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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Grób Pański
Tradycja przygotowywania Grobów Pańskich sięga 

XI wieku. Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
w Wielki Czwartek zyskiwało z czasem coraz więcej 
pasyjnych elementów. Wiązało się to ze średniowiecz-
nymi dramatami liturgicznymi i dramatyzowanymi 
obrzędami: depositio (złożenie do grobu), visitio (na-
wiedzenie grobu) i elevatio 
(powstanie z grobu). Sobór 
trydencki (1545-1563) moc-
no zredukował bogactwo i te-
atralność obchodów Wielkiego 
Tygodnia. Zalecenia te wyda-
ne w Rytuale Piotrkowskim w 
1631 roku uwzględniły jednak 
polską tradycję, co sprzyjało 
rozwojowi ludowych obrzę-
dów. Prześledźmy zatem na-
szą polską specyfikę. Po pierw-
sze tradycja urządzania Gro-
bu w Wielki Czwartek została 
przeniesiona na Wielki Pią-
tek, a w krajach zachodnich 
praktycznie zanikła. Drugą 
wyróżniającą polską cechą 
było umieszczanie akcentów 
politycznych czy społecznych 
w dekoracji grobu. Miało to 
swój kontekst historyczny i 
odgrywało ważną rolę w za-
chowaniu świadomości narodowej. Podobny charakter 
miały również symboliczne straże przy Grobie Pań-
skim. Tak zwana Straż Grobu ma w Polsce tradycję 
sięgającą połowy XVII w. Najbarwniejsze formacje 
straży to „Turcy wielkanocni” – na pamiątkę ubranych 
w zdobyczne stroje rycerzy spod Wiednia. Piękną tra-
dycją było również nawiedzanie Grobów Pańskich w 
pobliskich kościołach podczas Wielkiej Soboty. Zwyczaj 
ten kultywowali zarówno królowie, jak i inne stany. W 
Polsce już od dawna odróżniano wielkoczwartkowy 
ołtarz wystawienia zwany „Ciemnicą” (od ciemnego 

więzienia) od ołtarza Grobu Pańskiego. Przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu na osobny ołtarz w Wielki 
Czwartek było traktowane jako symbol drogi Jezusa i 
Jego uczniów do Ogrodu Oliwnego, zaś czuwanie przy 
Najświętszym Sakramencie: bądź jako trwanie przy 
modlącym się w Ogrójcu Chrystusie, bądź jako to-

warzyszenie opuszczonemu Je-
zusowi w więzieniu. Aktualne 
normy odnoszące się do litur-
gii Wielkiego Piątku nakazują 
tak konstruować Grób Pański, 
aby jego centrum plastyczne i 
ideowe stanowiła monstrancja 
z Najświętszym Sakramentem, 
jednak często echa dawnych 
polskich zwyczajów widzimy 
do dziś.
Nasz ludowy obraz powstał 
na podstawie jednego wzorca, 
którego źródłem były niemiec-
kie obrazki dewocyjne. Czasy 
kiedy powstał uwzględniały 
zarówno tradycję składania 
do Grobu Pańskiego figury 
Chrystusa oraz wystawienia 
Najświętszego Sakramentu 
i Jego adoracji. W tym kon-
tekście centralnym elemen-
tem obrazu jest Najświętszy 

Sakrament. Choć sama kompozycja obrazu nie jest 
oryginalna, to szczegóły, wystrój grobu, ornamenty 
kwiatowe, są już charakterystyczne dla obszaru na któ-
rym powstał. Nasz obraz należy do kręgu malarstwa 
góralskiego. W obrazie tym jest jeszcze coś unikato-
wego. Mianowicie ołtarz, na którym wystawiony jest 
Najświętszy Sakrament jest otoczony 6 świecami. To z 
kolei tradycja związana z Ciemnicą. Być może ludowy 
twórca podświadomie połączył te dwie tradycje, a 
może to tylko zbieg okoliczności. 
   Marcin Błaszczyk



INTENCJE MSZALNE 12 - 26.04.2020

Pierwszego dnia po 
szabacie, wcze-

snym rankiem, gdy 
jeszcze było ciemno, 
Maria Magdalena 
udała się do grobu i 

zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc 
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, 
którego Jezus miłował i rzekła do nich: «Zabrano Pana 
z grobu i nie wiemy gdzie Go położono». Wyszedł 
więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni 
obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra 
i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zo-
baczył 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, leżącą nie 
razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym 
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi 
uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd 
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że 
On ma powstać z umarłych. 
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Zmartwychwstał! Tą prawdą, na której jak na „ka-
mieniu węgielnym” opiera się cała budowla naszej 

wiary, chcemy dzisiaj na nowo dzielić się między sobą 
wzajemnie jako pełnią Ewangelii. My – wyznawcy Chry-
stusa, my – chrześcijanie, my Kościół. I jednocześnie 
chcemy dzielić się nią z tymi wszystkimi, którzy nas 
słuchają, ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Dzielimy 
się nią z radością, jak bowiem moglibyśmy nie cieszyć 
się ze zwycięstwa życia nad śmiercią? Jak nie radować 
się zwycięstwem tego Chrystusa, który został umęczony 
za świat, przez który przeszedł, dobrze czyniąc wszyst-
kim i głosząc Ewangelię królestwa, w którym znalazła 
wyraz cała pełnia odkupieńczej dobroci Boga? W niej 
człowiek został powołany do najwyższej godności. Jak 
nie radować się z objawienia mocy samego Boga, ze 
zwycięstwa tej mocy nad grzechem i nad zaślepieniem 
ludzi? Oto dzień powszechnej nadziei.  św. Jan Pawe II

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA WIELKANOCNA – 12 kwietnia 2020 NIEDZIELA II WIELKANOCNA - 19 kwietnia 2020

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

J 20, 19 – 31
 Mt 28, 1 – 10

Było to wieczorem 
owego pierwsze-

go dnia tygodnia. 
Tam gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były 
zamknięte z obawy 

przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, poka-
zał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie uj-
rzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój 
wam!». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 
zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy 
Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego 
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w 
miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, 
nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy byli znowu we-
wnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo 
drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój 
wam!». Następnie rzekł do Tomasza” «Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją 
do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzą-
cym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!». 
Powiedział mu Jezus «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I tyle 
innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, 
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście 
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i 
abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
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REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Pokój jest w najważniejszym stopniu darem Chrystu-
sa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, owocem 

zwycięstwa Jego miłości nad grzechem i śmiercią. 
Składając samego siebie, ofiarę bez skazy, na ołtarzu 
krzyża jako zadośćuczynienie, zesłał na ludzkość bło-
gosławiony strumień Bożego miłosierdzia.
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17:30 +Anastazja Luto (10 mc)
ŚRODA WIELKANOCNA, 15 kwietnia 2020
06:30 +Anna Leszkiewicz
08:00 +Stanisław Miszkiel (6 mc)
08:00 +Tadeusz +Józef Rasiul
08:00 +Józef +Aleksandra Adolf Jarzębowicz
08:00 +Marianna Bilińska  (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Karol Jarzębowicz (3 mc) +Leokadia
17:30 +Tadeusz Przeborowski (4 mc)
17:30 +Zofia (7 rocz) +Stefan Plewińscy
CZWARTEK WIELKANOCNY, 16 kwietnia 2020
06:30 +Zofia Orłowska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Lilii Wyż-

lańskiej w 60 rocz ur., dla męża, dzieci i Jadwigi
08:00 +Danuta Moroz (5mc)
17:30 Dziękczynna za życie śp. Łucji Krutul
17:30 +Józef Woźnialis (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK WIELKANOCNY, 17 kwietnia 2020
06:30 +Zofia Chowaniec
08:00 +Jerzy Sikorski
08:00 +Stanisław Szyłejko (4 rocz)
08:00 +Anna Bobrowska (4 rocz)
17:30 +Jadwiga Koncewicz (2mc) 
SOBOTA WIELKANOCNA, 18 kwietnia 2020
06:30 
08:00 +Wojciech Domoracki (17 rocz)
08:00 +Piotr +Paweł Wróblewscy
08:00 +Franciszek +Jadwiga Rybczyńscy
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Eugenii Milewskiej w 80 rocz urodzin
17:30 +Anna (9 rocz) +Piotr Jakubowscy +Henryk 

+Helena +Paweł Karbońscy 
 +Janina +Włodzimierz Stefanowicz
17:30 +Leokadia Staśkiel (10 mc)
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 19 kwietnia
07:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Grażyny i Czesława w 38 rocz ślubu i dla rodz
07:00 +Antoni Okulanis (50 rocz)
08:30 +Tomasz Żeladonis (15 rocz) +Stanisław +Anna
10:00 +Stefania Czakis (3 rocz) +Janina Polakowska
10:00 +Witold Krejczman (19 rocz)
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Piotr Soroka (19 rocz)
13:00 LT: +Ele Staskeviciene +Aldona +Juozas Vinika-

ciai z r Vinikaicius, Marcinkiewiczów
13:00 LT: +Helena Światłowska (1 rocz)
17:30 +Bolesław +Helena Krejczman
17:30 +Jan Brzeziński ( 6 rocz)
PONIEDZIAŁEK, 20 kwietnia 2020
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Wandy 

Zubowicz
08:00 +Jan Kuklewicz (4mc)
08:00 +Józef +Janusz +Wiesław +Stanisława +Maria 
 z r. Jacenników

17:30 +Sabina Miszkiel ( 7 rocz)
17:30 +Henryk Buchowski
17:30 +Tadeusz Sapiega (11mc)
WTOREK, 21 kwietnia 2020
06:30 +z r. Dylnickich i Andrejczyków
08:00 +Stanisław Gliszczyński (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga +Władysław Milewscy
17:30 +Łukasz Gulan (3mc)
ŚRODA, 22 kwietnia 2020
06:30 
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
17:30 +Longin Rosiński (1 rocz.)
17:30 +Zofia (17 rocz) +Stefan Winiewicz
17:30 +Mariusz Waluś (1 rocz)
CZWARTEK, 23 kwietnia 2020
06:30 +Marian Ponganis (1 rocz.)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (6 rocz.)
08:00 +Wojciech Wydro (15 rocz.)
08:00 +Jan Pieczulis (8 rocz.)
17:30 O błog. Boże w życiu i posłudze pasterskiej dla 

Bpa Jerzego w dniu imienin
PIĄTEK, 24 kwietnia 2020
06:30 +Jadwiga +Franciszek i z r. Wojciechowskich  

+Irena +Marian
08:00 +Albin Bałulis (1mc)
08:00 +Jerzy +Józef Janczulewicz +Wojciech Klimasara
08:00 +Bronisława Kwaterska (2mc)
17:30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
17:30 +Stefan Auron (4 rocz.)
SOBOTA, 25 kwietnia 2020
06:30 
08:00 +Antoni (6 rocz) +Marianna +Teofila +Andrzej 

Przeorscy
08:00 +Tadeusz i z r. Marcinkiewiczów
08:00 +Józef Jodango (40 rocz.)
08:30 Egzekwie: +Bożena Gryguć (2 rocz.)
17:30 O pomyślne zdanie matury i wybór dalszej 

drogi życiowej dla Krzysztofa Przeborowskiego
17:30 +Genowefa Palanis (8 rocz.)
17:30 +Czesława +Wacław +Bożena +Zbigniew 

Gryniewicz
NIEDZIELA III WIELKANOCNA, 26 kwietnia 2020
07:00 +Gabriela Ludorf (45 rocz.)
08:30 +Leonarda +Franciszek Błaszczak
10:00 +Jadwiga +Leonarda +Janusz Obuchowscy 

+Halina Błaszczak
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Weronika +Donat +Jerzy Łatwis
17:30 +Henryka Bielawska
17:30 +Piotr +Józef +Stanisława Klukowscy +Katarzy-

na Aleksiejuk +Leokadia +Henryk Żynda



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii
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Drodzy naszym sercom Parafianie, 
Bóg dał Kościołowi i światu niezwykły sposób przeżywania tegorocz-
nych świąt paschalnych. Szerząca się pandemia koronawirusa wpro-
wadziła nas w nastrój lęku, niepewności, pozamykała nas w domach. 
Wydaje się, że zło rozpanoszyło się wokół. Ale Miłość ostatecznie 

zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość 
Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest 
już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu 

Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie 
najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę 
zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym 

darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymia-
rze naszego życia, a teraz zwłaszcza w rodzinie, narodzie, w Ojczyźnie. 
Mimo wszystko życzymy Wam radości paschalnej i radosnego Alleluja. 

Do zobaczenia znów na wspólnej modlitwie w naszej Bazylice, przed 
cudownym obliczem Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej. 

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

Odeszli do wieczności:
UTadeusz Jurgielanis, Sejny 
 (l. 82)  zm. 27/03/2020
UZygmunt Sojka, Sejny 
 (l. 79)  zm. 28/03/2020
UMagdalena Sojko,  Klejwy  
 (l. 80)  zm. 31/03/2020
UKrzysztof Steffek, Sejny 
 (l. 47)  zm. 08/04/2020

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Radzewicz Henryka Lucjan,Olszanka 
Żeladonis Jadwiga Tadeusz,Olszanka 
Gibas Lidia Rafał,Olszanka 
Jastrzębscy Teresa Jerzy,Olszanka 
Anuszkiewicz Barbara Wojciech,Świackie 
Andrukanis Zofia Kazimierz,Świackie 
Andrulewicz Teresa Tadeusz,Świackie 
Mroczkowscy Marianna Mirosław,Świackie 
Dąbrowscy Henryka Henryk,Sejny, Zawadzkiego
Bałulis Irena Witold,Klejwy 
Łatwis Danuta,Klejwy 
Boraczewscy Biruta Antoni,Klejwy 
Kuklewicz Anna Witold,Klejwy
Gryguć Alicja Piotr,Klejwy
Buraczewska Irena,Klejwy
Januszko Krystyna Jerzy,Sejny, Zawadzkiego
Pokutko Teresa Eugeniusz,Sejny, Konarskiego
Kabrońska Konstancja,Sejny, Konarskiego
Kupstas Janina Józef,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Genowefa,Sejny, Konarskiego
Gałdzewicz Lubomira,Sejny, Konarskiego
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Karwowska Irena,Sejny, Konarskiego
Ciborowscy Anna Andrzej,Sejny, Konarskiego
Lewandowscy Zofia Jerzy,Sejny, Konarskiego
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Pietranis Waleria,Sejny, Konarskiego
Macianis Alicja Albin,Sejny, Konarskiego

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki 
Roku Pańskim 2020: 
Suszek Regina,Zaruby 
Gerwel Teresa,Zaruby 
Milewski Marian,Zaruby 
Depkun Bogusława Łukasz,Zaruby
Buchowscy Salomea Piotr,Zaruby
Miszkiel Grażyna Józef,Zaruby
Suchodolscy Krystyna Mirosław,Zaruby
Miszkiel Joanna Maciej,Zaruby
Luto Jadwiga Stanisław,Olszanka 
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INTENCJE MSZALNE  12 - 19.04.2020
NIEDZIELA WIELKANOCNA, 12 kwietnia 2020
06:00 Za parafian
08:00 LT
10:00 +Biruta (9 rocz) +Olgierd Jasiewicz
11:30 +Marianna (4mc)
17:30 +Janina Pachucka (3 rocz) +Marianna +Antoni 

+Helena +Aleksander Letkiewicz
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 13 kwietnia 2020
07:00 +Antoni Grażulewicz
08:30 +Paweł Żegarski (17 rocz)
10:00 +Zofia +Józef Szyryńscy +Czesława +Stanisław 

Szułowicz
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Elżbiety 

Doroszko w 50 rocz urodzin i dla rodziny

13:00 LT
17:30 + Marianna Koźlak (4 mc)
17:30 +Józef  (49 rocz)  i z r. Jarzębowiczów
WTOREK WIELKANOCNY, 14 kwietnia 2020
06:30 +Honorata +Piotr +Czesław +Marian 
 z r. Kosakowskich i Lipców
08:00 +Jan Stefański (4 rocz)
08:00 +Wincenty Kowalewski (13 rocz)
08:00 +Jan Bugielski (3 rocz)
08:00 +Bernard Wydro (9 mc)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Sebastia-

na w 25 rocz ur. i dla Kamila w 22 rocz ur.
17:30 +Ryszard Maksimowicz (7 rocz)
17:30 +Piotr Dubowski (22 rocz)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Pozdrawiam Was, drodzy Parafia-
nie i Goście internetowi tym paschalnym pozdrowieniem i życzę nadziei płynącej z faktu pustego grobu 

naszego Zbawiciela. Z pewnością Jego łaska i moc pomogą nam przeżyć to trudne doświadczenie. Dziękuję 
wszystkim, którzy wyrazili w jakikolwiek sposób pamięć o nas, kapłanach poprzez telefon, czy internet. 

Poniedziałek Wielkanocny jest drugim dniem oktawy wielkanocnej i podobnie jak każdy dzień tego ty-
godnia dniem świątecznym. Msze św. będą w naszej bazylice jak w niedzielę, z wyłączeniem Krasnowa i 

Żegar. Zachowujemy wymóg uczestniczących w liturgii nie więcej niż 5 osób. Niech przyjdą przedstawiciele 
rodzin zamawiających intencje mszalne. W Piątek Wielkanocny post nie obowiązuje.

Niedziela druga Wielkanocna to uroczystość Bożego Miłosierdzia. Przygotowujemy się do niej przez 
Nowennę, którą my tu, w bazylice odprawiamy o godz. 15.00 wraz z koronką, a Was prosimy o to samo 

w domach, w rodzinie - codziennie módlcie się koronką o ustanie w Polsce i świecie pandemii.

Sytuacja obecna wymusza także w wymiarze duszpasterskim zmianę planów: w tym roku miała się odbyć 
wizytacja kanoniczna Biskupa Ełckiego: spotkania miały być najpierw w szkołach (w połowie marca), a 

3 maja miał być uroczysty ingres i spotkanie Pasterza ze wspólnotą parafialną. Miało być bierzmowanie. 
Wszystko to zostaje przełożone na czas bliżej nieokreślony. Jak Bóg da. Pierwsza Komunia naszych dzieci 
zostaje przełożona na później, na pewno nie w maju, być może pod koniec czerwca, albo w miesiącach 
letnich. Nikt dzisiaj nie potrafi powiedzieć jak to będzie. Zobaczymy, kiedy dzieci pójdą znów do szkoły. 
Rodzice zdecydują w porozumieniu z Parafią, kiedy będzie ta uroczystość.

W obecnej sytuacji Parafia nie ma żadnych dochodów, które zawsze służyły jej utrzymaniu. Wdzięczny 
jestem tym, którzy wpłacają swoje ofiary na konto Parafii, dzięki czemu możemy choć minimalnie 

regulowa należności za utrzymanie kościoła, domu parafialnego, pracowników kościelnych. Bóg zapłać.



PIERWSZY DAR 
ZMARTWYCHWSTAŁEGO

To bardzo ciekawe doświadczenie. Pan Jezus posłał 
Apostołów na praktyki duszpasterskie i tak ich uczył: 
Idźcie najpierw do owiec, które poginęły z domu 
Izraela (…) Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie 
umarłych, wyrzucajcie złe duchy – za darmo! Nie 
bierzcie ze sobą ani złotych, ani miedzianych pienię-
dzy. Nie bierzcie torby, ani dwóch ubrań, ani sanda-
łów. Dowiedzcie się, kto jest uczciwy w tym mieście, 
tam się zatrzymajcie. Pozdrawiajcie ich: p o k ó j  w 
a m. Jeśli nie są godni – pokój wróci do was. Jeśli 
was nie przyjmą, otrząśnijcie pył z waszych stóp.
Ja wiem, że to do mnie, do księży. Chodzę po kolę-
dzie na zaproszenie – wygoda. Nawiedzam cho-
rych, ale nikogo nie uzdrawiam. Boję się wyrzucać 
złe duchy. Mam oszczędności w złotych i w dewi-
zach. Nazbierało się tych butów, ubrań… Po co mi 
te tobołki? Moje żałosne przeprowadzki.   
                 Bp Józef Zawitkowski

Idźcie i głoście 

Uczniowie doświadczają ogromnego lęku, ponie-
waż kilka dni wcześniej cały ich świat się zawalił. 

Gdy chodzili za Jezusem, widzieli wiele różnych 
cudów i znaków, które On czynił, słuchali z wielkim 
zaciekawieniem Jego nauki, naprawdę wierzyli, że 
jest Mesjaszem. Niektórzy snuli plany co do swojej 
ziemskiej kariery obok Jezusa, oraz zapewniali, że 
będą Mu wierni do śmierci. Potem uczestniczyli w 
wieczerzy paschalnej – pierwszej Eucharystii. Choć 
nie rozumieli znaków, które On czynił, odczuwali 
powagę sytuacji. Gdy przyszedł moment pojmania 
Jezusa, wszyscy uciekli – może ze strachu, może z 
bezradności. Sytuacja ich zaskoczyła, nie wiedzieli 
co robić, takiego obrotu spraw nie przewidzieli. 
Jeden z nich już wcześniej zdradził Mistrza za 30 
srebrników, większość uciekła, inni próbowali uda-
wać mocnych – jak Piotr, ale i to szybko skończyło 
się trzykrotnym zaparciem się Chrystusa.

Dawca przebaczenia
Teraz są razem, ale pewnie nie odzywają się do 
siebie, wiedzą, że zawiedli, wstydzą się siebie. Boją 
się, mając świadomość swojej małości i słabości. 
Kiedy prześledzimy nasze myśli przed spowiedzią, 
uświadomimy sobie, że może często są podobne do 
tych z tej sceny ewangelicznej. Kilka dni wcześniej 
Apostołowie zapewniali, że są gotowi oddać swe 
życie za Jezusa. Zawiedli, a On umarł na krzyżu. 
Teraz usłyszeli, że On żyje. 
Wyobraźmy to sobie. Boją się reakcji Jezusa, za-
mknęli drzwi. Pomimo tego Jezus wchodzi do Wie-
czernika, staje przed nimi i pierwsze słowa jakie 
do nich kieruje, to: „Pokój wam!” (J 20,19). Pewnie 
spodziewali się czegoś innego, są jeszcze bardziej 
zmieszani, a On powtarza: „Pokój wam!”. W tym 
momencie Jezus obdarza ich bezcennym, niczym 
nie zasłużonym darem – przebaczeniem. „Weźmij-
cie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, 
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Wszystko postawiłem 
na Maryję

Te znamiennie słowa znaczyły, że Kardynał Pry-
mas Wyszyński wszystko postawił na Maryję w 

życiu Narodu i Kościoła w Polsce, w całym swoim 
posłannictwie i odpowiedzialności za losy spra-
wy Chrystusowej na ziemi. Był to czas strasznych 
udręk i niewoli Kościoła w Polsce. Nad Prymasem 
i wieloma biskupami wisiała groza aresztowania. 
Heroiczny Prymas wiąże się coraz głębiej z Panią 
Jasnogórską, oddając się w Jej niewolę za Kościół 
i Naród Chrystusowy. W więzieniu powstała idea 
odnowienia Ślubów Królewskich w trzechsetną 
rocznicę ich złożenia Matce Najświętszej przez 
Jana Kazimierza. W więzieniu powstały: nowy 
ich tekst, dostosowany do ówczesnych potrzeb; 
Powstała myśl Wielkiej Nowenny – wielkie dzieło 
moralnego odrodzenia Narodu pod przewodem 
Matki Najświętszej przed tysiącleciem Chrztu Pol-
ski; oraz idea Nawiedzenia Polski przez kopię obra-
zu Matki Bożej Częstochowskiej, a nade wszystko 
– idea oddania Narodu w macierzyńską niewolę 
Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. 
Byliśmy świadkami tych wielkich dzieł Bożych. Ale 
ktoś o to samotnie walczył, cierpiał, zabiegał i nie 
ustępował. Ktoś umęczone oczy dzieci Narodu 
zwracał bezustannie na Jasną Górę Zwycięstwa i 
rzucał Naród w modlitwie na kolana przed Panią 
Jasnogórską, aby ratować najbardziej zagrożone 
placówki. Zostały uratowane seminaria, zakony, 
katechizacja oraz wiara Polaków i podstawowa 
wolność Kościoła w Polsce. 
Cały świat podziwiał Kościół w Polsce, bo przecież 
stąd na Stolicy Piotrowej zasiadł Papież Polak. 
To owoc „postawienia wszystkiego na Maryję”. To 
odpowiedź Chrystusa na pokorną miłość Prymasa 
i Narodu polskiego do jego ukochanej Matki.    
Dzień 7 czerwca br. to czas uroczystości beatyfika-
cji Prymasa Tysiąclecia w Warszawie, dla nas będzie 
zobowiązaniem do otwarcia na nowo skarbnicy 
jego przebogatego dziedzictwa. Nie możemy 
zmarnować tej szansy, bo taki prymas zdarza się 
raz na tysiąc lat.

             _Irena_

będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą 
zatrzymane” (J 20,22-23) – tymi słowami Chrystus 
ustanowił sakrament pokuty.

Dar przekazany wspólnocie
Przebaczenie, jeśli nie jest odrzucone z pychy i lęku, 
staje się źródłem nowego życia. Papież Franciszek 
powiedział: „Jezus przemieniony w swym ciele jest 
już nowym człowiekiem, dającym dary paschalne 
– owoc Jego śmierci i zmartwychwstania; a jakie 
to dary – pokój, radość, przebaczenie grzechów, 
misję, ale przede wszystkim daje Ducha Świętego, 
który jest ich źródłem. Wszystkie te dary pocho-
dzą od Ducha Świętego. Tchnienie Jezusa wraz ze 
słowami, którymi przekazuje Ducha, wskazują na 
przekazywanie życia, nowego życia odrodzonego 
przez przebaczenie”. 
Dar przebaczenia został dany wspólnocie. Aposto-
łowie byli zgromadzeni w Wieczerniku i do nich 
przyszedł Jezus. To bardzo ważne, ponieważ sa-
krament pojednania i przebaczenia nie jest indy-
widualną sprawą człowieka, ale widzimy, że został 
nadany jako dar dla wspólnoty i przez tę wspólnotę 
Bóg go udziela. Podobało się Bogu, żeby dać „wła-
dzę kluczy” Kościołowi poprzez Apostołów. Dlatego 
jeśli ktoś mówi, że będzie się spowiadał ze swoich 
grzechów tylko Bogu, a nie księdzu, Bóg zapewne 
go wysłucha, ale taki człowiek nie otrzyma pewno-
ści przebaczenia, jaką uzyskuje się w sakramencie 
pokuty przez spowiednika posłanego w imieniu 
Kościoła. 

Jezus zawsze nas szuka
Ostatnia – choć nie mniej ważna – refleksja: Jezus 
zawsze szuka człowieka i inicjatywa przebaczenia 
zawsze jest po Jego stronie. To On przyszedł do 
Apostołów, mimo że zamknęli drzwi.
                Ks. Łukasz Wiśniewski MIC
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Jakże przedziwna jest scena ewangeliczna, w której widzimy Apostołów 
zamkniętych w Wieczerniku

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 13 kwietnia
Słowo Boże: Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15
WTOREK WIELKANOCNY, 14 kwietnia
Słowo Boże: Dz 2,36-41; J 20,11-18
ŚRODA WIELKANOCNA, 15 kwietnia
Słowo Boże: Dz 3,1-10; Łk 24,13-35
CZWARTEK WIELKANOCNY, 16 kwietnia
Słowo Boże: Dz 3,11-26; Łk 24,35-48
PIĄTEK WIELKANOCNY, 17 kwietnia
Słowo Boże: Dz 4,1-12; J 21,1-14
SOBOTA WIELKANOCNA,18 kwietnia
Słowo Boże: Dz 4,13-21; Mk 16,9-15
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 19.04
Słowo Boże: Dz 2,42-47; 1J 1,3-9; J 20,19-31
PONIEDZIAŁEK, 20 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 4,23-31; J 3,1-8
WTOREK, 21 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 4,32-37; J 3,7-15
ŚRODA, 22 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,17-26; J 3,16-21
CZWARTEK, 23 kwietnia Urocz. św. Wojciecha, 
Głównego Patrona Polski i Diecezji Ełckiej
Słowo Boże: Dz 1,3-8; Flp 1,20-30; J 12,24-26
Dzień imienin JE bpa Jerzego Mazura
PIĄTEK, 24 kwietnia Wsp. św. Jerzego, męcz
Słowo Boże: Dz 5,34-42; J 6,1-15
SOBOTA, 25 kwietnia Święto św. Marka Ew.
Słowo Boże: 1P 5,5-14; Mk 16,15-20

KALENDARZ LITURGICZNY


