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Niezwykłe to czyny, cuda i znaki, jakimi Bóg po-
twierdził posłannictwo Jezusa Chrystusa, wedle 

słów apostoła Piotra, wypowiedziane w dniu Pięć-
dziesiątnicy w Jerozolimie. Dokonując tych «cudów 
- znaków», działał własną swą mocą, we własnym 
imieniu , równocześnie zaś  w najgłębszym zjedno-
czeniu z Ojcem. Tak więc raz jeszcze stajemy tutaj 
wobec tajemnicy Syna Człowieczego – Syna Bożego, 
który przekracza swoim Ja wszelkie ograniczenia 
ludzkiej kondycji – choć przecież należy do niej z wła-
snego wyboru – oraz wszystkie możliwości ludzkiej 
relacji czy choćby ludzkiego poznania. 
Rzut oka na poszczególne wydarzenia spisane przez 
Ewangelistów, pozwala nam stwierdzić tajemniczą 
obecność, w imię której Jezus dokonuje swych cudów. 
Tak więc, odpowiadając na błaganie trędowatego, 
który mówi do Jezusa: «Jeśli chcesz, możesz mnie 
oczyścić», Chrystus, zdjęty ludzkim uczuciem litości, 
wypowiada słowa, które w tym wypadku są bardziej 
Boskie niż ludzkie: «Chcę, więc bądź oczyszczony! 
Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony» 
(por. Mk 1,40-42). Podobnie w przypadku paralityka, 
którego spuszczono przez otwór w dachu. «Mówię 
ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!»

 W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA, CHODŹ!  

PRAWDY WIARY ...

 

OTO MATKA TWOJA   
Jak przyjmować niezrozumienie ze strony świata? Tylko wpatrując się w Jezusa. Dziękuję, Panie, 
za łaskę wiary, za to, że jestem wybrany przez Ciebie. Prowadź mnie takimi drogami, bym innym 
pomagał odkrywać, co znaczy trwać z Tobą.

10 maja J 16,12-15    Wyznawanie przez mnie wiary może spotkać się z niezrozumieniem. 
Jednak pamiętać muszę, że to, w co wierzę przede wszystkim ma się obronić we mnie, 
dzięki umocnieniu Ducha Świętego. Umocniony łaską mogę podejmować zaangażowania 
prowadzące do umacniania innych.

15 maja J 17,1-11   Jezu, prosisz za mną swojego Ojca. Odczytuję to jako wezwanie do 
tego, by być zawsze gotowym na to, aby na modlitwie nie myśleć tylko o sobie. Trzeba mi 
najpierw uwielbiać Ciebie, następnie polecać moich braci i siostry.

17 maja J 17,20-26     Jezu, zawdzięczam Ci poznanie znaczenia miłości, która prowadzi 
do budowania jedności. Wdzięczność ogarnie moje serce, gdy myślę o tym, jak wiele od 
Ciebie otrzymuję. Pragnę trwać przy Tobie, ponieważ wierzę, że Ty zawsze jesteś przy mnie.

 (św. Jan Paweł II)
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Jezus powiedział do 
swoich uczniów: 

«Niech się nie trwoży 
serce wasze. Wierzy-
cie w Boga? I we Mnie 

wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i 
przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę 
was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 
Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego 
Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 
możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja 
jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi 
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie 
poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go 
znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, 
pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział 
mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze 
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. 
Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie 
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów 
tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. 
To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych 
dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we 
Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze wzglę-
du na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał 
tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od 
tych uczyni, bo Ja idę do Ojca». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Chrystus stawia swym uczniom wymaganie wiary, 
wymaganie, które może stawiać tylko Bóg. Chrystus 

wymaga wiary, kiedy ma okazać moc Bożą, przekracza-
jącą wszelkie siły natury, jak na przykład wskrzeszenie 
Łazarza. Wymaga wiary w rozmowie z Nikodemem. 
Wymaga wiary w swoje Bóstwo: „Kto Mnie zobaczył, 
zobaczył i Ojca”. Wiara odnosi się do tego, co niewi-
dzialne, co ponadzmysłowe i ponaddoświadczalne, 
co przekracza również granice samego rozumu, jest 
„dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy”; 
do tego wszystkiego, czego „ani oko nie widziało, ani 
ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało po-
jąć, a co Bóg sam zgotował ludziom, którzy Go miłują”. 
(Katecheza 28 X 1987)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA V WIELKANOCNA – 10 maja 2020 NIEDZIELA VI WIELKANOCNA - 17 maja 2020

J 14, 15-21 J 14, 1-12

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: 

«Jeżeli Mnie miłuje-
cie, będziecie zacho-
wywać moje przy-
kazania. Ja zaś będę 

prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami 
był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć 
nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy 
Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze 
chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy 
Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. 
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, 
a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i 
je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również 
Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Doprowadzenie do całej prawdy” dokonuje się w 
wierze i przez wiarę, co jest dziełem Ducha Prawdy 

i owocem Jego działania w człowieku. Odnosi się to do 
Apostołów, którzy naprzód byli naocznymi świadkami, 
a z kolei mieli się stać wobec innych świadków tego 
wszystkiego, co Chrystus, „czynił i nauczał”, a zwłasz-
cza Jego Krzyża i Zmartwychwstania. W dalszej per-
spektywie odnosi się to do wszystkich pokoleń uczniów 
i wyznawców Mistrza, jeśli mają z wiarą przyjmować i 
owocnie wyznawać działającą w dziejach człowieka 
Boską tajemnicę objawioną, która wyjaśnia ostatecz-
ny sens dziejów.    (Enc. Dominum et Vivifacentem,6)
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 10 maja 2020
Słowo Boże: Dz 6,1-7; 1P 2,4-9; J 14,1-12
PONIEDZIAŁEK, 11 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 14,5-18; J 14,21-26
WTOREK, 12 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 14,19-28; J 14,27-31
ŚRODA, 13 maja Wsp. NMP z Fatimy
Słowo Boże: Dz 15,1-6; J 15,1-8
39. rocz. zamachu na Jana Pawła II (1981). 
Rocznica objawień fatimskich (1917)
CZWARTEK, 14 maja Święto św. Macieja Ap
Słowo Boże: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17
PIĄTEK, 15 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 15,22-31; J 15,12-17
SOBOTA, 16 maja Święto św. Andrzeja Boboli, 
męcz. Patrona Polski
Słowo Boże: Ap 12,10-12; J 17,20-26
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 17 maja 2020
Słowo Boże: Dz 8,5-8.14-17; 1P 3,15-18; J 14,15-21

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (42)

Święty Andrzej Bobola – polski duchowny katolicki, jezuita, misjonarz, kaznodzieja, męczennik, jeden z patronów 
Polski. Urodził się 30 listopada 1591 roku w Sandomierzu, zmarł 16 maja 1657 roku w Janowie na Białorusi. 

Beatyfikowany w 1853 roku, kanonizowany w 1938 roku.
Był autorem tekstu Ślubów lwowskich – ślubowanie złożone 1 kwietnia 1656 roku, w czasie potopu szwedzkiego, 
przez króla Jana II Kazimierza Wazę w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie.

W Parafii Sejneńskiej, jak w całym 
polskim Kościele, po kanonizacji św. 
Andrzeja Boboli intensywnie rozwijał 
się Jego kult. Proboszcz Ks. kan. Asta-
siewicz podjął myśl ustanowienia w 
kościele ołtarza św. Andrzeja Boboli. 
Pozyskał jego relikwię osadzoną w 
portatylu. W lipcu 1939 roku skierował 
pismo do Kurii Diecezjalnej w Łomży 
w tej sprawie. 5 sierpnia 1939 roku 
Wikariusz Generalny Diecezji odpo-
wiedział pisemnie. W piśmie czytamy 

(fragment): W ołtarzu Aniołów Stróżów można umieścić obraz św. Andrzeja Boboli; jednakże musi on być mniejszy 
rozmiarami niż obraz Aniołów Stróżów, których tytuł ołtarz musi zachować. Można go umieścić albo u szczytu 
ołtarza, ponad obrazem ołtarzowym lub u jego stóp, lecz tak by nie przysłaniał obrazu ołtarzowego. 
Niestety cenny projekt nie doczekał realizacji. Relikwiarz św. Andrzeja Boboli znajduje się w Relikwiarium Bazyliki 
Sejneńskiej. Tytuł ołtarza: Anioła Stróża, czy Aniołów Stróżów – wyjaśnienie: Kapituła Generalna Zakonu Domi-
nikańskiego w Rzymie w roku 1644 proponowała utworzenie oddzielnej prowincji p.w. Anioła Stróża dla Litwy, 
a kapituła w Walencji w roku 1647 ten wniosek ustanowiła. Sejny razem z innymi jedenastoma klasztorami 
weszły w skład tej prowincji. Jest prawdopodobne, że tytuł ołtarza „Anioła Stróża”  w kościele klasztornym, po 
jego rozbudowie, miał docenić zwierzchnią władzę Konwentu Zakonu Kaznodziejskiego w Sejnach.
             Eugeniusz Klimaniec

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

Nieznane zamierzenie kościoła sejneńskiego

PONIEDZIAŁEK, 18 maja Wsp. św. Stanisława 
Papczyńskiego, prezb.
Słowo Boże:Dz 16,11-15; J 15,26-16,4
100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.
WTOREK, 19 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 16,22-34; J 16,5-11
ŚRODA, 20 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15
CZWARTEK, 21 maja Dzień powszedni
Słowo Boże:  Dz 18,1-8; J 16,16-20
PIĄTEK, 22 maja Wsp. św. Rity z Cascia, zak
Słowo Boże: Dz 18,9-18; J 16,20-23
Początek nowenny przed Zesłaniem Ducha Św.
SOBOTA, 23 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 18,23-28; J 16,23-28
NIEDZIELA, WNIEBOWSTĄPIENIE, 24 maja
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

16 maja – św. Andrzeja Boboli, patrona Polski
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Płatności bezgotówkowe w kościele

czy to jest możliwe, a co z ofiarnością ?

Kiedy w listopadzie ub. roku otrzymałem z Katolickiej Agencji Informacyjnej list - ulotkę o możliwości 
wprowadzenia w parafii transakcji bezgotówkowych, byłem bardzo sceptyczny. W wielu miejscach 

można płacić kartą, ale w kościele - jak to będzie wyglądało? 
Rzeczywistość, w jakiej się od dwóch miesięcy znajdujemy, a pewnie jeszcze jakiś czas to potrwa, zmienia 
także sposób myślenia i podejście do wielu spraw, w tym także do zapewnienia utrzymania naszej Parafii, 
tzn. utrzymania kościoła, plebanii, pracowników kościelnych, zapłacenia za prąd, ogrzewanie, wodę, wywóz 
śmieci z cmentarzy i wiele innych pomniejszych zobowiązań. Także prowadzenie dalszych prac remontowych: 
dokończenie ołtarza, ratowanie sypiącego się coraz bardziej muru przykościelnego, podratowania małego 
kościółka i terenu okalającego. Wiadomo, że o to wszystko troszczą się nasi Parafianie składając ofiary na 
tacę, czy za pośrednictwem konta bankowego (nieliczni), czy przy okazji pogrzebu, czy sakramentów chrztu, 
ślubu, czynia to składając tradycyjnie ofiarę w formie gotówki. Ale czas korona wirusa wszystko odmienił, 
nie ma ludzi w kościele, więc nie ma ofiar. Już od jakiegoś czasu dochodziły mnie słuchy, że teraz mało kto, 
a zwłaszcza młodsze pokolenie nie nosi ze sobą „gotówki”. Więc, proszę księdza, czas na zmiany, trzeba 
wprowadzić terminale płatnicze. Jak doczytałem, wiele parafii w Polsce zdecydowało się na ich instalację, by 
w ten sposób ułatwić wiernym składanie ofiar, czy na tzw. tacę, czy związanych w posługą sakramentalną. 
Doczytałem też, możliwość złożenia ofiary za pomocą karty płatniczej ułatwia i wzmaga ofiarność ludzi. 
Może więc spróbujemy i u nas wprowadzić terminale płatnicze, pewnie na początku będzie trudno się 
przestawić, więc komu będzie nadal łatwiej gotówkowo, to oczywiście, ale jeśli ktoś ma kartę, będzie mógł 
w ten sposób swoją ofiarę złożyć, wówczas te pieniądze wpływają bezpośrednio na konto Parafii w Banku 
Spółdzielczym w Sejnach. W czasie wirusa, który rozprzestrzenia się niewidocznie także poprzez banknoty 
czy bilon, by nie narażać się na jakiekolwiek zakażenia spróbujmy składać ofiarę bezgotówkowo. Wystarczy 
przyłożyć kartę do terminala (bezdotykowo do wysokości 100 zł) i ofiara w wysokości wyznaczonej przez 
ofiarodawcę zasili konto Parafii. Drodzy Parafianie, jeśli będzie wasza akceptacja to wkrótce podejmiemy 
pierwsze próby z terminalami płatniczymi, wiem że dla młodszych nie stanowi to problemu, ale obserwu-
jąc zakupy w sklepach, widzę, że i starsi odważnie weszli w tę nowoczesność. To co, może być ofiarność 
realizowana w ten sposób?

Największy z Rodu Polaków - św. Jan Paweł II - stulecie urodzin

Bogu dziękujemy, że pozwala nam żyć w tak ciekawych czasach, że doświadczyliśmy obecności 
pośród nas Świętego. I to naszego Rodaka, Karola Wojtyły, który - jak sam mówił - przyszedł na 
świat, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. Jego dzieciństwo i młodość rozwijały się wraz z odzy-

skaną dopiero co i budowaną Niepodlegością Ojczyzny, a zaraz potem gehenną II wojny światowej, 
najazdem nieprzyjaciół od Zachodu i Wschodu. A Bóg tak go prowadził, że mimo tego jakże trudnego 
czasu powołał go na swojego sługę jako kapłana, a potem biskupa krakowskiego, by wreszcie postawić 
go na czele swojej Owczarni - Kościoła Świętego. Wielu z nas miało to szczęście spotkać Jana Pawła II 
osobiście, niemal oczy w oczy, czy też będąc na pielgrzymce w Rzymie, czy w Ełku, Łomży, czy na Wigrach. 
Te wydarzenia na zawsze pozostają w naszej pamięci. Kiedy po trudzie intensywnej służby odchodził 
do domu Ojca płakaliśmy jak dzieci, czuliśmy się jak sieroty bez Ojca. Ale dzisiaj w jego osobie mamy 
potężne wsparcie w naszej drodze do domu Ojca Niebieskiego. W tym roku, za kilka dni, będziemy 
świętować stulecie urodzin św. Jana Pawła II.  Tego dnia, 18 maja będziemy nie tylko wspominać postać 
Świętego, ale razem z nim się modlić, czuwać i polecać Bogu naszą Ojczyznę, nasz Naród i cały Kościół 
i Jego widzialną Głową, jaką jest Papież Franciszek. Wieczorem rozpoczniemy Mszą św. o 17.30, byłoby 
pięknie, gdyby młodzież, mimo tej sytuacji, przygotowała nam coś miłego do posłuchania i przeżycia, 
potem będzie wspólny różaniec z Janem Pawłem II, a zakończmy Apelem Jasnogórskim.
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Maj witamy i rozpoczynamy radosnymi pieśnia-
mi skierowanymi do ukochanej Matki Bożej, bo to 
szczególnie Jej miesiąc. „Pieśnią wesela witamy, o 
Maryjo, miesiąc Twój”. Nie tylko pieśnią…

Modlę się Boże, żarliwie,
Modlę się Boże, serdecznie:
Za krzywdę upokorzonych,
Za drżenie upokorzonych,
Za wieczny niepowrót zmarłych,
Za konających bezlitość,
Za smutek niezrozumiałych,
Za beznadzieje proszących,
Za obrażonych, wyśmianych,
Za głupich, złych i maluczkich,
Za tych co biegną zdyszani
Do najbliższego doktora,
Za tych co z miasta wracają
Z bijącym sercem do domu,
Za potrąconych grubiańsko,
Za wygwizdanych w teatrze,
Za nudnych, brzydkich, niezdarnych,
Za słabych, bitych, gnębionych,
Za tych, co usnąć nie mogą,
Za tych co śmierci się boją,
Za czekających w aptekach
I za spóźnionych na pociąg.

 ZA WSZYSTKICH LUDZI ŚWIATA
Za ich kłopoty, frasunki,
Troski przykrości, zmartwienia,
Za niepokoje i bóle, 
Tęsknoty, niepowodzenia, 
Za każde drgnienie najmniejsze,
Co nie jest szczęściem, radością,
Która niech ludziom tym wiecznie 
Przyświeca jeno życzliwie –
Modlę się Boże, życzliwie –
Modlę się Boże serdecznie,
Modlę się Boże, żarliwie!

Może jakaś intencja z tego utworu 
wymieniana była w naszej „majówce”.

Rycerz Niepokalanej Nr 5-768

MAJÓWKA MATKA BOŻA 
KRÓLOWA POLSKI             

Maj to miesiąc, w którym w miastach i wioskach, przez lasy i pola naszej Ojczyzny, 
wiatr niesie litanijne śpiewy gromadzących się w kościołach, kaplicach czy w przy-

drożnych kapliczkach.

Oddając cześć Maryi Matce i Królowej naszej 
Ojczyzny, chcemy uwielbiać dobrego Boga 

za wielkie rzeczy, jakie czynił na przestrzeni wie-
ków Polsce i Polakom. Jakże nie być wdzięcznym 
Maryi, za Jej wstawiennictwo podczas bitwy pod 
Grunwaldem, pod Orszą, pod Chocimiem, za opie-
kę podczas potopu szwedzkiego i obrony Jasnej 
Góry. Jakże nie dziękować za zwycięską bitwę pod 
Wiedniem, za opiekę podczas ciemnych lat roz-
biorów, a w nich nad powstaniem kościuszkow-
skim, listopadowym, krakowskim i styczniowym. 
Jakże nie dziękować za Cud nad Wisłą, za wygra-
ne wojny, za umacnianie Niezłomnych. Jakże nie 
być wdzięcznym za opiekę nad tymi, którzy za 
walkę o niepodległość Polski, przeżywali kaźnie, 
katorgi, zsyłki, tortury, niesprawiedliwe i fikcyjne 
sądy pozbawiające na długie lata dobrego imie-
nia i żywej pamięci o ich ofierze. Każdy Polak w 
tym niezwykłym miesiącu winien Królowej naszej 
wdzięczność i przez modlitwę wypraszać mądrość, 
by nie zmarnować Bożych darów.
Jest w Krakowie u Sióstr Sercanek, na ul. Garn-
carskiej, niezwykły obraz namalowany na suficie 
– plafon, pod tytułem” Wszystkie stany składają 
hołd Królowej Korony Polskiej. Obraz ten namalo-
wał w 1900 artysta malarz Antoni Zembrzyński. W 
Centralnej części kompozycji umieszczony został 
tron, przed którym stoi Matka Boża wyciągające 
ręce nad tymi, którzy do Niej przychodzą.
Nad postacią Madonny widnieją aniołowie trzyma-
jący nad Jej głową koronę z gwiazd dwunastu. To 
symbol, że jest Maryja Królową nieba. Na stopniach 
tronu, na pluszowej poduszce, leży złota korona 
królewska. Jej forma wraz z królewskim białym 
orłem na czerwonym tle umieszczonym na podsta-
wie tronu, mówią, że Maryja jest Królową Polski. W 
niebie czczą swoją Królową polscy święci, których 
przedstawicielami na obrazie są: św. Stanisław ze 
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MATKA BOŻA 
KRÓLOWA POLSKI             

Eucharystia daje życie

Eucharystia to zostawione przez Chrystusa 
ciągle otwarta możliwość przenoszenia do-

czesności w wieczność, a mówiąc dokładniej 
zamienienia krótkiego czasu ludzkiego życia na 
ziemi w wieczną i Bożą egzystencję. My mamy 
ciągle tendencję do ściągania Boga na ziemię 
i dopasowywania Go do wymiarów naszej ma-
łej doczesności. Tymczasem Pan Bóg ma inne 
zamiary. Pragnie dopomóc nam w dorastaniu 
do wymiarów Jego nieograniczonej wieczności. 
Każde przyjęcie Komunii świętej winno pomagać 
w tym dorastaniu do wymiarów Bożego życia.
Gdyby Eucharystia zawierała energię użyteczną 
dla doczesności, ludzie korzystaliby z niej maso-
wo. Skoro jednak jest nastawiona na ubogacanie 
człowieka w wymiarze wieczności, zaintereso-
wanie nią jest stosunkowo niewielkie. Najlepiej 
świadczy o tym oprawa pierwszej Komunii świę-
tej. Niewiele to jednak ma wspólnego z pragnie-
niem Boga, który ma na uwadze połączenie ludz-
kiego serca w obieg własnej krwi, a więc w swoje 
wieczne życie. Chrystus jest obecny cały zarówno 
pod sakramentalną postacią chleba i wina. Wzglę-
dy praktyczne zdecydowały o przyjmowaniu Ko-
munii pod jedną postacią. Błogosławione oczy 
wiary, które potrafią dostrzec bogactwo kielicha 
stojącego na ołtarzu.  Jest to największy skarb, 
jaki posiada ziemia.  Dla człowieka wierzącego 
najważniejsze jest zawierzenie Bogu w wejście 
w bliski kontakt z jego odwieczną mądrością i 
miłością. Dokonuje się to głównie przez modli-
twę, czyli odkrywanie woli Boga, albo z Pismem 
Świętym w ręku, albo w bliskim kontakcie z Eucha-
rystią. Zarówno Biblia jak i konsekrowany Chleb 
to prawdziwy Boski pokarm, który trzeba spożyć, 
jeśli się chce wzmacniać mądrość zarówno ciała 
jak i ducha. Dla ludzi wierzących wykładnikiem 
mądrości i miłości jest mobilizacja sił do czytania 
Pisma Świętego i pełnego udziału w Eucharystii. 
Przyjaciele, którzy mieszkają blisko siebie, ale nie 
odwiedzają się przez miesiące i lata, ich przyjaźń 
powoli zaginie. Przyjaźń z Chrystusem też się 
skończy, jeśli nie odwiedzimy Go od czasu do 
czasu ukrytego w tabernakulum, a zwłaszcza je-
śli unikamy spotkania z Nim w niedzielnej Mszy 
świętej i Komunii świętej.
             _Irena_

Maj to miesiąc, w którym w miastach i wioskach, przez lasy i pola naszej Ojczyzny, 
wiatr niesie litanijne śpiewy gromadzących się w kościołach, kaplicach czy w przy-

drożnych kapliczkach.

Szczepanowa – biskup i męczennik, św. Jan Kanty 
– profesor Akademii Krakowskiej, św. Jan z Dukli – 
bernardyn, św. Stanisław Kostka – młody jezuita, 
św. Jacek Odrowąż – pierwszy polski dominikanin, 
św. Kazimierz Jagielończyk – królewicz, św.Jadwiga 
Andegaweńska – król Polski (Jadwiga była królem 
Polski), bł. Bronisława – norbertanka, bł. Salomea 
– pierwsza polska klaryska. 
Na ziemi zaś Kólową Polski czczą wszystkie stany 
Polaków. Najbliżej tronu stoi ubrany w szaty bisku-
pie św. Józef Sebastian Pelczar – biskup, założyciel 
Zgromadzenia Sióstr Sercanek, wielki patriota; 
obok niego, w Serwańskim habicie autor obrazu 
umieścił postać współzałożycielki Zgromadzenia 
Sióstr Sercanek, bł. Marię Ludwikę Szczęsną. Swój 
hołd oddają przedstawiciele szlachty i uczonych: 
hrabia Adam Potocki, hrabia Stanisław Tarnowski 
– rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dama 
w żałobnych szatach, dobrodziejka Sióstr Sercanek 
– Zofia Włodkowiczowa, a także mieszczanin trzy-
mający sztandar. Do Królowej Polski przyszła także 
z modlitwą dziękczynną mieszczka krakowska ze 
swoim dzieckiem, służąca z przytuliska. Swój hołd 
oddają także góral z Wadowic, wieśniak krakowski, 
który z miłości do Maryi padł krzyżem przed Jej 
tronem, oraz żebrak spod kościoła Mariackiego.
Obraz ten każdemu, kto na niego patrzy, uświada-
mia, jak bardzo, my Polacy, winniśmy wdzięczność 
Matce Bożej za Jej szczególną opiekę nad naszą 
Ojczyzną i nad każdym z nas. I choć wspomniane 
tutaj przedstawienie nie jest łaskami słynące, to 
jednak warto o nim powiedzieć, byśmy nie za-
pomnieli o ciągłym zwracaniu się z prośbą o Jej 
pomoc i o naszym dziękowaniu za wyproszone 
łaski: „Ona dzieł Boskich korona, nad anioły wy-
wyższona; choć jest Panią nieba, ziemi, nie gardzi 
dary naszymi”.  
               O. Rafał Maria Antoszczuk OFMConv



8 SIEWCA  

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

18/04/2020 Igor Pieczulis
30/04/2020 Wiktoria Zdancewicz
02/05/2020 Mikołaj Sewastynowicz
04/05/2020 Adam Żegarski

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament Chrztu Świętego: 

Zbigniew Ołubowicz, kawaler, Sejny i Monika 
Modrzewska, panna, Gdańsk, Parafia Grabowo.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki 
Roku Pańskim 2020: 

Jodzio Helena Tadeusz,Sejny, Mickiewicza 
Auron Grażyna Józef,Sejny, Leśna 
Czokajło Irena Wiesław,Sejny, Leśna
Grygucis Witold,Sejny, Leśna 
Kijewscy Teresa Fabian,Sejny, Leśna
Bagińscy Jolanta Dariusz,Sejny, Leśna 
Wysoccy Ewa Dariusz,Sejny, Leśna 
Zdancewicz Cecylia,Sejny, Mickiewicza 
Sidor Zofia,Sejny, Mickiewicza 
Gobczyńscy Ewa Krzysztof,Sejny, Mickiewicza 
Rapczyńscy Wioletta Andrzej,Sejny, Mickiewicza 
Jodzis Renata Dariusz,Sejny, Mickiewicza 
Wichert Halina Stanisław,Sejny, Mickiewicza 
Draugialis Ewa Krzysztof,Sejny, Mickiewicza
Wojciechowski Algiment,Sejny, Projektowana 
Januszko Weronika,Sejny, Projektowana 
Leszczyńscy Romualda Mariusz,Sejny, Projektowana
Korzenieccy Alina Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Ustach Julia,Sejny, Zawadzkiego
Gibas Janina Mieczysław,Sejny, Zawadzkiego
Żegarscy Bożena Czesław,Sejny, Zawadzkiego
Tyczkowscy Janina Piotr,Sejny, Zawadzkiego
Jakielaszek Wiesława Mieczysław,Sejny, Zawadzkiego

Dabulis Grażyna,Sejny, Zawadzkiego
Sawośko Lucyna Tadeusz,Sejny, Zawadzkiego
Gulan Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Gobczyńska Marta,Sejny, Zawadzkiego
Kukolska Halina,Sejny, Zawadzkiego
Dąbrowscy Bożena Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Masianis Celina Józef,Sejny, Zawadzkiego
Żegarscy Alicja Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Andruczyk Maria,Sejny, Zawadzkiego
Żagunis Lucyna Tomasz,Sejny, Zawadzkiego
Malinowscy Jadwiga Czesław,Sejny, Zawadzkiego
Kijewscy Anna Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego
Fiodorowicz Krystyna Henryk,Sejny, Zawadzkiego
Wilkiel Teresa Wincenty,Sejny, Zawadzkiego
Czeszkiewicz Agata Marcin,Sejny, Zawadzkiego
Jarmołowicz Danuta Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Grablunas Teresa Romuald,Sejny, Zawadzkiego
Gibas Jadwiga Marian,Sejny, Zawadzkiego
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Pawłowscy Teresa Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Bielecka Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Czarniewscy Klaudia Paweł,Sejny, Zawadzkiego
Okulanis Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Milewscy Maria Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Fiedorowicz Agnieszka Lesław,Sejny, Zawadzkiego
Sadkowscy Danuta Józef,Sejny, Zawadzkiego
Turowicz Celina Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego
Karwowska Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Krakowscy Eugenia Piotr,Sejny, Zawadzkiego
Sianowska Halina,Sejny, Zawadzkiego
Skupscy Biruta Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Andrulewicz Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Kończal Teresa Jarosław,Sejny, Zawadzkiego
Daniłowicz Zofia Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego 7
Zdancewicz Danuta Robert,Sejny, Zawadzkiego
Klukińscy Maria Jan,Sejny, Zawadzkiego
Selwent Maria Ryszard,Sejny, Zawadzkiego
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INTENCJE MSZALNE  10 - 24.05.2020
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 10 maja 2020
07:00 +Stanisław Okulanis
07:00 +Stanisław Rejmontowicz
08:30 +Stanisława +Marianna +Władysław 
 z r. Milewskich
10:00 +Jan Milewski (gr)
10:00 +Eugenia Koncewicz (7 rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anety 

Miszkiel i rodziny
11:30 +Zofia Moś
12:00 Krasnowo:
13:00 +Helena Światłowska (gr)
13:00 LT: +Marianna +Józef Łatwis
15:00 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Helena +Feliks i z r. Krzywickich +Stanisław 

+Marianna +Mieczysław
PONIEDZIAŁEK, 11 maja 2020
06:30 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Tadeusz Przeborowski (5mc)
08:00 +Stanisław Leszkiewicz
08:00 +Leokadia Chrulska (21 rocz.) 
 +Waleria +Jan Korzenieccy
17:30 +Helena Światłowska (gr)
17:30 +Genowefa Dzimitko (9 rocz.)
17:30 +Wincenty Mazurkiewicz (2 rocz.)
WTOREK, 12 maja 2020
06:30 
08:00 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Władysław Derdzikowski (19 rocz.)
17:30 +Jan Milewski (gr)
17:30 +Stefan +Stanisław +Grażyna Dąbrowscy
17:30 +Leokadia +Stanisław Namiotko
19:00 Msza św. w Skustelach (u p. Miszkielów)
ŚRODA, 13 maja 2020
06:30 + Marianna Koźlak (5 mc)
06:30 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Julia (10 rocz.) +Jan +Józef
08:00 +Helena +Witold +Jerzy z r. Skrypko
08:00 +Bernard (10mc) +Helena Wydro
17:30 +Helena Światłowska (gr)
17:30 +Zuzanna +Stanisław +Krzysztof +Jerzy
17:30 +Jerzy Makowski (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK, 14 maja 2020
06:30 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Ks. Bonifacy +s. Celina +Saturnin +Agnieszka 
 i z r. Ferenców
08:00 +Zofia Chowaniec (5mc)
08:00 +Halina Jatkowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Anastazja Luto (11mc)
17:30 +Magdalena +Antoni Grablun
17:30 +Karol (4mc) +Leokadia Jarzębowicz
17:30 +Czesław Krejczman (16 rocz.)
PIĄTEK, 15 maja 2020
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii i 

rodziny
08:00 +Józef (26 rocz.) +Zofia (25 rocz.) i z r. Bykow-

skich +Stanisław (39 rocz.) +Kazimiera (31 rocz.) 
i z r. Juszkiewiczów

08:00 +Stanisław Miszkiel (7mc)
08:00 +Jerzy +Aniela Misiewicz
08:00 +Gabriela +Julian +Maria +Janina +Stanisława 

+Józefa +Stanisław z r. Szyłejko 
 +Weronika Górska
10:00 W święto Straży Granicznej za funkcjonariuszy, 

ich rodziny, seniorów i przyjaciół
17:30 +Helena Światłowska (gr)
17:30 +Jan Milewski (gr)
17:30 +Zofia +Jan Zyskowscy
17:30 +Zofia Chowaniec
17:30 +Józef (2mc) i z r. Woźnialisów
SOBOTA, 16 maja 2020
06:30 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Danuta Moroz (6mc)
08:00 +Helena (6 rocz.) +Romuald Benczyk
08:00 +Czesława Koronkiewicz (23 rocz.)
08:00 +Zofia i z r. Naruszewiczów
17:30 +Helena Światłowska (gr)
17:30 +Franciszek +Stanisława i z r. Świsłowskich
17:30 +Franciszek Zajko (4 rocz.)
17:30 +Grzegorz Matan (8 rocz.)
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 17 maja 2020
07:00 +Zofia +Katarzyna Daniłowicz
08:30 +Leon +Anna Werelich 
 +Zofia +Józef Marcinkiewicz
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Janiny 

Sikorskiej w 80 rocz. urodzin
11:30 Za parafian
12:00 Krasnowo: +Aniela i z r. Urbaników
13:00 LT: +Helena Światłowska (gr)
13:00 LT: +Marianna +Edward Gasińscy
15:00 +Jan Milewski (gr)
17:30 +Marian (36 rocz.) i z r. Miszkielów
PONIEDZIAŁEK, 18 maja 2020
06:30 +Helena Światłowska (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marty
08:00 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Irena Baran (18 rocz.)
08:00 +Zofia +Józef Moroz
17:30 +Janina +Antoni +Henryk Dziczkowscy
17:30 +Jadwiga +Józef i z r. Jodzio
17:30 +Leokadia Staśkiel (11mc)
17:30 +Jadwiga Koncewicz
WTOREK, 19 maja 2020
06:30 +Zofia +Wincenty Szlaużys +Genowefa Durtan
08:00 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Antoni (25 rocz.) +Albina Niewulis i rodzice
08:00 +Jan Kuklewicz (5mc)
17:30 +Jan Milewski (gr)
17:30 +Franciszek +Zygmunt Chrulscy
17:30 +Krzysztof Podolewski
17:30 +Zenon (1 rocz.) +Helena Miszkiel
ŚRODA, 20 maja 2020
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś bchodzimy piątą niedzielę Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskoń-

czonej miłości Boga. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tutaj, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą 
rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowie-
dziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż 
na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła. Zapraszamy naszych Parafian 
na niedzielną Eucharystię, limit obecności jednorazowo na Mszy św. wynosi 70 osób - jak na razie nie zostaje 
on wykorzystany. Jest także dodatkowa Msza św. o godz. 15.00 poprzedzona koronką do Bożego Miłosier-
dzia. Celebrujemy również Mszę św. w Krasnowie o 12.00 i w Żegarach o 10.00. Zapraszamy na codzienne 
nabożeństwa majowe: w niedzielę o 17.00, a codziennie po Mszy wieczornej. Módlmy się też litanią do 
Matki Bożej w rodzinach i śpiewajmy pieśni maryjne. Parafian na wioskach zachęcamy do organizowania 
Mszy św. przy krzyżu, czy kapliczce o dobre urodzaje. W Skustelach przy krzyżu u p. Miszkielów będzie 
Msza św. o urodzaje we wtorek, 12 maja o 19.00.

Okres wielkanocny trwa do 7 czerwca. Bardzo zachęcamy naszych Parafian do skorzystania z sakramentu 
i pojednania, do przyjęcia Komunii św. wielkanocnej. Wielu dotychczas uczestniczyło we Mszy św. za 

pośrednictwem mediów, przyjmując Komunię duchową (nawet, jeśli grzech ciężki by nam to uniemożli-
wiał, to uczyniwszy akt żalu doskonałego i przy postanowieniu, że przy najbliższej okazji skorzysta się ze 
spowiedzi sakramentalnej było to możliwe), teraz możliwy jest udział liczniejszy we Mszy św. i przyjęcie 
Komunii św. w sposób fizyczny. Niech spowiedź jako dar miłosierdzia Bożego otworzy nam drogę do 
pełnego zjednoczenia z Chrystusem. 

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 przygoto-

wać ołtarz do tego wydarzenia, które będzie w pierwszą niedzielę września. Kontynuacja prac przy ołtarzu 
rozpocznie się w połowie maja. Do ich zakończenia potrzeba jeszcze okoo 250 tysięcy złotych: z MKiDZN 
otrzymamy 160 tys., resztę musimy sami dołożyć, na złocenie tronu eucharystycznego (tabernakulum) 
otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego 51 tys. zł i od Podlaskiego Konserwatora Zabytków 30 tys. zł . Niech 
ofiarność naszych Parafian będzie troską o to wspólne dziedzictwo jakim jest nasza Bazylika.

06:30 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Aleksander +Apolonia i z r. Sokołowskich i 

Walendzewiczów
08:00 +Katarzyna Mieczkowska (3 rocz.) +Domicela 

+Antoni +Piotr Wieczorek
17:30 +Leokadia Sławińska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Tadeusz Sapiega (1 rocz.)
17:30 +Henryk Buchowski
CZWARTEK, 21 maja 2020
06:30 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Jarosław +Jerzy +Weronika +Wincenty 

+Danuta
08:00 +Walenty +Szczepan +Anna
08:00 +Marian Tydman (40 rocz.) 
 +Elżbieta Suchożebrska
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Wojcie-

cha, Krzysztofa, Joanny i Michała Dąbrowskich 
z ok. urodzin i imienin

17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i 
zdrowie dla Doroty i Józefa Brunejko w 25 rocz. 
ślubu i dla rodziny

17:30 +Jan Milewski (gr)
PIĄTEK, 22 maja 2020
06:30 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Leokadia Jarzębowicz, rodzice i teściowie
08:00 +Helena Wołągiewicz
08:00 +Helena i z r. Żukowskich i Buchowskich
17:30 +Aleksander +Aniela Czeszkiewicz +Dominika 

+Feliks Wieczorek
17:30 +Bronisława +Józef Andrulewicz 
 +Marek Sapiega
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
SOBOTA, 23 maja 2020
06:30 +Jan Miszkiel (22 rocz)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa 

Bartoszewicza w 85 rocz. urodzin
08:00 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Jan Milewski (gr)
11:00 LT: Żegary
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Kariny i 

Oskara w 10 rocz. urodz. i dla dziadków
17:30 +Jadwiga (17 rocz) +Czesław Bronejko
17:30 +Waleria (5 rocz.) +Henryk Gniazdowscy
17:30 +Tadeusz Gilewski (17 rocz.)
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE, 24 maja 2020
07:00 +Jan Milewski (gr)
08:30 +Helena i z r. Konewko
08:30 +Albin Szlaużys
10:00 +Czesław (20 rocz.) +Henryk (16 rocz.) 
 +Zofia (8 rocz.) i z r. Wysockich
11:30 Za parafian
12:00 Krasnowo:
13:00 LT: +Helena Światłowska (gr)
13:00 LT: +Aniela +Gedymin Buraczewscy
15:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla parafian 

z Posejanki
17:30 +Grażyna Strokosz +Mieczysław Łepkowski
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Pandemia koronawirusa spowodowała, że nie było 
rekolekcji wielkopostnych, kilka osób na Mszy św. 
w niedzielę palmową, w triduum paschalnym brało 
udział nie więcej niż 5 osób, w wielkopiątkowej 

drodze krzyżowej tylko kapłani i służba liturgiczna 
i kilka osób, bez indywidualnej adoracji krzyża. 

Rezurekcję rozpoczęliśmy od przejazdu Pana Jezu-
sa w złocistej monstrancji ulicami naszego miasta, 

przy wschodzącym słońcu Zmartwychwstały Pan 
błogosławił wszystkim naszym Parafianom. Uro-
czystym Alleluja obwieścił wszystkim, że żyje, że 
jest wśród nas mocniejszy od wirusa, że zwyciężył 
śmierć i wszelkie zło, On daje nam życie i mówi: „Nie 
bójcie się, jam zwyciężył świat i jestem z wami aż 
do skończenia świata”. 

Pozostając w domach mogliśmy uczestniczyć 
w liturgii Triduum Paschalnego i w uroczystości 
wielkanocnej dzięki transmisjom internetowym 
prowadzonym dzięki naszym młodym z Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży, wielka wdzięczność 
Emilii i Monice.

Foto: Marcin Pawlukiewicz
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Chrystus z Alwerni

Zbierając materiały do dzisiejszego felietonu zda-
łem sobie sprawę jak wiele podobieństw łączy 

Sejny i Alwernię. Można śmiało stwierdzić, że gdyby 
nie było klasztoru nie byłoby Alwerni. Nie byłoby 
zaś klasztoru gdyby nie Krzysztof Koryciński, polski 
szlachcic herbu Topór, kasztelan wojnicki i staro-
sta gniewkowski, właściciel 
sąsiedniej Poręby Żegoty. Po 
podróży Korycińskiego do 
Włoch, podczas której od-
wiedził pustelnię La Verna 
w Toskanii, gdzie św. Fran-
ciszek otrzymał dar stygma-
tów, postanowił ufundować 
w swoich dobrach polską 
Alwernię na wzór włoskiej. 
Możliwe, że u podstaw tej 
decyzji pozostawała również 
chęć naśladowania Mikołaja 
Zebrzydowskiego, pobożnego 
magnata, który w nieodle-
głym Zebrzydowie budował 
pierwszą polską Kalwarię 
oraz klasztor bernardynów. 
W 1616 r. po powrocie z 
Italii, Krzysztof Koryciński 
podarował bernardynom 
zalesioną górę Podskale, na 
której fundator wzniósł niewielki drewniany klasztor 
i kościół. Wkrótce też przybyło tu kilku zakonników. 
Z biegiem lat (1630-1676) powstał istniejący do 
dzisiaj, barokowy kościół i przylegający do niego 
klasztor (1625-1656). Ruch pielgrzymkowy przybrał 
na sile za sprawą cudami słynącego obrazu „Ecce 
Homo”, który uroczyście został umieszczony w świą-
tyni 2 sierpnia 1686 roku. Według tradycji trafił tu z 
Konstantynopola przez Wiedeń i Koszyce. Pierwsza 
wzmianka o cudownym obrazie pochodzi z roku 
1453. Obraz ten miał zasłynąć łaskami i znajdował 
się w kaplicy cesarskiej Konstantego XII. Po upadku 

Konstantynopola obraz dostał się w ręce sułtana 
Mahometa II. Dla katolików obraz pozyskał cesarz 
austriacki z dynastii Habsburgów Ferdynand II lub 
Ferdynand III. Przed swoją śmiercią podarował go 
nadwornemu kapelanowi, polecając mu troskę o ten 
obraz. Z rąk ówczesnego księdza kapelana został 

on przekazany wysokiemu 
urzędnikowi cesarskiemu 
Zygmuntowi Hollo. Przez 
niego został ofiarowany 
kościołowi w Koszycach na 
Słowacji. W końcu za sprawą 
ks. Jana Michlajskiego z po-
bliskich Babic obraz trafił do 
Alwerni. Pierwotnie nazwa 
„Alwernia” kojarzona była 
z klasztorem oo. Bernardy-
nów. W jego sąsiedztwie, na 
przestrzeni lat, rozwijała się 
osada, która stała się później 
zalążkiem miejscowości Al-
wernia. Utrzymywała się z 
przybywających do klasztoru 
pątników, a także z rolnictwa 
i rzemiosła. Alwernia, oprócz 
jarmarków znana była także 
z odpustu zwanego „Strze-
lanką”, który przy sprzyjają-

cej pogodzie gromadził nawet do dziesięciu tysięcy 
wiernych. Tradycja ta kultywowana jest do czasów 
współczesnych i związana jest z zwyczajem strze-
lania z moździerzy w czasie procesji po zakończe-
niu nabożeństwa aby oddać hołd ukrzyżowanemu 
Chrystusowi.
Obraz z Alwerni należy do omawianego już typu 
przedstawień zwanego „Ecce Homo”. W Sejnach bę-
dziemy mogli podziwiać niezwykle rzadki w polskiej 
sztuce przykład cechowego wizerunku Chrystusa z 
Alwerni.
   Marcin Błaszczyk


