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Prawda wiary o zmartwychwstaniu umarłych jest trudna do przyjęcia. Przyczynia się do tego smut-
ne i powszechne doświadczenie śmierci, która na tym świecie zdaje się panować nad wszystkim i 

okazuje się zawsze zwycięzcą. Także dla Jezusa śmierć Jego 
przyjaciół była bolesna (por. J 11, 35), a Jego własna śmierć 
była jak przerażający trans, naznaczony trwogą konania: „z 
głośnym wołaniem i płaczem (…) zanosił On gorące prośby 
do Tego, który mógł Go zbawić od śmierci” (Hbr 5, 7), a w chwili 
szczytowego napięcia „pogrążony w udręce, jeszcze usilniej 
się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na 
ziemię” (Łk 22, 44).
Śmierć jest doświadczeniem tak poważnym, że nawet wiara 
w zmartwychwstanie nie jest w stanie rozproszyć naszych 
obaw. Potrzeba szczególnej refleksji nad tym zjawiskiem, i to 
zarówno antropologicznego, jak i teologicznego punktu wi-
dzenia. Wiara w zmartwychwstanie z pewnością nie powinna 
prowadzić do szkodliwego efektu, jakim byłoby pozbawienie 
śmierci jej realności, powagi i bólu.
Jesteśmy tak przyzwyczajeni do śmierci, że nie robi ona już na 
nas wrażenia. Śmierć jest do tego stopnia obecna w codzien-
ności, że wydaje się, iż jej nie ma. Ukazuje nam ją nieustanne 
okno na świat, jakim jest telewizja. I bez wątpienia nic się pod 
tym względem nie zmienia. Wydaje się, że chodzi o coś tak 
pospolitego, że już nas nie porusza. Śmierć jako najwyższa 
niesprawiedliwość wciąż jest obecna wśród nas. I nic się nie 
zmienia. Jesteśmy jakby osaczeni przez niesprawiedliwość i 

śmierć. Wydaje się, że to zjawisko normalne… Kto nas wybawi od tej smutnej normalności?

 MIĘDZY TRWOGĄ A NADZIEJĄ

PRAWDY WIARY ...

 

KRÓLESTWO BOŻE JAKO ZIARNKO GORCZYCY   

 17 marca J 7,40-53     Jezus, który dla każdego wierzącego ma się stać całym jego życiem. 
Wierzyć głęboko w to, że moja osobista relacja z Nim zmienia całe moje życie. Pociąga 
za sobą konsekwencje, które sprawiają, że jest we mnie poczucie sensu i wartości bycia 
z Nim dla Niego.

19 marca Mt 1,16-24    Nasz ludzki sposób myślenia przekreślany jest tak często Bożą 
interwencją. Trzeba nam dzisiaj zaczerpnąć najpierw z przykładu Abrahama, który: 
wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co 
było powiedziane; „takie będzie twoje potomstwo”. Następnie spojrzeć na św. Józefa i 
pozwolić, by Bóg tak zadziałał w naszym życiu, byśmy wyzbyli się ludzkich obaw i lęków.

26 marca J 12,1-11      Być jak Maria, która namaściła Jezusowi stopy. Jego męka jest już  
blisko i ci, którzy są Mu bliscy, przygotowują się na to wydarzenie, oddając Mu wielką cześć, 
nie szczędząc środków. Nie bądźmy jak Judasz, który tylko pozornie gorszy się wydaną 
kwotą, myśląc o własnej korzyści z kradzieży. Nie okradajmy Jezusa z należnej Mu czci.

Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz
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Jezus wziął z sobą 
Piotra, Jana i Jaku-

ba i wyszedł na górę, 
aby się modlić. Gdy 
się modlił, wygląd 

Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało 
się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z 
Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwa-
le i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić 
w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem 
byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę 
i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się 
z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, 
dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Elia-
sza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to 
mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy 
weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest 
Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy 
odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. 
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu 
nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Przemienienie Jezusa na górze Tabor było także 
jakby przygotowaniem do zmartwychwstania. 

Wkrótce po przemienieniu Jezus miał udać się z apo-
stołami do Jerozolimy, gdzie czekała Go męka i krzyż. 
Pascha miała się stać podstawowym doświadcze-
niem dla apostołów. Chrystus przemienia się na ich 
oczach, ażeby niejako uprzedzić dalszy bieg wyda-
rzeń. Jezus, mówiąc o męce i krzyżu, zawsze dodawał: 
„a trzeciego dnia Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. 
W epizodzie Przemienienia ta zapowiedź staje się wi-
zją tego, czym będzie ciało Chrystusa po zmartwych-
wstaniu – będzie ciałem uwielbionym. W ten sposób 
Ojciec w swej Opatrzności przygotowuje apostołów 
na bolesne doświadczenia Wielkiego Tygodnia. Jakby 
chciał powiedzieć: będziecie świadkami straszliwych 
cierpień mojego Syna, świadkami Jego śmierci na 
krzyżu. Nie upadajcie jednak na duchu. Wszystko to 
prowadzi do zmartwychwstania.

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU – 17 marca 2019

 Łk 9, 28-36

W tym czasie przy-
szli jacyś ludzie 

i donieśli Jezusowi o 
Galilejczykach, któ-
rych krew Piłat zmie-

szał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż 
myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesz-
nikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawró-
cicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że 
owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w 
Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż 
inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 
zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy 
figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie 
znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, 
odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, 
a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyja-
ławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na 
ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; 
i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz 
go wyciąć”».

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Człowiek powinien przynosić owoce w czasie, to 
jest w ciągu życia ziemskiego, i nie sam przez się, 

lecz także przez drugich, przez społeczność, której 
jest częścią składową.  Jednakże to jego działanie 
w czasie, właśnie dlatego że jest on „zawarty” w 
czasie, nie powinno doprowadzić go do zapomina-
nia, ani do zaniedbywania jego drugiego istotnego 
wymiaru, istoty skierowanej ku wieczności: człowiek 
zatem winien jednocześnie przynosić owoce także 
dla wieczności. I jeżeli usuniemy tę perspektywę 
człowieka, pozostanie on figą nieurodzajną. 

NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU – 24 marca 2019

 Łk 13, 1-9
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 17 marca 2019
Słowo Boże: Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; 
Łk 9,28-36; Niedziela Ad Gentes - Dzień Modlitw, 
Postu i Solidarności z Misjonarzami
PONIEDZIAŁEK, 18 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 9,4-10; Łk 6,36-38
WTOREK, 19 marca UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA 
OBLUBIEŃCA NMP
Słowo Boże: 2Sm 7,4-5.12-16; Rz 4,13.16-22; Łk 2,41-51
ŚRODA, 20 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 18,18-20; Mt 20,17-28
CZWARTEK, 21 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 17,5-10; Łk 16,19-31
PIĄTEK, 22 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 37,3-4.12-28; Mt 21,33-46
SOBOTA, 23 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Mi 7,14-20; Łk 15,1-3.11-32

NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 24 marca
Słowo Boże: Wj 3,1-15; 1Kor 10,1-12; Łk 13,1-9
PONIEDZIAŁEK, 25 marca ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38
Dzień Świętości Życia
WTOREK, 26 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
ŚRODA, 27 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
CZWARTEK, 28 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 7,23-28; Łk 11,14-23
8. rocznica śmierci ks. prał. Kazimierza Gackiego
PIĄTEK, 29 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 14,2-10; Mk 12,28-34
SOBOTA, 30 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 6,1-6; Łk 18,9-14
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 31 marca 2019
Słowo Boże: Joz 5,9-12; 2Kor 5,17-21; Łk 15,1-32

Kościół filialny św. Bartłomieja w Żegarach 

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (23)

Początkiem XVIII wieku w Żegarach wystawiono kościół, wykonany z drzewa modrzewiowego, pokryty 
wiórem. Po długich staraniach Ks. Stanisław Rogowski w 1974 roku uzyskał pozwolenie na odnowienie 

kościoła. Fachowcy wykonali ogromną pracę, zaczynając od podniesienia murów i założeniu fundamen-
tów. Kościół pokryto wiórem i wyposażono. Ks. Rogowski w kronice parafialnej zanotował z żalem: Prace 
te zostały wykonane przez fachowców z funduszów parafialnych, bez udziału ludzi z tych terenów, dla 
których kościół okazał się niepotrzebny. W kolejnych latach uzupełniano wyposażenie kościoła: w ogrze-

wanie elektryczne, stacje drogi krzyżowej 
wykonane w drewnie lipowym, szaty i 
naczynia liturgiczne. W roku 1976 ko-
misja elektryków wydała zaświadczenie 
o prawidłowej instalacji elektrycznej, a 
komisja Straży Pożarnej zaświadczenie 
o zabezpieczeniu przeciwpożarowym. 
Kościół ubezpieczono. W nocy z 5 na 6 
listopada 1984 roku kościół spłonął cał-
kowicie wraz z wyposażeniem. W roku 
1985 prawie 200 rodzin złożyło na ręce 
proboszcza prośbę o odbudowę kościo-
ła. Niezwłocznie ruszyły prace przygoto-
wawcze tak, że do końca roku postawio-
no mury pod dach. W następnym roku 
kościół wykończono i wyposażono, który 
dnia 23 sierpnia 1987 roku konsekrował 

bp Juliusz Paetz, Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej. Msze św. w niedziele i święta sprawowane są w języku 
litewskim o godz. 10.00. Główny odpust ku czci św. Bartłomieja jest 24 sierpnia, a odpust drugorzędny w 
drugi dzień Zielonych Świąt, czyli w święto NMP Matki Kościoła.

Kościoły i kaplice w Parafii Sejneńskiej
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Droga Krzyżowa...
   ekstremalna

Jest wielu ludzi chrześcijan, katolików, którzy szukają swojej drogi duchowego odrodzenia, umocnie-
nia, oczyszczenia, czy też podjęcia pokuty, albo noszą w sercu jakąś szczególnie ważną intencję. Od 

kilku lat jest propozycja, aby podejść do tego tradycyjnego nabożeństwa drogi krzyżowej ekstremalnie, 
czyli przeżyć coś wyjątkowego.
czym jest ekstremalna Droga krzyżowa ? Ekstremalna, bo trzeba pokonać trasę minimum 40 
km w nocy. Samotnie lub w skupieniu. Bez rozmów i pikników. Musi boleć, byś opuścił swoją strefę 
komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie zrobić, jestem, bo chcę 
się z Tobą spotkać.
wyzwanie  Jest to wyzwanie. Czy człowiek jest w stanie je podjąć? W tym wyzwaniu najważniejsze 
jest dotarcie do granicy bólu. Do momentu, w którym wszystko mówi: czemu nie jestem w domu, w 
ciepłym łóżku. Ten, kto przekracza tę granicę, opuszcza strefę komfortu. Otwiera się na nowe wyzwania. 
A to daje szansę na kolejne decyzję o zmianie życia.
Droga Wyzwanie podjęte, pierwsze setki metrów, kilka kilometrów już za Tobą. Można iść samemu, 
albo w małej grupie (maksymalnie 10 osób).
Jest normalnie, po prostu idziesz, co jakiś czas kolejna stacja, krótka modlitwa – tekst rozważań czytany 
w świetle czołówki, jeśli aura sprzyja, nie grzęźniesz w błocie lub kałuży, jest całkiem w porządku, nic 
wielkiego – na razie zwykły marsz. Ale po kilku, może kilkunastu  kilometrach, po kilku stacjach drogi 
krzyżowej zaczyna się „prawdziwe ćwiczenie duchowe”, możesz otworzyć się na głęboką medytację 
i modlitwę.
Przychodzi zmaganie. Może zacząć się na dowolnym kilometrze trasy, tu nie ma reguły, może minąć 
lub zostać do końca — raczej zostanie. I dobrze, bo zmaganie jest istotą EDK. To droga poza strefę 
komfortu. Możesz go różnie doświadczyć: bolące stopy, brak sił, zimny deszcz na twarzy. Kiedy już od 
wyczerpania i zmęczenia nie można uciec, właśnie wtedy możesz odkryć, że to wiara jest powodem 
i siłą żeby iść dalej.
spotkanie z nim Tylko o to chodzi w EDK. Milczenie, modlitwa, medytacja, długa nocna trasa, to 
wszystko „tylko” po to, nie ma innego celu. Dublin, Galway, Warszawa, Spitsbergen – miejsce i wielkość 
grupy nie są istotne. Celem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest spotkanie z Bogiem.
Ekstremalna Droga Krzyżowa to prawdziwe ćwiczenie duchowe, po którym człowiek może zostać 
rzeczywiście przemieniony.
Tras EDK w całej Polsce jest bardzo wiele. Od nas najbliżej to Suwałki - Augustów. Termin 12/13 kwietnia 
br.  Początek konkatedra św. Aleksandra, zakończenie Augustów - kaplica Chrystusa Klęczącego, długość 
trasy 44 km. Trzeba się zarejestrować na stronie www.edk.org.pl.  Tu znajdziemy również wszystkie 
niezbędne informacje o tym wydarzeniu.  
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Św. Franciszek z Asyżu lubił się zastanawiać: Kim 
Ty jesteś, Panie, a kim ja? Taka medytacja spra-

wia, że stajemy w prawdzie wobec Boga, uznając 
własną grzeszność. Ale nie tylko! Św. Paweł napisze 
z radością: „Chrystus bowiem umarł za nas, jako za 
grzeszników” (Rz 5, 6). Nikt zatem z ludzi nie po-
zostaje sam ze swoim grzechem. Chrystus także i 
dziś pozwala korzystać 
ze swego miłosierdzia. 
W sakramencie poku-
ty i pojednania Bóg nas 
przygarnia, przebacza 
nam, pozwala ciągle 
zaczynać od nowa. 
Jeżeli chrześcijanin na 
świadomość grzechu 
ciężkiego, to, aby mógł 
mieć pełny udział w 
Eucharystii, powinien 
przystąpić do sakra-
mentu pokuty. Gdy 
natomiast człowiek 
rozpoznaje, że jego su-
mienie jest wolne od 
grzechu śmiertelnego, 
może przystąpić do 
ołtarza, uczestniczyć w 
Uczcie Eucharystycznej. Na początku liturgii zostaje 
jednak wezwany przez kapłana do uznania wła-
snej grzeszności do prośby o Boże przebaczenie. 
Po chwili ciszy kapłan rozpoczyna recytację jednej z  
formuł pokutnych. Najczęściej jest to spowiedź po-
wszechna: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, 
kiedyś po łacinie – Confiteor. Jako Kościół jesteśmy 
wspólnotą grzeszników, ale równocześnie świę-
tych dzięki łasce Boga objawiającej się w Chrystusie. 
Eucharystia jest właśnie dla grzeszników, którzy 
pielgrzymują po drogach tego świata, grzeszników 
nawracających się, bo przynaglanych przykładem 
Chrystusa i świętych.  Spowiedź powszechna zatem 
przypomina o konieczności ciągłego nawracania się 
– metanoi, odwracania się od grzechów, za zwraca-

W okresie Wielkiego Postu Kościół w imieniu Boga 
ponawia wezwanie do nawrócenia. Jest to wezwanie 
do zmiany życia. Nawrócenie się nie jest związane z 
chwilą  czy pewnym okresem w roku, jest wysiłkiem 
trwającym przez całe życie. Któż z nas może utrzy-
mywać, że nie jest grzesznikiem? Nikt. Wszyscy jeste-
śmy grzeszni. Apostoł Jan pisze: „Jeśli mówimy, że nie 
mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma 
w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, {Bóg} 
jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści z 
wszelkiej nieprawości”. (…) Słowo Boże ukazuje nam 
dwa istotne aspekty życia chrześcijańskiego.
Pierwszy: Przyoblec się w człowieka nowego. Człowiek 
nowy, „stworzony na obraz Boga”, rodzi się w chrzcie 
(…). To nowe życie pozwala patrzeć na rzeczywistość 
innymi oczami, nie ulegając już rozproszeniu przez 
rzeczy, które nie mają znaczenia i nie mogą trwać 
długo, kończą się z czasem. Dlatego jesteśmy wezwani 
do tego, by wyzbyć się grzesznych postaw, a skupić 
spojrzenie na tym, co istotne. „Wartość człowieka wy-
raża się bardziej w tym, czym jest, niż tym co posiada”. 
(Gaudium et spes, 35). Na tym polega różnica między 
życiem zniekształconym przez grzech, a życiem oświe-
canym przez łaskę. W sercu człowieka odnowionego 
na obraz Boga rodzą się dobre postawy: mówi on 
zawsze z prawdą i unika wszelkiego kłamstwa; nie 
kradnie, ale raczej dzieli się tym, co posiada, z inny-
mi, zwłaszcza z tymi, którzy są w potrzebie; nie ulega 
gniewowi, urazie czy chęci zemsty, ale jest łagodny, 
wielkoduszny, gotowy do przebaczenia; nie oddaje 
się obmowie, która niszczy dobrą reputację osób, ale 
patrzy raczej na pozytywne strony każdego. Chodzi o 
to, by przyoblec się w człowieka nowego, przyjmując 
te nowe postawy. 

Któż z nas nie jest 
grzesznikiem?

ZMIŁUJ SIĘ NADE 
MNĄ, PANIE

Z nauczania Papieża 
Franciszka

Akt pokuty w liturgii eucharystycznej. Potrzebujemy nawrócenia… poznawania ciągle na nowo wła-
snej miłości i grzeszności – by móc przyjąć wyciągniętą ku nam, pełną ojcowskiej troski i miłości, Bożą 
dłoń. Eucharystia jest okazją, by tę prawdę na nowo odkryć…

O. Piotr Jordan Śliwiński OFMCap.
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ZMIŁUJ SIĘ NADE 
MNĄ, PANIE

Dziękujmy Bogu za okres 
Wielkiego Postu

nia się ku Bogu, by uznać w Nim pana swego życia, i 
ku ludziom, by służyć im na wzór Chrystusa.
wyznanie winy
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bra-
cia i siostry… Oto adresaci wyznania: Bóg i wspólno-
ta Kościoła. Grzech jest naruszeniem dobrych więzi z 
Bogiem i z drugim człowiekiem. Każdy grzech – na-

wet ten uczyniony w sa-
motności, w zupełnym 
ukryciu – dzieli nas, 
niszczy jedność. Nie ma 
grzechów prywatnych.
…że bardzo zgrze-
szyłem myślą, mową, 
uczynkiem i zaniedba-
niem…
Wyznanie obejmu-
je wszystkie rodzaje 
grzechów. Najczęściej 
lekceważymy grzech 
zaniedbania, a prze-
cież Kazanie na Górze 
(por. uświadamia nam, 
że nie możemy poprze-
stać jedynie na unika-
niu złych czynów, ale 
mamy czynić dobro, 

budować cywilizację miłości. 
....Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina…
Trzykrotne wyznanie winy łączy się z gestem ude-
rzenia dłonią w piersi. To trzykrotne powtórzenie 
formuły o własnej winie nie jest ozdobnikiem, ale 
wyrazem głębokiego przekonania, że to świadome 
i wolne postępowanie człowieka, który wybiera 
grzech. To zawsze tylko grzech konkretnej osoby.
… Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dzie-
wicę…
Wyznaniu winy towarzyszy prośba o wstawiennic-
two Kościoła chwalebnego: Matki Boskiej i świętych 
oraz pielgrzymującego; wszystkich braci i sióstr. 
Msza święta jest modlitwą, w intencji wszystkich 
wierzących. Przypomina o tym zarówno Modlitwa 

Wzywając nas do modlitwy, postu i jałmużny, 
Wielki Post staje się okazją do uproszczenia 

naszego życia.  Są to jakby rekolekcje, które odpra-
wiamy pośród codziennych zajęć. Wielki Post jest 
zaproszeniem do odsunięcia wielu innych spraw, 
aby skupić się na tym, co najważniejsze – na Jezusie, 
Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. Z każdą okazją jest 
jednak tak, że nie na wiele się ona przyda, jeśli jej 
nie wykorzystamy. Aby jej nie zmarnować potrze-
bujemy planu – konkretnych postanowień, które 
pomogą nam dobrze wykorzystać ten święty czas. 
Odwołując się do tradycyjnych praktyk wielkopost-
nych – modlitwy, postu i jałmużny – zastanówmy 
się, jak możemy pośród codziennego zabiegania 
otworzyć się na to, z czym przychodzi do nas Jezus. 
Badania statystyczne dotyczące zależności pomię-
dzy czasem a hierarchą wartości ukazują nam, że 
większość ludzi poświęca dwie trzecie czasu na pra-
cę i sen. Reszta, czyli około 56 godzin w tygodniu 
pozostaje na wszystko inne. Zatem jesteśmy ludźmi 
bardzo zajętymi. Większość ma problem ze znalezie-
niem chwili wolnego czasu, w tym czasu dla Jezusa. 
Co to ma wspólnego z Wielkim Postem? Otóż bardzo 
wiele! Wielki Post jest doskonałą okazją, by przyjrzeć 
się swojemu rozkładowi dnia, codziennym obowiąz-
kom, aby zobaczyć, na co poświęcamy swój czas. 
Czy znajduję go dla Boga – by zbliżyć się do Niego 
i lepiej Go poznać? By stawać się lepszym człowie-
kiem. Czy wystarczająco dużo czasu poświęcam 
temu, co najważniejsze – Jezusowi, własnej rodzinie, 
misji Kościoła?
O zrobienie takiego „rachunku sumienia” prosi nas 
nie tylko Kościół, ale sam Jezus. Prosi, byśmy znaleźli 
więcej czasu na modlitwę. Prosi o podjęcie jakiegoś 
rodzaju postu. Dlatego na początku Wielkiego Po-
stu, starajmy się znaleźć czas na to co najważniejsze. 
Jeżeli znajdziemy więcej czasu dla Boga, będzie w 
nas więcej pokoju, troski o siebie nawzajem, wię-
cej miłości. Bóg napełnia swoją łaską i błogosławi 
wszystkich, którzy Go szukają.

Akt pokuty w liturgii eucharystycznej. Potrzebujemy nawrócenia… poznawania ciągle na nowo wła-
snej miłości i grzeszności – by móc przyjąć wyciągniętą ku nam, pełną ojcowskiej troski i miłości, Bożą 
dłoń. Eucharystia jest okazją, by tę prawdę na nowo odkryć…

-Irena -

wiernych, jak i prośby w intencji Kościła.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, 
a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do 
życia wiecznego.
Przyjęcie miłosierdzia i współpraca z ofiarowaną 
nam łaską ma nas prowadzić do życia wiecznego. 
Pojawia się zatem w tej modlitwie perspektywa 
szczęścia wiecznego we wspólnocie zbawionych.
Na tej drodze świadomość siebie – kim jestem – i 
świadomość obecności i miłosierdzia Boga, który 
ciągle daje się poznawać jako miłujący Ojciec – kim 
jesteś Ty, Panie – pozwala żyć w prawdzie i Nadziei, 
która zawieść nie może.
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com
Wikariusze: ks. Kamil Borys, ks. Tomasz Sikorski, ks. Jarosław Kalinowski

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
czasie kolędy 2019: 
Sawicka Halina,Sejny, Zawadzkiego
Daniłowicz Ewa Tomasz,Sejny, Zawadzkiego
Przeborowska Leokadia,Sejny, Zawadzkiego
Szafranowscy Jolanta Krzysztof,Sejny, Zawadzkiego 
Kukolscy Barbara Piotr,Sejny, Zawadzkiego
Buraczewscy Zofia Lech,Sejny, Zawadzkiego
Gobczyńscy Jadwiga Marek,Sejny, Zawadzkiego 
Dobuszyńska Teodozja,Sejny, Zawadzkiego
Czeplik Jolanta Marek,Sejny, Zawadzkiego 
Gobczyńscy Krystyna Jan,Sejny, Zawadzkiego 
Bulwin Regina Stanisław,Sejny, Zawadzkiego 

Zapowiedzi 
 przedślubne:

UJerzy Romanowski, Sejny  (l. 85)  zm. 27/02/2019
UHalina Lewkiewicz, Sejny  (l. 70)  zm. 02/03/2019
ULeonarda Andrulewicz, Łumbie 
 (l. 85)  zm. 02/03/2019
UIrena Kolis, Sejny
 (l. 51)  zm. 03/03/2019
UAndrzej Sikorski, Sejny
 (l. 78)  zm. 04/03/2019

Maciej Rapczyński, kawaler, Giby i Anna Abramo-
wicz, panna, Babańce, Parafia tutejsza.
Sylwester Jan Rogowski, kawaler, Suwałki, Para-
fia Matki Bożej Miłosierdzia i Aleksandra Wilkiel, 
panna, Sejny.
Tomasz Jakubowicz, kawaler, Sejny i Anna Żdanuk, 
panna, Harasimowicze, Parafia Różanystok.
Mariusz Tyszuk, kawaler, Białystok, Parafia Świętej 
Rodziny i Sylwia Kołakowska, panna, Sejny.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Sawośko Lucyna Tadeusz,Sejny, Zawadzkiego 
Gulan Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Maksimowicz Irena,Sejny, Zawadzkiego
Gobczyńska Marta,Sejny, Zawadzkiego
Sapiega Marta Daniel,Sejny, Zawadzkiego
Kukolska Halina,Sejny, Zawadzkiego 
Dąbrowscy Bożena Stanisław,Sejny, Zawadzkiego 
Masianis Celina Józef,Sejny, Zawadzkiego
Niemkiewicz Marta Jarosław,Sejny, Zawadzkiego 
Żegarscy Alicja Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Andruczyk Maria,Sejny, Zawadzkiego
Żagunis Lucyna Tomasz,Sejny, Zawadzkiego
Palanis Stanisława,Sejny, Zawadzkiego
Waluś Danuta Krzysztof,Sejny, Zawadzkiego 
Jachimowicz Hanna Stanisław,Sejny, Zawadzkiego 
Grażulewicz Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Pachutko Irena Romuald,Sejny, Zawadzkiego 
Nowacka Bożena,Sejny, Zawadzkiego
Borowscy Halina Jan,Sejny, Zawadzkiego
Jurkun Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Czakis Agnieszka Łukasz,Sejny, Zawadzkiego
Koncewicz Anna,Sejny, Zawadzkiego
Gruda Małgorzata Jerzy,Sejny, Zawadzkiego
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Nowalscy Bożena Zdzisław,Sejny, Wojska Polskiego 
Salweccy Barbara Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego 
Rakowscy Teresa Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego 
Palewicz Łucja Grzegorz,Sejny, Wojska Polskiego 
Rejmontowicz Małgorzata Grzegorz,Sejny,Woj Pol. 
Janczewscy Joanna Szymon,Sejny, Wojska Polskiego
Kaufman Anna Adam,Sejny, Wojska Polskiego 
Sidor Janina,Sejny, Wojska Polskiego
Masalscy Alicja Zdzisław,Sejny, Wojska Polskiego 
Rzodkiewicz Alicja Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Niewulis Agnieszka Mieczysław,Sejny, Woj Polskiego
Cewkowicz Danuta Stanisław,Sejny, Woj Polskiego
Miszkiel Elżbieta Lech,Sejny, Wojska Polskiego
Nowaccy Renata Piotr,Sejny, Wojska Polskiego
Pierożyńska Marianna,Sejny, Wojska Polskiego 
Daniłowicz Zofia,Sejny, Wojska Polskiego
Pomian Agnieszka Rafał,Sejny, Wojska Polskiego 
Gołębiewscy Wincenta Benedykt,Sejny, Woj Polsk
Jagłowscy Jolanta Mariusz,Sejny, Wojska Polskiego 
Janiszewscy Wacława Ignacy,Sejny, Woj Polskiego
Wydra Janina Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Chatkowscy Sabina Lech,Sejny, Wojska Polskiego 
Wilkiel Jadwiga Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Ragiel Józef,Sejny, Wojska Polskiego
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INTENCJE MSZALNE   17 - 31.03.2019
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 17 marca 2019
07:00 +Irena Bielecka (gr)
08:30 +Józef +Anna Tomkiewicz i rodzice
10:00 +Jadwiga +Stanisław Sulżyńscy
11:30 Za parafian
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Dziękczynna i o 

błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla ks. Probosz-
cza w dniu imienin

12:00 KRASNOWO: +Feliks (6mc) +Feliksa (35 rocz.) 
Dzimida

13:00 LT: +Witold Buraczewski (4mc)
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Stanisław Sulżyński (rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 18 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Genowefa Pietkiewicz (10mc)
08:00 +Józef +Władysława i zm. Ogórkis
08:00 +Józef +Leokadia Jodango
08:00 +Józef +Zofia Rutkowscy
08:30 Egzekwie: +Józef +Józef +Genowefa Luto
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Jan Berezecki (6mc)
17:30 +Edwin (4mc) +Wacława +Rafał i z r. Rupińskich
17:30 +Józef
WTOREK, 19 marca 2019
uroczystość św. józefa oblubieńca nmp
06:30 +Irena Bielecka (gr)
06:30 +Józef +Józef +Anna i z r. Popiel
08:00 +Józef Radzewicz
08:00 +Józef Matusiewicz
10:00 +Alina Ogórkis (gr)
10:00 +Marianna (5 rocz.) +Kazimierz Chmielewscy
17:30 +Józef Polens
17:30 +Józef i z r. Ziniewiczów
17:30 +Józef +Anna +Witold Grudzińscy
17:30 +Józef Tympalski +Józef Malinowski
ŚRODA, 20 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
06:30 +Helena Gajdzińska (9mc)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Józefa Sidorowicza w 85 rocz. urodzin 
08:00 +Teresa Hołubowicz (10 mc)
08:00 +Henryk +Dariusz i z rodz. Namiotko
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Józef +Józef Makarewicz +Józef Ambrosiewicz
17:30 +Donata Moroz (3mc)
17:30 +Józef Ryszard Grzybowski
CZWARTEK, 21 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Zenona Piliczewska (6mc)
08:00 +Witold Lewkiewicz (5mc)
08:00 +Józefa +Dominik Andrukanis
08:00 +Józef Czakis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Janiny 

Dziemitko w 80 rocz urodzin
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Józef +Aleksandra +Wacław + Józefa 
 z rodz. Ogórkisów

17:30 +Sabina Nicewicz
PIĄTEK, 22 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Helena (14rocz.) +Witold (4rocz.) Wyżlańscy
08:00 +Julia (45 rocz.) +Sławomir (19 rocz.) Janowicz
08:00 +Antoni Uminowicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Walde-

mara Ziniewicza w 55 rocz. urodzin
17:30 +Jadwiga Adukowska (1 rocz.)
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Józef  Łostowski
SOBOTA, 23 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Jan Sidor +Władysława +Stefan Pietranis
08:00 +Helena +Marian +Józef Zielińscy +Krystyna 

Gruszczyńska +Marianna +Michał Sip
08:00 +Aleksandra Faszczewska
09:00 LT egzekwie: +Antanas ir Aniela Kosa (8 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ryszardy 

Fidrych w 70 rocz. urodzin
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Marian Ciszewski +Anna +Jacenty
17:30 +Jan (19 rocz.) i z rodz. Maksimowiczów i 

Wirbałów
NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 24 marca 2019
07:00 +Irena Bielecka (gr)
08:30 +Józefa (18 rocz.) +Mieczysław Marczewscy 

+Franciszek +Franciszka Kryścio
10:00 +Leokadia i z rodz. Łepkowskich
11:30 Za parafian
11:30 +Janina Kap (1 rocz.)
11:30 +Józef (11rocz.) +Stanisław i z rodz. Maksimo-

wiczów
Krasnowo: +Irena Skupska (1 rocz.)
13:00 +Juozas (4mc) +Antanas +Janina (12 rocz.)
13:00 +Pečiuliu,sm. mir.+Vinca Makauska
13:00 +Ona ir Jurgi Zubavičius bei sielas kenčiančias 

skaistykloje
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
PONIEDZIAŁEK, 25 marca 2019
uroczystość zwiastowania pańskiego
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Janina Bartoszewicz (7 rocz.)
08:00 +Ludwik +Anna Wichert
10:00 +Bernard (19 rocz.) +Janina Makarewicz 
 +Andrzej Konewko
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB dary 

Ducha Świętego i zdrowie dla Eweliny Gibas w 
18 rocz. urodzini dla rodziny

17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Danuty 
w 55 rocz. urodzin i dla rodziny

17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Zofia Waboł (11mc)
WTOREK, 26 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Konrada 

Janowicza w 47 rocz. urodz.
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08:00 +Stefania Ordowska (11 rocz.)
08:00 +Jadwiga +Mieczysław Bulwin
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Józef +Bronisława Andrulewicz +Marek Sapiega
17:30 +Tomasz Koneszko (10 rocz.)
17:30 +Władysława +Józef Lauda
ŚRODA, 27 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Agnieszki
08:00 +Stanisław Łejmel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Albin +Anna Sikorscy
08:00 +Ireneusz Kluczyński (10 rocz.)
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Aleksandra Faszczewska
17:30 +Waldemar Budowicz 
17:30 +Dariusz Mazurkiewicz (2 rocz.)
CZWARTEK, 28 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 +Janina Piotrowska (14 rocz.)
08:00 +Bernard Kobeldis (8mc)
08:00 +Petronela +Jerzy i z rodz. Gryguć
08:00 +Romuald Jankowski (6mc)
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Józef Krywanis (6mc)
17:30 +Stefan Sikorski (16 rocz.)
17:30 +Marian Gobczyński (10 rocz.)
PIĄTEK, 29 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)

08:00 +Marianna Szafranowska (4mc)
08:00 +Teresa Senda (2 rocz.)
08:00 +Helena Markiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Julian Krzywak (7mc)
17:30 +Leokadia Zdancewicz (5 rocz.)
17:30 +Józef Palanis (2mc)
SOBOTA, 30 marca 2019
06:30 +Irena Bielecka (gr)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Czesławy Brunejko w rocz. urodzin
08:00 +Mieczysław Balewicz +Małgorzata +Andrzej
08:00 +Zygmunt Rzeniecki (13 rocz.)
08:00 +Jerzy Rogucki (14 rocz.)
17:30 +Alina Ogórkis (gr)
17:30 +Józef Werelich (1 rocz.)
17:30 +Janina Klimko (15 rocz.)
17:30 +Józef Kostrzewski (1 rocz.)
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 31 marca 2019 

REKOLEKCJE
07:00 +Czesława Ciesińska (8 rocz.)
08:30 +Józefa +Józef Baranowscy
10:00 +Paweł +Witold i dziadkowie
11:30 Za parafian
11:30 +Dariusz Sapiega (miesiąc od pogrzebu)
13:00 KRASNOWO:
13:00 LT: 
17:30 +Alicja +Franciszek +Maria Tujakowscy 
 i z r. Romanowskich +Andrzej Korzecki

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, 

duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Po Mszy Świętej zbierane 
są ofiary na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy. 

Przypominamy wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu znajduje swoje 
najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a 

w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych na-
bożeństwach: Droga Krzyżowa w piątki o godz. 16.00 dla dzieci i młodzieży, o 17.00 dla wszystkich i po 

Mszy św. wieczornej w języku litewskim oraz Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.00 z kazaniem pasyjnym. 

Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w ostatnią niedzielę marca, czyli 31 marca i trwać będą do środy 
włącznie, 3 kwietnia. Rekolekcje poprowadzi O. Radosław Tomczak z Niepokalanowa. Już planujmy sobie 

udział w rekolekcjach, bez nich nie ma owocnego przygotowania do świąt paschalnych.

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP obchodzić będziemy we wtorek 19 marca. Jest On Patronem 
Kościoła, a szczególnie mężów i ojców ucząc ich dojrzałości i odpowiedzialności za rodzinę, za dobre 

katolickie wychowanie dzieci i troskę o nie. Jest On także Patronem dobrej śmierci, warto powierzyć temu 
przemożnemu Patronowi również kres swojego życia, kiedykolwiek to nastąpi. Msze Święte jak każdego 
dnia, ale będzie dodatkowa Msza św. o godz. 10.00.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy obchodzić w poniedziałek, 25 marca. Z  tym dniem 
związany jest Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszyst-

kich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Deklaracje wyłożone są na stoliku 
za ławkami. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszach św. o 
godz. 10.00 i 17.30.

Informacja dla fotografów i kamerzystów, którzy dokumentują uroczystości liturgiczne w kościele - specjalny 
kurs dla nich będzie w Ełku, w sali Kurii Biskupiej na Placu Katedralnym 3o marca i 13 kwietnia. Wcześniej 

trzeba się zapisać - albo bezpośrednio do Kurii lub za pośrednictwem proboszcza.
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
31.03 - 03.04.2019 r.

Myśl przewodnia:  W mocy Bożego Ducha

NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU – 31 marca 2019 r.
07.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08.30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
10.00 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
11.30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
13.00 – Krasnowo (kaplica dojazdowa)
13.00 - Msza św. w języku litewskim
17:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.30 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
PONIEDZIAŁEK – 01.04.2019 r. 
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci kl. I-VI
10:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
10:00 ŻEGARY: Msza św. w języku litewskim
11:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży (ZSO, ZSCKR, kl. VII,VIII i Gimn.)
13:00 - Msza św. z kazaniem w języku litewskim
17:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet
WTOREK – 02.04.2019 r.  
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci kl. I-VI (naboż. pokutne i spowiedź)
10:00 - Msza św. z kazaniem dla starszych i chorych
11:30 - Spotkanie dla młodzieży (ZSO, ZSCKR, VII, VIII, Gimn.) 
 – nabożeństwo pokutne i spowiedź
13:00 - Msza św. z kazaniem w języku litewskim
17:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn
ŚRODA – 03.04.2019 r.  
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08:30 - Msza św. z udziałem dzieci kl. I-VI
10:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11:30 - Msza św. z udziałem młodzieży (ZSO, ZSCKR, kl. VII, VIII, Gimn.)
13:30 KRASNOWO: Msza św. z kazaniem (dzieci ze Szkoły w Krasnowie) 
17:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Sakrament pokuty: codziennie na pół godziny przed Mszą św.

Rekolekcje prowadzi O. Radosław Tomczak, franciszkanin z Niepokalanowa.  
Prosimy wszystkich już dziś o modlitwę za księdza rekolekcjonistę, za siebie  i za wszystkich którzy podejmą 
się trudu odprawienia rekolekcji.

Chorych i starszych, ktrych nie odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca i którzy nie mogą w żaden sposób 
uczestniczyć z nami w rekolekcjach w kościele, odwiedzimy w sobotę, 6 kwietnia w godzinach przedpoudnio-
wych. Adresy tych osób prosimy zgłaszać w zakrystii.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

chrystus boleściwy z raciborza

W kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzci-
ciela w Raciborzu – Ostrogu znajduje się 

wizerunek Chrystusa Boleściwego. Wizerunek 
Chrystusa Boleściwego z Ostrogu pochodzi 
prawdopodobnie z końca XVII wieku, choć 
istnieją teorie mówiące, że jest znacznie star-
szy. Obraz jest przed-
stawieniem Chrystusa 
w typie ikonograficz-
nym zwanym „Vir Do-
lorum” (Mąż Boleści). 
Wizerunek Chrystusa 
Boleściwego odnosi się 
do momentu, kiedy Je-
zus jest już zmartwych-
wstały ale jeszcze „nie 
w chwale”. Zwykle po-
stać Jezusa jest przed-
stawiana w nagiej pół-
postaci, z koroną cier-
niową. Sam Chrystus 
ukazuje nam ranę w 
boku z przebitym ser-
cem. Można również 
spotkać się z pojęciem 
wizerunku Chrystusa 
Pięciorańskiego (choć 
wizerunki zwykle nie 
przedstawiają ran na 
stopach Jezusa). W 
niektórych odmianach 
tego typu ikonogra-
ficznego – Chrystu-
sowi towarzyszą narzędzia męki pańskiej lub 
kielich przykładany do rany w boku. Ciekawym 
dodatkiem do tego typu wizerunków bywają 
szarfy zawierające fragmenty z Pisma Świętego 
lub inne sentencje pozwalające wiernym lepiej 
zrozumieć ewangeliczny sens obrazu. Chrystus 
pokazuje cenę zbawienia, którą zapłacił kierując 
się miłością do człowieka. Nie jest to więc „Ecce 
Homo”, czyli „oto człowiek” pozostający przed 
ostateczną męką, ale już Bóg-Człowiek odku-
piciel i zwycięzca. Wizerunki „Vir Dolorum” 
pojawiły się w sztuce bizantyjskiej w XII wieku a 

następnie ten typ przedstawienia został zaadop-
towany wieku przez sztukę zachodniochrześci-
jańską od XIV wieku. W Polsce wizerunki tego 
typu stały się znane już od XV wieku (przywę-
drowały z Czech i Śląska) i można je spotkać do 
dziś w wielu kościołach, klasztorach czy muze-

ach. Najbardziej znane 
przykłady to: gotycki 
obraz Pana Jezusa Pię-
ciorańskiego w Wieru-
szowie, Kościół Naro-
dzenia NMP w Pieko-
szowie, Kościół pw. św. 
Antoniego Pustelnika 
w Męcinie, Kościół pw. 
św. Jana Chrzciciela w 
Zielonce Pasłęckiej, 
Klasztor Sióstr Norber-
tanek – Sanktuarium 
Męki Pańskiej w Im-
bramowicach, Parafia 
pw. Zwiastowania Pań-
skiego w Izdebkach.
W Sejnach możemy 
podziwiać dwa obra-
zy „Vir Dolorum”. W 
obu obrazach możemy 
przeczytać sentencje 
wypisane na szarfie za-
wierające liczne archa-
izmy językowe: 
„Patrz Grzejśniku Com 
cierpiał zatwy niepra-

woiśći. Dałem Bok moj Otwożyć Kutobie z 
miyłośći”. 
Do prezentacji wybrałem obraz, który ma z tyłu 
odręcznie napisany opis. Był on w 1899 roku 
prezentem ślubnym a poprzednia właścicielka 
potwierdziła, że obraz należał do jej prabab-
ki, mieszkającej w okolicach Opola. To piękna 
tradycja, o której również wspominał ks. prałat 
Zbigniew, kiedy podczas jednego ze ślubów w 
bazylice sejneńskiej do ołtarza przyniesiony był 
święty obraz należący do panny młodej. 
   Marcin Błaszczyk


