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„Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie,
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie...”

Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa - 3 czerwca 2021
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PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?

30 maja Łk 4,24-30 Jak często słowa Jezusa stają się dla mnie czymś niewygodnym? Stawiają mnie wobec 
konieczności weryfikowania swoich postaw i sposobu myślenia. Gdy zgadzam się na przyjęcie Jego słów, 
może dokonać się we mnie prawdziwa przemiana.
3 czerwca Mt 5,17-19 Bóg ułatwił nam ziemską pielgrzymkę, wskazując jasno, w jaki sposób mamy postępować. 
Wierność Dziesięciu Przykazań jest gwarancją trwania w obecności Boga.
8 czerwca J 8, 21-30 Potrzeba abym ja uwierzył słowom Jezusa. On, który przyszedł na świat po to, aby za-
świadczyć o Ojcu. On, który jest z wysoka. I w moim sercu dokonać ma się wywyższenie Syna Człowieczego. 
Ja mam spojrzeć na Krzyż, podnieść oczy ku niebu. Wejść na drogę prowadzącą mnie do Ojca w Niebie przez 
Krzyż Chrystusa.

PRAWDY WIARY

Wyrażenie „odpuszczenie grzechów” weszło do 
Składu Apostolskiego w znaczeniu jakie mu 

nadało Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, w 
świetle śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Od-
niesienie do śmierci i zmartwychwstania nadaje temu 
wyrażeniu podwójny sens:
- Ponieważ śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są 

wypełnieniem obietnic  Bożych już na początku ob-
jawienia, odpuszczenie grzechów, oparte na męce 
Pańskiej, jest mocno zakotwiczone w teraźniej-
szym życiu Kościoła.

- Zmartwychwstanie jest jednocześnie początkiem 
„czasów ostatecznych” i kieruje spojrzenie chrze-
ścijan na dom Ojca, gdzie Chrystus przygotowuje 
im mieszkanie. Z tego punktu widzenia odpuszcze-
nie grzechów jest wciąż oczekiwane w przyszłości, 
która będzie jego pełnym i ostatecznym urzeczy-
wistnieniem.

W świetle dotychczasowych rozważań, widzimy więc, 
że dla lepszego zrozumienia tego pojęcia musimy 
wziąć pod uwagę kolejny czynnik antropologiczny – 
świadomość czasu.
Chociaż poczucie „bliskiego” powrotu Chrystusa 
zaczyna słabnąć, Kościół musi zdawać sobie z tego 
zdawać sprawę i „zakorzeniać” się w czasie, w historii 
narodów, które wzywa on do zbawienia: wówczas od-
puszczenie grzechów urzeczywistnia się w instytucji 

Kościoła i się w nią wciela. Ale co wówczas pozostaje 
z tzw. „eschatologicznego” oczekiwania czasów osta-
tecznych, tak przecież charakterystycznego dla ewan-
gelicznego przepowiadania i dla wiary pierwotnego 
Kościoła?

Z książki Wierzę

Czas Chrześcijanina 
– pomiędzy łaską  
i chwałą
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Mtk 3,20-35

Jezus przyszedł z 
uczniami swoimi do 

domu, a tłum znów się 
zbierał, tak że nawet po-
silić się nie mogli. Gdy 
to posłyszeli Jego bliscy, 

wybrali się by Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Od-
szedł od zmysłów». Natomiast uczeni w Piśmie, którzy 
przyszli do Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez 
władcę złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przy-
wołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak 
może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo 
wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się 
ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom 
nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał 
przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może 
się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do 
domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw 
nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam 
wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie 
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił 
przeciw Duchowi Świętemu nigdy nie otrzyma odpuszcze-
nia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: 
«Ma ducha nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego 
Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali do Niego, aby 
Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, 
gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze 
pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją 
matką i którzy moi braćmi?». I spoglądając na siedzących 
wokoło Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo 
kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

REFLEKSJA NIEDZIELNA
„Kto pełni wolę Bożą”… Niech każdy czuje na sobie pyta-
jące spojrzenie Chrystusa, który powtarza nam te słowa. 
Kryterium ogłoszone owego dnia przez wieki nie traci swej 
wartości. Tym co decyduje o przynależności do Chrystusa 
tworząc pomiędzy Nim i duszą więzy duchowe tak głę-
bokie, iż można połączyć z więzami łączącymi członków 
jednej rodziny, jest „pełnienie woli Bożej”. Nie ma innego 
tytułu, który mógłby go zastąpić w oczach Chrystusa, nie 

Jedenastu uczniów 
udało się do Galilei 

na górę, tam gdzie Je-
zus im polecił. A gdy Go 
ujrzeli, oddali Mu pokłon. 
Niektóry jednak wątpili. 

Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi sło-
wami: «Dana Mi jest wielka władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich 
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata».  

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
UROCZ. NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 30.05.2021 X NIEDZIELA ZWYKŁA  –  6.06.2021

Mt 28,16-20

Módlmy się w intencji ludzi młodych,  
którzy przygotowują się do małżeństwa  

przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej  
— aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, 

wiernością i cierpliwością.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY 
CZERWIEC 2021

są nim nawet więzy fizycznego macierzyństwa. Jeżeli 
Maryja jest w planach Boga pierwszym stworzeniem, 
wynika to z faktu, że była Matką Chrystusa co do ciała, 
przyjęła również Słowo Boże z całkowitą gotowością, 
czyniąc je w każdej godzinie dnia żywą treścią swego 
życia. Homilia 20 XI 1982

REFLEKSJA NIEDZIELNA 
Chrystus jest Słowem, które „stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas” (J 1,14). Jeśli odchodząc do Ojca mówi: „Ja 
jestem z wami {…} aż do końca świata”, to obecność Słowa 
– Syna, która w czasie Jego ziemskiej misji była „fizyczna” 
i widzialna w przyjętym przezeń człowieczeństwie. Apo-
stołowie i Kościół mają stale odnajdywać się przez Ducha 
Świętego. Jednakże po wstąpieniu Chrystusa do Ojca ta 
obecność będzie całkowicie ogarnięta tajemnicą. Duch 
Święty, który, jak powiedział Jezus przebywa we wnętrzu 
dusz i Kościoła (u was przebywa i w was będzie”, J 14,17), 
będzie trwale uobecniać niewidzialnego Chrystusa, „aż do 
skończenia świata”. (Katecheza 24 V 1989)
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K ALENDARZ LITURGICZNY

Ks. Karol Antoniewicz  
Apostoł Słowa Bożego

Gdy w kościołach czy przy kapliczkach śpiewamy 
Chwalcie łąki umajone, z reguły nie zastanawiamy 

się nad tym, kto był autorem tej pieśni.
Podobnie w Wielkim Poście, gdy modlimy się słowami 
pieśni: W Krzyżu cierpienie. Wzruszające słowa obu 
utworów napisał polski jezuita, ks. Karol Antoniewicz. 
Życie kapłana, pełne cierpienia, ale także wytrwałej 
służby Bogu i bliźnim, jest nie tylko pouczające, ale 
także niezwykle interesujące.
Karol Bołoz Antoniewicz ur. 6.XI.1807 r. we Lwowie z za-
możnej rodziny ziemiańskiej. Podstawy wykształcenia 
dał chłopcu prywatny nauczyciel. Idąc w ślady ojca, 
zapisał się na studia prawnicze, które odbył w latach 

1824-1827 we Lwowie. Bardziej jednak pociągała go 
literatura i muzyka. Po ukończeniu uniwersytetu wyjechał 
do środowiska literackiego i sam tworzył. Gdy wybuchło 
powstanie listopadowe, zaciągnął się do polskiego woj-
ska, brał udział w nieudanej kampanii na Wołyniu. Wrócił 
do kraju, w 1832 r. ożenił się, niestety, nad siedmioma 
latami pożycia cieniem położyły się pogrzeby pięciorga 
niemowląt. 

W 1838 r. ze względów zdrowotnych przenieśli się do 
Lwowa, wiele czasu spędzali w przytułku, dojrzewała 
w nich decyzja, by resztę życia spędzić, służąc Bogu 
w zakonach. Złożyli śluby czystości. Żona zmarła po 
roku. Owdowiały Karol wstąpił do nowicjatu Towarzystwa 
Jezusowego w Starej Wsi, po dwóch latach złożył wie-
czyste śluby zakonne. Wyjechał do Tarnopola na studia 
filozoficzne, swój majątek rozdysponował rodzinie. Po 
ukończeniu studiów przeniósł się do Nowego Sącza, 
zgłębiając teologię. W 1844 r. przyjął święcenia ka-
płańskie, został uznany jako trafiający do serc wiernych 
złotousty kaznodzieja. Przemierzał z wielkim oddaniem 
i męstwem ziemię tarnowską, sądecką wadowicką i inne 
z rekolekcjami i kazaniami. Wiosna Ludów zakłóciła 
regularne życie Karola, gdy rząd Austrii zarządził znie-
sienie na terenie cesarstwa zakon jezuitów. Ks. Karol 
Antoniewicz przenosił się do Piekar Śląskich, potem 
do Nowego Sącza i do Krakowa. Udzielał pomocy, gdy 
Wielkopolskę opanowała epidemia cholery. Wśród tak 
ofiarnej posługi Ks. Karol Antoniewicz zaraził się i zmarł 
14.XI.1852 r. 

Z czasopisma Przymierze z Maryją

NIEDZIELA 30.05 – UROCZ. NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Słowo Boże: Pwt 4,32-34. 39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20;
PONIEDZIAŁEK 31.05 - ŚWIETO NAWIEDZENIA NMP
Słowo Boże: So 3,14-18; Rz 12,9-16b; Łk 1,39-56;
WTOREK 1.06 – WSP. ŚW. JUSTYNA
Słowo Boże: Tb 2,9-14; Mk 12,13-17;
ŚRODA 2.06 
Słowo Boże: Tb 3,1-11a.16-17a; Mk 12,18-27;
CZWARTEK 3.06 –  NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Słowo Boże: Wj 24,3-8; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26;
PIĄTEK 4.06 
Słowo Boże: Tb 11,5-18; Mk 12,35-37;
SOBOTA 5.06 – WSP. ŚW. BONIFACEGO
Słowo Boże: Tb 12,1b.5-15.20; Mk 12,38-44;

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 6.06
Słowo Boże: Rdz 3,9-15; 2 Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35;
PONIEDZIAŁEK 7.06 
Słowo Boże: 2 Kor 1,1-7; Mt 5,1-12;
WTOREK 8.06 – WSP. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
Słowo Boże: 2 Kor 1,18-22; Mt 5,13-16;
ŚRODA 9.06 
Słowo Boże: 2 Kor 3,4-11; Mt 5,17-19;
CZWARTEK 10.06 
Słowo Boże: 2 Kor 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26;
PIĄTEK 11.06 – UROCZ. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Słowo Boże: Oz 11,1.3-4.8c-9; J 19,31-37;
SOBOTA 12.06 – WSP. NIEPOKALANEGO SERCA NMP
Słowo Boże: Iz 61,9-11; Łk 2,41-51;
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg w trzech Osobach: Ojca, Syna i 
Ducha Świętego. Próbujmy zrozumieć tę prawdę nie tyle umysłem, ile światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie 

chodzi, ale o tajemnicę miłości, która spaja Osoby Boskie i w której my także mamy swoje miejsce.

2 Jutro w święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny, Sakrament Bierzmowania przyjmie młodzież klas ósmych. Uro-
czystość będzie miała miejsce o godz. 17.30. Przybędzie do nas Ksiądz Biskup Adrian Galbas, biskup pomocniczy 

naszej diecezji. Prosimy gorąco o modlitwę za naszą młodzież, aby obdarowana darami Ducha Świętego budowała 
swoje życie na wierze w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i dawała o Nim świadectwo każdego dnia. Jutro 
ostatnie nabożeństwo majowe o godz. 17.00.

3Odpust Parafialny ku czci Matki Najświętszej w święto Jej Nawiedzenia jutro, w poniedziałek, niech nas zgromadzi na 
wspólnej Eucharystii: 6.30; 8.00; 10.00. Msza św. o 17.30 niech zgromadzi młodzież bierzmowaną i ich najbliższych. 

4We czwartek, 3 czerwca, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a więc w Boże Ciało, będziemy 
oddawać cześć i uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi. Msze Święte w Boże Ciało 

o godz. 7.00; 8.30; 10.00. O godz. 11.00 - suma w języku polskim i litewskim, a po Mszy Świętej wyjdziemy w procesji 
na ulice naszego miasta, aby zanosić błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba do naszych 
domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach będziemy rozważali słowo Boże. Procesję zakończy udzielenie 
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Czynny udział w procesji Bożego Ciała w 
atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem naszej wiary. O przygotowanie ołtarzy prosimy: I ołtarz - Akcja 
Katolicka, II ołtarz - służby mundurowe, III ołtarz - parafianie litewscy, IV ołtarz - młodzież, która przyjęła w po-
niedziałek sakrament bierzmowania. W sprawie ołtarzy konsultować się z ks. Mariuszem i ks. Jarosławem. Dzieci 
pierwszokomunijne kl. IIIA, a także z innych klas i młodsze zapraszamy do czynnego udziału w procesji: dziewczynki 
do sypania kwiatów, chłopców do niesienia wstążek przy feretronach.  

5Od uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się dni eucharystyczne, dawniej znane jako oktawa Bożego Ciała. 
Codziennie będziemy oddawać chwałę i dziękować Jezusowi za Jego obecność wśród nas. Msza Święta z procesją 

eucharystyczną o godz. 17.30, a w przyszłą niedzielę o 10.00. Na zakończenie oktawy Bożego Ciała, we czwartek, 10 
czerwca na wieczornej Mszy św. poświęcenie wianków z kwiatów i ziół oraz błogosławieństwo dzieci.

6Już teraz wyrażamy wdzięczność całemu orszakowi procesyjnemu, liturgicznej służbie ołtarza, chórowi, straży 
pożarnej, policji, straży granicznej i grupom parafialnym, wszystkim, dzięki których pracy i zaangażowaniu ten 

dzień będzie dla nas niezwykły, pełen chwały Bożej i błogosławieństwa Bożego.

7Dzieci 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.

8 W czerwcu starajmy się gromadzić na nabożeństwa czerwcowe codziennie o 17.00, a w czasie oktawy Bożego 
Ciała w połączeniu z procesją eucharystyczną po Mszy wieczornej. 

9 W pierwszym tygodniu czerwca przypada pierwszy piątek miesiąca -  okazja do spowiedzi i Komunii Świętej 
wynagradzającej rano albo po południu od 15.30.  Przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach. 

Adoracja Najśw. Sakramentu przez cały dzień od Mszy św. o godz. 8.00 do 16.00. Pierwsza sobota miesiąca to dzień 
zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Wieczorna Msza św. a po niej nabożeństwo z medytacją i Różańcem.

10W piątek 11 czerwca uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę wspomnienie Niepokalanego 
Serca Matki Bożej. W piątek z racji uroczystości post nie obowiązuje.

11Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, zarówno na tacę, jak i w kopertach, a także 
na konto bankowe. 
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19 marca 2021 r. w uroczystość św. Józefa oraz piątą rocznicę ogłoszenia dokumentu Amo-
ris laetitia, rozpoczęliśmy rok, w którym na nowo pochylamy się nad tajemnicą rodziny.

Biblia pełna jest rodzin, pokoleń, historii miłości 
i kryzysów rodzinnych, począwszy od pierwszej 
strony, gdzie wkracza na scenę rodzina Adama 
i Ewy (…), aż do ostatniej strony, gdzie pojawia-
ją się zaślubiny Oblubienicy i Baranka (por. Ap 
21,9)… czytamy w Amoris laetitia (str. 8)

Papież Franciszek, ogłaszając 27 grudnia spe-
cjalny rok poświęcony rodzinie, powiedział: 

„Wspaniale jest zastanowić się nad tym, że Syn 
Boży, podobnie jak wszystkie dzieci, potrzebował 
ciepła rodziny”. I dodał: „Właśnie dlatego rodzina z 
Nazaretu jest rodziną wzorcową, w której wszyst-
kie rodziny świata mogą znaleźć punkt odniesienia 
oraz inspirację”.
Niełatwa analogia
Gdy spojrzymy na siebie, może nam się wydawać, 
że ze wszystkich rodzin, o których czytamy na 
kartach Pisma Świętego, do tej jednej, w której się 
urodził i wychował Jezus, najtrudniej jest nam zna-

W promieniu  
Serca Jezusa

 „Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze we-
dług Serca Twego”.

Czerwiec to miesiąc poświęcony czci Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa. Kult Najświętszego Serca 

Jezusa był zawsze żywy w Kościele. „Oto Serce które 
tak ogromnie miłowało ludzi, że niczego nie oszczę-
dziło, aż do zupełnego wyniszczenia siebie dla oka-
zania im swej Miłości” Te słowa Pan Jezus przekazał 
św. Małgorzacie Marii Alacogue w latach 1673-1674, a 
poświęcenie całego narodu ludzkiego Najświętszemu 
Sercu Jezusa dokonano uroczyście w 1899 roku przez 
papieża Leona XIII. Uświadamiajmy sobie wagę tego 
kultu, który ma moc przemieniać nasze życie.
Najświętsze Serce Jezusa w sensie duchowym wzmac-
nia nasze życie, dostarczając nam wszelkich łask, ja-
kich potrzebujemy, aby trwać w bliskości Pana i cho-
dzić Jego drogami.
Spójrzmy na krzyż, gdzie Serce Jezusa za nas zosta-
ło przebite, spójrzmy na krew i wodę które wypłynęły 
z Jego boku. Jezus będąc na ziemi nauczał, miłował i 
uzdrawiał ludzi. Dziś Miłość Jezusa płonie do nas z tą 
samą żarliwością. On uzdrawia nasze zranione serca, 
oczyszcza nas z grzechów, to jest miłość Serca Jezusa 
dla ciebie i dla ludzkości. Jego Serce pragnie dopro-
wadzić nas bezpiecznie do nieba, byśmy mogli z Nim 
przebywać na wieki. 
Serce Jezusa ciche i pokorne, pomagaj mi w nabyciu 
tych cnót, które są Twoimi cnotami, udziel mi coraz 
więcej cichości i pokory, bym szedł śladami Twojego 
Boskiego Serca. 

Jadwiga

Zaczyn nowego  
człowieczeństwa
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Serdecznie pozdrawiam Polaków. (…) Apelem i Eu-
charystią sprawowanej na Jasnej Górze w uro-

czystość św. Józefa, rozpoczniecie obchody Roku 
Rodziny Amoris laetitia. Niech Maryja, Królowa Polski, 
wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, by funda-
mentem waszych rodzin była ewangeliczna wizja 
małżeństwa, wzajemne zrozumienie i szacunek dla 
życia ludzkiego. Wam wszystkim i tym którzy wezmą 
udział w inicjatywach podejmowanych w związku z 
obchodami tego Roku z serca błogosławię. 

Papież Franciszek, Watykan 17.03.2021
Matko Pięknej Miłości, przychodzimy, by prosić Cię 
o wstawiennictwo w dobrym przeżyciu w naszych 
wspólnotach parafialnych Roku Rodziny Amoris la-
etitia. Pragniemy rozpocząć go w łączności z Ojcem 
Świętym Franciszkiem. (…)
Przychodzimy, powierzyć Ci Maryjo, wszystkie sprawy 
polskich rodzin. Doświadczamy niepewności związa-
nej z Covid-19, wiele rodzin mierzy się z chorobą i py-
taniem o swoją przyszłość, wiele innych doświadcza 
negatywnych skutków kwarantanny i osamotnienia. 
Ludzie młodzi przeżywają stan depresji i odrzucenia, 
małżonkowie i rodzice pytają, co będzie dalej z ich 
rodziną, przyszłością, relacją, pracą, osoby starsze 
poszukują bliskości (…) Prawdziwa siła do pokonania 
trudności jest tylko w miłości, potrzebujemy przypo-
mnieć sobie że ten , kto wierzy, nigdy nie jest sam, 
potrzebujemy na nowo odkryć naszą katolicką tożsa-
mość. (…) Chcemy Cię prosić, Matko Pięknej Miłości, 
o Twoje wstawiennictwo, abyśmy otwarli nasze serca 
i rodziny na przeżywanie tajemnicy miłości, byśmy na-
brali odwagi i nadziei na przeżycie czasu Bożej łaski.

Ks. Przemysław Drąg, dyr. Krajowego Ośrodka  
Duszpasterstwa Rodzin, Jasna Góra 18.03.2021

19 marca 2021 r. w uroczystość św. Józefa oraz piątą rocznicę ogłoszenia dokumentu Amo-
ris laetitia, rozpoczęliśmy rok, w którym na nowo pochylamy się nad tajemnicą rodziny. Rok Rodziny

leźć analogię,. Ewangelie dzieciństwa powiedzą 
nam, że w tej Rodzinie mama jest dziewicą, tata nie 
do końca jest tatą, a Syn nie tylko człowiekiem…
O wiele łatwiej nam porównać nasze rodziny do 
wielu kłócących się, rozpadających i niewiernych 
rodzin, o jakich możemy czytać w innych miejscach 

Biblii. Zresztą więcej powiedzą nam o 
Świętej Rodzinie apokryfy niż Ewan-
gelie, i to tylko Mateusza i Łukasza, 
bo zarówno Marek, jak i Jan niewiele 
nam mówią o życiu Jezusa w rodzinie.
Dzieciństwo Jezusa
Powołując się na list apostolski Pa-
tris Corde (nr.2), papież mówił: „W go-
ścinnych murach domu w Nazarecie 
dzieciństwo Jezusa przebiegało w ra-
dości, otoczone macierzyńską opie-
ką Maryi i troską Józefa, w którym 
Jezus mógł widzieć czułość Boga”. 
Czy ten obraz jest jedynie naszym 
wyobrażeniem tego, jak mogło wy-
glądać życie Jezusa w rodzinie? Do 
pewnego stopnia tak, bo żaden inny 
Obraz nie przystaje do tej rzeczy-
wistości, o której wiemy tak mało, 
a która przez tę analogię – analogię 
rodziny – staje się dla nas tak ważna.
Nowe człowieczeństwo
Papież Franciszek powiedział na za-

kończenie przemówienia , w którym ogłosił Rok 
Rodziny Amoris laetitia: „Niech Dziewica Maryja 
(…) wyjedna dla rodzin całego świata, by były 
coraz bardziej zafascynowane ewangelicznym 
ideałem Świętej Rodziny, stając się zaczynem 
nowego człowieczeństwa oraz konkretnej i po-
wszechnej solidarności.
A gdyby tak w tym „nowym człowieczeństwie” doj-
rzeć analogie między naszymi rodzinami a Świętą 
Rodziną – ten najgłębszy punkt odniesienia i inspi-
rację? To przez swoje wcielenie w rodzinie, śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystus zapoczątkował ist-
nienie „nowego człowieka”.

Dr Mateusz Krawczyk biblista, teolog i dziennikarz

Zaczyn nowego  
człowieczeństwa
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
 Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Świętej 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

16/05/21 – Piotr Żukowski 
22/05/21 – Kacper Guzewicz 
23/05/21 – Hanna Maciukanis

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UKojro Elżbieta, l. 34, Dusznica, 
25/04/2021
UGryszkiewicz Józef, l. 73, Klejwy, 

12/05/2021
UPeczulis Grażyna, l. 57, Rachelany, 

15/05/2021
UJachimowicz Lech, l. 67, Sejny, 16/05/2021
UBykas Tadeusz, l. 76, Sejny, 18/05/2021
UKrajewski Zdzisław, l. 64, Iwanówka, 20/05/2021
USidorowicz Teresa, l. 83, Sumowo, 20/05/2021

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, 
którzy złożyli swoje ofiary na potrzeby 
naszej Parafii w Roku Pańskim 2021: 

Zapowiedzi 
przedślubne:

Bubrowski Hubert, wolny, Sankury, Parafia Sejny
i Pachucka Magdalena, panna, Krucieniszki, Parafia 
Krasnopol
Rutkowski Marcin, kawaler, Białystok, Parafia Matki Bożej 
Fatimskiej - Białystok
i Wołos Aleksandra, panna, Białystok, Parafia Matki Bożej 
Fatimskiej - Białystok
Jurkiewicz Michał, kawaler, Sejny, Parafia Sejny
i Boruk Maja, panna, Augustów, Parafia Matki Boskiej 
Częstochowskiej - Augustów
Przezwicki Robert, kawaler, Babańce, Parafia Sejny
Święcicka Marlena, panna, Pomorze, Parafia Giby

Wereszczyński Paweł, kawaler, Sejny, Par. tutejsza i
Kokoszka Anna Maria, panna, Szkocja, Glasgow, Polska 
Misja Katolicka

W OSTATNIM CZASIE :

Dziemitko Bożena Andrzej,Sejny,Konarskiego, 100,00
Miszkiel Barbara Józef,Sejny, 1 Maja ,500,00
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego ,100,00
Polens Katarzyna Jarosław,Sejny, Konopnickiej ,100,00
Milewska Eugenia,Sejny, Powstańców Sejneńskich ,100,00
Misiewicz Lucyna,Sejny, Zawadzkiego ,200,00
Waszkiewicz Janina Zygmunt,Sejny, Pl. Św. Agaty ,100,00
Miszkiel Marta Mirosław,Posejanka ,100,00
Kosa Danuta,Jodeliszki,100,00
Kossa Maria,Krasnowo ,100,00
Bubrowscy Stanisława Ryszard,Krasnowo ,100,00
Krzemiński Zdzisław Paweł,Sejny, Woj Polskiego ,200,00
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego ,100,00
Iwaszewscy Halina Tadeusz,Sejny, Targowa ,100,00
Szewczyk Ewa Stefania,Kraków, 500,00
Brunejko Dorota Józef,Bubele ,200,00
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny ,50,00
Matulewicz Jadwiga Franciszek,Babańce ,200,00
Pietkowska Janina,Sejny, Konarskiego ,100,00
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska,50,00
Zianowicz Alicja Czesław,Sejny, Nowa ,400,00
Makarewicz Zenobia,Sejny, Konarskiego ,100,00
Kobus Witold Drukarnia AGA Wrocław ,100,00
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna,50,00
Karłowicz Angelika Karol,Gawiniańce ,50,00
Bombola Sylwia,Sejny, Grodzka ,100,00
Palanis Danuta Piotr,Sejny, Łąkowa ,60,00
Wróblewska Marianna,Sejny, Ogrodowa ,50,00
Dąbrowscy Leokadia Andrzej,Babańce ,200,00
Kasprzycka Zdzisława,Sejny, Zawadzkiego ,200,00
Szlaużys Halina,Sejny, Łąkowa ,200,00
Dąbrowska Leokadia,Babańce ,100,00
Czeszkiewicz Halina,Posejanka,100,00
Ziniewicz Scholastyka,Sejny, Konopnickiej ,200,00
Chmielewscy Teresa Piotr,Sejny, Targowa ,100,00
Stefańscy Dorota Zbigniew, Kielczany, 100,00
Gobczyńscy Krystyna Jan, Sejny,Zawadzkiego, 100,00
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  30.05-13.06.2021
NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚW.  30.05
07:00 +Helena +Adam Bałulis
08:30 +Józef Szczerbiński (30gr)
10:00 +Franciszka (22 r.) +Zygmunt Luto
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: +Bronisław Grablun
13:00 LT: +Julia Marcinkiewicz (2mc)
17:30 +Ks. Sylwester Domel (rocz. święceń)
PONIEDZIAŁEK 31.05 ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP
06:30 O błog. Boże, opiekę MB, wiarę i zdrowie 
  dla r. Czarkowskich
08:00 +Stanisława +Józef i z r. Krachało i Alboszta
08:00 +Stanisława Czajkowicz
08:00 +Stanisław Czarkowski (8 r.) i rodzice
10:00 +Ks. Sylwester Domel (rocz. prymicji)
17:30 Bierzmowanie młodzieży kl. VIII
17:30 +Antoni Jakubowski +Scholastyka +Antoni Sarneccy 

i rodzice
17:30 +Antoni (9 r.) +Bogusław (13 r.) i  z r. Kaufmanów
WTOREK 1.06
06:30 +Maria Ziniewicz (3mc)
08:00 O Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla rodziny i w 

gospodarstwie
08:00 +Zofia Okulanis (1gr)
08:00 +Halina Paszkowska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Marian (16 r.) +Janusz (28 r.) +Marek (29 r.) i z r. 

Kaufmanów
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Mariana i Janiny 

oraz ich dzieci
17:30 +Jadwiga Milewska (9mc)
17:30 +Wojciech Anuszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Szymon Koncewicz
ŚRODA 2.06
06:30 +Artur Panczenko (3mc)
08:00 +Władysława Jastrzębska (10mc)
08:00 +Zofia Okulanis (2gr)
08:00 +Leszek +Eugeniusz i z r. Jodzis i Gilis
17:30 +Antoni +Stanisława Budowicz
17:30 +Dariusz Tomczyk (6mc) +Stanisław 
17:30 +Marianna Gasińska +Janina Kisiel
CZWARTEK, BOŻE CIAŁO,  3.06
07:00 +Wiktor +Anna Budowicz +Waleska +Józef Rzenieccy
08:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
10:00 +Piotr Czerniawski (20 r.)
11:00 Za Parafian
11:00 +Halina Sokołowska (8 r.)
17:30 +Zofia Okulanis (3gr)
PIĄTEK 4.06
06:30 +Antonina Bocheńska
08:00 +Zofia Okulanis (4gr.)
08:00 +Anna Maciukanis (6mc)
16:00 +Józef +Jadwiga Harackiewicz
17:30 +Lucyna +Wincenty +Helena Stankiewicz
17:30 +Jerzy (34 r.) +Janina +Franciszek i z r. Fiedorowicz
17:30 +Jan Zyskowski (12 r.)
SOBOTA 5.06
06:30 +Stanisław +Zofia Jurkiewicz +Helena Rekus
08:00 +Stanisław Moniuszko (8mc)

08:00 +Józef Sienkiewicz (1 r.)
11:00 Pierwsza Komunia Święta - kl. IIIB
13:30 W intencji Piłsudczyków (poświęcenie tablicy 

pamiątkowej)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Zofia Okulanis (5gr.)
17:30 +Paweł i z r. Koneszko i Kućmierz
17:30 +Jan +Helena +Leon +Franciszek +Katarzyna 
  +Jadwiga i  z r. Skupskich i Majewskich
NIEDZIELA X ZWYKŁA,  6.06 
07:00 +Szymon Matulewicz (10mc)
07:00 +Zofia Okulanis (6gr.)
08:30 +Piotr Skrypko (3 r.)
10:00 +Helena +Wacław +Stanisław i z r. Koneszków 

i Czeszkiewiczów
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: +Aniela Rudzińska i z r. Urbaników
13:00 LT: +Magdalena Sidor (13 r.)
13:00 LT: +Irena (1 r.) i z r. Żukowskich
17:30 +Janina Małkińska (2 r.)
PONIEDZIAŁEK 7.06
06:30 +Stanisław Misiewicz (12 r.)
08:00 +Zofia Okulanis (7gr.)
08:00 +Helena Wojciechowicz (9 r.)
08:00 +Kamila +Franciszek +Antoni i z r. Gerwelów
17:30 +Daniel Lewkowicz (14 r.), rodzice +Marianna 

Pietkiewicz
17:30 +Antoni Turowicz i rodzice
17:30 +Eugenia Stankiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Walerian Kuczyński
WTOREK 8.06
06:30 +Jan +Władysława
08:00 +Jan i z r. Gaus
08:00 +Robert Czeszkiewicz
08:00 +Weronika Klucznik (6mc)
17:30 +Zofia Okulanis (8gr.)
17:30 +Elżbieta Staniewicz
17:30 +Antoni +Aniela Janczulewicz
ŚRODA 9.06
06:30 +Euzebiusz Myszczyński (11mc)
08:00 +Zofia Okulanis (9gr.)
08:00 +Jerzy +Helena Sienkiewicz
08:00 +Wojciech Klimasara (4 r.)
17:30 +Antonina Bocheńska
17:30 +Leokadia Chrulska (22 r.) +Waleria +Jan Korzenieccy
17:30 +Marian Święcicki
CZWARTEK 10.06
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Wanda Tawrel (7mc)
08:00 +Waldemar (9 r.) i z r. Kruczyńskich i Wowaków
08:00 +Zofia Okulanis (10gr.)
17:30 za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TVTRWAM 

i Koło RM z naszej Parafii
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla 

Jubilatów Anny i Andrzeja Ciborowskich w 50 rocz. ślubu 
i dla rodziny

17:30 +Józef Szczerbiński
17:30 +Jerzy Klimko (4mc)
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PIĄTEK 11.06
06:30 +Aniela Gilis
08:00 +Zofia Okulanis (11gr.)
08:00 +Biruta Marcinkiewicz (40 r.) +Antoni
08:00 +Zenon Miszkiel (10mc)
17:30 +Stanisław Iwaszewski (5mc)
17:30 +Henryk Szumski (4 r.)
17:30 +Piotr Czarkowski (10 r.)
17:30 +Krzysztof Brzozowski (16 r.) +Izydor +Marianna
SOBOTA 12.06
06:30 +Urszula Dejnerowicz (6 r.)
08:00 +Zofia Okulanis (12gr.)
08:00 +Antoni +Marianna Przeorscy
08:30 EGZEKWIE: +Zofia Sienkiewicz (1 r.)

11:00 Pierwsza Komunia Święta - kl. IIIC
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Renata Jagłowska (5 r.)
17:30 +Jarosław Fidrych (10mc)
17:30 +Antoni Titarczuk
NIEDZIELA XI ZWYKŁA, 13.06
07:00 +Zofia Okulanis (13gr.)
07:00 +Antoni Okulanis
08:30 +Bronisław +Marianna Sojka
10:00 +Helena +Piotr +Aleksander Miszkiel
11:00 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: +Antoni +Zofia Łobik
13:00 LT: Pierwsza Komunia Święta
17:30 +Antoni Grażulewicz i rodzice

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

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 4: Umiłowanie sakramentów

Wrócę jeszcze raz do tekstów Soboru Watykań-
skiego II. „Dekret o posłudze i życiu prezbiterów”, 

wprowadzając podział na kapłaństwo powszechne 
i służebne, prosto wyjaśnia na czym polega służeb-
ność tego drugiego: „Pan (…) ustanowił niektórych 
sługami, by w społeczności wiernych na mocy świę-
ceń mieli świętą władzę składania Ofiary i od-
puszczania grzechów” (pkt. 2). Istotą kapłaństwa 
służebnego jest sprawowanie sakramentów i 
głoszenie Słowa Bożego: „To czyńcie na moją 
pamiątkę” (Łk 22,19b) wypowiedziane podczas 
Ostatniej Wieczerzy, „Którym odpuścicie grze-
chy, są im odpuszczone” (J 20,23a), „Głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), 
wypowiedziane po Zmartwychwstaniu – to naj-
ważniejsza część testamentu Jezusa zostawio-
nego Apostołom. We wszystkich innych zada-
niach Kościoła księdza może zastąpić świecki. 
Jeśli ktoś chce zostać księdzem, bo szczególnie 
fascynuje go praca z młodzieżą, musi pamiętać, 

że może zajmować się tym (również w Kościele) bez 
przyjmowania święceń. Jeśli ktoś chce zostać księ-
dzem, bo pochłania go gorliwość o niesienie Ewangelii 
tym, którzy nie znają Chrystusa, to też warto pamiętać, 
że w ewangelizacyjnej misji Kościoła można uczestni-
czyć będąc i świeckim. Solą życia księdza, główną jego 
treścią są sakramenty i Słowo Boże. Zastanowienie się 
nad tą prawdą jest ważnym momentem rozeznawania 
powołania. Może ona uświadomić wielu osobom, że tak 
naprawdę gonią w swym życiu za czymś innym, niż ka-
płaństwo. Z drugiej strony upodobanie w liturgii, szcze-
gólnie liturgii Eucharystii, radość z uczestnictwa w niej, 
stanowią poważne pozytywne znaki wezwania do Bożej 
służby. Nie ma nic przypadkowego w tym, że najwięcej 
powołań wywodzi się ze służby liturgicznej.

7 kroków do rozpoznania powołania kapłańskiego
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ODDANIE33 - rekolekcje parafialne
CZYM SĄ I NA CZYM POLEGAJĄ 33-DNIOWE REKOLEKCJE?
- jest to czas duchowego przygotowania do aktu całkowitego oddania się Panu Jezusowi 
przez Maryję
- czas, który upamiętnia okres 33 lat, które Pan Jezus spędził na ziemi

Rekolekcje to czas duchowego przygoto-
wania polegającego na głębszym zrozu-
mieniu oraz odnowieniu przymierza Chrztu 
Świętego oraz na osobistym przyjęciu do 
serca słów Pana Jezusa z krzyża: „Oto 
Matka Twoja”.
Zarówno dar Chrztu, jak i słowa Pana Je-
zusa z krzyża - są łaską skierowaną i do-
stępną dla wszystkich. Dlatego propozycja 
33-dniowych rekolekcji nie jest dla wąskiej 
grupy osób. Jest to propozycja dla wszyst-
kich ochrzczonych i dla wszystkich wierzą-
cych w Chrystusa.
Organizacja 33-dniowych rekolekcji w 
parafii jest bardzo prosta i składa się z 
trzech etapów:
1. Zachęcenie parafian do wzięcia udziału 
w rekolekcjach oraz udostępnienie mate-
riałów - u nas uczyni to ks. Szymon Klima-
szewski - kapelan szpitala w Suwałkach, 
który w niedzielę, 1 sierpnia będzie gło-
sił nam słowo Boże na temat rekolekcji i 
udziału w nich.
2. Okres 33 dni rekolekcji - dzięki przygoto-

wanym narzędziom każdy parafianin może wybrać optymalną dla siebie formę udziału w 
rekolekcjach. Może je przeżywać w domu lub w kościele. Może korzystać z tekstu drukowa-
nego (materiały będą dostępne w parafii) lub elektronicznego. Może też słuchać medyta-
cji ze strony internetowej lub korzystać z przygotowanej aplikacji. Rekolekcje rozpocznie-
my 3 sierpnia, we wtorek i trwać będą do 4 września (33 dni).
3. Organizacja uroczystego aktu oddania - w normalnych warunkach tak akt oddania od-
bywa się w kościele - w naszej parafii uczynimy to w czasie odpustu 46 rocznicy Koronacji 
Cudownej Figury Matki Bożej, naszej Pani Sejneńskiej, w niedzielę, 5 września o godz. 12.00 
(uczynimy to przed otwartym cudownym Obliczem naszej Matki).
DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W TAKICH REKOLEKCJACH?
- tam, gdzie zostały przeprowadzone widać wiele owoców w życiu duchowym osobistym i 
rodzinnym
- w osobach oddanych Matce Bożej rozwijają się szczególnie głęboki pełny udział w Eu-
charystii oraz pragnienie nawiedzania i adoracji Najśw. Sakramentu, a także widać pra-
gnienie konkretnej służby zarówno w rodzinie, jak i w parafii; osoby te pielęgnują bardziej 
ducha modlitwy, umartwienia i wynagradzania.
Więcej na temat rekolekcji znajdziemy na stronie internetowej: www.oddanie33.pl
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Trójca Święta
Dzisiejszy temat związany jest z wyobrażeniem 

Trójcy Świętej. Już pierwsi chrześcijanie zasta-
nawiali się nad tym, czy można przedstawiać Boga 
w sztukach plastycznych, skoro wiedzieli o Nim, że 
jest transcendentny i niewyobrażalny przez ludzkie 
zmysły. Wraz z oficjalnym zatwierdzeniem kultu 
ikon na Soborze Nicejskim w 787 r. wizerunki Chry-
stusa, czyli Drugiej Osoby 
stały się dozwolone. Duch 
Święty w Piśmie Świętym 
objawił się pod postacią 
nieożywionej lub ożywionej 
materii, występował bądź 
jako szum wiatru, płomień 
ognia, lub też jako gołębica. 
Problemem było natomiast 
przedstawienie Boga–Ojca. 
Niejako rozwiązaniem tego 
problemu było utworzenie 
kanonu Trójcy Świętej typu 
Starotestamentowego. Za 
taki uznano w późniejszych 
wiekach ikonę Andrieja 
Rublowa, przedstawiającą 
Trójcę Świętą pod postacią 
trzech młodych aniołów 
siedzących przy stole z kie-
lichem eucharystycznym. 
Dopiero w XII w. pojawił 
się temat ikonograficzny 
ukazujący wszystkie trzy Osoby Boskie, znany pod 
nazwą „Tron Łaski”. Jest to tak zwane przedstawienie 
Nowotestamentowe, które stało się bardzo popularne 
w świecie zachodnio-chrześcijańskim. Przykładem 
obrazującym ten typ przedstawienia Trójcy Świętej 
jest wnętrze figury Matki Bożej Sejneńskiej. W ikono-
grafii wschodniej spotykamy podobne przedstawienie, 
gdzie Chrystus-Emmanuel siedzi na kolanach Boga-
-Ojca, a Duch Święty jest przedstawiony pod postacią 
medalionu lub kuli z gołębicą. Niezmiernie rzadkie 
jest wyobrażenie Trójcy Świętej jako głowy o trzech 
twarzach. Sporadyczne występowanie tego motywu 

ma związek z potępieniem go przez sobór trydencki 
oraz zakazem sformułowanym przez papieża Urbana 
VIII, który potwierdził później Benedykt XIV. Inne, 
równie popularne przedstawienie, to kompozycja 
pozioma trzech postaci tworzących Trójcę Świętą 
zwana „Wspólny Tron”, którego początki sięgają XVII 
w. Chrystus i Bóg-Ojciec zasiadają na ławie-tronie 

co znaczy iż wspólnie spra-
wują władzę. Nieznacznie 
powyżej ich głów unosi się 
gołębica Ducha Świętego. 
Zamiast tronu mogą też wy-
stępować obłoki wskazujące 
na niebiański charakter ich 
zwierzchnictwa. Dokładnie 
takim ludowym przedsta-
wieniem jest dzisiejszy ob-
raz. Malowany dość naiw-
nie ale szczerze, pokazuje 
Świętą Trójcę zawieszoną 
w przestrzeni. Niebieska 
kula symbolizuje naszą 
ziemię. Postacie Chrystusa 
i Boga-Ojca w wersji ludo-
wej przechylają się ku sobie 
sugerując dyskusję na temat 
świata i zbawienia. Nasz ob-
raz wywodzi się z kręgu ma-
larstwa ludowego, w którym 
były łączone dość dowolnie 

elementy innych przedstawień. Takim niespotykanym 
w innych obrazach elementem jest dodanie motywu 
„Najświętszego Serca Jezusa” omawianego już w Siew-
cy. Uważny obserwator zauważy, że Chrystus w lewej 
ręce trzyma serce gorejące boskim blaskiem. Można 
by więc rzec, że to przykład twórczego poszerzenia 
przez nieznanego twórcę, znanego kanonu o nowe 
ewangeliczne elementy przemawiające i zrozumiałe 
dla wiernych.
   Marcin Błaszczyk


