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SIEWCA
EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Nr 286(351) 27 września - 3 października 2020 Cena 1 zł

ZWIASTOWANIE

Kto się w świętość tej chwili 
wczuć 
i wmyślić zdoła
- w świętość, której naporu 
nikt prócz Niej by nie zniósł
- kiedy z ust srebrzystego 
padło Archanioła
„Pan z Tobą... Poczniesz Syna. 
I nazwiesz Go – JEZUS”.

NAWIEDZENIE

Dwie tęcze, z których łukiem 
jedna w drugą wnika.
I pieśń, którą nam echo 
na wieczność przechowa.
I ten Duchem sprzężony 
podryw Poprzednika,
co z Elżbiety - przez Marię 
– poczuł bliskość SŁOWA.

NARODZENIE

Chwała na wysokości ! 
Hosanna ! Hosanna !
Niech Anieli śpiewają ! 
Noc gore w gwiazd pyłach !
Ziemia na twarz niech pada ! 
Oto Matka – Panna
własny owoc i Boga 
własnego powiła.

Każde „Zdrowaś Maryjo” jest spowijaniem w 
chwałę Maryi. Są to jakby róże, a w każdej 

różyczce – Jezus (Sługa Boży Stefan Wyszyński).

OFIAROWANIE

Jaka cisza w Twym sercu, 
o Nienaruszona !
Jakże cicho z rąk Boga 
bierzesz każdą rzecz...
Cicho – trudne przyjęłaś 
słowa Symeona
i cicho duszę Twoją 
przeszył pierwszy miecz.

ODNALEZIENIE 
	 W	ŚWIĄTYNI

Gdyście wreszcie świątyni 
zasłonę unieśli –
kogóż to wśród doktorów 
ujrzałeś, Najczystsza ?
Już nie Chłopię nieletnie – 
już nie „syna cieśli”,
lecz wielkich spraw 
Ojcowskich 
świadomego – 
Mistrza...
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Zderzenie między wiarą 
chrześcijańską i nowocze-

snością nie powinno sprowa-
dzać do jałowego sporu. Bar-
dziej owocne dla jednej i drugiej 
strony jest spokojne porówna-
nie, w którym przez wzajemne 
zadawanie sobie krytycznych 
pytań obie strony staną się 
zdolne do zmiany kierunku, do 
poszerzenia horyzontów, odkry-
cia nowych wymiarów. Zatrzy-
maliśmy się dłużej przy znakach 
zapytania, jakie nowoczesność stawia wierze, choć wiemy, że minął czas, w którym nowoczesność 
była pożywką dla bezwarunkowego optymizmu. W miarę jak znaki zapytania pochodzące ze strony 
umysłu filozoficznego, historycznego i naukowego, przestają być owocem gotowych założeń i nie-
uzasadnionych uprzedzeń, mogą pomóc ludziom wierzącym, aby nie wiązali się z przestarzałymi 
wyobrażeniami świata, schematami i wzorcami. Owe znaki zapytania mogą się przyczynić do 
przemyślenia i na nowo sformułowania wiary oraz jej przekazu. 
Ze swej strony wiara ma do wysunięcia poważne żądania pod adresem nowoczesności. Pierwsze 
żądanie to, aby ludzki umysł nie zmykał się w zasięgu horyzontu ideologicznego, Dzieje nauki 
winny uczyć wszystkich głębszej pokory. Poznanie jakiegoś odcinka rzeczywistości nie oznacza 
znajomości wszystkiego. Dlaczego nie postawić przestrzeni dla poznania przez wiarę, które – jak 
to obecnie dobrze rozumiemy – nie zamierza stwarzać konkurencji dla ludzkiej wiedzy, ale wytycza 
perspektywy i daje odpowiedzi na pytania. Ludzie stawiają pytania odnoszące się do początków 
i końca wszechrzeczy, sensu życia i śmierci, winy i odkupienia, tego co relatywne, co się odnosi 
cierpienia itp.
Wiara chrześcijańska nie czerpie zrozumienia z samej siebie i nie może być pojmowana jako 
alternatywa dla poznania naukowego, tak jakby poznanie było wyłączną prerogatywą rozumu, zaś 
akt wiary sprowadzałby się do subiektywnego uczucia. Wiara jest również pewną formą poznania, 
nieodłączna od relacji do prawdy. Wiara jest szczególnym typem poznania: jest to poznanie Jezusa 
Chrystusa.                                                                                 Z książki Wierzę - wybrał Eugeniusz

PRAWDY WIARY ...

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ   
Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?

27 września Łk 13,1-9  Nie jesteśmy w stanie wymienić, od jak wielu przeciwności zachował nas 
Jezus. Dlaczego więc tak często winimy Go, za trudności, których doświadczamy? Bóg jest 
niewinny. Jezu nasze serca bardzo potrzebują nawrócenia.

4 października Mk 10,46b-52  Co mamy począć ze swoim życiem? Tak jakbyśmy byli niewidomi. 
Niech więc z naszego wnętrza wybrzmi wołanie: Synu Dawida, ulituj się nas nami!

8 października Łk 13,18-21 W moje serce Bóg wszczepił dobro, które przemienia dotychczasowe 
życie. Prośmy więc z ufnością naszego Pana, abyśmy potrafili je dostrzegać i pomnażać.

Wiara jest także Poznaniem
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Mt 21,33-43
Jezus powiedział do 

arcykapłanów i star-
szych ludu: «Posłuchaj-
cie innej przypowieści. 
Był pewien gospodarz, 

który miał winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, 
zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i 
odjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje słu-
gi do rolników. By odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy 
chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego 
kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za 
pierwszym razem, lecz i z nimi tak postąpili. W końcu posłał 
do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uznają mojego 
syna”. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: 
„To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego 
dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 
Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi 
rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a win-
nicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy będą 
oddawali plon we właściwej porze.» Jezus rzekł im: «Czy 
nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Właśnie ten kamień, który 
odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i 
jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: 
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, 
który wyda jego owoc».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Jezu Chryste spraw, abyśmy tego ducha nie zasmucali tym 
wszystkim co niesie ze sobą smutek wnętrza i upadek duszy, 

co rodzi kompleksy i powoduje rozbicie, co czyni nas podatnym 
terenem wszystkich pokus, co ujawnia się jako chęć ukrycia 
swego kapłaństwa przed ludźmi, a zatem unikania jego oznak 
zewnętrznych, co ostatecznie może sprowadzić pokusę ucieczki 
pod pozorem „prawa do wolności”. O, nie dopuść, byśmy kie-
dykolwiek mieli zubożyć pełnię i bogactwo tej wolności, którą 
uszlachetnialiśmy i osiągnęli, oddając się Tobie i przyjmując dar 
kapłaństwa! Spraw, abyśmy naszej wolności nie odebrali Tobie, 
któremu ten dar zawdzięczamy jako łaskę niewypowiedzianą! Ty 
sam przyobiecałeś Twemu Kościołowi Ducha Prawdy i Miłości – 
my wszyscy, łącząc się z Tym, którym w czasie Ostatniej Wieczerzy 
jako pierwszym powierzyłeś sprawowanie Eucharystii, wołamy: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi” (por. Ps. 104,30), 
również owej kapłańskiej ziemi, którą użyźniłeś ofiarą Ciała i Krwi, 
ponawianą codziennie na ołtarzach poprzez nasze ręce, w winnicy 
Twego Kościoła. (List do kapłanów na Wielki Czwartek 1982)

Jezus powiedział do 
arcykapłanów i star-

szych ludu: «Co myśli-
cie? Pewien człowiek  
miał dwóch synów. Zwró-

cił się do pierwszego i rzekł: ”Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w 
winnicy”. Ten odpowiedział: ”Idę Panie”, lecz nie poszedł. 
Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie 
chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych 
dwóch spełnił wolę ojca?». Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy 
Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i 
nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. 
Przyszedł bowiem do was Jan drogę sprawiedliwości, a wy-
ście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. 
Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście 
się, żeby mu uwierzyć».

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Chrystus rozpoczyna i kończy pytaniem. Odpowiedź na to 
pytanie jest łatwa. Słuchacze odpowiadają, że wolę ojca 

wypełnił „ten drugi”. Tak więc dzisiejszej niedzieli słyszymy o 
winnicy i o pracy. Co to jest praca? Odpowiadamy na to pytanie 
przypominając przede wszystkim, że jest ona współdziałaniem 
z Bogiem w doskonaleniu natury, stosownie do biblijnego na-
kazu, aby czynić sobie ziemię poddaną (por. Rdz I,28). Stwórca 
pragnie, aby człowiek był odkrywcą, panującym nad ziemią 
i morzami, nad ich skarbami, tajemnicami, zasobami energii. 
W ten sposób człowiek odzyskuje swą prawdziwą wielkość 
„partnera Boga”. Dlatego praca jest tak szlachetna i święta, 
staje się ona tytułem do panowania człowieka nad stworze-
niem. Praca jest ponadto więzią jedności i solidarności, która 
czyni ludzi braćmi, wychowuje ich do współpracy, umacnia w 
zgodzie, zachęca do zdobywania dóbr, a przede wszystkim do 
osiągania nadziei, wolności, miłości. Poprzez podział funkcji 
w produkcji, praca może też tworzyć zręby ścisłej i świadomej 
współpracy i uczyć społeczność bardziej harmonijnie dzia-
łającą w kierunku sprawiedliwego dla wszystkich porządku. 
Temu wszystkiemu Kościół błogosławi.(Anioł Pański 27 IX 1981)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA  XXVI  ZWYKŁA - 27.IX.2020 NIEDZIELA  XXVII  ZWYKŁA  - 4.X.2020

Mt 21,28-32
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K ALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA, 27.IX.2020
Słowo Boże: Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21, 28-32;
PONIEDZIAŁEK, 28.IX. - św. Wacława
Słowo Boże: Hi 1,6-22; Łk 9,46-50;
WTOREK, 29.IX - święto Arch. Michała, Gabriela i Rafała
Słowo Boże: Dn 7,9-10.13-14; Ap 12,7-12a; J 1, 47-51;
ŚRODA, 30.IX. - św. Hieronima
Słowo Boże: 2 Tm 3, 14-17; Mt 13, 47-52;
CZWARTEK, 1.X. - św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Słowo Boże: Iz 66,10-14c; Mt 18, 1-4;
PIĄTEK, 2.X. - św. Aniołów Stróżów
Słowo Boże: Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10;
SOBOTA, 3.X.
Słowo Boże: Hi 42,1-3. 5-6.12-17;  Łk 10,17-24;

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (52)

W kaplicy Serca Jezusowego, na prawej ścianie, 
jest zamontowany duży medalion ufundowany 

z okazji nowego wieku. W środku drewnianej obu-
dowy mosiężny medalion przedstawia tronującego 
na chmurach Chrystusa, trzymającego w lewej ręce 
kulę świata, a prawą błogosławiącego, ukazanego na 
tle krzyża. Pod Chrystusem w chmurach znajdują się 
trzej aniołowie podtrzymujący banderolę z napisem: 

CHRISTUS VIVIT IMPERIAT. 

Aniołowie po bokach grają na trąbkach, a anioł środ-
kowy w jednej ręce  trzyma palmę zwycięstwa. Wokół 
medalionu umieszczony jest napis: 
CHRISTO. DEO. SALVATORI. NOVI. SAECULT. DE-

DICATIO. MCMI. AN.  

Obramowanie jest wydzielone dużymi, uskokowymi 
profilami. W narożnikach są ramy – cztery Różyce, po bokach stylizowane krzewy ogniste z dwoma wężami, u 
dołu alfa, pięcioramienna gwiazda i omega, u góry zwieńczenie w formie połączonych wolut. Ozdoby obramienia 
są mosiężne.                   
         Eugeniusz 

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

TABLICA PAMIĄTKOWA 

NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA, 4.X.2020
Słowo Boże: Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43;
PONIEDZIAŁEK, 5.X. - św. Faustyny Kowalskiej
Słowo Boże: Ga 1,6-12; Łk 10,25-37;
WTOREK, 6.X. 
Słowo Boże: Ga 1,13-24; Łk 10,38-42;
ŚRODA 7.X.- Najśw. Maryi Panny Różańcowej
Słowo Boże: Dz 1,12-14; Łk 1,26-38;
CZWARTEK, 8.X.
Słowo Boże: Ga 3,1-5; Łk 11,5-13;
PIĄTEK, 9.X.
Słowo Boże: Ga 3,7-14; Łk 11,15-26;
SOBOTA, 10.X.
Słowo Boże: Ga 3,22-29; Łk 11,27-28;

Za wiernych świeckich – szczególnie kobiety – aby na mocy chrztu w większym 
stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności z Kościół.

Papieskie Intencje Modlitwy - październik 2020
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Eucharystia - dlaczego 
taka ważna?

Chrześcijanie udający się na Mszę Świętą niekiedy powiadają, że „idą do kościoła”, by zaznaczyć swój udział w sprawo-
wanej Eucharystii , która stanowi centralny punkt urzeczywistniania się Kościoła. Podczas jej sprawowania wspólnota 

chrześcijan najpełniej uświadamia sobie, skąd pochodzi, gdzie się znajduje i dokąd zmierza.
Wobec tak wielkiego znaczenia Eucharystii dla życia religijnego nie może dziwić, że Kościół pod grzechem zobowiązuje 
wierzących, którzy nie mają żadnych przeszkód, do brania w niej udziału w każdą niedzielę i nakazane święta kościelne. 
Dlaczego Msza Święta jest tak ważna? Dlaczego nazywamy ją „centrum życia Kościoła”?
Kościół wyjaśniając czym jest Eucharystia przypomina najpierw, że ustanowił ją Chrystus w Wielki Czwartek podczas 
spożywania z uczniami Ostatniej Wieczerzy. Samą zaś Eucharystię nazywa Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On 
ustanowił, aby w niej całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej 
Męki i Zmartwychwstania. Jest ona znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną,  podczas której przyjmujemy 
Chrystusa, a duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.
Wielkość ustanowionego przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy sakramentu Eucharystii wyrażają nazwy, ukazujące jego 
szczególne aspekty. Do najczęściej używanych nazw tego sakramentu należą: Eucharystia, Msza Święta, Wieczerza Pańska, 
Łamanie Chleba, Zgromadzenie Pana, Najświętsza Ofiara, święta i Boska liturgia, święte Tajemnice, Najświętszy Sakrament 
ołtarza, Komunia Święta. Nazwy te pokazują, że tworzy ona Kościół, wyrażając jedność wierzących z Bogiem i między sobą.
Sakrament Eucharystii był zapowiadany już w Starym Testamencie w sprawowanej przez lud Boży Starego Przymierza 
uczcie paschalnej. Swą zapowiedź ustanowienia tego sakramentu Jezus spełnił podczas spożywania z Apostołami uczty 
paschalnej w czasie Ostatniej Wieczerzy. Sposób ustanowienia tego sakramentu jest przypominany przez przewodniczą-
cego każdego zgromadzenia eucharystycznego. Zostaje w nim podkreślane , że Jezus wziął w swoje ręce chleb, łamał 
go „i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was 
będzie wydane»”. Następnie wziął w swoje ręce kielich z winem, który „podał swoim uczniom, mówiąc: «Bierzcie i pijcie 
z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana 
na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę»”. Słowa te powtarzane podczas każdej Mszy Świętej ukazują 
myślenie Jezusa o człowieku.
Kościół wierzy, że Chrystus, który ustanowił Eucharystię, jest też w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny w niej obecny. 
Naucza też, że jest obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie: z Ciałem i Krwią, wraz z duszą i Bóstwem. Jest w niej 
obecny w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina, cały Chrystus: Bóg i człowiek, 
tak długo, jak długo trwają same postacie eucharystyczne. Dlatego też nie tylko zachęca wierzących do uczestniczenia w 
Mszy Świętej i przyjmowania Komunii Świętej, ale też z wiarą zanosi Chrystusa obecnego w Hostii - w Najświętszym Sakra-
mencie - chorym i innym osobom pozbawionym możliwości udziału we Mszy Świętej. Co więcej, zobowiązuje wierzących 
do tego, by przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przystąpili do Stołu Pańskiego. Pragnący przyjąć Komunię 
Świętą w pełni powinni uczestniczyć w życiu Kościoła oraz znajdować się w stanie łaski, to znaczy żyć bez świadomości 
popełnionego grzechu ciężkiego. W przeciwnym razie przed przyjęciem Ciała Pańskiego mają obowiązek przystąpienia 
do sakramentu pojednania. (...)
Eucharystia staje się ośrodkiem życia religijnego chrześcijan ze względu na wielkość działania Boga. W Eucharystii 
prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i Założyciel Kościoła - Jezus Chrystus. To za Jego pośrednictwem 
wierzący uczestniczą w nowym i wiecznym przymierzu Boga z ludźmi, a nadto stają się jednym, zjednoczonym z Chrystusem 
ludem Bożym - Kościołem. W końcu przez sprawowanie Eucharystii wierzący mają już teraz dostęp do Boga i udział w 
życiu wiecznym. To Jezus Chrystus podczas sprawowania Eucharystii uświęca świat i człowieka udzielanym mu Bożym 
życiem. Szczytem życia religijnego jest ona także że należny Bogu Ojcu kultu  składa Jezus Chrystus - Syn Boży mocą Ducha 
Świętego w łączności założonym przez siebie Kościołem. Należny Bogu kult oddawany jest przez wierzących zarówno 
podczas sprawowania Eucharystii, jak poza nią na przykład podczas publicznej adoracji wystawionej Hostii. Ochrzczony 
rozumiejąc i uznając wielość Bożego daru, którego Jezus Chrystus udziela swojemu Kościołowi, a za jego pośrednictwem 
wszystkim ludziom, poszukuje sposobów najlepszego uczestniczenia w ofierze eucharystycznej.        (Zbigniew Marek SJ)
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Nabożeństwo różańcowe formowało się aż przez pięć 
wieków. Od najdawniejszych czasów wierni z radością 

powtarzali znane z Ewangelii św. Łukasza pozdrowienie 
zaczynające się od Ave Maria (Zdrowaś Maryjo), które obej-
mując tylko połowę dzisiejszego Pozdrowienia Anielskiego, 
jeszcze w XII wieku kończyło się na słowach „błogosławiona 
jesteś między niewiastami”. Ta odmawiana nieskończoną 
ilość razy czterozdaniowa modlitwa stała się w średnio-
wieczu ogromnie popularna. Opowiada się, że pierwszymi 
słowami, jakich nauczyła się bł. Benwenuta Bojani (1254 
– 1292), członkini Trzeciego Zakonu św. Dominika, były 
właśnie słowa tej modlitwy.
W XIII w. dodano resztę znanego nam tekstu, począwszy 
od „i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta 
Maryjo, Matko Boża…” itd. Od tej pory zaczęto także li-
czyć „Zdrowaśki” w koronkach. Były to zazwyczaj proste, 
znaczone węzłami sznury. Jedna koronka obejmowała 
150 pozdrowień Anielskich to jest tyle, ile jest Psalmów w 
Psałterzu. Do odmawianie tej modlitwy gorąco zachęcali 
kaznodzieje rycerzy krzyżowych. Niezliczoną ilość razy po-
wtarza Pozdrowienie Anielskie także św. Dominik podczas 
sławnej bitwy z Albigensami pod Muret stoczonej w 1213 r. 
Gdy niedługo później pewien kronikarz opisywał to starcie, 
dodał do swojego tekstu łaciński wiersz, w którym nieznany 
poeta opowiada o wieńcach róż, które Święty „nieustannie 
i z pokorą” zaplatał Najświętszej Maryi Pannie. O jakież inne 
róże mogło chodzić, jak nie o te różańcowe, najmilsze Jej 
sercu, przypominając najpiękniejsze i najważniejsze chwile 
Jej życia? I Jej to przemożnemu wstawiennictwu przypisano 
niezwykłe zwycięstwo wojsk katolickich nad po wielokroć 
silniejszym nieprzyjacielem. Pochodząca z XV w. piękna 
legenda o Matce Bożej dającej św. Dominikowi Różaniec jako 
najskuteczniejszą broń przeciwko heretykom nie jest więc 
pozbawiona historycznych podstaw. Według niej Święty 
usłyszał wtedy: „Chcę abyś wiedział, że w tej walce taranem 
pozostaje zawsze Psałterz Anielski, który jest kamieniem 
węgielnym Nowego Testamentu. Jeśli więc chcesz zdobyć 

Któż nie zna Różańca, kto go z czcią i miłością nie odmawia?  
Nie każdemu są jednak znane jego dzieje i to, jak przez pokolenia dodawano do niego  

kolejne ogniwa…

Tysiącletni Różaniec
Duch Boży pozwala wołać: Abba, Ojcze!

Trudno chyba byłoby znaleźć słowa bardziej syn-
tetyczne i zarazem trafiające w to, co można na-

zwać szczególnym charyzmatem Teresy Martin. Co 
stanowi ten najosobliwszy dar jej serca i co się stało 
poprzez jej serce szczególnym darem dla Kościoła! 
Darem wspaniałym w swej prostocie. Uniwersalnym, 
a równocześnie niepowtarzalnym. 
Trafnie można o Teresie z Lisieux powiedzieć, że 
Duch Boży prowadził jej serce wprost do objawienia 
w nim dla ludzi naszego czasu tej podstawowej 
tajemnicy, czyli rzeczywistości Ewangelii…
A równocześnie ta najbardziej uniwersalna prawda 
i rzeczywistość została „odczytana” na nowo wiarą, 
nadzieją i miłością Teresy z Lisieux. Została niejako 
na nowo „odkryta” wewnętrznym doświadczeniem 
jej serca oraz kształtem jej życia: tego krótkiego, 
24-letniego życia. I właśnie dlatego owa dziecięca 
ufność małej Teresy, świętej Teresy od Dzieciątka 
Jezus, ale także od Świętego oblicza, jest taka „he-
roiczna”, ponieważ wyrasta z żarliwej wspólnoty 
cierpienia z Chrystusem.
W swoim Karmelu, w klauzurze klasztoru w Lisie-
ux, Teresa poczuła się szczególnie zespolona ze 
wszystkimi na świecie misjami i misjonarzami Ko-
ścioła. Poczuła się sama „misjonarką” przez moc i 
szczególną łaskę Ducha miłości, obecną na każdej 
misyjnej placówce , bliska każdemu misjonarzowi i 
misjonarce na świecie. Ją to Kościół ogłosił patronką 
misji. „Abba Ojcze!” I dzięki niej Kościół cały odnalazł 
ujmującą prostotę i świeżość tego wołania, które po-
czątek swój i źródło ma w Sercu samego Chrystusa.   

Jan Paweł II

Święta Teresa  
od Dzieciątka Jezus
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te zatwardziałe dusze i pozyskać je dla Boga, 
głoś mój Psałterz”.
Różaniec dominikański
Wypada podkreślić, że nieprzypadkowo mówi 
się we wspomnianym wierszu o pokorze, z jaką 
św. Dominik odmawiał owe „Zdrowaśki”. Jego 
autor był człowiekiem uczonym, władał łaciną, a 
w tamtych czasach  ludzie wykształceni zwracali 
się do Boga raczej słowami Pisma Świętego albo 
Psalmów, natomiast Zdrowaś Maryjo uważa-
no za modlitwę ludzi prostych i dzieci, to jest 
wiernych nieumiejących czytać. Fakt, że osoba 
tak mądra, jak słynny kaznodzieja św. Dominik, 
nie wstydziła się uciekać do tej modlitwy pro-
staczków, napełniał poetę niemałym zdziwie-
niem. W rymach swych zwraca więc uwagę na 
tę właśnie pokorę świętego. Cytowane wyżej 
słowa Maryi skierowane do św. Dominika są 
symbolem i jakby streszczeniem zaszczytnej 
roli, jaka w rozwoju nabożeństwa różańcowego 
przypadła zakonowi dominikanów, który Ona 
raczyła nazwać swoim: Ordo meus.
Życie Maryi
Wiek XVI miał zaznaczyć się jeszcze jednym 
ważnym wydarzeniem. 7 października 1571 r. 
wojska chrześcijańskie pokonały turecką potęgę 
w sławnej bitwie morskiej pod Lepanto. W jej trakcie papież 
– dominikanin św. Pius V trwał pogrążony w modlitwie, 
a wierni odmawiali Różaniec za Różańcem, błagając Naj-
świętszą Maryję Pannę o błogosławieństwo. Nagle papież 
podniósł się z klęczek, podszedł do   okna i proroczo  ogłosił 
zwycięstwo. Później, wyrażając pełne wdzięczności uczucia 
całego chrześcijaństwa, ustanowi on na ten dzień święto 
Królowej Różańca Świętego. Nie pierwszy i nie ostatni raz 
Najświętsza Maryja Panna pokazała wtedy jak miły Jej 
jest Różaniec. 

Któż nie zna Różańca, kto go z czcią i miłością nie odmawia?  
Nie każdemu są jednak znane jego dzieje i to, jak przez pokolenia dodawano do niego  

kolejne ogniwa…

Tysiącletni Różaniec

Cała Ewangelia i całe życie Maryi zamknięte są w Różańcu. 
Odmawiając go, idziemy razem z Nią do Zwiastowania przez 
Betlejem, świątynię jerozolimską, modlitwę w Ogrójcu i 
poniżenie w pretorium oraz niepojętą ofiarę Golgoty do 
nieskończonej chwały Zmartwychwstania i Wniebowstą-
pienia. A w końcu, jakby dla podkreślenia udziału Maryi w 
dziele Odkupienia, docieramy do Jej Wniebowzięcia i Uko-
ronowania, na które zasłużyła sobie całym swoim życiem.

Dominik Jednorowski
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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
 Wikariusze: ks. Jarosław Kalinowski, ks. Mariusz Niedziałkowski;  rezydent: ks. Adam Łosiewski

1309/2020
  Gitana Liszkowska

19/09/2020
  Sylwia Misiukanis i Tomasz Sojka

Odeszli do wieczności:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

U Witold Wilkialis, l. 85,  
Dusznica, 08/09/2020

U Wojciech Pietruszkiewicz, l. 31, 
Sztabinki, 21/08/2020

U Józefa Kamińska, l. 91, Sejny, 21/09/2020
U Kamil Stachurski, l. 43, Sejny, 19/09/2020
U Janina Jasiewicz, l. 88, Radziucie, 21/09/2020

OFIARODAWCY NA REMONT

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy zło-
żyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w Roku 
Pańskim 2020: 
Grygucis Teresa Józef, Sejny, Wileńska
Pieczulis Anna Józef, Sejny, Wileńska
Żynda Maria Franciszek, Sejny, Wileńska
Mackiewicz Katarzyna Zbigniew, Sejny, Wileńska
Lauda Maria Andrzej, Sejny, Żwirki i Wigury 
Klimasara Stanisława Ludwik, Sejny, Żwirki i Wigury 
Klimaniec Pelagia Eugeniusz, Sejny, Żwirki i Wigury 
Czeropscy Dorota Jan, Sejny, Rittlera 
Kaufman Henryka, Sejny, Rittlera
Gilis Romualda Jan, Sejny, Rittlera 
Zianowicz Salomea Edmund, Sejny, Rittlera 
Niechciałkowscy Justyna Janusz, Sejny, Wileńska
Szturgulewscy Daria Paweł, Sejny, Szkolna 
Kisiel Anna Wojciech, Sejny, 11 Listopada 
Palewicz Genowefa Czesław, Sejny, 11 Listopada 
Polkowscy Małgorzata Krzysztof, Sejny, 11 Listopada 

W OSTATNIM CZASIE : Sikorska Janina, Sejny, 11 Listopada 
Woźnialis Helena Józef, Sejny, 11 Listopada 
Woźnialis Biruta Robert, Sejny, 11 Listopada 
Dąbrowscy Anna Jerzy, Sejny, 11 Listopada
Myszczyńscy Stanisława Euzebiusz, Sejny, 11 Listopada
Ruszczewska Marianna, Sejny, 11 Listopada
Ruszczewscy Elżbieta Grzegorz, Sejny, 11 Listopada
Kisiel Krystyna Romuald, Sejny, 11 Listopada
Witkowscy Teresa Czesław, Sejny, Konopnickiej
Waluś Danuta Krzysztof, Sejny, Grodzka
Nubert Danuta, Sejny, Grodzka
Jurkiewicz Henryka Eugeniusz, Sejny, Grodzka
Żółtko Marta Robert, Sejny, Krzywa 
Sojka Danuta Jan, Sejny, Krzywa 
Teodorowscy Halina Marian, Sejny, Konopnickiej
Lewkowicz Ewa Cezary, Sejny, Głowackiego
Januszewicz Marianna, Sejny, Głowackiego
Karpowicz Zofia Marek, Sejny, Głowackiego
Wołukanis Sabina, Sejny, Głowackiego
Mackiewicz Teresa Andrzej, Sejny, Głowackiego
Moroz Czesław, Sejny, Głowackiego 
Jodango Janina, Sejny, Głowackiego 
Gibas Iwona Andrzej, Sejny, Głowackiego 
Waszkiewicz Jadwiga Józef, Sejny, Głowackiego
Greblunas Halina Stanisław, Sejny, Głowackiego 
Rutkowscy Anna Mieczysław, Sejny, Głowackiego 
Ejdulis Anetta, Sejny, Głowackiego 
Skindzier Anna Jan, Sejny, Parkowa
Kutyło Bożena, Sejny, Parkowa
Gwiazdowska Jadwiga, Sejny, Parkowa
Błuszko Małgorzata Stanisław, Sejny, Parkowa 
Derdzikowska Eugenia, Sejny, Parkowa
Niemkiewicz Iwona Tomasz, Sejny, Parkowa
Przeborowscy Krystyna Zenon, Sejny, Konopnickiej
Plesiewicz Mieczysław, Sejny, Konopnickiej
Polens Sylwia Janusz, Sejny, Konopnickiej
Witkowscy Teresa Czesław, Sejny, Konopnckiej
Dźwilewscy Beata Wiesław, Sejny, Konopnickiej 
Charkiewicz Kamila Hubert, Sejny, Konopnickiej
Charkiewicz Grażyna Czesław, Sejny, Konopnickiej
Olszewscy Danuta Jan, Sejny, Konopnickiej
Pawlukiewicz Mirosława Zygmunt, Sejny, Konopnickiej
Tur Teresa Krzysztof, Sejny, Konopnickiej
Szklarz Jolanta Robert, Sejny, Konopnickiej
Brzezińscy Helena Miłosz, Sejny, Konopnickiej
Bruś Elżbieta Edward, Sejny, Konopnickiej
Polens Katarzyna Jarosław, Sejny, Konopnickiej
Kimszal Agnieszka Mariusz, Sejny, Konopnickiej
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INTENCJE MSZALNE  27.IX - 04.X.2020
NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA, 27.IX.
07:00 +Halina Jatkowska (gr)
07:00 +Konstancja +Józef Kuklewicz
08:30 +Antoni Strękowski (26 rocz.)
08:30 +Józef (4 r.) +Robert z r. Milewskich i Rakucewiczów
10:00 Dziękczynna i  o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Kazimierza Raglisa i rodziny
10:00 O błog. Boże, opiekę MB, miłość i zdrowie dla 

Anety i Marcina w 15 rocz. ślubu i ich dzieci
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Weronika (12 rocz.) +Donat (9 rocz.) +Jerzy 

(2 rocz.) Łatwis
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, zdrowie dla Oliwiera w 

rocz. urodzin i Mikołaja
17:30 +Tadeusz Jurgielanis (6mc)
PONIEDZIAŁEK, 28.IX.
06:30 +Halina Jatkowska (gr)
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 +Wacław Dacz i z rodziny
08:00 +Jerzy Krywanis (2 r.)
08:00 +Zygmunt Sojka (6mc)
17:30 +Krzysztof Pierożyński
17:30 +Barbara Strękowska
17:30 +Helena Sidor
WTOREK, 29.IX
06:30 +Leontyna +Michał Walesiuk
08:00 +Halina Jatkowska (gr)
08:00 +Stanisław Pachutko - m. od śm.
08:00 +Alicja Agafonow
17:30 +Michalina +Józef Krzywiccy
17:30 +Bronisław +Eugenia Kuklewicz
17:30 +Zdzisław Koncewicz (4 r.)
17:30 +Bernarda i z r. Ropelów
17:30 +Anna Jakubowska (19 r.) i rodzice
ŚRODA, 30.IX
06:30 +Piotr
08:00 +Jadwiga Motuk (9 r.)
08:00 +Mieczysław Fejfer (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Halina Jatkowska (gr)
17:30 O powrót do zdrowia Józefa Chmielewskiego
17:30 +Stefan Winiewicz (12 r.) 
  +Leonarda i Eugeniusz Sawiccy
CZWARTEK, 1.X pierwszy miesiąca
06:30 +Jadwiga
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Witolda 
  w 60 rocz. urodz.
08:00 +Jadwiga (5 r.) +Jerzy Krakowińscy
17:30 O Boże błog. dla Anieli w 2 r. urodz. i dla rodziny
17:30 +Jadwiga Milewska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Kobyliński (17 r.)
PIĄTEK, 2.X pierwszy miesiąca
06:30 +Halina Klewiec
08:00 +Antoni Dobreńko
16:00 +Sabina +Wacław Sienkiewicz
17:30 +Władysława Jastrzębska (2mc)
17:30 +Regina (9mc) +Andrzej Krzemińscy

SOBOTA, 3.X pierwsza miesiąca
06:30 +Stanisława (23 r.) +Józef (35 r.) Winikajtis 
  +Stefania Marcinkiewicz (40 r.)
08:00 +Witosława +Wincenty +Witold 
  z r. Damulewiczów
08:00 +Józef +Marianna +Anna +Halina +Piotr +Helena
  z r. Przeborowskich i Tomkiewiczów
08:30 EGZEKWIE: +Marianna +Franciszek Chraboł
13:00 CHRZEST: Kornelia Namiotko
17:30 +Jadwiga Madejska (1 r.) +Józef (29 r.)
17:30 +Jerzy Salwecki (8mc)
NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA, 4.X MB RÓŻAŃCOWEJ
07:00 +Konstanty (20 r.) i z rodziny
08:30 +Ireneusz Jarzębski (12 r.)
08:30 +Wacław Jakubowski (2 r.) +Stefania
10:00 +Bożena Stankiewicz (9 r.)
10:00 +Paweł +Witold i dziadkowie
11:30 ODPUST - za parafian (chrzest)
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Anna i Antoni Skrypko
17:30 +Jerzy (27 r.) +Stanisława +Jerzy Wiżlańscy
PONIEDZIAŁEK, 5.X
06:30 +Eugenia +Franciszek Kamińscy
08:00 +Józef Sienkiewicz (4mc)
08:00 +Marek Ołów (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Anna +Stanisław Turowicz
17:30 +Halina Klewiec (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Karolina Klimaniec (19 r.)
17:30 +Ryszard Jakubowski (5 r.)
WTOREK, 6.X
06:30 +Zbigniew Wałukanis (5mc) +Andrzej Łabanowski
08:00 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodz.
08:00 +Szymon Matulewicz (2mc)
17:30 +Alina Ogórkis (3 r.)
17:30 +Piotr Skrypko
17:30 +Anna +Piotr +Franciszek Namiotko 
  +Jadwiga Selwent
ŚRODA, 7.X
06:30 +Aniela +Stefan +Stanisław
08:00 +Konrad (7 r.) +Jerzy +Piotr Roguccy
08:00 +Ludwika +Jan Miszkiel +Julia +Jan Namiotko
17:30 +Jan Milewski (10mc)
17:30 +Regina Ziniewicz (1 r.)
CZWARTEK, 8.X
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 +Mikołaj Nazaruk (30 r.)
08:00 +Józef Rutkowski (3mc)
08:00 +Anna +Piotr Poligrimas
17:30 +Grzegorz Biziewski
17:30 +Grzegorz Buchowski (5mc)
PIĄTEK, 9.X
06:30 +Michał
08:00 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla Kielczan
08:00 +Euzebiusz Myszczyński (3mc)
17:30 +Marian Święcicki
17:30 +Barbara Daniłowicz
SOBOTA, 10.X
06:30 +Genowefa +Wacław Letkiewicz+Antoni +Józef z 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

r. Suchockich
08:00 Obłog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa 

Bartoszewicza
08:00 +Wojciech Pietruszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 
  TV TRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Maria +Eligiusz Pawlukanis
17:30 +Romuald (14 r.) +Leokadia Pawełek
NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA, 11.X.
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jacka z ok. 

urodz. i dla rodziny

08:30 +Adam +Anna Radzewicz
10:00 +Jadwiga +Leonarda +Janusz Obuchowscy 

+Halina Błaszczak 
10:00 +Grzegorz Myszczyński (14 rocz.) 
  +Zofia +Wacław Pietranis
11:30 Za parafian
11:30 Krystyna Makarewicz (9 rocz)
KRASNOWO: +Stanisław Łobik (3 rocz.)
13:00 LT: +Witold Wilkialis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Marianna Brzozowska (1 rocz.)
17:30 +Józef +Anna +Witold Grudzińscy

Dziękujemy Panu Bogu za kończący się miesiąc wrzesień, a przed nami październik - miesiąc modlitwy różańcowej. 
Matka Boża, gdziekolwiek  ukazywała się (Gietrzwałd, Lourdes, La Salette, Fatima) prosiła o tę modlitwę. Różaniec 

to lina ratunkowa do Nieba. Warto różaniec mieć zawsze przy sobie i w chwili wolnej (spacer, jazda samochodem, 
droga do pracy czy do szkoły) przebierać paciorki różańca rozważając tajemnice życia, nauczania, męki, śmierci i 
zmartwychwstania Pana Jezusa, odnosząc tę modlitwę do Boga za wstawiennictwem Matki Najświętszej. Zapraszamy 
na nabożeństwa różańcowe do naszej Bazyliki codziennie po wieczornej Mszy św., w niedzielę o 17.00. Dla dzieci 
Różaniec będzie w środę i piątek o godz. 16.00, młodzież  zapraszamy we wtorek i czwartek o 17.00. 

Święto Matki Bożej Królowej Różańca Świętego przypada 7 października. Od wieków w naszej Parafii był to dzień 
odpustu. Chcemy to kontynuować. Uroczystość odpustowa będzie w niedzielę, 4 października. Suma o 11.30.

Pierwszy tydzień października to zwrócenie naszej uwagi na czwartek - dzień modlitwy za kapłanów i o nowe 
powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego; piątek - to dzień pokuty i żalu za grzechy świętokradztwa, 

braku szacunku dla Najśw. Sakramentu - okazja do spowiedzi przed Mszami rano i po południu od 15.30; Msza św. dla 
dzieci i młodzieży o 16.00. Przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach; sobota - dzień zawierzenia 
Niepokalanemu Sercu Maryi – zapraszamy na wieczorne (po Mszy) nabożeństwo pierwszo sobotnie z medytacją i 
różańcem.

Rodzicom dzieciom klas drugich i trzecich zostały rozdane deklaracje do przygotowania ich dzieci do pierwszej 
spowiedzi i komunii świętej, również rodzicom młodzieży do bierzmowania. Prosimy, aby jak najprędzej wypełnione 

deklaracje powróciły do ks. Mariusza (gdy chodzi o młodzież) i do ks. Adama (gdy chodzi o dzieci). Tylko oddane 
wypełnione deklaracje otwierają drogę przygotowania do przyjęcia tych sakramentów.

Młodzież przygotowująca się w tym roku do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie w niedzielę o 
godz. 16.30, a potem wspólna Eucharystia o godz. 17.30. 

Młodzież zapraszamy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Spotkania odbywają się w piątek o godz. 18.15 
w Domu Parafialnym. 

Chłopców zachęcamy do włączenia się do grona ministrantów. Zbiórki ministranckie są w każdą sobotę o godz. 
9.00 w Domu Parafialnym - opiekunem jest ks. Jarosław. Koło Misyjne dzieci również działa w naszej Parafii, 

spotkania są w trzecią sobotę miesiąca w Domu Parafialnym o godz. 11.00. Opiekunem jest ks. Mariusz. 

Zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca nasz Parafialny Zespół Uwielbienia zaprasza na wieczór uwielbienia połączony 
z wieczorną Mszą św. i adoracją uwielbiającą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zapraszamy dzisiaj po wieczornej 

Mszy św. do włączenia się w tę modlitwę uwielbienia.

Bóg zapłać naszym Parafianom, Dobrodziejom za ofiary na przeprowadzone w tym roku prace remontowe naszej 
bazyliki: ukończony remont ołtarza głównego.  W tej chwili jest rozliczenie tych prac, zbieramy pieniądze na wkład 

własny Parafii, który wynosi 32 tys. złotych. Jest też nowe oświetlenie prezbiterium, a szczególnie ołtarza główne-
go; koszt 15 tysięcy złotych. Przed uroczystościami jubileuszowymi specjalna firma z Bydgoszczy z odpowiednim 
sprzętem dokonała generalnego sprzątania świątyni, zwłaszcza prace na wysokościach polegające na zebraniu 
kurzu i pajęczyn, oczyszczeniu ścian. Koszt tego zadania to 14 tysięcy zotych. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 
Ofiary można składać na konto Parafii lub w kopertach wyłożonych na ławkach przy wyjściu z kościoła. Można 
także składać ofiary za pomocą terminala płatniczego. Co niedzielę przed wejściem do bazyliki stoi ktoś ze służby 
liturgicznej, aby umożliwić wiernyym złożenie ofiary w ten sposób. 

We wtorek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym obchodzone jest święto Świętych Archaniołów: Michała, Ga-
briela i Rafała. W piątek, 2 października, wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze 

pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając nam swoich aniołów, którzy chronią nas 
i nam pomagają. Anioły są przejawem obecności Boga w świecie. Łączą niebo z ziemią. Dlatego korzystajmy z ich 
pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.
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Wrzesień to bolesny czas w naszej historii. Początek II woj-
ny światowej, Polska została napadnięta od Zachodu przez 
Niemcy a od Wschodu przez Związek Sowiecki. Dało to po-
czątek sześcioletniej gehennie, cierpieniu i śmierci milio-
nów Polaków. Nie możemy o tym zapomnieć i jest naszym 
obowiązkiem modlić się za poległych w obronie Ojczyzny i o 
pokój w dzisiejszym świecie. Uroczysta Msza św. w roczni-
cę września 1939 roku odbyła się 14 września w naszej ba-
zylice. Uczestniczyli w niej Goście z Posłem Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Jarosławem Zielińskim na czele, poczty 
sztandarowe, wojsko, służby mundurowe, leśnicy, samo-
rządowcy, nauczyciele, młodzież i nasi Parafianie. Mło-
dzież przygotowała program patriotyczny. Przy pomniku 
Katastrofy Smoleńskiej był Apel Poległych, salwa honoro-
wa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Godnie uczciliśmy 
pamięć o naszych bohaterach, którym droga była nasza 
Ojczyzna i w jej obronie i wolności poświęcili swoje życie.  

81 rocznica napaści 
Sowietów na Polskę
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Bolesna, Pieta

We wnętrzu ozdobionym po bokach ciężkimi, 
barokowymi zasłonami widzimy Matkę Bożą 

i leżące na Jej kolanach małe, suche i nędzne ciało 
Syna. Ciało Chrystusa jest zbroczone krwią i nosi 
ślady strasznej męki. Kontrast pomiędzy przysadzistą 
postacią Madonny i ascetycznie drobnym ciałem 
Syna jest duży i wyraźny. Matka Boska pełna nie-
wypowiedzianego matczynego smutku w milczeniu 
patrzy na martwe ciało 
Syna. Symbolem cierpie-
nia jest wskazujący serce 
Maryi miecz. Kompozycja 
obrazu jest ascetyczna, ko-
lory dobrane oszczędnie, 
wszystko po to aby jak naj-
wierniej oddać niezwykle 
intymną scenę jaką jest 
Pieta. Tak mogę najkrócej 
opisać jeden z najbardziej 
przejmujących obrazów w 
kolekcji, choć tak napraw-
dę dopiero bezpośredni 
kontakt pozwala na indy-
widualny i osobisty odbiór 
tej sceny.
Pozornie wszystko jest w 
tym przedstawieniu jasne. 
Nic bardziej mylnego, co 
mam nadzieję za chwilę 
pokazać. Na początku 
warto uporządkować pewne pojęcia. W XIII stacji 
Drogi Krzyżowej występują wymiennie przedstawie-
nia: Opłakiwania, Zdjęcia z krzyża i właśnie Piety. 
W rzeczywistości między Pietą a Opłakiwaniem 
zachodzi głęboka różnica ideowa. Opłakiwanie lub 
Zdjęcie z krzyża należy bowiem do przedstawień, w 
których Chrystus jako główna osoba występuje na 
pierwszym planie. Pieta natomiast jest przedsta-
wieniem o charakterze mariologicznym akcentujący 
współ-mękę Maryi. Można postawić tezę, że u źródeł 
przedstawień Piety leżał średniowieczny teatr pasyj-
ny i odgrywane w średniowieczu misteria.
Dodatkowo obraz Piety został połączony z typem 

Maryi Bolesnej. Matka Boża Bolesna przedstawiana 
jest  w sztuce najczęściej na trzy sposoby: pod krzyżem 
Chrystusa, z Jego ciałem na kolanach (Pieta) lub 
samotnie z mieczami wbitymi w serce. Często sied-
mioma, gdyż nawiązują do Siedmiu Boleści Maryi. 
Nasz obraz jest więc swoistą kompilacją tematu Piety 
i Matki Bożej Bolesnej z wbitym w serce mieczem. 
Wracając do naszego obrazu, co sprawia, że oglą-

dając sejneńską Pietę czy 
rzeźbę Piety z Krzeszowa 
mamy zupełnie inne od-
czucia i emocje niż po-
dziwiając Pietę Michała 
Anioła? Okazuje się, że w 
obrębie przedstawień piet 
możemy również wyróż-
nić kilka typów: monu-
mentalne, ekspresyjne i 
liryczne, różniące się kom-
pozycją. Nasz wizerunek 
należy do tak zwanego 
typu Piety corpusculum, 
mającej wyraźny charak-
ter mistyczny i ekspresyj-
ny. W Piecie corpusculum 
Chrystus ma wielkość 
dziecka, wyglądając rów-
nocześnie na dorosłego. 
Treścią tej piety jest więc 
wspomnienie Matki, która 

spoglądając na zmarłego Syna, ma w pamięci jego 
dziecięctwo. Trudno o bardziej przejmujący przykład 
cierpienia i rozpaczy matki. Nasz wydawałoby się 
nietypowo namalowany obraz jest więc dokładnym 
powieleniem późnogotyckiego wyobrażenia Piety, co 
było dla mnie zaskakującym odkryciem.
Z czasem pieta z obrazu bólu Matki po utracie Syna 
stała się uniwersalnym symbolem cierpienia człowie-
ka opłakującego bliską osobę.

   Marcin Błaszczyk


