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SIEWCA
EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE

30 sierpnia - 12 września  2020
Cena 1,- zł

45 ROCZNICA KORONACJI FIGURY 
MATKI BOSKIEJ SEJNEŃSKIEJ

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w SejnachNr 284(350)
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Wzywając człowieka do wia-
ry, Jezus zaprasza go do 

dobrowolnej decyzji przyjęcia lub 
odrzucenia proponowanej mu re-
lacji. Oto dylemat: zaufać czy nie 
zaufać?
Pozytywna odpowiedź wiary 
brzmi: „Wierzę w Ciebie”. Ucznio-
wie Jezusa stali się zdolni dać tę 
odpowiedź w wyniku procesu doj-
rzewania, kiedy to dzieląc z Nim 
koniec życia, dochodzili stopnio-
wo  do odkrycia w Jego ludzkiej twarzy – oblicza samego Boga. W słownictwie chrześcijańskim Jezus 
jest nazywany Słowem, zaczątkiem obecności królestwa Bożego, wydarzeniem historio zbawczym. 
Wszystko to mówi nam, że wiara rodzi się jako owoc wezwania, spotkania, relacji, w której nawiązaniu 
w pewien sposób pośredniczy słowo (por. Rz 10,17); Wiara rodzi się z tego, co się słyszy). W osobie 
Jezusa Chrystusa wiara przyjmuje interwencję Boga żywego w dziejach. Wiara ogarnia człowieka aż 
do jego ostatecznej głębi. A jednak wiara nie wytryska z ludzkiego serca, z człowieczego namysłu, z 
jakiegoś niepohamowanego i przestraszającego człowieka pragnienia. Wiara pochodzi z poza nas, 
ze słowa, które zwiastuje i poświadcza to, czego Bóg dokonał w historii Jezusa z miłości do ludzi, aby 
ich zbawić. Oto dlaczego, jak już powiedzieliśmy, wiara i religijność, to nie to samo, chociaż wiara 
nie może się odbyć bez pewnych form religijności, których jednak wieloznaczność musi być ciągle 
poddawana oczyszczeniu.
Świat wierzeń minionych epok był zaludniony bóstwami. Cesarz Hadrian polecił zbudować w Rzymie 
Panteon, poświęcony wszystkim bóstwom imperium. Niektórzy ludzie naszych czasów poszukują 
nadzwyczajnych znaków obecności Boga. Tymczasem wiara jest powściągliwa, uznaje pierwszeństwo 
tego podstawowego znaku, jakim jest Jezus Chrystus. Wierzący powinni być nowoczesności wdzięczni, 
ponieważ czyniąc Boga niewidzialnym nie dla kogoś innego, lecz dla ludzi posiadających oczy wiary 
oświeconej rozumem, pomaga ta nowoczesność poznać Boga zgodnie z prawdą. Będąc Bogiem, nie 
mógłby On stać się zjawiskiem dostrzegalnym w świecie (A.Vergote).

Wiara prowadzi do wolności człowieka

PRAWDY WIARY ...

 
PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ   

Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?

1 września Łk 11,29-32 Jakiego znaku od Jezusa potrzebuję, aby moja wiara stała się jeszcze 
głębsza? Możliwe jest bowiem, że mój sposób myślenia, zasłania mi oczy na widzenie Bożego 
dzialania w moim życiu.

6 września Łk 11, 37-41 Moje wnętrze ma być miejscem, w którym obecny jest Jezus. Dlatego 
ma być ono czyste. Jemu bowiem należy się wszystko. Jak szybko również okazuje się, czym 
przepełnione jest moje serce, z niego bowiem pochodzi moje działanie.

10 września Łk 11,42-46 Wiara potwierdzana jest uczynkami. Modlitwa ma mnie prowadzić do 
umiłowania drugiego człowieka. Im bliżej jestem w relacji z Jezusem, tym bardziej rozumiem, 
co znaczy być człowiekiem gotowym na poświęcenie dla bliźniego.
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Mt 16,13-20

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: 

«Gdy brat twój zgrze-
szy przeciw tobie, idź 
i upomnij go w cztery 
oczy. Jeśli cię usłucha, 

pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z 
sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch 
albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych 
nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła 
nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek 
zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na 
ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają 
od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj 
albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich»..
REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Krytyka jest pożyteczna we wspólnocie, która zawsze 
potrzebuje przemiany i powinna starać się usuwać 

niedoskonałości. W wielu przypadkach pomaga jej po-
stąpić naprzód. Jeśli jednak krytyka pochodzi od Ducha 
Świętego, musi ją ożywiać pragnienie postępu w prawdzie 
i miłości. Nie może być przepełniona goryczą. Nie może 
prowadzić do obrazy drugiego człowieka, przez czyny lub 
sądy uwłaczające czci osób lub grup. Musi ją przenikać 
szacunek oraz braterska i synowska miłość, która każe 
unikać niewłaściwego rozgłosu i kierować się wskaza-
niami Chrystusa dotyczącymi upomnienia braterskiego. 
(Katecheza 24 VI 1992)

Jezus zaczął wskazy-
wać swoim uczniom 

na to, że musi udać się 
do Jerozolimy i wiele 
wycierpieć od star-
szych i arcykapłanów 

oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł 
robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie 
przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i 
rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi 
zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce 
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie 
z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść 
odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej 
duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian 
za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca 
swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu 
według jego postępowania». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Chrystus wzywa swych uczniów, ażeby „szli w Jego 
ślady”. Dopiero u Św. Pawła znajdujemy wyraz „naśla-

dowanie”, gdy Apostoł pisze: „Bądźcie naśladowcami (gr. 
mimetai) moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystu-
sa” (1 Kor 11,1). Gdzie indziej zaś: „A wy, przyjmując słowo 
pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, 
staliście się naśladowcami naszymi i Pana” (1 Tes 1,6). 
Jednakże sam wyraz nie jest tu najważniejszy. Najważ-
niejszy jest fakt, iż całe życie i postępowanie Chrystusa 
uwieńczone ofiarą krzyża z miłości ‘za braci” pozostaje 
trwałym wzorcem i ideałem. Skłania więc i wzywa nie 
tylko do poznania, ale nade wszystko do naśladowania.  
(Katecheza 17 VIII 1988)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA  XXII  ZWYKŁA - 30.VIII.2020 NIEDZIELA  XXIII  ZWYKŁA  - 6.IX.2020

Mt 16,21-27

Aby zasoby planety nie były 
rabowane, ale dzielone w sposób 

uczciwy i z poszanowaniem 
godności każdego człowieka.

Papieskie Intencje Modlitwy  
 wrzesień 2020
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 30.VIII.2020
Słowo Boże: Jr 20,7-9; Rz 12,1-2; Mt 16, 21-27
PONIEDZIAŁEK, 31.VIII
Słowo Boże: 1 Kor 2, 1-5; Łk 4, 16-30;
WTOREK, 1.IX - bł. Bronisławy
Słowo Boże: 1 Kor 2,10b-16; Łk 4, 31-37;
ŚRODA, 2.IX
Słowo Boże: 1 Kor 3, 1-9; Łk 4, 38-44;
CZWARTEK, 3.IX - św. Grzegorza Wielkiego
Słowo Boże: 1 Kor 3, 18-23; Łk 5, 1-11;
PIĄTEK, 4.IX bł. dziewic i męczennic Marii Stelli i Towarzyszek
Słowo Boże: 1 Kor 4, 1-5; Łk 5, 33-39;
SOBOTA 5.IX pierwsza miesiąca
Słowo Boże: 1 Kor 4, 6-15; Łk 6, 1-5;

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (50)

Uroczystości jubileuszowe 50-lecia Diecezji Łomżyńskiej odbyły się w dniach 6–7 września 
1975 r. w Łomży i Sejnach. Uroczystości w Łomży odbyły się 6 września z udziałem Episko-

patu Polski – 6 sesja Episkopatu Polski i nabożeństwo jubileuszowe w katedrze.
Uroczystości w Sejnach zainaugurowane zostały 6 września o godz. 18:00 Mszą św. ponty-
fikalną, celebrowaną przez biskupa Groblickiego, sufragana krakowskiego, w czasie której 
kazanie okolicznościowe wygłosił kardynał Karol Wojtyła, arcybiskup krakowski. Po Mszy 
św. nastąpiło całonocne czuwanie grup stanowych parafii pod kierunkiem dominikanów 
(do północy) i franciszkanów (po północy). O godzinie 24:00 odprawiona została Msza św. 
koncelebrowana „Pasterka”. Po Mszy św. ojcowie franciszkanie wyświetlili w kościele filmy 
o treści religijnej dla wiernych, uczestniczących w nocnym czuwaniu. Brat Cyrion Sobiech – 
misjonarz z Zambii, wygłosił prelekcję o misjach.
Niedziela 7 września. W uroczystej procesji przeniesiono figurę Matki Bożej Sejneńskiej z 
kościoła do ołtarza polowego, przygotowanego przy południowej ścianie budynku poklasz-
tornego. Przed ołtarzem był duży plac, który wypełnili wierni. 
Godzina 11:30 - rozpoczęła się uroczysta suma, którą koncelebrowali: kardynał Karol Wojtyła, 
księża biskupi: ordynariusz podlaski bp Mazur, sufragan gnieźnieński bp Czerniak, ordynariusz 
z Drohiczyna bp Jędruszuk, ojcowie prowincjałowie – dominikanów, franciszkanów i kapu-
cynów, oraz 5 księży kustoszów sanktuariów maryjnych diecezji łomżyńskiej (Hodyszewa, 
Płonki, Studzienicznej,  Wąsewa i Sejn). Po Ewangelii Ks. Prymas wygłosił kazanie na temat: 
Maryja – ukształtowana przez Trójcę Świętą – wzorem dla nas. W procesji ofiarniczej do 
ołtarza przyniesiono korony oraz liczne dary.
Przed koronacją ordynariusz łomżyński bp Sasinowski  odczytał treść bulli papieża Pawła VI 
zezwalającej na koronację figury Matki Bożej w Sejnach. Następnie odbyło się poświęcenie 
diecezji łomżyńskiej Matce Bożej, aktu tego dokonał biskup ordynariusz w asyście kapłanów 
i wiernych. Akt ślubowania został również złożony przez Kustosza  sanktuarium sejneńskiego 
Ks. kan. Stanisława Rogowskiego w asyście wiernych. Aktu koronacji Figury Matki Bożej 
Sejneńskiej dokonał Ks. Kardynał Stefan Wyszyński w asyście Kardynała Karola Wojtyły 
i biskupa Mikołaja Sasinowskiego. Podczas Mszy św. wierni bardzo licznie przystąpili do 
Komunii św., której udzielali kapłani na placu celebry. Na zakończenie Mszy św. odśpiewano 
hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Uformowała się procesja, która wraz z ukoronowaną figurą 
Matki Bożej Pani Sejneńskiej wyruszyła od ołtarza polowego do kościoła. Po ustawieniu figury 
na ołtarzu kaplicy Matki Bożej odśpiewano Apel Jasnogórski i złożono wota dziękczynne od 
celebransów i od poszczególnych dekanatów diecezji.       Eugeniusz

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

WSPOMINAMY UROCZYSTOŚCI KORONACYJNE

NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 6.IX.2020 Odpust Parafialny
Słowo Boże: Ez 33,7-9; Rz 13,8-10; Mt 18,15-20;
PONIEDZIAŁEK, 7.IX - św. Melchiora Grodzieckiego
Słowo Boże: 1 Kor 5, 1-8; Łk 6, 6-11;
WTOREK, 8.IX - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Słowo Boże: Mi 5, 1-4a; Rz 8, 28-30; Mt 1, 1-16. 18-23;
ŚRODA, 9.IX
Słowo Boże: 1 Kor 7, 25-31; Łk 6, 20-26;
CZWARTEK, 10.IX
Słowo Boże: 1 Kor 8, 1b-7.10-13; Łk 6, 27-38;
PIĄTEK, 11.IX
Słowo Boże: 1 Kor 9, 16-19. 22-27; Łk 6, 39-42;
SOBOTA, 12.IX - Najświętszego Imienia Maryi
Słowo Boże: Ef 1, 3-6. 11-12 lub Ga 4, 4-7; Łk 1, 39-47;
NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 13.IX.2020
Słowo Boże: Syr 27, 30-28,7; Mt 18, 21-35;
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

45 rocznica Koronacji 
Cudownej Figury Matki Bożej

1 - 3 WRZEŚNIA, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK:
Godz. 6.30 - Msza św. bez kazania
Godz. 8.00  - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Godz. 10.00  - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Godz. 16.00 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
Godz. 17.30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Godz. 19.00 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski
4 WRZEŚNIA, PIĄTEK (PIERWSZY MIESIĄCA)
Godz. 6.30 - Msza św. z krótką homilią
Godz. 8.00 - Msza św. z kazaniem i nabożeństwo pierwszopiątkowe
Od godz. 9.00  - odwiedziny chorych i starszych w domach
Godz. 9-15.30 - Adoracja Najśw. Sakramentu
Godz. 16.00 - Msza św. dla dzieci i modzieży
Godz. 17.30 - Msza św. z kazaniem i adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 20.45.
Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski
5 WRZEŚNIA, SOBOTA (PIERWSZA MIESIĄCA)
Godz. 6.30 - Msza św. z krótką homilią
Godz. 8.00 - Msza św. z kazaniem
Godz. 17.00 - Przeniesienie Cudownej Figury do ołtarza głównego i Nieszpory Maryjne
Godz. 17.30 - Msza św. z kazaniem i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
Godz. 19.30 - Modlitwa z Różańcem w języku litewskim
Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski
6 WRZEŚNIA, NIEDZIELA
Godz. 6.30 - Godzinki ku czci NMP
Msze św. : 7.00; 8.30; 10.00; Suma PL/LT 12.00; 17.30
Godz. 14.00-17.30 Adoracja Najśw. Sakramentu (17.00 - Różaniec).

Przygotowujemy się do uroczystości 45 rocznicy Koronacji Cudownej Figury Matki Boskiej, naszej 
Pani Sejneńskiej. Jak wiemy, koronacja miała miejsce 7 września 1975 roku w Sejnach. Dokonali jej 

dwaj wielcy Pasterze Kościoła w Polsce: kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski - oczekujemy na jego 
beatyfikację - oraz kard. Karol Wojtyła, późniejszy Papież, a dzisiaj święty Jan Paweł II - największy z 
Rodu Polaków. Uczestniczyło w tej uroczystości wielu biskupów z Polski i z zagranicy, kilkudziesięciu 
kapłanów i kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów.  Każdego roku obchodzimy rocznicę koronacji i jest to dla 
nas uroczystość odpustowa, najważniejsza ze wszystkich odpustów. Do tej okrągłej rocznicy chcemy 
się duchowo przygotować. Ponieważ nie było w tym roku rekolekcji wielkopostnych ze względów 
wiadomych (pandemia), dlatego od 1 do 5 września zapraszamy wszystkich naszych Parafian do udzia-
łu w duchowym przygotowaniu  do głębokiego przeżycia uroczystości odpustowych, połączonych 
z poświęceniem odnowionego otarza głównego w naszej Bazylice. To przygotowanie poprowadzi 
znany już nam z ubiegłorocznych rekolekcji adwentowych ks. prof. Zdzisław Janiec z KUL-u. W czasie 
tych dni będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania - wielu z naszych Parafian 
jeszcze nie było w tym roku u spowiedzi św.. Skorzystajmy z tej okazji. Przeżyjmy tegoroczny odpust 
jak godniej, zawierzając swoje życie i swoje rodziny opiece Maryi, naszej Pani Sejneńskiej. Program 
przygotowania, jak i samej uroczystości przedstawia się następująco:
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Dlaczego nie byłeś dzisiaj u Komunii świętej? pyta 
żona po powrocie z kościoła. Mąż odpowiada krótko: 
„bo wczoraj napiłem się alkoholu”. Czy spożywanie 
alkoholu jest grzechem? Czy po sobotniej, zakrapianej 
imprezie można w niedzielę przyjąć Komunię świętą?
Prawo kościelne stanowi, że wierni powinni z szacun-
kiem odnosić się do Eucharystii. Tym samym mają ją z 
największą pobożnością i często przyjmować. Dlatego 
z jednej strony nie należy uchylać się od spożywa-
nia Komunii świętej, która jest pokarmem na drodze 
do zbawienia. Ale też nie wolno tego sakramentu 
przyjmować świętokradzko, to znaczy będąc w stanie 
grzechu ciężkiego. Wobec powyższego wskazane jest, 
aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy spożywanie 
alkoholu zawsze powoduje grzech, a co za tym idzie 
uniemożliwia nam – bez wcześniejszego wyspowia-
dania się – przyjmowanie Komunii świętej?
Opisany problem jest w przypadku osoby wierzącej 
związany z ukształtowanym sumieniem. Przy pomocy 
dojrzałego sumienia i to w zasadzie za każdym razem 
człowiek musi odnajdywać odpowiedź na pytanie, czy 
po spożyciu alkoholu może przyjąć Komunię świętą. 
Nie każdy grzech jest przestępstwem, ale każdy czyn 
zabroniony pociąga za sobą grzech. Dlatego nawet 
jeśli spożywanie alkoholu nie nosi znamion wykro-
czenia to może być grzechem. O grzechu ciężkim mó-
wimy wtedy, gdy mamy do czynienia ze świadomym 
i dobrowolnym przekroczeniem przykazań Bożych i 
kościelnych w rzeczy ważnej. W warunkach, gdy nie 
ma mowy o uzależnieniu i chorobie alkoholowej, jak 
również jakimkolwiek przymusie, z pewnością można 
wskazać grzech ciężki. Oznacza to , że bez uprzedniej 
spowiedzi świętej, nikt nie powinien przystępować do 
przyjęcia Eucharystii. 
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku nałogu i cho-
roby alkoholowej. Osoba która sięga po alkohol, nie 
jest do tego przymuszona przez naciski z zewnątrz, 
ale trudno przyjąć, że w swoich decyzjach pozostaje 
całkowicie wolna. 
Trzeba podkreślić, że nie wolno lekkomyślnie przystę-
pować do stołu Pańskiego, ale również – zwłaszcza 
w sytuacji walki z nałogiem – nie należy lekceważyć 
i odrzucać tych środków, które Bóg przygotował dla 
nas, abyśmy z nich korzystali, krocząc na drodze do 
doskonałości. 

Ks. dr Marcin Kołodziej

Jestem przy Tobie, Niepokalana Matko, w ten najpięk-
niejszy dzień, który sobie wybrałaś na spotkanie ze 
swoimi dziećmi. Dziękuję za Twoje słowa zaproszenia 

i przypomnienia, że nie mogę zapomnieć o bliźnich, którzy 
są również Twoimi dziećmi, ale zagubili się w grzechu. Twe 
serce cierpi, gdyż na mocy testamentu Jezusa stałaś się pod 
krzyżem Matką nas wszystkich, i jako Matka widzisz, jak 
wielu Twoim dzieciom grozi wieczne potępienie, a przecież 
kochasz każde z nich. Zapraszasz więc nas, byśmy w pierwszą 
sobotę miesiąca czynili wynagrodzenie za grzechy, ratując 
naszych braci przed piekłem. Słowa Jezusa, który jako dziecię 
ukazuje się u Twego boku, przynaglają mnie, by w ten sobotni 
dzień być przy Twoim Niepokalanym sercu.

Podążam zatem, Matko, za Tobą drogą tajemnic różańco-
wych. Dziś prowadzisz nas ku scenie zmartwychwstania. 
Według Ewangelii św. Łukasza niewiasty po powrocie z 
pogrzebu przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z 
przykazaniem zachowały spoczynek szabatu. Następnie „w 
pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu niosąc 
przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunię-
ty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa” (Łk 23, 1). 

Alkohol  
i Komunia święta..?
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Także „Piotr wybrał się i przybiegł do grobu schyliwszy się, 
ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu 
co się stało” (Łk 23, 12).

Słowa Ewangelii ukazują nam osoby, które nie oczekiwały 
wprost na zmartwychwstanie. Nie zdawały sobie sprawy, że 
słowa Jezusa wypełnią całkowicie i dosłownie. Jeśli bowiem 
niewiasty udały się do grobu, by namaścić ciało Jezusa, to 
czy były przekonane o tym, że On zmartwychwstanie? Czy 
pamiętały słowa Chrystusa, który nauczał: „Ja życie moje 
oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, 
lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam 
moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego 
Ojca” (J 10, 17-18).

Czy zatem Ty, Matko, nie byłaś u grobu, że wiedziałaś, iż 
tam nie znajdziesz swego Syna? Skoro nie tylko pamiętałaś, 
lecz także wierzyłaś, że po trzech dniach Jezus zmartwych-
wstanie, jest rzeczą oczywistą, że nie zbierałaś wonności 
i nie czyniłaś zabiegów, by namaścić Jego ciało złożone 
w grobie. O Niepokalana, co działo się w Twoim sercu w 
pierwszych godzinach po śmierci Jezusa, kiedy tuliłaś Jego 
ciało po zdjęciu z krzyża? Co działo się w chwili, gdy kamień 
zamknął wejście do grobu?

Matko, Ty nie stoisz nad grobem, nie ronisz łez, nie stawiasz 
pytań, nie oczekujesz niecierpliwie cudu. Tajemnica Twej 
nieobecności wprowadza klimat zadziwiającego pokoju i 
ufności, utwierdza nas w przekonaniu, że Ty do końca zaufa-
łaś. Nie potrzebowałaś znaku, nie wyczekiwałaś chwili, by na 
własne oczy przekonać się, że słowa o zmartwychwstaniu 
stały się faktem. Jakże wiele dokonało się, Matko, w chwili 
zwiastowania, gdy wypowiedziałaś słowo fiat. Twoja ufność 
w oczekiwaniu na zmartwychwstanie Jezusa uświadamia mi, 
jakże wiele znaczyła Twoja zgoda na zbawczy plan Boga Ojca.

Dziękuję Ci, Maryjo, że jesteś mi Matką i prowadzisz 
mnie ku Jezusowi, a Twe Niepokalane Serce jest mi schro-
nieniem i drogą. Ave Maria!  

  Ks. Krzysztof Czapla SAC

Odpoczywać to spotykać się z Bogiem, by u Niego 
szukać wytchnienia i umocnienia.

Trzecie z czterech zapomnianych przykazań, 
które Bóg dał człowiekowi na początku dzie-

jów ludzkości to polecenie, by siódmego dnia 
tygodnia wypoczywać i świętować: siódmego 
dnia odpoczywajcie i szanujcie dzień święty 
(por. Rdz 1, 2.2). Również w tym przypadku oka-
zuje się że Stwórca podpowiada ludziom to, co 
jest naszą ważną potrzebą. Człowiek nie może 
nieustannie pracować. Każdy z nas potrzebuje 
czasu na  odpoczynek i radosne świętowanie 
w obliczu Boga i tych ludzi, których kocha oraz 
dla których pracuje. Właśnie dlatego Bóg wyda-
je polecenie: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go 
uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykony-
wać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest 
szabatem ku czci Pana, Boga twego” (Wj 20,8).

To także czas poświęcony na to, by być razem 
z tymi, których szczególnie kochamy i którzy po-
trzebują nie tylko naszej codziennej pracy, ale 
również naszej odświętnej obecności przy stole 
i przy sercu. Odpoczynek w rozumieniu biblij-
nym nie ma nic wspólnego z bezczynnością czy 
bezmyślnym wylegiwaniem się. Odpoczynek to 
nie dzień lenistwa, lecz czas innej, głębszej formy 
aktywności niż codzienne zabieganie w szkole 
czy pracy.

Aby się cieszyć życiem z tymi, których kocha-
my, nie jest potrzebny określony czas (na przykład 
sobota wieczorem) czy określone miejsce (na 
przykład dyskoteka – hałas anonimowego tłumu 
czy w oparach alkoholu), lecz potrzebna jest ra-
dość. Człowiek, który nie kocha i nie pracuje, nie 
potrafi wypoczywać. Nie potrafi naprawdę cieszyć 
się, gdyż nie ma w sobie radości. Potrzebny jest 
czas wytchnienia i wyciszenia. Czas dzielenia z 
Bogiem oraz bliskimi nam ludziom radości, która 
jest owocem całotygodniowej pracowitej miłości.

Mądrze odpoczywaj: to zadanie, z którego 
chcę się rozliczyć w codziennym rachunku su-
mienia.

  Ks. dr Marek Dziewiecki

Matko,  
oto 
jestem!

Mądrze odpoczywaj!
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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
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

22/08/2020 Szulewski Dariusz 
     Łojuk Nikodem
23/08/2020 Obuchowska Julia 
     Czeszkiewicz Jan

Odeszli do wieczności:

Sakrament Chrztu Świętego: 

U Fidrych Jarosław, l. 58,  
Sejny, 11/08/2020

U Miszkiel Zenon, l. 71,  
Posejanka, 11/08/2020

U Dobul Grzegorz, l. 59, Sejny, 21/08/2020
U Fejfer Mieczysław, l. 81, Konstantynówka, 23/08/2020

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy zło-
żyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w Roku 
Pańskim 2020: 
Jarzembowicz Beata Dariusz, Gawiniańce
Karłowicz Angelika Karol,Gawiniańce
Tubiszewscy Małgorzata Jacek,Gawiniańce
Morawscy Mariola Mariusz,Gryszkańce
Bronejko Ewa Stanisław, Romanowce
Okulanis Urszula Kamil, Romanowce
Dąbrowscy Julia Witold, Romanowce
Wołongiewicz Danuta, Romanowce
Kosakowska Jadwiga, Romanowce
Werelich Janina Jarosław, Romanowce
Hołubowicz Bożena, Romanowce
Myszczyńscy Genowefa Stanisław, Romanowce
Januszanis Anna Piotr, Romanowce
Kossa Piotr, Romanowce
Grażulewicz Józef, Romanowce

Zapowiedzi 
przedślubne:
Modzelewski Mateusz, kawaler, Sejny, par. tutejsza  
i Bałchowska Anna, panna, Otomin, par. NMP z Lourdes Gdańsk
Pietuszko Paweł, kawaler, Giby, par. św. Anny  
i Walukiewicz Paulina, panna, Suwałki, par. Chrystusa Króla

W OSTATNIM CZASIE : Misiukanis Ewa Mirosław, Romanowce
Wojciechowska Janina, Romanowce
Brunejko Irena Aleksander, Romanowce
Gudziewscy Beata Andrzej, Romanowce
Borowscy Maria Grzegorz, Romanowce
Wróblewscy Asta Daniel, Sejny, Dębowa
Borkowska Aldona, Sejny, Dębowa
Rapczyńscy Małgorzata Marian, Sejny, Akacjowa
Głemboccy Barbara Grzegorz, Babańce
Poszwa Justyna Mariusz,Babańce
Dąbrowscy Leokadia Andrzej, Babańce
Dąbrowska Leokadia, Babańce
Przezwiccy Danuta Roman, Babańce
Matulewicz Jadwiga Franciszek, Babańce
Rapczyńscy Anna Maciej, Babańce
Myszczyński Jarosław, Babańce
Koneszko Katarzyna Robert, Babańce
Sitko Irena, Babańce
Bednarscy Renata Henryk, Babańce
Głemboccy Aldona Konrad, Babańce
Gryguć Justyna Michał, Babańce
Gryguć Andrzej, Babańce
Gryguć Jadwiga Józef,Babańce
Sapiega Maria, Babańce
Gryguć Janina Stanisław, Babańce
Andruczyk Anna Wojciech, Skustele
Gryguć Anna Andrzej, Skustele
Romański Józef, Skustele
Miszkiel Zofia Ryszard, Skustele
Korzeniecka Halina, Łopuchowo
Paszkiewicz Irena Jarosław, Łopuchowo
Korzenieccy Jadwiga Henryk, Łopuchowo
Korzenieccy Renata Janusz, Łopuchowo 
Żynda Grażyna Stanisław, Łopuchowo
Basiewicz Grażyna Marek, Łopuchowo
Basiewicz Zofia Jerzy, Łopuchowo 
Gober Mateusz, Puńsk 
Korzenieccy Aldona Józef, Sejny, Ogrodowa
Pajewska Helena, Sejny, Ogrodowa
Milanowscy Regina Henryk, Sejny, Ogrodowa
Protasiewicz Elżbieta Jarosław, Sejny, Ogrodowa
Jarzębowicz Jadwiga Andrzej, Sejny, Ogrodowa
Gibas Zofia Marian, Sejny, Słowackiego
Lewandowscy Zofia Marek, Sejny, Słowackiego
Klucznik Jerzy, Sejny, Słowackiego
Kalwejt Halina, Sejny, Słowackiego
Panczenko Ewa Dariusz, Sejny, Piłsudskiego
Motuk Teresa Dariusz, Sejny, Piłsudskiego
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INTENCJE MSZALNE  30.VIII-13.IX.2020
NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 30.VIII
07:00 +Monika Szczerbińska  (gr)
08:30 +Jacek Miszkiel (22r.)
10:00 +Helena Kutyło (22r.)
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Magdalena +Józef Wołyniec
13:00 LT: +Donat (9 rocz.) +Jerzy (2 rocz.) 
 +Weronika (12 rocz.) z r. Łatwis
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Zofia +Mieczysław Skupscy
PONIEDZIAŁEK, 31 sierpnia 2020
06:30 o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Lucyny i 

rodziny
08:00 +Jerzy +Józef Janczulewicz 
 +Wojciech Klimasara
08:00 +Anna +Jan Niewulis
08:00 +Jerzy Auron (1r.)
17:30 +Henryka (9 rocz.) i z r. Misiukanisów 
 +Józef Zdancewicz
17:30 +Henryk Warakomski (1r.)
17:30 +Szymon Mazalewski +Maria +Jerzy Budowicz
WTOREK, 1 września 2020 Rekolekcje Maryjne
06:30 +Jerzy +Wincenty +Jadwiga Czarniewscy
08:00 +Stefan Ogórkis +Stanisław Rutkowski i rodzice
08:00 +Jan +Marianna Klucznik +Marian +Kazimierz 

+Helena Wardyn
10:00 +Halina Jatkowska (gr)
16:00 O błog. Boże, opiekę MB i łaski potrzebne w 

nowej pracy dla Justyny i dla rodziny
17:30 +Bronisław Namiotko
17:30 +Bolesław Czeropski (9r.) +Anna, Aleksandra, 

Józef, Ryszard, Janina Czeropscy +Jan Socha
ŚRODA, 2 września 2020 Rekolekcje Maryjne
06:30 +Maria Darnikiewicz (1mc)
08:00 +Stefan Dąbrowski
08:00 +Katarzyna +Kazimierz Milewscy i z r. Krakowskich
08:00 +Janina Makarewicz (5r.) +Stefania Waszkiewicz (1r.)
10:00 +Halina Jatkowska (gr)
16:00 +Ryszard Kryjer
17:30 +Regina (8mc) +Andrzej Krzemińscy
17:30 +Kazimierz Zackiewicz (21 rocz.)
CZWARTEK, 3 września 2020 Rekolekcje Maryjne
06:30 O błog. Boże, opiekę MB, szczęśliwy zabieg i 

powrót do zdrowia dla Wiesława
08:00 +Władysław Senda (21 rocz.)
08:00 +Helena +Marian +Grzegorz Luto
10:00 +Remigiusz Anuszkiewicz
16:00 +Halina Jatkowska (gr)
17:30 +Józef Krywanis
17:30 +Marek Majewski
PIĄTEK, 4 września 2020 Rekolekcje Maryjne
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jacka i 

Anny na dalsze lata małżeństwa
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i 

rodziny

08:00 +Stanisław Jurkiewicz (1 rocz.) +Zofia (5 rocz.)
16:00 +Halina Jatkowska (gr)
17:30 +Władysława Jastrzębska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Antoni Budowicz (m-c od pogrzebu)
SOBOTA, 5 września 2020 Rekolekcje Maryjne 
06:30 +Witold Pachutko
08:00 O Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marianny i 

Ernesta Januszanisów w 19 r. ślubu oraz Erwina 
i Katarzyny w 14 r. ślubu

08:00 +Józef Sienkiewicz (3mc)
08:00 +Dorota Andrulewicz
17:30 +Janusz Kozakiewicz (3 rocz.)
17:30 +Jerzy (7mc)  +Stanisław Salweccy
17:30 +Bronisław +Eugernia +Jan z r. Kuklewiczów
17:30 +Halina Jatkowska (gr)
NIEDZIELA, 6 września 2020 Odpust Parafialny 
07:00 +Stanisław Rejmontowicz
08:30 +Stanisława Górska (2r.) i z rodziny
10:00 +Franciszek Naumowicz (20 rocz.)
12:00 SUMA PL/LT: Za parafian
12:00 +Anna +Antoni Skrypko
12:00 +Halina Jatkowska (gr)
17:30 +Piotr Skrypko
PONIEDZIAŁEK, 7 września 2020 
06:30 +Zbigniew Wałukanis (4m) +Andrzej Łabanowski
08:00 +Anna +Stanisław +Sławomir Korzenieccy
08:00 +Władysława +Józef Walukiewicz 
 i z r. Tomkiewiczów
08:00 +Jerzy Pachutko (m-c od pogrzebu)
08:00 +Halina Jatkowska (gr)
17:30 +Jan Milewski (9mc)
17:30 +Regina Ziniewicz (11mc)
17:30 W intencji Bogu wiadomej
WTOREK, 8 września 2020 NARODZENIE NMP 
06:30 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 +Szymon Matulewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Barbara +Antoni Trejnowscy
08:00 +Józef Rutkowski (2mc)
17:30 +Władysław Sojko (m-c od pogrzebu)
17:30 +Zofia +Stanisław Moś +Krystyna Makarewicz
17:30 +Grzegorz Buchowski (4mc)
ŚRODA, 9 września 2020
06:30 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 +Euzebiusz Myszczyński (2mc)
08:00 +Adela +Konstanty Stasel
08:00 +Aniela (9r.) +Czesław +Jan +Piotr 
 i z r. Wojciechowskich i Malinowskich
17:30 +Robert Szuliński (12 rocz.)
17:30 +Marian Święcicki (2mc)
17:30 +Waldemar Gibowicz
CZWARTEK, 10 września 2020
06:30 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i miłość dla Anny i 

Mateusza Modzelewskich w dniu ich ślubu
08:00 +Stefania +Antoni Przekopscy, ich rodzice 

+Sławomir Korzeniecki
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 Wrzesień to miesiąc wyjątkowy, bo zakończyły się wakacje, rozpoczyna się nowy rok szkolny, dzieci i 

młodzież będą pogłębiać wiedzę o Bogu, świecie i człowieku, który jest koroną stworzenia. Niech Boża 
łaska prowadzi wszystkich w nowym roku szkolnym, aby układać wszystko zgodnie z zamysłem Bożym.

2Początek nowego miesiąca to ważny czas dla naszej Wspólnoty Parafialnej, bo świętujemy 45 rocznicę 
Koronacji Cudownej Figury Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej przeżywając jednocześnie nasz para-

fialny odpust. Rocznica wyjątkowa, bo połączona z poświęceniem odnowionego ołtarza głównego w 
naszej bazylice. Przygotujmy się wyjątkowo do tej uroczystości poprzez udział w rekolekcjach maryjnych, 
a więc wysłuchanie konferencji, przystąpienie do spowiedzi świętej, wszak nie było w tym roku rekolekcji 
wielkopostnych i wielu nie przystąpiło do spowiedzi wielkanocnej, więc teraz nadarza się doskonała okazja, 
skorzystajmy z niej. Rekolekcje przeżywać będziemy od 1 do 5 września. Pierwsze trzy dni będą bardziej 
intensywne, a więc wtorek, środa i czwartek - będą spotkania dla dorosłych, ale też dla dzieci i wieczorne 
dla młodzieży, a w godzienie Apelu Jasnogórskiego zgromadźmy się wokół Maryi, aby Jej powierzyć Kościół 
Święty, Ojczyznę i nasze rodziny. Plan rekolekcyjnych spotkań jest w tym numerze Siewcy.

3Uroczystośći odpustowe rozpoczną się w sobotę o godz. 17.00 przeniesieniem Cudownej Figury z 
kaplicy do ołtarza głównego, Jej otwarciem i odśpiewaniem Nieszporów Maryjnych, następnie Msza 

św. z nabożeństwem pierwszosobotnim i czuwanie modlitewne do godz. 21.00. Zakończymy ten dzień 
Apelem Jasnogórskim. Niedziela, 6 września to dzień naszego uwielbienia Boga za dar obecności Matki 
Najświętszej od ponad czterystu lat w naszych Sejnach i naszych rodzinach. Główną Mszą św. odpustową 
będzie Eucharystia o godz. 12.00 koncelebrowana w językach polskim i litewskim z poświęceniem ołtarza 
głównego, procesją eucharystyczną po Placu św. Agaty, aktem zawierzenia wszystkiego Matce Bożej i uro-
czystym Te Deum za dar Koronacji Cudownej Figury dokonany przed 45 laty. Wszystkich naszych Parafian 
i Gości szczególnie zapraszamy na tę Mszę św. odpustową. Po południu będzie możliwość indywidualnej 
modlitwy uwielbienia Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej widocznej w otwartym wnętrzu Cudownej Figury. 
Wspólny Różaniec będzie o godz. 17.00, a o 19.00 przeniesiemy Figurę do kaplicy Matki Bożej. 

4Tegoroczne Dożynki Diecezjalne odbędą się w sobotę, 5 września w Krasnopolu. Msza św. dziękczynna 
za tegoroczne plony będzie o godz. 11.00 na stadionie przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawa II. 

Po Mszy św. gospodarze zapraszają na wspólną agapę. Wszystkich, a zwłaszcza rolników, ogrodników z 
wieńcami i koszami warzyw i owoców zapraszamy do udziału w tym dziękczynieniu.  Prezentacja wieńców 
dożynkowych będzie o godz. 10.30.

5Wrzesień to bolesny czas w naszej historii. Początek II wojny światowej, a więc 1 września napaść Niemiec 
hitlerowskich na Polskę, a 17 września napaść Rosji Sowieckiej na wschodnie tereny Rzeczypospolitej 

i cierpienie, wywózki na Sybir i śmierć milionów naszych Rodaków zamordowanych tylko dlatego, że byli 
Polakami. Nie wolno nam o nich zapomnieć, dlatego modlimy się i wspominamy ich ofiarę życia. Uroczysta 
Msza św. w rocznicę września 1939 roku będzie 14 września o godz. 11.00 w naszej bazylice. Zapraszamy 
poczty sztandarowe, dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców i wszystkich, ktrym droga jest nasza Ojczyzna 
i ci, którzy w jej obronie i wolności poświęcili swoje życie.

08:00 +Józef (13 rocz.) +Stanisław (4 rocz.) Miszkiel
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Witold Durtan (3 rocz.)
17:30 +Artur Korzeniecki (15r.) 
 +Natalia +Albin Marcinkiewicz
PIĄTEK, 11 września 2020
06:30 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 +Helena Alba (2mc)
08:00 +Zenon Miszkiel (m-c od pogrzebu)
08:00 +Czesław Matulewicz
17:30 +Zofia Sienkiewicz (3mc)
17:30 +Marianna Olejniczak +Józefa +Józef Zawadzcy
17:30 +Marianna Brzozowska
SOBOTA, 12 września 2020
06:30 +Stanisław Tomczyk (7 rocz.)
08:00 +Zofia Rutkowska (11 rocz.) +Józef +Daniel 

Lewkowicz
08:00 +Romuald Wasilewski (26r.)

08:00 +Zbigniew Chabrewicz (4mc)
08:00 +Halina Jatkowska (gr)
11:00 Żegary: Festiwal Maryjny
17:30 +Stanisław Milewski (20 rocz.) i z r. Milewskich, 

Baganów i Zaborowskich
17:30 +Władysław Kamiński (2r.)
17:30 +Jerzy Makowski (5mc)
17:30 +Franciszek +Stanisław (35r.) Sojka
NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 13 września 2020
07:00 +Marianna Koźlak (9mc)
07:00 +Halina Jatkowska (gr)
08:30 +Tadeusz Przeborowski (9mc)
10:00 +Stefan +Janina Wichert
11:30 Za parafian
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anastazji 

w 88 rocz. urodz. i dla rodziny
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Eugenia Palanis +Jan +Alicja Staśkielunas
17:30 +Eugenia +Stanisław Pileccy
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Z życia Parafii

22 sierpnia, podczas Mszy św. o 11:00  do I Komunii świętej przystąpiła grupa dzieci naszej Parafii: 
Julia Żynda, Nadia Zubowicz, Kacper Wyrzykiewicz, Paweł Tomkiewicz, Bartosz Szklarz, Iwo Strękow-
ski, Gabriela Stankiewicz, Oskar Staniewicz, Karina Staniewicz, Milena Poszwa, Paweł Myszczyński, 
Krystian Mroczek, Olga Leończyk, Gabriel Kamiński, Ksawery Czeszkiewicz.

23 sierpnia, podczas Mszy św. w jęz.litewskim o godz. 13:00  do  Pierwszej Komunii świętej przy-
stąpiła grupa dzieci z rodzin litewskich: Nikola Wołyniec, Edwin Wałukanis, Natalia Słowik, Michał 
Sapieha, Paweł Namiotko, Tomasz Lewkiewicz, Lena Leończyk, Joanna Brzezińska, Kacper Biały, 
Mateusz Bancewicz, Łukasz Aleksa, Inga Aleksa

Pierwsza Komunia Święta

Foto: Aneta Janczewska

Foto: Emilia Gryguć
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

MB Częstochowska – zwyczaje ludowe

Każde dzieło sztuki, w tym obraz można w pełni 
zrozumieć dopiero poznając szerszy kontekst. 

Kiedy powstał, dla kogo, co przedstawia, jakie miał 
znaczenie dla ówcześnie żyjących? W przeciwnym 
razie jego odbiór będzie zubożony i niepełny. Wy-
stawę w Sejnach nazwaliśmy „Wymodlone obra-
zy”. To jeden z kluczy do głębszego zrozumienia tej 
specyficznej formy sztuki. 
Obrazy te bowiem pełniły 
wiele funkcji w życiu, a tyl-
ko jedną z nich, najmniej 
istotną było zaspokajanie 
potrzeb estetycznych. Po-
znajmy zatem świat zwy-
czajów i tego jakie miejsce 
obrazy ludowe zajmowały 
w kulturze naszych przod-
ków.
Obrazy święte wieszano 
grupami. Zwykle w kącie 
izby lub na wprost drzwi 
wejściowych. Galeria ob-
razów na Podhalu to „pa-
rada”. Obrazom należało 
oddać hołd zaraz po wej-
ściu do izby. W obecności 
obrazów nie przeklinano, 
a nawet jak się to zdarzy-
ło, w pierwszej kolejności 
przepraszano świętych z 
obrazów: „dla uczczenia 
uszu świętych”. Pobożny 
Kaszub, wstępując do izby sąsiada najpierw maczał 
palce w wodzie święconej z kropielniczki, potem kła-
niał się obrazom a na koniec witał z gospodarzem. 
Obrazów się nie odsprzedawało, była to bowiem 
„sprzedaż judaszowa”. Obraz święty mógł być uro-
czyście przekazany do kościoła. Zniszczony obraz nie 
był poddawany jak obecnie renowacji czy konserwa-
cji, ale urządzano mu swoisty pogrzeb – paląc go. 
Ponieważ wizerunek na obrazie był jednoznacznie 
utożsamiany z osobą świętą, znane były praktyki 
strojenia obrazów, ogrzewania a nawet karmienia. 

Znana jest opowieść gazdy spod Nowego Targu, któ-
ry gdy mu gniło siano po długotrwałych opadach 
deszczu, wystawił obraz św. Józefa na deszcz mó-
wiąc: „niech mu się za kołnierz naleje – to i na siano 
będzie patrzył inaczej”. O szacunku dla świętych 
wizerunków świadczą inne „magiczne” zabiegi. Kurz 
czy wiórki z ramy obrazu dodawano do paszy dla 

zwierząt, a nitki z brzegu 
obrazu były również uży-
wane przez panny w celu 
zwiększenia atrakcyjno-
ści: „aby dziewice, nosząc 
je przy sobie, były tak 
przez chłopców otaczane, 
jak oblegane ołtarze przy 
mszy świętej”. Odbiorcę 
ludowego interesowała 
przede wszystkim treść, a 
następnie dekoracyjność i 
barwność przedstawienia. 
Stąd błędy anatomiczne i 
uproszczenia nie były 
istotne. Podobnie pytanie 
o to, który obraz jest naj-
piękniejszy byłoby kiedyś 
nie zrozumiałe. Stopień 
piękna zależał od stop-
nia cudowności obrazu. 
Obraz kupiony podczas 
pielgrzymki był zawsze 
„cenniejszy” niż nawet 
(wg naszych ocen) ład-

niejszy, ale kupiony na lokalnym jarmarku z dala 
od sanktuarium. Proces sprzedaży obrazów przez 
„obraźników” miał charakter rytuału. Była modli-
twa, czytanie ewangelii i prezentacja świętych. Choć 
warunki życia były wtedy niewspółmiernie cięższe 
był to zupełnie inny świat, świat prostszy. Panował 
spokój i ład, choć nie brakowało dramatów, bólu i 
cierpienia. A święte obrazy jak widać nie były tyl-
ko elementem dekoracyjnym, ale stanowiły bardzo 
istotny element życia.
   Marcin Błaszczyk


