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MOC SŁOWA
Ewangelia w nauce 

św. Jana Pawła II

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Uważajcie i czu-

wajcie, bo nie wiecie, kiedy czas 
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się 
podobnie jak z człowiekiem, któ-

ry udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim 
sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, 
a odźwiernemu przykazał, żwby czuwał. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjedzie: z wieczora czy 
o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespo-
dzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co 
wam mówię, mówią wszystkim: Czuwajcie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Adwent jest szczególnym „czasem” Kościoła. Nazywa się 
„czasem poważnym”. I powinien być także „czasem po-

ważnym” naszych serc i naszych sumień. Pan Jezus mówi w 
Ewangelii „Czuwajcie”! Badajcie wasze myśli, uczucia, pra-
gnienia, czyny. Przebija w nich to wołanie: „Okaż nam Panie, 
łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie” (Ps 84,8). Obudźcie je 
i ożywcie je. Niech ono na nowo nadaje ton całemu waszemu 
życiu. Czuwajcie! To znaczy żyjcie w perspektywie Adwentu, 
„Przyjścia” Bożego. „Tyś, Panie, naszym ojcem, «Odkupiciel 
nasz» to Twoje imię odwieczne”.  Amen.  (Homilia 2 VII 1984)

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Gdy Syn Człowie-

czy przyjdzie w swej chwale i 
wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie, peł-

nym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a 
On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce 
od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej 
stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: 
„Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posia-
danie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. 
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a 
daliście mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście 
Mnie;  byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” Wówczas 
zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod-
nym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? 
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub 
nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym 
lub w więzieniu i przybyliśmy do Ciebie? Król im odpowie: 
„Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. 
Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: „Idźcie precz 
ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu 
i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść; 
byłem spragniony, a nie daliście mi pić; byłem przybyszem, 
a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście 
Mnie; byłem chory, i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. 
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod-
nym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy 
chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy 
odpowie im: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie 
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie 
nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś 
do życia wiecznego».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Jakże bardzo pragnie Jezus rozpoznać swoje owce, choćby 
po jednym uczynku miłości! Jakże bardzo pragnie zgro-

madzić swoje owce w jedną ostateczną owczarnię! A jednak 
w tej samej przypowieści mówi o kozłach, które staną „po 
lewej stronie”. To ci, którzy odrzucili królestwo; nie tylko 
Boga – ale odrzucili również człowieka: nie przyjęli go ani nie 
nakarmili. Królestwo Chrystusa potwierdza się poprzez sło-
wa ostatecznego sądu jako królestwo miłości do człowieka.          

UR. CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22.XI. NIEDZIELA I ADWENTU – 29.XI.

Mt 25,31-46 Mk 13,33-37

Papieskie Intencje Modlitwy
grudzień 2020

Aby osobistą relację każdego  
człowieka z Jezusem Chrystusem 

umacniały Słowo Boże i modlitwa.



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii
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OGŁOSZENIA  
DUSZPASTERSKIE

1Dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona 
przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej 

liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma 
swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. 

2Dziś po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To stowarzyszenie wiernych, a jego 
celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem jego członków jest świadome 

uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego 
obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią 
Kościoła. Zachęcamy naszych Parafian do włączenia się w szeregi tej wspólnoty, aby świadomie realizować swoją 
wiarę i dawać świadectwo żywej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

4W ostatnim tygodniu listopada codzienna modlitwa różańcowa o godz. 17.00 w intencji zmarłych polecanych 
w listopadowych wypominkach. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy wszystkich naszych parafian. W listo-

padzie przyjmujemy jeszcze na wypominki roczne. Za tych zmarłych jest modlitwa w każdą niedzielę przed sumą.

5 Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 
W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczniemy ten piękny czas. Będzie to pierwsza niedziela adwentu.

6Pan Kościelny Stanisław roznosi poświęcone opłatki wigilijne. Czyni to w imieniu naszej Parafii. Ofiary składane 
przy okazji przyjmowania opłatków przeznaczone będą na dotychczas przeprowadzone prace remontowe naszej 

bazyliki oraz na bieżące utrzymanie Parafii. Z uwagi na znikomą liczbę uczestników niedzielnej Mszy św. znacznie 
zmniejszyła się także ofiara na tacę, co sprawia, że coraz trudniej zaradzić bieżącym potrzebom i opłaceniu ra-
chunków. Ofiarę za opłatki można również złożyć za pomocą karty zbliżeniowej. Bóg zapłać tym, którzy przyjmą 
opłatek wyrażając jedność z naszą Parafią.  

7Na dobre ruszył remont naszego klasztoru. Jak już wiadomo docelowo w klasztorze będzie Muzeum Kresów 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Inwestycja w tym zakresie będzie kosztować 20 mln złotych: 17 mln zł to 

dotacja Ministerstwa, a 3 mln to wkład własny Parafii, czyli de facto kredyt bankowy. Remont obejmuje piwnice, 
parter, wirydarz, baszty i pomieszczenia przyległe do baszt oraz korytarze i klatki schodowe. Czas zakończenia 
remontu w tym zakresie i przygotowanie ekspozycji muzealnych to wrzesień 2022 roku. Czasu niewiele, ale prace 
idą pełną parą i w tej chwili pracuje ponad 20 osób. Wiele rzeczy składowanych dotychczas w klasztorze trzeba 
było powynosić i umieścić w specjalnie do tego przygotowanym magazynie. Bóg zapłać mocnej ekipie w osobach: 
Józef Miszkiel, Grzegorz Żegarski, Marian Uroda, Józef, Jola i Karol Czarneccy, Sławomir Kardel, Rafał Czeropski, 
Piotr Kartaszow, również nasi księża, którzy wykonali przez kilka dni ogromną pracę. Wczoraj także dzięki tej 
mocnej ekipie uporządkowaliśmy znacznie teren za klasztorem. Bóg zapłać za to działanie.

8Aby zmniejszyć choć trochę kredyt zaciągnięty na remont klasztoru, poczyniliśmy - za zgodą Rady Parafialnej 
- zamiar sprzedaży gruntów parafialnych znajdujących się przy ul. Łąkowej. Są tam cztery działki, które po-

tencjalny nabywca chce kupić w całości. Wzbudziło to u dotychczasowych dzierżawców (tereny garażowe) sporo 
kontrowersji a nawet wzburzenie. Wygląda to tak, że Parafia nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, 
tym bardziej, że nie jest to jakieś widzimisię proboszcza, ale konkretna potrzeba. Potencjalny inwestor obiecał, że 
uporządkuje teren garażowy gwarantując dzierżawcom korzystanie z najmu garaży. Jeżeli inwestor nie odstąpi 
od zamiaru nabycia gruntów, będziemy mogli zmniejszyć kredyt o około milion złotych.  



Oto spotykamy się wszyscy w pierwszą Niedzielę Adwentu.
Jaka jest prawda, która nas dzisiaj przenika i ożywia? 

Jakie orędzie głosi nam Kościół święty, nasza Matka?... 
Jest to orędzie nadziei i wezwania… Oto co Apostoł Paweł 
mówi do Rzymian ówczesnych, lecz co winniśmy wziąć do 
serca dzisiaj: „Teraz nadeszła dla was godzina powstania 
ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, 
gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła a przybliżył się dzień” 
(Rz 13,11-12). Byłoby więc skłonnym myśleć, że wskaźniki 
ludzkie zaprzeczają orędziu liturgii. Ona natomiast – po-
wołując się także na te „wskaźniki ludzkie” – głosi prawdę 
Bożą i zapowiada z góry plan Boży, który się spełnia, który 
się nie zmienia chociaż mogą zmieniać się ludzie, progra-
my, projekty ludzkie. Ten plan Boży jest planem zbawienia 
człowieka w Chrystusie, który raz obrany trwa i konse-
kwentnie zmierza do swego wypełnienia. 
Ale człowiek może być na to wszystko głuchy i ślepy. Może 
wchodzić coraz głębiej w noc, chociaż zbliża się dzień.
Stąd ponaglającym zaproszeniem jest to, co wyraził Apo-
stoł: „Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa” (Rz 
13,14).   Jan Paweł II

NIEDZIELA 22.XI. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
Słowo Boże: Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46;

PONIEDZIAŁEK, 23.XI.
Słowo Boże: Ap 14, 1-3.4b-5;  Łk 21,1-4;

WTOREK, 24.XI. św.męcz. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
Słowo Boże: Ap 14,14-20; Łk 21, 5-11;

ŚRODA, 25.XI.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Słowo Boże: Ap 15,1-4; Łk 21,12-19;

CZWARTEK, 26.XI.
Słowo Boże: Ap 18,1-2. 21-23;19, 1-3.9a; Łk 21,20-28;

PIĄTEK, 27.XI. 
Słowo Boże: Ap 20,1-4.11 - 21,2; Łk 21,29-33;

SOBOTA, 28.XI.
Słowo Boże: Ap 22,1-7; Łk 21,34-36;

I NIEDZIELA ADWENTU, 29.XI.2020
Słowo Boże: Iz 63,16b-17.19b; 64, 2b-7; 1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37;

PONIEDZIAŁEK, 30.XI. - św. Andrzeja Apostoła
Słowo Boże: Iz 49,1-6; Rz 10,9-18; Mt 4,18-22;

WTOREK, 1.XII.
Słowo Boże: Iz 11,1-10; Łk 10, 21-24;

ŚRODA 2.XII.
Słowo Boże: Iz 25,6-10a; Mt 15, 29-37;

CZWARTEK, 3.XII. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
Słowo Boże: Iz 26,1-6; Mt 7,21. 24-27;

PIĄTEK, 4.XII. - św. Barbary, dziewicy i męczennicy
Słowo Boże: Iz 29,17-24;  Mt 9,27-31;

SOBOTA, 5.XII. 
Słowo Boże: Iz 30,19-21. 23-26; Mt 9,35-10,1. 5a. 6-8;

KALENDARZ LITURGICZNY

O    Panno Niepokalana! Maryjo, Matko Boga.
Królowo świata,  

najmiłosierniejsza Władczyni nasza!
Wyniesionaś Ty nad wszystkich świętych;
Tyś jedyną Nadzieją grzeszników  
i Weselem sprawiedliwych; 
Przez Ciebie dostąpiliśmy pojednania z Bogiem:
Tyś jedyną Obroną winowajców,  
Przystanią rozbitków; 
Tyś pociechą świata, Odkupieniem niewolników,
Ulgą chorych, Radością strapionych,
Schronieniem i Zbawieniem wszystkich ludzi.

Orędzie nadziei i wezwania
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W I E R Z Ę

PRZEMILCZANA DEFINICJA
Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia 

– fakt przemilczany medialnie. To fakt naukowy, 
medyczny, niepodważalny. Dzisiaj tak oczywisty, że po-
dawany jest nie tylko w naukowych opracowaniach, ale 
także w podręcznikach szkolnych dla dzieci do klasy V 
szkoły podstawowej. 
W dyskusji społecznej na temat aborcji w niekatolic-
kich mediach nie spotkałem się z prawidłową definicją 
aborcji. Media katolickie wielokrotnie podawały: aborcja 
to zniszczenie – różnymi metodami – życia człowieka 
w okresie od poczęcia do urodzenia główki dziewięcio-
miesięcznego, rodzącego się już dziecka.
Dlaczego media nie podają tej oczywistości medycznej, 
że trzymiesięczne (od poczęcia) dzieci, jak i oczywi-
ście „starsze”, pięciomiesięczne dzieci, mają dalece 
wykształcony układ nerwowy, reagują na bodźce ze-
wnętrzna, odczuwają ból. Aborcioniści znieczulają tylko 
kobiety, dzieci nienarodzone nie! Przemilczanie uza-
sadnienie prawa do życia poczętych dzieci! 
„Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. 
To fakt naukowy, niepodważalny, dzisiaj tak oczywisty. 
Żadne stanowione przez parlament prawo nie może 
„zezwalać” na bezkarne zabijanie niewinnych i skrajnie 
bezbronnych ludzi – poczętych dzieci. W tym uzasad-
nieniu nie odwołujemy się do żadnych przekonań religij-
nych, a wykorzystujemy ogólnoludzką, fundamentalną 
zasadę etyczną: nie wolno zabijać niewinnych ludzi.
Potrzeba modlitwy i apostolstwa
Św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae ape-
lował: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, 
przenikająca cały świat”. Wielokrotnie prosił o apostol-
stwo na rzecz obrony życia każdego poczętego dziecka.   
Antoni Zięba 
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O Pani najdostojniejsza, Matko Najwyższego!
Osłoń nas skrzydłami Twojego miłosierdzia;
Zlituj się nad nami.
W Tobie jednej pokładamy ufność!
O Panno Niepokalana!
Twoimi jesteśmy, gdyśmy Tobie dani
i zaofiarowani  na cześć Twoją;
mianujemy się sługami Twoimi;  
nie dozwól więc, aby nas Lucyfer  
pogrążył w ognie wiekuiste!
O Panno bez zmazy grzechu poczęta!
Pod Twoją zostajemy obroną;
i dlatego do Ciebie jedynie się uciekamy, błagając,
abyś nie dopuściła, żeby Boski Syn Twój
zagniewany grzechami naszymi, 
miał nas skazać na poddaństwo szatanowi.
My nie znamy innej nadziei prócz w Tobie, 
o Pani Przeczysta!
Pod skrzydłami litości Twojej strzeż nas i zasłaniaj,
Gdyż innej nadziei zbawienia nie mamy.  
O łaski pełna!
Oświeć mój umysł, rozwiąż język,
Obym opiewał chwałę Twoją,
A zwłaszcza powtarzał hymn anielski  
tak godny Ciebie.
Bądź pozdrowiona o Maryjo, któraś jest Pokojem,
Weselem i Pociechą świata całego!
Bądź pozdrowiona, największy Cudzie,
Jaki zaszedł pod słońcem, Raju rozkoszy, 
Schronienie najbezpieczniejsze dla każdego
W niebezpieczeństwie zostającego.
Pośredniczko między Bogiem a ludźmi.

Z katolickiego miesięcznika Rycerz Niepokalanej

Modlitwa  
św. Efrema Syryjskiego
napisana w IV wieku



Odeszli do wieczności:

W OSTATNIM CZASIE : OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy złoży-
li swoje ofiary na remont naszej bazyliki Roku 
Pańskim 2020: 
Łepkowscy Grażyna Józef, Bubele
Piliczewscy Beata Józef, Bubele
Stefański Iwona Wojciech, Bubele
Zdancewicz Julia Marian, Bubele
Paszkiewicz Romuald, Radziucie
Wałukanis Anna Piotr, Radziucie
Damulewicz Biruta, Radziucie
Macianis Zygmunt, Radziucie
Januszko Jadwiga Ignacy, Radziucie
Kubylis Jolanta Adam, Radziucie
Marcinkiewicz Józef, Radziucie
Marcinkiewicz Janina Antoni, Radziucie
Januszko Agnieszka Józef, Radziucie
Bocheńscy Antonina Zygmunt, Radziucie
Klucznik Bronisława Zygmunt, Radziucie
Kubilis Helena Józef, Radziucie
Obarscy Helena Roman, Ogrodniki
Malinowscy Maria Jan, Ogrodniki 
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INTENCJE MSZALNE  22.XI - 06.XII.2020
22.XI NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA  

KRÓLA WSZECHŚWIATA
07:00 +Paweł +Witold i dziadkowie
08:30 +Stefania +Jerzy i z r. Woźnialisów
10:00 +Kazimierz (39 r.) +Marianna, rodzice, rodzeństwo
11:30 Za parafian 
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla Posejn
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Anna Sidor (12 r.)
17:30 +Stanisław Tarasiewicz (20 r.)
23.XI. PONIEDZIAŁEK
06:30 +Irena-Cecylia Moroz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Matusiewicz (18 r.)
08:00 +Walerian Kuczyński (3 r.)
08:00 +Jerzy +Genowefa Szczerbińscy
17:30 +Zofia +Wincenty Szlaużys +Genowefa Durtan
17:30 +Józef (12 r.) +Zofia (10 r.) +Rajmund Moroz
17:30 +Grzegorz Bukało (14 r.)
24.XI. WTOREK
06:30 +Jan +Elżbieta +Jan +Stanisław +Anna +Stanisław  

 z r. Brzezińskich i Zianowiczów
08:00 O zgodę w rodzinie
08:00 +Benedykta (4 r.) i z r. Sidorów
08:00 +Zofia +Maria +Bronisław i z r. Romańskich
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Heleny 

Szczerbińskiej
17:30 +Bronisława Kwaterska (9mc)
17:30 +Sławomir Sławiński (1 r.)
25.XI. ŚRODA
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i 

zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 +Wincenty Biernacki +Weronika +Józef
08:00 +Sebastian Cichanowicz +Aleksandra +Franciszek 

+Karol Łowczyński +Bronisław +Bronisława Masalscy
08:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:30 dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Jadwigi Gryguć w 92 r. urodz. 
17:30 +Rozalia (30 r.) +Jan (40 r.) Kruszyłowicz
17:30 +Czesława +Wacław +Bożena +Zbigniew Gryniewicz

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

08/11/2020 Tymoteusz Nowacki 
Sakrament Chrztu Świętego: 

U Kryścio Wiesław,  
Sejny, l. 57, 03/11/2020

U Tawrel Wanda, Sejny, l. 91, 10/11/2020
U Mikłaszewicz Kamil, Sejny, l. 39, 10/11/2020
U Chmielewski Józef, Jodeliszki, l. 65, 12/11/2020
U Misiukanis Jerzy, Klejwy, l. 90, 13/11/2020
U Pietranis Tomasz, Bubele, l. 41, 16/11/2020
U Witkowski Jan, Sejny, l. 73, 17/11/2020
U Pietkiewicz Anna, Kalwiszki, l. 99, 17/11/2020
U Gibas Eugeniusz, Sejny, l. 77, 17/11/2020
U Balewicz Helena, Sejny, l. 88, 18/11/2020
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26.XI. CZWARTEK
06:30 +Józefa Bartnik
08:00 +Maria +Anatol Łapińscy
08:00 +Marian (8 r.) i z r. Łabanowskich i Radzewiczów
17:30 +Krystyna Andruczyk (5 r.)
17:30 +Wincenty (55 r.) i z r. Dąbrowskich
17:30 +Adela +Józef Zielepucha +Teresa Zdanowicz
27.XI. PIĄTEK
06:30 +Helena Domel +Halina Małyszko 
 +Stanisław +Michalina Liszewscy
08:00 Do Opatrzności Bożej w intencji Sejn
08:00 +Aleksander Ambrosiewicz (20 r.)
08:00 +Alfons Dziemian i rodzice
17:30 +Tadeusz Jurgielanis (8 mc)
17:30 +Helena Sidor
17:30 +Honorata +Marian Kosakowscy i z r. Lipców
28.XI. SOBOTA
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla Parafian 

z Łopuchowa
08:00 +Alicja Agafonow
08:30 egzekwie: +Barbara Strękowska (1 r.)
17:30 +Zdzisław Koncewicz
17:30 +Leonarda Randzio i z r. Mścichowskich
17:30 +Czesław Moraczewski
29.XI. PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
07:00 +Józef Radzewicz (5 r.)
08:30 +Szczepan +Walenty +Kazimierz +Józef
10:00 +Regina +Franciszek Naumowicz 
 +Władysława Wysocka
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: o Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Raj-

munda i Daivy
17:30 +Andrzej i z r. Palewiczów i Kuklewiczów
30.XI. PONIEDZIAŁEK, ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA AP.
06:30 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Krystyny i 

Edmunda Kosińskich
08:00 +Genowefa Suszko
08:00 +Wacław z r. Gutowskich, Makarewiczów i Jasińskich
17:30 +Andrzej Sikorski
17:30 +Maria Łukaszewicz (1 r.) +Zenobia Radziun (8 r.)
17:30 +Bronisława +Wacław Miszkiel 
 +Zenon +Bronisław Kisielewscy
1.XII. WTOREK
06:30 +z r. Niedziałkowskich, Draszanowskich, 
 Mościckich i Grabków
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr1)
08:00 +Sławomir Kuklewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga Milewska (3mc)

17:30 +Jan Tomkiewicz
2.XII. ŚRODA 
06:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i 

zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 +Władysława (3 r.) i z r. Cichanowiczów, Rutkow-

skich i Waluś
08:00 +Jadwiga +Józef  Harackiewicz
17:30 +Władysława Jastrzębska (4mc)
17:30 +Tadeusz Adamowicz (gr2)
17:30 +Władysława Sznejkowska (12 r.)
3.XII. PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
06:30 +Helena (27 r.) +Stefan Grabowscy +Ewa +Kazi-

mierz +Bolesława +Stanisław
08:00 +Tadeusz Adamowicz (gr3)
08:00 +Lechosław Auron (5 r.)
17:30 +Halina Klewiec (3 mc)
17:30 +Alicja +Marianna +Franciszek Tujakowscy
17:30 +Konstanty (1 r.) i z r. Klukińskich
4.XII. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
06:30 +Tadeusz Adamowicz (gr4)
08:00 +Mieczysław Pankiewicz (14 r.)
08:00 +Barbara +Andrzej Łuckiewicz
16:00 +Barbara Strękowska
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla s. Barbary 

w dniu imienin
17:30 +Barbara Sobuń
17:30 +Wiesław Kryścio (miesiąc od pogrzebu)
5.XII. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
06:30 +Tadeusz Adamowicz (gr5)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i 

rodziny
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i 

Czesława
08:00 +Józef Sienkiewicz (6 mc)
08:00 +z r. Ogórkisów
17:30 +Halina Klewiec (3 mc)
17:30 +Jerzy Salwecki (10 mc)
17:30 +Stanisław Moniuszko (2mc)
6.XII. DRUGA NIEDZIELA ADWENTU
07:00 +Kazimierz +Natalia +Helena +Kazimierz 
 +Weronika z r. Wilkielów i Tałandzisów
08:30 +Natalia +Alicja Paszkiewicz
08:30 +Henryk Jaroszewicz (rocz.) i rodzice
10:00 +Wiesław Kalwejt (12 r.)
10:00 +Piotr Skrypko
11:30 Za parafian
11:30 +Tadeusz Adamowicz (gr6)
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Antoni +Aniela +Piotr Balun
17:30 +Bronisława (13 r.) +Stanisław Michałkiewicz

INTENCJE MSZALNE  22.XI - 06.XII.2020



Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Dzikowska
W dzisiejszym felietonie przypomnę jedną za-

sadniczą cechę wszystkich prezentowanych 
dotąd obrazów. Mianowicie to, że malarstwo ludowe 
nie jest sztuką chłopską ale była ona przeznaczona 
głównie  dla mieszkańców wsi. Autorzy XVIII i XIX 
wiecznych obrazów ludowych 
w zdecydowanej większości 
pochodzili z miast i miaste-
czek. Technika, wymagane 
materiały i uwarunkowania 
ekonomiczne uniemożliwiały 
w praktyce wykonywanie ob-
razów ludowych na wsi, nie-
jako przy okazji pracy na roli. 
XIX wieczny chłop nie posia-
dał dostępu do farb, płócien, 
materiałów gruntujących, ani 
do technologii ich wykonania 
i użycia. Stąd nie mógł samo-
dzielnie tworzyć obrazów 
i utrzymać się z ich sprzedaży. 
Trudniły się tym dawne cechy 
lub zdolni rzemieślnicy sku-
pieni w miejskich lub mało-
miasteczkowych pracowniach 
i warsztatach w znanych miejscach pielgrzymkowych. 
Proces ten doskonale pokazują obrazy Matki Boskiej 
Dzikowskiej. Spośród pięciu posiadanych wizerun-
ków, trzy pochodzą najprawdopodobniej z żywiec-
czyzny, jeden z Leżajska i ostatni z Częstochowy lub 
okolic. Spośród trzech wizerunków żywieckich może-
my wyróżnić co najmniej dwa odrębne warsztaty czy 
pracownie w których powstały. Pokazuje to, że obrazy 
o danej tematyce nie musiały powstawać w miejscu 
kultu lub jego bezpośredniej bliskości ale jak w tym 
przypadku znacznie dalej.
Dzisiejszy obraz należy stylistycznie najprawdopo-
dobniej do kręgu leżajskiego. Warsztat, w którym 
został wykonany wzorował się prawdopodobnie 

na obrazach żywieckich wykonanych w pracowni 
Chrząstkiewiczów. Widać jednak, że brak dostępu do 
oryginalnego obrazu znajdującego się w Tarnobrzegu 
oraz brak przygotowania teologicznego sprawiły dal-
szą ewolucję wizerunku. Święta Rodzina nie jest już 

we wnętrzu pomieszczenia na 
tle pasiastej kotary. Zniknęły 
dwie bransoletki z korali z rą-
czek Jezusa – symbole przy-
szłej męki. Św. Józef ma nie-
bieską koszulę, znacznie lepiej 
pasującą kolorystycznie ale 
niezgodną z kanonem. Dzię-
ki temu jednak obraz zyskał 
jasną i optymistyczną oprawę. 
W ten właśnie sposób wy-
kształcił się zupełnie nowy 
wzorzec, powielany w kolej-
nych obrazach, które możemy 
obejrzeć: w kaplicy w Słopni-
cach, Muzeum w Bielsku-Bia-
łej (ze Starej Wsi), Muzeum 
w Bochni, Muzeum Etnogra-
ficznym w Krakowie, Muzeum 
Etnograficznym w Rzeszowie 

(z Kalwarii), Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, 
Zielonkach i w końcu w Sejnach. Analizując odkryte 
i znane wizerunki możemy je pogrupować i stwier-
dzić, że choć znanych jest około 100 wizerunków 
dzikowskich, to powstały one w kilku lub najwyżej 
kilkunastu warsztatach. Dysponując kilkoma obra-
zami z tej samej pracowni, możemy również prześle-
dzić drobne różnice pomiędzy nimi. Obrazy te choć 
powielane według tego samego wzorca zawsze różnią 
się szczegółami. Mam nadzieję, że nie zanudziłem dziś 
czytelników ale chciałem tym razem podkreślić etno-
graficzny i stylistyczny aspekt malarstwa ludowego. 

   Marcin Błaszczyk

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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