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POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

PARAFIALNY 
ODDZIAŁ AKCJI 

KATOLICKIEJ
SEJNY

I KONGRES
RÓŻAŃCOWY

DIECEZJI
EŁCKIEJ

28/05/2022 ------- 
SANKTUARIUM  
MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ 
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO  
W KRASNYMBORZE  
– STACJA DOROSŁYCH 

29/05/2022 ------- 
WE WSZYSTKICH  
PARAFIACH  
DIECEZJI EŁCKIEJ

4/06/2022 -------- 
SANKTUARIUM MATKI  
BOŻEJ STUDZIENICZAŃSKIEJ  
– STACJA DZIECIĘCA

11/06/2022 ------- 
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 
FATIMSKIEJ W EŁKU  
– STACJA MŁODZIEŻOWA

31/05  
Parafialny Odpust 
Nawiedzenia 
Najśw. Maryi Panny



2 SIEWCA 

W najstarszych Symbo-
lach wiary artykuł o 

wniebowstąpieniu Chrystusa 
następuje po artykule o Jego 
zmartwychwstaniu. Ewange-
lie podają, że po zmartwych-
wstaniu Chrystus spotykał 
się ze swymi uczniami, obja-
wiając im się w różnych miej-
scach przez dni czterdzieści, 
a następnie uwolnił się cał-
kowicie i ostatecznie od reguł 
czasu i przestrzeni i wstąpił 
do nieba, dopełniając w ten 
sposób drogę powrotu do 
Ojca, której początkiem było 
zmartwychwstanie.
W dzisiejszej katechezie zo-
baczymy, jak Jezus zapowia-
da swoje wniebowstąpienie 
(powrót do Ojca) w rozmo-
wach z Magdaleną i z ucznia-
mi w czasie Paschy i w chwi-
lach ją poprzedzających.
Spotykając po zmartwych-
wstaniu Magdalenę, Jezus 
mówi do niej: «Nie zatrzymuj 
Mnie, jeszcze bowiem nie 
wstąpiłem do Ojca. Nato-
miast udaj się do moich braci 
i powiedz im: „Wstępuję do 
Ojca mego i Ojca waszego, 
oraz do Boga mego i Boga waszego”» (J 20,17).
To co powiedział do Magdaleny, objaiwiając się jej 
po zmartwychwstaniu, Chrystus wielokrotnie za-

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?

22 maja  J 21,15-19 Jezu, z całą szczerością serca za Piotrem chcę powtórzyć: Panie, Ty wszystko wiesz, 
Ty wiesz, że Cię kocham. Chcę być zawsze gotowy potwierdzić to wyznanie w mojej codzienności i kon-
kretnych sytuacjach mojego życia. 

26 maja  J 21,20-25 Jezu, jak Ty się o mnie troszczysz. Nie sposób wyrazić tego doświadczenia. Nie sposób 
zaprzestać uwielbiać Ciebie za to. Trzeba jednak nieustannie przekładać tę troskę na naszych bliskich. 

31 maja  Mk 9,30-37 Stać się jak dziecko. Wiedzieć, że jest ktoś, bez kogo nie jestem w stanie sam sobie 
poradzić. Tym kogo potrzebuję najbardziej i zawsze, jest Bóg.

PRAWDY WIARY
powiadał swym uczniom w 
okresie przed paschalnym. 
Czynił to zwłaszcza pod-
czas Ostatniej Wieczerzy, 
«wiedząc, że nadeszła Jego 
godzina przejścia z tego 
świata do Ojca… wiedząc, 
że Ojciec dał mu wszystko 
w ręce oraz że od Boga wy-
szedł i do Boga idzie» (J 13, 
1,3). Jezus zapewne miał na 
myśli swą bliską już śmierć, 
jednakże patrzył dalej i to, 
co wówczas powiedział, mó-
wił w perspektywie swojego 
odejścia do Ojca przez wnie-
bowstąpienie: «Idę do tego, 
który Mnie posłał» (J 16,5). 
Uczniowie nie rozumieli 
wówczas, co Chrystus miał 
na myśli, tym bardziej, że 
mówił w sposób tajemniczy: 
«odchodzę i przyjdę znów 
do was», i dodawał: «abyście 
Mnie miłowali, rozradowa-
libyście się, że idę do Ojca, 
bo Ojciec większy jest ode 
Mnie» (J 14,28). Po zmar-
twychwstaniu słowa te stały 
się dla uczniów zrozumiałe 
i przejrzyste. Jezus zapowia-
dał swe wniebowstąpienie. 

Pierwszym wnioskiem , jaki wyłania się z naszej 
analizy, jest więc to, że wniebowstąpienie dopełnia 
i ostatecznie zamyka tajemnice Wcielenia. 
Z książki Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela str. 609-610

«IDĘ DO TEGO,  
  KTÓRY MNIE  
POSŁAŁ» J 16,5
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Łk 24,46-53

Jedenastu uczniów uda-
ło się do Galilei na górę, 

tam gdzie Jezus im polecił. 
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu 
pokłon. Niektórzy jednak 
wątpili. Wtedy Jezus zbli-

żył się do nich i przemówił tymi słowami: Jezus powiedział 
do swoich uczniów: «Dana MI jest wielka władza w niebie 
i na ziemi. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich 
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Nasza wiara i nadzieja chrześcijan zostają dzisiaj umocnione 
i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni nie tylko do 

tego, by rozważać własną miłość, słabość i ubóstwo, ale także 
ową przemianę wspanialszą aniżeli samo dzieło stworzenia, 
„przemianę”, której Chrystus w nas dokonuje wówczas, kie-
dy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki łasce i sakramentom. 
Chrystus wyniósł naszą ludzką naturę na tron Ojca, wysoko 
ponad chóry anielskie, ponad najwyższe moce, aby wiara 
nie dała się podważyć, nadzieja zachwiać i miłość ostudzić. 
(Homilia 12 V 1983)

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: «Je-

śli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał Moją naukę, 
a Ojciec umiłuje go, i 
przyjdziemy do niego, i 

będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie 
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest 
moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedzia-
łem przebywając wśród was. A pocieszyciel, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 
Pokój wam zostawiam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 
świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani 
się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę 
i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozrado-
walibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode 
Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, 
abyście uwierzyli, gdy się to stanie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Jestem z wami” – to znaczy jestem z Kościołem i wciąż 
przychodzę do was w mocy Ducha Świętego: w Ewangelii, 

w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii, oraz przez łaskę, 
która nawiedza głębokie mieszkanie ducha ludzkiego. Do 
tego przyjścia odnoszą się słowa dzisiejszej Ewangelii: 
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę, 
a Ojciec mój miłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy 
u niego przebywać”. Miłość sprawia, że osoby przybywa-
ją wzajemnie do siebie. Tak jest w wymiarach ludzkich, 
a jeszcze głębiej urzeczywistnia się to w wymiarach bosko 
– ludzkich. (Homilia 21 V 1995)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 22/05/2022 WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 29/05/2022

Tomasz a’Kempis - 
 O Naśladowaniu Chrystusa

J 14,23-29

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich 
na całym świecie, aby dzięki konkretnym 

gestom przeżywały bezinteresowność miłości 
oraz świętość w codziennym życiu. 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY 
CZERWIEC 2022

4. Jeśli tylko jak dzielni rycerze spróbujemy trwać w boju, to na 
pewno ujrzymy, jak z góry Pan śpieszy nam z pomocą. On jeden 
bowiem potrafi wesprzeć walczących i tych, którzy ufają Jego 
łasce, bo On sam wyzywa nas do boju, aby dać nam szansę zwy-
cięstwa. Jeśli religia polegać będzie dla nas tylko na zewnętrznym 
przestrzeganiu przepisów, wkrótce wyczerpie się pobożność. Lecz 
my przyłóżmy siekierę do pnia, aby oczyścić się ze zbędnych 
pragnień i zdobyć spokój ducha.

5. Przypuśćmy, że co roku wykorzenimy z duszy jedną wadę. 
Niedługo osiągniemy doskonałość. Lecz z nami dzieje się czasem 
odwrotnie. Lepsi i czystsi bywamy na początku naszego nawróce-
nia niż po latach powołania. Nasza żarliwość i nasz rozwój powinny 
codziennie wzrastać, a dzisiaj zdaje się niekiedy, że to już wiele, 
jeśli kto potrafi zachować choć cząstkę swojej pierwszej gorliwości. 
Jeśli na początku zdołamy się trochę przełamać, to z czasem 
wszystko będzie nam przychodzić lekko i radośnie.
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W Każdy z nas ma jakąś owcę. Spotkanie z Tajemni-
czą Postacią, która radzi rybakom, aby zarzucili 

sieci z drugiej strony, owocuje wielkim połowem ryb: 
„zarzucili więc [sieć] i z powodu mnóstwa ryb nie mo-
gli jej wyciągnąć. Przybijają 
do brzegu, na którym cze-
ka już Jezus, z rozpalonym 
grillem. Na nim już się pieką 
ryby (skąd je Jezus wziął?) 
i chleb. I mimo że śniadanie 
było już gotowe, Jezus chce, 
aby uczniowie przynieśli nie-
co ryb, które przed chwilą 
ułowili. Wspólne śniadanie, 
przygotowane wspólnie, a 
i udział w kosztach – rozło-
żony, żeby podkreślić, że robi 
się wszystko razem.
Jest w tym opowiadaniu je-
den szczegół, na który warto 
zwrócić uwagę. Otóż po te 
świeżo ułowione ryby poszedł Szymon Piotr. I tak pi-
sze Jan: wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb 
w liczbie stu pięćdziesięciu trzech”. Czyli sam robi to, 
czego wcześniej nie byli w stanie zrobić w grupie! 
Wyciąga sieć! W tym opisie jest jakaś zamierzona 
dysproporcja: Piotr sam załatwia sprawę, której 
wcześniej nie szło załatwić działając grupowo. De-
monstruje siłę, zdecydowanie, przejmuje inicjatywę.
Wspólnota jest naturalnym środowiskiem chrześci-
janina, ale żadna wspólnota nie działa bez lidera. I 
dlatego po wspólnym śniadaniu Jezus powierza Pio-
trowi, który wcześniej wykazał się inicjatywą i zade-

monstrował kompetencje, misję specjalną: „Paś owce 
moje”. A robi to, pytając poprzednio o miłość. Jan 
Chryzostom mówi: „zadanie zajmowania się owcami 
jest od teraz znakiem miłości. 

Może ktoś powiedzieć: „To nie o mnie ta Ewangelia… 
przecież nie jestem pasterzem!” Ale Jan Chryzostom 
dodaje w swoim komentarzu: „Każdy nas ma jakieś 
małe stadko pod opieką. Każdy z nas ma jakąś owcę”. 
Rodzina, dom, dzieci, zakład pracy, firma, miasto 
państwo. Są to „stadka”, którymi mamy się zajmować. 
Rybak musi stać się pasterzem, bo ryby nie potrzebu-
ją prowadzenia, ale owce już tak – trzeba je prowadzić 
na dobre pastwiska i i chronić przed wilkami. 
„Każdy z nas ma jakąś owcę”. o. dr.Tomasz Szymczak 
OFMConv.

22/05  VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowo Boże: Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23;  J 14,23-29;
PONIEDZIAŁEK 23/05 
Słowo Boże: Dz 16,11-15;  J 15,26-16,4a;
WTOREK 24/05 NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
Słowo Boże: Dz 16,22-34;  J 16,5-11;
ŚRODA 25/05 ŚW. MARII MAGDALENY DE PAZZI
Słowo Boże: Dz 17,15.22-18,1;  J 16,12-15;
CZWARTEK 26/05 ŚW. FILIPA NEREUSZA
Słowo Boże: Dz 18,1-8;  J 16,16-20;
PIĄTEK 27/05 
Słowo Boże: Dz 18,9-18;  J 16,20-23a;
SOBOTA 28/05 
Słowo Boże: Dz 18,23-28;  J 16,23b-28;

29/05 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Hbr 9,24-28;10,19-23;  Łk 24,46-53;
PONIEDZIAŁEK 30/05 
Słowo Boże: Dz 19,1-8;  J 16,29-33;
WTOREK 31/05 ODPUST NAWIEDZENIA NMP
Słowo Boże: So 3,14-18;  Łk 1,39-56;
ŚRODA 1/06 ŚW. JUSTYNA
Słowo Boże: Dz 20,28-38;  J 17,11b-19;
CZWARTEK 2/06 
Słowo Boże: Dz 22,30; 23,6-11;  J 17,20-26;
PIĄTEK 3/06 ŚW. KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY
Słowo Boże: Dz 25,13-21;  J 21,15-19;
SOBOTA 4/06 
Słowo Boże: Dz 28,16-20.30-31;  J 21,20-25;

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

Paś owce moje!
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zacho-
wywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, 

umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu. 

2Jutro, w poniedziałek, początek dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Przez trzy kolejne dni będziemy 
prosili o obfite plony, błogosławieństwo Boże i szacunek dla pracujących na roli, a także o to, aby nigdzie na 

świecie nie brakowało ludziom podstawowych środków do życia.  

3 W czwartek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia o naszych mamach. Zapraszamy na Mszę 
Świętą o godz. 17:30. Będziemy modlić się za wszystkie mamy, żyjącym wypraszać Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Najświętszej, a dla zmarłych łaskę życia wiecznego. 

4 W piątek, 27 maja, rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Przez dziewięć dni w 
czasie nabożeństw majowych i czerwcowych będziemy modlić się o dary Ducha Świętego dla całego Kościoła.

5 W sobotę, 28 maja, przypada 41. rocznica śmierci błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 
Będzie to także pierwsze liturgiczne wspomnienie błog. Stefana. Będziemy dziękować Bogu za przykład jego 

wierności Bogu, Kościołowi i ojczyźnie. 

6Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17:00. Zapraszamy, aby śpiewem Litanii Loretańskiej wypraszać 
opiekę Matki Zbawiciela.  

7Niedziela, 29 maja to uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich zano-
tował, że Jezus w obecności Apostołów uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Modlimy się, aby 

Dobry Bóg „wzbudził w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Bogiem”.  

8 We wtorek, 31 maja, przypada liturgiczne święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Będzie to uroczy-
stość odpustowa w naszej Parafii. Msze św.: 6:30; 8:00; 10:00 i 17:30. Serdecznie zapraszamy do udziału w 

odpustowej Eucharystii wypraszając łaski dla siebie, naszych rodzin i całej naszej Parafii. Będziemy wpatrywali 
się w Maryję, która spieszy do swojej krewnej Elżbiety, będziemy prosili o wrażliwość na potrzeby innych dla 
wszystkich uczniów Chrystusa. 

9Pierwszy Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej rozpocznie się w sobotę, 28 maja w Krasnymborze koło Lipska. 
Organizujemy wyjazd autokarem godz. 7:30, koszt 30 zł - zachęcamy do udziału w pielgrzymce, warto wybrać 

się z różańcem w dłoni, aby wypraszać łaskę pokoju, wiary w rodzinach i kroczenia z Maryją ku Chrystusowi. W 
niedzielę, 29 maja będzie druga stacja Kongresu, w parafiach. Tak będzie też i u nas. Przed każdą Mszą św. będzie 
cząstka różańca. Przyjdźmy więc wcześniej, pół godziny, aby wspólnie modlić się na Różańcu. Zapraszamy też 
chętnych, aby poprowadzić poszczególne tajemnice różańca.

10Rozpoczynamy miesiąc czerwiec, poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo czerwcowe ze 
śpiewem Litanii do Serca Pana Jezusa codziennie o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę. 

11Uroczystość Pierwszego Pełnego Udziału w Eucharystii będą przeżywały dzieci kl. III a,  w sobotę, 4 czerwca 
o godz. 11:00. Dzieci i rodzice przystąpią do spowiedzi świętej w piątek, 3 czerwca.

12Początek czerwca to pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Porządek tych dni jest 
nam znany; w piątek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, przed południem odwiedziny chorych 

w domach, od godz. 15:30 spowiedź i Msza św. o godz. 16:00. W sobotę po wieczornej Mszy św. nabożeństwo ku 
czci Niepokalanego Serca Maryi z medytacją i różańcem.

13Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, na prowadzone remonty klasztoru i 
ogrodzenia naszej bazyliki.
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Z zachwytem patrzę na Ciebie, Matko! Na nie-
wysłowione dary, jakimi obdarzył Cię Najwyż-

szy Pan i Stwórca. Ty jedna możesz całym sercem, 
pełnym Ducha Bożego, wyśpiewać Mu dziękczy-
nienie. Co więcej. Ty już to uczyniłaś i nieustan-
nie trwasz w dziękczynieniu. O Maryjo, ciągle 
się Ciebie uczę, słuchając 
słów psalmu, płynących 
z Twojego Serca ogląda-
jącego pełnię zbawczych 
owoców Odkupienia i 
zbawienia. Ty cała jesteś 
hymnem wdzięczności: 
„Ogromnie weselę się w 
Panu, dusza moja raduje 
się w Bogu moim, bo mnie 
przyodział w szaty zba-
wienia, okrył mnie płasz-
czem sprawiedliwości, jak 
oblubieńca, który wkłada 
zawój, jak ulubienicę w 
swoje klejnoty” (Iz 61,10). 
Twoim drugim imieniem, 
prawdziwym pulsem 
Twego serca, Maryjo, jest 
Magnificat: ”Wielbi dusza 
moja Pana i raduje się 
duch mój w Bogu, moim 
Zbawcy” (Łk 1, 46-47).
Czy może być inaczej? 
Jesteś wybrana! Uprzywi-
lejowana nieprzeniknio-
nym dla nas w swej głębi 
darem Niepokalanego Po-
częcia. Gdy patrzę na Cie-
bie, Matko, nie mogę się 
nadziwić, jak wielkim zaufaniem obdarzyli Cię 
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Tajemnica ta 
skłania mnie do zupełnego milczenia i do mo-
dlitwy. Oto niezależny, niepodlegający żadnym 
istotom, Bóg zaufał człowiekowi i Niewieście. 
A przecież wcześniej inna niewiasta – Ewa – 
sprzeniewierzyła się Bogu, okazując pierwsze 
i zuchwałe nieposłuszeństwo wobec Jego miło-
ści, prawdy i troski. Wybrała rywalizację z Bo-
giem o swoją wolność i nakreśloną fałszywymi 
kolorami szatańską wizję zupełnej autonomii. 
Teraz Bóg zaufał Tobie, Miriam! Kiedy to rozwa-

To „Dzięki Panu nie zostałem unicestwiony” – po-
wiedziałem po raz pierwszy w dniu święta Matki 

Bożej Różańcowej i powtarzam dzisiaj w Fatimie, 
która tyle mówi o różańcu, o odmawianiu „cząstek 
różańca”, jak mówili mali pasterze. Różaniec, cząst-
ka różańca… Trwa i zawsze trwać będzie modlitwa 
wdzięczności, miłości i ufnego błagania, modlitwa 
Matki Kościoła!
Przybyłem na fatimską pielgrzymkę, tak jak więk-
szość z nas, ukochani pielgrzymi, z różańcem w ręku, 
z imieniem Matki Bożej na ustach i z pieśnią dzięk-
czynienia Bogu w sercu: On także i mnie „uczynił 
wielkie rzeczy… a miłosierdzie Jego z pokolenia na 
pokolenie” (Łk 2,49-50). 
Wdzięczność, komunia, życie – oto uczucia, które 
bratają nas, pielgrzymów „zgromadzonych na tym 
samym miejscu”. My, którzy jesteśmy obecnym po-
koleniem Kościoła, pokoleniem, dla którego już na-
stąpiło Zesłanie Ducha Świętego, „razem z Maryją, 
Matką Jezusa” chcemy tutaj potwierdzić nasze trwa-
nie „w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba w modlitwie” (Dz,42).
Obyśmy jutro, kończąc naszą pielgrzymką, po tych 
godzinach intymnego spotkania z Chrystusem z „Oj-
cem, który jest w niebie i z Maryją, Matką naszą, 
umocnieni Duchem Świętym rozlanym w naszych 
sercach” (Rz 5,5), odchodzili z radością „chwaląc 
i ciesząc się życzliwością całego ludu” (por. Dz 2,47).

Jan Paweł II

Zgromadzeni razem 
z Maryją, Matką Jezusa

Zaufał Jej 
Najwyższy!
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żam, nie mogę się oprzeć przekonaniu, że to On 
w Jezusie pierwszy powiedział do Ciebie: „Ufam 
Tobie! Chcę być cały Twój!” Oto jedyny Syn Boga, 
chcąc spełnić wolę Niebieskiego Ojca, także 
mówi: „Ufam Tobie, Maryjo! Czy będziesz moją 
Matką?”. Czy Duch Święty, osłaniając Cię, Maryjo, 

swoją mocą, nie mówi do 
Ciebie: „Ufam Tobie, Mi-
riam, Oblubienico moja”?
Boże, naucz mnie zupeł-
nego zaufania do Ma-
ryi. Tak jak Ty zaufałeś! 
Wybrałeś Ją i uczyniłeś 
skarbem swej chwały! Od-
nowicielką życia, otwartą 
na pełnię Twojej prawdy 
i wszelkiej łaski! Panie 
Wszechmogący, mój Oj-
cze, proszę Cię o prawdzi-
wy dar zaufania dla moich 
braci i sióstr! Dla każde-
go! Niech Ona będzie na 
nowo poznana, przyjęta 
i uznana za ukochaną, 
najmądrzejszą Matkę i 
Nauczycielkę podążania 
drogą świętości do Ciebie, 
Ojcze! Do Twego Domu do 
naszego Domu, otwartego 
Sercem i ofiarą Jezusa!
Panie, to Twoje zaufanie 
okazałeś Maryi nie tylko 
przez dziewięć miesię-
cy życia pod Jej Sercem. 
Przecież narodziłeś się z 
Niej. Chciałeś karmić się 

Jej pokarmem, trwać przy Jej piersi i Sercu, od-
bierając od Niej pierwsze hymny wdzięczności. 
Później, będąc posłusznym Jej i przybranemu 
ojcu – św. Józefowi – chciałeś być zależny od ich 
życia, pracy i wszelkiej troski.
A kiedy podjąłeś publiczną misję Nauczyciela 
i Mesjasza, nadal liczyłeś na wierność swej Świę-
tej Matki. I nie zawiodłeś się! Szła wszędzie za 
Tobą, przechowując w swym Sercu nie tylko dla 
siebie, lecz także dla nas, dla całej ludzkości, 
Twoją mądrość słów, nauczania i postaw.

O. Stanisław Przepierski OP

Czerwiec to miesiąc poświęcony szczególnie czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. W kościołach, kaplicach i do-

mach każdego dnia jak refren powtarzane są słowa: „Jezu 
cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca 
Twego”. Czy rzeczywiście jednak „małe i słabe serce ludzkie 
może stać się podobne do „wielkiego i nieogarnionego” serca 
Boga Człowieka? 
Pan Jezus, chcąc kształtować nasze serca powiedział: 
„Uczcie się de mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”. Zbli-
żać się do Serca Bożego, oznacza: poznać słowa, czyny oraz 
postawy Jezusa. Ile czasu dziennie poświęcam na modlitwę, 
lektura Pisma Świętego oraz czas na adorację Najświętszego 
Sakramentu. Bez tych „pomocy” nie upodobnimy się swoim 
sercem do Serca Jezusowego. W głębi serca wszyscy szuka-
my sensu życia – prawdziwej miłości. 
Wiemy, że każdy ma swoje miejsce w Sercu Jezusa i jest jed-
nym z najskuteczniejszych sposobów doświadczenia Jego 
mocy. Ona uzdrawia nasze zranienia i sprawia, że przebacza-
my naszym winowajcom, przezwyciężamy grzechy i niesiemy 
jarzmo codzienności, gdy na pierwszym miejscu stawiamy 
Jezusa i pozwalamy działać Duchowi Świętemu. Owocem 
Ducha wtedy są: większy pokój, głębsza mądrość i jaśniejszy 
umysł. Wystarczy otworzyć drzwi Jezusowi, uwierzyć i przy-
tulić się do Jego Serca, to nasze serca napełni szczęściem 
i pięknem. On nauczy nas przemawiać do innych językiem 
miłości. 
Miesiąc czerwiec wiąże się z osobą Matki Najświętszej i jest 
to okazja, by uświadomić sobie jedność Serca Jezusa i Nie-
pokalanego Serca Maryi. Te dwa Serca pozostają zjednoczo-
ne ze sobą. W Wielki Piątek Serce Jezusa zostało przebite 
włócznią, a Serce Maryi zostało przeszyte mieczem boleści. 
Ofiarując Najświętszemu Sercu Jezusa nasze wynagrodze-
nie, zechciejmy połączyć z wynagrodzeniem Tej, która stała 
pod Krzyżem i współuczestniczyła poprzez cierpienie w dzie-
le Odkupienia, dokonanym przez Chrystusa. 
„Serce Jezusa ciche i pokorne, pomagaj nam w nabyciu tych 
cnót, które są Twoimi cnotami. Udziel nam coraz więcej ci-
chości i pokory, byśmy szli śladami Twego Boskiego Serca”. 
Wybrała Jadwiga

Zaufał Jej 
Najwyższy!

Serce Pana Jezusa  
i Serce Maryi
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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

08/05/2022  Kamiński Jan
                       Czerlanis Aleksander  

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UŻukowska Wiktoria, 
l. 13, Sejny, 04/05/2022
UDochód Stanisław,  

l. 85, Sejny, 15/05/2022

OFIARODAWCY 
NA REMONT

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

Zapowiedzi 
przedślubne:
Balita Kazimierz, kawaler, zam. Puńsk, Parafia Puńsk 
i Andzel Natalia, panna, zam. Sejny, Parafia tutejsza.
Boguszewski Piotr, kawaler, zam. Przerośl, Parafia 
Przerośl i Basiewicz Karolina, panna, zam. Łopuchowo, 
Parafia tutejsza.
Skomarowski Maciej, kawaler, zam. Łapy, Parafia Krzyża 
Świętego w Łapach i Kolesińska Wioleta, panna, zam. 
Sejny, Parafia tutejsza.
Czeropski Mateusz, kawaler, zam. Sejny, Parafia tutejsza 
i Pieczulis Sylwia, panna, zam. Pełele, Parafia Puńsk
Kończal Michał, kawaler, zam. Sejny, Parafia tutejsza  
i Ramel Magda, panna, zam. Marynowo, Parafia tutejsza.
Pieciukanis Adam, kawaler, zam. Dusznica, Parafia tutejsza 
i Stankiewicz Ewelina, panna, zam. Burbiszki, Parafia tut.
Buchowski Rafał, kawaler, zam. Sejny, Parafia tutejsza 
i Anuszkiewicz Monika, panna, zam. Sejny, Parafia tut.

Koncewicz Agnieszka Zygmunt,Iwanówka
Jurkiewicz Beata Tomasz,Iwanówka 
Krajewska Krystyna,Iwanówka 

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:
Jasińscy Iwona Sylwester, Gryszkańce
Miszkiel Regina, Konarskiego
Sianowska Halina, Zawadzkiego
Niewulis Józef, Łumbie
Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 148 ofiarodawców na 
sumę 32 290 zł.  

Kaufman Bożena,Iwanówka 
Wojciechowska Elżbieta,Iwanówka 
Kobeldis Teresa,Sejny, Emilii Plater 
Dacz Jadwiga,Sejny, Emilii Plater 
Kuczyńska Helena,Sejny, Emilii Plater 
Andruszkiewicz Halina Czesław,Sejny, Emilii Plater
Zubowicz Anna,Sejny, Emilii Plater 
Koneszko Henryka Czesław,Sejny, Emilii Plater
Fiedorowicz Halina Jan,Sejny, Emilii Plater 
Szruba Aneta,Sejny, Emilii Plater 
Stachurska Krystyna,Sejny, Emilii Plater 
Szruba Janina Wacław,Sejny, Emilii Plater 
Tarleccy Jolanta Karol,Sejny, Emilii Plater
Szkarnulis Katarzyna Grzegorz,Sejny, Emilii Plater 
Rutkowska Aleksandra,Sejny, Jodłowa 
Rydzewska Zofia,Sejny, Jodłowa 
Wojnowscy Halina Czesław,Sejny, Jodłowa 
Motuk Krystyna Ryszard,Sejny, Jodłowa 
Krzywiccy Danuta Marian,Sejny, Jodłowa 
Olejniczak Ryszard,Sejny, Piłsudskiego
Żegarska Jadwiga,Sejny, Piłsudskiego
Wołukanis Krystyna,Sejny, Piłsudskiego 
Szkarnulis Jan,Sejny, Piłsudskiego 
Borodziuk Wioletta Bogusław,Sejny, Piłsudskiego
Pachuccy Jadwiga Kazimierz,Sejny, Piłsudskiego
Luto Jadwiga Stanisław,Olszanka 
Radzewicz Henryka Lucjan,Olszanka 
Żeladonis Iwona Łukasz,Olszanka 
Gibas Lidia Rafał,Olszanka 
Jastrzębscy Teresa Jerzy,Olszanka 
Anuszkiewicz Barbara Wojciech,Świackie 
Andrukanis Zofia Kazimierz,Świackie 
Gibas Bożena,Świackie 
Andrulewicz Teresa Tadeusz,Świackie 
Mroczkowscy Marianna Mirosław,Świackie 
Suszek Regina,Zaruby 

W OSTATNIM CZASIE :
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INTENCJE  MSZALNE  22.05-05.06.2022
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 22/05/2022
07:00 +Helena Wołągiewicz
08:30 +Zofia Okulanis
10:00 +Leokadia +Karol Jarzębowicz
10:00 O Boże bł. w gospodarstwach mieszkańców Posejanki
11:30 O Boże bł. w życiu i posłudze ks. Adama Adukowskie-

go w 6 r. święceń kapłańskich
KRASNOWO 12:00  Za Parafian
13:00 LT: +Anna Keller (7mc)
17:30 +Józef Dziemido (22 gr.)
PONIEDZIAŁEK 23/05/2022
06:30 +Emilia Janczewska (2mc)
08:00 +r. Lutych: +Helena +Marian +Grzegorz +Stanisław
08:00 +Irena Kozłowska +z rodziny
08:00 +Jadwiga Gryguć (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan (6mc) +Bożena Stankiewicz
17:30 +Jan Miszkiel
17:30 +Józef Dziemido (23 gr.)
17:30 +Tadeusz Gilewski (19 r.)
WTOREK 24/05/2022
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 O b. Boże, opiekę MB i zdrowie dla r. Sienkiewiczów
08:00 +Marianna +Stanisław Korenkiewicz
08:00 +Leontyna (10 r.) i +Aleksander Krawczuk
08:00 +Mieczysław Ramel
17:30 +Józef Dziemido (24 gr.)
17:30 +Krzysztof Pachutko (4mc)
17:30 +Aleksander Moroz (7mc)
17:30 +Marianna Czeszkiewicz
ROMANOWCE 19:00: Msza św. przy krzyżu
ŚRODA 25/05/2022
06:30 +Stanisław Adamowicz
08:00 +Janina Ambrosiewicz (22 r.) +Józef
08:00 +Regina (17 r.) i z r. Ponganisów i Tomczyków
08:00 +Bronisław Kutyło (2 r.)
17:30 +Teresa Rutowicz (11mc)
17:30 +Stefan Bućkun (7mc) +Anna +Jerzy +Zofia +Jan Żylińscy
17:30 +Józef Dziemido (25 gr.)
17:30 +Wanda (2 r.) +Edward Kruszyłowicz
CZWARTEK 26/05/2022
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Janina Jankowiak
08:00 +Regina Miszkiel
08:00 +Sabina +Marian Miszkiel
17:30 +Benedykta Bocheńska
17:30 +Alina Ogórkis
17:30 +Józef Dziemido (26 gr.)
17:30 +Bronisława +Andrzej Palewicz
PIĄTEK 27/05/2022
06:30 +Rajmund Kotarski
08:00 +Jadwiga +Stanisław Romanowscy +rodzice
08:00 +Anna +Aleksander Tomkiel i z r. Gołkowskich
08:00 +Jadwiga Bielewicz
17:30 +Józef Dziemido (27 gr.)
17:30 +Jadwiga Laskowska (6mc)
17:30 +Jadwiga Ambrosiewicz

17:30 +Antoni +Felicja +Dominik Titarczuk +Gabriela +Geno-
wefa +Adam +Stanisław +r. Święcickich +Zofia +Antoni  
+Mirosław Sapiega

SOBOTA 28/05/2022
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 +Krystyna (14 r.) +r. Rutkowskich +Zofia +Marian 

Chowaniec
08:00 +Bogusław Mackiewicz (4mc)
08:00 +Eugenia (10mc) +Władysław (21 r.) Derdzikowscy
08:30 EGZEKWIE: +Józef Luto (15 r.)
17:30 O bł. Boże, opiekę MB, miłość i zdrowiedla Aureliusza i 

Żanety Jarzębowicz  w 9 r. ślubu i dla rodziny
17:30 +Józef Dziemido (28 gr.)
17:30 +Franciszka (23 r.) +Zygmunt Luto
17:30 +Marianna Czeszkiewicz (3mc)
NIEDZIELA, WNIEBOWSTĄPIENIE, 29/05/2022
07:00 +Józef Dziemido (29 gr.)
08:30 +Grażyna Strokosz (23 r.) +Mieczysław Łebkowski (8 r.)
10:00 +Helena Krejczman (10 r.)
11:30 Za Parafian
KRASNOWO 12:00  +Aniela Rudzińska i z r. Urbaników
13:00 LT: Jan Kasperowicz (8 r.) +r. Pieczul
17:30 +Helena Kuklewicz (13 r.)
PONIEDZIAŁEK 30/05/2022
06:30 +Janina Szewczyk +Halina Podolewska +Maria Paci
08:00 +Grzegorz Pietrewicz (17 r.)
08:00 +Romuald Moroz (2mc)
17:30 +ks. Sylwester Domel (w rocz. święceń)
17:30 +Józef Dziemido (30 gr.)
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Kornela (7 ur.) i rodz.
WTOREK 31 MAJA, NAWIEDZENIE NMP ODPUST
06:30 +Zdzisław Koperek (4mc)
08:00 +Stanisława Czajkowicz
08:00 +Aniela Kaszkiel +rodzice
10:00 +Stanisław (9 r.) +Stanisława +Jerzy Czarkowscy
17:30 +ks. Sylwester Domel (w rocz. prymicji)
17:30 +Aniela +Jan +Eugeniusz Gibas
17:30 +Stanisława +Józef +r. Krachało i Alboszta
ŚRODA 1/06/2022
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Kamila, Darii, 

Bartosza, Emilii, Anny i Marka oraz za wnuki
08:00 +Marianna Bilińska (1 gr.)
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla wnuków i prawnu-

ków z r. Korsakowskich, Gwiazdowskich i Jaśkiewiczów
17:30 +Franciszek Sawicki (7 mc)
17:30 +Szymon Koncewicz
17:30 +Halina (9 r.) +Wiesław (4 r.) Zackiewicz
CZWARTEK 2/06/2022
06:30 +Bogusław Mackiewicz
08:00 +Marianna Bilińska (2 gr.)
08:00 +Magdalena +Jerzy Buraczewscy +rodzice
08:00 +Irena +Katarzyna +r. Tameckich
17:30 +Julian Pachucki (4mc)
17:30 +Stanisław Pietkiewicz +r. Selwentów
17:30 +Grzegorz Buchowski (2 r.)
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PIĄTEK 3/06/2022 PIERWSZY MIESIĄCA
06:30 +Artur +Marzena +Bogdan
08:00 +Marianna Bilińska (3 gr.)
08:00 +Wiktor +Anna Budowicz +Waleska +Józef Rzenieccy
08:00 +Halina i z  r. Ogórkisów, Adamowiczów i Sokołowskich
08:00 +Anna +Wiktor +Antoni Budowicz
16:00 +Cecylia Zdancewicz (2mc)
17:30 +Janina +Stanisław Kisiel
17:30 +Antoni Wydra +Tadeusz +z rodziny
SOBOTA 4/06/2022 PIERWSZA MIESIĄCA
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Wojciecha, Krzysz-

tofa, Joanny i Michała Dąbrowskich
08:00 +Marianna Bilińska (4 gr.)
08:30 EGZEKWIE: +Józefa Letkiewicz (1 r.)

11:00 Pierwsza Komunia święta  dzieci z kl. III A
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Ryszard Żynda
17:30 +Tomasz (17 r.) +Anna +Stanisław Żeladonis
17:30 +Paweł Forencewicz (11mc)
NIEDZIELA ZESŁANIE DUCHA ŚW., 5/06/2022
07:00 +Józef Sienkiewicz (2 r.)
08:30 +Marianna Bilińska (5 gr.)
10:00 +Helena +Wacław +Stanisław +rodzice
11:30 Za Parafian
KRASNOWO 12:00 +Jan (5 r.) +r. Gausów
13:00 LT: +Aldona Stankiewicz +Aniela +Franciszek
17:30 +Józef Racis (7mc)

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

PAULINA JARICOT - ZAŁOŻYCIELKA RÓŻ
    RÓŻANCOWYCH BŁOGOSŁAWIONĄ!

Paulina Jaricot urodziła się 22 lipca 1799 r. w Lyonie we Francji, jako córka boga-
tego przemysłowca. W rodzinie otrzymała staranne wychowanie religijne. W wieku 

17 lat podjęła prosty sposób życia i zapragnęła służyć Bogu. Złożyła prywatny ślub 
czystości. Zaczęła odwiedzać biedne lyońskie rodziny, rozdając im jałmużnę. Gorąco 
kochała Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i z gronem dziewcząt w swoim 
wieku założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Codziennie adorowały one Jezusa Eucharystycznego.
Z korespondencji ze swoim bratem, uczącym się w seminarium duchownym w Paryżu, 
i z listów misjonarzy Paulina dowiedziała się o niezwykle trudnej sytuacji finansowej 
na misjach i tragicznej sytuacji dzieci w Chinach, które umierały z głodu. Myśl ta nie 
dawała jej spokoju. Jaricot zaczęła więc szukać pomocy. Wtedy właśnie ujawnił się 

jej geniusz organizacyjny. Utworzyła koła, w które chętnie zaangażowały się robotnice zakładu przemysłowego, odkładając 
drobne sumy z tygodniowych zarobków. Z dziesiątek kół wyłaniały się nowe koła i rosły w setki, tworząc fundusz na dzia-
łalność misyjną Kościoła i rozkrzewiając wiarę.
Kiedy Paulina miała 23 lata, jej Dzieło, już w pełnym rozkwicie, przeszło pod zarząd Specjalnej Rady i wówczas podjęła inną, 
duchową formę wspierania Dzieła. Otoczyła je modlitwą różańcową. W ten sposób powstał Żywy Różaniec.
Dziełu modlitewnemu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz generał Zakonu Dominikanów, który w 1836 
r. przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do dominikańskiej Rodziny Różańcowej. Papież Grzegorz XVI wydał breve 
aprobujące stowarzyszenie. Objęło ono najpierw Lyon, potem całą Francję, a wreszcie inne kraje. Róże Różańcowe istnieją w 
parafiach na całym świecie do dziś, obejmując modlitwą miesięczne intencje misyjne, które papież wyznacza na każdy rok.
Tymczasem wobec pogarszającej się sytuacji społecznej we Francji Paulina zaczęła szukać systemu rozwiązania problemu 
zubożałych rodzin robotniczych. Cały swój majątek zainwestowała w budowę gmachu, który miał być idealnym ośrodkiem 
przemysłowym, gdzie robotnicy z rodzinami mieli cieszyć się pracą roztropnie kierowaną i sprawiedliwie wynagradzaną. 
Inwestycja upadła wskutek oszustwa nieuczciwych ludzi. Paulina do końca życia spłacała długi, pogrążona w ubóstwie, 
chorobie i całkowitym opuszczeniu.
Odeszła do Boga 9 stycznia 1862 roku ze słowami: „Boże mój, wybacz im i obdarz błogosławieństwem, na miarę cierpień, 
jakie mi zadali”. Założone przez Paulinę Jaricot Dzieło Rozkrzewiania Wiary już po trzech latach liczyło 2 tys. członków. Od 
1922 r. ma ono status Dzieł Papieskich; dzisiaj obecne jest w 144 krajach całego świata. Natomiast koła Żywego Różańca po 
kilku latach działania liczyły ponad milion uczestników. Choć Paulina uważała się tylko „za zapałkę wzniecającą ogień”, to 
jednak stała się założycielką jednego z największych misyjnych dzieł w Kościele.
Paulina Jaricot została beatyfikowana właśnie dzisiaj, 22 maja 2022 roku w Lyonie (Francja). Jej Osoba pięknie wpisuje się 
w rozpoczynający się w przyszłą sobotę, 28 maja Pierwszy Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej.
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BIERZMOWANIE - 11 MAJA 2022
Sakrament Bierzmowania przyjęła nasza młodzież polska i litewska. Szfarzem sakramentu był ks. biskup Jonas 
Ivanauskas, biskup koszedarski z Litwy. Niech dary Ducha Świętego prowadzą naszych młodych do dojrzałej 
wiary i przyjęcia Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela.

Piotr Zdanis, Birute Wojciechowska, Arnas Wilkialis, Emilia Wichert, VaivaVaicekauskaite, Mateusz Staśkielunas, Ernest Stankiewicz, 
Paweł Sinkiewicz,Paulina Pieczulis, Lidia Niewulis, Karol Niewulis, Amelia Milewska, Robert Marcinkiewicz, Eryka Marcinkiewicz, Rasa 
Maksimavicius, Wiktoria Łukaszewicz, Eryka Łabutis, Laura Leonczyk, Ewa Korzeniecka, Valdas Kibisz, Artur Janczulewicz, Eliza Gudaj-
tis, Alma Grygutis, Inga Gryguć, Weronika Dabulis, Wioletta Budzińska.

Gracjan Szurc, Piotr Milewski, Anna Laskowska, Natalia Sokołowska, Karolina Gołębiewska, Radosław Gołębiewski, Bartosz Gibas, Hanna 
Surażyńska, Julia Gobczyńska, Krystian Moroz, Amelia Czokajło, Aleksandra Fiedorowicz, Patrycja Ostrokołowicz, Marcel Hościk, Izabela 
Sztabińska, Adrian Sawicki, Maciej Pichalski, Bartosz Gołkowski, Weronika Martynko, Magdalena Czokajło, Anna Szypulewska, Paweł Na-
lewajek, Oliwia Andruczyk, Oliwia Święcicka, Jan Leszczyński, Mateusz Gawinowicz, Paweł Czerniawski, Julia Szarejko, Hanna Nowalska, 
Bartosz Żynda, Julia Żylińska, Julia Żegarska, Artur Zubowicz, Adrian Wiżlański, Jakub Witkowski, Anna Wojna, Lena Wiśniewska, Patrycja 
Turowicz, Karolina Trzyna, Konrad Tichanow, Wiktoria Suszczewicz, Alina Staśkiel, Zuzanna Stanisławajtis, Dominik Sosnowski, Magdalena 
Selwent, Klaudia Sawko, Iwo Rydzewski, Nadia Rudziewicz, Agnieszka Rekuć, Miłosz Ramel, Michał Przeborowski, Patryk Polens, Weronika 
Piotrowska, Patrycja Piotrowska, Marcin Palewicz, Kacper Ogórkis, Klaudia Michalska, Inga Nowalska, Karol Moroz, Hanna Makowska, Diana 
Łojuk, Magdalena Luto, Stanisław Litwiniuk, Maja Kwaterska, Amelia Kuźnicka, Piotr Krajewski, Miłosz Kojto, Zuzanna Kisiel, Maksymilian 
Kierejszys, Klaudia Kierejszys, Urszula Korzeniecka, Angelika Kornowska, Oliwier Koncewicz, Natalia Klidzio, Konrad Kalinowski, Mikołaj 
Jurgielanis, Wiktoria Jankowska, Hanna Janczulewicz, Jan Janculewicz, Piotr Frydrych, Michał Jankowski, Kacper Harabin, Aleksandra 
Gudziewska, Weronika Grochowska, Gabriela Gołębiewska, Aleksandra Głowińska, Przemysław Gibas, Kacper Gibas, Michał Sapieha, Maciej 
Faszczewski, Jakub Dzienisiewicz, Jakub Draugialis, Magdalena Dobreńko, Natalia Dębska, Bartosz Czeropski, Oliwia Czerep, Hubert Chrul-
ski, Jakub Buraczewski, Blanka Bombola, Nikola Bernecka, Żaneta Bartnik, Maja Baranowska, Aleksander Bakuła.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Najświętsze Serce Jezusa

Omawiamy dziś w „Siewcy” drugi obraz Najświęt-
szego Serca Jezusa. Sam obraz od strony plastycz-

nej niczym szczególnym się nie wyróżnia, dlatego też 
chciałbym się skupić na historii najnowszej kultu Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Rok temu 11 czerwca 
2021 w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
nastąpiło ponowienie aktu poświęcenia Polski Ser-
cu Jezusa przez biskupów 
zebranych na Konferencji 
Episkopatu Polski. Uro-
czystość ta miała również 
miejsce we wszystkich 
polskich parafiach, które 
przygotowywały się do 
tego wydarzenia. Warto 
zatem przypomnieć sobie 
naszą najnowszą historię 
związaną z tym kultem, 
która została dokładnie 
opisana w liście biskupów 
do wiernych, z którego to 
obszernie skorzystałem.
Liturgiczne święto Bo-
skiego Serca Pana Jezusa 
ustanowił papież Kle-
mens XIII w 1765 r. jako 
przywilej dla ówczesnego 
Królestwa Polskiego oraz 
Konfraterni Najświętsze-
go Serca Jezusa w Rzymie. 
Przyczynili się do tego 
nasi biskupi, wystosowu-
jąc memoriał do papieża, 
gdyż na ziemiach polskich 
kult ten rozwijał się już wcześniej. Na cały Kościół 
święto to rozszerzył Pius IX w 1856 r., a Leon XIII 
w 1899 r. dokonał aktu poświęcenia całego rodzaju 
ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Sto 
jeden lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu po-
święcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Na-
stąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie powstałej 

jako wotum wdzięczności z datków składanych przez 
Polaków z całego kraju. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 
r., w obliczu nawałnicy bolszewickiej zagrażającej 
Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli nasz naród 
Bożemu Sercu na Jasnej Górze. W 1932 r. w Poznaniu 
odsłonięto pomnik „Sacratissimo Cordi – Polonia 
Restituta”, który został zburzony w 1940 r. i dotąd nie 

odbudowany. Po wojnie 
w 1948 r. w obliczu na-
silających się represji, z 
inicjatywy Prymasa kard. 
Augusta Hlonda biskupi 
zachęcili wiernych do 
osobistego poświęcenia 
się Najświętszemu Sercu 
Jezusowemu, a trzy lata 
później, 28 października 
1951 roku, Prymas Ty-
siąclecia kardynał Stefan 
Wyszyński na Jasnej Gó-
rze – w obecności niemal 
miliona wiernych – odno-
wił akt zawierzenia Pol-
ski Sercu Jezusa. Został 
on ponowiony w 1975 
r. Po raz kolejny akt ten 
został proklamowany w 
wolnej Polsce 1 lipca 2011 
r. w krakowskiej bazylice 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. W końcu i histo-
ria najnowsza, dziejąca 
się na naszych oczach. 
25 marca 2020 r. obecny 

przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław 
Gądecki w obliczu rozprzestrzeniającej się na świecie 
pandemii koronawirusa - jako przewodniczący Epi-
skopatu Polski, w duchowej łączności z sanktuarium 
Matki Bożej w Fatimie - zawierzył Polskę Najświęt-
szemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Wierni mogli śledzić to wydarzenie za pośrednictwem 
mediów, łącząc się duchowo w modlitwie. 
   Marcin Błaszczyk


