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Może nigdy Słowo Boże nie brzmi tak wprost. Nie zwraca się bez wyjątku do każdego: Pamiętaj że jesteś 
prochem i w proch się obrócisz. 
Każdy też przyjmuje te słowa. Są tak bardzo oczywiste! 
Tak dokładnie potwierdzają ich prawdę dzieje ludzkości i 
doświadczenie każdego człowieka.
Słowa te mówią o śmierci, którą kończy się życie każdego 
człowieka na ziemi. Równocześnie słowa te przywołują 
każdemu z nas ku „początkowi”. Zostały wypowiedziane 
do pierwszego Adama jako owoc grzechu: „jeżeli będziecie 
spożywać owoce z tego drzewa, śmiercią pomrzecie” (por. 
Rdz 2, 17).
Śmierć jako owoc drzewa wiadomości dobra i zła. Owoc 
grzechu. Te słowa mówi Bóg – Stwórca. Ten, który powołał 
– i stale powołuje – do istnienia z nicości świat i człowieka. 
A człowieka stworzył „z prochu ziemi” (Rdz 1, 7): ukształ-
tował go z tej samej materii, z której zbudowany jest cały 
widzialny świat. 
Kiedy Bóg mówi: „pamiętaj człowieku, że jesteś prochem i 
w proch się obrócisz” (por. Rdz 3, 19) – słowa te brzmią jak 
surowy wyrok. I Bóg, który je wypowiada, objawia się w 
nich jako Stwórca i jako Sędzia.
A jednak – słowa te są równocześnie pełne cierpienia. Wyra-
ża się w nich zapowiedź Wielkiego Piątku. Wyraża się w nich 
cierpienie Syna Bożego, który mówi: „jeśli może być, Ojcze! 
Abba! Odwróć ten kielich” (por Mk 14, 36). Tak! Te surowe 
słowa kryją w sobie  ból Boga! Przecież wypowiada je do 
człowieka, którego uczynił na swój obraz i podobieństwo Boga… ma się obrócić w proch? 
„Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem” – głosi prorok Joel (2, 18).

 WIELKI POST: Pamiętaj że jesteś prochem  

WIERZĘ ...

 

TAJEMNICE SERCA I ROZUMU   

W Księdze Życia zapisana jest historia przymierza Boga z człowiekiem. Kiedy bierzesz ją do ręki, 
powinno towarzyszyć ci przeświadczenie, że w rzeczywistości jest to twoja opowieść.

15 marca J 8, 31-42   Człowiekiem wolnym staję się wtedy, gdy w moim życiu realizują 
się słowa Jezusa: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i 
poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Życie w prawdzie nauki Chrystusa potwierdza 
jego miłość do Niego.
19 marca J 8, 51-59   Stać się dziecińcem obietnicy Boga. On złożył mi obietnice wiecznego 
życia z Nim. Czy dostrzegam, że Bóg realizuje tę obietnicę w historii mojego życia? Przecież 
On pamięta o moim Przymierzu. Jest jemu wierny. Czy tak jak Bóg jest wierny słowu, które 
przekazał człowiekowi, ja jestem wierny Jego słowu? Odpowiem dziś szczerze na to pytanie.
23 marca J 11, 45-57     Co dzisiaj jednoczy między sobą? Tym, co powinno ich jednoczyć, 
jest osoba Jezusa Chrystusa. On nas powinien jednoczyć. On jest Dobrym pasterzem 
troszczącym się o nas. Czy w Nim odnajduję siebie i mojego bliźniego?

 (z książki Jana Pawła II Modlitwy i Rozważania na każdy dzień)
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Jezus przybył do 
miasta samary-

tańskiego zwanego 
Sychar, w pobliżu 
pola, które dał Jakub 

synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. 
Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było 
to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta 
z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: 
«Daj Mi pić!» (...) Na to rzekła do Niego Samarytanka: 
«Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, 
bym Ci dała się napić? » (...) Jezus odpowiedział jej 
na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest 
Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, 
a dałby ci wody żywe. (...) Każdy, kto pije tę wodę, 
znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą 
Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, 
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskają-
cym ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: 
«Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie 
przychodziła tu czerpać. (...) Odpowiedział jej Jezus: 
«Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani 
na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili 
Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, 
co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od 
Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, 
kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć 
Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka 
Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele 
Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rze-
kła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, 
zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam 
wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, 
który z tobą mówię». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Kiedy Samarytanka zwraca się do Jezusa ze słowami: 
„Daj mi tej wody”, wtedy On nie zwleka ze wska-

zaniem drogi, która do niej prowadzi. Jest to droga 
prawdy wewnętrznej, droga nawrócenia i dobrych 
uczynków. „Idź zawołaj swego męża”, mówi Pan do 
kobiety; jest to wezwanie do zbadania swego sumie-
nia, do wglądnięcia w głębię serca. (...) Dokonuje się w 
niej prawdziwa przemiana, która prowadzi do uznania 
w Jezusie Mesjasza.

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU – 15 marca 2020 NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU - 22 marca 2020

J 9, 1- 41 J 4, 5-42

Jezus przechodząc 
ujrzał pewnego 

człowieka, niewido-
mego od urodzenia, 
splunął na ziemię, 
uczynił błoto ze śliny 

i nałożył je na oczy niewidomego. «Idź i obmyj się w 
sadzawce Siloe» - co się tłumaczy Posłany. On więc 
odszedł, obmył  się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, 
którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: 
«Czyż to nie ten, który siedzi i żebrze?». Jedni twier-
dzili: «tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, to tylko 
do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». 
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jesz-
cze niewidzącego do faryzeuszów. A dnia tego, w 
którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był 
szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób 
przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na 
oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy więc spośród 
faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo 
nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki 
sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?». 
I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc 
zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim myślisz 
w związku z tym, że ci otworzył oczy?». Odpowiedział: 
«To jest prorok». Na to dali mu taką odpowiedź: «Cały 
urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?». I 
precz go wyrzucili. Jezus słyszał, że wyrzucili go precz, 
i spotkawszy go rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w 
Syna Człowieczego?». On odpowiedział: «A któż to 
jest, Panie, abym w niego uwierzył?». Rzekł do niego 
Jezus «Jest Nim Ten którego widzisz i który mówi 
do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie». I 
oddał Mu pokłon.
REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Fizyczne uzdrowienie niewidomego, które następnie 
jest przyczyną jego wiary, staje się symbolem jego 

nawrócenia duchowego. Opowiadanie ewangeliczne 
daje nam do zrozumienia, jak cenny jest wzrok oczu, 
ale o ile bardziej cenne jest światło wiary, która wy-
maga stałości i mocy, ponieważ ciągle jest zagrożona. 
Czujcie się odpowiedzialni za waszą wiarę w nowocze-
snym społeczeństwie, w którym musicie żyć, każdy na 
swoim stanowisku w życiu i pracy.    (Homilia 29 III 1981)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 15 marca 2020
Słowo Boże: Wj 17,3-7; Rz 5,1-8; J 4,5-42
PONIEDZIAŁEK, 16 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Krl 5,1-15; Łk 4,24-30
WTOREK, 17 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
ŚRODA, 18 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
CZWARTEK, 19 marca Urocz. św. Józefa Oblu-
bieńca NMP Patrona Kościoła Świętego
Słowo Boże: 2Sm 7,45.12-16; Rz 4,13.16-22;Łk 2,41-51
PIĄTEK, 20 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 14,2-10; Mk 12,28-34
SOBOTA, 21 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 6,1-6; Łk 18,9-14
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 22 marca
Słowo Boże: 1Sm 16,1-13; Ef 5,8-14; J 9,1-41

Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał 
w jedności.

Papieskie Intencje Modlitwy – marzec 2020

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (40)

Św. Wincenty Ferrariusz - urodził się w 1357 roku w Walencji – Hiszpania. W wieku 18 lat wstąpił do 
zakonu dominikanów. Był przykładem cnót dla braci zakonnych. Był wykładowcą w Barcelonie, mając 28 
lat uzyskał tytuł doktora Teologii. Wielki, wędrowny kaznodzieja w europejskich krajach. Papież Benedykt 
XIII mianował św. Wincentego Misjonarzem Apostolskim. Swoją misjonarską powinnością objął Hiszpanię, 
Francję i Niemcy. Bronił prawdziwej wiary, nawoływał do poprawy obyczajów. Zmarł w 1419 roku.
 

Św. Katarzyna Sieneńska – doktor Kościoła. Żyła w latach 1347 – 1380.  Od 13 roku życia tercjanka 
dominikańska w Sienie, we Włoszech. Rozwijała działalność piśmienniczą, inspirując teologów. Mając 
siedem lat doznała pierwszej mistycznej łaski ofiarując się całkowicie Bogu. W gorącej modlitwie uzyskała 
stygmaty męki Pańskiej. Uznana patronka Włoch, a także pielęgniarek i strażaków. Od 1619 roku doznaje 
czci w sejneńskim kościele.  

Św. Jacek Odrowąż - Polak. Urodził się ok. 1183 r. w Kamieniu Śląskim (obecnie woj. Opolskie). Pochodził 
ze śląskiej rodziny Odrowążów. W 1219 roku był kanonikiem krakowskiej kapituły katedralnej. W rok później 
w Rzymie ks. Jacek poznał św. Dominika, który przyjął go do Zakonu Kaznodziejskiego. Dominikanin Jacek 
został aktywnym misjonarzem, w Krakowie założył pierwszy klasztor. Prowadził akcje misyjne w Czechach, 
na Rusi, w Prusach. Zapisał się jako dobroczyńca biednego ludu. Zmarł 15 sierpnia 1257 roku.
             Eugeniusz Klimaniec

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

ŚWIĘCI, KTÓRZY ZA ŻYCIA BYLI BRAĆMI 
ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO

od wieków doznają czci w sejneńskiej bazylice (2)

PONIEDZIAŁEK, 23 marca REKOLEKCJE
Słowo Boże: Iz 65,17-21; J 4,43-54
WTOREK, 24 marca REKOLEKCJE
Słowo Boże: Ez 47,1-9.12; J 5,1-16
Narodowy Dzień Życia
ŚRODA, 25 marca Uroczystość Zwiastowa-
nia Pańskiego REKOLEKCJE
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38
Dzień Świętości Życia i Duchowa Adopcja
CZWARTEK, 26 marca Dzień powszedni
Słowo Boże:  Wj 32,7-14; J 5,31-47
PIĄTEK, 27 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Mdr 2,1.12-22; J 7,1-2.10.25-30
SOBOTA, 28 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 11,18-20; J 7,40-53
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 29 marca
Słowo Boże: Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Rekolekcje wielkopostne
dlaczego warto w nich uczestniczyć ?

Nie da się zrozumieć sensu naszej wiary bez umar-
twienia i pokuty. Z tego powodu czas Wielkiego 

Postu to dobra okazja, by znowu powrócić do Boga, 
by nasze myślenie było bardziej po Bożemu, ponie-
waż greckie słowo ‘metanoia’ – nawrócenie – oznacza 
zmianę sposobu myślenia.
Jednym ze środków formacyjnych i ascetycznych, które 
Kościół proponuje zawsze, ale szczególnie w tym czasie 
liturgicznym, to rekolekcje. Rekolekcje (recolligere – 
zbierać na nowo) – to kilkudniowy okres poświęcony 
odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencje 
oraz spowiedź, by znowu zbierać – w głowie i w sercu 
– bogactwo chrześcijańskiej wiary.
Może ktoś zadaje sobie pytanie, dlaczego warto 
uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych? 
1. Nawrócenie wymaga konkretnego działania. 
Kościół zachęcając do pokuty i nawrócenia mówi, że 
na pierwszym miejscu powinna być modlitwa. Re-
kolekcje to czas milczenia i modlitwy, czas słuchania 
Słowa Bożego, uczestniczenie we Mszy świętej i przygo-
towywanie się do dobrej spowiedzi. Uczestniczenie w 
rekolekcjach to wyraz naszej dobrej chęci skorzystania 
z łask Bożych. Warto być na rekolekcjach, ponieważ 
tam jest łaska Boga dla nas.
2. Rekolekcje to czas osobistej refleksji nad sensem 
życia i świata. Podczas nich zawsze można odnowić 
ducha, zdobywa się zdolność słuchania, wzywa się 
Pana, odkrywa się “coś” nie tak w naszym życiu, prosi 
się o przebaczenie Boga, czyni się postanowienie po-
prawy. Życie chrześcijanina nie jest nigdy doskonałe, 
święte, ale ciągle powinno dążyć do doskonałości, do 
świętości. Jedyny poważny błąd w życiu duchowym 
to zatrzymać się, nie rozpoczynać od nowa. W reko-
lekcjach uczymy się rozpoczynać jeszcze raz, uczymy 
się, jak być lepszym człowiekiem, lepszym uczniem 
naszego Mistrza.
3. Na rekolekcjach uczymy się milczenia, słuchania 
Boga i innych. Papież senior Benedykt XVI, tak mówił 
o znaczeniu rekolekcji w naszych czasach: “W naszej 
epoce coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu, a z dru-
giej strony powszechnie odczuwa się potrzebę spotka-
nia z Bogiem. Oby więc nie zabrakło dziś możliwości 
dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w 
ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednimi miejscami 
dla takiego doświadczenia duchowego są zwłaszcza 
domy rekolekcyjne. W tym celu trzeba je wspierać ma-
terialnie i zapewniać im odpowiedni personel”. 

NIEDZIELA IV W. POSTU – 22 marca 2020
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 – 23.03.2020 r. 
06:30 - Msza św. z kazaniem
08:30 - Spotkanie dla dzieci kl. I-VI
10:00 - Msza św. z kazaniem
10:00 ŻEGARY: Msza św. w jęz. litewskim
11:30 - Spotkanie dla młodzieży 
 (ZSO, ZSCKR, kl. VII,VIII)
13:00 LT - Msza św. z kazaniem
17:30 - Msza św. z kazaniem
Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet
WTOREK – 24.03.2020 r.  
06:30 - Msza św. z kazaniem
08:30 - Spotkanie dla dzieci I-VI 
              (nabożeństwo 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 – 25.03.2020 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)
13:30 KRASNOWO: Msza św. z kazaniem
            (dzieci ze Szkoły w Krasnowie) 
17:30 - Msza św. z kazaniem

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE 

22 - 25.03.2020 r.
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Każdy zamek ma klucz, każde drzwi posiadają 
zamknięcie, które wymaga klucza, żeby je otwo-
rzyć. Śmierć  zatrzasnęła Bramy Nieba, a grzech 
zamknął je na klucz. Krzyż jest kluczem, który 
otwiera każdą blokadę grzechu i śmierci, i szeroko 
otwiera Bramy Nieba. Nie ma innego klucza do 
Nieba poza Krzyżem. 
Drzwi do Nieba znajdują się w punkcie styczności 
Nieba i ziemi, na szczycie Golgoty. To widzial-
na, namacalna i znana każdemu człowiekowi 
Brama. Niektórzy myślą, że nie jest zamykana i 
przejdzie przez nią, każdy, kto ją lekko popchnie. 
Kiedy jednak zbliżysz się, zobaczysz, że może zo-
stać otwarta tylko za pomocą właściwego klucza. 
Nie da się sprawdzić, czy klucz jest właściwy, nie 
wkładając go do zamka. Klucz jest tylko jeden: 
to Krzyż Chrystusa. Nie trudźcie się, szukając go 
poza Krzyżem, nie próbujcie zrobić go sami. Wielu 
ludzi marnuje swoje życie, projektując własne 
klucze, wycinając i szlifując je według własnego 
pomysłu, w przekonaniu, że dzięki temu otworzą 
kiedyś Bramę Raju. 
Nasze życie jest podróżą ku tej Bramie. Na koń-
cu albo będziesz miał klucz i otworzysz ją, albo 
będziesz stał tam z pękiem kluczy, na które zmar-
nowałeś cały czas swojego życia, a one okazały 
się zwykłą ułudą i przyniosły rozczarowanie. Nieś 
Krzyż Chrystusa, a otworzysz Bramę Nieba.
 O Jezu najsłodszy, króluj tym, których albo błęd-
ne mniemania zwiodły, albo niezgoda rozdziela, 
przywiedź ich do przystani prawdy i jedności 
wiary!
  
  Św. Charbel Makhlouf                   

KRZYŻ KLUCZEM  
DO RAJU POZORY TO ZA MAŁO             

Mamy Wielki Post, kolejny w naszym życiu. I chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak 
bardzo ważny to czas. Wszyscy doskonale wiemy, że nie chodzi tu o mnożenie prak-

tyk pokutnych.

Weź Krzyż Chrystusa i idź Jego śladem, 
a Maryja będzie ci towarzyszyć, tak jak 
swojemu Synowi. Z każdą bolesną raną 
powiedz sobie: W ranach Chrystusa! Za 
każdym razem, gdy odczujesz ból, zawo-
łaj: W Twojej męce, o Chryste! Zawsze, gdy 
będziesz oskarżany, prześladowany i ob-
rażany, mów: Na Twoją chwałę, o Panie!

Oczywiście, umartwienia, wyrzeczenia posty i 
modlitwa to duchowa droga ku nawróceniu, 

ale najważniejsza jest przemiana, do niej jesteśmy 
zobowiązani. Słyszymy proroka Joela: „Rozdzie-
rajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” (Jl 2,13). 
Można czasem pójść w stronę pokusy pozorów, 
która polega na wytworzeniu złudzenia przemiany 
i nawrócenia, że w gruncie rzeczy jest to stagnacja. 
Może się czasem wydawać, że jeśli wykonujemy 
zewnętrzne rytuały, jak posypanie głowy popiołem 
czy uczestniczenie w Drodze krzyżowej lub Gorz-
kich żalach, to już dokonało się nasze nawrócenie. 
Nic bardziej złudnego. 
Zobaczyć zupełnie inaczej
Nawrócenie to bardzo konkretna i gruntowna prze-
miana, która ma nas bardziej otworzyć na Boga. 
Ma sprawić, że zobaczymy zupełnie inaczej i na 
nowo. Oczywiście są spektakularne przemiany, 
co widzimy w życiu wielu świętych, np..: Św. Paw-
ła, św. Franciszka z Asyżu, św. Ignacego z Loyoli, 
są. Alberta Chmielowskiego, ale w gruncie rzeczy 
nawrócenie to proces ciągły i dynamiczny, który 
wpisuje się w drogę człowieka ku Bogu, tę codzien-
ną i szarą. Dlatego słyszymy wołanie: „Nawródźcie 
się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz 
i lament (JI 2,13).
Bóg ciągle prosi o naszą przemianę, dlatego co 
roku przeżywamy ten święty czas wielkiego Postu  
i dni pokuty. Są takie chwile, kiedy Pan Bóg daje 
szczególne łaski, których nie wolno zmarnować, 
przegapić. Dlatego św. Augustyn w jednym ze 
swoich kazań wołał z lękiem: „Boję się, lękam się 
Chrystusa, który przychodzi i nie powraca”. Cóż 
może oznaczać ta myśl? Łatwiej to zrozumiemy, 
gdy odwołamy się do Biblii: „W imię Chrystusa 
prosimy: pojednajcie się z Bogiem! (…) Współ-
działająć zaś z Nim, napominamy was, abyście nie 
przyjmowali na próżno łaski Bożej, (…) Oto teraz 
czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2Kor 
5,20-6,2). Tym upragnionym czasem jest Wielki 
Post, kiedy z nieba płyną zdroje łaski.
Bóg sercem mówi do serca
Ks. Janusz Pasierb, nieżyjący już, znakomity polski 
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POZORY TO ZA MAŁO             Testament Warszawski 
Prymasa Polski

W imię Trójcy Pszenajświętszej, Pana mojego Jezusa 
Chrystusa, przez przyczynę Bogurodzicy Dziewicy , 
Królowej Polski i Zwycięskiej Wspomożycielki Jasno-
górskiej. Świadom, że przyszła godzina moja, gdy 
mam wracać do Ojca, od którego otrzymałem życie 
na ziemi, składam to wyznanie pełnej gotowości i 
uległości dziecka Bożego w formie mojego testamentu. 
Obdarowany łaską żywej Wiary, nigdy nie uległem 
wątpliwościom, nigdy nie  podnosiłem głosu przeciw-
ko Kościołowi, Ojcu Świętemu i Biskupom. Źródłem 
mojego spokoju wewnętrznego w walce z mocami 
ciemności, zawszę była gorąca miłość i uległość wo-
bec Matki Chrystusowej, Pani Jasnogórskiej, której 
uważam się za niewolnika miłości. Zawsze budowały 
mnie przedziwny szacunek i miłość z jaką odnosili się 
Papieże do Kościoła w Polsce, do Biskupów, kapłanów 
i do mnie. Wiem, że zawsze ufali Kościołowi polskiemu, 
chociaż nie mogli naszych niektórych postulatów speł-
nić. Piszę to dlatego, bo wiem, że w Polsce istnieje cała 
biblioteka politycznych publikacji, które zniekształcają 
właściwy obraz rzeczywistości. Kościołowi w Polsce słu-
żyłem według najlepszego mojego zrozumienia jego 
sytuacji i potrzeb. Chciałem obronić Kościół przed za-
programowaną ateizacją i przed „fałszywymi braćmi”, 
którzy na własną rękę uprawiali nieuczciwą politykę 
kościelną w dziedzinie państwowej, przed nienawi-
ścią społeczną. Uważam sobie za łaskę, że mogłem z 
pomocą Episkopatu Polski przygotować Naród przez 
Wielką Nowennę, Śluby Jasnogórskie, Akt Oddania Bo-
gurodzicy w macierzyńską niewolę Miłości i Społeczną 
Krucjatę Miłości – na nowe Millenium. Gorąco pragnę, 
by Naród Polski pozostał wierny tym zobowiązaniom. 
W stosunku do mojej Ojczyzny zachowuję pełną cześć i 
miłość. Uważam sobie za obowiązek bronić jej kultury 
chrześcijańskiej przed złudzeniami internacjonalizmu, 
jej zdrowia moralnego i całości granic, na ile to le-
żało w mojej mocy. Uważam, że pomimo przemian 
ustrojowych i politycznych dzieło to nie zostało jeszcze 
dokonane. Ufam jednak, że zdrowy duch osobowości 
ludzkiej zwycięży w tej walce o godność i wolność 
człowieczeństwa. Uważam sobie za łaskę, że mogłem 
dać świadectwo Prawdzie, jako więzień polityczny 
przez trzyletnie więzienie, i nie uchroniłem się przed 
nienawiścią do moich Rodaków, sprawujących wła-
dzę w Państwie. Świadom wyrządzonych mi krzywd, 
przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi 
mnie zaszczycali. Korząc się u stóp Świętej Bożej Wspo-
możycielki mojej, Bogurodzicy Dziewicy, Pani Jasno-
górskiej, której służyłem jako Niewolnik oddany Jej w 
więzieniu w Stoczku Warmińskim, dnia 8 grudnia 1953 
roku, najpokorniej proszę Ucieczkę Grzeszników, aby 
była mi Orędowniczką przed Tronem Trójcy Świętej.
Amen. Alleluja!             _Irena_

Mamy Wielki Post, kolejny w naszym życiu. I chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak 
bardzo ważny to czas. Wszyscy doskonale wiemy, że nie chodzi tu o mnożenie prak-

tyk pokutnych.

poeta, w jednym z wierszy stawia zaskakujące pyta-
nie: „Jak to jest, gdy Bogu pęka serce?” Może trudno 
na nie odpowiedzieć , a może łatwo. Trzeba tylko 
zajrzeć w swoje serce i zapytać; „Jak to jest?”. Bóg 
zna nasze serce, wie ile w nim jest miłości, wiary, 
nadziei, ale pragnie je pomnażać, i to jest wielki 
dar. Dlatego wciąż nas szuka i nigdy się tym nie 
męczy, ciągle przebacza grzechy – to Go nie nudzi, 
co podkreśla często papież Franciszek. 
Dobra Nowina o zbawieniu, czyli Ewangelia, którą 
głosił Jezus, jest nieustannym wzywaniem do walki 
duchowej, do nawrócenia. W sporach z faryze-
uszami i uczonymi w Piśmie Jezus ciągle mówi o 
przemianie serca, o miłości, która prowadzi do wy-
pełnienia Prawa. W Ewangelii słyszymy wezwanie 
do prawdziwej przemiany dla Boga, a nie „dla oka”, 
czyli pozorów (zob 6,1). Ta droga to modlitwa, post 
i jałmużna; to uporządkowanie relacji do Boga, do 
siebie samego i do bliźniego. 
On czeka ma miłość
Jest taka legenda, która opowiada o Sądzie Osta-
tecznym. Kiedy staniemy przed Panem Bogiem, on 
zapyta nas o miłość. Postawi pytanie: „Czy Mnie ko-
chasz?”. Można powiedzieć „tak’ lub „nie”. Tych któ-
rzy powiedzą „nie”, Bóg spróbuje uratować. Powie 
do nich: „Jeśli Mnie nie kochacie, czy pozwolicie, 
bym Ja was kochał?. Bóg zawsze potrzebuje naszej 
zgody. Trzeba, by nasza wola odpowiedziała na za-
proszenie Boga skierowane do naszego serca. Od-
krycie tego zaproszenia prowadzi do przemiany, 
do nawrócenia, do zmiany kierunku naszej drogi
   Ks. Radosław Góralski
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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. Tomasz Sikorski, ks. Jarosław Kalinowski, ks. Krzysztof Kaszuba

08/03/2020 Antoni Pietruszkiewicz

Odeszli do wieczności:

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UAnna Fiutowska, Sejny 
 (l. 60)  zm. 23/02/2020
UBronisława Kwaterska, 
Jenorajście (l. 88)  zm. 24/02/2020
UCzesława Gryniewicz,  Sejny  
 (l. 81)  zm. 25/02/2020
URyszard Grzybowski,  Zaleskie  
 (l. 66)  zm. 24/02/2020
UJan Sulżyński,  Gryszkańce (l. 82)  zm. 26/02/2020
UHelena Sidor,  Sumowo (l. 76)  zm. 27/02/2020
UHenryka Nowacka,  Suwałki (l. 92)  zm. 29/02/2020
UBenigna Suszczewicz, Klejwy (l. 70)  zm. 02/03/2020
UZofia Orłowska,  Gdańsk (l. 99)  zm. 05/03/2020

Mateusz Bieńkowski, kawaler, Brodnica, Parafia 
Górzno i Laura Kochańska, panna, Bubele, Parafia 
tutejsza.
Mariusz Hołubowicz, kawaler, Romanowce i 
Teresa Rogucka, panna, Romanowce, oboje Pa-
rafia tutejsza.
Paweł Fidrych, kawaler, Sejny i Katarzyna Ścibek, 
panna, Myszyniec, Parafia Trójcy Świętej.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Sojka Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Ogórkis Grażyna Krzysztof,Konstantynówka Gib.
Gmina Krasnopol
Kozłowscy Teresa Janusz,Sejny, Mickiewicza 
Korzeccy Beata Mariusz,Kolonia Sejny
Milewska Eugenia,Sejny, Powstańców Sejneńskich
Urbańscy Katarzyna Adam,Sejny, Wojska Polskiego
Przezwicki Robert,Babańce
Jancza Anna,Sejny, Targowa
Poźniak Grażyna Czesław,Kolonia Sejny 
Niczyporuk Dorota Daniel,Sejny, Wojska Polskiego
Stefańska Eugenia ,Kielczany
Wilkiel Jadwiga Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Wilkiel Anna Jerzy,Kalwiszki 
Gilis Aniela,Łumbie
Kamińska Józefa,Sejny, Nowa 
Macewicz Stanisława,Radziuszki
Romański Józef,Skustele 
Bartoszewicz Józef,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Gimel Regina Zbigniew,Sejny, Wojska Polskiego
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska 
Bykas Maria Tadeusz,Sejny, Łąkowa
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Przeborowscy Krystyna Zenon,Sejny, Konopnickiej
Jurkiewicz Janina Jan,Radziuszki
Szymańscy Anna Stanisław,Sejny, Łąkowa
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna 
Szymczak Paweł,Warszawa, Izbicka
Miszkiel Barbara Piotr,Sejny, Pogodna
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego
Witkowscy Teresa Czesław,Sejny, Konopnickiej
Derdzikowska Eugenia,Sejny, Parkowa
Klucznik (starowiery) ,Sejny, Zawadzkiego
Rydzewscy Hanna Tomasz,Sejny, Pl. Św. Agaty
Rydzewscy Monika Konrad,Sejny, Wojska Polskiego
Andruszkiewicz Leokadia Kazimierz,Gryszkańce 
Miszkiel Zofia Ryszard,Skustele

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
Roku Pańskim 2019: 
Puchłowska Wiesława,Sejny, Konarskiego 
Sudnik Ewa Radosław,Sejny, Mickiewicza
Klimaniec Pelagia Eugeniusz, Żwirki i Wigury
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INTENCJE MSZALNE  15 - 29.03.2020
NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 15 marca 2020
07:00 +Eugeniusz (2 rocz) +Marianna Romanowscy
08:30 +Stanisław Miszkiel (5mc)
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zity 

Bender w 65 rocz urodz. i dla rodziny
10:00 +Dariusz Sapiega (gr)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Antoni Jancza (13 rocz)
17:30 +Andrzej Palewicz (24 rocz)
17:30 +Zofia Malinowska (20 rocz)
PONIEDZIAŁEK, 16 marca 2020
06:30 +Anna +Antoni +Marian Malinowscy
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Danuta Moroz (4mc)
08:00 +Regina Andrejczyk (8 rocz)
17:30 +Romuald Fiedorowicz (8mc)
17:30 +Karol Jarzębowicz (2mc) +Leokadia
17:30 +Szymon Koncewicz
WTOREK, 17 marca 2020
06:30 +Zofia Chowaniec
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Wincenty +Halina +Józefa +Feliks Jastrzębscy
08:00 +Helena +Henryk Żynda +Stanisława +Jakub 

+Henryk Ślusarczyk +Janina +Zygmunt Glanc
08:00 +Sabina +Czesław Nicewicz
17:30 +Józef +Józef Makarewicz +Józef Ambrosiewicz
17:30 +Bożena +Ryszard Szymańscy
17:30 +Jadwiga Koncewicz (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA, 18 marca 2020
06:30 
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Henryk +Dariusz Namiotko
08:00 +Józef +Władysława z r. Ogórkisów  i Adamo-

wiczów
08:00 +Marianna (3 rocz) i z r. Klimasarów
08:00 +Józef +Anna +Józef i z r. Popielów
17:30 +Józef Krywanis
17:30 +Leokadia Staśkiel (9mc)
17:30 +Józef  i  z r. Polensów i Ziniewiczów
17:30 +Barbara Sobuń (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK,19 marca 2020
Urocz. św. Jozefa, Oblubieńca NMP
06:30 +Zofia +Józef Rutkowscy
06:30 +Józef +Regina Ziniewicz
08:00 +Józef Matusiewicz
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Józef Radzewicz
08:00 +Józef +Anna Tomkiewicz  i rodzice
10:00 +Józef Ogórkis +Aleksandra +Wacław
17:30 +Józef +Michalina Krzywiccy
17:30 +Józef +Leokadia Jodango
17:30 +Józef +Zofia +Rajmund Moroz
17:30 +Józef +Anna +Witold Grudzińscy
PIĄTEK, 20 marca 2020
06:30 
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Stefania (7 rocz) +Franciszek (29 rocz) Iwaszewscy

08:00 +Józefa +Dominik Andrukanis
17:30 +Henryk Buchowski
17:30 +Tadeusz Sapiega (10mc)
17:30 +Józef Luto
SOBOTA, 21 marca 2020
06:30 
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Benedykta Batogowska (2 rocz) 
 +Jan Jachimowicz (8 rocz)
08:00 +Łukasz Gulan (2mc)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Janiny 

Czeropskiej w 80 rocz urodzin i dla rodziny
17:30 +Józef +Józef Fidrych +Józef Ambrosiewicz
17:30 +Jan +Witosława +Eugeniusz  z r Woźnialisów
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 22 marca 2020
REKOLEKCJE
07:00 +Czesława Zubowicz
08:30 +Marianna Chmielewska (6 rocz)
10:00 +Dariusz Sapiega (gr)
11:30 Za parafian
13:00 KRASNOWO: +Irena Skupska
13:00 LT: +Józef Jancza +Biruta +Józef Bartnik
17:30 +Jan Budko
17:30 +Mariusz Waluś (11mc)
PONIEDZIAŁEK, 23 marca 2020 REKOLEKCJE
06:30 +Marian Ponganis (11mc)
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Tomasza 

w dniu urodz.
10:00 +Dariusz Sapiega (gr)
13:00 LT:
17:30 +Stefania +Franciszek Iwaszewscy
17:30 +Władysława +Jan Sidor +Stefan Pietranis
17:30 +Czesława Gryniewicz (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 24 marca 2020 REKOLEKCJE
06:30 +Konstanty Berezecki (29 rocz) i rodzice
10:00 +Dariusz Sapiega (gr)
13:00 LT: O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ireny i 

Lidii
17:30 +Aniela +Franciszek Gryguć +Józef Buchowski
17:30 +Józef i z r. Maksimowiczów
17:30 +Zofia Luto (17 rocz)
ŚRODA, 25 marca 2020 REKOLEKCJE
Urocz. Zwiastowania Pańskiego
06:30 +Jan Maksimowicz (20 rocz) i z r. Wirbałów
08:30 +Ludwik +Anna Wichert
10:00 +Dariusz Sapiega (gr)
11:30 +Janina Bartoszewicz (8 rocz)
13:30 KRASNOWO:
17:30 +Stefania Ordowska (12 rocz) i rodzice
CZWARTEK, 26 marca 2020
06:30 
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Jadwiga +Mieczysław Bulwin
08:00 +Helena +Witold Wyżlańscy
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Tadeusza 

w 4 rocz urodzin i dla rodziny
17:30 +Dariusz Mazurkiewicz (3 rocz)
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. 

Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. 
Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim 
w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych na-
bożeństwach: piątkowej Drodze krzyżowej o godz. 16.00 - dla dzieci; o 17.00 - dla wszystkich; w języku 
litewskim - po wieczornej Mszy św. Gorzkie Żale w niedzielę o 17.00 z kazaniem pasyjnym; śpiewamy też 
Gorzkie Żale po sumie. 

Najważniejszym wydarzeniem Wielkiego Postu są Rekolekcje . Przeżywać je będziemy od niedzieli, 
22 marca do środy 25 marca. Ich program znajdziemy  w tym numerze Siewcy. Poprowadzi je O. Jan 

Ćwikowski, redemptorysta. 

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, 4 kwietnia w godzin-

ach przedpołudniowych. Adresy tych osób prosimy zgłaszać w zakrystii. Pomóżmy chorym istarszym 
przygotować się w ten sposób do świąt wielkanocnych.

W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i 
opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin 

chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia tego dnia będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej 
wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, 
codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także 
w codziennej modlitwie, odmawiając często litanię do św. Józefa. Jest On też patronem dobrej śmierci. 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy obchodzić na zakończenie naszych rekolekcji, 25 mar-
ca. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, 

które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły 
rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Uroczyste przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego odbędzie się w środę podczas Mszy Świętej o godz.  10.00 i 17.30. 

Tradycyjna Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta przejdzie w Niedzielę Palmową, 5 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 
zatrzymując 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. Krzysztofa.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, zwłaszcza na dokończenie remontu 
ołtarza głównego. Zbliża się 45 rocznica koronacji Cudownej Figury Matki Bożej, więc chcemy przygo-

tować ołtarz do tego wydarzenia, które będzie w pierwszą niedzielę września. 

Bezpłatne komputerowe badanie wzroku odbędzie się w Przychodni na ul. Wojska Polskiego, we wtorek, 
24 marca w godz. 10.00-11.30. Rejestracja pod nr tel. 875669041.

17:30 +Józef +Bronisława Andrulewicz+Marek Sapiega
17:30 +Bronisława Kwaterska (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK, 27 marca 2020
06:30 +Alicja Agafonow
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Teresy Krajewskiej i Agnieszki
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Teresa Senda (3 rocz.)
17:30 +Kazimiera i z r. Adamowiczów
17:30 +Stefan Sikorski (17 rocz.)
17:30 +Henryk Luto i rodzice
SOBOTA, 28 marca 2020
06:30 +Leokadia Zdancewicz
08:00 +Ks. Kazimierz Gacki (9 rocz.)
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Janina Piotrowska (15 rocz.)

08:00 +Bernard Kobeldis (8mc)
08:00 +Leokadia i z r. Łepkowskich
17:30 +Barbara Strękowska (4mc)
17:30 +Tomasz Koneszko (11 rocz.)
17:30 +Marian Gobczyński
17:30 +Anna Fiutowska (miesiąc od pogrzebu)
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 29 marca 2020
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Genowe-

fy Staśkiel w 90 rocz. urodz.
08:30 +Józefa +Józef i z r. Baranowskich
10:00 +Dariusz Sapiega (gr)
11:30 Za parafian
13:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Ludwik +Anna Pietruszkiewicz
13:00 LT: +Helena Moroz (1 rocz.)
17:30 +Anna Miszkiel (1 rocz.)



NOWA RADA PARAFIALNA

11Nr 272/2020

Z dniem 23 lutego br. została powołana nowa Rada Parafialna. Jest ona organem doradczym dla Księdza 
Proboszcza w podejmowaniu decyzji duszpasterskich i gospodarczych w parafii oraz reprezentacją całej 
wspólnoty parafialnej. Decyzją Księdza Proboszcza do nowej rady powołano 17 członków. Na Mszy Świętej 
o godz.11.30 odbyło się wręczenie nominacji oraz uroczyste ślubowanie. W skład Rady zostali powołani: 
Marek Buchowski, Zaleskie; Elżbieta Doroszko, Sejny; Emilia Gryguć, Sejny; Ernest Januszanis, Romanowce; 
Jan Stanisław Kap, Sejny; Barbara Karłowicz, Marynowo; Wojciech Kisiel, Sejny; Eugeniusz Klimaniec, Sejny; 
Lech Kulesza, Gawiniańce; Stanisław Kwaterski, Jenorajście; Józef Masianis, Sejny; Barbara Miszkiel, Sejny; 
Józef Miszkiel, Zaruby; Anna Modzelewska, Sejny; Teresa Rugienis-Witkowska, Sejny; Stanisław Szurc, Sejny; 
Jarosław Wojciechowicz, Sejny. Nowo powołanym Radnym gratulujemy i życzymy owocnej posługi przez 
okres 5-letniej kadencji.



Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1, tel:  87 5162141.
Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach. 
Teksty zamieszczamy na prawach honorowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów oraz zmian tytułów.www.sejny.diecezja.elk.pl

SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Chrystus Bielański

W centrum wsi Bielany, położonej nad Sołą 
koło Kęt znajduje się Sanktuarium Chry-

stusa Cierpiącego przy kościele parafialnym św. 
Macieja Apostoła. Jak podają księgi parafialne od 
1702 - 1703 roku znajduje się tam obraz Pana Je-
zusa Ubiczowanego w koronie cierniowej, namalo-
wany przez nieznanego 
artystę (sama parafia 
jest znacznie starsza i 
została założona już 
w 1493 roku). Według 
ustnej tradycji obraz 
został wyłowiony z rze-
ki Soły przez flisaków i 
umieszczony w drew-
nianym kościołku. W 
1752 roku obraz został 
przeniesiony do nowej 
kaplicy ufundowanej 
przez Annę Russocką z 
Graboszyc. Warto rów-
nież wspomnieć postać 
starościanki Zofii Du-
nin z Małachowskich, 
która w 1794 roku 
przeznaczyła 18 tys. 
florenów polskich oraz 
swoją biżuterię na bu-
dowę nowego kościoła 
w Bielanach. Budowa 
trwała ponad 30 lat i w 1833 r. ks. bp tarnowski 
František Pištek poświęcił nową świątynię, która 
swym kształtem przetrwała do czasów współcze-
snych. Odtąd wizerunek Chrystusa Cierpiącego w 
Bielanach stał się celem coraz liczniejszych piel-
grzymek, które przybyły tu z bliskich i dalekich 
stron - z gór i ze Śląska. Przy ołtarzu gromadzono 
wota jako widzialne znaki wdzięczności Panu 
Jezusowi za otrzymane łaski. Zanotowano liczne 
cudowne uzdrowienia, które potwierdził 19 maja 

1937 roku ks. bp Adam Sapieha. Wśród najlicz-
niejszych łask uzdrowienia możemy wyróżnić 
uzdrowienia ze ślepoty.
Nasz sejneński obraz jest bardzo wierną kopią 
obrazu z Bielan. Podobnie jak oryginał, przed-
stawia na brązowym tle Pana Jezusa zwróconego 

w lewą stronę. Zbawi-
ciel przedstawiony jest 
w półpostaci, z koroną 
cierniową, okryty pur-
purowym płaszczem, z 
zatkniętą za związane 
ręce trzciną. Na około 
głowy roztaczają się 
złote promienie, będące 
odzwierciedleniem ory-
ginalnych zdobień obra-
zu w Bielanach. Uwagę 
wiernych skupiają peł-
ne miłosierdzia oczy 
Chrystusa. Jeśli chodzi 
o rodzaj przedstawie-
nia to należy on do ty-
powego przedstawienia 
Chrystusa cierpiącego 
zwanego „Ecce Homo”. 
Dziś nieco zapomniane 
sanktuarium, musiało 
być w przeszłości znane. 
O popularności wśród 

wiernych świadczy jeden z drzeworytów ludo-
wych z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego, 
przedstawiający właśnie Chrystusa Bielańskiego. 
Tym bardziej cieszy fakt, że w sejneńskiej galerii 
mamy tak rzadki wizerunek i zarazem okazję do 
przybliżenia historii bielańskiego sanktuarium.

   Marcin Błaszczyk


