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Bojaźni Bożej
To wszystko,

czego 
potrzebujesz!

„I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, 
którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. 

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, 
uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie 

- wraz z wszelką złością.”  Ef 4,30-31
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OTO MATK A T WOJA
Jak przyjmować niezrozumienie ze strony świata? Tylko wpatrując się w Jezusa. Dziękuję, Panie, za 
łaskę wiary, za to, że jestem wybrany przez Ciebie. Prowadź mnie takimi drogami, bym innym pomagał 
odkrywać, co znaczy trwać z Tobą.

16 maja Mk 14,22-25 Udział we Mszy św. i karmienie się Najdroższym Ciałem i Krwią Jezusa jest dla mnie 
największym szczęściem mojego życia. Komunia święta staje się dla mnie momentem zjednoczenia z Nim. 
Jezu, chcę, abym nie żył ja, lecz żebyś Ty żył we mnie całym.
23 maja Mt 28,16-20 Nad każdym z nas zostało wezwane Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego w czasie Chrztu. 
Staliśmy się uczestnikami Bożego życia. Wezwani do budowania jedności i miłowania drugiego człowieka.
29 maja Mk 10,32-45 Mam zająć ostatnie miejsce, stać się sługą wszystkich. Znam wagę tego Jezusowego 
wymagania. Nie boję się prosić. Jezu, wspomagaj mnie łaską, bym był gotowy tak czynić.

PRAWDY WIARY

który wskrzesił Jezusa z martwych: przyjął Go 
przez swojego Ducha, darmowo obdarzając Go 
życiem na wieki, na zawsze. Toteż zmartwych-
wstanie nie jest jedynie własnością Jezusa, nie 
jest czymś, co On chce zatrzymać dla siebie, 
lecz jest ono momentem Jego dialogu z Bo-
giem. Poprzez zmartwychwstanie Bóg objawia 
jako prawdziwy Ojciec, który Jezusa wskrzesił 
(por. Rz 4,24). Jezus jest Mesjaszem, Synem 
Bożym, ponieważ przyjął Jezusa do swojego 
Życia (Ducha), podnosząc Go z martwych. 
Pascha jest więc wyrazem Boskiej komunii i jej 
pełnią, jest pełnym objawieniem Ojca. Bóg nie 
obdarza swoim Życiem (Duchem) kogokolwiek, 
jakiegoś księcia czy króla, ale Jezusa ukrzyżo-
wanego.
Wszystko osiąga swój szczyt w Duchu Świę-
tym, w doświadczeniu miłości, intymnej więzi i 
powszechnej komunii, które wypływają z wyda-
rzenia Paschy. Zmartwychwstanie nie przynależy 
tylko do Ojca, tym bardziej nie jest osobistą wła-
snością Jezusa, lecz głębią i pełnią ich spotkania 
w Duchu, które otwiera się na wszystkich ludzi we 
wszystkich czasach. Idąc w tym kierunku możemy 
dodać, że zmartwychwstanie Jezusa utożsamia się 
z rozlaniem się Ducha Bożego (immanencja tryni-
tarna), które wyraża się i ukazuje w samej dziejo-

wej wędrówce (w misji i powszechnej wspólnocie 
chrześcijan). Kościół, który pierwsi chrześcijanie 
uważali za cel powszechnej ziemskiej pielgrzymki 
ludów, staje się dzięki Duchowi Świętemu punktem 
wyjścia otwartej dla każdego narodu drogi misyjnej. 
Gdzie wydawało się, że historia już się skończyła, 
tam zaczyna się naprawdę czas Ducha, paschalna 
misja wierzących.

Z książki Wierzę

U początku stoi 
Bóg Ojciec,

jako prawdziwy Ojciec, który Jezusa wskrzesił 
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J 20,19-23

Wieczorem w dniu 
zmartwychwsta-

nia, tam gdzie przeby-
wali uczniowie, drzwi 
były zamknięte z obawy 
przed Żydami. Przyszedł 

Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A 
to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 
zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powie-
dział: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 
im zatrzymane». 

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Czy wy otrzymaliście Ducha Świętego? Czyście Go 
„wzięli”? Czy wiecie dobrze, co oznacza otrzymać i 

wziąć Ducha? Pamiętajcie o tym, co w naszym życiu już 
się sprawdził, właśnie mocą tych słów Jezusa. Pamiętaj-
cie szczególnie o sakramentach chrztu i bierzmowania, 
eucharystii, w których zostaje udzielony lub wzrasta dar 
Ducha. Pamiętajcie jeszcze i o tym, że Duch jest darem, 
który się otrzymuje, który zawsze wymaga modlitwy; to 
przy jej pomocy przygotowujemy się do przyjęcia go w 
sposób należyty. Otrzymujemy Ducha Świętego, abyśmy 
rzeczywiście uczestniczyli w Zmartwychwstaniu Chry-
stusa, ono bowiem jest kamieniem węgielnym Jego po-
słannictwa i naszego udziału w nim. Homilia, 18 IV 1982

Jezus ukazawszy się 
Jedenastu powie-

dział do mich: «Idźcie 
na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu. Kto uwierzy 

i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki to-
warzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, 
nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i 
jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na 
chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie». Po 
rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i za-
siadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię 
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły.

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Świadectwo niezliczonych zwiastunów wiary poniosło 
orędzie Chrystusa poprzez wieki do wszystkich czę-

ści świata. Jeszcze dzisiaj potrzeba wielkich wysiłków, 
aby rzeczywiście dotarło ono do wszystkich ludzi. Ale 
jednocześnie również chrześcijanie w krajach już chrze-
ścijańskich są jak nigdy dotąd wezwani do uczynienia 
wszystkiego, aby wiara i wierność Chrystusowi u nich 
samych nie zanikły, lecz aby się zbudziły do nowego 
życia. Cały czas tak zwany chrześcijański kontynent 
europejski potrzebuje dziś ponownej ewangelizacji. Kto 
przyjmuje chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, zobo-
wiązuje się do pójścia za Chrystusem i dawania temu 
świadectwa całym swoim życiem, również zawodowym.  
Homilia 23 VI 1988

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 16.05.2021 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 23.05.2021

Tomasz a’Kempis - 
 O Naśladowaniu Chrystusa

MOC SŁOWA
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 16.05.2021

MOC SŁOWA
Mk16,15-20

1.	Strzeż	się,	jak	tylko	możesz,	ludzkiego	zgiełku,	bardzo	
bowiem	szkodzi	gadanie	o	sprawach	błahych,	nawet	gdyby	
wypływało	z	najlepszych	intencji.	Szybko	owieje	nas	pustka	
i	schwyta	w	swe	sidła.	Jakże	często	wolałbym	milczeć	i	nie	
przebywać	wśród	ludzi.	Ale	czemuż	to	tak	chętnie	gadamy	i	
wdajemy	się	w	rozmowy,	jeśli	tak	rzadko	udaje	nam	się	bez	
skazy	sumienia	wrócić	do	swojej	ciszy?	Dlaczego	tak	chętnie	

mówimy,	że	w	wymianie	zdań	szukamy	pociechy	i	chcieliby-
śmy	w	ten	sposób	ulżyć	sercu	zmęczonemu	rozmyślaniem?	A	
przecież	wolimy	rozmawiać	i	myśleć	o	tym,	co	lubimy	i	czego	
pragniemy,	niż	o	tym,	co	jest	nam	przykre.
2.	Ale	niestety!	Jakże	to	wszystko	daremne!	Bo	zewnętrzne	
uciechy	powodują	tylko	utratę	prawdziwej	Bożej	pociechy.	Dla-
tego	czuwajmy	i	módlmy	się,	aby	czas	nie	przepływał	przez	
nas	daremnie.	Jeżeli	trzeba	mówić,	mówmy	o	tym,	co	ważne.	
Niedobre	przyzwyczajenie	i	niedbalstwo	przyczyniają	się	do	
tego,	że	źle	pilnujemy	naszego	języka.	A	przecież	rozmowa	o	
sprawach	ducha	może	pomóc	naszemu	rozwojowi,	zwłaszcza	
gdy	ludzie	bliscy	sobie	duchem	i	myślą,	rozmawiają,	łączą	się	
wzajemnie	w	Bogu.	
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Wspomnienia pielgrzyma (4)

Nasza pielgrzymka ruszyła w dalszą drogę, na północny wschód 
w Alpy francuskie. Górską drogą pięliśmy się wzdłuż wąwozu 

La Sezja na przełęcz między górami. Tu na wysokości 1800 m. n. p. 
m. zbudowano sanktuarium, na pamiątkę objawienia Matki Bożej 
dwojgu biednych dzieci góralskich. Wydarzenie miało miejsce 
dnia 19 września 1846 roku, siedemnastoletni Maksymin Giraud i 
piętnastoletnia Melania Calwat paśli, jak każdego dnia krowy na 
łąkach przełęczy. W południe, gdy dzieci usłyszały głos dzwonu 
kościółka w wiosce, głos który echem rozchodził 
się po górach, napoili swe krowy w źródełku dla 
bydła, Następnie pognali je na łąkę, sami zaś zjedli 
swój skromny posiłek i odpoczywali. W pewnym 
momencie chłopiec pierwszy ujrzał ognistą kulę, 
z której wyłoniła się postać siedzącej kobiety z 
twarzą w dłoniach. Dzieci zrazu przestraszone na-
głym zdarzeniem, uspokoiły się, gdy „Piękna Pani 
„ powiedziała do nich: zbliżcie się moje dzieci, nie 
bójcie się, przychodzę tutaj, aby wam przekazać 
wielką nowinę… Tak opisano jedno z objawień, 
obok tak znanych jak w 1858 roku w Lourdes, czy 
w 1917 roku w Fatimie. Tu w La Salette Najświętsza 
Maryja Panna ukazała się dwojgu dorastających 
dzieci, przekazując im orędzie do ludu. Dzieci za-
pamiętały słowa orędzia, oraz fakt, że Pani płacząc 
skrywała twarz w dłoniach. Treść orędzia, jego przesłanie zostało 
dokładnie opisane. 

Na przełęczy zbudowano dużą Bazylikę Matki Bożej, a dla upa-
miętnienia wydarzenia z 19 września 1846 roku postawiono 
zespół � gur z brązu. Pierwsza � gura, to Matka Boża siedząca 
z twarzą w dłoniach, nazwana płaczącą. Nieco dalej trzy po-
stacie, Matka Boża która stoi, a przed nią dwoje dzieci Melania 

i Maksymin. Figury wyobrażają moment przekazywania orędzia. 
Ostatnią � gurą ustawioną wyżej na stoku w kierunku bazyliki, jest 
� gura Matki Bożej na cokole i wyobraża moment wstępowania 
do nieba, tak jak to widziały dzieci w dniu objawienia. Całość 
jest ogrodzona metalowym parkanem. Obok � gury Matki Bożej 
płaczącej tryska źródełko, które przed objawieniem było ob� te 
w wodę tylko wiosną, teraz od ponad stu osiemdziesięciu lat jest 
stałym zdrojem. Piliśmy wodę z tego źródełka. 

Uczestniczyliśmy w Mszy św. w Bazylice Matki Bożej, powie-
rzyliśmy tu nasze troski. Jako wotum od grupy pielgrzymów 
o� arowaliśmy Matce Bożej bursztynowe korale. W Polsce czcimy 
Matkę Bożą Saletyńską od ponad stu trzydziestu lat. W Dębowcu 
koło Jasła, znajduje się kościół i kaplica z � gurą Matki Bożej 
Płaczącej oraz kalwaria Saletyńska. 

Eugeniusz Klimaniec

NIEDZIELA 16.05. - UR. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 4,1-13; Mk 16,15-20;
PONIEDZIAŁEK 17.05.
Słowo Boże: Dz 19,1-8; J 16,29-33;
WTOREK 18.05.
Słowo Boże: Dz 20,17-27; J 17,1-11a;
ŚRODA 19.05.  WSP. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
Słowo Boże: Dz 20,28-38; J 17, 11b-19;
CZWARTEK 20.05.  WSP. ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY
Słowo Boże: Dz 22,30;23,6-11; J 17, 20-26;
PIĄTEK 21.05.
Słowo Boże: Dz 25,13-21; J 21, 15-19;
SOBOTA 22.05.  WSP. ŚW. RITY Z CASCIA
Słowo Boże: Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25;

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 23.05
Słowo Boże: Dz 2,1-11; Ga 5,16-25; J 15,26-27;16,12-15;
PONIEDZIAŁEK 24.05.  ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA
Słowo Boże: Rdz 3,9-15. 20; Dz 1,12-14; J 19,25-27;
WTOREK 25.05
Słowo Boże: Syr 35,1-12; Mk 10,28-31;
ŚRODA 26.05.  WSP. ŚW. FILIPA NEREUSZA
Słowo Boże: Syr 36,1. 4-5a.10-17; Mk 10, 32-45;
CZWARTEK, 27.05.  ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA 

NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
Słowo Boże: Jr 31,31-34; Hbr 5,8-9; Mk14,22-25;
PIĄTEK 28.05 
Słowo Boże: Syr 44,1.9-13; Mk 11,11-25;
SOBOTA 29.05.  WSP. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
Słowo Boże: Syr 51,12-20b; Mk 11,27-33;

kościółka w wiosce, głos który echem rozchodził 

bójcie się, przychodzę tutaj, aby wam przekazać 



5Nr 10(370)/2021

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz para� i

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Uroczystość	Wniebowstąpienia	Pana	Jezusa	uświadamia	nam,	że	Chrystus	uwielbiony,	przebywający	z	Bogiem	jest	równocześnie	z	nami	przez	wszystkie	dni,	aż	do	skończenia	świata.	Żyje	w	Kościele,	nieustannie	uobecnia	
się	w	czasie	każdej	Eucharystii.	Przyjęcie	tej	prawdy	pomaga	nam	trwać	w	dziękczynieniu	i	uświęcać	codzienność.

2Nabożeństwa	majowe	codziennie	o	godz.	17.00,	także	w	niedzielę.	Zorganizujmy	też	„majowe”	w	domu,	w	rodzinie	
-	ważne	to	jest	dla	rozbudzenia	pobożności	maryjnej	zwłaszcza	wśród	dzieci	i	młodzieży.	Stosowne	też	będzie	

„majowe”	na	wioskach,	przy	krzyżu	czy	kapliczce.	W	maju	zachęcamy	mieszkańców	wiosek	do	zorganizowania	
Mszy	św.	przy	krzyżu	z	modlitwą	o	błogosławieństwo	dla	rodzin,	zasiewów	i	dobytku.	Ponieważ	w	tym	roku	nie	
było	kolędy,	potraktujmy	te	spotkania	trochę	jak	„kolędowe”	spotkanie	wspólne	na	Eucharystii	przynosząc	na	nią	
krzyż	z	domu,	czy	święty	obraz	np.	z	wizerunkiem	Matki	Bożej.	Jak	dotąd	jedyne	zainteresowanie	jest	z	Posejanki	
(24	maja	godz.	19.00)	i	Sankury	(16	maja),	drodzy	-	nie	lękajmy	się,	zaprośmy	Chrystusa	do	swojej	wioski,	niech	On	
będzie	Waszym	bogosławieństwem,	a	Eucharystia	za	Was	jest	najpiękniejszym	znakiem	Jego	obecności.	Czekamy	
na	Wasze	zaproszenie.	Ustalcie	dzień	i	godzinę	a	my	się	dostosujemy.

3Dzieci	klas	trzecich	przygotowują	się	do	pierwszego	pełnego	udziału	w	Eucharystii.	Uroczystości	odbędą	w	czte-
rech	grupach:	kl.	IIIA	-	29	maja;	kl.	IIIB	-	5	czerwca;	kl.	IIIC	-	12	czerwca;	dzieci	z	Krasnowa	i	Poćkun	-	19	czerwca.	

Uroczystości	będą	w	sobotę	o	godz.	11.00;	Odbywają	się	spotkania	przygotowujące	w	poszczególnych	grupach	wg	
porządku	ustalonego	przez	ks.	Adama	i	Panią	Katechetkę.

4Trwa	przygotowanie	młodzieży	klas	ósmych	do	przyjęcia	Sakramentu	Bierzmowania.	Uroczystość	będzie	31	maja,	
w	święto	Nawiedzenia	NMP,	a	więc	w	dniu	odpustu	parafi	alnego.	Przybędzie	do	nas	Ksiądz	Biskup	Adrian	Galbas,	

biskup	pomocniczy	diecezji	ełckiej.	Jeżeli	ktoś	ze	starszych	chciałby	przyjąć	Bierzmowanie	należy	jak	najprędzej	
zgłosić	się	do	ks.	Mariusza,	aby	po	krótkim	przygotowaniu	móc	przyjąć	sakrament	dojrzałości	chrześcij	ańskiej.

5	Trwamy	w	nowennie	przed	uroczystością	Zesłania	Ducha	Świętego.	Módlmy	się,	aby	w	każdym	z	nas	Bóg	odnowił	dary	i	charyzmaty.	Zachęcam	do	szczególnej	modlitwy	w	intencji	młodzieży	przygotowującej	się	do	przyjęcia	
sakramentu	bierzmowania	i	dzieci	przygotowujące	się	do	pełnego	zjednoczenia	z	Chrystusem	na	Eucharystii.

6	W	niedzielę,	 23	maja	 przeżywać	 będziemy	 uroczystość	 Zesłania	 Ducha	 Świętego.	W	 historii	 Kościoła	 dzień	Pięćdziesiątnicy	 był	 punktem	 zwrotnym:	 obdarzeni	 darami	 Ducha	 Świętego	 apostołowie	wyruszyli	 z	wielką	
żarliwością	głosić	światu	zmartwychwstałego	Jezusa.	Uroczystość	jest	dopełnieniem	Wielkanocy.	Niech	w	naszym	
życiu	umocnienie	darami	Ducha	Świętego	przynosi	widoczne	owoce:	miłość,	radość,	pokój,	cierpliwość,	uprzejmość,	
dobroć,	wierność,	łagodność,	opanowanie	(por.	Ga	5,22-23),	z	których	będą	czerpać	ci,	których	spotkamy	w	życiu	
codziennym.	W	tym	uroczystym	dniu	za	odśpiewanie	hymnu	O stworzycielu, Duchu, przyjdź	oraz	po	wypełnieniu	
pozostałych	warunków	możemy	zyskać	odpust	zupełny.

7	W	poniedziałek	po	Zesłaniu	Ducha	Świętego	będziemy	obchodzili	uroczystość	Najświętszej	Maryi	Panny,	Matki	Kościoła,	głównej	Patronki	naszej	Diecezji.	Msze	św.	będą	rano	o	6.30	i	8.00,	a	także	o	10.00	i	po	południu	o	17.30.	
Tradycyjnie	jest	to	także	dzień	odpustu	w	Żegarach.	Msze	św.	odpustowe:	o	godz.	10.00	-	w	języku	litewskim,	a	o	
16.00	-	w	języku	polskim.	Zapraszamy	do	wspólnej	modlitwy.

8	W	środę	26	maja	–	Dzień	Matki.	To	dzięki	matkom	żyjemy,	to	one	troszczyły	się,	i	stale	troszczą,	o	nas,	z	ojcami	kształtują	naszą	osobowość.	Na	Mszy	Świętej	o	godz.	17.30	w	sposób	szczególny	będziemy	otaczać	modlitwą	
wszystkie	matki	naszej	parafi	i	i	prosić,	by	w	zdrowiu,	radości	i	pokoju	serc	wypełniały	niezwykłą	misję	miłości	
wobec	każdego	człowieka,	dzięki	której	człowiek	nigdy	nie	pogubi	się	we	współczesnym	świecie.	Mszę	zakończy	
szczególne	błogosławieństwo	dla	matek.

9Maj	obfi	tuje	w	wiele	świąt	i	wspomnień	liturgicznych	dotyczących	świętych:	16	maja	-	św.	Andrzeja	Boboli	(pomódlmy	
się	za	Prezydenta	Rzeczypospolitej);	18	maja	-	św.	Stanisława	Papczyńskiego	(o	jego	beatyfi	kacji	i	kanonizacji	

zdecydowały	cuda,	które	miały	miejsce	w	naszej	diecezji);	22	maja	-	św.	Rity	z	Casci;	26	maja	-	św.	Filipa	Nereusza	
,	którego	nazywano	szczególnie	radosnym	świętym;	29	maja	-	św.	Urszuli	Ledóchowskiej.
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Pozwól mi usiąść u Twoich stóp, Maryjo w Wie-
czerniku. Pozwól dołączyć do Twoich próśb o 

Ducha Pocieszyciela, tak potrzebnego Apostołom, 
Kościołowi i światu. Po to Jezus postawił Cię wśród 
grona swoich uczniów. Pamiętam, że przed wniebo-
wstąpieniem mówił do nich: „Teraz (…) idę do Tego, 
który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd 
idziesz?” (J 16,5). Nie pytali mistrza, gdyż posmutnieli 
na wieść o tym, że ich opuści. Dlatego Jezus natych-
miast dodał: „Pożyteczne jest dla was moje odejście. 
Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do 
was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16,7).
O Maryjo, Ty głębiej rozumiesz te słowa Syna Bo-
żego niż my. Znasz Trzecią Osobę Boską! Zostałaś 
ocieniona przez Nią po swoim fi at i z mocy Bożego 
Ducha zastałaś Matką Zbawiciela. Widziałaś Jego 
działanie podczas nawiedzenia Elżbiety. Pomóż mi 

Przyjdź 
Duchu Święty!

Wszyscy	wiemy	że	Pięćdziesiątnica	została	 tak	na-
zwana,	gdyż	przypada	50	dni	po	Wielkanocy	–	Pięć-

dziesiątnica	to	Uroczystość	Zesłania		Duch	Świętego.
Jezus	wstępując	do	nieba,	obiecał	swoim	uczniom	nie-
zwykły	dar	Ducha	Świętego.
Jest	 to	 święto	 Trzeciej	 Osoby	 Trójcy	 Przenajświętszej.	
Poznanie	 Ducha	 Świętego	 przekracza	 możliwości	 na-
szego	 rozumu,	 ale	 powinniśmy	 odczuć	 Jego	 bliskość,	
gdyż	On	jest	żywą	Miłością	łączącą	Ojca	i	Syna.	Ten	sam	
Duch	 Święty,	 który	 ożywił	 Apostołów	 chce	 by	 ożywić	
każdego	z	nas.	Duch	Święty	został	nam	udzielony	w	Sa-
kramencie	chrztu	świętego	 i	bierzmowania,	ale	często	
nie	doświadczamy	Jego	działania,	ale	On	jest	nam	dany	
po	 to,	by	wspominać	nasze	życie	chrześcij	ańskie.	Gdy	
jesteśmy	smutni,	bezsilni,	brak	nadziei	 i	 radości,	 znie-
chęceni,	to	potrzebujemy	mocy	z	wysoka	i	powinniśmy	
bardziej	otworzyć	się	na	Ducha	Świętego,	bo	jak	wiemy		
on	daje	nam	łaskę	poznania	Jezusa	Chrystusa	i	udziela	
odpowiedzi	na	Jego	bezgraniczną	Miłość,	On	kształtuje	
w	nas	swoją	modlitwę,	gdy	nie	potrafi	my	się	modlić	tak,	
jak	trzeba	i	sprawia,	że	mamy	możliwość	poznania	Boga	
i	przyjęcie	Jezusa	Chrystusa,	wyznania	wiary.	Jesteśmy	
świątynią	Boga,	a	każdy	grzech	burzy	ją.	Dlatego	Duch	
Święty	zaprasza	nas	do	zrezygnowania	z	drogi	grzechu	
i	 zatroszczenie	 się	 o	 naszą	 świętość.	 Duch	 Święty	 to	
Prawda	i	Dobro	dla	Ciebie	i	mnie.			

Jadwiga
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Gdy Jezus wstępował do nieba,
Uczniowie przy Nim byli.
Czytamy: „oddali Mu pokłon.
Niektórzy jednak wątpili”…

W co mogli wątpić uczniowie – 
Zastanowić się trzeba – 
„wpatrując się uporczywie”,
Jak wstępował do nieba.

Widzieli jak wzniósł się w górę.
To było w ich obecności…
Jakiego rodzaju być mogły
Tamte wątpliwości?

To raczej niemożliwe, 
By dotyczyły po prostu
Jego wyglądu, głosu, 
ubioru albo wzrostu…

Lecz myśleli niektóry: 
„Czy mi się przywidziało?
Czy to On? Czy na pewno?
Co się właściwie stało…?

A jeśli On, to… czy umarł?
Czy zmartwychwstał prawdziwie?
Był przybity do krzyża,
Widziałem… Niewątpliwie…”

Niczym się nie różnimy
Od uczniów, bądźmy szczerzy…
Bo człowiek jest niedowiarkiem,
Co własnym oczom nie wierzy…

I właśnie nam, Niewiernym Tomaszom,
rzekł przy wniebowstąpieniu: 
„Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię Wszelkiemu stworzeniu”. 

 Wanda Kapica

Niektórzy jednak wątpili

więc głębiej poznać sens obietnicy Jezusa; „On zaś, 
gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawie-
dliwości i o sądzie” (J 16,8). 
Matko, jak właściwe jest rozumienie grzechu, postrze-
ganie tego dramatu w świetle prawdy i mocy Bożej! 
Oto Jezus podkreśla, jak nieocenionym darem jest 
wiara w Niego i sens Jego mesjańskiej misji. Niewiara 
w Syna Bożego jest przyczyną grzechu! Potrzebuje-
my zatem wsparcia Ducha Świętego w  rozumieniu 
i budowaniu naszej wiary w oparciu o Prawdę Bożą! 
O Panno Wierna! Duch Święty ma przekonać lu-
dzi na całym świecie do sprawiedliwości. Ma być 

twórcą, mocą i spoiwem naszej komunii z Bogiem 
i ludźmi, światłem naszego sumienia, harmonii zmy-
słów i uczuć. Ma w nas kształtować obraz Jezusa 
i pomagać odzyskiwać utracone wskutek grzechów 
podobieństwo do Boga. 
Pamiętam Maryjo, że przed swoją męką Jezus mó-
wił: „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz 
władca tego świata zostanie wyrzucony. A Ja, gdy 
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszyst-
kich do siebie” (J 12,31-32). Matko, czy potrafi ę wejść 
w zwycięstwo Jezusa nad złym duchem? Czy współ-
czesny świat korzysta z potęgi z tego zwycięstwa. Czy 
potrafi my czerpać z wyroku tego Sądu? Czy raczej 
zdajemy się jedynie na Sąd Ostateczny? Czy zatem 
otworzymy się już teraz na niepojęte Boże miłosier-
dzie, dając się prowadzić Duchowi Świętemu i w Jego 
świetle widząc dobro i zło? Pomóż nam, Oblubienico 
Ducha Świętego! 
O Maryjo, wtulam się w Twoją modlitwę na uczniów 
Jezusa, za Kościół i cały świat. Niech Wicher Bożej 
Prawdy i Mocy rozpali nade mną język z ognia, abym 
głębiej pojął i te słowa Jezusa: „Jeszcze wiele mam 
wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie 
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, dopro-
wadzi was do całej prawdy” (J 16,12-13). 

O. Stanisław Przepierski OP

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

09/05/2021
Kuklewicz Julia Anna
Luto Aleksander

01/05/2021
RADZIWONOWICZ Marcin 
i MARKIEWICZ Ewa

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

Anuszkiewicz Wojciech, l. 72, Sejny, 
28/04/2021
Grzybowska Helena, l. 87, Sejny, 

30/04/2021
Paszkowska Halina, l. 80, Posejny, 

01/05/2021
Stankiewicz Eugenia, l. 95, Głuszyn, 05/05/2021

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofi arodawcom, 
którzy złożyli swoje ofi ary na potrzeby 
naszej Parafi i w Roku Pańskim 2021: 

Zapowiedzi 
przedślubne:

Modzelewski Adrian, kawaler, Sejny, Parafi a Sejny i 
Wysocka Justyna, panna, Sejny, Parafi a Sejny 
Sankowski Rafał, kawaler, Bubele, Parafi a Sejny i 
Jakubowska Magdalena, panna, Karolin, Parafi a Karolin
Grodzki Andrzej, kawaler, Rutki Kossaki, św. Anny i 
Korzecka Monika, panna, Sejny, Parafi a Sejny
Gerwel Marcin, kawaler, Łumbie, Parafi a Sejny i 
Zaręba Magdalena, panna, Dębniki, Parafi a Postoliska
Wasilewski Przemysław,	kawaler,	Sejny,	Parafi	a	Sejny	i
Maleszewska Ewelina, panna, Zambrzyce-Jankowo,    
Parafi a Rutki Kossaki

W OSTATNIM CZASIE :

Pietruszkiewicz	Romuald,Burbiszki	,150,00
Szurc	Stanisław,Sejny,	Mickiewicza,200,00
Czarniecki	Stefan,Komorów,	Sportowa,100,00
Żegarscy	Teresa	Jerzy,Grudziewszczyzna,50,00
Sikorska	Zuzanna,Sejny,	Wileńska,50,00
Poźniak	Grażyna	Czesław,Kolonia	Sejny,500,00
Brunejko	Dorota	Józef,Bubele,250,00
Miszkiel	Barbara	Piotr,Sejny,	Pogodna,500,00
Szkurdziuk	Aniela,Sejny,	Konarskiego,100,00
Radzewicz	Aniela,Sejny,	Konarskiego,100,00
Palanis	Alicja	Jerzy,Sejny,	Wojska	Polskiego	,50,00
Szruba	Janina	Wacław,Sejny,	Emilii	Plater	,100,00
Misiewicz	Lucyna,Sejny,	Zawadzkiego	,100,00
Czarniecki	Stefan,Komorów,	Sportowa	,200,00
Chraboł	Alicja	Waldemar,Sejny,	Wojska	Polskiego	,200,00
Bartoszewicz	Stefania,Sejny,	Pl.	Św.	Agaty	,50,00
Ejdulis	Anetta,Sejny,	Głowackiego	,100,00
Kuczyńska	Anna,Stabieńszczyzna	,40,00
Korzecka	Helena,Sejny,	Zawadzkiego	,50,00
Makowska	Lucyna,Sejny,	Grodzińskiego,100,00
Milewska	Jadwiga,Sejny,	Konarskiego	,100,00
Andrulewicz	Barbara	Stanisław,Marynowo,100,00
Mielech	Józefa,Sejny,	Żwirki	i	Wigury,50,00
Zdancewicz	Julia	Marian,Bubele	,100,00
Sienkiewicz	Danuta	Emilia,Ogrodniki	,300,00
Kukolscy	Barbara	Piotr,Sejny,	Zawadzkiego	,100,00
Burdyn	Barbara	Stanisław,Sejny,	Grodzińskiego	,50,00
Misiukanis	Renata,Sejny,	Parkowa	,50,00
Żegarscy	Grażyna	Jan,Sztabinki,30,00
Czarniecki	Stefan,Komorów,	Sportowa	,50,00
Pietruszkiewicz	Dorota	Romuald,Żegary	,15,00
Tarleccy	Jolanta	Karol,Sejny,	Emilii	Plater	,200,00
Klimaniec	Pelagia	Eugeniusz,Sejny,	Żwirki	i	Wigury	,100,00
Dziemitko	Bożena	Andrzej,Sejny,	Konarskiego	,0,00
Ustach	Julia,Sejny,	Zawadzkiego	,200,00
Sadkowscy	Danuta	Józef,Sejny,	Zawadzkiego	,100,00
Paciukanis	Romualda	Stanisław,Sejny,	Wileńska	,200,00
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  16-29.05.2021
NIEDZIELA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 16.05
07:00	 +Józef	Szczerbiński	(16	gr.)
07:00	 +Katarzyna	+Zofia	Daniłowicz	+Zofia	Okulanis
08:30	 +Helena	(12	r.)	+Maciej	(11	r.)	Kuklewicz
10:00	 +Helena	(7	r.)	+Romuald	Benczyk
11:30	 Za	parafian
11:30	 +Zofia	Moś
12:00	 KRASNOWO:
13:00	 LT:	+Aniela	Szydłowska	(5mc)
17:30	 +Irena	+Eugeniusz	+Przemysław	Luto
PONIEDZIAŁEK 17.05.2021
06:30	 +Czesław	(39	r.)	+Halina	Palanis
08:00	 +Józef	Szczerbiński	(17gr)
08:00	 +Leon	+Anna	Werelich	+Zofia	+Józef	Marcinkiewicz
08:00	 +Jan	Gliński	(miesiąc	od	pogrzebu)
08:00	 +Eugeniusz	Gibas	(6mc)
17:30	 +Marian	i	z	r.	Miszkielów
17:30	 +Marianna	+Stanisław	Kubaszewscy
17:30	 +Jan	Witkowski	(6mc)
WTOREK 18.05.2021
06:30	 +Janina	Kisielewska	(5mc)
08:00	 +Julian	+Gabriela	i	z	r.	Szyłejko
08:00	 +Józef	Szczerbiński	(18gr)
08:00	 +Irena	Baran	(19	r.)
08:00	 +Jadwiga	(18	r.)	+Czesław	Bronejko
17:30	 Dziękczynna	i	o	błog.	Boże,	opiekę	MB	i	zdrowie	dla	

Marty	Maksimowicz	z	ok.	urodzin
17:30	 +Józefa	Kamińska	(8mc)	+Grzegorz	Matan	(9	r.)
17:30	 +Remigiusz	Anuszkiewicz	(1	r.)	i	z	r.	Czernialisów
17:30	 +Józef	Obuchowski	(100	r.)	+Rozalia	i	z	rodziny
ŚRODA 19.05.2021
06:30	 +Aniela	Wiaktor	(3mc)
08:00	 +Zofia	Ołów
08:00	 +Kazimierz	Andruszkiewicz	(miesiąc	od	pogrzebu)
08:00	 +Antoni	Niewulis	(26	r.)	+Albina	i	rodzice
08:00	 +Stanisław	Krakowski	+Adela	+Stanisław	Wołyniec
17:30	 +Józef	Szczerbiński	(19gr)
17:30	 +Sławomir	Kuklewicz
17:30	 +Helena	Sidor	i	z	r.	Kłaczkowskich
CZWARTEK 20.05.2021
06:30	 Za	wst.	MB	i	św.	Michała	Arch.	o	Boże	błog.	i	zdrowie	

dla	Heleny,	Agaty	i	Jakuba	z	rodzicami
08:00	 +Teresa	+Piotr	Hołubowicz
08:00	 +Józef	Szczerbiński	(20gr)
08:00	 +Jerzy	Dąbrowski	(3mc)
08:00	 +Janina	Buchowska	(2mc)
17:30	 O	błog.	Boże,	dary	Ducha	Św.,	opiekę	MB	i	zdrowie	

Katarzyny	w	rocz.	urodz.
17:30	 +Mieczysław	Miszkiel	(1	r.)
17:30	 +Tadeusz	Sapiega	(2	r.)
PIĄTEK 21.05.2021
06:30	 O	szczęśliwe	rozwiązanie	i	Boże	błog.	dla	Aleksandry	i	

dziecka
08:00	 +Wincenty	+Weronika	+Jarosław	+Jerzy	+Danuta
08:00	 +Józef	Andrejczyk	(10mc)
08:00	 +Bernard	Misiewicz	(5mc)
17:30	 +Józef	Szczerbiński	(21gr)
17:30	 +Kamil	+Józef	+Helena	Fiedorowicz
17:30	 +Antoni	Titarczuk	+Józef	Milewski
17:30	 +Emilian	Marcinkiewicz	(miesiąc	od	pogrzebu)

SOBOTA 22.05.2021
06:30	 +Marian	Gibas	(4mc)
08:00	 +Helena	Wołągiewicz
08:00	 +Eugenia	Stefańska	(7mc)
08:00	 +Jan	Miszkiel
08:00	 +Krystyna	Boraczewska	(miesiąc	od	pogrzebu)
11:00	 W	dniu	Chrztu	Świętego	Kacpra	o	błog.	Boże,	opiekę	

MB	i	zdrowie	dla	r.	Guzewiczów	i	pomyślne	zdanie	egza-
minu	dla	Jakuba

17:30	 +Helena	i	z	r.	Konewko
17:30	 +Józef	Szczerbiński	(22gr)
17:30	 +Marek	Majewski	(1	r.)
17:30	 +Bronisława	+Józef	Andrulewicz	+Marek	Sapiega
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. 23.05.2021
07:00	 +Leokadia	+Karol	Jarzębowicz
07:00	 +Józef	Szczerbiński	(23gr)
08:30	 +Grażyna	Strokosz	+Mieczysław	Łebkowski
10:00	 +Czesław	(21	r.)+	Henryk	(17	r.)	+Zofia	(9	r.)	 

i	z	r.	Wysockich
11:30	 Za	parafian
11:30	 Dziękczynna	i	o	błog.	Boże,	opiekę	MB	w	życiu	i	posłu-

dze	dla	ks.	Adama	Adukowskiego	w	5	r.	święceń
12:00	 KRASNOWO:
13:00	 LT:	+Jan	Kasperowicz	(7	r.)	+Józef	Zdanowicz	(3	mc)
17:30	 +Tadeusz	Gilewski	(18	r.)
PONIEDZIAŁEK, NMP MATKI KOŚCIOŁA 24.05.
06:30	 +Artur	+Ryszard	Panczenko	+Marzena	Niwińska
08:00	 +Helena	+Maria	+Grzegorz	i	z	r.	Lutych
08:00	 +Marian	Żynda,	rodzice	i	z	r.	Ślusarczyków	+Janina	

+Zygmunt	Glanc
08:00	 +Katarzyna	Mieczkowska	(4	r.)	+Dominika	+Antoni	

+Piotr	Wieczorek
08:00	 +Ireneusz	Sankowski	(miesiąc	od	pogrzebu)
10:00	 +Józef	Szczerbiński	(24gr)
17:30	 +Jerzy	Wilkiel	+Szymon	Mazalewski
17:30	 +Jan	Margiewicz	(6	r.)
WTOREK 25.05.2021
06:30	 +Artur	+Ryszard	Panczenko	+Marzena	Niwińska
08:00	 +Anna	+Aleksander	Tomkiel	i	rodzice
08:00	 +Bronisław	Kutyło	(1	r.)
08:00	 +Janina	Ambrosiewicz	(25	r.)	+Aleksander
08:00	 +Zofia	+Wincenty	Szlaużys
17:30	 +Józef	Szczerbiński	(25gr)
17:30	 +Helena	Szyryńska
17:30	 +Wanda	(1	r.)	+Edward	Kruszyłowicz
ŚRODA 26.05.2021
06:30	 +Grzegorz	(2	r.)	+Stanisław	+Zofia	i	z	r.	Tomkielów
08:00	 +Janina	Dziemitko
08:00	 +Regina	Ponganis	(16	r.)
08:00	 +Anna	+Aleksander	+Weronika	+Michał	i	z	r.	Tomkielów	

i	Gołkowskich
08:00	 +Genowefa	Kaufman	(2mc)
17:30	 +Bronisława	Palewicz
17:30	 +Alina	Ogórkis
17:30	 +Józef	Szczerbiński	(26gr)
CZWARTEK 27.05.2021
06:30	 Za	wst.	MB	i	św.	Michała	Arch.	o	Boże	błog.	i	zdrowie	

dla	Heleny,	Agaty	i	Jakuba	z	rodzicami
08:00	 +Stanisław	+Jadwiga	Romanowscy	i	rodzice
08:00	 +Piotr	Kossa	(6mc)
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08:00	 +Grzegorz	Pietrewicz
08:00	 +Józef	Zubowicz	(miesiąc	od	pogrzebu)
17:30	 +Józef	Szczerbiński	(27gr)
17:30	 +Regina	Miszkiel	(5mc)
17:30	 +Maria	Przezwicka	(3mc)	+Anna	Miszkiel	(2	r.)
PIĄTEK 28.05.2021
06:30	 +Artur	+Ryszard	Panczenko	+Marzena	Niwińska
08:00	 +Bernard	Kobeldis
08:00	 +Henryka	Juszkiewicz	(5mc)	+Wincenty
08:00	 +Krystyna	(13	r.)	i	z	r.	Rutkowskich	+Marian	+Zofi	a	

Chowaniec
17:30	 +Józef	Szczerbiński	(28gr)
17:30	 +Aleksander	Czeszkiewicz	+Dominika	Wieczorek

17:30	 +Józef	Dziemido	(4mc)
SOBOTA 29.V.2021
06:30	 +Artur	+Ryszard	Panczenko	+Marzena	Niwińska
08:00	 O	bł.	Boże,	opiekę	MB	i	zdrowie	dla	Biruty,	Romualda	

i	rodziny
08:00	 +Teodozja	+Jan	Jasińscy
08:00	 +Helena	Grzybowska	(miesiąc	od	pogrzebu)
08:00	 +Krystyna	Jakubowska	(miesiąc	od	pogrzebu)
11:00	 Pierwsza	Komunia	Św.	-	kl.	IIIA
17:30	 O	bł.	Boże,	opiekę	MB	miłość	i	zdrowie	dla	Aureliusza	

i	Żanety	Jarzębowiczów	w	8	rocz.	ślubu	i	dla	rodziny
17:30	 +Józef	Szczerbiński	(29gr)
17:30	 +Rajmund	Kotarski	(22	r.)

I N T E N C J E  M S Z A L N E  -  D O KO Ń C Z E N I E Świerki Papieża Franciszka

Głos sumienia; Miłość do Kościoła; Duch służby; 
Umiłowanie sakramentów; Powołanie do ojcostwa; 
Racjonalna ocena tego, czy jest się powołanym; 
Poddanie się ocenie Kościoła --  oto siedem kroków 
pomocnych w rozpoznaniu powołania kapłańskiego. 
W poszczególnych numerach Siewcy będziemy je 
prezentować.

Krok 3: Duch służby

Możliwe,	że	ktoś	zdziwił	się,	słysząc,	że	dokumenty	
Kościoła	 określają	 duchowieństwo	 mianem:	 „ka-

płaństwa	służebnego”.	Faktem	jest,	że	częściej	słyszy	
się	np.	o	kapłaństwie	urzędowym	czy	hierarchicznym,	
jednak	to,	że	ulubioną	formułą	Soboru	Watykańskiego	
II	 było	 „kapłaństwo	 służebne”	 ma	 swe	 proste	
uzasadnienie:	 kapłaństwo	 jest	 służebne,	 gdyż	
księża	otrzymują	święcenia,	aby	służyć	wiernym	
(wystarczy	 przypomnieć	 sobie,	 co	 powiedział	
Jezus	 kłócącym	 się	 o	 pierwszeństwo	 Aposto-
łom	–	Mt	20,25-28).	To	dlatego	niektórzy	ojcowie	
duchowni,	którzy	w	seminariach	towarzyszą	kle-
rykom	w	rozeznawaniu	ich	powołania,	twierdzą,	
że	najlepszą	formą	praktyk	duszpasterskich	jest	
ta,	która	sprawdza	gotowość	do	służby.	Innymi	
słowy	 szpital,	 dom	 starości	 czy	 hospicjum	 to	
znacznie	 lepsze	 miejsca	 rozeznawania	 powo-
łania	niż	parafi	a	czy	szkoła.	Tam	sprawdza	się	
to,	czy	przyszły	duszpasterz	będzie	miał	zapach	

owiec,	o	co	dopomina	się	papież	Franciszek	(por.	Evan-
gelii	gaudium,	24).

Nie	są	to	tylko	pobożne	ogólniki.	Wielu	młodych	 ludzi	
zmaga	się	z	pytaniem,	czy	to,	co	biorą	za	powołanie	do	
kapłaństwa,	nie	jest	jakąś	formą	ucieczki	przed	wyma-
ganiami	 życia?	Co	prawda,	prestiż	 społeczny	 i	 status	
materialny	księdza	spadły	dziś	(szczególnie	w	dużych	
miastach)	poniżej	średniej	krajowej,	to	jednak	wciąż	ta	
droga	 życia	 gwarantuje	 bezpieczeństwo	 i	 stabilność.	
Jak	sprawdzić,	czy	moje	motywacje	są	czyste?	To	wła-
śnie	 tu	 decydującą	 sprawą	 jest	 stosunek	 do	 służby.	
Ktoś,	kto	ma	takie	pragnienie,	nie	ucieka	przed	trudami	
życia.	Wręcz	przeciwnie	–	z	całą	świadomością	wycho-
dzi	im	naprzeciw.

7 kroków do rozpoznania powołania kapłańskiego

dzi	im	naprzeciw.
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Fot. Wojciech Piwnicki

Świerki Papieża Franciszka
W piątek, 7 maja, miała miejsce miła uroczystość posadzenia sadzonek świerków wyho-
dowanych z nasion poświęconych przez Papieża Franciszka w 2017 roku dostarczonych 
przez podlaskich leśników. Leśnicy z Podlasia dostarczając wielką choinkę bożonarodze-
niową na Plac św. Piotra w Watykanie zabrali ze sobą nasiona świerku prosząc w czasie 
audiencji Papieża Franciszka o ich pobłogosławienie. Dzięki Nadleśnictwu Pomorze kilka-
dziesiąt sadzonek będzie zdobić plac przed naszą bazyliką.Otrzymaliśmy specjalny certy-
fi kat potwierdzający to wydarzenie. 
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

MB Częstochowska - peregrynacja
Tematem dzisiejszego felietonu jest historia naj-

nowsza związana z obrazem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Twórcą idei peregrynacji kopii obrazu 
częstochowskiego był prymas Stefan Wyszyński. Ob-
raz Matki Boskiej Częstochowskiej wędrujący przez 
wszystkie polskie para� e miał być elementem przy-
gotowania do obchodów 1000-lecia chrztu Polski. 
Jak powiedział prymas Wy-
szyński: „Skoro cały naród 
nie może nawiedzić swojej 
Królowej na Jasnej Górze, 
niech Matka Boża odwie-
dzi wszystkie swoje dzieci, 
tam gdzie żyją, czyli w ich 
para� ach.”

Wykonanie wiernej 
kopii obrazu często-

chowskiego zlecono prof. 
Leonardowi Torwirtowi. 
W 1957 roku kopia była 
ukończona. W dniu 14 
maja 1957 r. kopia obrazu 
poświęcona została w Rzy-
mie przez papieża Piusa 
XII, który zaakceptował 
ideę peregrynacji. Uroczy-
stość rozpoczęcia Milenij-
nego Nawiedzenia odbyła 
się 26 sierpnia 1957 r. na 
Jasnej Górze w obecności 
całego Episkopatu Polski 
i wielkiej rzeszy pielgrzy-
mów. Nastąpił wówczas m.in. obrzęd „pocałunku” 
czyli zetknięcia kopii obrazu z cudownym oryginałem. 
Peregrynacja po Polsce rozpoczęła się od Archikatedry 
Warszawskiej i trwała do 1966 roku obejmując swym 
zasięgiem 10 diecezji. W tym momencie dochodzimy 
do niezwykłego zdarzenia jakim było „aresztowanie” 
kopii obrazu jasnogórskiego. Dziś wydaje nam się to 
niewiarygodne ale władze komunistyczne zabroniły 
dalszej peregrynacji i trzykrotnie zatrzymywały sa-
mochód z obrazem. Po trzecim zatrzymaniu obraz 
pod silną eskortą milicji został przewieziony na Jasną 

Górę z zakazem opuszczania sanktuarium. Co działo 
się w okresie internowania obrazu? Władze kościelne 
nie zaprzestały peregrynacji z tą różnicą, że od czasu 
aresztowania obrazu, do kolejnych diecezji przyby-
wały puste ramy po obrazie, świeca i ewangeliarz. 
Symbolika i wymowa pustego miejsca, w którym 
i tak każdy widział wizerunek Matki Boskiej Czę-

stochowskiej był piorunu-
jący. W powszechnej opinii 
panowało stwierdzenie, że 
komuniści aresztowali samą 
Matkę Boską. W swoistym 
internowaniu obraz prze-
bywał niemal 5 lat, aż do 
18 czerwca 1972 roku. Co 
ciekawe komuniści wcale 
nie znieśli zakazu. Kopia 
obrazu została za wiedzą 
prymasa Wyszyńskiego 
„wykradziona” z Jasnej 
Góry i powtórnie zwróco-
na do wędrówki po Polsce. 
Władza komunistyczna 
po grudniowej odwilży nie 
chciała już kolejnego zatar-
gu z Kościołem i narodem, 
więc kontynuacja pierwszej 
pielgrzymki obrazu po Pol-
sce trwała nieprzerwanie 
do 1980 roku. Równolegle 
z opisaną „dużą peregryna-
cją” od 1965 roku pojawił 

się pomysł „małych peregrynacji” gdzie nawiedzane 
były poszczególne domy przez mniejsze i liczniejsze 
kopie jasnogórskiego obrazu. Druga peregrynacja 
kopii cudownego obrazu rozpoczęła się w 1985 roku 
i trwa do dziś. Do niedawna wydawało mi się, że 
czasy w których aresztuje się święte obrazy należą 
jednoznacznie do przeszłości, jednak coraz częstsze 
doniesienia o kolejnych profanacjach obrazów Matki 
Boskiej czy aktach wandalizmu pokazują, że niestety 
historia powtarza się.
   Marcin Błaszczyk


