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Błogosławić mnie będą wszyst-
kie pokolenia” (Łk I,48). „Po-

bożność Kościoła względem 
Świętej Dziewicy należy do samej 
natury kultu chrześcijańskiego”. 
Najświętsza Dziewica „słusznie 
doznaje od Kościoła szczególnej 
czci. Już też od najdawniejszych 
czasów Błogosławiona Dziewica 
czczona  jest pod zaszczytnym 
imieniem Bożej Rodzicielki, pod 
której obronę uciekają się w mo-
dlitwach wierni we wszystkich 
swoich przeciwnościach i po-
trzebach. Kult ten, choć całkiem 
wyjątkowy, różni się w istotny sposób od kultu uwielbienia, a jednocześnie jak najbardziej sprzyja 
temu kultowi, który oddawany jest Słowu Wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem Świętym”. Wyraża 
się on w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak 
Różaniec, który jest „streszczeniem całej Ewangelii”.  Z książki: Panie, Błogosław Ten Dom - wybrał Eugeniusz

PRAWDY WIARY ...

 
PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ   

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

12 października Łk 12,39-48  Tylko serce zjednoczone z Jezusem jest w stanie usłyszeć Jego 
słowo wzywające nas do podjęcia konkretnego działania.

19 października Łk 12,54-59   Umiejętność rozpoznania okoliczności życia, w jakich się znajdu-
jemy, ma wynikać z naszej więzi z Jezusem. On bowiem chce prowadzić swoich wiernych przez 
drogi życia. Czy czuję się prowadzony przez Niego?

24 października Łk 13,10-17 Jeśli pragnę dobra, muszę zrozumieć, że jest ono pomnażane, im 
bardziej jest dawane drugiemu człowiekowi.

MARYJA, MATKA KOŚCIOŁA

Panie, nic więcej nie mogę już zrobić!
Wychowałam mojego syna, 
troszczyłam się o niego z całkowitym oddaniem.
Zrobiłam wszystko, co było w mej mocy, 
aby go chronić. Teraz oddaję go w Twoje ręce, 
ufając Twej opiece.
W tej rzece życia chroń go, uwolnij go 
od wszelkiego zła. 

Uwolnij go od żądnego krwi człowieka, od zagubionej kuli, od złoczyńcy. 
Nie pozwól, aby mu się przydarzyło coś złego. 
W imię Jezusa Chrystusa. Amen! Amen!

Modlitwa matki za syna
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Mt 22, 15-21
Faryzeusze odeszli i 

naradzali się, jak by 
podchwycić Jezusa w 
mowie. Posłali więc do 
Niego swych uczniów 

razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Na-
uczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej 
w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie 
oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się 
zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?» Jezus 
przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie 
Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatko-
wą!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten 
obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł 
do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, 
a Bogu to, co należy do Boga».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Czasami usiłuje się dowodzić, że Jezus był działaczem 
politycznym, walczącym przeciwko dominacji rzymskiej 

i władzom, a nawet zaangażowanym w walkę klas. Ale 
obraz Chrystusa polityka, rewolucjonisty, wywrotowca z 
Nazaretu, nie zgadza się z katechezą Kościoła. Utożsa-
miając podstępny pretekst oskarżycieli Jezusa z Jego 
własną postawą – całkiem przecież odmienną – twierdzi 
się, że przyczyną Jego śmierci był konflikt polityczny, 
przemilcza się natomiast Jego wolę poświęcenia się, jak 
też Jego świadomość zbawczej misji. Ewangelie wskazują 
wyraźnie, że dla Jezusa pokusą było to, co mogło wypaczyć 
Jego misję Sługi Jahwe (por. Mt. 4,8; Łk 4,5). Chrystus nie 
podziela stanowiska tych, którzy mieszają sprawy Boże z 
polityką. Odrzuca zdecydowanie stosowanie przemocy. 
Kieruje swoje orędzie nawrócenia do wszystkich, nie wy-
kluczając celników. Perspektywa Jego misji jest o wiele 
głębsza. Polega  na integralnym zbawieniu przez miłość 
przemieniającą i przynoszącą pokój, przez przebaczenie 
i pojednanie. Z drugiej strony nieuległa wątpliwości, że to 
wszystko stawia bardzo duże wymagania przed chrześci-
janinem. Który chce prawdziwie służyć swym braciom 
najmniejszym, wydziedziczonym; jednym słowem, stawia 
to duże wymagania przed wszystkimi, którzy dostrzegają 
w nich cierpiące oblicze Pana. (Przemówienie 28 I 1979)

Jezus w przypowie-
ściach mówił do ar-

cykapłanów i starszych 
ludu: «Królestwo nie-
bieskie podobne jest do 

króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał 
więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, 
lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z 
poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowa-
łem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko 
jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to 
i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, 
a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. 
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał 
wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł 
swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz 
zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i 
zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci 
wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: 
złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. 
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauwa-
żył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do 
niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju 
weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: 
„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w 
ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu 
jest powołanych, lecz mało wybranych».

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

W kontekście przypowieści o królu zapraszającym na 
ucztę weselną swego syna, Jezus uwydatnia poprzez 

analogię do uczty weselnej prawdę o królestwie Bożym, 
którą On sam przynosi na świat. Nowy lud jest przedsta-
wiony jako gość zaproszony na ucztę. Jezus wspomina 
również o odmowie przyjścia na ucztę przez niektórych. 
Przypomina wszystkim zaproszonym, we wszystkich epo-
kach, o potrzebie postawy godnej otrzymanego powoła-
nia, symbolizowanej przez „strój weselny”, w który winni 
być przybrani wszyscy uczestnicy uczty weselnej. Komu 
tej „szaty godowej” brak, zostaje usunięty przez króla, 
czyli przez Boga Ojca zapraszającego na gody weselne 
swego Syna w Kościele.
(Katecheza 11 XII 1991)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA  XXVIII  ZWYKŁA - 11 X 2020 NIEDZIELA  XXIX  ZWYKŁA  - 18 X 2020

Mt 22, 1-14
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K ALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA, 11 X 2020
Słowo Boże: Iz 25, 6-10; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22, 1-14
PONIEDZIAŁEK, 12 X  - bł. Jan Beyzyma, prezb.
Słowo Boże: Ga 4,22-24.26-27.31–5, 1; Łk 11, 29-32
WTOREK, 13 X - bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.
Słowo Boże: Ga 5, 1-6; Łk 11, 37-41
ŚRODA, 14 X - św. Małgorzaty Marii Alacoque, dz
Słowo Boże: Ga 5, 18-25; Łk 11, 42-46
CZWARTEK, 15 X - św. Teresy z Avila, dz, dr K-ła
Słowo Boże: Ef 1, 1-10; Łk 11, 47-54
PIĄTEK, 16 X - św. Jadwigi Śląskiej
Słowo Boże: Ef 1, 11-14; Łk 12, 1-7
SOBOTA, 17 X - św. Ignacego Antiocheńskiego
Słowo Boże: Ef 1, 15-23;  Łk 12, 8-12

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (53)

Franciszek Hłasko, horodniczy połoński, był jednym 
z ważniejszych dobrodziejów dominikanów sejneń-

skich. Dominikanie, z wdzięcznością prezentowali w 
kościele portrety Jerzego Grodzińskiego, Róży Stru-
tyńskiej oraz nagrobny portret Franciszka Hłaski, który 
wisiał na ścianie zakrystii kościoła sejneńskiego. 
Z archiwalnej korespondencji wiemy, że Proboszcz 
Parafii Sejneńskiej Ks. Stanisław Rogowski w 1968 roku 
ofiarował ten portret mgr inż. arch. Przemysławowi 
Markowi Gartkiewiczowi w Warszawie. Po kilku latach, 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku 
upomniał się o portret uważając, że był to cenny 
obiekt malarstwa portretowego i jedyny taki na tym 
terenie. Ks. Rogowski podjął starania odzyskania 
darowanego portretu, korespondując z obdarowa-
nym. Korespondencja miała miejsce w 1974 roku. 
Eksperci w Warszawie zaopiniowali omawiane dzieło 
jako kopię lub falsyfikat z połowy XIX wieku. Tym 
zakończyła się sprawa, a portret Franciszka Hłaski 
pozostał w rękach obdarowanego.  W wydawnictwie 
„Zespół Podominikański w Sejnach” wyd. w 1989 roku 
na str.15 opisano portret Hłaski po prawej stronie  w 
prezbiterium kościoła. Ale 21 lat wcześniej ten portret 
znalazł się w Warszawie u obdarowanej nim osoby i 
do kościoła nie wrócił.       

      Eugeniusz 

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

NAGROBNY PORTRET FRANCISZKA HŁASKI 

NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 18 X 2020
Słowo Boże: Iz 45, 1. 4-6; 1 Tes 1, 1-5; Mt 22, 15-21
PONIEDZIAŁEK, 19 X - Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 2, 1-10; Łk 12, 13-21
WTOREK, 20 X - św. Jana Kantego, prezb.
Słowo Boże: Ef 2, 12-22; Łk 12, 35-38
ŚRODA 21 X - Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 3, 2-12; Łk 12, 39-48
CZWARTEK, 22 X - św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły)
Słowo Boże: Ef 3, 14-21; Łk 12, 49-53
PIĄTEK, 23 X - św. Józefa Bilczewskiego, bpa
Słowo Boże: Ef 4, 1-6; Łk 12, 54-59
SOBOTA, 24 X - św. Antoniego Marii Clareta, bpa
Słowo Boże: Ef 4, 7-16; Łk 13, 1-9
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Eucharystia 
- Uczta Boga

Uczta Boga polega na świętowaniu jedynego wydarzenia, które trwa wiecznie: Eucharystii. W niebie nie będziemy sprawowali 
mszy świętej. Eucharystia jest nam dana tutaj na ziemi. Jezus ustanowił ten sakrament, abyśmy żyli w Jego obecności, 
kiedy jeszcze pozostajemy na ziemskim padole, ale gdy zobaczymy Go twarzą w twarz, Eucharystia nie będzie miała racji 
bytu. Jest ona bowiem sakramentem obecności Chrystusa w okresie Jego fizycznej nieobecności. Sprawia, że już teraz 
żyjemy w Nim, który przebywa w wieczności, sami nadal pozostając osadzeni w czasie.
Eucharystia pozwala nam bowiem połączyć czas, w którym sami się znajdujemy z wiecznością, w której przebywa On. 
Dzięki niej stajemy się współuczestnikami chwały wiecznej. 
Eucharystia łączy teraźniejszość z wiecznością
Upływ czasu, któremu podlegamy, dla niektórych z nas może być bardzo trudnym doświadczeniem. Czy nie ma żadnej 
możliwości, aby uciec przed tym przemijającym czasem? Czy nie ma w tym życiu niczego, co byłoby od niego silniejsze, 
czegoś potężniejszego od przeznaczenia? Owszem, jest Eucharystia. Jezus zapewnił nas, że: „Kto spożywa moje Ciało i 
pije moją Krew, ma życie wieczne” (J 6, 54). Eucharystia nie ma w sobie tylko łaski Bożej, ale samego Dawcę łaski: Jezusa 
Chrystusa. Nie tylko łączy nas z wiecznością, ale daje nam Tego, który jest Wieczny. Za każdym razem, kiedy z wiarą przyj-
mujemy Komunię świętą, wkraczamy w przestrzeń, którą święty Paweł nazywa „pełnią czasów”. Sakramentalnie zjednoczeni 
z Chrystusem, jesteśmy w mistyczny sposób wprowadzeni do wieczności, pomimo tego, że dopiero pielgrzymujemy do 
Niebieskiej ojczyzny. Oczywiście nie przestajemy się starzeć fizycznie, ale nasza teraźniejszość jest już przeniknięta nowy 
światłem. Nie jest już „marnością nad marnościami”, ale zwierciadłem życia wiecznego.
Eucharystia łączy przeszłość z wiecznością
Przeszłość charakteryzują zasadniczo dwie cechy: jest nieodwracalna (wczorajszy dzień nigdy nie powraca) i niemody-
fikowalna (nie sposób wymazać z niej zdarzeń, które miały miejsce). Czy w takim razie jest możliwe przeżywać ten etap 
naszego życia (naszą minioną historię), nie uginając się pod ciężarem wyrzutów sumienia lub nie pękając z dumy z tytułu 
własnych sukcesów? W tym przypadku odpowiedź również znajdujemy w Eucharystii, ponieważ ona ma moc łączyć naszą 
przeszłość z wiecznym miłosierdziem Boga: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19).Podczas sprawowania Eucharystii 
poprzez liturgię mszy świętej uobecnia się ofiara Chrystusa na Golgocie i Jego zmartwychwstanie. Ofiara mszy świętej jest 
sakramentalnym i bezkrwawym ponowieniem złożonej raz w historii ofiary Chrystusa, pomimo, że faktycznie od wydarzeń 
na Kalwarii dzielą nas dwa tysiące lat. Dużo się mówi o uzdrowieniu pamięci. Czy to nie właśnie w komunii eucharystycznej 
może ono nabrać pełnego sensu? Komunia eucharystyczna to wielka chwila w procesie uzdrowienia pamięci! Ona uczy 
nas łączyć naszą historię z historią Jezusa, który przeszedł przez śmierć, abyśmy mogli wraz z Nim zmartwychwstać. Oto 
jak Eucharystia uczy nas przeżywać naszą przeszłość w nadprzyrodzony sposób.
Eucharystia łączy przyszłość z wiecznością
Przyszłość jeszcze przed nami. Z założenia pozostaje nieprzewidywalna i niepewna. Pewnik dla każdego z nas jest tylko 
jeden: umrzemy. Zazwyczaj nie wiemy gdzie ani jak, ani kiedy, ale mamy pewność co do faktu, że prędzej czy później 
opuścimy własne ciało. Nasz czas jest policzony. Czy istnieje na tej ziemi coś, co, bez uciekania się do kłamstwa, mo-
głoby ocalić nas od lęku? Ponownie odpowiedź znajdujemy w Eucharystii, którą Ojcowie Kościoła nazywali „lekarstwem 
na nieśmiertelność”. Liturgia eucharystyczna, karmiąc nas uwielbionym Ciałem Chrystusa, wprowadza nas w obecność 
Tego, który pokonał śmierć i który, jako jedyny, potrafi nam pomóc całkowicie zaakceptować naszą śmiertelną kondycję. 
Oto dlaczego niedziela, jako dzień wyjątkowo związany z odprawianiem Eucharystii jest zwana „Dniem Pańskim”, czyli tak 
samo jak ten bardzo oczekiwany dzień powtórnego przyjścia Chrystusa (paruzja). Dlatego również Eucharystia jest ostatnim 
sakramentem udzielanym umierającym, po spowiedzi i namaszczeniu chorych. Nazywamy ją wiatykiem, (z łaciny via to 
droga), ponieważ jest Chlebem na ostatni odcinek drogi. Eucharystia jest także „wiatykiem”, który pomaga nam podejść do 
przyszłości z sercem oderwanym od spraw tego świata i z siłą potrzebną na Dzień Pański. W niej Królestwo Niebieskie już 
teraz jest tam, gdzie my. Wystarczy uchylić zasłony tego, co widzialne, aby przeniknąć w głąb. To właśnie Biblia nazywa 
wiarą.        (Brat Thomas Joachim)
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Modlitwa o pokój
Maryja mówi o różańcu jako skutecznej mo-
dlitwie, która przynosi pokój tam, gdzie czło-
wiek rozpętał wojny i sam nie potrafi już ich 
powstrzymać. Słowem, różaniec broni przed 
wielkimi niebezpieczeństwami ludzi i narody. 
Jest skuteczną modlitwą, która ratuje  grzesz-
ników przed wiecznym potępieniem, jak rów-
nież pomocą w osiągnięciu nieba. Dowody na 
cudowną moc różańca są niezliczone. W obiet-
nicach, które Matka Boża złożyła bł. Alanowi de 
Rupe, mówiła, że różaniec jest lekarstwem na 
wszelkie dolegliwości 
człowieka i świata. Ci, 
którzy go odmawia-
ją, nie zginą; jest on 
szczególnym znakiem 
Bożego upodobania. 
Różaniec chroni przed 
piekłem, jest błogo-
sławieństwem na czas 
śmierci. W sytuacjach 
po ludzku beznadziej-
nych przynosi nadzieję 
odrodzenia, duchowe 
zwycięstwo. Przez ró-
żaniec można wyprosić 
Boże miłosierdzie, oca-
lenie narodów, pomoc 
w każdym nieszczęściu.

Maryja zwycięża
Wspomnienie Matki 
Bożej Różańcowej ob-
chodzimy na pamiąt-
kę zwycięstwa wojsk 
chrześcijańskich nad 
islamem, który zagra-
żał wtedy całej Europie. 

W czasie pierwszego objawienia trojgu dzieciom w Fatimie Matka Boża prosiła: 
„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”.
Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca 1917 r., na pytanie dzieci, czego od nich 

oczekuje, Fatimska Pani odpowiedziała: „Chcę żebyście codziennie odmawiali różaniec”.

Maryja prosi o różaniec

Słowa jakie słyszy Maryja przy Zwiastowaniu, 
świadczą o tym, że nadszedł czas wypełnienia 

obietnicy zawartej w Księdze Rodzaju… Tajemni-
ca Odkupienia zaczyna się wypełniać. Zwiastun 
Boga Przedwiecznego pozdrawia „Niewiastę”: jest 
nią Maryja z Nazaretu. Pozdrawia Ją ze względu 
na „Potomstwo”, które ma przyjąć od samego 
Boga: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Naj-
wyższego osłoni Cię” (Łk 1,31).
Słowa zaiste przełomowe. Pozdrowienie anielskie 
oznacza początek największych „dzieł Bożych” w 
dziejach człowieka i świata. W tym pozdrowieniu 
perspektywa Odkupienia odsłania się z bliska.
Nic dziwnego, że Maryja – usłyszawszy słowa tego 
pozdrowienia – „zmieszała się”, Bliskość Boga 
Żywego wywołuje zawsze świętą bojaźń. Nic dziw-
nego też, iż zaczęła rozważać, co miałoby znaczyć 
to, pozdrowienie. Słowa Archanioła postawiły Ją 
wobec niezgłębionej Bożej Tajemnicy. Co więcej: 
wciągnęły Ją w głąb tej tajemnicy. Tajemnica ta 
nie może być tylko „przyjęta do wiadomości”. Musi 
być „rozważana” Wciąż na nowo i coraz głębiej. 
Ma ona moc wypełnienia nie tylko życia, ale i 
wieczności. 
I my wszyscy, miłośnicy pozdrowienia anielskie-
go, staramy się uczestniczyć w tym rozważaniu 
Maryi. Staramy się to czynić zwłaszcza wtedy, gdy 
odmawiamy różaniec.

Jan Paweł II

Uczestnictwo 
w rozważaniach 

Maryi
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Jej tragiczny koniec wydawał się przesądzony. 
Przed decydującą bitwą morską na wszyst-
kich statkach odmawiano różaniec. W Rzymie 
trwała procesja bractwa różańcowego. Mimo 
przeważającej siły wroga chrześcijanie od-
nieśli spektakularne zwycięstwo. Na ścianach 
kaplicy wzniesionej ku czci Matki Bożej We-
necjanie wyryli napis: „Nie odwaga, nie broń, 
nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam 
zwycięstwo”. To zwycięstwo przypomina, że 
dla wierzących nie ma spraw przegranych. 
Po II wojnie światowej Austria znalazła się w 

W czasie pierwszego objawienia trojgu dzieciom w Fatimie Matka Boża prosiła: 
„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”.
Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca 1917 r., na pytanie dzieci, czego od nich 

oczekuje, Fatimska Pani odpowiedziała: „Chcę żebyście codziennie odmawiali różaniec”.

Maryja prosi o różaniec
strefie okupacyjnej radzieckiej. Komuniści nie 
ukrywali, że chcą na cały świat nieść sztanda-
ry ateizmu. Austria była łakomym kąskiem ze 
względu na swoje strategiczne położenie Jej 
los zdawał się przesądzony. Franciszkanin o. 
Petrus Pavlicek wezwał swoich rodaków do 
krucjaty różańcowej przeciwko okupantowi. 
Przez siedem lat codziennie jedna dziesiątka 
jego rodaków odmawiała różaniec. W rocznicę 
pierwszego objawienia fatimskiego, 13 maja 
1955 r., oddziały okupacyjne zaczęły opusz-
czać Austrię. Posunięcie to zdumiało cały świat. 

Stygmatyczka Therese Neuman nie miała 
wątpliwości: „To różaniec wybawił Austrię”.
W Polsce jest tylko jedna parafia, z której 
w czasie II wojny światowej nikt nie zginął. 
Żaden Niemiec nie przekroczył nawet jej 
granic, mimo że leży ona zaledwie 70 km 
od stolicy. To Garnek. Parafia wtedy liczyła 
7 tyś. Wiernych. Na wezwanie proboszcza, 
by codziennie przed Najświętszym Sakra-
mentem odmawiać różaniec, parafianie 
odpowiedzieli spontanicznie. Modlitwa 
trwała codziennie przez sześć lat. Odma-
wiano jedną część różańca. Z parafii wielu 
młodych zostało powołanych do wojska, 
nikt z nich jednak nie zginął na froncie. 
Niektórzy trafili do niewoli niemieckiej, 
inni do rosyjskiej, zostali wywiezieni na 
Syberię – wszyscy wrócili do swoich rodzin.
„Ci  którzy zawierzą mi się przez ten róża-
niec, nie zginą” – to jedna z obietnic Matki 
Najświętszej. Ale nie chodzi przecież wy-
łącznie o nas samych, tylko o ratowanie in-
nych, o to, by „zachować nas od ognia pie-
kielnego, zaprowadzić wszystkie dusze do 
nieba, szczególnie te, które najbardziej po-
trzebują miłosierdzia”. Oto nasze zadanie.

Ks. Wojciech Przybylski
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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

27/09/2020 Anna Skindzier

03/10/2020 Kornelia Namiotko

26/09/2020
  Marta Kaufman i Cezary Radzewicz

Odeszli do wieczności:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

U Jan Tomkiewicz, Burbiszki, l. 83,  
zm. 24/09/2020

U Sławomir Luto, Daniłowce, l. 30, 
 zm. 28/09/2020
U Jan Mazewski, Sejny, l. 56, zm. 28/09/2020
U Stanisław Czarniewski, Sejny, l. 73, zm. 29/09/2020
U Danuta Mikłaszewicz, Sejny, l. 59, zm. 30/09/2020
U Celina Marcinkiewicz, Dalny Las, l. 67, zm. 02/10/2020
U Eugenia Nieszczerzewska, Sejny, l. 87, zm. 03/10/2020
U Stanisław Moniuszko, Sejny, l. 73, zm. 05/10/2020

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy zło-
żyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w Roku 
Pańskim 2020: 
Sieńko Agnieszka Paweł, Sejny, Konopnickiej
Nazaruk Dorota Szymon, Sejny, Konopnickiej
Kwaterscy Monika Rafał, Sejny, Konopnickiej
Kwaterscy Irena Józef, Sejny, Konopnickiej
Szymańska Jadwiga, Sejny, Łąkowa
Koncewicz Helena Stanisław, Sejny, Łąkowa
Leonowicz Helena Jan, Sejny, Łąkowa
Ogórkis Grażyna Jan, Sejny, Łąkowa
Jakubowska Janina, Sejny, Łąkowa
Milewska Weronika, Sejny, Łąkowa
Lewończyk Teresa Dariusz, Sejny, Łąkowa
Nowalscy Teresa Ryszard, Sejny, Łąkowa
Krakowscy Teresa Piotr, Sejny, Łąkowa
Turynowicz Melania, Sejny, Łąkowa

W OSTATNIM CZASIE : Kozakiewicz Danuta Krzysztof, Sejny, Emilii Plater
Czeszkiewicz Ewa Henryk, Sejny, Emilii Plater
Szruba Aneta, Sejny, Emilii Plater
Klucznik Teresa, Sejny, Emilii Plater
Stachurska Krystyna, Sejny, Emilii Plater
Szruba Janina Wacław, Sejny, Emilii Plater 
Tarleccy Jolanta Karol, Sejny, Emilii Plater
Kalwejt Jadwiga, Sejny, Emilii Plater
Palanis Danuta Piotr, Sejny, Łąkowa
Kardel Eugenia Sławomir, Sejny, Łąkowa
Supranowicz Teresa, Sejny, Łąkowa
Wojciechowicz Bożena Jarosław, Sejny, Łąkowa
Czarnieccy Joanna Wojciech, Sejny, Łąkowa
Ostrowscy Małgorzata Andrzej, Sejny, Łąkowa
Koncewicz Zofia Krzysztof, Sejny, Łąkowa
Dąbrowscy Alicja Grzegorz, Sejny, Łąkowa
Fiedorowicz Krystyna Marian, Sejny, Łąkowa
Bućkun Marianna Stefan, Sejny, Łąkowa
Litwińscy Anna Andrzej, Sejny, Łąkowa
Zubowicz Anna Józef, Sejny, Emilii Plater
Andruszkiewicz Halina Czesław, Sejny, Emilii Plater
Delnicka Janina, Sejny, Emilii Plater 
Kuczyńska Helena, Sejny, Emilii Plater
Dacz Jadwiga, Sejny, Emilii Plater
Butkiewicz Halina Henryk, Sejny, Emilii Plater
Korzenieccy Małgorzata Rafał, Sejny, Emilii Plater
Koneszko Bożena Lech, Sejny, Emilii Plater
Głembocka Stefania, Sejny, Emilii Plater
Sitek Krystyna Zbigniew, Sejny, Emilii Plater
Szkarnulis Katarzyna Grzegorz, Sejny, Emilii Plater
Koneszko Henryka Czesław, Sejny, Emilii Plater 
Bykas Longina Jan, Sejny, Łąkowa
Dochód Halina Stanisław, Sejny, Łąkowa
Masłowska Renata, Sejny, Łąkowa
Trofimiuk Alicja, Sejny, Łąkowa
Luto Beneturda Marian, Sejny, Łąkowa 
Kosińscy Krystyna Edmund, Sejny, Łąkowa
Gaber Halina Jan, Sejny, Łąkowa
Kaufman Sylwia Marcin, Sejny, Łąkowa
Buchowscy Danuta Grzegorz, Sejny, Łąkowa
Moroz Anna Jan, Sejny, Łąkowa
Namiotkiewicz Anna Marian, Sejny, Łąkowa
Pietruszkiewicz Helena, Sejny, Łąkowa
Masłowscy Elżbieta Tomasz, Sejny, Łąkowa
Szlaużys Halina, Sejny, Łąkowa 
Zachariasz Krystyna Wacław, Sejny, Jeziorna 
Dochód Halina Jerzy, Sejny, Łąkowa 
Gerwel Teresa Mirosław,Łumbie 
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INTENCJE MSZALNE  11 - 25.X.2020
NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA, 11.10.2020 
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jacka 
  z ok. urodzin i dla rodziny
08:30 +Adam +Anna Radzewicz
10:00 +Grzegorz Myszczyński (14 rocz) 
  +Zofia +Wacław Pietranis
10:00 +Jadwiga +Leonarda +Janusz Obuchowscy
  +Halina Błaszczak
11:30 Za parafian
11:30 +Krystyna Makarewicz (9 rocz.)
12:00 KRASNOWO: +Stanisław Łobik (3 rocz.)
13:00 LT: +Witold Wilkialis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Marianna Brzozowska (1 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 12 października 2020 
06:30 +Sławomir Luto
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Zenon Miszkiel (2mc)
08:00 +Wojciech Domoracki 
  +Janina +Stanisław Piotrowscy
17:30 +Zofia Sienkiewicz (4mc)
17:30 +Tadeusz Przeborowski (10mc)
17:30 +Zbigniew Chabrewicz (5mc)
WTOREK, 13 października 2020 
06:30 +Marianna Koźlak (10mc)
08:00 +Eugenia Piotrowska
08:00 +Wiesław +Wiktoria +Kazimierz 
  i z r. Dąbrowskich
08:00 +Józef +Maria +Aleksander z r. Węgrzynowi-

czów +Henryka i z r. Pachuckich +Maria +Antoni 
+Józef +Aniela z r. Nejmanów

17:30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
17:30 +Anna (25 rocz.) +Leon Mazur
ŚRODA, 14 października 2020 
06:30
08:00 +Józef Leończyk (2 r.)
08:00 +Jadwiga +Aleksander Andruszkiewicz 
  i z r.Stankiewiczów
08:00 +Marianna Bilińska (7mc)
08:00 +Jan Budzejko (2 rocz.)
17:30 +Jarosław Fidrych
17:30 +Zofia Sidorowicz (5mc)
CZWARTEK, 15 października 2020 
06:30 Za wstawiennictwem MB i św. Michała Arch. o 

Boże błog. i zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 +Józef Woźnialis (7mc) i rodzice
08:00 +Henryk Makarewicz (3 r.)
08:00 +Karol Jarzębowicz (9mc) +Leokadia
15:00 W int. rodziców, którzy utracili swoje nienaro-

dzone dziecko, martwo urodzone
17:30 +Helena (10 r.) +Wincenty Anuszkiewicz
17:30 +Anna +Bronisław Dobuszyńscy 
  +Zofia +Stanisław Miszkiel
PIĄTEK, 16 października 2020 
06:30 +Sławomir Luto
08:00 +Danuta Moroz (11mc)
08:00 +Wincenty +Anna +Mateusz Miszkiel
08:00 +Michalina Gilis +Józef Popiel, rodzice 
  i z r. Lewkiewiczów
17:30 +Janina +Antoni +Henryk +Roman Dziczkowscy

17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-
wie dla Teresy i rodziny

SOBOTA, 17 października 2020 
06:30 +Zofia Chowaniec
08:00 +Czesław +Aleksandra i z r. Sadłoniów i Stępniów
08:00 +Kazimierz Kujawski (7 r.)
17:30 +Jadwiga Koncewicz
17:30 +Jarosław Fidrych (2mc)
17:30 +Jerzy Makowski (6mc)
17:30 +Marian (4 r.) +Anna Masianis
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 18.10.2020 
07:00 +Jan Tomkiewicz
08:30 +Borys Kasjanow (10 rocz.)
08:30 +Eugeniusz Luto (17 rocz.)
10:00 +Robert Czeszkiewicz
10:00 +Janusz Jagłowski (7 rocz)
11:30 Zlot Motocyklistów: O błog. Boże, opiekę MB i 

bezpieczną jazdę
12:00 KRASNOWO: +Jan i z r. Marcinkiewiczów
13:00 LT: +Bronisława +Wincenty Zabłoccy +Józef
17:30 +Witold (2 r.) +Halina Lewkiewicz
PONIEDZIAŁEK, 19 października 2020 
06:30 +Marianna +Antoni Korenkiewicz
08:00 +Zuzanna Bednarska
08:00 +Jan (13 r.) +Anna (7 r.) Krusznis
08:00 +Helena (9 r.) +Witold Skrypko
17:30 +Edward +Pelagia +Antoni  Olejniczak
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz (5mc) i z r. Czernialisów
WTOREK, 20 października 2020 
06:30 +Bronisław Jasiewicz, rodzice i z r. Cyruszysów
08:00 O Boże błog. i opiekę MB i miłość 
  dla  Katarzyny i Jakuba na nowej drodze życia
08:00 +Magdalena Sojko (7mc)
08:00 +Kamil Stachurski (miesiąc od pogrzebu)
15:00 O błog. Boże na początek remontu klasztoru i 

poświęcenie dębu papieskiego
17:30 +Teresa Folwarczny +Franciszek +Genowefa 

Kondratowicz
17:30 +Marian Ciszewski (4 rocz.)
ŚRODA, 21 października 2020 
06:30 
08:00 O błog. Boże, opiekę MB, ulgę w cierpieniu  i 

zdrowie dla Danuty
08:00 +Stanisław Miszkiel (1 rocz.)
08:00 +Józef Andrejczyk (3mc)
17:30 +Jan Oskroba (20 rocz.)
17:30 +Łukasz Gulan (9mc)
CZWARTEK, 22 października 2020 
06:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i 

zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
08:00 +Marianna Milewska +Stanisława +Władysław
08:00 +Witalis Bartnik (1 r.)
17:30 +Stefan (31 rocz.) +Zofia Winiewicz
17:30 +Wojciech Perwejnis (18 r.)
17:30 +Leonarda Randzio
PIĄTEK, 23 października 2020 
06:30 +Stanisław +Kazimiera +Wacław +Dominik 
  i z r. Misiewiczów +Helena Auron
08:00 +Jadwiga +Antoni +Jan +Józef i z r. Staśkielów
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08:00 +Aniela +Gedymin i z r. Boraczewskich i 
Radzewiczów

17:30 +Mieczysław Strzyżykowski
17:30 +Józefa Kamińska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Janina Jasiewicz (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 24 października 2020 
06:30 +Jan Tomkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Genowefa Gibas (1 r.)
08:00 +Bronisława Kwaterska (8mc)
11:00 LT: egzekwie: +Jan +Witalia Lewkiewicz
13:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Zofii i Lecha Kuklewiczów w 60 r.ślubu i 
dla rodziny

17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 
dla Genowefy i Wacława w 53 rocz. ślubu i dla rodz.

17:30 +Czesława +Wacław +Bożena +Zbigniew 
  z r. Gryniewiczów
17:30 +Henryk Biziewski (6 rocz.)
NIEDZIELA XXX ZWYKŁA, 25.10.2020 
07:00 +Zofia +Józef Rutkowscy
08:30 Dziękczynna za plony i błog. Boże dla Posejanki
08:30 +Aniela +Józef +Anna +Jadwiga +Andrzej 
  z r. Gausów
10:00 +Szczepan i z r. Brunejko
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Julia +Ignacy +Jerzy +Maria Boraczewscy
17:30 +Helena (12 rocz.) +Józef Krupińscy
17:30 +Helena Krupińska (12 rocz.) +Józef

1W dzisiejszą niedzielę kolejny raz obchodzimy Dzień Papieski. Przy kościele zbierane są ofiary na Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, czyli na fundację stypendiów dla młodzieży zdolnej, pracowitej, a pochodzącej z ubogich rodzin, aby 

mogła się kształcić, rozwijać i formować na ludzi mądrych, wierzących i odpowiedzialnych za losy Kościoła i Ojczyzny. 

2W piątek, 16 października (liturgiczne wspomnienie Świętej Jadwigi Śląskiej) – 42 rocznica powołania Świętego 
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę papieża Polaka, a jednocześnie pro-

simy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze. Wspomnienie liturgiczne św. Jana 
Pawła II obchodzić będziemy we czwartek, 22 października, a więc w dniu rocznicy inauguracji Jego Pontyfikatu.

3Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela obchodzić będziemy w środę, 14 października. Wspierajmy na-
uczycieli i wychowawców naszą życzliwością, a przede gorącą modlitwą. Zapraszam na Mszę Świętą o godz.  17.30 

w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej parafii. Szczególnie 
będziemy ich polecać  podczas Różańca po Mszy św., o jego poprowadzenie poproszę nauczycieli.

4Dzień Dziecka Utraconego obchodzimy we czwartek, 15 października, w liturgiczne wspomnienie Świętej Teresy 
od Jezusa. Ma on nam przypominać, że często rodzice, którzy odprowadzili swoje dziecko do bram wieczności, 

nie zawsze oczekują jakiegoś specjalnego pocieszenia, ale potrzebują naszej modlitwy, która pomoże im przetrwać 
niezwykle trudny czas. Zapraszamy rodziców, którzy utracili swoje dziecko martwo urodzone, kobiety, które doznały  
poronienia na Mszę św. w ich intencji o godz. 15.00. Po Mszy św. na cmentarzu dokonamy pochówku dzieci martwo 
urodzonych w kwaterze dla dzieci (stary cmentarz).

5W październiku zapraszamy na Różaniec do bazyliki codziennie po Mszy św. wieczornej, w niedzielę o 17.00. Dzieci 
zapraszamy w środę i piątek o 16.00, a młodzież we wtorek i czwartek o 17.00. Wszystkich serdecznie zapraszam. 

6 Niedziela, 18 października w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy 
się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje 

powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, 
abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia 
nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i 
zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, modlitewnie i materialnie.

7Dzień szczególnej modlitwy za Służbę Zdrowia przypada 18 października, w święto św. Łukasza, a więc w niedzielę. 
Prosimy o modlitwę za lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, salowe i całą administrację. Niech św. Łukasz 

wyprasza łaskę mocnej wiary, wytrwałości, cierpliwości i samarytańskiej troski o każdego chorego.

8 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 głównego; 
koszt 15 tysięcy złotych. Przed uroczystościami jubileuszowymi specjalna firma z Bydgoszczy z odpowiednim sprzę-
tem 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. 

9Badania USG Doppler przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, nerek, płuc, stawów, piersi oraz 
echo serca odbędą się 20 października, we wtorek w Przychodni przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach. Badania 

są odpłatne, cena jednego badania wynosi 55 zł. Rejestracja wyłącznie telefoniczna: 87 5669040.
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2 grudnia 1875 roku powołano Towarzystwo Ochotnicze do Gaszenia Ognia w Sejnach. Bogata i długa historia,  za-
tem  warto ją nie tylko wspominać, ale i czcić. Stąd obchody w tym roku okrągłego Jubileuszu. Organizatorem jest 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach, która jest bezpośrednim spadkobiercą Towarzystwa Pożarniczego. Obcho-
dy jubileuszowe odbyły się w sobotę,  26 września. Była Msza św. dziękczynna ze sztandarami, orkiestrą i chórem, 
odznaczenia zasłużonych i występy artystyczne z doskonałą zupą strażacką. Jednym slowem... udany Jubileusz.

145 rocznica Towarzystwa 
Pożarniczego

Foto: Monika Gryguć, KSM



Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1, tel:  87 5162141.
Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach. 
Teksty zamieszczamy na prawach honorowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów oraz zmian tytułów.www.sejny.diecezja.elk.pl

SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Dzikowska

Omawiając kolejny obraz Matki Boskiej Dzi-
kowskiej chciałbym rozpocząć od dygresji na 

temat pasji. Szukając materiałów o tarnobrzeskiej 
patronce natrafiłem na książkę autorstwa dwóch 
tarnobrzeżan Piotra Czepiela i Piotra Dumy pt. 
„Tarnobrzeskie Ślady, tom 3”. Książka jest w całości 
poświęcona kultowi Matki Bożej Dzikowskiej. Sami 
autorzy pierwotnie planowali napisać jedynie arty-
kuł o tarnobrzeskim świę-
tym obrazie, jednak pasja 
i zaangażowanie sprawi-
ły, że powstała piękna, 
bogato ilustrowana książ-
ka. Autorzy przemierzyli 
prywatnym samochodem 
ponad 5 tys. km i dotarli 
do ponad 90 wizerunków 
Matki Boskiej Dzikow-
skiej rozsianych po całej 
Polsce. Oprócz historii ob-
razu, w książce znajdują 
się zdjęcia, dokumenty z 
koronacji obrazu, stare re-
lacje prasowe. Są w końcu 
prezentowane zdjęcia ko-
pii obrazu dzikowskiego 
podzielone na te znajdu-
jące się w kościołach, ka-
plicach i muzeach. Całość 
jest bogato ilustrowana i 
opatrzona obszernymi 
fragmentami dzieła o. 
W. Święckiego „Wonność 
Róże Jerychonskiey” z 1686 roku. Książka powstała z 
pasji i jak mówią sami autorzy z chęci popularyzacji 
klasztoru dominikańskiego w Tarnobrzegu. Autorzy 
bardzo ucieszyli się z informacji, że kolejne nieznane 
im wizerunki dzikowskie są publicznie prezentowa-
ne w „Siewcy”.
Wracając do naszego dzisiejszego obrazu, dzięki 
książce „Tarnobrzeskie Ślady” i tytanicznej pracy 
autorów możemy dziś odkryć wiele informacji o 
naszym obrazie. Przede wszystkim to, że autorem 

tego obrazu jest Wincenty Chrząstkiewicz znany 
malarz żywiecki. Wskazuje na to porównanie z 
obrazem z Muzeum Etnograficznego w Krakowie. 
Wiemy również, że obraz pochodził ze Starej Wsi 
koło Bielska-Białej. Niezwykle ciekawy jest podpis 
pod obrazem: „Cudowne Objawienie N. Maryi Pan-
ny w Dzikowie w Polszcze Cyrkule Sondomierskim 
u Dominikanów R:P:1675.”. Pojęcie „cyrkuł” ozna-

czało jednostkę admini-
stracyjną (odpowiednik 
dzisiejszego powiatu) w 
Galicji po I i III rozbio-
rze Polski w latach 1772–
1867. Cyrkuł Sandomier-
ski istniał w 1796–1803, 
potem wchłonięty przez 
inny. Występowanie ter-
minu „cyrkuł” wskazuje 
na prawdopodobny czas 
powstania obrazu – lata 
60-te XIX w. Od strony 
malarskiej w obrazie 
zwraca uwagę dopraco-
wanie szczegółów i pięk-
nie dobrana kolorystyka. 
Jest to kolejny przykład 
żywieckiego stylu, jakże 
innego od często taśmo-
wej produkcji warsztatów 
częstochowskich.
Na koniec ostatnia, naj-
nowsza historia związana 
z tym obrazem. Jak donosi 

„Gość Niedzielny” – dodatek sandomierski z lutego 
2020 roku, bardzo podobny obraz został zakupiony 
w domu aukcyjnym przez Muzeum Historyczne 
Miasta Tarnobrzega. Po uroczystej prezentacji ob-
razu dyrektor muzeum zadeklarował, że zakupiony 
obraz zawiśnie w zamkowej kaplicy czyli miejscu 
skąd wyszedł w drugiej połowie XVII wieku. Z tym 
większą przyjemnością prezentujemy ten piękny 
wizerunek w sejneńskim „Siewcy”.
   Marcin Błaszczyk


