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Jak Jezus przeżywa w swoim sercu drogę, którą zmierza do Jerozolimy? Co Go wewnętrznie popycha 
do oddania swojego życia? Te pytania mogą się wydawać nie na miejscu, choćby z tego powodu, że 

na podstawie tekstów Nowego Testamentu z trudem można dotrzeć do wewnętrznych przeżyć Jezusa. Z 
drugiej strony z treści Ewangelii wynika, że Jezus był świadomy swojej misji i tego, co Go czeka.  Jednakże 
prawda o tej perspektywie nie powinna pomniejszać 
znaczenia tego, w jaki sposób Jezus przeżywał swoją 
drogę. Gdyby Jezus naprawdę nie dojrzewał w wyniku 
przeżywanych doświadczeń, gdyby dzięki spotkaniom 
z ludźmi nie nabierał wciąż nowej świadomości swojej 
misji, musielibyśmy stwierdzić, że Jego człowieczeń-
stwo ma niewiele wspólnego z naszym. Prawdę po-
wiedziawszy, tajemnica Jezusa, Syna Bożego, który stał 
się człowiekiem, żyje w tym wyjątkowym i doskonałym 
człowieczeństwie. Przez to niezachwianie wyznajemy 
naszą wiarę w fakt, że został poddany próbie pod 
każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem 
grzechu (Hbr 4,15). Wzięcie na serio tego stwierdzenia 
oznacza powrót do Ewangelii ze spojrzeniem wolnym 
od perspektywy zstępującej, czyli patrzenia na Jezusa 
z góry, z wyimaginowanego przez nas punktu widze-
nia Boga. W rzeczywistości, kiedy czytamy Ewangelie, 
patrzymy na ludzki los Jezusa z dołu, albo lepiej od 
środka, chociaż słusznie myślimy o tym z perspektywy 
odgórnej, z wysoka. Wiemy bowiem, że Jego tajemnica 
zostaje w pełni rozświetlona przez Zmartwychwstanie 
i Zesłanie Ducha Świętego. W świetle tych wydarzeń 
możemy odczytywać całe Jego życie jako wywodzące 
się z wieczności Boga i do tej wieczności zmierzającej.   

 DROGA DO JEROZOLIMY  

WIERZĘ ...

 

OTO SYN TWÓJ   
Pragnę ukryć się w tym sercu, które zostało przebite z miłości dla mnie. W nim odnajduję swoje 
ukojenie, w nim jest zawarte wszystko, czego potrzebuję. Jezu, pokazuj mi, w jaki sposób mogę 
przyczyniać się do tego.
7 czerwca Mk 12,28b-34     Jezu, potrzebuję Twojej miłości. Ona uczy mnie, jak mam kochać 
właściwie siebie i moich bliskich. Potrzebuję odwagi i konsekwencji do niesienia drugiemu 
bezinteresownej miłości.

13 czerwca Mt 5,17-19   W jaki sposób radzę sobie w sytuacjach, w których moja wiara 
wystawiana jest na próbę? Jedynym pewnym sposobem jest spotkanie się z Bogiem w 
Jego żywym  Słowie. Jezu ucz mnie tego, bym w każdym moim życiowym doświadczeniu 
znajdował odpowiedź w Piśmie Świętym.

20 czerwca Mt 6,1-6.16-18     Podobać się Bogu a nie człowiekowi. Wszystko co czynimy, 
ma być konsekwencją naszej zażyłości z Bogiem, a nie pragnienia podobania się ludziom 
i odbierania od nich nagrody.

(Z książki WIERZĘ, rozdział Postawa Jezusa - wybrał Eugeniusz)

Jerozolima - Golgota
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Jezus powiedział 
do Nikodema: 

«Tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swe-
go Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto 

w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po 
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega 
potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego». 

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Bóg dla nas niepojęty zechciał nam objawić siebie 
samego, nie tylko jako Jedynego Stwórcę i Ojca 

wszechmogącego, ale ponadto jeszcze Ojca, Syna i 
Ducha Świętego. W objawieniu tym prawda o Bogu, 
który jest miłością, odsłania się w swoim najgłębszym 
źródle: Bóg jest miłością w samym wewnętrznym życiu 
Jedynego Bóstwa. Miłość ta objawia się jako niewysło-
wiona Komunia Osób. Ową Tajemnicę – najgłębszą 
tajemnicę wewnętrznego życia Boga samego – objawił 
nam Jezus Chrystus: „Ten (…) który jest w łonie Ojca, o 
Nim pouczył”.  (Katecheza 9 X 1985)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚW. – 7 czerwca 2020 NIEDZIELA XI ZWYKŁA  - 14 czerwca 2020

6. O, jak szybko przemija chwała świata! Gdyby ich 
życie było zgodne z ich nauką! Wówczas można by rzec: 
dobrze, że badali i studiowali. Jak wielu tych, co mało 
troszczyli się o służbę Bożą, tonie w niepewnej wiedzy 
swego czasu. Wolą być wielcy niż pokorni, dlatego giną
razem ze swymi myślami. Prawdziwie wielki jest ten, 
kto ma w sobie wielką miłość.
Prawdziwie wielki jest ten, kto w głębi czuje się mały i 
za nic ma najwyższe godności.
Prawdziwie mądry jest ten, kto wszystko, co ziemskie, 
uważa za śmiecie, byleby Chrystusa pozyskać. I praw-
dziwie uczony jest ten, kto pełni wolę Boga, a własnej 
woli się wyrzeka.

Tomasz a’Kempis - 
 O Naśladowaniu Chrystusa

Mt 9,36–10,8 J 3, 16-18

Jezus, widząc tłu-
my, litował się nad 

nimi, bo byli znękani 
i porzuceni, jak owce 
niemające pasterza. 
Wtedy rzekł do swych 

uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 
na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwuna-
stu swoich uczniów i udzielił im władzy nad ducha-
mi nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie 
choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu 
apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat 
jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat 
jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Ja-
kub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz 
Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu 
wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do 
pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samary-
tańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z 
domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest króle-
stwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie 
umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie 
złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Zaskakujące jet tu położenie akcentu na modlitwę. 
Biorąc pod uwagę fakt, że powołanie jest suwe-

renną inicjatywą Boga, można by pomyśleć, że tylko 
Pan żniwa powinien zabiegać o robotników. Jezus, 
przeciwnie, podkreśla potrzebę współpracy i odpowie-
dzialności swoich uczniów. Poprzez modlitwę możemy 
i powinniśmy mieć wpływ na liczbę powołań. Ojciec 
przyjmuje tę modlitwę, ponieważ jej pragnie i na nią 
czeka, i dzięki Niemu staje się ona skuteczna. Potrzeba 
tej modlitwy wzrasta w tych okresach i w tych miej-
scach, w których kryzys staje się poważny. Winna ona 
jednak wznosić się ku niebu w każdym czasie i miejscu. 
W tej dziedzinie możemy zawsze mówić o odpowie-
dzialności całego Kościoła każdego chrześcijanina.   
(Katecheza 19 X 1994)



4 SIEWCA  

KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA PRZENAJŚW. TRÓJCY, 7 czerwca
Słowo Boże: Wj 34,4-9; 2Kor 13,11-13; J 3,16-18
PONIEDZIAŁEK, 8 VI, Wsp. św. Jadwigi Królowej
Słowo Boże: 1Krl 17,1-6; Mt 5,1-12
21. rocznica wizyty św. Jana Pawła II w diecezji 
ełckiej (1999)
WTOREK, 9 VI,  Wsp. św. Efrema diakona
Słowo Boże: 1Krl 17,7-16; Mt 5,13-16
ŚRODA, 10 VI, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 18,20-39; Mt 5,17-19
CZWARTEK, 11 VI, UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. 
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA, BOŻE CIAŁO
Słowo Boże: Pwt 8,2-3.14-16; 1Kor 10,16-17; J 6,51-58
PIĄTEK, 12 VI,  Wsp. bł. męczenników Marian-
ny Biernackiej i Towarzyszy
Słowo Boże: 1Krl 19,9-16; Mt 5,27-32
SOBOTA, 13 VI, Wsp. św. Antoniego z Padwy
Słowo Boże: 1Krl 19,19-21; Łk 10,1-8
NIEDZIELA XI ZWYKŁA, 14 czerwca
Słowo Boże: Wj 19,2-6; Rz 5,6-11; Mt 9,36-10,8

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (44)

Pod stopami figury Matki Bożej Sejneńskiej znajduje 
się srebrna tablica, reprezentująca dziecię owija-

czem pozłocistym spowita, to wotum Jegomości Pana 
Masalskiego i Małżonki Łowczych potem Trockich, że 
dziecię Syn Felicjan, a w Zakonie naszym Dominik 
Masalski, nie żywy na ołtarzu przed tym Obrazem 
położony ożył. 

Drugi z urodzenia chromy, w Zakonie ks. Ludwik 
Tyszkiewicz, Fundatorowicz nasz Hoszczewski w 
Słonimskim, od rodziców w niemowlęcych leciech z 
tabliczkami wotywno srebrnymi tamże przywieziony 
i postawiony, o swej mocy, te wota Kapłanowi do Oł-
tarza odniósł i zdrów powrócił.

Opiece Matki Bożej Sejneńskiej przypisuje się ocalenie 
klasztoru i miasteczka w czasie najazdu moskiewskie-
go na Litwę w 1656 roku. Gdy Moskale zajęli Łoździeje, 
miejscowość położoną niedaleko Sejn, postanowili 
napaść na Sejny i obrabować klasztor. Ówczesny prze-

or Zygmunt Mieszkajciewicz chciał wywieźć figurę Matki Boskiej do Prus. Przygotowano wóz i na miękkim 
posłaniu ułożono figurę. Kiedy ruszono, konie połamały osie wozu i figury nie dało się wywieźć. Gdy jednak 
Moskale przybyli pod Sejny, zobaczyli mnóstwo białego wojska (aniołów) i ze strachu wycofali się. Matka Boża 
Sejneńska uchroniła klasztor dominikański od napaści i rabunku.  Eugeniusz Klimaniec

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

LEGENDY: Ks. Stanisław Jamiołkowski 
około 1870 roku opisuje wydarzenia

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistows-
kich Obozów KOncentracyjnych i Obozów Zagłady
PONIEDZIAŁEK, 15 VI, Dzień powszedni
Słowo Boże:1Krl 21,1-16; Mt 5,38-42
WTOREK, 16 VI, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 21`,17-29; Mt 5,43-48
ŚRODA, 17 VI, Wsp. św. Brata Alberta 
Chmielowskiego, zak
Słowo Boże: 2Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
CZWARTEK, 18 VI, Dzień powszedni
Słowo Boże:  Syr 48,1-14; Mt 6,7-15
PIĄTEK, 19 VI, Urocz. Najśw. Serca Pana Jezusa
Słowo Boże: Pwt 7,6-11; 1J 4,7-16; Mt 11,25-30
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów
25. rocz.  śmierci ks. prał. Stanisława Rogowskiego
SOBOTA, 20 VI, Wsp. Niepokalanego Serca Maryi
Słowo Boże: Iz 61,9-11; Łk 2,41-51
NIEDZIELA XII ZWYKŁA,  21 czerwca
Słowo Boże: Jr 20,10-13; Rz 5,12-15; Mt 10,26-33
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Czym jest dla Ciebie Boże Ciało?

Przeglądając Internet, natrafiłem na ciekawą sondę przeprowadzoną przez portal „Stacja7”: Czym jest 
procesja Bożego Ciała dla młodych? Jak przeżywają ją rodziny z dziećmi? Jak przeżyć to święto, by 

pomogło nam w medytacji nad tajemnicą Eucharystii? Do naszej sondy zaprosiliśmy kilku zaangażo-
wanych katolików, by podzielili się swoim doświadczeniem.
Po co chodzimy na procesję?
Damian Krawczykowski – pisarz młodego pokolenia. Jest autorem książki “Apostołowie w dresach”, 
koordynuje projekt ewangelizacyjny “Akademia Apostołów”:
Na procesję Bożego Ciała chodzę, aby uczcić i uwielbić Boga za Jego żywą obecność w sakramentach, ale 
też aby zamanifestować moją miłość do Niego – publicznie przyznać się do wiary i pokazać innym, może 
szczególnie tym, którzy dziś śmieją się z Kościoła, że żywa wiara i relacja z Jezusem są dla każdego. Moim 
zdaniem dzisiaj jak nigdy, musimy wyjść do ludzi, musimy ukazać im wiarę. Publiczne przyznawanie się 
do żywej wiary i życie nią na co dzień są moim zdaniem tym, co może zmienić nastawienie wielu i właśnie 
procesja Bożego Ciała jest do tego idealną sposobnością.
Jak przeżyć Boże Ciało z dziećmi?
Sylwia Diłanian – psycholog, pedagog, mama 3 dzieci, żona Grzegorza, należy do Domowego Kościoła 
w diecezji warszawsko-praskiej:
Udział w procesji Bożego Ciała ma dla mnie przede wszystkim wymiar poczucia wspólnoty, poczucia 
przynależności do tych, którzy idą za Jezusem Eucharystycznym. Nie jako przynależności do grupy osób 
o podobnych poglądach, tylko jako grupy osób idących za tym samym Przewodnikiem i Nauczycielem. 
Idziemy wspólnie za Chrystusem w monstrancji, świadczymy o tym że w naszym życiu staramy się iść za 
Nim. To Jezus nas prowadzi, prowadzi przez Eucharystię i prowadzi Słowem, czego mocno doświadczam 
w rozważaniach Ewangelii przy czterech ołtarzach. Idąc od ołtarza do ołtarza mamy przestrzeń by sobie 
to przemyśleć i poukładać.
Trochę inaczej przeżywają to moje dzieci. Raczej u starszych, zaangażowanych w służbę liturgiczną, waż-
nym przeżyciem jest możliwość tworzenia “oprawy” tego wydarzenia, upiększenia tego święta. Starszy 
sam biegnie wcześniej, wszystko szykuje, zależy mu na tym. W trakcie procesji my tylko dostarczamy mu 
wodę. Młodszy brat, który niedawno przyjął Pierwszą Komunię Św. też mocno go już naśladuje, widzę, że 
dla niego też ważnym przeżyciem jest wzięcie udział w procesji jako ministrant.
Zresztą, powiem więcej. Najmocniej przeze mnie przeżytym Bożym Ciałem w życiu było właśnie to, gdy 
nasz najstarszy syn po raz pierwszy szedł w procesji jako członek służby liturgicznej, dzwoniąc dzwonkami. 
Pamiętam do dziś dumę z tego jego zaangażowania. Pamiętam też naszą radość że nasz pierworodny syn 
oznajmia światu: oto idzie Jezus. Przeżyłam to mocno i zapamiętałam.
Wydaje mi się, że dzieci zupełnie inaczej odbierają procesję, gdy idą w niej jako jakby “widzowie”, a zupełnie 
inaczej, gdy mogą w czymś aktywnie uczestniczyć. Widzę to po naszym najmłodszym dziecku, córce. W od-
różnieniu od starszych braci, którzy już należą do służby liturgicznej, jeszcze nie miała okazji być w cokolwiek 
zaangażowana. Wtedy faktycznie procesja była dla niej niezrozumiała i męcząca, dużo marudziła. Za to 
gdy w ubiegłym roku zobaczyła sypiące kwiaty dziewczynki i pozwoliłam jej przy nich chwilę iść, zupełnie 
inaczej już na to patrzyła.
Nie ukrywam również, że dla dobrego rodzinnego przeżywania tej uroczystości potrzebna jest dobra pogoda. 
Najlepiej umiarkowanie ciepła, bez upału i bez deszczu. To przecież wymagająca forma uroczystości dla 
rodziny z małymi dziećmi. Do trwającej i tak długo Eucharystii trzeba przecież doliczyć półtorej godziny lub 
dwie wędrowania wolnym tempem w dużej grupie ludzi. Inaczej to znosimy, gdy jesteśmy dorośli, inaczej 
znoszą to dzieci. Gdy jest bardzo gorąco to nie ukrywam, nasze dzieci są w stanie pójść maksymalnie do 
dwóch ołtarzy. Dalej już kończą się siły i chcą wracać do domu. Niestety akurat ten czynnik – pogoda – jest 
całkowicie niezależny od nas.
Przed nami uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Będziemy ją przeżywać 
z pewnością inaczej niż dotychczas (czas pandemii). Ale jedno jest pewne: Pan Jezus będzie z nami w 
znaku białej Hostii, a my chcemy Go adorować i dziękować za wszystko, także za ten czas.
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Jeszcze ojcowie ran nie zagoili, jeszcze nie 
złożyli broni, 

a odwieczny wróg stanął nam aż pod Warszawą. 
Warszawa to tylko po drodze. Potem Berlin, 
Paryż i Londyn i bój to będzie ostatni – wołał 
wódz na plebanii w Wyszkowie.  
A w Warszawie pod Kolumną Zygmunta modlili 
się warszawiacy, 
nuncjusz Achilles Ratti i kardynał Aleksander 
Kakowski. 
Księża udzielali rozgrzeszenia, bo jutro będzie 
rzeź. 
Święty Boże! Za Wisłę poszedł z oddziałami 
ochotników 
i akademików ksiądz Ignacy Skorupka. To on 
prorokował: 
Zanim będzie święto Wniebowzięcia, Bóg da 
zwycięstwo! 
Dzieciaki karabinów jeszcze w ręku nie miały, 
ale poderwani 
zawołaniem księdza: „Za Boga i Ojczyznę! – po-
szli… 
Nie zauważyli tylko, że ksiądz upadł. 
Na drugi dzień po odparciu bolszewików na polu 
znaleziono martwe ciało księdza. Był w komży,
 w fioletowej stule i z krzyżem w ręku. 
Miał z tyłu roztrzaskaną głowę. Za Boga i Oj-
czyznę!
 Marszałek Piłsudski w rozmowie z kardynałem 
Kakowskim mówił: Eminencjo, ja nie wiem,
 jak myśmy tę bitwę wygrali. 
Ale rozbitek pod Zambrowem wiedział: 
Bo ich osłaniała Bożaja Matier! 
To był cud nad Wisłą. 
I tego bezbożna Europa nie chce nam pamiętać. 
A od stu lat chodzilibyśmy w bolszewickich 
kufajkach. 
Uważajcie panowie bezbożni! 
To był cud! Ich osłaniała Matka Boża!

Bp Józef Zawitkowski

CUD NAD 
WISŁĄ KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ,

CZY SIĘ GODZI?!
Koronawirus z Wuhan zaatakował cały świat. 

Dotarł do Polski. W niektórych krajach, równo-
cześnie z epidemią, wybuchła panika. Reagowano 
w różny sposób. Obok wezwań do modlitwy i 
pokuty, nie brak horrendalnych pomysłów, by 
zamykać świątynie, odwoływać Msze, unikać 

święconej wody czy też przyjmować Komunię 
Świętą wyłącznie do ręki…
Ponoć ta ostatnia praktyka podyktowana ma być 
względami higienicznymi. Brzmi to absurdalnie, 
biorąc pod uwagę fakt, że ręce kapłana odpra-
wiającego Mszę muszą być czyste, a w dodatku 
obmywane są podczas Najświętszej Ofiary. A dło-
nie wiernych? Zanim sięgną po Ciało Chrystusa, 
mogą stykać się z klamką drzwi, z ławkami, pie-
niędzmi podczas ofiary, a także z dłońmi innych 
wiernych (choćby podczas przekazania sobie 
znaku pokoju). A po przyjęciu Komunii, drobne 
fragmenty Ciała Pańskiego mogą opaść z dłoni 
na posadzkę…
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KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ,
CZY SIĘ GODZI?!

W książce bp. Juana Rodolpha Laise „Komunia św. 
na rękę?” wydanej w 2007 roku przez Stowarzy-
szenie Kultury Chrześcijańskiej im Ks. Piotra Skar-
gi, w której hierarcha odpowiada na argumenty 
zwolenników tej praktyki.
To tylko powrót do pierwotnej praktyki. W sta-

rożytności wier-
ni otrzymywali 
wprawdzie Ciało 
Chrystusa do ręki, 
nic jednak nie 
wskazuje na to, 
aby praktyka ta 
została wprowa-
dzona z jakichś 
s z c z e g ó l n y c h 
motywów. Był 
to jedynie od-
wieczny zwyczaj. 
Między innymi 
to właśnie w ten 
sposób Chrystus 
podczas Ostat-
niej Wieczerzy 
dał Swoje Ciało 
uczniom. W mia-
rę rozwijania się 
doktryny i sza-

cunku do Najświętszego Sakramentu, poczuciu 
pokory, z jaką należy go przyjmować, rozwinął się 
obyczaj podawania komunikantów bezpośrednio 
do ust, i stał się jedynym . 
Komunia św. na rękę jest bardziej zgodna z godno-
ścią chrześcijanina. To argument nie uzasadniony 
i nacechowany pychą. Wszak godność chrześci-
janina jest wystarczająco podkreślona prze fakt 
możności przyjmowania w Komunii Ciała i Krwi 
Pańskiej.
Większa świadomość powszechnego kapłaństwa. 
Ten argument sam ujawnia protestantyzację jego 
zwolenników, ponieważ to właśnie protestan-
tyzm sprzyja dążeniom do zrównania kapłaństwa 

świeckich i duchownych. 
Przyjmowanie Komunii Św. na rękę to aktywne 
uczestnictwo wiernych w liturgii. Sobór Watykański 
II wskazuje, że właściwie rozumiane uczestnictwo 
wymaga także niekiedy „świętego milczenia” i 
rezygnacji z własnej ekspansji.

POWODY DLA ZACHOWANIA 
KOMUNII ŚWIĘTEJ DO UST

Ten sposób udzielania Komunii Świętej, zważyw-
szy na stan obecny całego Kościoła, powinien 
zostać zachowany nie tylko dla tego, że opiera 
się na zwyczaju przekazanym przez wielowie-
kową tradycję, ale przede wszystkim dlatego, 
że jest wyrazem szacunku wiernych dla Eucha-
rystii. Zwyczaj nie narusza godności osób, które 
podchodzą do tak wielkiego Sakramentu, i jest 
odpowiedni w przygotowaniu wymaganym do 
przyjęcia Ciała Pana w sposób możliwie owocny. 
Szacunek ten oznacza Komunię nie „zwykłego 
chleba i napoju”, lecz Ciała i Krwi Pana. Czyni się to 
w sposób oddalający wszelkie niebezpieczeństwo 
profanacji postaci eucharystycznych. I wreszcie, 
zapewnia się też zachowanie pilnej dbałości, jaką 
Kościół zawsze zalecał wobec kawałków konse-
krowanego Chleba: To, co ci upadnie, potraktuj jak 
amputowaną część twoich własnych członków. 
Ks. Adam Martyna pisał o praktyce Komunii na 
rękę: Moi Drodzy, niech was Pan Bóg broni od 
takiej zuchwałości! W czymże dotychczasowa 
praktyka jest zła? Kościół każe po Komunii św. 
kapłanom puryfikować, czyli czyścić święte naczy-
nia i palce, które dotykały Ciała Chrystusa. Kapłan 
ten płyn puryfikacyjny spożywa. A my, jakże oczy-
ścimy nasze ręce z drobinek Hostii? Czy chcemy, 
by jej drobne cząsteczki spadły na podłogę i były 
deptane przez nieświadomych niczego innych 
ludzi? Czy to jest miłość do Chrystusa? 
Kiedy odejdziemy z tego świata, Chrystus Pan 
zapyta:” jak traktowaliście Moje bezbronne Ciało?. 
Co wówczas odpowiemy?
Czasopismo; Przymierze z Maryją nr 111 (oprac.MJend i BB)
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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

Odeszli do wieczności:

Zapowiedzi 
 przedślubne:

UMarek Majewski, Sejny 
 (l. 59)  zm. 22/05/2020
UBronisław Kutyło, Sejny 
                        (l. 102)  zm. 25/05/2020
UWanda Kruszyłowicz,  Sejny  
 (l. 89)  zm. 25/05/2020
UEdward Grochowski,  Sejny  
 (l. 68)  zm. 26/05/2020

1/ Paweł Piotr Kowalski, kawaler, Warszawa, Pa-
rafia Zesł. Ducha Św. i Aneta Maciukanis, panna, 
Sejny, Parafia tutejsza.
2/ Bartosz Dzimitko, kawaler, Giby i Agnieszka 
Krajewska, panna, Iwanówka, Parafia tutejsza.
3/ Paweł Czeszkiewicz, kawaler, Sejny, Parafia 
tut. i Alicja Kubowicz, panna, Nowy Sącz, Parafia 
św. Małgorzaty.
4/ Robert Łejmel, kawaler, Sejny i Agnieszka 
Leszczyńska, panna, Sejny, oboje Parafii  tutejszej.
5/ Grzegorz Sikora, kawaler, Kościeleczki, Para-
fia Stara Kościelnica i Monika Sofińska, panna, 
Krasnopol.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

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

Koneszko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Nowaccy Renata Piotr,Sejny, Wojska Polskiego
Miszkiel Elżbieta Lech,Sejny, Wojska Polskiego
Cewkowicz Danuta Stanisław,Sejny, Woj. Polskiego
Rzodkiewicz Alicja Stanisław,Sejny, Woj. Polskiego
Masalscy Alicja Zdzisław,Sejny, Wojska Polskiego
Sidor Janina,Sejny, Wojska Polskiego
Kaufman Anna Adam,Sejny, Wojska Polskiego
Zielepucha Grażyna Witold,Sejny, Wojska Polskiego

Radzewicz Ewelina Konrad,Sejny, Wojska Polskiego
Janczewscy Joanna Szymon,Sejny, Wojska Polskiego
Rejmontowicz Małgorzata Grzegorz,Sejny, Woj Polskiego
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Nowalscy Bożena Zdzisław,Sejny, Wojska Polskiego
Hańczuk Grażyna Robert,Sejny, Wojska Polskiego
Letkiewicz Daniela Czesław,Sejny, Wojska Polskiego
Krzemiński ,Sejny, Wojska Polskiego
Palewicz Łucja Grzegorz,Sejny, Wojska Polskiego
Rakowscy Teresa Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Rydzewscy Monika Konrad,Sejny, Wojska Polskiego
Grycel Halina Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Łobik Grażyna,Sejny, Wojska Polskiego
Buczyńska Czesława,Sejny, Wojska Polskiego
Stylińscy Alicja Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Domoraccy Kazimiera Witold,Sejny, Woj. Polskiego
Abryccy Zofia Marek,Sejny, Wojska Polskiego
Wróblewscy Anna Radosław,Sejny, Woj. Polskiego
Pietrewicz Marcin,Sejny, Wojska Polskiego
Plesiewicz Patrycja Maciej,Sejny, Wojska Polskiego
Jankowscy Iwona Krzysztof,Sejny, Wojska Polskiego
Dzienisiewicz Janina Leonard,Sejny, Woj. Polskiego
Rutowicz Teresa Arkadiusz,Sejny, Wojska Polskiego
Tydman Alicja,Sejny, Konarskiego
Szuszko Joanna,Sejny, Konarskiego
Berezecka Danuta,Sejny, Konarskiego
Durtan Alicja,Sejny, Konarskiego
Sygut Janina,Sejny, Konarskiego
Kuczyński Jolanta Mariusz,Sejny, Konarskiego
Malinowscy Marta Piotr,Sejny, Konarskiego
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Frydrych Danuta Henryk,Sejny, Konarskiego
Karłowicz Marianna Józef,Sejny, Konarskiego
Chałaczkiewicz Anna Łukasz,Sejny, Konarskiego
Niemkiewicz Bogumiła Henryk,Sejny, Konarskiego
Grudzińscy Paulina Stanisław,Sejny, Konarskiego
Zdancewicz Katarzyna,Sejny, Konarskiego
Sapiega Agnieszka Tomasz,Sejny, Konarskiego
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INTENCJE MSZALNE  07 - 21.06.2020
NIEDZIELA PRZENAJŚW. TRÓJCY, 7 czerwca 2020 
07:00 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:30 +Regina Ziniewicz (8mc)
08:30 +Daniel Lewkowicz (13 rocz) +zm rodziców
10:00 +Helena +Wacław Koneszko i rodzice +Stanisław
11:30 Za parafian
KRASNOWO  g. 12.00:  +Jan (3 rocz) i z r. Gausów
13:00 LT: +Anna +Antoni Skrypko
15:00 +Jan Milewski (6mc)
17:30 +Jerzy Fiedorowicz (33 rocz) +Janina +Franciszek
PONIEDZIAŁEK, 8 czerwca 2020 
06:30 +Jan +Władysława
08:00 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Robert Czeszkiewicz
08:00 +Czesław i z r. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
17:30 +Bronisław Krajewski (16 rocz)
17:30 +Antoni +Aniela Janczulewicz
17:30 +Zygmunt Koncewicz (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 9 czerwca 2020
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Stanisława
08:00 +Wojciech Klimasara (3 rocz)
08:00 +Olgierd i z r. Kupstas
17:30 +Emilia +Jerzy Staszewscy +Zofia 
 +Wacław Safiejko +Stanisława +Adam Dec
17:30 +Jan (1 rocz.) +Adela (3 rocz.) Jakubowscy
ŚRODA, 10 czerwca 2020 
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Bernarda Misiewicza w 91 rocz. urodz.
08:00 +Waldemar (8 rocz) i z r. Kruczyńskich i Wowaków
08:00 +Krystyna +Mieczysław Krywanis
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Zbigniew Wałukanis
CZWARTEK, 11 czerwca 2020
Urocz. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało 
07:00 +Henryk Szumski (3 rocz)
07:00 +Antoni Okulanis
08:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ryszarda 
 w 60 rocz. urodz. i dla rodziny
10:00 +Grzegorz Buchowski (miesiąc od pogrzebu)
11:00 Za parafian
11:00 +Zygmunt Gerwel (gr)
11:00 +Magdalen Sidor (12 rocz)
17:30 +Marianna Brzozowska
17:30 +Piotr Czarkowski (9 rocz)
PIĄTEK, 12 czerwca 2020 
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Krzysztof Brzozowsk (15 rocz) +Izydor
08:00 +Magdalena +Marcin  i z r. Krakowskich
08:00 +Urszula Dejnerowicz (6 rocz)
08:00 +Tadeusz Milewski (26 rocz.)
17:30 +Tadeusz Przeborowski (6mc)
17:30 +Renata Jagłowska (4 rocz)
17:30 +Stanisława (18 rocz) +Antoni Paszkiewicz
SOBOTA, 13 czerwca 2020 
06:30 + Marianna Koźlak (6 mc)

08:00 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Leokadia Staśkiel
08:00 +Jerzy Makowski (2mc)
09:00 LT: Chrzest Aleksandra Wojciechowska
 i 6 rocz. ślubu rodziców
11:00 Pierwsza Komunia (3 dzieci)
17:30 +Antoni +Katarzyna +Kazimierz Krzywiccy
17:30 +Jan +Helena +Leon +Franciszek +Henryk +Kry-

styna +Jadwiga +zm z r Skupskich +Majewskich
17:30 +Antoni i rodzice
17:30 +Weronika +Antoni +Albina Żylińscy
NIEDZIELA XI ZWYKŁA, 14 czerwca 2020  
07:00 +Bernard Wydro (11mc)
08:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:30 +Zofia +Franciszek
10:00 W intencji obrony życia i rodziny
10:00 +Anastazja Luto (1 rocz)
11:00 Pierwsza Komunia (6 dzieci)
12:00 Krasnowo: +Paweł +Emilia
13:00 LT: +Aldona Stankiewicz (2 rocz) 
 +Aniela +Franciszek
13:00 LT: +Jan Bałulis (20 rocz)
15:00 +Paweł +Witold i dziadkowie
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB, zdrowie  i 

miłość dla Diany i Przemysława w 1 rocz. ślubu
PONIEDZIAŁEK ,15 czerwca 2020 
06:30 +Magdalena Judycka
08:00 +Józef Woźnialis (3mc) i rodzice
08:00 +Stanisław Miszkiel (8mc)
08:00 +Zofia (4 rocz) +Walerian +Michał Szrajbert
08:00 +Anna +Stanisław +Sławomir Korzenieccy
17:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
17:30 +Karol Jarzębowicz (5mc) +Leokadia
17:30 +Zofia Sidorowicz (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 16 czerwca 2020 
06:30 +Jan Namiotko (6 rocz)
08:00 +Danuta Moroz (7mc)
08:00 +Marianna Bilińska (3mc)
08:00 +Janina +Antoni +Henryk +Roman Dziczkowscy
08:00 +Janina Czurlanis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Aliny Pietre-

wicz i rodziny
17:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
17:30 +Alina Ogórkis
17:30 +Zbigniew Chabrewicz (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA, 17 czerwca 2020 
06:30 +Mieczysław +Anna +Stanisław Ignatowicz
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Jan (8 rocz) +Emilia (3 rocz) z r. Wiaktorów
08:00 +Zygmunt Gerwel (gr)
17:30 +Krystyna Fiedorowicz (8 rocz)
17:30 +Jadwiga Koncewicz
17:30 +Jadwiga Olsztyn (1 rocz.)
CZWARTEK, 18 czerwca 2020 
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Dorota Andrulewicz (27 rocz)
08:00 +Wanda Kruszyłowicz
17:30 +Leokadia (1 rocz) +Marianna +Antoni +Lucjan z 



10 SIEWCA  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała 

Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie 
wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. 
Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o Bożą 
mądrość i o światło Ducha Świętego.

We czwartek, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a więc w Boże Ciało, będziemy od-
dawać cześć i uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi. Msze Święte w 

Boże Ciało o godz. 7.00; 8.30; 10.00. O godz. 11.00 - suma w języku polskim i litewskim, a po Mszy Świętej 
wyjdziemy w procesji na ulice naszego miasta, aby zanosić błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod 
postacią chleba do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach będziemy rozważali słowo 
Boże. Procesję zakończy udzielenie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. 
Czynny udział w procesji Bożego Ciała w atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem naszej wiary. O 
przygotowanie ołtarzy prosimy: I ołtarz - Akcja Katolicka, II ołtarz - służby mundurowe, III ołtarz - parafianie 
litewscy, IV ołtarz - młodzież kandydaci do bierzmowania. W sprawie ołtarzy konsultować się z ks. Tomaszem. 
Wszystkich zapraszamy do czynnego udziału w procesji. Zachowajmy wszelkie wymogi obowiązujące w 
czasie pandemii, a więc bądźmy w maseczkach i zachowajmy bezpieczną odległość od siebie.

Od uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się dni eucharystyczne w naszej parafii, dawniej znane jako 
oktawa Bożego Ciała. Codziennie będziemy oddawać chwałę i dziękować Jezusowi za Jego obecność 

wśród nas. Msza Święta z procesją eucharystyczną o godz. 17.30, a w przyszłą niedzielę o 10.00.  Na za-
kończenie oktawy Bożego Ciała, we czwartek, 18 czerwca na wieczornej Mszy św. poświęcenie wianków 
z kwiatów i ziół oraz błogosławieństwo dzieci. 

Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek, 19 czerwca. Przyjdźmy tego dnia na Eucharystię i odmów-
my litanię do Najśw. Serca Jezusa z aktem poświęcenia się Boskiemu Sercu Zbawiciela. Tego dnia post 

nie obowiązuje. Wieczorna Msza św. będzie sprawowana w intencji śp. ks. prał. Stanisława Rogowskiego, 
długoletniego proboszcza naszej parafii, w 25 rocz. jego śmierci. 

Pierwsza grupa dzieci klas trzecich przystąpi do pierwszej Komunii św. w sobotę, 13 czerwca o godz. 11.00 
(3 dzieci), a w niedzielę, 14 czerwca o godz. 11.00 będzie pierwsza Komuniia św. dla sześciorga dzieci. 

Pierwsza spowiedź dzieci i ich rodziców będzie w piątek, 12 czerwca o godz. 16.00. 

Przypominamy, że można składać swoje ofiary np. na tacę za pomocą karty płatniczej w formie zbliże-
niowej. Najmniejsza ofiara w ten sposób złożona może być w wysokości 10 zł, a do 100 zł nie trzeba 

wpisywa PIN-u. W niedzielę przed wejściem do bazyliki stać będzie ktoś ze służby liturgicznej z terminalem 
patniczym, aby umożliwić wchodzącym złożenie ofiary w ten sposób.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, zwłaszcza na dokończenie remontu 
ołtarza głównego.  Właśnie ruszają dalsze prace remontowe otarza głównego. Otrzymaliśmy dotację na 

ten cel z MKiDZN w wysokości 160 tys., z Urzędu Marszałkowskiego - 51 tys. i Podlaskiego Konserwatora 
Zabytków 30 tys.  Całość prac będzie kosztować - wraz ze złoceniem tronu eucharystycznego - 280 tys. zł

r. Staśkielów
17:30 +Krzysztof Steffek
17:30 +Wojciech Wilkiel
PIĄTEK, 19 czerwca 2020  
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Danuta +Stanisław Bugielscy (20 rocz)
08:00 +Leokadia Sławińska (2mc)
08:00 +Zofia +Weronika Rutkowskie i rodzice
17:30 +Ks. prał. Stanisław Rogowski (25 rocz.)
17:30 +Mirosław Kasprzycki
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 20 czerwca 2020 
06:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:00 +Bronisława Makarewicz (2 rocz)
08:00 +Marta Staniewicz
12:00 Chrzest Natan Pełka
14:00 40 rocz. matury Absolwentów Liceum w Sejnach 

rocznika 1980
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców

16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Jadwiga +Stefan Rogalewscy i rodzice
17:30 +Jan Milewski
NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 21 czerwca 2020 
07:00 +Stanisław (47 rocz) i  z r.  Sidorów
08:30 +Zygmunt Gerwel (gr)
08:30 +Robert (29 rocz) +Józef 
 i  z r. Milewskich i Rakucewiczów
10:00 +Józef +Jadwiga Harackiewicz +Marian +Józef 

+Helena Zielińscy +Krystyna Gruszczyńska
10:00 +Józef (38 rocz) +Stanisława Żytkowscy 
 +Władysława Kaszkiel
11:30 Za parafian
KRASNOWO   g. 12.00:  +Zofia +Antoni
13:00 LT: +Anna Maciukanis +Bene +Józef +Jan +Marta 

Subocz
15:00 
17:30 +Halina Markiewicz (3 rocz.)



Św. Janie Pawle II Wielki, módl się za nami
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W poniedziałek, 18 maja obchodziliśmy setną rocznicę 
urodzin św. Jana Pawła II, największego z Rodu Polaków i 
wielkiego papieża, który dał nam przykład mocnej wiary 
i heroicznej miłości. Chcemy wpatrywać się w jego święte 
życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana 

wała wieczornicę wspomnień z życia i nauczania 
naszego Wielkiego Rodaka. Chór Ziemi Sejneńskiej 
pod kierunkiem Pani Emilii Melon pięknie wykonał 
pieśni maryjne, m.in. Bogurodzicę, a na zakończenie 
wspólnie zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń świętego 
Papieża - Barkę. 

Boga. I jak on, chcemy całkowicie zawierzyć Maryi 
nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. 

On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając 
słowa: „Totus Tuus”. Tego dnia przeżywaliśmy czas 

razem ze św. Janem Pawłem II: Msza św. o godz. 
17.30, a potem nabożeństwo majowe i adoracja 
Najśw. Sakramentu z Różańcem z rozważaniami 
św. Jana Pawła II.  
O godz. 20.00 nasza młodzież z KSM-u przygoto- Foto: Emilia Gryguć, KSM
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Chrystus Eucharystyczny

Dzisiejszy temat mógłby być częścią większego 
opracowania pod tytułem: „Alegoria Eucha-

rystii w malarstwie”. Omawiane przedstawienia 
były efektem kontrreformacji i obrony sakramen-
tów świętych. Zacznijmy omawianie tego tematu 
od jednego z najbardziej zaskakujących, a zara-
zem niezwykle obrazowych 
przedstawień zwanych 
„Tłocznią mistyczną” (Tor-
cular Christi). W tym typie 
ikonograficznym znanym 
już od XII w., Chrystus stoi w 
beczce wypełnionej winny-
mi gronami, przygnieciony 
prasą, którą jest krzyż. Pra-
sę w postaci krzyża dociska 
Bóg Ojciec, zaś z otworu w 
beczce wypływa wino do 
kielicha trzymanego przez 
anioły. Pasyjno-euchary-
styczna symbolika ukazu-
je nierozerwalny związek 
pomiędzy męką Chrystusa 
a Eucharystią. Ten nieco-
dzienny motyw miał służyć 
zobrazowaniu relacji, jaka 
zachodziła pomiędzy wyla-
niem krwi Chrystusa pod-
czas męki, a przelaniem jej w 
kielichu mszalnym. Literac-
kim źródłem przedstawienia jest fragment z Księgi 
Izajasza (Iz 63, 1-3). W Polsce możemy zobaczyć 
tego typu obrazy w: Lelowie, Krakowie (Bazylika 
Franciszkanów), ja zaś pierwszy raz zetknąłem się z 
tym przedstawieniem w Muzeum w Nowym Sączu.
Innym alegorycznym przedstawieniem jest Chry-
stus jako „Fons Vitae”. Treść tego przedstawienia 
w sposób symboliczny przedstawia ścisły związek 
pomiędzy męką Chrystusa a udzielanymi przez Ko-
ściół sakramentami. Z ran frontalnie namalowane-
go Zbawiciela, stojącego na czarze kielicha, krew 
kilkoma strumieniami spływa do dużego zbiornika 
przypominającego fontannę. Wokół fontanny zwykle 

przedstawiane było udzielanie siedmiu sakramen-
tów. W Polsce takie przedstawienie możemy podzi-
wiać w cysterskim kościele w Pelplinie.
W końcu tematem dzisiejszego felietonu jest uprosz-
czona, ale podobnie interpretowana wersja „Tłoczni 
Mistycznej” – czyli Chrystus Eucharystyczny. Ist-

nieje kilka wersji tego mo-
tywu ikonograficznego, ale 
najbardziej popularne jest 
ukazanie siedzącej postaci 
Jezusa, z którego boku i rany 
wyrasta pęd winnej latorośli 
z kiściami winogron. Z dru-
giej strony Chrystus wyciska 
winogrona i zbiera sok do 
kielicha trzymanego przez 
anioła. Nasz sejneński obraz 
malowany w sposób uprosz-
czony, zawiera wszystkie 
wymienione elementy, choć 
brązowa tonacja utrudnia 
zobaczenie szczegółów, w 
tym pędów winorośli. W 
Polsce także znane są tego 
typu przedstawienia. Dwa 
XVII wieczne przykłady 
pochodzą z Krakowa: je-
den z klasztoru francisz-
kanów reformatów, drugi 
zaś umieszczony jest jako 

fragment większej kompozycji w szafie brackiej 
w Kaplicy św. Anny przy kościele Bożego Ciała w 
Krakowie. Ikony z Chrystusem Eucharystycznym 
możemy podziwiać również w Muzeum w Sanoku, 
a zbliżony do naszego sejneńskiego wizerunku ob-
raz znajduje się w Muzeum Lubelskim. W Wielkim 
Poście chrześcijanie liturgicznie obchodzą pamiątkę 
mistycznej przemiany wina w krew Zbawiciela, czego 
plastycznym przykładem jest prezentowany w Siewcy 
obraz Chrystusa Eucharystycznego.

   Marcin Błaszczyk


