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Miej w opiece Naród cały,
Który żyje dla TWEJ chwały.
Niech rozwija się wspaniały!

MARYJO!
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MOC SŁOWA
Ewangelia w nauce 

św. Jana Pawła II

Pewien człowiek, mając 
udać się w podróż, przywo-

łał swoje sługi i przekazał im 
swój majątek. Jednemu dał pięć 
talentów, drugiemu dwa, trze-

ciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. 
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w 
obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzy-
mał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał 
jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze 
swego pana. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług 
i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który 
otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć zyskałem”. 
Rzekł mu pan: „Dobrze sługo dobry i wierny. Byłeś wierny 
w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź 
do radości swego pana”. Przyszedł również i ten, który 
otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi 
dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu 
pan: „Dobrze sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu 
rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości 
swego pana”. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent 
i rzekła: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy; 
chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie 
rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent 
w ziemi. Oto masz swoją własność’. Odrzekł mu pan jego: 
„Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie 
posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie 
byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego od-
bierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć 
talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak 
że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą 
nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na 
zewnątrz w ciemności, będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

Jezus opowiedział swoim 
uczniom tę przypowieść: 
«Królestwo niebieskie po-

dobne będzie do dziesięciu 
panien, które wzięły swoje 

lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było 
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły 
lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem 
z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się 
oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. 
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, 
wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie 
owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do 
roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy 
gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam 
nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie 
sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, 
które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi 
zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, pro-
sząc: „Panie, panie otwórz nam”. Lecz on odpowiedział: 
„Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie 
więc, bo nie znacie dnia ani godziny». 

REFLEKSJA NIEDZIELNA:
Ten, który w swym własnym człowieczeństwie był dosko-
nałym „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15), staje się 
poprzez swoje ziemskie życie, poprzez wszystko, co czynił 
i czego nauczał, a nade wszystko przez swoją ofiarę, wi-
dzialnym Wzorem najdoskonalszym. Chrystus jest wzorem 
na drodze „naśladowania Boga”. Równocześnie On jeden 
czyni to naśladowanie możliwym do urzeczywistnienia, 
kiedy poprzez odkupienie daje nam uczestnictwo w Bożym 
życiu. W tym punkcie Chrystus staje się wzorem nie tylko do-
skonałym, ale wzorem skutecznym. (Katecheza 17 VIII 1988)

NIEDZIELA  XXXII  ZWYKŁA - 8 XI 2020 NIEDZIELA  XXXIII  ZWYKŁA - 15 XI 2020

Mt 25,1-13 Mt 25,14-30

REFLEKSJA NIEDZIELNA:
Talent oznacza wartościową monetę w czasach Jezusa. 
W sensie przenośnym oznacza dary, które są udziałem 
konkretnego człowieka. Każdy „talent” jest wezwaniem 
i zobowiązaniem do określonej pracy nad sobą samym i 
pracy dla innych, czyli potwierdza konieczność ascezy 
połączonej z aktywnością dla dobra brata. (…) Człowiek 

nie jest absolutnym władcą i samowolnym sędzią rzeczy, 
a tym bardziej życia, ale jest drogą planu ustalonego 
przez Stwórcę. Życie zostaje powierzone człowiekowi 
jako skarb, którego nie wolno mu roztrwonić i jako talent 
do wykorzystania. Człowiek musi się z niego rozliczyć. 
(Homilia 18 XI 1984; Enc. Evangelium Vita, 52)



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii
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OGŁOSZENIA  
DUSZPASTERSKIE

1Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach 
świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie wyznawać wiarę w Boga i okazywać przywią-

zanie do Kościoła. Nie możemy jednak zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest 
prześladowane. Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im 
dar modlitwy. Po Mszach św. przy wyjściu z kościoła zbierane są ofiary na pomoc Kościołowi Prześladowanemu.

2W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, 
że jesteśmy cząstką jednego Kościoła Powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli 

papieża, i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i 
nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem Świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska 
zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński 
napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Pomódlmy się w tym dniu szczególnie za papieża 
Franciszka.

3Kolejną, 102 rocznicę odzyskania Niepodlegości przez naszą Ojczyznę będziemy świętować w środę, 11 
listopada. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Ale Ojczyzna 

nasza cały czas naszej troski i budowania Jej bezpieczeństwa. Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Losy 
Ojczyzny są w rękach całego Narodu. Jako chrześcijanie po Bogu najbardziej kochamy Ojczyznę, modlimy się 
za Nią i dbamy o Jej rozwój i pomyślność. Dlatego zapraszam do wspólnej modlitwy za Ojczyznę o godz. 10.00. 
Po Mszy św. będzie złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

4Niedziela, 15 listopada obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień 
w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie 

Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrze-
bujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność organizacji 
społecznych i kościelnych, jak np. Caritas, aby pomagać innym. Jest to działanie zawsze potrzebne, ale właśnie 
teraz w okresie szalejącej pandemii trzeba koniecznie zauważyć, może całkiem blisko nas ludzi starszych, 
samotnych, potrzebujących pomocy, bo nie mogą wyjść z domu, podejść zapytać, może kupić coś w sklepie, 
aptece, albo załatwić najpotrzeniejsze rzeczy. Jest się wtedy miłosiernym Samarytaninem, zachęcamy do 
takiej postawy zwłaszcza młodych. 

5Przez cały listopad trwa modlitwa za zmarłych, których imiona wypisaliśmy na wypominkowych kartkach. 
Codziennie o g. 17.00 jest Różaniec do granic Nieba, ofiarowany także za dusze w czyśćcu cierpiące. Przez 

cały miesiąc można także zyskać odpust zupełny za zmarłych ofiarując za nich udział w Eucharystii, wyzby-
wając się przywiązania do grzechu, choćby lekkiego, jeśli to możliwe nawiedzając cmentarz (można to uczynić 
także w sposó duchowy) i modląc się w intencjach wyznaczonych przez Papieża. Codziennie można ofiarować 
odpust za jedną duszę w czyśću cierpiącą. Przyjmujemy także na wypominki roczne - co niedzielę przed sumą 
jest modlitwa wypominkowa za tych zmarłych.

6Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, na przeprowadzone dotychczas remonty 
w naszej bazylice, a także na bieżące utrzymanie budynków sakralnych, w tym naszych cmentarzy. Ostatni 

rachunek za październik za wywóz śmieci wyniósł ponad 8 tys. złotych. Parafia nie jest w stanie udźwignąć 
takich kosztów utrzymania cmentarza. Apel o niegromadzenie nadmiernej ilości śmieci pozostaje głuchy. 
Szkoda, bo to są pieniądze naszych Parafian wyrzucane w śmieci. Zwracam się po raz kolejny o opamiętanie. 
Proszę Was, drodzy Parafianie o pomoc w utrzymaniu naszych cmentarzy. Planujemy w najbliższym czasie 
wykonanie brakującego ogrodzenia na starym cmentarzu. Ale na razie brakuje na to funduszy.



11.XI w liturgii obchodzimy święto świętego Marcina, świętego 
bardzo sławnego i popularnego, urzędnika rzymskiego nawróco-
nego z pogaństwa i ochrzczonego w wieku około 20 lat, potem 
diakona, następnie kapłana i w końcu biskupa w Tours we Francji. 
Odwaga wiary i wielkoduszność wobec wszystkich charakteryzo-
wały jego życie. Aby dochować wierności orędziu Chrystusowemu 
musiał walczyć, cierpieć, angażować się mocno przeciw poganom, 
heretykom i niewierzącym; dla miłości bliźniego poświęcił całą swoją 
egzystencję, rozpoczynając od tej słynnej nocy, kiedy jeszcze jako 
katechumen, w czasie nocnego patrolu, zimą, spotkał półnagiego 
biedaka, i wziąwszy miecz, przeciął płaszcz na dwoje i połowę dał 
ubogiemu. Następnej nocy we śnie widział Jezusa, przyodzianego 
w połowę jego płaszcza. 
Bądźcie również wy odważni w życiu i świadczeniu o waszej wierze 
chrześcijańskiej, przekonani, że ona stanowi naprawdę rozwiązanie 
najpoważniejszych problemów życia! Bądźcie wielkoduszni także wy 
zawsze wobec wszystkich, z miłością, miłosierdziem, duchem wiary, 
pewni, że prawdziwa radość znajduje się w miłowaniu i obdarzaniu!
Życzę wam szczerze, abyście w doskonałej zgodności z wolą Pana 
i posłuszni Jego woli, przeżywali swoje dni w pokoju i mogli radować 
się z tego, że jesteście naprawdę chrześcijanami! 

Jan Paweł II

NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA, 8.XI.2020
Słowo Boże: Mdr 6,12-16; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13;

PONIEDZIAŁEK, 9.XI. Święto Rocz. Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Słowo Boże: Ez 47,1-2. 8-9. 12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; J 2,13-22;

WTOREK, 10.XI.  -  św. Leona Wielkiego, papieża
Słowo Boże: Tt 2,1-8.11-14; Łk 17,7-10;

ŚRODA, 11.XI. - św. Marcina z Tours, bpa
Słowo Boże: Tt 3,1-7; Łk 17, 11-19;

CZWARTEK, 12.XI. - św. Jozafata, bpa
Słowo Boże: Flm 7-20; Łk 17,20-25;

PIĄTEK, 13.XI.  - św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna 
Słowo Boże: 2 J 4-9; Łk 17,26-37;

SOBOTA, 14.XI.
Słowo Boże: J 5-8; Łk 18,1-8;

NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA, 15.XI.2020
Słowo Boże: Prz 31,10-13.19-20. 30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25, 14-30;

PONIEDZIAŁEK, 16.XI.
Słowo Boże: Ap 1,1-4; 2,1-5a; Łk 18, 35-43;

WTOREK, 17.XI. - św. Elżbiety Węgierskiej
Słowo Boże: Ap 3,1-6.14-22; Łk 19,1-10;

ŚRODA 18.XI. - błog. Karoliny Kózkówny
Słowo Boże: Ap 4,1-11; Łk 19, 11-28;

CZWARTEK, 19.XI.
Słowo Boże: Ap 5,1-10; Łk 19, 41-44;

PIĄTEK, 20.XI. - św. Rafała Kalinowskiego, prezb
Słowo Boże: Ap 10,8-11; Łk 19, 45-48;

SOBOTA, 21.XI. - wsp. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Słowo Boże: Ap 11,4-12; Łk 20, 27-40;

KALENDARZ LITURGICZNY

Kaplica Ostrobramska znajduje 
się przy kościele św. Tere-

sy, nad jedną z 9 dawnych bram 
miejskich. Brama, wraz z fragmen-
tem muru, ocalała od zburzenia 
na początku XIX wieku, dzięki 
sąsiedztwu domurowanej do niej 
kaplicą z cudownym obrazem 
Matki Boskiej. Nieznany jest au-
tor i czas powstania obrazu (nosi 
cechy włoskiego renesansu). 
Niewiadomo też dokładnie, kiedy 
pojawił się ten obraz w wiodącej 
na południe Bramie Miednickiej, 
zwanej później Ostrą. Obraz był 
umieszczony pierwotnie we wnę-
ce ściennej od strony miasta. W 
podobnej wnęce na zewnętrznej 
ścianie bramy znajdował się ob-
raz Chrystusa, jako Salvador Mun-
di (Zbawiciel Świata) błogosławił 
ludziom przybywającym do Wilna, 
trzymając kulę ziemską w dłoni 
(obecnie jest fresk). Obydwa obrazy 
powielały powszechnie stosowany 
w Europie schemat ikonograficzny. 
Jeden z nich przedstawiał zwróco-
ną ku miastu Marię Orędowniczkę, 
która powierza wiernych Zbawi-
cielowi, drugi zaś, ten od strony zewnętrznej, zwrócony 
był ku światu.
Kult obrazu ostrobramskiego rozpoczęli oo. Karmelici 
z Małopolski, którzy w 1624 r. na parceli obok bramy 
postawili drewniany kościółek, a przy obrazie zbudowali 
schody, małą galeryjkę i daszek z okiennicami osłania-
jący wizerunek Madonny. 
Na tympanonie (zwieńczenie kaplicy) widnieje znak 
OPATRZNOŚCI BOŻEJ i mała sygnaturka zwieńczona 
krzyżem. Niżej napis: „Mater Misericordiae, sub Tuum 
confugimus” (Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę ucie-
kamy się). W 1844 r. kościół św. Teresy wraz z kaplicą za-
mieniono na kościół parafialny, tę funkcję pełni do dziś.
W roku 1927 odrestaurowano obraz i wnętrze kaplicy. 
2  lipca tego roku odbyła się uroczystość koronacji 

Sanktuarium 
Ostrobramskie

w Wilnie

Święty Marcin z Tours
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obrazu. Madonna Ostrobramska 
otrzymała dwie złote korony.
Łaskami słynący obraz Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej malowany był 
farbami olejnymi na dębowych de-
skach. Przedstawia Madonnę (bez 
dzieciątka) z głową lekko pochylo-
ną w prawo, ze skrzyżowanymi na 
piersiach dłońmi i spuszczonymi 
oczami. Wyraz twarzy Maryi wy-
raża ból, skupienie, rozgoryczenie, 
a jednocześnie tchnie zwykłym 
spokojem, wdziękiem i słodyczą. 
Głowę Madonny otacza czterdzie-
ści promieni. Postać Matki Boskiej, 
z wyjątkiem twarzy i rąk, pokrywa 
srebrna sukienka, dlatego faktycz-
nie obrazu nie widzimy. Sukienka 
składa się z 13 części. Na dole jest 
duży srebrny półksiężyc z napi-
sem: „Dzięki Tobie składam Matko 
Boska za wysłuchanie próśb mo-
ich, a proszę Cię Matko Miłosier-
dzia zachowaj mnie nadal w łasce 
i opiece Swojej Przenajświętszej 
W.I.J. 1849 roku”. Wynika, że jest 
to wotum. 
Sama kaplica jest niewielka, skle-

piona trzema łukami, ma trzy okna i żelazną balustradę. 
Na sklepieniach znajdują się stiukowe płaskorzeźby 
przedstawiające Gwiazdę Betlejemską, a po obu jej stro-
nach wyobrażenia Arki Noego i Arki Przymierza. Ołtarz 
zdobią cztery kolumny korynckie, między nimi posągi 
św. Joachima i św. Anny – rodziców Najświętszej Maryi 
Panny. Ściany kaplicy wyłożone boazerią, która stanowi 
piękne tło dla srebrnych wotów z wygrawerowanymi na 
nich wezwaniami litanijnymi. 
Sanktuarium Ostrobramskie szczęśliwie przetrwało 
liczne wojny i okupacje, nieprzerwanie pełniąc funkcję 
sakralną. To tutaj i dzisiaj, jak przed wiekami, przybywają 
rzesze pielgrzymów z całego świata. 4 września 1993 
roku modlił się tu papież Jan Paweł II. Nabożeństwa 
w kaplicy i w kościele, są odprawiane w językach litew-
skim i polskim.                                    Opracował Eugeniusz

Sanktuarium 
Ostrobramskie

w Wilnie

W I E R Z Ę

Sprawiedliwi wejdą 
do życia wiecznego (Mt 35,46)

Życie wieczne to sam Bóg. On jest Wieczny. Dlate-
go to, co chrześcijańscy pisarze nazywają rajem, 

utożsamiane jest z Bogiem. Niebo jest obszarem 
kosmicznym. Wskazuje ono na najwyższą transcen-
dencję Boga w stosunku do człowieka. Jest również 
obrazem Boskiej stałości i niezmienności, mimo 
zmienności i przemijalności rzeczywistości ziem-
skiej. Wierzący ma nadzieję, że dojdzie do tego miej-
sca, w którym mieszka Bóg, by żyć razem z Nim na 
zawsze w bezpieczeństwie i pewności. Aby opisać 
szczęście czekające człowieka, Jezus używa obra-
zów dobranych do różnych słuchaczy. Wszystkim 
zaś mówi o uczcie z zastawionym stołem, na którym 
nie brakuje niczego, a ci którzy za nim siedzą, czują 
się szczęśliwi, mogąc z  innymi współdzielić swoją 
radość. 
Celem i kresem ludzkiego życia jest Bóg. Nieza-
leżnie od tego, czy jest się tego świadomym, czy 
też nie. Bóg jest dobrem, które każda istota ludzka 
chce osiągnąć. Jest to Bóg zazdrośnie kochają-
cy i godzien miłości. Jednocząc się  Nim, człowiek 
doświadczy całkowitego spełnienia. Bez wątpienia 
nieustannie będzie napawał się tą wszechogarnia-
jącą obecnością, gdyż miłość nigdy się nie kończy 
i wciąż odnawia. Miłość bowiem charakteryzuje się 
tym, że niczego nie zatrzymuje dla siebie i całkowi-
cie, bezgranicznie oddaje się ukochanej osobie. Bóg 
daje nam siebie w całej pełni.
Istota ludzka jest nienasycona. Tylko Bóg może ją 
„napełnić”. O ileż bardziej doświadczamy tego w 
spotkaniu z Bogiem! To właśnie On nasyca nas do-
brami, odpowiadając na nasze najgłębsze pragnie-
nia (Ps 103,5).                           (z książki  Wierzę)
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Odeszli do wieczności:

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Wichert , Radziuszki
Andrulewicz Helena, Radziuszki
Wichert Teresa Waldemar, Radziuszki
Sidorowicz Krystyna Andrzej, Radziuszki
Łabanowscy Bożena Grzegorz, Radziuszki
Jakubowicz Danuta Tadeusz, Radziuszki
Nieszczerzewski Józef, Radziuszki
Palanis Teresa Grzegorz, Radziuszki
Gałdzewicz Irena Wiesław, Radziuszki
Durtan Urszula Dariusz, Radziuszki
Sankowscy Renata Stanisław, Bubele
Korzenieccy Danuta Stanisław, Bubele
Koneszko Bogumiła Henryk, Bubele
Bartnik Aldona Witold, Bubele
Kochańscy Lucyna Czesław, Bubele
Pietkiewicz Zofia Romuald, Bubele
Brunejko Dorota Józef, Bubele
Żukowska Zofia, Bubele
Korzenieccy Grażyna Witold, Bubele
Moś Henryka Tadeusz, Bubele
Łebska Weronika, Bubele
Gibas Małgorzata Jerzy, Bubele

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki 
Roku Pańskim 2020: 
Staniewicz Helena Andrzej, Radziuszki
Jurkiewicz Janina Jan, Radziuszki
Jurkiewicz Saturnina Czesław, Radziuszki
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INTENCJE MSZALNE  8-21.11.2020
NIEDZIELA 8.XI. - XXXII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
07:00 +Janina Okulanis (15 r.)
08:30 Dziękczynna i o błog. Boże w 60 r. ślubu i dzień ur. 

Anny i dla rodziny
10:00 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Henryki w 

rocz. urodzin i dla rodziny
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Irena
13:00 LT: +Juliusz Senda +Magdalena +Wincenty +Anna 

+Piotr Tumialis
13:00 LT: +Anna +Antoni Skrypko
17:30 +Tomasz (3 r.) i z r. Harackiewiczów
17:30 +Jerzy Zajkowski (2r.)
PONIEDZIAŁEK 9 listopada
06:30 +Eugenia Nieszczerzewska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Zygmunt +Józef Gerwel
08:00 +Dariusz +Henryk i z r. Olszewskich, Pawłowskich, 

Sosnowskich i Stankiewiczów
08:00 +Józef Rutkowski (4mc)
17:30 +Euzebiusz Myszczyński (4mc)
17:30 +Marian Święcicki +Eugenia +Edward Popławscy

17:30 +Grzegorz Buchowski (6mc)
WTOREK 10 listopada
06:30 +Władysława +Jan
08:00 +Antonina i Józef i z r. Rybczyńskich
08:00 +Józef (32 r.) +Janina Ambrosiewicz i z rodziny
08:00 +Piotr Meyza (25 r.)
17:30 +Wacław Dacz (18 r.)
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 O błog. Boże opiekę MB i zdrowie dla Andrzeja 

i Bożeny w 30 r. ślubu i dla rodziny
ŚRODA 11 listopada, Święto Niepodległości
06:30 +Zbigniew Chabrewicz (6mc)
08:00 +Zenon Miszkiel (3mc)
08:00 +Jerzy Pietranis (9 r.)
10:00 W INTENCJI OJCZYZNY
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Scholastyki 

Ziniewicz w 82 r. urodz.
17:30 +Jan Tomkiewicz
17:30 +Honorata Jarzębowicz (6mc)

BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
 Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
 w sieci: sejny.diecezja.elk.pl,    tt: @ParafiaSejny     fb: @ParafiaSejny
 Konto bankowe: BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
 Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak,    e-mail: parafiasejny@gmail.com
 Wikariusze: ks. Jarosław Kalinowski,      ks. Mariusz Niedziałkowski;        rezydent: ks. Adam Łosiewski

25/10/2020 Julia Czarniewska, 
                      Szymon Orzechowski

Sakrament Chrztu Świętego: 

U Irena Moroz, Sejny, l. 89,  
zm. 21/10/2020

U Eugenia Stefańska, Kielczany, l. 87, 
zm. 22/10/2020

U Sławomir Kuklewicz, Sejny, l. 63, zm. 30/10/2020
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CZWARTEK, 12 listopada 
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i 

zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 +Józefa  +Antoni +Bolesław +Marian i z r. Gobczyńskich
08:00 +Czesław Karpowicz i rodzice
08:00 +Marian Wałukanis (5 r.)
08:00 +Stanisław Rugienis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Zofia Sienkiewicz (5 mc)
17:30 +Zofia Sidorowicz (6 mc)
17:30 +Stanisław Moniuszko (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK, 13 listopada 
06:30 +Marianna Koźlak (11mc)
08:00 o Boże błog, opiekę MB i zdrowie dla Krystiana  

w 1 r. ur. i rodziców
08:00 +Antoni +Józef z r. Suchockich +Genowefa 
 +Wacław z r. Letkiewiczów
08:00 +Dorota Andrulewicz
17:30 +Anna +Stanisław Dąbrowscy (8 r.)
17:30 +Tadeusz Przeborowski (11 mc)
17:30 +Zdzisław Sikorski
SOBOTA, 14 listopada 
06:30 +Grzegorz Jasiński
08:00 dziękczynna i o Boże błog., opiekę MB i zdrowie 

dla Jubilatów Zofii i Kazimierza Andrukanisów 
 w 65 r. ślubu i dla rodziny
08:00 o błog. Boże, opiekę MB, miłość i zdrowie dla Izabeli 

Janczulewicz w 18 rocz. urodz. 
08:00 +Józef Woźnialis (8 mc) i rodzice
08:00 +Jadwiga (31 r.) +Zygmunt (6 r.) +Zdzisław 
 +Tadeusz z r. Żegarskich
08:00 +Marianna Bilińska (8mc)
17:30 +Antoni +Józef Suchoccy +Genowefa +Wacław 

Letkiewicz
17:30 +Jarosław +Janina +Józef z r. Fidrychów
17:30 +Jerzy Makowski (7mc)
NIEDZIELA 15.XI. XXXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
07:00 o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Wandy Kujawskiej
07:00 +Stanisław Motuk i rodzice
08:30 +r. Baranowskich, Czakisów, Matulewiczów, Bałulisów
10:00 +Piotr (17 r.) +Jan +Stanisław Wyżlańscy +Anna 

+Leon Werelich
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Stanisław Moniuszko
13:00 +Józef Jancza (2 r.)
17:30 +Józef (12 r.) +Regina i z rodz. Ziniewiczów
PONIEDZIAŁEK, 16 listopada 
06:30 +Edmund, +Łoszewskich i Godlewskich
08:00 +Karol Jarzębowicz (10 mc) +Leokadia
08:00 +Franciszek +Czesław Awramik
08:30 egzekwie: +Danuta Moroz (1 r.)
17:30 +Eugenia (4 r.) +Józef i z r. Werelichów
17:30 +Janina +Antoni +Henryk +Roman Dziczkowscy

17:30 o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Sławomira 
Fidelus z ok urodzin

WTOREK, 17 listopada 
06:30 +Stanisław Moniuszko
08:00 +Zofia Chowaniec
08:00 +z r. Boraczewskich i Cyruszysów
08:00 +Helena Krejczman (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga Koncewicz
17:30 +Romuald Fejfer +Leszek-Marek Fiedorowicz
17:30 +Józefa Kamińska (2mc)
ŚRODA, 18 listopada 
06:30 +Jan Tomkiewicz 
08:00 +Ryszard (1 r.)
08:00 +Marta Gulan (11 r.)
17:30 +Jarosław Fidrych (3 mc)
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz (6mc) i z r. Czernialisów 

+Katarzyna +Janusz +Maria
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz (6mc)
CZWARTEK, 19 listopada 
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i 

zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 dziękczynno-błagalna za Marcina Pietrewicza
08:00 +Jan +Elżbieta +Jan Brzezińscy
08:00 +Stefania Antoni Przekopscy, rodzice +Sławomir
17:30 +Franciszek Miszkiel (1 r.)
17:30 +Edwin Rupiński (2 r.)
17:30 +Eugenia +Stanisław (24 r.) Pileccy
17:30 +Henryk i Marianna i z r. Radzewiczów i Dulewiczów
PIĄTEK, 20 listopada 
06:30 o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Salomei 

Buchowskiej z okazji imienin i 66 r. urodzin
08:00 o Boże błog., wiarę, nadzieję i miłość dla Katarzyny 

i Jakuba na nowej drodze życia
08:00 o błog. Boże i zdrowie dla Benigny Kościelniak w 90 r.  

urodzin i dla rodziny
08:00 +Józef i z r. Totczyków i Sitkowskich
17:30 +Jolanta +Anna +Henryk Rutowicz
17:30 +Józef (2r.) +Julian Krakowscy +Anna +Leon 

Romanowscy
17:30 +Piotr Wołongiewicz (4 r.)
17:30 +Eugenia Stefańska (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 21 listopada
06:30 o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii Łabanowskiej
08:00 o Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Pawła w 33 

rocz. ur. i dla rodziny
08:00 +Marta Staniewicz (19 r.)
08:00 +Józef Andrejczyk (4 mc)
17:30 o błog. Boże, opiekę MB i szczęśliwe rozwiązanie 

dla Marty i dla rodziny
17:30 +Stefan +Leokadia Kaufman
17:30 +Łukasz Gulan (10 mc)
17:30 +Danuta Moroz

INTENCJE MSZALNE  8-21.11.2020



Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

50 spotkań ze świętymi obrazami
Tak, to już pięćdziesiąty felieton w sejneńskim 

„Siewcy” z cyklu „Galeria w Klasztorze – Pol-
skie malarstwo sakralne”. Patrząc w przeszłość 
wydaje się, że było to tak nie-
dawno. Pamiętam doskonale 
nasze robocze wizyty w Sejnach 
zakończone otwarciem 1 lipca 
2018 roku Galerii „Wymodlo-
ne obrazy” w salach klasztoru. 
Dwa miesiące później nastąpiło 
uroczyste otwarcie wystawy z 
okazji 200-lecia Diecezji Sejneń-
skiej. Żywe zainteresowanie ks. 
prałata Zbigniewa Bzdaka po-
mysłem opisywania i tłumacze-
nia symboliki prezentowanych 
obrazów zaowocowało tym, 
że na początku października 
2018 roku, w 239-tym numerze 
„Siewcy”, ukazał się na ostat-
niej, kolorowej stronie pierw-
szy artykuł mojego autorstwa 
przedstawiający obraz Matki 
Boskiej Dzikowskiej. Wysyłając 
mailem kolejne teksty i zdjęcia 
obrazów byłem przekonany, 
że za skład i przygotowanie graficzne każdego 
numeru sejneńskiego dwutygodnika odpowiada 
kilkuosobowy zespół grafików komputerowych. 
Dopiero po dłuższym czasie dowiedziałem się, że 
całą pracę edycyjną wykonuje samodzielnie Wasz 
ksiądz proboszcz. Jest to więc okazja, aby jeszcze 
raz podziękować proboszczowi za udostępnienie 
całej strony „Siewcy”, ale również za wsparcie 
pomysłu, życzliwe podejście, rozmowy podczas 
wakacyjnych spotkań oraz zaangażowanie i bene-
dyktyńską pracę, bez której nie byłoby „Siewcy”.
Otwarcie galerii obrazów, która obecnie na czas 
remontu klasztoru jest udostępniona w pobliskich 

Wigrach, jak i pierwsze publikacje w „Siewcy” 
pozwoliły nam zebrać bezcenne doświadczenia. 
Na początku 2020 roku sformalizowaliśmy naszą 

pasję i założyliśmy fundację  „Creare 
Aude”, która wspiera polską kulturę 
i sztukę. Więcej szczegółów o na-
szych celach i działalności można 
znaleźć na stronie fundacji: www.
creareaude.pl
Czerpiąc z sejneńskich i wigierskich 
doświadczeń otworzyliśmy w 2020 
roku już jako fundacja analogicz-
ną wystawę polskiego malarstwa 
sakralnego w Centrum idei „Ku 
Demokracji” w klasztorze „U Pa-
nien Dominikanek” przy Kościele 
Akademickim w Piotrkowie Try-
bunalskim. Wystawa pod tytułem 
„Ocalić od zapomnienia” cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. W roku 
2021 roku planujemy wzbogacić wy-
stawę na Wigrach o multimedialne 
informacje o obrazach, tworząc wir-
tualne muzeum. Być może uda się 
zorganizować na Wigrach wspólnie 
z fundacją Wigry Pro konferencję 

etnograficzną poświęconą polskiemu ludowemu 
malarstwu XVIII i XIX wieku, ale to w dużej mie-
rze będzie zależeć od rozwoju sytuacji epidemio-
logicznej. Pięćdziesiąt omówionych w „Siewcy” 
polskich obrazów jest solidną bazą do zebrania 
ich w oddzielną publikację książkową i jako fun-
dacja poważnie o tym myślimy. Bogatsi o kolejne 
doświadczenia cały czas pamiętamy o naszych 
początkach i mamy nadzieję na powrót ze święty-
mi obrazami do odremontowanego sejneńskiego 
klasztoru w jeszcze ciekawszej odsłonie, wzboga-
conej o nowoczesne możliwości multimedialne.          
   Marcin Błaszczyk

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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