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Pasja, czyli sceny Męki Pańskiej
w wykonaniu Teatru z Łomży
w niedzielę, 7 kwietnia
godz. 18.00 w naszej bazylice
Chrystus Bielański (Galeria malarstwa w Klasztorze)

PRAWDY WIARY ...
Boża miłość jako fundament nadziei

W

powołaniu do istnienia tego, co nie istnieje (Rz 4,17), zaczyna się objawiać Boża miłość i moc. Miłość,
ponieważ stworzenie jest wolnym aktem Boga: Bóg stwarza tylko to, w czym ma upodobanie, co
sprawia Mu radość. Zważywszy na to, Bóg zdecydował się na akt stworzenia, nie istniało nic, można
powiedzieć, że nie był On niczym uwarunkowany
ani do niczego przymuszony. Dlatego motywem
dzieła stworzenia jest miłość. Wszystko, co istnieje,
a w szczególności istota ludzka, opiera się na
miłości:„Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym
się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał
coś w nienawiści, nie byłbyś tego ukształtował.
Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie
chciał? Jak by się zachowało to, czegoś by nie
wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko
twoje, Władco, miłujący życie!”(Mdr 11,24-26). Jeśli Bóg jest miłośnikiem życia i przede wszystkim
miłuje ludzi, a każda istota ludzka jest dla Niego
prawdziwą radością (por. Prz 8,31), to można od Jego miłości spodziewać się wszystkiego, gdyż prawdziwa miłość jest bezgranicznym, bezwarunkowym oddaniem; oddaje wszystko to, co ma i co może dać.
Jest jednak coś więcej, o czym należy powiedzieć w odniesieniu do miłości, jako podstawy nadziei. Ta
miłość w swojej ostatecznej postaci ukazała się w Jezusie Chrystusie. Dlatego możemy mieć nadzieję
pewną i niezawodną, gdyż Bóg nas umiłował i miłuje w Jezusie Chrystusie. Nic „nie zdoła nas odłączyć
od miłości do Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8,39, por. Rz 8,31-39).
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM - ROZWAŻANIA
2 kwietnia Mt 21,33 - 46 Jak stać się dziedzicem Królestwa Bożego? Przynosząc dobre
owoce nawrócenia. Pozwolić na to, by Bóg zebrał dobre plony mojego życia. Zgodzić się
na Jego interwencję w mojej codzienności. Jeśli po ludzku stajemy się przegrani, w Bożych
oczach, to, co przeżywamy, jeśli się na to godzimy, może stać się drogą przemiany wielu.
7 kwietnia Mt 18,21 – 35 Doświadczenie bezsilności , gdy zawiodły już wszystkie ludzkie
sposoby radzenia sobie z tym, co trudne w nas lub obok nas, jest wezwaniem do tego, aby
jeszcze bardziej zaufać Bogu. Zmiana myślenia rozpoczyna się od wejścia w mentalność
przebaczenia okazanego zawsze drugiemu człowiekowi.
10 kwietnia J 3, 14 – 21 Bóg, który jako pierwszy okazał mi swoją miłość, posyłając na świat
swojego Syna. On wywyższony na Krzyżu ofiarował siebie Ojcu za grzech całego świata.
Ja jestem tym grzesznikiem, za którego umarł Chrystus. On umarł za mnie i dla mnie. Bóg
o mnie nie zapomniał, tylko czy ja nie zapominam o tym, co On dla mnie uczynił i czyni?

2

SIEWCA

MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU – 31 marca

P

ewien człowiek
miał dwóch synów. Młodszy rzekł
Łk 15, 1-3.11-32
do ojca: „Ojcze, daj
mi część majątku,
która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek
między nich. Niedługo po tym młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam
roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy
wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i
przystał do jednego z obywateli owej krainy a ten
posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął
on napełnić swój żołądek strąkami, które jadły świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił
się i rzekł: „Iluż to najemników mego ojca ma pod
dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się
i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie
jestem godzien nazywać się twoim synem; uczyń
mię choćby jednym z najemników”. Wybrał się więc
i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko,
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł
naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował
go. A syn rzekł do niego:„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do
swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą suknię
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i
sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i
zabijcie; będziemy ucztować i bawić się, ponieważ
ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął , a
odnalazł się”. I zaczęli się bawić.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
samym centrum rzeczywistości nawrócenia
znajdują się słowa: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie”. Bez tych słów nie ma nawrócenia, a
człowiek nie może prawdziwie wejść w Tajemnicę
Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, aby zaczerpnąć z niej owoce Odkupienia i Łaski.
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NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU – 7 kwietnia

J

ezus udał się na
Górę Oliwną, ale
o brzasku zjawił się
J 8, 1-11
znów w świątyni.
Wszystek lud schodził
się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni
w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu,
kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W
Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A
Ty co mówisz». Mówili to, wystawiając Go na próbę,
aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy
się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu
Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest
bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem».
I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to
usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić,
poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się
, rzekł do niej: «Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie
potępił?» A ona rzekła: «Nikt, Panie!». Rzekł do niej
Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili
już nie grzesz».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

T

a krótka wymiana słów między Jezusem a kobietą, którą ocalił od ukamienowania, jest bardzo
bogata w znaczenie. Jezus pyta tylko o wykonanie
wyroku. „Potępienie” oznacza tu odrzucenie osoby
z powodu zła moralnego. Tak więc Jezus stwierdza:
Ci ludzie nie mogli cię odrzucić z powodu twojego
grzechu, ponieważ uświadomili sobie, że sami są
grzesznikami. Pozostaje jednak sprawa twojego
grzechu. Ten grzech może przyczynić się do zerwania twojej więzi z Bogiem, do twojego potępienia.
I dlatego nie grzesz więcej! Ja ciebie nie potępiam.
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POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (24)
Kościoły i kaplice w Parafii Sejneńskiej

Kościół św. Anny w Gibach

O

becny kościół pierwotnie był molenną bezpopowców wzniesioną w 1913 r. w miejscowości Pogorzelec.
W latach 1913–1941 roku świątynia służyła jako dom modlitwy staroobrzędowców. Później opuszczona.
W roku 1982 proboszcz sejneński Ks. Stanisław Rogowski, uzyskawszy niezbędne zezwolenia, podjął trud
rozebrania molenny i wykorzystanie uzyskanego drewna na postawienie kościoła w Gibach, które wówczas
należały do Parafii Sejneńskiej. Zebrano materiały budowlane i rozpoczęto budowę, przy znaczącym zaangażowaniu społeczności Gib i okolic. Ks. Rogowski był wielokrotnie widziany na rusztowaniach. Budowę,
wykończenie i wyposażenie kościoła zakończono w połowie 1983 roku. Konsekracji kościoła filialnego Parafii
Sejneńskiej pod wezwaniem św. Anny w Gibach 25 września 1983 roku dokonał bp Juliusz Paetz, biskup
łomżyński. Wybudowano dom parafialny. W 1992 roku została erygowana Diecezja Ełcka, w skład której
wszedł Dekanat Sejneński. Parafię Giby 29 czerwca 1992 roku ustanowił Ks. bp Wojciech Ziemba Biskup
Ełcki. Pierwszym proboszczem parafii został Ks. Zenon Parakiewicz, długoletni wikariusz sejneńskiej parafii.
								Eugeniusz Klimaniec

Papieskie Intencje Modlitwy – kwiecień 2019
Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach
wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA IVWIELKIEGO POSTU, 31 marca 2019
Słowo Boże: Joz 5,9-12; 2Kor 5,17-21; Łk 15,1-32
PONIEDZIAŁEK, 1 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 65,17-21; J 4,43-54
WTOREK, 2 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 47,1-9.12; J 5,1-3.5-16
Rocznica(2005)odejściadoDomuOjcaśw.JanaPawłaII
ŚRODA, 3 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 49,8-15; J 5,17-30
CZWARTEK, 4 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Wj 32,7-14l J 5,31-47
Pierwszy czwartek miesiąca - modl. za kapłanów
PIĄTEK, 5 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Mdr 2,1. 12-22; J 7,1-2.10.25-30
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 6 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 11,18-20; J 7,40-53
Pierwsza sobota miesiąca
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 7 kwietnia
Słowo Boże: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
Taca na Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 8 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 13,41-62; J 8,12-20
WTOREK, 9 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Lb 21,4-9; J 8,21-30
ŚRODA, 10 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 3,14-20.91-95; J 8,31-42
9. rocznica Katastrofy Smoleńskiej
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CZWARTEK, 11 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 17,3-9; J 8,51-59
PIĄTEK, 12 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 20,10-13; J 10,31-42
SOBOTA, 13 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 37,21-28; J 11,45-57
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
NIEDZIELA PALMOWA, 14 kwietnia 2019
Słowo Boże: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 23,1-49
PONIEDZIAŁEKWIELKIEGOTYGODNIA,15kwietnia
Słowo Boże: Iz 42,1-7; J 12,1-11
WTOREK WIELKIEGO TYGODNIA, 16 kwietnia
Słowo Boże: Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
92. urodziny papieża seniora Bendedykta XVI
ŚRODA WIELKIEGO TYGODNIA, 17 kwietnia
Słowo Boże: Iz 50,4-9; Mt 26,14-25
WIELKI CZWARTEK, 18 kwietnia

Msza Wieczerzy Pańskiej

Słowo Boże:Wj 12,1-8.11-14; 1Kor 11,23-26; J 13,1-15
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 19 kwietnia
Liturgia Męki Pańskiej
Słowo Boże: Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16.5,7-9;
J 18,1-19,42
WIELKA SOBOTA, 20 kwietnia

Wigilia Paschalna

Słowo Boże: Rdz 1,1-2,2; Rdz 22,1-18; Wj 14,15-15,1;
Iz 54,4-14; Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-28;
Rz 6,3-11; Mt 28,1-10
SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
		PARAFIALNE
R

ekolekcje wielkopostne mają nas przygotować na najważniejsze święta w ciągu całego roku jakimi są
święta paschalne, a więc Wielkanoc. Dlatego dla każdego katolika jest to ważny czas, czas dla Boga i
dla siebie. Umieśćmy program rekolekcji w zasięgu naszego wzroku. Spotkania rekolekcyjne będą od jutra
do środy: dla wszystkich 6.30, 10.00 i 17.30; nauka stanowa dla kobiet w poniedziałek po wieczornej Mszy
św., a dla mężczyzn we wtorek po wieczornej Mszy św.; dla dzieci o 8.30; dla młodzieży o 11.30; w języku
litewskim - poniedziałek i wtorek o 13.00, w Żegarach w poniedziałek o 10.00; w Krasnowie w środę o 13.30.
Sakrament pokuty codziennie na pół godziny przed Mszą św., dzieci i młodzież przystąpią do spowiedzi
świętej we wtorek w czasie nabożeństwa pokutnego. Chorych, których nie odwiedzamy w pierwsze piątki,
odwiedzimy z Najśw. Sakramentem w sobotę, 6 kwietnia przed południem. Prosimy o adresy w zakrystii.
Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 16.00
dla dzieci i młodzieży, dla wszystkich o g. 17.00, w języku litewskim po Mszy św. wieczornej. Gorzkie
żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00.
tym tygodniu pierwsze dni nowego miesiąca: jak zawsze zachęcamy do udziału w modlitwie tych
dni: w pierwszy czwartek będziemy modlić się za kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego, w pierwszy piątek będziemy pokutować za grzechy i prosić o miłosierdzie dla siebie i
innych grzeszników, przed południem odwiedzimy starszych i chorych w domach, po południu będzie Msza
św. o 16.00 dla dzieci i młodzieży z drogą krzyżową (spowiedzi nie będzie, bo będziemy po rekolekcjach,
a więc przyjmiemy Komunię św.); pierwsza sobota to dzień Matki Bożej - zapraszamy na wieczorną Mszę
św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z medytacją i różańcem.
asja to sceny męki Pańskiej, będziemy mieli niezwykłą okazję przeżyć to wydarzenie w przyszłą niedzielę,
7 kwietnia po wieczornej Mszy św., a więc o godz. 18.00. Pasja będzie wystawiona przez aktorów Teatru
z Łomży. Wstęp oczywiście wolny, zachęcamy wszystkich, dzieci młodzież i dorosłych na to wydarzenie.
radycyjna Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta przejdzie w Niedzielę Palmową, 14 kwietnia o
godz.19.00 Niech cała nasza Parafia, a więc mieszkańcy miasta i wiosek zgromadzą się przed naszą
bazyliką, aby w skupieniu, prowadzeni przez rozważania męki Pańskiej przejść ulicami naszego miasta
zatrzymuąc się przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej. Zapraszamy szkoły, samorządy, formacje
mundurowe: policję, straż pożarną i graniczną, urzędy, stowarzyszenia, wspólnoty do aktywnego włączenia
się w to niezwykłe nabożeństwo, niesienie krzyża i pomoc organizacyjną. Na to nabożeństwo przynieśmy
ze sobą światło – znicze. Poszczególne formacje i wspólnoty pragnące nieść krzyż proszone są o zgłoszenie
się do ks. Kamila.
Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Msze św. o 8.30; 10.00 i 11.30 będziemy rozpoczynać na zewnątrz świątyni od poświęcenia palm, a następnie procesyjnie wejdziemy do
świątyni na dalszy udział w Eucharystii. Trwa konkurs na najwyższą i najpiękniejszą palmę - rozstrzygnięcie
na koniec Mszy św. o godz. 10.00.
eźmy udział w liturgii Triduum Paschalnego, które rozpocznie się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek o godz. 19.00. Tego dnia nie będzie żadnej innej liturgii, kapłani i liturgiczna służba ołtarza
przed południem zgromadzą się w katedrze, aby z całym prezbiterium Kościoła Ełckiego wziąć udział we Mszy
Krzyżma, w czasie której zostaną poświęcone święte oleje używane do udzielania sakramentów świętych;
W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii - rano o 7.00 zapraszamy na Jutrznię, a więc wspólną poranną
modlitwę. Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.00; Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę o 19.00 – przynieśmy
na tę liturgię świece i naczynie na wodę święconą. Program tych dni znajdziemy w „Siewcy”.
d Wielkiego Piątku rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Wspólnotowo będziemy modlić
się o godz. 15.00 odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
ancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu czynna będzie we wtorek i środę w zwykłych godzinach, a
więc od 9 do 10.30 i od 15.30 do 17.00.
atecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci, które otrzymają ten sakrament na Wielkanoc
będzie we wtorek, 16 kwietnia o godz. 16.45. w domu parafialnym.

W
W
P
T

W
W
O
K
K

Nr 251/2019

5

„To nie krzyż się chwieje, to świat się chwieje i toczy. K
- napisał sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński w liś

Z nauczania Papieża
Franciszka

WIELKI TYDZIEŃ

K

ościół skłania się do refleksji nad Panem,
który nie zapomina, nad naszym Bogiem
wiernym. I rzeczywiście powtarzaliśmy w Psalmie (104): „Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu”. Pan, „nigdy nie zapomina, nigdy, bo On
jest wierny, nie może nie być wierny – On jest
wiernością”. W Księdze Rodzaju (17, 3-9) – jest
mowa o zmianie imienia Abrahama, kiedy Pan
mówi do niego: „Oto moje przymierze z tobą”.
Zatem Bóg nie zawrze przymierza „z tamtymi,
nie – z tobą”. Oto więc „Pan zawiera przymierze
z Abrahamem, przymierze, które się będzie poszerzało, wydłużało; w historii stanie się ludem
– ludem, który wiele się dopuścił”. Zresztą„znamy te grzechy ludu”. „Wielokrotnie na pustyni,
po wyzwoleniu z Egiptu, bałwochwalstwo, to
robił lud” .A jednak, „Pan jest wierny”. Kościół
chce nam ukazać na początku Wielkiego Tygodnia: pójdziemy w drogę z Panem wiernym,
który nas wybrał, który wybrał mnie i o mnie nie
zapomina, gdyż On miłuje tą głęboką miłością,
która nie pozwala o sobie zapomnieć. Właśnie
„to jest wierność Boga”. Taka jest miłość Boga
jak miłość mamy. Bóg nigdy o nas nie zapomina, nigdy, nie może, jest wierny swojemu przymierzu. „On nie zapomina o tobie, bo miłuje
tą miłością głęboką i jest ojcem i matką – to
wszystko”. I właśnie „z tą miłością wchodzimy
w Wielki Tydzień”.
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BÓG POBŁO
ŚWIAT K
Ks. Paweł Siedlanowski

B

yły to czasy niespokojne, naznaczone radykalnymi zmianami, zarazem potwierdzające nieodmienność Bożych wyroków. Pokazujące, że pośród
niestałości, burz dziejowych, Bóg jest Tym, który
– jako jedyny – gwarantuje trwałość ludzkiego losu.
Profetyzm Prymasa Tysiąclecia ma swoje odzwierciedlenie także w naszych czasach.

Przyjąć krzyż

Triduum Paschalne to najważniejsze dni w roku. Od
ich właściwego zrozumienia zależy jakość naszej
wiary. Prawdziwa – rodzi się tam, gdzie obumierają
iluzje, zbyt ludzkie wyobrażenia o Bogu, rozumianym„na ludzki obraz i podobieństwo”. Pod krzyżem
rozum, wola, nadzieja dochodzą do granic swoich
możliwości poznawczych. Zbyt mała jest nasza zdolność miłowania, abyśmy mogli poznać jej Boską
miarę: gotowość do ogołocenia i ofiary. Przyjąć krzyż
nie znaczy jedynie przytaknąć rozumem zbiorowi
prawd zapisanych w Ewangelii, zaakceptować jego
fakt jako dziejowa konieczność, wypełnienie się Bożych obietnic,
czy pochylić
się nas stacjami Drogi
Krzyżowej –
uczył św. Jan
Paweł II. To za
mało. Trzeba
otworzyć nań
przestrzeń
swojego życia, wejść w
wydarzenie
Golgoty i
przyjąć jej
logikę jako
klucz do zrozumienia siebie, własnego
losu.
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Krzyż stoi!”
ście pasterskim w 1957 roku.

OGOSŁAWIŁ
KRZYŻEM
W krainie krzyży

Niedługo minie 38 lat od śmierci Prymasa Tysiąclecia. Jak wyglądałaby nasza Ojczyzna, polski Kościół,
gdyby nie jego posługa, konsekwencja, nieugięta
postawa w obronie krzyża, silna wiara i miłość do
Maryi? Powtarzał, że„każda miłość prawdziwa musi
mieć swój Wielki Piątek”. Iluż tych„Wielkich Piątków
doświadczył w swoim życiu? Internowanie, więzienie, intrygi, próby rozbijania Kościoła od wewnątrz,
zaprzęganie potężnej machiny komunistycznej propagandy w sianie nienawiści i kłamstwa. „Jesteśmy
przyzwyczajeni w tej „krainie krzyży” do dźwigania
krzyża – mówił w homilii w 1981 r. (Krzyż naszą
nadzieją). Krzyż ma liczne wymiary, dźwiganie go
jest nieodłącznym udziałem narodu, rodziny, osoby ludzkiej, łączy się z przeróżnymi zadaniami na
szczeblach naszego życia. Ale to co najważniejsze,
co jest szkołą dźwigania krzyża, to przede wszystkim
dźwiganie krzyża godności człowieka.

To nie krzyż się chwieje

Dziś nie brak ludzi, którzy wieszczą koniec chrześcijaństwa. Na
dowód tego
pokazuje się
obrazy burzonych kościołów, świątyń
zamienianych
na puby i dyskoteki, całych
społeczeństw,
które żyją tak,
jakby Boga
nie było, zapominając dodać, że efektem odrzucenie Chrystusa i
Jego Ewangelii jest strach i
przerażająca
pustka.
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Modlitwa wstawiennicza
niesie nadzieję

N

ietrudno zauważyć, jak wiele razy w Piśmie Świętym jest mowa o modlitwie wstawienniczej. Takiej modlitwy potrzebuje wielu ludzi. Kiedy modlimy
się za innych zmieniamy też siebie. Kształtujemy
w sobie miłość, miłosierdzie, współczucie, ufność,
szczerość, wytrwałość, nadzieję czy pokorę. Nieważne, czy nasza wiara jest dojrzała, czy niedojrzała. Bóg
obiecuje nam wszystkim: „Będziecie Mnie szukać i
znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać
z całego serca” (Jr 29, 13). To właśnie tego rodzaju
szczerość i wytrwałość wprowadza nas w Bożą obecność, pozwalając uzyskać łaski dla nas samych oraz
za tych, za których się modlimy.
Możemy prosić Boga o wszystko, w każdym czasie
i w każdej sytuacji. Nasze modlitwy przekraczają
wszystkie bariery. Wnoszą uzdrawiający dotyk Boga
w życie niezliczonych ludzi. Poprzez modlitwę wstawienniczą możemy przychodzić z pomocą każdemu, kto jest w potrzebie. „Ja za nimi proszę (…) i
za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we
Mnie” (J17,9.20). Jezus wypowiedział te słowa w
noc przed swoją śmiercią, podczas Uczty paschalnej
spożywanej ze swoimi uczniami, na krótko przed
wejściem do Ogrodu Oliwnego. Sam fakt, że Jezus
zaczął się modlić, nie jest niczym zaskakującym.
Modlił się przecież stale. Trwał zawsze w bliskości
Ojca, aby móc otwierać się na Jego wolę i mieć
ufność w Jego miłość. Zaskakujące natomiast jest
to, o co się modlił w nocy. Prosił za swoich uczniów
i prosił za każdego z nas.
Ponieważ modlitwa przemienia ludzi, znajdźmy czas
na codzienną modlitwę wstawienniczą. Módlmy
się w intencjach, jakie leżą nam na sercu. Bądźmy
wytrwali i nie ulegajmy zniechęceniu. Bóg pragnie,
abyśmy przychodzili do Niego ze wszystkimi swoimi
sprawami, szukając pomocy i prowadzenia. Czasem, odpowiadając na nasze prośby, Bóg rozwiązuje
problem od razu, ale czasem pozwala nam samym
szukać rozwiązania, abyśmy wzrastali i dojrzewali.
-Irena -

„Krzyż stoi!” I stał będzie. Tak jak do końca czasów
będzie stał Kościół, jego „bramy piekielne nie przemogą”. Triduum Paschalne tę prawdę każdego roku
ponownie wydobywa na światło dzienne! Sam
Bóg w Trójcy Jedyny jest gwarantem owej stałości,
nieludzkie wysiłki. Patrzmy na krzyż i Ukrzyżowanego. Po raz kolejny uświadamiamy sobie zasadniczą
prawdę: nie ma zbawienia bez krzyża. „Nie ma się
co dziwić, gorszyć i niepokoić tym, że Kościół jest
stale krzyżowany; jak Chrystus zwyciężył na krzyżu,
tak i Kościół zwycięża na krzyżu i przez krzyż – uczył
Prymas.
Bóg pobłogosławił świat krzyżem! Pamiętajmy o
tym codziennie.
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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

W OSTATNIM CZASIE :

Zapowiedzi
przedślubne:
Przemysław Sankowski, kawaler, Bubele i Diana
Gałkowska, panna, Strzelcowizna, Parafia Mikaszówka.
Grzegorz Kubrak, kawaler, Kielczany i Anna Skupska, panna, Żegary, oboje Parafia tutejsza.

Odeszli do wieczności:
UPetronela Lemiesz, Sejny
(l. 97) zm. 05/03/2019
UEmilia Wowak, Sejny
(l. 94) zm. 05/03/2019
UHelena Moroz, Sejny
(l. 91) zm. 21/03/2019

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w
czasie kolędy 2019:
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego
Linkiewicz Marta Tomasz,Sejny, Wojska Polskiego
Urbańscy Biruta Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Przezwicka Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Krutul Marian,Sejny, Wojska Polskiego
Rydzewscy Monika Konrad,Sejny, Wojska Polskiego
Grycel Halina Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Łobik Grażyna,Sejny, Wojska Polskiego
Buczyńska Czesława,Sejny, Wojska Polskiego
Stylińscy Alicja Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Misiukanis Wojciech,Sejny, Wojska Polskiego
Domoraccy Kazimiera Witold,Sejny, Woj Polskiego
Nowak Irena Piotr,Sejny, Wojska Polskiego
Ludorf Anna Krzysztof,Sejny, Wojska Polskiego
Popławscy Ewa Konrad,Sejny, Wojska Polskiego
Krzewska Bronisława,Sejny, Wojska Polskiego
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Buraczewscy Maria Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Zdancewicz Wacław,Sejny, Wojska Polskiego
Sojka Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Rutowicz Teresa Arkadiusz,Sejny, Wojska Polskiego
Dzienisiewicz Janina Leonard,Sejny, Woj Polskiego
Lauda Agnieszka Michał,Sejny, Wojska Polskiego
Ciborowscy Agnieszka Artur,Sejny, Wojska Polskiego
Rydzewscy Kamila Dariusz,Sejny, Wojska Polskiego
Plesiewicz Patrycja Maciej,Sejny, Wojska Polskiego
Pietrewicz Marcin,Sejny, Wojska Polskiego
Kowalewscy Halina Bogdan,Sejny, Wojska Polskiego
Tujakowscy Marzena Michał,Sejny, Wojska Polskiego
Jankowiak Teresa Adam,Sejny, Wojska Polskiego
Małkińscy Anna Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Trzaska Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego
Żegarscy Wanda Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Makowska Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Jurkun Renata Romuald,Sejny, Wojska Polskiego
Sidor Alicja Witold,Sejny, Wojska Polskiego
Łebkowska Bogusława,Sejny, Wojska Polskiego
Jurgielanis Marzena Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego
Malinowska Małgorzata,Sejny, Wojska Polskiego
Krakowski Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Łabanowska Celina,Daniłowce
Orzechowscy Janina Antoni,Daniłowce
Stankiewicz Sabina Marian,Daniłowce
Kamińscy Zofia Antoni,Daniłowce
Laskowska Jadwiga,Daniłowce
Janczulewicz Marianna,Daniłowce
Przekopscy Agnieszka Jarosław,Daniłowce
Luto Ewa Krzysztof,Daniłowce
Fiedorowicz Elżbieta Sebastian,Daniłowce
Fiedorowicz Elżbieta Daniel,Daniłowce
Fiedorowicz Jadwiga,Daniłowce
Sidor Helena,Sumowo
Sidor Dominika Andrzej,Sumowo
Wojnowski Marian Renata,Sumowo
Bernatowicz/ Łabanowska Sylwia Krzysztof,Sumowo
Sitko Dorota Maciej,Sumowo
Sławińscy Leokadia Mieczysław,Sumowo
Sławińscy Diana Grzegorz,Sumowo
Jungiewicz Elżbieta Szymon,Sumowo
Staniewicz Alicja Ryszard,Sumowo
Czokajło Janina Marian,Sumowo
Rapczyńscy Wanda Wincenty,Sumowo
Rapczyńscy Henryka Romuald,Sumowo
Stankiewicz Józef,Sumowo
Sienkiewicz Maria Witold,Sumowo
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 31.03 - 20.04.2019
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 31 marca
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: +Vitalija, Eugeniju, Jona, uz Varneliu seimos mir.
13:00 LT:+Anele Sinkeviciute, ir sielas kenciancias
skaistykloje
13:00 LT+Jnina, Albina Simsiku, seimos mir. +Anele,
Kazimieras, Nievuliai, seimos mir.
13:00 LT:+ Ona, Jurgi Markevicius
17:30 +Alicja +Franciszek +Maria Tujakowscy i z r.
Romanowskich +Andrzej Korzecki
PONIEDZIAŁEK 1 KWIETNIA 2019 REKOLEKCJE
06:30 +Konstanty Berezecki (28 rocz.) i rodzice
10:00 +Wacław +Weronika +Władysław +Marian
+Czesław +Henryka z r. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
10:00 +Halina Tympalska (m-c od pogrzebu)
13:00 LT: +Irena Kolis (m-c od pogrzebu)
17:30 +Marianna Twardowska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Albin +Genowefa Macianis
17:30 +Tadeusz Andzel (5 rocz.) i z r. Kunickich
17:30 +Janina Kap (gr)
WTOREK 2 KWIETNIA 2019 REKOLEKCJE
06:30 +Irena Mackiewicz (2 rocz.)
06:30 +Anna Modzelewska (2mc)
10:00 +Albina (38 rocz.) + Antoni Niewulis i rodzice
10:00 +Sebastian Cichanowicz (6 rocz.)
13:00 LT: +Julia Światłowska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Julita Głębocka (6 rocz.)
17:30 +Antoni Skrypko
17:30 +Władysław Cichanowicz (28 rocz) i z rodz.
+Henryk Myszczyński
17:30 +Janina Kap (gr)
ŚRODA 3 KWIETNIA 2019 REKOLEKCJE
06:30 +Antoni + Barbara Trejnowscy
08:30 +Krzysztof Sławiński (4mc)
10:00 +Henryka Staniewicz
11:30 +Alicja Agafonow
13:30 KRASNOWO:
17:30 +Anna Rutowicz (5mc)
17:30 +Stanisława (10 rocz.) +Wacław Draugialis
+Genowefa + Wojciech Sojko
17:30 +Janina Kap (gr)
CZWARTEK 4 KWIETNIA 2019
06:30 +Halina Namiotko (10 rocz.)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i
zdrowie dla Kazimierza w 88 rocz. urodz. i dla
rodziny
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Wacław Jakubowski (6mc)
08:00 +Jan (20 rocz.)+Aniela +Czesław i z r. Wojciechowskich, Malinowskich +Piotr +Albin
17:30 +Halina Lewkiewicz (m-c od pogrzebu)
17:30 +Zofia +Marian +Henryk Makarewicz
17:30 +Helena +Henryk Zubowicz +Matylda Pogorzelska +Tadeusz Falicki
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17:30 +Andrzej Sikorski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Janina Kap (gr)
PIĄTEK 5 KWIETNIA 2019 pierwszy miesiąca
06:30 Dziękczynna i o Boże błog. opiekę MB, zdrowie
dla Olgierda i rodziny
08:00 +Zofia +Wacław Staśkiel +Jadwiga +Mieczysław Bulwin
08:00 +Józef Łostowski (2mc)
16:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Oliwii, Igi,
oraz ich rodziców
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa
(90 rocz. urodz.) i dla Stanisławy w 65 rocz
ślubu i dla rodziny
17:30 +Wiesław Jakubowski (gr)
17:30 +Janina Kap (gr)
SOBOTA 6 KWIETNIA 2019 pierwsza miesiąca
06:30 +Antoni +Anna +Marian z rodz. Malinowskich
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla syna i rodziny oraz o szczęśliwe rozwiązanie problemów
08:00 +Regina Łostowska
08:00 +Maria Jakubowska (5mc)
08:00 +Anna +Wacław +Wiesław Malinowscy
+Adam +Józefa Zajewscy
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jadwigi i
Stanisława i dla rodziny
17:30 +Piotr Skrypko
17:30 +Bożena Gryguć (1 rocz.)
17:30 +Modesta +Stanisław i z r. Masalów
17:30 +Wiesław Jakubowski (gr)
17:30 +Janina Kap (gr)
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU 7 KWIETNIA
07:00 +Janusz Bulwin (8 rocz.)
07:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:30 +Franciszek +Jadwiga i z r. Rybczyńskich
08:30 +Jadwiga +Leonard +Janusz Obuchowscy
+Halina Błaszczak
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ireny Namiotko w 80 rocz. urodz.
10:00 +Paweł +Witold i dziadkowie
11:30 Za parafian
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Aliny
11:30 +Janina Kap (gr)
11:30 +Stanisław +Marianna Moroz
KRASNOWO 12:00 +Alojzy +Anna
13:00 LT +Albertas Grigutis
13:00 LT +Vincas, Tekle Valincai, Aleksandra(m), Praną
Scerbinskai, Stasys, Oną Petuskai
13:00 LT +Stasys, Stefanija, Dominykas, Ievą Karaneckai
13:00 LT: Grigučiu Jonuko uz Sielas kenčiančias
skaistykloje
17:30 +Józef Januszewicz (9mc)
PONIEDZIAŁEK 8 KWIETNIA 2019
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Jerzy Romanowski (m-c od pogrzebu)
08:00 +Leonarda Andrulewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie oraz szczęliwe zdanie matury dla Natalii Bukało
17:30 +Petronela Lemiesz (miesiąc od pogrzebu)
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17:30 +Józef Wołyniec +Gabriela Janczulewicz
17:30 +Mirosław Borciuch (1 rocz.)
17:30 +Janina Kap (gr)
WTOREK 9 KWIETNIA 2019
06:30 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Tadeusza
w 3 rocz. urodz. i dla rodziców
08:00 +Daniel Lewkowicz +Zofia +Józef Rutkowscy
08:00 +Edmund Sapiega (9 rocz.) i rodzice
17:30 +Emilia Wowak (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Szymon Koncewicz (8mc)
17:30 +Marianna +Henryk z r. Radzewiczów
i Dulewiczów
17:30 +Helena +Adam Bałulis
17:30 +Janina Kap (gr)
ŚRODA 10 KWIETNIA 2019
06:30 O nawrócenie Henryki i zdrowie dla Heleny
06:30 +Marian (14 rocz.) +Janusz (26 rocz.) +Marek z
r. Kaufmanów
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bogusławy
08:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:00 +Krystyna Kowalczyk (6 rocz.)
08:00 +Janina (2 rocz.) +Marianna +Antoni z r.
Pachuckich +Helena +Aleksander Letkiewicz
10:00 HOSPICJUM:
11:00 Za poległych w kastrofie pod Smoleńskiem:
parę prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich i
94 osoby delegacji w 9 rocz. śmierci
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja,
TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Maria Plesiewicz (11 rocz.)
17:30 +Sabina Bielewicz (4mc)
17:30 +Janina Kap (gr)
CZWARTEK 11 KWIETNIA 2019
06:30 +Janina Ogórkis( 5rocz.)
+Helena +Jan Januszanis
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jana i
rodz. Kuklewiczów
08:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:00 +Zofia Ołów
08:00 +Roman Wesołowski
17:30 +Bożena Gryguć (1rocz.)
17:30 +Stefania Czakis +Janina Polakowska
17:30 +Antoni Uminowicz (2mc)
17:30 +Antoni +Marianna +Józef z rodz. Plikunasów
17:30 +Janina Kap (gr)
PIĄTEK 12 KWIETNIA 2019
06:30 +Danuta Janiszewska (19 rocz.)
+Danuta Szczepińska
08:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:00 +Krzysztof Jodzis i rodzice
08:00 +Józef Macianis (4mc)
08:00 +Józef (7 rocz.) i z r. Gibasów i Mikłaszewiczów
17:30 +Piotr Dubowski (21 rocz. )
17:30 +Andrzej Krzemiński (4mc)
17:30 +Witold Krejczman (18 rocz.)
17:30 +Antoni Turowicz i rodzice
17:30 +Janina Kap (gr)
SOBOTA 13 KWIETNIA 2019
06:30 +Anna Bobrowska (3 rocz.)
08:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:00 +Józef Jarzębowicz (48 rocz) i z rodziny
08:00 +Józef Jarzębowicz +Aleksandra +Adolf
08:00 +Jan Sabok i rodzice
08:00 +Jan Budzejko (6mc)
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17:30 +Anna Kuklewicz (10 rocz.) +Romuald +Józef
17:30 +Wincenty Kowalewski (12 rocz.)
17:30 +Władysław Kamiński (7mc)
17:30 +Ryszard Maksimowicz (6 rocz.)
17:30 +Janina Kap (gr)
NIEDZIELA PALMOWA14 KWIETNIA 2019
07:00 +Jan Bugielski (2 rocz.)
08:30 +Tomasz Żeladonis (14 rocz.) +Stanisław +Anna
10:00 +Paweł Żegarski (16 rocz)
11:30 Za parafian
11:30 +Wiesław Jakubowski (gr)
11:30 +Janina Kap (gr)
Krasnowo 12:00 +Feliks Dzimida (7mc)
13:00 LT:+Vytautas Buraciauskas (5mc)
13:00 LT:+Maryte Vincas Kmieliauskai
17:30 +Bolesław +Helena Krejczman
PONIEDZIAŁEK WIELKI 15 KWIETNIA
06:30 +Dariusz Sapiega
08:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:00 +Tadeusz +Józef i z r. Rasiulów
08:00 +Józef Leończyk (6mc)
08:00 +Paweł +Piotr Wróblewscy (12 rocz.)
08:00 +Jerzy +Helena Sienkiewicz
17:30 +Janina Kap (gr)
17:30 +Łucja Krutul
17:30 +Marta Staniewicz
17:30 +Jan Kruza (17 rocz.)
17:30 +Henryk (2 rocz.) +Helena +Paweł Kabrońscy
WTOREK WIELKI 16 KWIETNIA 2019
06:30 +Aleksandra Faszczewska (3mc)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Lilii z
okazji urodz. i dla rodziny
08:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:00 +Stanisław (3 rocz.) +Maria i z r. Szyłejko
08:00 +Julia (25 rocz.) i z r. Skrypków i Łebkowskich
17:30 +Janina Kap (gr)
17:30 +Apolinary Szerel (8mc)
17:30 +Jarosław Rapczyński (9mc)
17:30 +Irena Zdancewicz i rodzice +Eugenia Grądzka
17:30 +Wanda Bobrowska +Helena Tomaszycka
ŚRODA WIELKA 17 KWIETNIA 2019
06:30 +Helena Wysocka (8mc)
08:00 +Teresa Hołubowicz (11mc)
08:00 +Genowefa Pietkiewicz (11mc)
08:00 +Wojciech Domoracki (16 rocz.)
08:00 +Alberta Budowicz (4 rocz.)
08:00 +Jerzy Sikorski (2mc)
17:30 +Wiesław Jakubowski (gr)
17:30 +Janina Kap (gr)
17:30 +Sabina (6 rocz.) +Marian i z r. Miszkielów
17:30 +Jan Berezecki (7mc)
17:30 +Edwin (5mc) +Wacława +Rafał i z r. Rupińskich
WIELKI CZWARTEK 18 KWIETNIA 2019
19:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Doroty i Agnieszki i ich rodzin
19:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
19:00 +Janina Kap (gr)
19:00 +Ks. Sylwester i zm. kapłani z naszej Parafii
19:00 +Józef Czakis (2mc)
WIELKA SOBOTA 20 KWIETNIA 2019
19:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
19:00 +Janina Kap (gr)
19:00 +Zenona Piliczewska (5mc)
19:00 +Donata Moroz (4mc)
19:00 +Kazimierz Kujawski
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REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
31.03 - 03.04.2019 r.
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU –
31 marca 2019 r.
07.00 - Msza św. z kazaniem
08.30 - Msza św. z kazaniem
10.00 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
11.30 - Msza św. z kazaniem
13.00 – Krasnowo (kaplica dojazdowa)
13.00 - Msza św. w języku litewskim
17:00 - Gorzkie Żale z kaz. pasyjnym
17.30 - Msza św. z kaz. dla młodzieży
PONIEDZIAŁEK – 01.04.2019 r.
06:30 - Msza św. z kazanie
08:30 - Spotkanie rek. dla dzieci kl. I-VI
10:00 - Msza św. z kazaniem
10:00 ŻEGARY: Msza św. w jęz. litewskim
11:30 - Spotkanie rek. dla młodzieży
(ZSO, ZSCKR, kl. VII,VIII i Gimn.)
13:00 LT - Msza św. z kazaniem
17:30 - Msza św. z kazaniem
Po Mszy św. nauka stanowa dla
kobiet
WTOREK – 02.04.2019 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem
08:30 - Spotkanie rek. dla dzieci I-VI
(naboż. pokutne i spowiedź)
10:00 - Msza św. z kazaniem
11:30 - Spotkanie dla młodzieży
– nabożeństwo pokutne i spowiedź
13:00 LT - Msza św. z kazaniem
17:30 - Msza św. z kazaniem
Po Mszy św. nauka stanowa dla
mężczyzn
ŚRODA – 03.04.2019 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem
08:30 - Msza św. z dziećmi kl. I-VI
10:00 - Msza św. z kazaniem
11:30 - Msza św. z młodzieżą (ZSO,
ZSCKR, kl. VII, VIII, Gimn.)
13:30 KRASNOWO: Msza św. (dzieci ze
Szkoły w Krasnowie)
17:30 - Msza św. z kazaniem
Chorych i starszych, których 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 przedpołudniowych. Adresy tych osób prosimy
zgłaszać w zakrystii.
Nr 251/2019

TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK
GODZ. 19.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
- święto Eucharystii i Kapłaństwa.
Po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament
zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji, tzw.
Ciemnicy i adoracja do godz. 23.00. Zachęcamy
do modlitwy adoracyjnej według porządku:
21.00-22.00 Wspólnoty Wieczernikowe;
22.00-22.30 Wspóln. Intronizacji Chrystusa Króla;
22.30-23.00 Wspólnota Akcji Katolickiej
Okazja skorzystania z sakramentu pokuty i
pojednania 22.00-23.00.

WIELKI PIĄTEK
– dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela.
W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, jest to
dzień smutku i żałoby, stąd zachowujemy post
ścisły co do jakości jak i ilości.
Godz. 7.00 Jutrznia
Zapraszamy na adorację dzieci:
Godz. 10.00-10.30 kl. VII; Godz. 10.30-11.00 kl. VI
Godz. 11.00-11.30 kl. V; Godz. 11.30-12.00 kl. III i IV
Godz. 12.00-12.30 kl. I i II
Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia – Koronka
do Bożego Miłosierdzia.
Godz. 18.00 - Droga Krzyżowa.
GODZ. 19.00 - LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU
Adoracja Najświętszego Sakramentu w
Grobie Pańskim do 23.00. Okazja do sakramentu pokuty i pojednania 22.00-23.00.

WIELKA SOBOTA
- jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu
w Grobie Pańskim.
Godz. 7.00 – Jutrznia – zapraszamy na wspólną
modlitwę Kościoła. Warto i w tym dniu zachować post tzw. paschalny, powstrzymując się od
pokarmów mięsnych aż do zakończenia liturgii
Wigilii Paschalnej. Przed południem zapraszamy
na adorację młodzież Gimnazjum:
9.30-10.00 kl. II; 10.00-10.30 kl. III
Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny
od godz. 12.00 co pół godziny do 15.00.
W Żegarach o 16.00, a liturgia Triduum we
czwartek i piątek o g. 16.30, w sobotę o 22.00;
w Krasnowie poświęcenie pokarmów o g.15.30.
WIGILIA PASCHALNA – GODZ. 19.00
Liturgia Światła (na zewnątrz świątyni); Liturgia
Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystii.
Na liturgię Wigilii Paschalnej przynosimy ze sobą
świece paschalne i naczynie na wodę święconą.

NIEDZIELA PASCHALNA

- procesja rezurekcyjna i Msza św. Zmartwychwstania o godz. 6.00.
W języku litewskim rezurekcja o g. 8.00.
Następne Msze św. 10.00;11.30; 17.30.
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”
ostatnia wieczerza

O

statnia Wieczerza jest wydarzeniem opisanym w Nowym Testamencie i obchodzona
w Wielki Czwartek. Dla wiernych Kościoła katolickiego jest to również moment ustanowienia dwóch sakramentów świętych: Eucharystii
i Kapłaństwa. Prezentowany w Sejnach obraz
jest najstarszym w całej galerii. Datowany jest
na rok 1623 i namalowany w typie malarstwa
północno niemieckiego. Jego najnowsza historia jest równie ciekawa. Zabrali go przesiedlani
polscy kresowianie z okolic miasteczka Prużana
niedaleko Brześcia Litewskiego (obecnie Białoruś) w obawie przed sowietami. Być może obraz
pochodził z klasztoru jezuitów ufundowanego
przez Sapiehów w Brześciu Lit. w 1623 roku.
Świadczyć o tym może zarówno pochodzenie
obrazu jak i data na obrazie, którą umieszczano
jedynie przy okazji wyjątkowych okoliczności.
Wróćmy jednak do samego obrazu. Miejsce Wieczerzy Paschalnej przedstawione jest skromnie

w Kościele katolickim w Wielki Czwartek i jest
symbolem pokory i miłości. Gest Chrystusa jest
w pierwszej chwili niezrozumiały dla uczniów o
czym świadczy reakcja Piotra opisana w ewangelii, podobnie jak dalsze wydarzenia Ostatniej
Wieczerzy. Patrząc na obraz jesteśmy właśnie
świadkami zapowiedzi zdrady Judasza: A gdy
jedli, rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: jeden
z was mnie zdradzi”. Bardzo tym zasmuceni
zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie
ja, Panie?”. On zaś odpowiedział: „Ten, który ze
Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi”.
Tak to opisał ewangelista, a my popatrzmy jak
widział to autor obrazu. Można powiedzieć,
że obraz przedstawia dwie sceny następujące
po sobie w odstępie sekund. Pierwsza kameralna scena rozgrywa się pomiędzy Jezusem
a Judaszem. Chrystus patrząc w oczy Judasza
podaje mu chleb i wyznaje, że jeden z uczniów
Go zdradzi. Słowa Jezusa rozumie jedynie Ju-

i oszczędnie. Stroje Jezusa i uczniów, taborety i
ławy oraz naczynia na stole są typowe dla XVIII
wieku. Zgodnie z ewangelią spożywany jest mały
baranek. Po prawicy Jezusa znajduje się jedyny kielich na stole, zapowiedź Eucharystii. Na
środku obrazu przed stołem, znajduje się misa
i wstawiony w nią dzban. To symbol, że przed
chwilą Chrystus obmył uczniom nogi. Fakt ten
podkreślają gołe stopy apostołów na obrazie.
Obrządek obmywania stóp jest do dziś obecny

dasz. Dla podkreślenia zdrady Judasz trzyma
w ręku sakiewkę ze srebrnikami i jako jedyny
z uczniów ma rude włosy (krzywdzący stereotyp osób fałszywych i złych). Wymowne jest
milczące spotkanie oczu Chrystusa i Judasza.
Chwilę po tym wśród uczniów wybucha wrzawa
i zdziwienie, związane z zaskakującymi słowami
Nauczyciela podkreślone dynamicznymi gestami niedowierzania pozostałych uczniów.
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