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ALLELUJA, JEZUS ŻYJE

W MOCY BOŻEGO DUCHA
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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 przymu-
szony. 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 na-
dziei. 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).

WIERZĘ ...

(z książki Jana Pawła II Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela)

 JEZUS CHRYSTUS PRZYCHODZI 
W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja. 
Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja

Czas Wielkanocy, to czas wielkiej nadziei, dzięki której cała 
nasza wiara ma sens. Jej centrum stanowi Zmartwychwstały 

Chrystus – Zwycięzca śmierci i Pan życia.
Niech światło Chrystusa chwalebnie Zmartwychwstałego, 

rozproszy ciemność naszych serc i umysłów. 
Niech spotęguje w Was prawdziwe oblicze doskonałej miłości. 

Niech będzie radością i pokojem na każdy dzień.
W tym szczególnym czasie pragniemy wszystkim Parafianom 
i Gościom złożyć najlepsze życzenia świąteczne, życząc świąt  

wesołych i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego.
      Wasi duszpasterze
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Pierwszego dnia 
po szabacie, 

wczesnym rankiem, 
gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Mag-

dalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego 
Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z gro-
bu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc 
Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i 
przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do 
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący 
za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące 
płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżą-
cą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w 
jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i 
ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. 
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Kamień grobowy odwalony. Grób pusty… A prze-
cież całą troską Maryi było, czy potrafią namaścić 

martwe Jego ciało! Tego nade wszystko pragnęły ich 
serca miłujące – pragnęły zna- leźć Ciało martwe, 
złożone w grobie. Wstał. Nie masz Go tu… Piotr i Jan 
przy grobie – wszystko tak, jak mówiły niewiasty. Jego 
samego nie znajdują. Na świecie ucisk mieć będziecie, 
ale ufajcie… Tak, ostatnie dni były czasem strasznego 
ucisku: pojmanie w Ogrójcu, wyrok krzyża, śmierć 
na Kalwarii. Czy wobec pustego grobu Apostołowie 
zdolni byli już wówczas przypomnieć sobie słowa: 
„On zwyciężył świat”? 

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21 kwietnia 2019

 J 20, 1-9

Było to wieczorem 
owego pierwsze-

go dnia tygodnia. 
Tam, gdzie przeby-

wali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed 
Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 28 kwietnia

 J 20, 19-31

Gdy ranek zaświ-
tał Jezus stanął 

na brzegu. Jednakże 
uczniowie nie wie-
dzieli, że to był Jezus. 

A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy nie macie nic 
do jedzenia?». Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł 
do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 
znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa 
ryb nie mogli jej wyciągnąć. […] A kiedy zeszli na 
ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich 
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przy-
nieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili». Poszedł 
Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną ryb 
w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak 
wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich 
Jezus: «Chodźcie, posilcie się!».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Niełatwe to pytanie dla człowieka – i niełatwa 
odpowiedź. Piotr bardziej niż do świadectwa 

własnego sumienia, odwołuje się do tego, co wie o 
nim Chrystus. Od tej odpowiedzi należy ostatecznie 
wartość życia ludzkiego. Wobec Boga, który jest miło-
ścią, wartość wszystkiego mierzy się miłością. Miłość 
stanowi w zasadniczej mierze o świętości człowieka.

NIEDZIELA III WIELKANOCNA – 5 maja 2019

 J 21, 1-19

«Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i 
bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich «Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»(...)
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku są 
świadkami zmartwychwstania Chrystusa. 

Tomasz zaś, właśnie dlatego, że na początku był 
niedowiarkiem, staje się świadkiem wyjątkowym. 
To on wyraża najpełniej tajemnicę: Jezus Chrystus, 
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Apostołowie 
są tego świadkami naocznymi. Ze względu na to 
świadectwo są też pierwszymi posłanymi. Z nimi 
pójdą inni, o których Chrystus powie: „Błogosławie-
ni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA, 21 kwietnia
Słowo Boże: Dz 10,34-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 22 kwietnia
Słowo Boże: Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15
WTOREK WIELKANOCNY, 23 kwietnia 
Słowo Boże: Dz 2,36-41; J 20,11-18
Dzień imienin JE Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego
ŚRODA WIELKANOCNA, 24 kwietnia
Słowo Boże: Dz 3,1-10; Łk 24,13-35
CZWARTEK WIELKANOCNY, 25 kwietnia
Słowo Boże: Dz 3,11-26; Łk 24,35-48
PIĄTEK WIELKANOCNY, 26 kwietnia
Słowo Boże: Dz 4,1-12; J 21,1-14
SOBOTA WIELKANOCNA, 27 kwietnia
Słowo Boże: Dz 4,13-21; Mk 16,9-15
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 28 kwietnia
Słowo Boże: Dz 5,12-16; Ap 1,9-19; J 20,19-31
75 Tydzień Miłosierdzia. Taca na cele charytatywne
PONIEDZIAŁEK , 29 kwietnia Święto św. Katarzy-
ny Sieneńskiej, Patronki Europy
Słowo Boże: 1J 1,5-2,2; Mt 11,25-30
WTOREK, 30 kwietnia Uroczystość św. wojciecha, 
GłowneGo Patrona Polski i Diecezji ełckiej

Słowo Boże: Dz 1,3-8; Flp 1,20-30; J 12,24-26
ŚRODA, 1 maja Wsp. św. Józefa Rzemieślnika
Słowo Boże: Dz 5,17-26; J 3,16-21
CZWARTEK, 2 maja Wsp. św. Atanazego, bpa
Słowo Boże: Dz 5,27-33; J 3,31-36

PIĄTEK, 3 maja Uroczystość nmP królowej Polski

Słowo Boże: Ap 11,19. 12,1-10; Kol 1,12-16
Święto Narodowe - Rocznica Konstytucji Trzeciego 
Maja (1791). Post nie obowizuje
SOBOTA, 4 maja Wsp. św. Floriana, męcz
Słowo Boże: Dz 16,1-10; J 15,18-21
Pierwsza sobota miesiąca - zawierzenie NMP
NIEDZIELA III WIELKANOCNA (Biblijna), 5 maja
Słowo Boże: Dz 5,27-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19
PONIEDZIAŁEK , 6 maja Święto św. Ap Filipa i Jakuba
Słowo Boże: 1Kor 15,1-8; J 14,6-14
WTOREK, 7 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 7,51-8,1; J 6,30-35
ŚRODA, 8 maja Uroczystość św. stanisława, bPa i 
męcz. GłówneGo Patrona Polski

Słowo Boże: Dz 20,17-18.28-36; Rz 8,31-39; J 10,11-16
CZWARTEK, 9 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 8,26-40; J 6,44-51
PIĄTEK, 10 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 9,1-20; J 6,52-59
SOBOTA, 11 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 9,31-42; J 6,55.60-69
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 12 maja
Słowo Boże: Dz 13,14. 43-52; Ap 7,9.14-17; J 10,27-30
Niedziela Dobrego Pasterza - Światowy Dzień Mo-
dlitw o Powołania Kapłańskie i do Życia Konse-
krowanego

Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem 
jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Papieskie Intencje Modlitwy – maj 2019

Kristus Prisikėlė,  Alelliuja. 
Tikrai Prisikėlė. Alleliuja.

Mieli Seinų Lietuvių bendruomenės žmonės, sveiki-
name visus ir kiekvieną su didžia šv. Velykų švente!
Kristaus Prisikėlimo šviesa tenušviečia jūsų ir jūsų ar-
timųjų gyvenimus amžina viltimi ir didis džiaugsmas 
tepasilieka su jumis!
Sveikina klebonas prelatas Zbigniew ir parapijoje tar-
naujantis kunigai.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA 
  PARAFIALNE

Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, 
rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie 

ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową 
nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. 
Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem. 

W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym. Jak co roku 
będziemy wspierać duchowo i materialnie Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uro-
czystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęcamy do 

codziennego udziału w Eucharystii, by czerpać jak najobficiej z paschalnej radości.

Trwa Nowenna przed uroczystością Bożego Miłosierdzia. Codziennie o godz. 15.00 odmawiamy Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego, a w następną niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po każdej Mszy Świętej 

we wspólnej modlitwie koronką będziemy wypraszać miłosierdzie dla nas i całego świata. Niedziela Bożego 
Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. 

Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie 
tegorocznych Świąt Paschalnych w naszej wspólnocie. Jest naszą ogromną radością tak liczna obecność 

wiernych i budujące świadectwo wiary wyrażone w tych świętych dniach. Dziękujemy ks. Tomaszowi, 
wspólnocie Domowego Kościoła i Zespołu Uwielbienia za przygotowanie Ciemnicy i Bożego Grobu. Paniom 
Mariom Wołyniec za świąteczne dekoracje kwiatowe, siostrze Barbarze za troskę o szaty liturgiczne, obrusy 
i paramenty liturgiczne. Niech zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca prawdziwym pokojem.

Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody 
przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.  Taca 

w tę niedzielę jest przeznaczona na działalność charytatywną Caritas naszej diecezji.

Uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski i naszej diecezji w tym roku będziemy obchodzić  
30 kwietnia, we wtorek. W Ełku tradycyjnie będzie procesja z relikwiami Świętego od kościoła Najśw. 

Serca Pana Jezusa do katedry o godz. 17.00, a potem Msza  św. Będziemy modlić się za naszego biskupa 
Jerzego z okazji imienin, polecając Jego życie i posługę szczególnemu wstawiennictwu św. Wojciecha. 

1 maja rozpoczną się nabożeństwa majowe po wieczornej Mszy św. Zachęcamy także do śpiewu litanii 
loretańskiej przy kapliczkach i krzyżach na terenie parafii i w domach. Prosimy także Parafian z wiosek o 

zorganizowanie Mszy św. wioskowej w intencji dobrych tegorocznych urodzajów - najlepiej niech zajmą się 
tym Sołtysi, uzgodnią termin i powiadomią biuro parafialne. Z radością przybędziemy na wspólną modlitwę.

Zlot Motocyklistów na rozpoczęcie nowego sezonu motocyklowego będzie 1 maja, w środę. Zapraszamy 
na Mszę św. o godz. 12.00, poświęcenie motocykli i piknik na Placu Dominikańskim.

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski obchodzić będziemy w piątek, 3 maja. Uroczysta Msza Święta 
w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona o godz. 10.00. Zapraszamy poczty sztandarowe, modzież z 

klas mundurowych, dzieci i wszystkim, którym Ojczyzna jest droga, abyśmy powierzyli Ją opiece Maryi 
Królowej Polski. Porządek pozostałych Mszy św. jak w niedzielę. Ponieważ jest to uroczystość, w ten piątek 
nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.Chorych pierwszopiątkowych odwiedzimy 
w sobotę, 4 maja przed południem. 

Pierwsza sobota miesiąca to zawierzenie naszych rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy na 
wieczorną Mszę św. i nabożeństwo pierwszosobotnie z medytacją i Różańcem.

Niedziela 5 maja to Biblijna rozpoczynająca Tydzień Biblijny. Przynieśmy na Mszę św. swoje egzemparze 
Pisma Świętego, poświęcimy je, ze czcią ucałujemy, wszak jest to słowo samego Boga. Niech ono będzie 

czytane i rozważane.

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski obchodzić będziemy 8 maja, 
w środę. Zapraszamy w tym dniu na Mszę św., aby prosić tego Patrona o wstawiennictwo za Ojczyznę 

i nasz Naród, o zgodę, o jedność, o miłość do Ojczyzny.



6 SIEWCA  

MATKA PANA CHWAŁY

Maryjo, po upadku w raju straciliśmy zdol-
ność oglądania Boga. Ten grzech spuścił 

między nami a Bogiem realną, nie do przekro-
czenia o naszych własnych siłach zasłonę. Odtąd 
nasze życie opiera się na wierze, pragnieniu i 
nadziei przebywania w chwale Boga. Nie wi-
dzimy, ale opieramy się na zaufaniu Słowu Jego 
obietnicy. Ta nieprzekraczalna zasłona opadnie 
w chwili naszej śmierci i „ujrzymy Go takim, 
jakim jest”. 
Matko, Jan Apostoł nazywa Mesjasza Słowem, w 
którym „było życie” (J 1, 4a). Życie to „było świa-
tłością ludzi” (J 1, 4b). Światłość zaś „w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5). Słowo 
„stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 
14a). Dokonało się to podczas Zwiastowania. 
Zgodziłaś się wtedy zostać Jego Matką, Maryjo. 
Pod Twoim Niepokalanym Sercem przyjmowało 
Ono naszą ludzką naturę. Dopiero podczas Jego 
narodzin ujrzałaś po raz pierwszy Jego twarz. 
Ty pierwsza ujrzałaś oblicze Boga w dziecięcym 
obliczu Chrystusa. Wtedy spełniły się wreszcie 
najszczersze tęsknoty kierowane do Miłosierne-
go Stwórcy przez udręczonych ludzi wszystkich 
epok: „Panie, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie 
moje niech do Ciebie przyjdzie! Nie kryj przede 
mną swojego oblicza w dniu utrapienia moje-
go!” (Ps 102, 2-3). 
Piotr, Jakub i Jan przeżyli szok na górze Tabor, 
gdy na ich oczach „twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” 
(Mt 17, 2). Nie spodziewali się, że przed swą 
Męką Jezus chciał zaświadczyć przed nimi o 
swojej Boskości i Boskiej chwale, by później nie 
zwątpili w Niego. Bóg Ojciec zażądał wtedy od 
nich i od nas: „To jest mój Syn umiłowany, w któ-
rym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (Mt 17, 
5b). O Matko, Bóg Ojciec bardziej niż oglądania 
Jezusa pragnie od nich i od nas słuchania nauki 
Jezusa i wypełniania jej. 
Czy może nas dziwić późniejsza fascynacja 
cudem Zmartwychwstania? Przez zwątpienie 
i niedowierzanie nastąpiło nowe poznanie 
Mistrza: „I oglądaliśmy Jego chwałę, jaką Jed-
norodzony otrzymuje od Ojca pełen chwały i 
prawdy (J 1, 14). 
O Maryjo, pozwól nam przez wiarę, nieustannie, 
duchowo, w pełni miłości, wpatrywać się przez 
Twoje Niepokalane Serce w oblicze naszego 
Miłosiernego Zbawiciela.

Wszyscy wierzymy w to, że Pan Jezus 
zmartwychwstał. Bardzo łatwo to po-
wiedzieć. Przyzwyczailiśmy się do tych 

słów od dzieciństwa. Niestety, nie budzą one w 
nas wielkiego entuzjazmu, radości i zachwytu. 
Wydaje się nam naturalne, że dobro zwycięża. 
A jednak tamto wydarzenie było bardzo trudne 
i dramatyczne. 
Maryja oraz inne kobiety przeżyły ten dramat. 
One widziały śmierć, widziały krew. Również Jan 
stał pod krzyżem i patrzył, jak przebito serce Pana 
Jezusa i jak wypłynęły 
krew i woda – dowód 
Jego śmierci. Dla 
nich kolejne godzi-
ny i dni były rozpa-
miętywaniem tego, 
co najstraszniejsze 
– wciąż żyli w ciem-
ności, która zabrała 
im Mistrza. Dlatego 
wiadomość, że Pan 
żyje, była trudna do 
przyjęcia. Uczniowie 
poważnie traktowa-
li Jego śmierć, na-
prawdę przeżywali 
samotność i smutek: 
cierpieli, ponieważ 
Go opuścili, zawiedli, 
a nawet zdradzili. Te 
myśli i uczucia wy-
pełniały ich serca. 
Jakże więc  mieli tak 
po prostu uwierzyć, 
że na próżno cierpią? 
Zbyt dobrze wiedzieli 
o śmierci. 
Zmartwychwstanie 
to szok, całkowite za-
skoczenie. Zrozumia-

ZMARTWYCHWSTANIE 
PANA JEZUSA

O. Łukasz Przybyło CMF
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ZMARTWYCHWSTANIE 
PANA JEZUSA

ła jest ta reakcja Tomasza: „Jeśli nie zobaczę, nie 
uwierzę”. Uczniowie kierowali się rozumem, co wi-
dzieli i słyszeli. Ale Jezus mówi o błogosławionych, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wskazuje w ten 
sposób na inną postawę w przeżywaniu tragedii. 
Maryja wierzyła mocno, że Jej Syn poradzi sobie z 
brakiem wina w Kanie. Maryja znała Jezusa lepiej 
niź ktokolwiek inny – całe życie była przecież 
obok Niego – wiedziała zatem, że jeśli mówił o 
zmartwychwstaniu, to może tego dokonać. Ona 
z pewnością uwierzyła, choć nie wiedziała. 

Co to znaczy dla nas? 
Nasze życiowe pro-
blemy czy tragedie 
możemy traktować 
jak uczniowie, ale 
wtedy częstokroć po-
zostaje jedynie narze-
kanie. . Maryja ukazu-
je inną drogę: można 
wierzyć w moc Boga 
i ufnie oczekiwać 
szczęśliwego zakoń-
czenia. Cokolwiek nas 
spotka, wierzyć moc-
no, że to właśnie Bóg 
sprawi, abyśmy byli 
szczęśliwi w wierze. 
Maryjo, pomóż nam 
uwierzyć, że Bóg 
widzi o wiele dalej; 
że ma moc pokonać 
wszystkie problemy; 
że pragnie naszego 
dobra i szczęścia. A 
jeśli widzimy, że wciąż 
jeszcze nie nadeszła 
godzina Jego działa-
nia – wtedy Ty, Matko, 
módl się i wstawiaj za 
nami.

Miłosierdzie 
Boże

Niedziela Miłosierdzia Bożego jest szczegól-
nym dniem, w którym rozważamy i święci-
my miłosierną miłość jaką Bóg ma ku nam. 

Jest to też dla nas okazja, by ucieszyć się wiecznym 
dziedzictwem, jakie zdobył dla nas Jezus – dzie-
dzictwem, które jest „niezniszczalne, niezaprze-
czalne i niewiędnące” (1P 1, 4).Wszyscy wiemy, 
czym jest miłosierdzie. Jest ono jak sędzia, który 
zdaje sobie sprawę, że jesteś winien, ale i tak cię 
ułaskawia. Jest jak matka, która przyłapała cię na 
poważnym kłamstwie, ale ci przebacza. Jesteś jak 
Jezus, który mówi: „Odpuszczone są twoje grze-
chy (…) Idź w pokoju” (Łk 7, 48-50). Jest to łaska, 
która przynosi nam radość „niewymowną i pełną 
chwały” (1P 1,8).
Już Stary Testament mówi nam o miłosiernej mi-
łości Boga. Dając Mojżeszowi Dziesięć Przykazań, 
Bóg obiecał okazanie miłosierdzie każdemu, kto 
Go miłujje i jest posłuszny Jego słowu. Król Dawid 
śpiewał o Panu, który „odpuszcza winy, leczy nie-
moce i wybawia od zguby, ponieważ jest miłosier-
ny i łagodny” (por. Ps 103). Nawet prorocy, którzy 
często przepowiadali zagłady i nieszczęścia mające 
paść na opornych Izraelitów, wspominali o tym, że 
Bóg pragnie wylać na swój lud miłosierną miłość.
W Ewangeliach przesłanie o miłosiernej miłości 
Boga zajaśniało jeszcze pełniejszym światłem. 
Przenika ono każdą przypowieść, każdy cud, każde 
nauczanie Jezusa, osiągając swój szczyt na krzyżu, 
gdzie modlił się On słowami: „Ojcze przebacz im, 
bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23, 34). 
Zatrzymaj się na chwilę i wyobraź sobie, jak spływa 
na ciebie miłosierna miłość Boga. Spójrz na siebie 
– niedoskonałą, grzeszną istotę, jaką w rzeczywi-
stości jesteś. Zobacz też Jezusa, który obmywa 
cię do czysta i przygarnia do siebie. Gdybyśmy 
zapomnieli o Bożym miłosierdziu, poczucie winy 
i wstydu z powodu naszych grzechów stałoby się 
dla nas przytłaczające. Gdybyśmy zapomnieli na-
tomiast o tym, że wszyscy jesteśmy grzesznikami 
potrzebującymi miłosierdzia, narazilibyśmy  się na 
to, że zaślepieni grzechami, nie moglibyśmy cieszyć 
się z Bożego przebaczenia. Obyśmy wdzięczni za 
Boże miłosierdzie nie przestawali się radować i 
stawali się narzędziem Twojego miłosierdzia dla 
tych, których mamy wokół siebie.
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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

30/03/2019 Katarzyna Dziemian

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
czasie kolędy 2019: 
Rupińscy Halina Stanisław,Sumowo 
Przekopscy Joanna Dariusz,Sumowo 
Moroz Halina Stanisław,Sumowo 
Żylińscy Dorota Jan,Sumowo 
Juszkiewicz Renata Henryk,Kolonia Sejny 

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UAgnieszka Brodzik, Sejny  
 (l. 42)  zm. 28/03/2019
UAnna Miszkiel, Romanowce  
 (l. 87)  zm. 29/03/2019
UHenryk Wróblewski, Sejny 
 (l. 91)  zm. 30/03/2019
UStanisława Strękowska, Lasanka (l. 94)  zm. 02/04/2019
UBronisława Czerlanis, Skarkiszki (l. 71)  zm. 04/04/2019
USzymon Mazalewski, Sejny (l. 40)  zm. 31/03/2019

Szymon Anuszkiewicz, kawaler, Sejny i Sylwia Nie-
wiarowska, panna, Białystok, Parafia św. Kazimierza.

Marek Czarkowski, kawaler, Grudziewszczyzna i 
Katarzyna Giska, panna, Wołomin, Parafia Matki 
Boskiej Częstochowskiej.

Adam Cyruszys, kawaler, Rejsztokiemie, Parafia 
Smolany i Grażyna Boraczewska, panna, Klejwy, 
Parafia tutejsza.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Poświatowska Zofia,Kolonia Sejny 
Statkiewicz Barbara Wacław,Kolonia Sejny 
Poźniak Grażyna Czesław,Kolonia Sejny 
Kamińscy Alicja Lech,Kolonia Sejny 
Wąsewicz Halina,Kolonia Sejny 
Majewscy Marianna Wacław,Kolonia Sejny 
Dzienisiewicz Agnieszka Paweł,Sejny, Elektryczna 
Zajko Zofia,Sejny, Elektryczna 
Gaus Marianna,Sankury 
Jankowscy Katarzyna Romuald,Sankury 
Czarnieccy Irena Antoni,Sankury 
Pieczulis Dalicja Waldemar,Sankury 
Dzimida Danuta,Krasnowo 
Łebkowska Ewa,Krasnowo 
Małkińscy Marta Jarosław,Krasnowo 
Łobik Alicja,Krasnowo
Kossa Wida Józef,Krasnowo 
Skupscy Krystyna Krzysztof,Krasnowo 
Albowicz Romualda Zygmunt,Krasnowo 
Bubrowscy Stanisława Ryszard,Krasnowo
Dziemian Genowefa,Krasnowo
Rekuć Aldona Waldemar,Krasnowo
Kossa Maria,Krasnowo 
Dziemian/ Klucznik Joanna Dariusz,Krasnowo 
Janczulewicz Renata Tomasz,Sejny, Woj Polskiego
Moniuszko Jadwiga Stanisław,Sejny, Woj Polskiego
Milewska Aneta,Sejny, Wojska Polskiego 
Klimasara Danuta Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego
Ołów Ewa,Sejny, Wojska Polskiego
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Koronkiewicz Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Szpakowscy Jadwiga Andrzej,Sejny, Woj Polskiego
Rekuć Aldona Kazimierz,Sejny, Wojska Polskiego
Działakowski Janusz,Sejny, Wojska Polskiego
Łatwis Eugeniusz,Sejny, Wojska Polskiego
Krzywak Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Ogórkis Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Świniarski/ Wróblewska Ewa Romuald,Sejny, WPol
Czarnieccy Bożena Bogusław,Sejny, Woj Polskiego
Majewska Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Jachimowicz Edyta Jarosław,Sejny, Wojska Polskiego
Sawiccy Beata Fabian,Sejny, Wojska Polskiego 
Augustynowicz Beata,Sejny, Wojska Polskiego 
Zubrzyńscy Katarzyna Marek,Sejny, Woj Polskiego
Walento Marzena Krzysztof,Sejny, Wojska Polskiego
Rutkowscy Halina Czesław,Sejny, Wojska Polskiego
Wojtanis Janina,Sejny, Wojska Polskiego
Wichert Marta,Sejny, Wojska Polskiego
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INTENCJE MSZALNE   21.04 - 11.05.2019
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA, 21 kwietnia
06:00 Za parafian
06:00 Intencja Nieustającego Różańca: Za naszą Ojczyznę
06:00 +Janina Kap (gr)
08:00 LT: +Julia +Antoni +Stanisław Skrypko +Anna 

+Bronisław Paciukanis
10:00 +z r. Wołukanisów, Niewulisów, Soroka 
 i Sienkiewiczów
11:30 +Wiesław Jakubowski (gr)
11:30 +Leszek Stachurski i z r. Abramowiczów i 

Zachariaszów
17:30 +Ryszard Miszkiel
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 22 kwietnia
07:00 +Antoni Okulanis (49 rocz.) +Gabriela Ludorf
08:30 +Jan Brzeziński (5 rocz.) i rodzice
10:00 +Zofia +Józef i z r. Szyryńskich +Czesława 

+Stanisław i z r. Szułowiczów
11:30 +Wiesław Jakubowski (gr)
11:30 +Janina Kap (gr)
11:30 +Józef Krywanis
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Józef Jancza (5mc)
17:30 +Wincenty (30 rocz.) +Aleksandra Rapczyńscy
WTOREK WIELKANOCNY, 23 kwietnia 2019
06:30 +Jan Pieczulis (7 rocz.)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Jolanty i Henryka w 30 rocz. ślubu
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Krzyszto-

fa, Joanny, Michała i Wojciecha Dąbrowskich
08:00 +Jerzy Zajkowski (5mc)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (5 rocz.)
17:30 +Wiesław Jakubowski (gr)
17:30 +Janina Kap (gr)
17:30 +Wojciech Bykas
17:30 +Józef +Helena +Witold Misiukanis +Piotr Skrypko
17:30 +Władysława Bizio (9mc)
17:30 +Helena Gajdzińska (10mc)
ŚRODA WIELKANOCNA, 24 kwietnia 2019
06:30 +Dariusz Sapiega (2mc)
08:00 +Jerzy +Józef Janczulewicz +Wojciech Klimasara
08:00 +Władysława Miszkiel
08:00 +Jerzy +Jerzy Czarneccy +Jerzy Okulanis
08:00 +Dariusz Sapiega (2mc)
17:30 +Wiesław Jakubowski (gr)
17:30 +Janina Kap (gr)
17:30 +Stefan Auron (3 rocz.)
17:30 +Zofia (16 rocz.) +Stefan Winiewicz
17:30 +Stefan Dąbrowski (2mc)
17:30 +Czesława +Stanisław Masianis +Jan Szulc
CZWARTEK WIELKANOCNY, 25 kwietnia 2019
06:30 +Wiesław Jakubowski (gr)
06:30 +Jan Witkowski (2 rocz.) +Anna
08:00 +Tadeusz i z r. Marcinkiewiczów
08:00 +Leonarda +Franciszek i z r. Błaszczaków
08:00 +Halina Tympalska (2mc)
17:30 +Janina Kap (gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Antosi i 

jej rodziców
17:30 +Józef Jodango (39 rocz.)
17:30 +Antoni (5 rocz.) +Marianna +Teofila +Andrzej 

z r. Przeorskich
17:30 +Jerzy +Józef +Alicja +Irena z r. Macianisów

PIĄTEK WIELKANOCNY, 26 kwietnia 2019
06:30 O błog. Boże, opiekę MB, szczęśliwe rozwiąza-

nie i zdrowie dla rodziców i dziecka
06:30 +Jadwiga +Franciszek Wojciechowscy +Irena 

+Marian
08:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:00 +Romuald Jankowski (7mc)
08:00 +Henryk Karczewski (3 rocz.) +Sigit Kulesza 

+Bronisław +Piotr Januszanis +Józef Paulukanis
17:30 +Janina Kap (gr)
17:30 +Genowefa Palanis (7 rocz.)
17:30 +Jadwiga +Władysław Milewscy
17:30 +Dariusz Sapiega
SOBOTA WIELKANOCNA, 27 kwietnia 2019
06:30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
08:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:00 +Leokadia +Teofil i z r. Konopków i Jaczyńskich
08:00 +z r. Kosakowskich i Lipców
08:00 +Helena Moroz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla r. Przezwickich
17:30 +Janina Kap (gr)
17:30 +Józef Jurkiewicz (4 rocz.) +Anna +Władysław 

Senda
17:30 +Jan +Eugenia Giedź
17:30 +Bogusław (10 rocz.) +Antoni (6 rocz.)
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 28 kwietnia
07:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Grażyny i Czesława w 37 rocz. ślubu
07:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Wincentego Raglisa w 86 rocz. urodz.
10:00 O szczęśliwe zdanie matury dla Wiktorii
11:30 Za parafian
11:30 +Janina Kap (gr)
11:30 +Maciej +Ludwika i z r. Maksimowiczów i 

Baranowskich
12:00 KRASNOWO
13:00 LT: +Weronika +Donat +Jerzy Łatwis
17:30 +Julian Krzywak (8mc)
PONIEDZIAŁEK, 29 kwietnia 2019
06:30 +Weronika Żylińska (17 rocz.) +Mieczysław
08:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:00 +Bernard Kobeldis (9mc)
08:00 +Józef Borkowski (4 rocz.)
08:00 +Genowefa +Wacław i z r. Suchockich
08:00 +Stanisław Czokajło (1 rocz.)
17:30 +Janina Kap (gr)
17:30 +Waldemar (33 rocz.) i z r. Bielkaów i Maksymo-

wiczów
17:30 +Józef Krywanis (7mc)
17:30 +Kazimierz Franiak (2mc) i dusze w czyśćcu
WTOREK, 30 kwietnia 2019
06:30 +Dariusz Sapiega
06:30 +Agnieszka Brodzik (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:00 +Marianna Szafranowska (5mc)
08:00 +Helena +Antoni Wydro
17:30 +Janina Kap (gr)
17:30 +Marian Szułowicz (7 rocz.)
17:30 +Henryka Węgrzynowicz (1 rocz.)
17:30 +Anna Modzelewska (3mc)



10 SIEWCA  

ŚRODA, 1 maja 2019
06:30 +Stanisław Motuk
08:00 +Józef Łostowski (3mc)
08:00 +Regina Łostowska
08:00 +Stanisława Górska (gr)
12:00 Zlot Motocyklistów –początek sezonu
17:30 O błog. Boże, opiekę MB dla dzieci i rodziców z 

Róży Różańcowej
17:30 +Wiesław Jakubowski (gr)
17:30 +Janina Kap (gr)
17:30 +Wincenty +Anna +Mateusz Miszkiel
17:30 +Anna Miszkiel (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK, 2 maja 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Józef Sienkiewicz (17 rocz.)
08:00 O szczęśliwe zdanie matury dla Bartosza
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Zygmunt Matulewicz i rodzice
08:00 +Jerzy Sikorski (3mc)
17:30 +Wiesław Jakubowski (gr)
17:30 +Krzysztof Sławiński (5mc)
17:30 +Tadeusz Krzywicki
17:30 +Jadwiga Giniewicz (3mc)
17:30 +Halina (2mc) +Witold Lewkiewicz
PIĄTEK, Uroczystość NMP Królowej Polski, 3 maja
07:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
07:00 +Anna Rutowicz (6mc)
08:30 +Stanisława Górska (gr)
10:00 W intencji Ojczyzny
10:00 +Franciszek Miszkiel
11:30 Za parafian
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Walerian Kowalik (29 rocz.)
SOBOTA, 4 maja 2019 pierwsza miesiąca
06:30 +Antoni +Domicela +Piotr +Katarzyna
08:00 +Wiesław Jakubowski (gr)
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Józef (30 rocz.) i rodzice
08:00 +Wacław Jakubowski (7mc)
08:00 +Stanisław +Grażyna Dąbrowscy
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii 
17:30 +Emilia Wowak (2mc)
17:30 +Andrzej Jakubowski (13 rocz.) i rodzice
17:30 +Zofia (2 rocz.) +Bronisław Krajewscy
NIEDZIELA III WIELKANOCNA, 5 maja 2019
07:00 +Teofila (32 rocz.) +Wincenty i z r. Kubylisów
08:30 +Weronika +Henryka +Wacław +Czesław +Wła-

dysław +Marian z r. Gobczyńskich i Pietkiewiczów
10:00 +Helena Krzywicka +Feliks +Stanisław +Mieczysław
11:30 Za parafian
11:30 +Zofia Moś
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Bronisław +Petronela +Katarzyna +Franci-

szek +Ewa Bałulis
17:30 +Stanisława Górska (gr)
PONIEDZIAŁEK, 6 maja 2019
06:30 +Henryk +Marian Staśkiel +Bożena Szymańska
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie i szczęśliwe 

zakończenie studiów i wybór dalszej drogi 
życiowej dla Jana

08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Maria Jakubowska (6mc)
08:00 +Leontyna Krawczyk (7 rocz.)
17:30 +Piotr Skrypko
17:30 +Tadeusz Tydman (6 rocz.)

17:30 +Piotr Wojciechowski (10 rocz.) i rodzice
17:30 +Stanisława Strękowska (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 7 maja 2019
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Józef Macianis (5mc)
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Janina (12 rocz.) +Bernard (5 rocz.)Stankie-

wicz +Czesław Pawlukiewicz (31 rocz.)
08:00 +Stanisława +Władysław +Marianna Milewscy
08:00 +Bronisława Czerlanis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Januszewicz (10mc)
17:30 +Helena (10 rocz.) +Stanisław (9 rocz.) Kuklewicz
17:30 +Stanisław Grzędziński
17:30 +Szymon Mazalewski (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA, 8 maja 2019 Urocz. św. Stanisława
06:30 +Stanisław Łobik
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Stanisław +Marianna +Tadeusz +Robert 

Czeszkiewicz
08:00 +Czesław +Henryka +Władysław +Marian +We-

ronika +Wacław z r. Gobczyńskich i Pietkiewiczów
08:00 +Bronisława +Stanisław Michałkiewicz
17:30 +Stanisław +Paulina +Aleksander Małkińscy
17:30 +Stanisław +Eugenia Pileccy
17:30 +Maria +Stanisław Rosińscy
17:30 +Stanisław Tarasiewicz +Stanisław Ponganis 

+Józef +Zofia Wróblewscy
CZWARTEK, 9 maja 2019
06:30 +Zofia Milewska +Zofia Staśkiel
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Stanisław +Zofia Buchowscy
08:00 +Stanisław i z r. Maksimowiczów
10:00 W intencji Niepełnosprawnych
17:30 +Szymon Koncewicz (9mc)
17:30 +Lucjan (18 rocz.) +Bernardyna Karłowicz
17:30 +Stanisława Rakucewicz (6mc)
17:30 +Stanisław Żegarski (38 rocz.)
PIĄTEK, 10 maja 2019
06:30 +Henryk Wróblewski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Leon Luto +Feliksa +Andrzej Nowak
08:00 +Zygmunt +Władysława +Tadeusz +Henryk z 

r. Sadkowskich
08:00 +Leokadia Chrulska (20 rocz.) +Waleria +Jan 

Korzenieccy
10:00 HOSPICJUM
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Janina Biziewska (12 rocz.)
17:30 +Wincenty Mazurkiewicz (1 rocz.)
17:30 +Stanisław Delnicki
SOBOTA, 11 maja 2019
06:30 +Helena Auron (2mc)
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Władysław Derdzikowski (18 rocz.)
08:00 +Krzysztof Jodzis (4mc) +Henryk
08:00 +Zofia +Wincenty Szlaużys +Genowefa Durtan
17:30 +Stanisław +Agata Klimasara +Ewa Witulska
17:30 +Franciszek Zajko (3 rocz.)
17:30 +Andrzej Krzemiński (5mc)
17:30 +Franciszek +Stanisława i z r. Świsłowskich
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

chrystUs salvator mUnDi

Chrystus Salvator Mundi, czyli Zbawiciel 
Świata. Prezentowane dziś przedstawienie 

Chrystusa może w pierwszej chwili być kojarzo-
ne z wizerunkiem Chrystusa Króla czyli Panto-
kratora. Nie jest to do końca prawda, bowiem 
wizerunek Pantokratora pochodzi z VI–VII 
wieku i ma głębokie 
korzenie w kulturze bi-
zantyjskiej i cesarskiej, 
zaś wizerunek Salvato-
ra Mundi pojawił się w 
sztuce pod koniec XV 
wieku w epoce renesan-
su. Najprawdopodob-
niej typ ikonograficzny 
Salvator Mundi powstał 
w Niderlandach w XV 
w. Większość badaczy 
za najstarszą zachowa-
ną do dziś realizację 
tego tematu w malar-
stwie uznaje wizerunek 
Chrystusa z Tryptyku 
Braque autorstwa Ro-
giera van der Weydena 
(ok. 1450, Paryż, Luwr). 
Salvator Mundi miał 
ukazywać połączenie 
boskiej i ludzkiej natury 
Chrystusa: to Zbawiciel 
z globem, lecz bez koro-
ny, w ujęciu frontalnym, 
portretowym. Glob już w XV wieku miewał 
formę albo metalowego jabłka królewskiego 
albo kryształowej sfery. W okresie renesansu 
następuje odwrót od dramatycznie ukazane-
go cierpienia Chrystusa – Męża Boleści. Jego 
miejsce zajmuje coraz częściej majestatyczny 
wizerunek władcy świata - Salvator Mundi z 
łagodnie modelowaną twarzą bez oznak cierpie-
nia. Z wizerunku Maryi znika cierpienia i zastę-
puje je delikatny smutek, zaduma, wewnętrzne 
skupienie. Następuje zatem wyraźny zwrot od 
przedstawień typu: Mąż Boleści – Maria Bo-
lesna w kierunku przedstawień o charakterze 
portretowym. Przedstawienie Salvator Mundi 

zawdzięcza ostatnio medialną sławę za spra-
wą najdrożej w historii sprzedanego obrazu 
autorstwa Leonarda da Vinci, tym niemniej 
nie należy pomijać innych wybitnych malarzy 
podejmujących ten temat, takich jak: Rogier 
van der Weyden, Jan van Eyck, Albrecht Dürer, 

wspomniany Leonardo 
da Vinci, Tycjan, Anto-
nello da Messina, El Gre-
co. W Polsce do najsłyn-
niejszych obrazów Salva-
tora Mundi należy obraz 
Mistrza Krakowskiego z 
Muzeum Katedralnego 
na Wawelu.
Na koniec ciekawost-
ka i zarazem zadanie 
dla mieszkańców Sejn. 
Doskonale znany obraz 
Matki Boskiej Ostro-
bramskiej był zamó-
wiony na początku XVII 
wieku jako dyptyk wraz 
z obrazem Chrystusa 
Salvatora Mundi. Oba 
obrazy pierwotnie wi-
siały razem jako obraz 
dwustronny, skierowane 
w przeciwległe strony 
Bramy Miednickiej zwa-
nej później Ostrą. Matka 
Boża skierowana była w 

stronę miasta, wizerunek Zbawiciela Świata na 
zewnątrz murów. Około 1654 roku obraz Salva-
tora Mundi został przeniesiony do klasztoru, a 
po kasacji klasztoru do katedry wileńskiej. Od 
1953 roku znajdował się w zbiorach Muzeum 
Sztuki w Wilnie (obecnie najprawdopodobniej 
w Muzeum Dziedzictwa Sakralnego w Wil-
nie). Niestety nie znalazłem dokładniejszych 
informacji z muzeum wileńskiego z uwagi na 
problemy językowe, stąd prośba do litewskich 
mieszkańców Sejn o pomoc w odnalezieniu i 
zaprezentowaniu zdjęć ostrobramskiego Salva-
tora Mundi.
  
   Marcin Błaszczyk


