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2 SIEWCA 

Szczególnie interesująca jest 
nauka św. Pawła o wartości 

zmartwychwstania jako determi-
nującego całą koncepcję chry-
stologiczną; nauka ta wiąże się 
z doświadczeniem osobistym 
spotkania ze Zmartwychwsta-
łym. Tak więc na początku Listu 
do Rzymian autor przedstawia 
się: «Paweł, sługa Chrystusa Je-
zusa, z powołania apostoł, prze-
znaczony do głoszenia Ewan-
gelii Bożęj, którą Bóg wcześniej 
zapowiedział przez swoich 
proroków w Pismach Świętych. 
{Jest to Ewangelia} o Jego Synu 
– pochodzącym według ciała z 
rodu Dawida, a ustanowionym 
według Ducha Świętości przez 
powstanie martwych pełnym mocy Synem Bożym 
– o Jezusie Chrystusie, Panu Naszym» (Rz 1, 1-4).
Oznacza to, że już od pierwszego momentu swego 
ludzkiego poczęcia i narodzenia (w rodzie Dawida), 
Jezus był odwiecznym Synem Bożym, który stał się 
Synem Człowieczym. To Boskie synostwo objawiło 
się w całej pełni w zmartwychwstaniu, poprzez moc 
Boga, który za sprawą Ducha Świętego wskrzesił 
Jezusa do życia (por. Rz 8,11) i przeniósł Go do 
chwalebnego stanu «Kyriosa» (por. Flp 2,9-11; Rz 
14,9; Dz 2,36, tak że Jezusowi przysługuje nowy, 
mesjański tytuł, cześć, chwała odwiecznego imienia 
Syna Bożego (por. Dz 13,33; Hbr 1,1-5; 5,5).
Paweł wyłożył tę samą naukę w synagodze w Antio-
chii Pizydyjskiej w dzień szabatu, gdy – zaproszony 
przez przełożonych synagogi – przemówił, by gło-

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.
8 maja  J 16,20-23a Jezu dziękuję Ci za to, że mogę Ciebie spotkać za każdym razem, kiedy się modlę, 
otwieram Biblię, przychodzę na Mszę św. Możesz być tak blisko mnie. Ja potrzebuję tylko wierności, aby 
nigdy nie rezygnować z tych spotkań możliwych zawsze. 

15 maja  J 16,23b-28 Potrzebuję Twego zapewnienia: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. 
Uczyniłeś mnie godnym zanoszenia do Boga moich potrzeb. Jezu, jak wielka jest Twoja miłość do mnie.

20 maja  J 15,9-17 Potrzeba nam bardzo często przywoływać świadomość tego, że to Ty na nas wejrzałeś. Jezu, 
ty mnie pierwszy umiłowałeś. Tak wiele dla mnie czynisz, a nade wszystko wzywasz do miłości i jej uczysz.

PRAWDY WIARY

sić, że w kulminacyjnym punkcie punkcie ekonomii 
zbawienia, dokonującego się pośród blasków i cieni 
dziejów Izraela, Bóg wskrzesił z martwych Jezusa; 
ukazywał się On przez wiele dni Tym, którzy z Nim 
poszli z Galilei do Jerozolimy, a którzy obecnie da-
wali o Nim świadectwo prze ludem. «My właśnie 
– kończy Apostoł – głosimy wam Dobrą Nowinę o 
obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas 
jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest na-
pisane w Psalmie drugim: «Ty jesteś moim Synem, 
Jam Ciebie dziś zrodził» (Dz 13,32-33; por Ps 2,7).
Według Pawła, pomiędzy chwałą zmartwychwsta-
nia i odwiecznym Boskim synostwem Chrystusa 
zachodzi zjawisko przenikania; Boskie synostwo Je-
zusa w pełni objawia się w zwycięskim zakończeniu 
Jego mesjańskiego posłannictwa.  

Z książki Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela str. 588-589.

Zmartwychwstanie 
- szczyt objawienia -
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J 13,31-33a.34-35

Po wyjściu Judasza z 
wieczernika Jezus 

powiedział: «Syn Czło-
wieczy został teraz uwiel-
biony, a w Nim został Bóg 
uwielbiony. Jeżeli Bóg 

został w Nim uwielbiony, to Bóg wielbi Go także w sobie 
samym, i zaraz Go wielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem 
z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powie-
działem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść 
nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali tak, jak Ja was miłowałem, żebyście 
i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, 
żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali». 

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Komunia (koinonia) jest owocem i zbawieniem owej miłości, 
która wypływając z serca przedwiecznego Ojca, wylewa się 

w nas za sprawą Ducha darowanego nam przez Jezusa, abyśmy 
wszyscy stali się „jednym duchem i jednym sercem”. Właśnie 
budując tę komunię miłości Kościół objawia się jako „sakra-
ment”, czyli jako „znak i narzędzie wewnętrznego zjednoczenia 
z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”. Także w nowym 
stuleciu Kościół na drodze swego rodzaju historycznego będzie 
potrzebował wielu różnych rzeczy; jeśli jednak zabraknie mu 
miłości(agape), wszystko inne będzie bezużyteczne. Sam apostoł 
Paweł przypomina nam o tym w hymnie o miłości: nawet gdyby-
ście mówili językami ludzi i aniołów i posiadali wiarę, która „góry 
przenosi”, ale nie mieli miłości, wszystko byłoby „niczym” (por. 1 
Kor 13,2). Miłość jest naprawdę „sercem” Kościoła, jak to dobrze 
rozumiała św. Teresa z Lisieux, którą ogłosiłem Doktorem Ko-
ścioła właśnie ze względu jej głęboką znajomość scentia amoris:  
Zapomniałam, że Kościół ma Serce i że to Serce płonie Mi-
łością. Zrozumiałam, że tylko Miłość zdolna jest poruszać 
członki Kościoła. (…) Zrozumiałam, że w Miłości zawie-
rają się wszystkie powołania, że Miłość jest wszystkim”.  
(List apost. Novo millennio ineunte, 42).

Jezus powiedział: 
«Moje owce słuchają 

mego głosu, a Ja je. Idą 
one za mną i Ja daję im 
życie wieczne. Nie zginą 
one na wieki i nikt nie 

wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec Mój, który Mi je dał, jest 
większy od wszystkich. Nikt nie może ich wyrwać z ręki 
mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Chrystus w dzisiejszej liturgii nazywa siebie samego „paste-
rzem”. Do nas należy uznać w Nim jednego naszego Pana 

i postępować „za Jego głosem”, unikając przypisywania tych 
cech jakiemukolwiek najemnikowi ludzkiemu, który osta-
tecznie nie troszczy się o owce, lecz tylko o swoją korzyść. 
Później będą głosili Apostołowie: „Nie dano ludziom pod 
niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być 
zbawieni” (Dz 4, 12). Jedynie przez Jezusa mamy dostęp do 
Ojca. To wszystko ma konkretne następstwa dla naszej egzy-
stencji chrześcijańskiej. Przede wszystkim trzeba nieustannie 
wzmacniać naszą więź z Chrystusem Dobrym Pasterzem i 
czynić to w każdej okoliczności życia, zarówno kiedy się znaj-
dujemy nad „spokojnymi wodami”, jak wtedy, kiedy mielibyśmy 
znaleźć się w „ciemnej dolinie”. On istotnie zawsze jest na-
szym Pasterzem, a my powinniśmy także być zawsze owcami 
należącymi do Niego. Na drugim miejscu, trzeba modlić się 
za tych, którzy w Kościele pełnią posługę pasterską; jest to 
istotnie jednocześnie ich wielkim zaszczytem i ich ciężarem: 
uczestniczenie w Chrystusowym pasterskim posługiwaniu, 
w zadaniu, które absolutnie wymaga współpracy i wsparcia 
całej wspólnoty kościelnej. Na trzecim miejscu, konieczną 
jest rzeczą modlić się w szczególny sposób o powołania 
do kapłaństwa służebnego, ażeby nie zabrakło pasterzy w 
Kościele.  (Homilia 10 V 1981)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 8 mAjA 2022 V NIEDZIELA WIELKANOCNA 15 mAjA 2022

J 10,27-30
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W Fatimie Matka Boża prosiła o pocieszenie, wskazując drogę ocalenia dla grzesz-
ników jako wizerunek pokoju na świecie, oraz zapowiadając triumf swego Nie-

pokalanego Serca. Zaznaczyła równeż, że obietnica się wypełni, jeśli ludzie spełnią 
Jej życzenia.
Wsłuchując się w katechezy Anioła Pokoju z Fatimy, uświadamiamy sobie, jak ważne 
są: modlitwa ofiara i pokuta, żeby ludzkie serca otworzyły się na dar orędzia, które 
dał światu przez Maryję w Fatimie. W duchu miłości do Matki Bożej i ze świadomo-
ścią, że jako Polacy poświęciliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi, włączmy się w 
dzieło Krucjaty Jednej Intencji. Przez tę intencję chciejmy zjednoczyć nasze wspólne 
wysiłki, by z Maryją zmieniać świat.
Treść Intencji: „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej wezwania z Fatimy 
poznał i wypełnił świat.
Cel Krucjaty: Zjednoczenie całej Polski i świata przy Niepokalanym Sercu Maryi na 
modlitwie w pierwsze soboty miesiąca. Czas zgjąć kolana i rozpocząć od modlitwy, 
gdyż od niej zawsze to, co dobre, się rozpoczyna. A wezwanie Matki Bożej wciąż nie 
jest w pełni znane, podjęte i realizowane.
Będziemy podejmować to duchowe dzieło, aż cała Polska i świat w pierwsze soboty 
zjednoczą się przy Niepokalanym Sercu Maryi, by pocieszać Jej Serce i wypełni się 
fatimskie przesłanie:
• nadejdzie pokój dla świata
• Rosja się nawróci i jej błędy nie będą się rozlewać po świecie.
• nadejdzie triumf Niepokalanego Serca Maryi.

Co mogę w tym celu zrobić: Uczyń w dowolnym miejscu jakiekolwiek dobro w tej 
konkretnej intencji. Złącz z tą intencją choćby jedną z czynności: modlitwę, pokutę, 
post, umartwienie, dzieło miłosierdzia lub ofiarę z tego co niesie codzienność.
Jeśli wymodlimy tę łaskę dla siebie i innych, wówczas Polska wypełni ślubowania, 
zmienimy bieg dziejów, uratujemy całe narody od zagłady, dusze przed piekłem, a 
świat od wojen. 
Przyczyńmy się do nadejścia triumfu Niepokalanego Serca Maryi! 
Ks. Krzysztof Czapla SAC

8.05. IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowo Boże: Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J 10,27-30;
PONIEDZIAŁEK 9.05. ŚW. STANISŁAWA, PATRONA POLSKI
Słowo Boże: Dz 20,17-18a.28-32.36; J 10,11-16;
WTOREK 10.05.
Słowo Boże: Dz 11,19-26; J 10,22-30;
ŚRODA 11.05.
Słowo Boże: Dz 12,24-13,5a; J 12,44-50;
CZWARTEK 12.05.
Słowo Boże: Dz 13,13-25; J 13,16-20;
PIĄTEK 13.05. NMP FATIMSKIEJ
Słowo Boże: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Łk 11,27-28;
SOBOTA 14.05. ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
Słowo Boże: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17;

15.05.V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowo Boże: Dz 14,21b-27; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35;
PONIEDZIAŁEK 16.05. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
Słowo Boże: Ap 12,10-12a; 1 Kor 1,10-13.17-18; J 17,20-26;
WTOREK 17.05.
Słowo Boże: Dz 14,19-28; J 14,27-31a;
ŚRODA 18.05.
Słowo Boże: Dz 15,1-6; J 15,1-8;
CZWARTEK 19.05.
Słowo Boże: Dz 15,7-21; J 15,9-11;
PIĄTEK 20.05.ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY
Słowo Boże: Dz 15,22-31; J 15,12-17;
SOBOTA 21.05.
Słowo Boże: Dz 16,1-10; J 15,18-21;

Bogactwo Tradycji  Kościoła

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

Niech połączy nas Jedna Intencja!
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada 
Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby 

nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy 
odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium. 
Święcenia diakonatu odbyły się wczoraj, a święcenia kapłańskie będą 21 maja. W naszej diecezji trwa intensywna 
modlitwa o powołania do kapłaństwa. Każda parafia włącza się do tej modlitwy w określonym terminie: u nas 
ta modlitwa będzie od 2 do 5 czerwca. Program podamy później.

2W poniedziałek,  9 maja, obchodzić będziemy  uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną. Będziemy 

wzywać jego orędownictwa i wypraszać Bożą pomoc dla naszej ojczyzny. 

3W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską w 105 rocznicę objawień fatimskich. 
Tego dnia przypada także 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. 

4Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii loretańskiej 
wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie 

mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy w domu, z rodziną przed 
obrazem Matki Bożej lub przy przydrożnych kapliczkach czy krzyżach.

5W poniedziałek, 16 maja, obchodzić będziemy święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on jezuic-
kim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności Kościoła i Ojczyzny. Zginął 

śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom 
oraz całej Ojczyźnie. 

6W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna okazja, aby odkrywać na 
nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. On całe życie zawierzył Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawien-

nictwo oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc w naszym codziennym życiu.

7Akcja Katolicka co miesiąc uczestniczy wspólnie na wieczornej Mszy św. i spotkaniu formacyjnym - najbliższe 
spotkanie w poniedziałek, 9 maja. Zapraszamy także tych, którzy chcieliby włączyć się w bardziej aktywne 

działanie na rzecz naszej społeczności parafialnej.

8Wspólnota „Przyjaciele Maryi” spotyka się zazwyczaj w drugi wtorek miesiąca i łączy to spotkanie z Eucharystią. 
Najbliższe spotkanie będzie we wtorek, 10 maja, po wieczornej Mszy św. w domu parafialnym.

9Bractwo św. Józefa zapraszamy na kolejne comiesięczne spotkanie 19 maja (czwartek). Zapraszamy na wie-
czorną Eucharystię poprzedzoną nabożeństwem majowym, a potem spotkanie formacyjne w domu parafialnym. 

Warto formować siebie na wzór św. Józefa, dlatego zapraszamy mężczyzn: młodzieńców, panów, kawalerów i 
żonatch, wdowców, w różnym wieku, którzy chcieliby wpatrwywać się w ten wzór i budować w sobie jeszcze 
większą odpowiedzialność za siebie i swoich bliskich.

10Uroczystości Pierwszej Pełnej Eucharystii dzieci klas trzecich, poprzedzone pierwszą spowiedzią świętą 
będą miały miejsce w czerwcu: 4 i 11 czerwca (sobota) - dzieci ze szkoły podstawowej z naszego miasta, a 

18 czerwca (sobota) - dzieci z Krasnowa i Poćkun. Uroczystości te będą o godz. 11:00. 

11TVTRWAM i RADIO MARYJA po raz pierwszy odwiedzi naszą Parafię. W poniedziałek, 27 czerwca będzie transmisja 
radiowa i telewizyjna popołudniowo-wieczornego spotkania w naszej Bazylice. Najpierw spotkanie z Kołami 

Rodziny Radia Maryja z naszej diecezji, a potem Msza św., wspólny Różaniec i rozmowy niedokończone na temat 
naszego sanktuarium i cudownej Figury MB Sejneńskiej, a także tworzonego Muzemu Kresów w naszym klasztorze.
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Maryjo, pragnę dzisiaj z Tobą rozważać wielką 
radość Twego Niepokalanego Serca. Ta ra-

dość jest owocem Twojej niezachwianej wiary i 
oglądania Zmartwychwstałego Syna. Po dniach 
zupełnego ogołoceniem ciemności duchowych, 
niewyobrażalnego w swej skali cierpienia, Two-
ją duszę przepełnia duch radości, wdzięczności 
i uwielbienia Boga w o wiele większym stopniu 
niż podczas nawiedzania Elżbiety.

To zupełnie zrozumiałe, że tamto Magnificat 
wypowiadałaś, Pani, wtedy, gdy wszystko było 
jeszcze zapowiedzią. Teraz, po wydarzeniach 
Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, wreszcie 
po wielu godzinach od złożenia ciała Jezusa do 
grobu, stałaś się naocznym świadkiem spełnie-
nia wszystkich starotestamentalnych proroctw, 
jak też zapowiedzi samego Chrystusa Pana. 
Uczestniczyłaś bowiem w Jego niepodważalnym 
zwycięstwie nad szatanem, śmiercią i grzechem. 
Nosząc w swoim Sercu brzemię duchowego ma-
cierzyństwa, cieszyłaś się z odkupienia swoich 
wszystkich przybranych dzieci, powierzonych Ci, 
Pani, przez konającego Syna. Widziałaś klęskę 
szatana i upadek jego zamiarów. 
Maryjo, czy wtedy, gdy Twoje dłonie dotykały 
martwe i zimne ciało Pana, myślałaś o tym nad-
chodzącym Dniu Radości, który miał nastąpić po 
szabacie? Zapewne miałaś w uszach brzmiące 
nadzieją słowa Jezusa, „że będzie zabity i trze-
ciego dnia zmartwychwstanie (Mt 16, 21b). Czyż 
jednak mimo to miecz boleści nie przeszywał na 
wzgórzu Golgoty Twego Niepokalanego, wrażli-
wego Serca? Przecież dobrze wiemy, jak bardzo 

Wiecie prawdopodobnie, że od młodości odbywa-
łem chrześcijańskie pielgrzymki; także i w moich 

podróżach apostolskich następcy świętego Piotra – 
od Meksyku po Gwineę Równikową – odwiedziny które 
składam jako pielgrzym w sanktuariach maryjnych 
były dla mnie, z punktu widzenia osobistego, jedny-
mi z najbardziej wzniosłych spotkań z Ludem Bożym, 
rozsianym po całej ziemi i z naszymi braćmi, człon-
kami wielkiej rodziny ludzkiej. Zawsze towarzyszy mi 
wtedy to samo przejęcie, które przeżywałem czyniąc 
to po raz pierwszy, kiedy składam w ręce Najświęt-
szej Maryi wszystko, co dobrego mogłem zrobić lub 
jeszcze zrobię w służbie Świętego Kościoła.
W tym momencie tu, w Sanktuarium Fatimskim, pra-
gnę już teraz wobec was wszystkich powtórzyć Totus 
Tuus – cały twój, o Matko!. Proszę, abyś złożyła mnie, 
i wszystkich tych braci, chroniąc nas i okrywając na-
szą nędzę zasługami Twoimi i Twego Boskiego Syna, 
„Ojcu miłosierdzia” w hołdzie wdzięczności. I abyśmy 
zostali przyjęci, błogosławieni i umocnieni w naszych 
dobrych zamiarach, które pragniemy związać, jakby 
bukiet kwiatów, wstęgą „tkaną i przetykaną złotem” 
przez Ciebie, Matko; uczynić „wszystko, cokolwiek 
nam powie” (por. J 2,5) – On Chrystus.
Udziel nam swego błogosławieństwa, o Pani, nasza 
ukochana Matko! 

Jan Pawel II Modlitwy i rozważania  
na każdy dzień roku str 171-172

Błogosław nas,  
nasza ukochana Matko!
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cierpienie, tym bardziej to niewyobrażalne i nie-
pojęte, zawęża perspektywę naszego myślenia. 
Nie wyobrażam sobie, aby w Twoim wypadku, 
Matko, miało być inaczej… Z drugiej strony zdaję 
sobie sprawę z tego, że sprawy Boże mierzy się 
nie ludzką, ale Bożą miarą.
Do tego dochodził dramat pozbawienia Cię pra-
wa do odwiedzenia groby Syna. Opieczętowano 
przecież i postawiono przy nim straże. Czy dlate-

go nie było Cię owego ranka – trzeciego dnia – u 
grobu razem z Marią Magdaleną i niewiastami 
pragnącymi dopełnić rytuałów pogrzebowych 
przez odpowiednie namaszczenie ciała Nauczy-
ciela? Czy raczej już wówczas – owego poranka 
– znałaś prawdę Zmartwychwstałego? Czy to Ty 
byłaś pierwszą pośród błogosławionych, „którzy 
nie widzieli, a uwierzyli” (J20,29b)? Pierwszą z 
grona tych, których chwalił Zmartwychwstały Je-
zus w Wieczerniku, ganiąc jednocześnie za brak 
wiary apostoła Tomasza?
Tyle ciekawości we mnie, Niepokalana Mary-
jo! Tyle pytań! Wybacz mi, o Matko, jeśli one 
zasmucają Twoje Serce! Jeśli ma mi wystarczyć 
to, co opisuje w dużym skrócie Pismo Święte, 
to odbierz mi tę wnikliwość. Niech pozostanie 
jedynie prostota przekazu biblii, prostota wiary 
i pokory!. Jeśli zaś podobają Ci się moje docie-
kania, błogosław je i wymadlaj dla mnie łaskę 
poznania głębi Prawdy!
Maryjo łaskawa Wiosno naszego zbawienia, 
Królowo odradzającej się przyrody, Świeży Od-
dechu Ducha, cała Piękna Niewiasto, naucz nas 
żyć nadzieją zmartwychwstania i wiecznego ży-
cia. Przywróć wynikające z tej tajemnicy pogodę 
ducha i pokój serca. Niech nasze oblicza pałają 
radością i blaskiem chwały Słońca Sprawiedli-
wości – Jezusa Chrystusa! Nie tylko w nowym, 
niebieskim Jeruzalem, ale już tu – na ziemi, w 
czasie naszego doczesnego pielgrzymowania. 

O. Stanisław Przepierski OP

Odprawiamy i śpiewamy nabożeństwo 
majowe – Litanię Loretańską, we-

zwania litanijne, koncentrujące się wokół 
podstawowych tytułów Maryi, jako: Matki 
i Dziewicy, jak też Królowej. Litania Lore-
tańska stała się ulubioną modlitwą Maryj-
ną, w której wyrażamy gorące uczucie do 
Matki Pana Jezusa i naszej Matki. 
Gromadząc się wokół krzyży, figur, przy-
drożnych kapliczek oraz w kościołach 
śpiewamy: Chwalcie łąki umajone, góry 
doliny zielone… Tak pięknie w maju 
czcimy Niepokalaną Maryję. Piękna jest 
Polska Maryjność, powszechna i żywa w 
najpiękniejszym miesiącu Maryi, naszej 
Matki i Królowej Polski. 
Kult Maryjny wyrósł z pobożności ludzi 
i zawierzenia Matce Bożej – czczonej w 
naszej Ojczyźnie, w niezliczonych, słyną-
cych cudami wizerunkach i przydrożnych 
kapliczkach – w maju dekorowane i ozda-
biane.
W tym miesiącu Maryjnym okazujmy 
wdzięczność Maryi i troszczmy się o nasze 
dobro, abyśmy z dnia na dzień przybliżali 
się do Pana Boga. Pamiętajmy, że Maryja 
jest zawsze i wystarczy spojrzeć na Jej ob-
raz lub figurę, by poczuć Jej bliskość, ciesz-
my się obecnością Maryi naszej Matki w 
naszej codzienności.

Wybrała Jadwiga

Maj – miesiącem Maryi

Niewiasta  
prawdziwej 
radości
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 Wikariusze: ks. dr Jaroslav Kalinovskij,   ks. Mariusz Niedziałkowski;    rezydent: ks. Adam Łosiewski

24/04/2022  Jarzynka Bartosz
30/04/2022 Polkowska Maja Anna  

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UGryguć Jadwiga, 
l. 93, Babańce, 19/04/2022
URutkowska Marianna, 

l. 73, Dusznica, 29/04/2022

OFIARODAWCY 
NA REMONT

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

Zapowiedzi 
przedślubne:
Artur Jabłoński, cywilnie związany i Wioleta Jabłoń-
ska z d. Romatowska, cywilnie związana, oboje Parafii tut.

Wasilewska Maria,Sejny, Wojska Polskiego 
Wojciechowska-Balita Teresa Józef,Sejny, Wojska Polskiego 
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Leszczyńscy Józefa Tadeusz,Sejny, Konarskiego
Krzemińska Wanda,Sejny, Konarskiego
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Gryziewicz Agnieszka Radosław,Sejny, Konarskiego
Berezecka Maria,Sejny, Konarskiego
Anuszkiewicz Cecylia,Sejny, Konarskiego 
Nazaruk Ewa Jerzy,Sejny, Konarskiego
Palewicz Marian,Sejny, Konarskiego
Niemkiewicz Bogumiła Henryk,Sejny, Konarskiego
Tarasiewicz Bogumiła,Sejny, Konarskiego
Głembocki/ Niewulis Danuta Jan,Sejny, Konarskiego 

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:
Waluś Danuta Krzysztof, Grodzka
Bombola Sylwia, Grodzka
Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 144 ofiarodawców na 
sumę 31 940 zł.  

Chałaczkiewicz Anna Łukasz,Sejny, Konarskiego
Karłowicz Marianna Józef,Sejny, Konarskiego 
Nowak Feliks,Sejny, Konarskiego 
Berezecka Danuta,Sejny, Konarskiego 
Nieszczerzewska Anna,Sejny, Konarskiego 
Ciszewska Genowefa,Sejny, Konarskiego
Małkińscy Irena Adam,Sejny, Konarskiego
Bielak Krystyna Jan,Sejny, Konarskiego 
Szkurdziuk Aniela,Sejny, Konarskiego 
Wieczorek Halina Jan,Sejny, Konarskiego 
Szwarc Biruta,Sejny, Łąkowa
Lewończyk Teresa Dariusz,Sejny, Łąkowa
Nowalscy Teresa Ryszard,Sejny, Łąkowa
Fiedorowicz Krystyna Marian,Sejny, Łąkowa
Bućkun Marianna,Sejny, Łąkowa
Koncewicz Helena Stanisław,Sejny, Łąkowa
Kordowski Wojciech ,Sejny, Łąkowa 
Szymańska Jadwiga,Sejny, Łąkowa 
Koncewicz Zofia Krzysztof,Sejny, Łąkowa 
Szymańscy Anna Stanisław,Sejny, Łąkowa 
Czernialis Jadwiga Wiesław,Sejny, Łąkowa 
Staniewicz Alicja Tomasz,Sejny, Łąkowa 
Litwińscy Anna Andrzej,Sejny, Łąkowa 
Krakowscy Teresa Piotr,Sejny, Łąkowa
Czeropscy Dorota Jan,Sejny, Rittlera 
Łabutis Stanisława Romuald,Sejny, Rittlera 
Gilis Romualda Jan,Sejny, Rittlera 
Zianowicz Salomea Edmund,Sejny, Rittlera 
Gryguć Anna,Sejny, Rittlera 
Jatkowscy Teresa Mieczysław,Sejny, Żwirki i Wigury 
Cichanowicz Jadwiga ,Sejny, Żwirki i Wigury 
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury 
Krupińscy Alicja Andrzej,Sejny, Żwirki i Wigury 
Karpowicz Lucyna Grzegorz,Iwanówka 
Czokajło Joanna Łukasz,Iwanówka 
Biziewska ,Iwanówka 
Świsłowscy Janina Ryszard,Iwanówka 
Biziewska ,Iwanówka 

W OSTATNIM CZASIE :
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INTENCJE  MSZALNE  8-22.05.2022
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 8 MAJA 2022
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 
KRASNOWO 12:00: +Stanisław (5 r.)
13:00 LT: +Stanisław (9 r.) +Julia +Antoni Skrypko
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii Zajko
PONIEDZIAŁEK 9.05.
06:30 +Wanda +Józef +Helena +Aleksander +Stanisław 

+Rachela Letkiewicz
08:00 +Janina Jankowiak (9mc)
08:00 +Julia (17 r.) +Wincenty +Jerzy +Jan +r. Sawuków 

+Biruta +Janusz Wojtowicz
08:00 +Wincenty Rapczyński (6mc)
17:30 +Józef Dziemido (9 gr.)
17:30 +Stanisław Rejmontowicz
17:30 +Anatolia Jamiołkowska (11mc)
17:30 +Rozalia +Stanisław +Gabriela Janczulewicz
WTOREK 10.05.
06:30 +Leokadia Andruszkiewicz (2mc)
08:00 +Leon Luto (25 r.)
08:00 +Maria +Maryla +Stanisław +Longin Rosińscy 
  +Stanisław Rugienis
08:00 +Stanisław +Józef +Antoni +r. Szczuka
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TV TRWAM i 

Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Janina Waszkiewicz (11mc)
17:30 +Zenon (11 r.) +r. Kisielewskich i Niewulisów
17:30 +Józef Dziemido (10 gr.)
ŚRODA 11.05.
06:30 +Anna Janowicz (3mc)
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodziny
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie w rodzinie i gospodar-

stwie p. Gerwelów
08:00 +Helena +Henryk +Marian +r. Żynda +Stanisława 

+Jakub +Henryk Ślusarczyk +Janina +Zygmunt Glanc
08:00 +Janina Gerwel (3mc)
16:00 LT: Sakrament Bierzmowania 
18:00 Sakrament Bierzmowania
18:00 +Józef Dziemido (11 gr.)
18:00 +Stanisław Grzędziński
18:00 +Genowefa Dzimitko (11 r.)
18:00 +Antonina Namiotko (2 r.)
CZWARTEK 12.05.
06:30 +Janina +Józef +Wiesław +Ireneusz +r. Pachuckich
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Magdalena +Antoni Grablun
08:00 +Krystyna Jakubowska (1 r.) +Marianna +Piotr 

Mazurkiewicz
08:00 +Romuald Marcinkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Dziemido (12 gr.)
17:30 +Zbigniew Chabrewicz (2 r.)
17:30 +Irena +Eugeniusz +Przemysław Luto
PIĄTEK 13.05.
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Jadwiga +Józef +r. Jodzio
08:00 +Leokadia +Józef Sławińscy
08:00 +Biruta Jasiewicz
17:30 +Józef Dziemido (13 gr.)
17:30 +Klemens +Zofia Krasuccy
17:30 +Leokadia +Stanisław Namiotko
17:30 +Marianna Czeszkiewicz
17:30 +Józef Korzeniecki
SOBOTA 14.05.
06:30 +Zofia +Jan Zyskowscy
08:00 +Jerzy +Aniela Misiewicz
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii Łabanowskiej
08:00 +Maria Miszkiel (3mc)
08:00 +Józef +Genowefa Misiukanis
09:00 EGZEKWIE LT: +Józef Gryszkiewicz (1 r.)
09:45 EGZEKWIE LT: +Grażyna Peczulis (1 r.)
17:30 +Franciszek Zajko (6 r.)
17:30 +Zofia Sidorowicz
17:30 +Józef Dziemido (14 gr.)
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 15 MAJA
07:00 +Zofia Okulanis
07:00 +Józef Dziemido (15 gr.)
08:30 +Zofia +Katarzyna Daniłowicz
10:00 +Stanisław Okulanis
11:30 Za Parafian
11:30 +Zofia +Stanisław Moś
KRASNOWO 12:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie 
  dla Aleksandra
13:00 LT: +Helena Auruszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Zofia +Marian Chowaniec +Zygmunt +Helena Ferens
PONIEDZIAŁEK 16.05.
06:30 +Zofia +Stanisław +Jurkiewiczów
08:00 +Tadeusz Małkiński (8mc)
08:00 +Mateusz +Zenon +Anna +Wincenty Miszkiel
08:00 +Franciszek Chrulski +Zygmunt +z rodziny
08:00 +Antoni +Jerzy +Andrzej Kamińscy
17:30 +Grzegorz Matan (10 r.)
17:30 +Helena (8 r.) +Romuald Benczyk
17:30 +Józef Dziemido (16 gr.)
WTOREK 17.05.
06:30 +Sebastian Cichanowicz (1 r.)
08:00 +Leon +Anna Werelich +Zofia +Józef Marcinkiewicz
08:00 +Czesława Koronkiewicz (25 r.)
08:00 +Janina Bartoszewicz (10 r.)
17:30 +Marian (38 r.) +r. Miszkiel
17:30 +Józef Dziemido (17 gr.)
17:30 +Marianna Gasińska +Edward
ŚRODA 18.05.
06:30 +Teresa Sidorowicz (1 r.) +Zofia (4 r.) +Jan (3 r.) Żylińscy
08:00 +Irena Baran (20 r.)
08:00 +Stefan +Stanisław +Grażyna Dąbrowscy
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marty Maksimowicz 

z ok. urodzin
17:30 +Józef Dziemido (18 gr.)
17:30 +Irena Sapiega (8mc)
17:30 +Mieczysław i z r. Miszkiel
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17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz (2 r.)
CZWARTEK 19.05.
06:30 +Kazimierz Andruszkiewicz
08:00 +Antoni Niewulis (27 r.) +Albina +rodzice
08:00 +Anna Ogórkis (6mc)
08:00 +Stanisław +Adela Krakowscy +Stanisław Wołyniec
17:30 +Józef Dziemido (19 gr.)
17:30 +Jadwiga Grzybowska (5mc)
17:30 +Bożena (16 r.) +r. Koneszko i Kućmierz
PIĄTEK 20.05.
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Tadeusz Sapiega (3 r.)
08:00 +Aleksander Czeszkiewicz +Dominika Wieczorek
08:00 +Aniela +Feliks Milewscy
08:00 +Tadeusz Bykas (1 r.)
17:30 +Józef Dziemido (20 gr.)
17:30 +Helena +Zenon Miszkiel
17:30 +Julia Domoracka (5mc)
SOBOTA 21.05.
06:30 +Genowefa Bulwin (5mc)

08:00 +Jarosław +Weronika +Danuta +Wincenty +Jerzy 
+Zdzisław

08:00 +Helena +r. Konewko
08:00 +Czesław (22 r.) +Henryk (18 r.) +Zofia (10 r.) +r. 

Wysockich
17:30 +Józef Dziemido (21 gr.)
17:30 +Albin Szlaużys
17:30 +Jadwiga (19 r.) +Czesław Bronejko
17:30 +Marek Majewski (2 r.)
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 22 MAJA
07:00 +Helena Wołągiewicz
08:30 +Zofia Okulanis
10:00 +Leokadia +Karol Jarzębowicz
10:00 O bł. Boże dla zasiewów i w gospodarstwach miesz-

kańców Posejanki
11:30 O Boże bł. w życiu i posudze kapłańskiej ks. Adama 

Adukowskiego w 6 r. święceń kapłańskich
KRASNOWO 12:00:  Za Parafian
13:00 LT: +Anna Keller (7mc)
17:30 +Józef Dziemido (22 gr.)

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

KONGRES RÓŻAŃCOWY DIECEZJI EŁCKIEJ
„ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC”

Rok 2022 w naszej diecezji to Jubileusz 30-lecia istnienia. Jako wspólne dziękczynienie za to dzieło powstała myśl 
zorganizowania Kongresu Różańcowego, wszak Matka Boża wzywa do odmawiania Różańca. Zarysowany program, 

niezmiernie bogaty w wydarzenia, prowadzić będzie przez kolejne stacje kongresowe. Pierwsza z nich, Stacja Kon-
gresowa Dorosłych, będzie miała miejsce 28 maja, w sobotę,  w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Kra-
snymborze. Całodzienne spotkanie wspólnot różańcowych o różnym charakterze i charyzmacie prowadzić będzie do 
samych źródeł modlitwy różańcowej, z których wybija jej piękno oraz niezwykłe i jakże często nieodkryte bogactwo. 
W Krasnymborze u stóp Matki Różańcowej pochylimy się nad Dziełem Rozkrzewienia Wiary i Żywego Różańca, które-
go inspiratorką i współzałożycielką jest błogosławiona Paulina Jaricot. Jej beatyfikacja będzie miała miejsce za-
ledwie kilka dni wcześniej, 22 maja w Lyonie. Duchowo przejdziemy również przez Szlak Papieski „Tajemnice Świa-
tła”, który powstał w diecezji naszej i stał się widomym znakiem pielgrzymowania z Maryją. Kolejne Stacje Kongresu 
przewidziane są w następującym porządku: 29 maja  -  Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej zagości w parafiach 
diecezji. 4 czerwca (sobota) w Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej odbędzie się Stacja Kongresowa 
Dzieci. Jej obchody i wydarzenia połączone będą z Transmisją poprzez TV Trwam. 11 czerwca 2022 r. w Ełku 
będzie miała miejsce Stacja Kongresowa Młodzieży. Natomiast, 8 października (sobota) w Ełckim Centrum 
Kultury odbędzie się Uroczysta Gala Kongresowa z prezentacją filmu o Diecezji Ełckiej oraz wręczeniem medali.
Rok Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej jest zarazem rokiem dziękczynienia za 30 lat istnienia naszej diecezji. Stąd 
gorąca zachęta, by osoby prywatne, wspólnoty, duszpasterze oraz katecheci zechcieli korzystać z duchowego dorobku i 
dziedzictwa, jakie staje się udziałem wszystkich diecezjan. Pielgrzymowanie Szlakiem Papieskim „Tajemnice Światła” w 
obecnym roku jubileuszowym winno stać się normalną praktyką dla wiernych. Duszpasterze i katecheci niech przyjmą tę 
propozycję jako zachętę do organizowania Dnia Skupienia dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
Ogarniajmy I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej życzliwą codzienną modlitwą, by Dobry Bóg przymnożył owoców dla 
duchowego wzrostu Naszej Diecezjalnej Wspólnoty.
Organizujemy wyjazd do Sanktuarium w Krasnymborze w sobotę, 28 maja na pierwszą stację Kongresu. Zapisy już trwają. 
W „Martyrii” znajdziemy dokładny program tej stacji kongresowej. 
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KLASZTOR - REMONT - IV 2022

Foto: Marcin Aksjonow
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Litania Loretańska i Królowa Polski
Kolejny wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej 
będzie kanwą dla niezwykle ciekawej historii Litanii 
Loretańskiej. Litania powstała prawdopodobnie w 
XII wieku we Francji i stanowi zbiór najpiękniej-
szych komplementów wypowiadanych do Maryi na 
przestrzeni wieków. Dziś tą litanią modlimy się szcze-
gólnie w maju. Litania loretańska ma 53 wezwania, 
które są często podzielone na 31 dni maja. Jednym z 
wezwań jest „Królowo Pol-
ski”. Poznajmy historię tego 
wezwania, tym bardziej, że 
jego geneza nie jest związa-
na bezpośrednio z Polską i 
Polakami!
W 1608 roku w Neapolu, w 
kościele Gesù Nuovo pod-
czas modlitwy, włoskiemu 
jezuicie ojcu Giulio Manci-
nellemu, ukazała się Matka 
Boska. Najświętszej Maryi 
Pannie ukazanej w wielkim 
majestacie towarzyszył bł. 
Stanisław Kostka. Należy tu 
wspomnieć, że ojciec Man-
cinelli znał z młodości św. 
Stanisława Kostkę, który to 
zapalił go do czci swojego 
patrona, św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, pa-
trona Polski. Ojciec Man-
cinelli był zaskoczony tym 
objawieniem i zapytał Mat-
kę Bożą: „jak mam Ciebie 
nazywać, jak chcesz, żebym 
do Ciebie się zwracał?” Maryja odpowiedziała: „na-
zywaj mnie Królową Polski. Kocham to królestwo i 
mam wielkie zamiary wobec niego, ponieważ Polacy 
bardzo mnie miłują”.
Po objawieniach o. Mancinelli wybrał się na pieszą 
pielgrzymkę do grobu św. Stanisława, biskupa. Kiedy 
dotarł do Krakowa, 8 maja 1610 r., czyli w samą uro-
czystość świętego męczennika był serdecznie witany 
przez samego króla Zygmunta III. Podczas mszy św. 

w Krakowie, miał kolejną wizję Matki Najświętszej. 
Ona powtórzyła swoje słowa z Neapolu: „Ja jestem 
Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który 
jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za 
nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a 
Ja ci zawsze będę miłościwą, tak jak jestem teraz.”. 
Objawienia te zostały później uznane przez papieża 
Aleksandra VII.

W naszej historii to wezwa-
nie przynosiło nadzieję w 
Rzeczypospolitej podczas 
wojen w XVII wieku, póź-
niej podczas zaborów i 
dalszych okrutnych wojen. 
W roku 1764 sejm korona-
cyjny nazwał Maryję swo-
ją Najświętszą Królową. W 
roku 1908 papież Pius X, 
ustanowił święto Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej 
Korony Polskiej dla diecezji 
lwowskiej i przemyskiej na 
pierwszą niedzielę maja. 
W 1923 roku uroczystość 
ta została rozszerzona na 
całą Polskę. Wezwanie 
Królowo Korony Polskiej, 
później Królowo Polski, 
zostało oficjalnie włączo-
ne do litanii loretańskiej 
w 1922, choć w Rzeczypo-
spolitej odmawiane było od 
1656 roku. W 1962 r. św. 
Jan XXIII ogłosił Maryję 

Królową Polski główną patronką naszej Ojczyzny i 
niebieską Opiekunką naszego narodu. Historia tego 
tytułu choć objawionego we Włoszech jest jednak 
historią wielkich polskich świętych: św. Stanisława 
Kostki, św. Andrzeja Boboli, św. Józefa Sebastiana 
Pelczara, św. Józefa Bilczewskiego, św. Jana Pawła 
II, bł. Jerzego Popiełuszki i bł. Stefana Wyszyńskiego.
  
   Marcin Błaszczyk


