak widać, Apostoł mówi tu o żywej tradycji zmar-
twychwstania, z którą zapoznał się po swoim na-
wróceniu u bram Damaszku (por. Dz 9,2-18). Pod-
czas tej podróży do Jerozolimy spotkał apostołów 

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.
25.04. J 15,12-17 Dostrzegać miłość Boga do mnie, która nieustannie będzie mnie motywować w pokony-
waniu siebie tak, by dawać drugiemu człowiekowi miłość. Być gotowym na każde poświęcenie ze względu 
na miłość. Tego uczy nas Jezus i nieustannie wzywa, aby tracić swoje życie z miłości do bliźnich.
3.05. J 15,18-21 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 takimi drogami, bym innym 
pomagał odkrywać, co znaczy trwać z Tobą.
7.05. J 15,26-16,4a Potrzebuję doświadczenia obecności Ducha Prawdy, który umocni mnie do dawania 
świadectwa. Rozumienia otaczającej mnie rzeczywistości i tego, co mnie spotyka. Tak, bym zawsze w 
okolicznościach mojego życia potrafił opowiadać się po stronie Boga.

PRAWDY WIARY

Piotra i Jakuba, jak precyzuje List do Galatów (por. 
1,18n), których obecnie wymienia jakio dwóch 
głównych świadków Chrystusa zmartwychwsta-
łego. 
Należy zauważyć także, że w cytowanym tekście 
św. Paweł nie tylko mówi o zmartwychwstaniu 
trzeciego dnia «zgodnie z Pismem» (jest to od-
niesienie biblijne, które już dotyka teologicznego 
wymiaru tego faktu), ale równocześnie odwołuje 
się do świadków, do tych, którym Chrystus oso-
biście się ukazał. Jest to znak, między innymi, 
że wiara pierwszej wspólnoty wierzących, której 
Paweł daje wyraz w Pierwszym Liście do Ko-
ryntian, opiera się na świadectwie konkretnych 
ludzi, znanych chrześcijanom. Owi «świadkowie 
zmartwychwstania Chrystusa» (por. Dz. 1,22), to 
przede wszystkim dwunastu Apostołów, ale nie 
tylko oni: Paweł mówi wręcz, że oprócz Piotra, 
Jakuba i wszystkich Apostołów Jezus ukazał się 
równocześni ponad pięciuset osobom. 
Z książki Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela str. 561-562. 

Zmartwychwstanie
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J 21,1-19

Gdy ranek zaświtał, Jezus 
stanął na brzegu. Jednak 

uczniowie nie wiedzieli, że to 
był Jezus. Ja Jezus rzekł do 
nich: «Dzieci, czy nie macie 
nic do jedzenia?». Odpowie-

dzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej 
stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa 
ryb nie mogli jej wyciągnąć. (…) A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące 
się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do 
nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili». 
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich 
ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej 
ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus «Chodźcie 
posilić się!». Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: 
«Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, 
wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus 
ukazał się uczniom po chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli 
śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, 
czy miłujesz Mnie więcej niż ci». Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, 
Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». 
I powtórnie powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy mi-
łujesz Mnie?». Odparł mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». 
Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: 
«Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?». Zasmucił się Piotr, 
że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?». I rzekł 
do niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». 
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam Ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, 
gdzie chciałeś, a gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a 
inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, 
aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy 
to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Niełatwe to pytanie dla człowieka – i niełatwa odpowiedź. Piotr 
bardziej niż do świadectwa własnego sumienia, odwołuje się 

do tego, co wie o nim sam Chrystus. Od tej odpowiedzi zależy 
ostatecznie wartość życia ludzkiego. Wobec Boga, który jest mi-
łością, wartość wszystkiego mierzy się miłością. Miłość stanowii 
w zasadniczej mierze do świętości człowieka. (Homilia 13 IV 1986).

Było to wieczorem owego 
pierwszego dnia tygo-

dnia. Tam gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były za-
mknięte z obawy przed Ży-
dami. Jezus wszedł, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzaw-
szy Pana. A Jezus rzekł do nich «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i 
powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był 
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili 
do niego: «Widzieliśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na 
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego 
w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie 
uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu 
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi 
zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie 
rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem 
lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój». 
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, a ujrzeli».  I wiele innych znaków, których 
nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś 
zapisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 
Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. 
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Apostołowie zgromadzeni w wieczerniku są świadkami zmar-
twychwstałego Chrystusa. Tomasz zaś, właśnie dlatego, że na 

początku był niedowiarkiem, staje się świadkiem wyjątkowym. To 
on wyraża najpełniej tajemnicę: Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i 
prawdziwy Człowiek. Apostołowie są tego świadkami naocznymi. 
Ze względu na to świadectwo są też pierwszymi posłanymi. Za 
nimi pójdą inni, o których Chrystus powie: „Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli” – staną się oni świadkami, ponieważ 
uwierzyli świadkom naocznym. I tak z pokolenia na pokolenie – 
stanowią Kościół Chrystusa. (Homilia 14 IV 1996)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24.04.2022 III NIEDZIELA WIELKANOCNA 1.05.2022

J 20,19-31
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Najlepiej widać nasze nastawie-
nie wobec Gospodarza uczty 

eucharystycznej, gdy używamy 
trybularza i kadzidła. Okadzenia 
symbolizują naszą modlitwę wzno-
szoną ku Bogu. Dym co prawda 
dociera tylko do sklepienia świąty-
ni, ale nasze modlitwy unoszą się 
wyżej – aż przed oblicze samego 
Boga. Bardzo wymowne stają się 
słowa kapłana bezpośrednio po 
okadzeniu, w których wzywa nas 
do modlitwy, aby Bóg przyjął na-
sze dziękczynienie: „Módlcie się, 
aby moją i waszą ofiarę przyjął 
Bóg, Ojciec wszechmogący”. 
Rozpoczynamy modlitwę euchary-
styczną, która jest szczytem całej 
Eucharystii. Dziękujemy Bogu za 
Jego obecność i działanie wśród 
nas oraz prosimy o prze-
mianę chleba i wina w 
Ciało i Krew Jezusa. 
Jak czytamy w Ogólnym 
wprowadzeniu do msza-
łu rzymskiego, każdy z 
nas łączy się z Chrystusem „w głoszeniu wielkich dzieł 
Bożych i w składaniu Ofiary”. Warto wiedzieć, że pierwo-
wzorem modlitwy eucharystycznej było dziękczynienie 
po posiłku pierwszych chrześcijan.
Pierwsza część modlitwy eucharystycznej to prefacja, 
która otwiera dialog kapłana z ludem. Najpierw „przypo-
minamy sobie” o obecności Jezusa podczas tej modlitwy: 

„Pan z wami!”. Następnie kapłan 
wzywa do wzniesienia serc do 
Boga i złożenia dziękczynienia: 
„Dzięki składajmy Panu Bogu na-
szemu”. W mszale mamy do dys-
pozycji 143 prefacje. Modlitwa pre-
facji opowiada o wielkich dziełach 
Boga w historii zbawienia. Każda 
z nich „podpowiada” inny motyw 
dziękczynienia podczas liturgii. 
Prefacja jest dostosowana do 
okresu liturgicznego lub przeży-
wanego święta, a jej tekst nawią-
zuje do aktualnej sytuacji modlą-
cych się chrześcijan – otwartych 
na dziękczynienie. 
Eucharystia, w której uczestniczy-
my, jest odblaskiem liturgii nie-
biańskiej. Sprawujemy ją zatem w 
łączności z aniołami i wspólnotą 

zbawionych (świętymi 
i błogosławionymi). Na 
zakończenie prefacji 
„jednym głosem” zano-
simy do Boga radosny 
hymn uwielbienia: „Świę-

ty, święty, święty”. To słowa zaczerpnięte z wizji hymnu 
serafinów (Iż 6, 2n) i okrzyku ludzi witających Jezusa, gdy 
wjeżdżał do Jerozolimy (Mt 21, 9).
Miejmy nadzieję, że kiedyś spotkamy się w królestwie 
Boga. Wówczas jednym głosem będziemy dziękować 
Wszechmogącemu i uwielbiać Go. 

Ks. Kamil Falkowski

24.05. II NIEDZIELA WIELKANOCNA  
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Słowo Boże: Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31;
PONIEDZIAŁEK 25.05. ŚW. MARKA 
Słowo Boże: 1 P 5,5b-14; Mk 16,15-20;
WTOREK 26.05. UROCZ. ŚW. WOJCIECHA 
Słowo Boże: Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26;
ŚRODA 27.05.
Słowo Boże: Dz 5,17-26; J 3,16-21;
CZWARTEK 28.05. ŚW. LUDWIKA M. GRIGNION DE MONTFORT
Słowo Boże: Dz 5,27-33; J 3,31-36;
PIĄTEK 29.05. ŚW. KATARZYNY ZE SIENY
Słowo Boże: 1 J 1,5-2,2; Mt 11,25-30;
SOBOTA 30.05.
Słowo Boże: Dz 6,1-7; J 6,16-21;

1.05. III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowo Boże: Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19;
PONIEDZIAŁEK 2.05. ŚW. ATANAZEGO
Słowo Boże: 1 J 5,1-5; Mt 10,22-25a;
WTOREK 3.05. NMP KRÓLOWEJ POLSKI
Słowo Boże: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16; J 19,25-27;
ŚRODA 4.05. ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA
Słowo Boże: 2 Tm 2,1-13; Mt 10,28-33;
CZWARTEK 5.05. ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA
Słowo Boże: Dz 8,26-40; J 6,44-51;
PIĄTEK 6.05. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
Słowo Boże: 1 Kor 15,1-8; J 14,6-14;
SOBOTA 7.05.
Słowo Boże: Dz 9,31-42; J 6,55.60-69;

Bogactwo Tradycji  Kościoła

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

Dziękujemy Ci,  
Ojcze nasz
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze zmartwychwstania 
Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się nad grzesznymi ludźmi i całemu 

światu okazał swoje miłosierdzie. Dzisiaj o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo 
do miłosierdzia Bożego. 

2Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. To nie 
tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła charytatywne, ale także okazja do budzenia 

wrażliwości na potrzeby innych i przychodzenia im z pomocą. Temu służą parafialne zespoły charytatywne czy 
Szkolne Koła Caritas. Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji. 

3 W poniedziałek, 25 kwietnia, przypada święto Świętego Marka Ewangelisty. Jest to także dzień modlitwy o 
urodzaje. Zapraszamy na Mszę Świętą, w czasie której będziemy się modlić za wszystkich pracujących na roli, 

aby ich praca była doceniana i szanowana oraz aby nikomu nie brakowało codziennego chleba. 

4 We wtorek, 26 kwietnia, będziemy celebrowali uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski. W tym roku 23 kwietnia przypadł w oktawie Wielkanocy, dlatego uroczystość ku 

czci Świętego Wojciecha została przeniesiona na 26 kwietnia. Święty Wojciech jest głównym patronem Polski 
i naszej ełckiej diecezji. Uroczystości w Ełku rozpoczną się Nieszporami w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa, 
następnie procesja z relikwiami Świętego do katedry, gdzie będzie o g.18.00 Msza św. To także dzień imienin Pa-
sterza naszej diecezji biskupa Jerzego. Zachęcamy także, kto może i chce, aby wziąć udział w uroczystościach 
diecezjalnych. Msze Święte. 

5W trzecią niedzielę wielkanocną przeżywać będziemy Niedzielę Biblijną i  Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury 
i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił 

Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana. 

6 Maj to miesiąc poświęcony Maryi Matce naszego Zbawiciela i naszej. Nabożeństwo majowe codziennie, także w 
niedzielę o godz. 17:00. Wypraszać będziemy wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych 

potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy 
w rodzinie przed obrazem Matki Najświętszej lub przy przydrożnych kapliczkach.

7 W poniedziałek, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych 
rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej. 

8We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki 
naszej Ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte w po-

rządku niedzielnym - o godz. 10:00 Msza św. w intencji Ojczyzny. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez 
wstawiennictwo Królowej Polski wypraszać Bożą opiekę dla całego naszego narodu, szczególnie dar jedności i 
wzajemnego szacunku. 

9W pierwszym tygodniu maja przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: w 
czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania 

do kapłaństwa;  w piątek całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu; okazja do spowiedzi św. od 15:30, potem 
Msza św. o 16:00 dla dzieci i młodzieży; nabożeństwo majowe o 17:00. Odmówimy także litanię do NSPJ z aktem 
zawierzenia się Boskiemu Sercu Zbawiciela;  w sobotę po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca Maryi z medytacją i róańcem. 

10 Sakrament Bierzmowania naszej młodzieży będzie 11 maja (środa): modzież litewska g. 16:00, młodzież 
polska godz. 18:00. Szafarzem tego sakramentu będzie JE ks. bp Jonas Ivanauskas z Koszedar.
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Wiele starych kościołów 
nosi jego imię. Jest patro-

nem Polski i wydaje się, że do-
brze go tu znamy. Czy rzeczywi-
ście?
Święty Wojciech Sławnikowic, pa-
tron Polski. Pochodził z wybitnego 
rodu czeskiego Sławnikowców, bli-
skiego tronu i zaangażowanego w 
polityczne rozgrywki swej epoki. 
W Polsce otrzymał historyczną mi-
sję, podczas której zginął. „Święty 
(…) i męczennik, płonąc ogniem 
miłości i pragnieniem głoszenia 
wiary, bez trwogi udał się do Prus i 
tam męczeństwem dopełnił swego 
zawodu”. Takimi słowami streścił 
misję i śmierć św. Wojciecha polski 
Gall Anonim.
Urodził się około 956 r. w czeskich 
Libicach. W latach 970 – 980 Woj-
ciech studiował u świętego Adal-
breta, arcybiskupa. W 981 r. Woj-
ciech przyjął święcenia kapłańskie. 
W roku 983 został biskupem na 
praskiej stolicy biskupiej. W 989 
r. wyjechał do Rzymu, wstąpił do 
klasztoru benedyktynów na Monte Casino. 
W 992 r. wrócił do Pragi. Wziął udział w misji 
ewangelizacyjnej na Węgry. Pielgrzymował do 
sanktuariów św. Marcina w Tours, opactwa 
Fleury i grobu św. Dionizego we Francji
W 997 r. podjął misję do pogańskich Prusów. 
W okolicy dzisiejszego Elbląga rozpoczął dzia-
łalność ewangeliczną. Po kilku dniach grupa 
misjonarzy, odpoczywając po Mszy Świętej 
odprawionej w świętym gaju Prusów – koło 
grodu Cholin, została zaatakowana przez 
strażników pruskich. Wojciecha zabito, mę-
czennikowi odcięto głowę i nadziano na pal. 
Wkrótce potem resztę ciała wykupił Bolesław 
Chrobry na wagę złota i rozkazał pochować w 
Gnieźnie. 
Po kanonizacji męczennika w 999 r., w na-
stępnym roku do jego grobu pielgrzymował 
cesarz Otton III. Podczas owego słynnego 

KRZEWICIEL  
NASZEJ WIARY

Brońcie Krzyża!
Autorem poniższych słów jest św. Jan Paweł II. Wypo-

wiedziane zostały podczas słynnej homilii pod Wielką 
Krokwią w Zakopanem. Warto je przypomnieć w czasach 
ogromnego zamieszania i rozmywania nauki katolickiej…
Będą patrzeć na Tego, którego przebili – te słowa 
kierują nasz wzrok ku Krzyżowi Świętemu, ku drzewu 
Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. Bowiem 
nauka Krzyża – jak pisze św. Paweł – która jest głup-
stwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą (por. 1 Kor 
1,18). Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. I kiedy 
kończył się wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, oj-
cowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten 
krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym 
świadkiem naszych czasów. Rzec można, iż ten jubile-
uszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, 
i dalej w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą 
naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. Chcieli wasi ojcowie, 
aby Chrystusowy krzyż królował w sposób szczegól-
ny na Giewoncie. I tak się też stało. Wasze miasto 
rozłożyło się u stóp krzyża, żyje i rozwija się w jego 
zasięgu, i Zakopane i Podhale. Mówią o tym również 
przydrożne kapliczki pięknie wyrzeźbione, z troską 
pielęgnowane. Chrystus towarzyszy wam w codzien-
nej pracy i na szlakach górskich wędrówek. 
Umiłowani bracie i siostry, nie wstydźcie się krzyża. 
Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpo-
wiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie 
pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych 
sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dzię-
kujmy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił 
do szkół, urzędów i szpitali. Niech on tam zostanie. 
Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności 
i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd 
zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomi-
na nam o miłości Boga do człowieka, która na krzyżu 
znalazła swój najgłębszy wyraz. 
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zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 r. cesarz wło-
żył na głowę Chrobrego swój diadem cesarski, 
ofiarował mu relikwię gwoździa z krzyża Pań-
skiego i włócznię św. Maurycego, a w zamian 
otrzymał relikwię ramienia świętego męczen-
nika.
W czasie wizyty cesarza w Gnieźnie złożono 
tam metropolię arcybiskupią, której Wojciech 
został patronem, a jego brat Radzim pierw-
szym biskupem.
Po koronacji św, Stefana w 1001 r. miejscem 
kultu Wojciecha stała się bazylika w Ostrzy-
homiu (Estergom), siedziba prymasa Węgier. 
Podczas czeskiego najazdu na Polskę w 1038 r. 
szczątki świętego męczennika zostały wywie-
zione do Pragi i umieszczone w katedrze św. 
Wita. Choć urodził się jako Czech, Wojciech stał 
się jednym z patronów chrześcijańskiej Polski. 

Prof. Wojciech Roszkowski

Święto Miłosierdzia Bożego przynoszące obfite du-
chowe plony, nadprzyrodzone łaski i dary z rado-

sną gorliwością obchodzą katolicy. Jest ono okazją 
do licznych nawróceń oraz do szczególnego wysła-
wiania Bożej Miłości.
W II niedzielę Wielkanocną – Święto Miłosierdzia Bo-
żego liturgia Mszy św. mówi o tajemnicy Miłosierdzia 
Bożego. Sam Pan Jezus upominał się w objawieniach 
udzielanych św. Siostrze Faustynie o szczególniejsze 
uczczenie Boga w tej tajemnicy, w tę właśnie niedzie-
lę. Siostra Faustyna przekazała w swym „Dzienniczku” 
jak należy przeżywać i jak zyskiwać łaski Miłosierdzia 
Bożego. O teologicznych i liturgicznych postawach 
tego święta pisał Jej spowiednik błogosławiony ks. 
Michał Sopoćko. Święta widziała w nim kontynuatora 
swej misji apostolstwa Miłosierdzia Bożego.
Istotą tego nabożeństwa jest postawa ufności wobec 
Pana Boga, która wyraża się w wypełnianiu Jego woli, 
oraz postawa miłosierdzia wobec bliźnich i wszyst-
kich ludzi.
Bóg tak bardzo nas ukochał, że z miłości do nas 
poświęcił swego Syna, a Jezus wypełnił swe przezna-
czenie. Skoro Bóg obdarzył cię tak wielką miłością, 
przyjdź do Niego i pozwól Mu, aby obdarzył Cię swoim 
Miłosierdziem i swoją Miłością.
Uczyń jak marnotrawny Syn, któremu cierpienie otwo-
rzyło oczy na prawdę o sobie, dało siłę do nawrócenia 
i powrotu do domu. Uwierz jak on, że mimo całego 
zła, jakiego się dopuściłeś, mimo swej słabości, cały 
czas byłeś i jesteś kochany przez swego Ojca, który 
jest w niebie. Miej odwagę uklęknąć u krat konfesjo-
nału z całą szczerością, z głębi serca wyznać: „Ojcze 
zgrzeszyłem przeciw Tobie”. To jest istota Miłosierdzia 
i Miłości Bożej. Najlepszy Ojciec pokazuje Ci i uczy jak 
kochać drugiego człowieka, jak rozwijać swoją miłość 
i stawać się podobnym do Jezusa Miłosiernego. Świę-
ta Faustyna powtarzała: „Bóg jest Miłością i Miłosier-
dziem (Dz 281).                                                      

Wybrała Jadwiga

Święto ucieczki 
i schronienia

KRZEWICIEL  
NASZEJ WIARY
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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

17/04/2022  Julia Gryguć
                     Tymoteusz Gilis
   Maja Czeszkiewicz                     

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UMarcinkiewicz Romuald,  
l. 35, Klejwy, 08/04/2022
UJakubowska Halina,  

l. 74, Sejny, 08/04/2022
UAuruszkiewicz Helena,  

l. 82, Sejny, 11/04/2022

OFIARODAWCY 
NA REMONT

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

Bernecka Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Rydzewscy Hanna Tomasz,Sejny, Pl. Św. Agaty
Daniłowicz Alicja,Sejny, Pl. Św. Agaty
Ziniewicz Lucyna Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego 
Bykas Jolanta,Sejny, Piłsudskiego
Czerep Jadwiga ,Sztabinki 
Sosnowscy Anna Kamil,Sztabinki 
Żegarscy Irena Dariusz,Sztabinki 
Czarneccy Janina Józef,Sztabinki 
Gryziewicz Cecylia Stefan,Sztabinki
Janiszewscy Wacława Ignacy,Sejny, Wojska Polskiego 
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Rzeniecka Marianna,Sejny, Parkowa
Sokołowski Aleksander,Sejny, 1 Maja
Sadkowscy Danuta Józef,Sejny, Zawadzkiego 
Macewicz Stanisława,Radziuszki 
Paszkiewicz Maria Marian,Sejny, Wojska Polskiego 

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:
Wojciechowska-Balita Teresa Józef, Wojska Polskiego

Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 142 ofiarodawców na 
sumę 31 440 zł.  

Moroz Halina Stanisław,Sumowo 
Wołyniec Wiesława Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego 
Wołągiewicz Bożena Czesław,Zaleskie 
Gałażyn Katarzyna Marcin,Zaleskie 
Jastrzębscy Helena Stanisław,Zaleskie 
Dzimitko Zofia Dariusz,Zaleskie
Jurkiewicz Zofia Stanisław,Zaleskie 
Polens Marianna Eugeniusz,Zaleskie 
Polkowscy Martyna Paweł,Zaleskie 
Polens Ilona Wojciech,Zaleskie 
Palewicz Aneta Ryszard,Zaleskie 
Kwaterscy Małgorzata Waldemar,Zaleskie 
Brzezina Marta Krzysztof,Zaleskie 
Czarkowscy Anna Jerzy,Grudziewszczyzna 
Czarkowska Jadwiga,Grudziewszczyzna 
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna 
Kruczyńska Helena,Grudziewszczyzna 
Gulan Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Gobczyńska Marta,Sejny, Zawadzkiego 
Masianis Celina Józef,Sejny, Zawadzkiego
Żegarscy Alicja Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Żagunis Lucyna Tomasz,Sejny, Zawadzkiego
Krywanis Anna,Sejny, Zawadzkiego
Sokołowscy Marta Marek,Sejny, Zawadzkiego
Przezwicki Henryk,Sejny, Zawadzkiego
Gobczyńscy Krystyna Jan,Sejny, Zawadzkiego
Janczulewicz Renata Tomasz,Sejny, Wojska Polskiego
Miezio Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego 
Sokołowscy Beata Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego 
Milewska Aneta,Sejny, Wojska Polskiego 
Krzywak Maria,Sejny, Wojska Polskiego 
Ogórkis Józef,Sejny, Wojska Polskiego 
Jachimowicz Edyta Jarosław,Sejny, Wojska Polskiego
Wołyniec Wiesława Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego
Kotarska Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego 
Luto Melania,Sejny, Wojska Polskiego
Maksimowicz Renata Mariusz,Sejny, Wojska Polskiego 
Majewscy Teresa Grzegorz,Sejny, Wojska Polskiego 

W OSTATNIM CZASIE :
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INTENCJE  MSZALNE  24.04-07.05.2022
NIEDZIELAMIŁOSIERDZIA 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
PONIEDZIAŁEK 25.04.
06:30 +Zdzisław Koperek (3mc)
08:00 +Stanisław +Weronika Marcinkiewicz +Tadeusz
08:00 +Ireneusz Sankowski (1 r.)
08:00 +Józef Miszkiel (24 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (25 gr.)
17:30 O zdrowie dla Jarosława i Boże bł. dla Katarzyny
17:30 +Teresa Rutowicz (10mc)
17:30 +Józef Jodango (42 r.)
17:30 +Krzysztof Pachutko (3mc)
WTOREK 26.04. UROCZ. ŚW. WOJCIECHA
06:30 +Jadwiga +Franciszek Wojciechowscy  +Irena 

+Marian
08:00 O bł. Boże dla Stanisława Dochoda (85 ur.)
08:00 O Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla Marii Maksimowicz 

z ok. urodzin i imienin
08:00 +Józef Miszkiel (25 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (26 gr.)
17:30 +Elżbieta Kojro (1 r.)
17:30 +Melania Pawlukiewicz (2 r.) +Czesław (34 r.)  +Janina 

Stankiewicz (15 r.) +Bernard (8 r.) +Teresa +Zbigniew 
Byczkowscy

17:30 +Genowefa Palanis (10 r.)
ŚRODA 27.04.
06:30 +Marianna Czeszkiewicz (2mc)
08:00 +Jadwiga +Władysław Milewscy
08:00 +Teofil +Leokadia Konopko
08:00 +Józef Miszkiel (26 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (27 gr.)
17:30 +Jadwiga Sitko (5mc)
17:30 +Józef Jurkiewicz (7 r.)
17:30 +Stefania Głembocka (5mc)
17:30 +Romuald Moroz (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK 28.04.
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Bernard Kobeldis
08:00 +Maciej +Ludwika +Józef +Anna + Stanisław 

+r. Maksimowicz
08:00 +Józef Miszkiel (27 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (28 gr.)
17:30 +Wojciech Anuszkiewicz (1 r.)
17:30 +Stanisław Rekuć (17 r.)
17:30 +Józef Koronkiewicz (10 r.)
17:30 +Antoni Wołosewicz (miesiąc od pogrzebu)

PIĄTEK 29.04.
06:30 +Waldemar (35 r.) +r. Bielaków i Maksimowiczów
08:00 +Emilia Kamińska +rodzeństwo +rodzice
08:00 +Józef Miszkiel (28 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (29 gr.)
08:00 +Eugenia Derdzikowska (9mc)
17:30 O Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla Marzeny i r. Moroz
17:30 +Stanisław Czokajło (4 r.)
17:30 +Bogusław Mackiewicz (3mc)
17:30 +Marian (10 r.) +r. Szułowiczów
SOBOTA 30.04.
06:30 +Jan Kruza +Gabriela Łuszcz
08:00 +Antoni (9 mc) +Helena +Antoni +Bernard Wydro
08:00 +Józef Miszkiel (29 gr.)
08:00 +Tomasz Moniuszko (30 gr.)
08:00 +Jadwiga Laskowska (5mc)
17:30 +Małgorzata Rutkowska (3 r.)
17:30 +Henryka Węgrzynowicz (4 r.) +rodzice
17:30 +Halina Paszkowska (1 r.)
17:30 +Aleksandra Morawska (1 r.)
NIEDZIELA III WIELKANOCNA 1.05.
07:00 +Józef Miszkiel (30 gr.)
08:30 +Helena +Feliks +Andrzej +Stanisław +rodzice
10:00 +Józef Dziemido (1 gr.)
11:30 Za Parafian
11:30 Za Koło Motocyklowe ‘Rysie’ (Sejny) - na rozpoczęcie 

sezonu
12:00 KRASNOWO: +Franciszek Sawicki (6mc)
13:00 LT: +Aldona +Józef Winikajtis +Elżbieta Staśkiel
17:30 +Jan +Helena +r. Radzewiczów i Książków
PONIEDZIAŁEK 2.05.
06:30 +Bogusław Mackiewicz
08:00 +Irena +Katarzyna +r. Tameckich
08:00 +Józef Sienkiewicz (20 r.)
08:00 +Regina Łostowska (5 r.)
08:00 +Stanisław Motuk
17:30 +Józef Dziemido (2 gr.)
17:30 +Tadeusz Krzywicki (6 r.)
17:30 +Julian Pachucki (3mc)
17:30 +Paweł Forencewicz (10mc)
WTOREK 3.05. UROCZ. MB KRÓLOWEJ POLSKI
07:00 +Andrzej Jakubowski (16 r.) +z rodziny
08:30 +Józef Grażulewicz (33 r.) +rodzice
10:00 Za Ojczyznę
17:30 +Walerian Kowalik
17:30 +Józef Dziemido (3 gr.)
17:30 +Cecylia Zdancewicz (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA 4.05.
06:30 +Zbigniew Wałukanis
08:00 +Honorata +Zygmunt +r. Malinowskich
08:00 O bł. Boże w gospodarstwie i rodz. Kochańskich
08:00 +Feliks +r. Marcinkiewiczów
17:30 +Józef Dziemido (4 gr.)
17:30 +Jerzy Konopko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Ryszard Żynda (9mc)
17:30 +Józef Racis (6mc)



10 SIEWCA 

CZWARTEK 5.05.
06:30 +Artur +Marzena +Bogdan
08:00 +Teofila (35 r.) +Wincenty +r. Kubylisów i Soroków
08:00 +Helena +Władysław Wasilewscy
08:00 +Tomasz Moniuszko (3 r.)
17:30 +Stanisław Tarasiewicz +Stanisław Ponganis +Zofia 

Wróblewska 
17:30 +Józef Dziemido (5 gr.)
17:30 +Stanisław +Dariusz Tomczyk
17:30 +Wincenty (41 r.) +Helena Anuszkiewicz
PIĄTEK 6.05. PIERWSZY MIESIĄCA
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Eugenia Kubrak (6mc)
08:00 +Witold (21 r.) +Helena Krejczman
08:00 +Józef Miszkiel (9 mc)
16:00 O Boże bł. dla Marianny Przeborowskiej w 73 r. ur. 

i syna Stanisława w 48 r. urodz.
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Barbary (60 ur.)
17:30 +Tadeusz Tydman (9 r.)
17:30 +Józef Dziemido (6 gr.)

SOBOTA 7.05. PIERWSZA MIESIĄCA
06:30 +Stanisława +Józef +Henryk +r. Sapiegów +Wincenta 

+Bolesław Molner
08:00 +Stanisław Kuklewicz (12 r.)
08:00 +Józef Dziemido (7 gr.)
08:00 +Stanisław +Marianna +Tadeusz +Robert +Stanisław 

+r. Czeszkiewiczów +Stanisław Moniuszko +Maria
08:00 +Halina Jakubowska (miesiąc od pogrzebu)
16:00 O b. Boże, opiekę MB, wiarę i miłość dla Marzeny 

Bocheńskiej w 18 rocz. urodz.
17:30 +Eugeniusz Supranowicz
17:30 +Eugenia (9 r.) +Zygmunt (2 r.) Koncewicz
17:30 +Renata Polens (11 mc)
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA 8.05.
07:00 +Zofia Okulanis
07:00 +Józef Dziemido (8 gr.)
08:30 +Stanisława +Marianna +Władysław Milewscy
10:00 +Lucjan Karłowicz (21 r.) +Bernardyna
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: +Stanisław (5 r.)
13:00 LT: +Stanisław (9 r.) +Julia +Antoni Skrypko
17:30 O b. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii Zajko (imieniny)

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

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Modlitwa o wielkiej mocy

Koronka do Miłosierdzia Bożego została podyktowana przez Pana Jezusa s. Faustynie w Wilnie, 13-14 września 
1935 roku jako modlitwa na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego (Dzienniczek 474-476).

Odmawiający tę koronkę ofiarują Bogu Ojcu „Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo” Jezusa Chrystusa na przebłaganie za 
grzechy swoje, bliskich i całego świata, a jednocząc się z ofiarą Jezusa, odwołują się do tej miłości, jaką Ojciec 
niebieski darzy swego Syna, a w Nim wszystkich ludzi.

W tej modlitwie proszą również o „miłosierdzie dla nas i całego świata” i tym samym spełniają uczynek miło-
sierdzia. Dodając do tego podstawę ufności i wypełniając warunki każdej dobrej modlitwy (pokora, wytrwałość, 
przedmiot zgodny z wolą Bożą), wierni mogą oczekiwać spełnienia Chrystusowych obietnic, które dotyczą 
szczególnie godziny śmierci: łaski nawrócenia i spokojnej śmierci. Dostąpią ich nie tylko osoby odmawiające tę 
koronkę, ale także konający, przy których inni jej słowami modlić się będą.

12 stycznia 2022 roku mija 20 lat od kiedy Polska otrzymała specjalny przywilej – każdy, kto odmówi Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego i zachowa odpowiednie warunki, otrzyma odpust zupełny. Zezwolenie to było odpowiedzią 
Stolicy Apostolskiej na prośbę kard. Józefa Glempa, prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu.
Sposób jej odmawiania (służy do tego różaniec): początek - Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...
- na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 
- na małych paciorkach (10 razy):  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
- na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym świa-
tem. Na koniec modlitwy można też mówić: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, 
jako zdrój  miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.
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Ukrzyżowanie
Prezentowany obraz nie pozwala przejść koło niego 

obojętnie. Stąd też długo nie umiałem znaleźć 
klucza w oparciu, o który opisałbym go z jednej 
strony ciekawie, a z drugiej osobiście. Dla mnie klu-
czem interpretacyjnym tego obrazu jest samotność 
Chrystusa na krzyżu. Zanim jednak rozwinę ten 
temat kilka słów wstępu. Misterium śmierci Chry-
stusa wyrażone w scenie 
Ukrzyżowania należy do 
najczęstszych tematów 
sztuki, zarówno w malar-
stwie zachodnio chrześci-
jańskim jaki i wschodnich 
ikonach. Dzisiejszy obraz 
należy do grupy przedsta-
wień, w których Chrystus 
na krzyżu przedstawiany 
jest samotnie. Artysta ce-
chowy w niezwykle suge-
stywny sposób oddał ból 
i cierpienie Zbawiciela. 
Jedna dłoń Jezusa jest za-
mknięta z bólu, w drugiej 
rozpostarte w cierpieniu 
palce wołają o pomoc. Nad 
krzyżem widnieje łaciński 
napis: INRI, który mógł 
być przerobionym napisem 
INCI (pisane cyrylicą). 
Stopy Chrystusa przybite 
są jednym gwoździem, co 
jest charakterystyczne dla 
obrazów z kultury rzymsko – katolickiej, charakte-
rystyczne są również zamknięte oczy Zbawiciela. Na 
uwagę zasługuje rzadko spotykane ujęcie malarskie 
perizonium czyli przepasania bioder ukrzyżowanego 
Chrystusa. Postać ukrzyżowanego Chrystusa przed-
stawiona jest na jednolitym ciemnym tle. W przeci-
wieństwie do innych tego typu obrazów nie widzimy 
miejsca, w którym krzyż wbity byłby w ziemię, brak 
jest również jakiejkolwiek perspektywy z górą Golgoty 
lub Jerozolimą w oddali. Sprawia to wrażenie jakby 
krzyż ze Zbawicielem zawieszony był w przestrzeni, 

co potęguje uczucie osamotnienia. Ukrzyżowanemu 
Jezusowi towarzyszą jedynie pędzące niezmiennie 
od wieków przez niebo: słońce i księżyc o ludzkich 
twarzach. Symbolika tych planet jest bardzo bogata. 
W scenie Ukrzyżowania słońce i księżyc symbolizu-
ją zaćmienie słońca, o którym wspominają ewan-
geliści, lecz mogą również oznaczać, odpowiednio, 

Stary i Nowy Testament. 
Chrześcijaństwo widziało 
w słońcu symbol Chrystu-
sa. Wraz ze słońcem, tak-
że księżyc był symbolem 
wszechświata, towarzyszył 
chrześcijańskim scenom 
Narodzenia i Ukrzyżowa-
nia oraz apokaliptycznym 
wizerunkom Matki Bożej.
Z opisu Ewangelii wiemy, 
że Jezusowi towarzyszyli 
dwaj łotrzy oraz, że pod 
krzyżem czuwała Jego 
matka i ukochany uczeń. 
Z drugiej strony konający 
na krzyżu Jezus woła w 
ostatnich chwilach: „Boże 
mój, Boże mój, dlaczego 
Mnie opuściłeś?”. Na pre-
zentowanym obrazie Jezus 
pozostał samotny w swoim 
cierpieniu, podobnie jak 
samotnym był podczas 
modlitwy w ogrójcu, czy 

podczas pobytu na pustyni. Świadkami Męki Pań-
skiej są jedynie ziemia i księżyc. Święty Ambroży 
z Mediolanu tak powiedział: „Przemawiając jako 
człowiek, Chrystus bierze na siebie mój strach, gdyż 
doświadczając zagrożenia, my także czujemy się 
opuszczeni przez Pana. […] Nie swój krzyż wziął 
Jezus na ramiona, ale nasz krzyż, umierał zgodnie z 
prawem naszej ludzkiej natury, odczuwał osamotnie-
nie tak samo, jak my je odczuwamy w momentach 
próby”.  
   Marcin Błaszczyk


