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Jezu cichy i pokornego serca... 
uczyń serca nasze według serca Twego!

Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego  
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
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PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?
15 czerwca - Mt 6,19-23 Moja nagroda jest u Pana. Moja Ojczyzna jest w Niebie. Każdego dnia mieć świado-
mość tego, że od mojej postawy zależy to, czy będę na wieki przed Obliczem Boga.
20 czerwca - Mt 7,6.12-14 Jedna z najstarszych zasad życia chrześcijańskiego: Wszystko więc, co byście 
chcieli, żeby wam ludzie uczynili, i wy im czyńcie. Gdy spojrzymy na naszą postawę wobec bliźniego, możemy 
nie mieć prawa, by dziwić się temu, jak jesteśmy przez nich traktowani.
24 czerwca - Mt 8, 5-17 Jezu, Ty znasz moje serce, uzdrów w nim wszystko to, co wymaga jeszcze uzdrowienia. 
Tobie się powierzam i Tobie się oddaję.

PRAWDY WIARY

Przymiotnik „katolicki”, który wskazuje na „cał-
kowitość, totalność”, pojawił się po raz pierw-

szy  u św. Ignacego Antiocheńskiego i od tamtej 
pory nabrał dwojakiego znaczenia: powszechno-
ści i autentyczności. Od IV wieku przymiot ten był 
włączony do różnych Symboli, aż definitywnie 
ugruntował się w Credo nicejsko-konstantynopo-
litańskim. Odtąd wspomniane dwa znaczenia ni-
gdy nie przestały współistnieć ze sobą. Obejmują 
one następujące perspektywy: wiara jest „kato-
licka”, ponieważ ukazuje się wszystkim w swej 
prawdziwości i autentyczności, a ponadto dlate-
go, że sięga wszędzie dzięki swojej powszechno-
ści i ciągłości. 
Sobór Watykański II złączył twierdzenie o katolic-
kości Kościoła jego misją. Kiedy bowiem opisuje 
dokładnie powszechność lub katolickość jednego 
Ludu Bożego, kończy następującymi słowami: 

Do tej zatem katolickiej jedności Ludu Bożego, 
która jest znakiem przyszłego pokoju powszech-
nego i do niego się przyczynia, powołani są 
wszyscy ludzie i w różny sposób do niej należą 
lub są do niej przyporządkowani, zarówno wier-
ni katolicy, jak i inni wierzący w Chrystusa, jak 
wreszcie wszyscy w ogóle ludzie z łaski Bożej  
powołani do zbawienia (KK 13). Nieco dalej jesz-
cze dokładniej wyjaśniony zostaje ten wymiar 
w końcowym numerze rozdziału, poświęconego 
misyjnemu aspektowi Kościoła: Tak więc modli 
się (…) Kościół, aby w Lud Boży, (…) weszła peł-
nia całego świata i aby w Chrystusie, który jest 
Głową wszystkiego, oddawana była Stworzycie-
lowi i Ojcu wszystkiego wszelka cześć i chwała 
(KK  17).  

(z Księgi Wierzę, rozdział Kościół powstały z Jezusa)

Kościół powszechny i prawdziwy
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Mk 4,35-41

Gdy zapadł wieczór 
owego dnia, Jezus 

rzekł do swoich uczniów: 
«Przeprawmy się na dru-
gą stronę». Zostawili więc 
tłum, a Jego zabrali, tak 

jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim, Naraz 
zerwał się gwałtowny wicher, Fale biły w łódź, tak że łódź 
się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. 
Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię 
nie obchodzi, że giniemy?». On wstał, rozkazał wichrowi 
i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się». Wicher się uspokoił 
i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak 
bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?». Oni zlękli 
się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On 
jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne»..

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i 
sprzecznym Bożym prawem propozycjom. Odwaga 

wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! 
Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom 
szczęścia, za któremu musielibyście zapłacić zbyt wysoką 
cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złama-
nego życia własnego i cudzego! Sandomierz 12 VI 1999 

Jezus powiedział do 
tłumów: «Z króle-

stwem Bożym dzieje się 
tak, jak gdyby ktoś na-
sienie wrzucił w ziemię. 
Czy śpi, czy czuwa, we 

dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wiej 
jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 
potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan 
zboża pozwala na to, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już 
na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo 
Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono 
jak ziarenko gorczycy; gdy się je wysiewa w ziemię, jest 
najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, 
wzrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza 
wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego 
cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o 
ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał 
do nich, Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA 

W obliczu bolesnego poczucia ludzkich ograniczeń i 
grzechu prorocy głoszą nowe przymierze, na mocy 

którego sam Pan obejmie zbawcze królowanie nad 
swym odnowionym ludem. W tym kontekście rozpoczy-
na się oczekiwanie na nowego Dawida, którego Pan 
powoła do życia i uczyni narzędziem wyjścia, wyzwo-
lenia i zbawienia (por. Ez 34,23-25; Jr 23,5-6). Od tej 
chwili postać Mesjasza występuje w ścisłym związku 
z początkiem królowania Bożego nad całym światem. 
Nadzieja ta osiągnie swój szczyt, gdy wzrost wiary, 
wybiegając poza granice ludzkiego czasu i ludzkich 
dziejów, pozwoli zrozumieć, że dopiero w przyszłym, 
wiecznym życiu królestwo Boże zapanuje z całą swą 
potęgą: wtedy to wszyscy odkupieni osiągną poprzez 
zmartwychwstanie pełną komunię życia i miłości z 
Panem (por. Dn 7, 9-10, 12,203). Jezus nawiązuje do tej 
nadziei Starego Testamentu i głosi jej spełnienie. Kró-
lestwo Boże jest centralnym tematem Jego nauczania, 
o czym w szczególny sposób świadczą przypowieści. 
(Katecheza 18 III 1987 )

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.06.2021 XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.06.2021

Tomasz a’Kempis - 
 O Naśladowaniu Chrystusa

Mk 4,26-34

1. Moglibyśmy cieszyć się pełnym pokojem, gdybyśmy 
nie zajmowali się ciągle tym, co do nas nie należy, co kto 
powiedział lub zrobił. Jak może trwać w pokoju ktoś, kto 
nieustannie miesza się do cudzych spraw? Kto na zewnątrz 
szuka rozrywki? Kto niewiele i rzadko skupia się w sobie? 
Błogosławieni prości, albowiem oni osiągną pokój.

2. Dlaczego niektórzy święci byli tak doskonali i tak 
skupieni? Bo starali się tak siebie umartwić, by zdławić w 
sobie wszystkie ziemskie pragnienia i dzięki temu mogli 
całym żarem serca przylgnąć do Boga i uzyskać prawdziwą 
wolność ducha.
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K ALENDARZ LITURGICZNY

Rady bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego  

Jak wytrwać w dobrym?
Czytelniku kochany, choć cię nie znam osobiście, mam 

jednak prawo sądzić o tobie, że pragniesz swego 
uświęcenia i zbawienia. Cieszę się z tego niezmiernie i 
pragnę pomóc ci w tej pracy.
Pamiętaj po co żyjesz na świecie
Przede wszystkim często rozważaj, kto cię stworzył. Pan 
Bóg cię stworzył, a stworzył dla siebie, abyś Go znał, 
kochał, Jemu służył, a za to otrzymał życie wieczne. Taki 
jest twój cel na ziemi. Rozważ, dla kogo żyjesz.
Jak żyjesz? Rady na każdy dzień
Kiedy się przebudzisz ze snu, od razu pobożnie się prze-
żegnaj. W ten sposób przypomnisz sobie, że Zbawiciel 
najdroższy umarł za ciebie na krzyżu, by cię wskrzesić 
do życia w łasce.
Jeśli jesteś zdrowy, wstawaj prędko z pościeli, co do minuty 
pilnuj godziny na wstawanie. Kto traci czas przy wstawaniu 
rano, ten go nie ceni w dzień przy pracy.
Nigdy nie opuszczaj pacierza. Odmów, klęcząc: Modlitwę 
Pańską, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski, Dzie-
sięć przykazań Bożych i Pięć przykazań kościelnych i 
zakończ ofiarowaniem pacierza.
Jeśli pozwalają ci obowiązki, a mieszkasz blisko kościoła, 
staraj się codziennie być na Mszy świętej i pobożnie w 
niej uczestniczyć.
Cały dzień poświęć sumiennej pracy i pełnieniu swoich 
obowiązków. Pamiętaj i często rozważaj, co mówi Pismo 
Święte: że próżnowanie nauczyło wielu złego.
Nie wstydź się pracy, choćby w ludzkim pojęciu była 
najpodlejsza. Jak ptak do latania, tak człowiek stworzony 
jest do pracy. Każdemu człowiekowi Bóg wyznacza obo-
wiązki. Kto je wykona, ten wypełni wolę Boga i otrzyma 
od Niego Nagrodę. 
Tylko uczciwa i sumienna praca wzbogaca człowieka. 

Krzywda ludzka bokiem 
wychodzi.
Po całodziennej pracy, 
zanim udasz się na 
spoczynek, odmów mo-
dlitwy wieczorne i zrób 
ścisły rachunek sumie-
nia. Niech cię żadna 
rzecz z modlitw wie-
czornych nie zwalnia. 
W rachunku sumienia 
staraj się raczej o żal za 
grzechy niż o przypomnienie każdego upadku. Układając 
się do snu, przeżegnaj się, zrób krzyż na czole, ustach i 
sercu, a swój sen ofiaruj Panu Bogu.
Czego najbardziej strzec się w życiu?
Jedno jest zło na świecie, a jest to grzech. Najbardziej 
strzec się trzeba grzechu i tego, co do grzechu prowadzi.
Jeśli – broń Boże – dopuściłeś się grzechu śmiertelnego, 
zaraz wzbudź w sobie żal doskonały i idź jak najprędzej 
do spowiedzi, abyś czasem nie umarł w grzechu albo nie 
wpadł w zły nałóg.
Co robić, by wytrwać w dobrym?
Często spowiadaj się, przynajmniej raz w miesiącu. Tylko 
wtedy mniej więcej możesz być spokojny o siebie. Kto się 
raz do roku spowiada, ten wszystkich swych grzechów nie 
pamięta i dobrze siebie nie zna.
Często się módl. Kto się modli, będzie zbawiony – mówił 
św. Alfons Liguori – kto nie modli się będzie potępiony. 
Raz do roku wyznacz sobie parę dni na rekolekcje i sku-
pienie ducha, abyś mógł dobrze poznać stan swej duszy 
i skutecznie zaradzić jej potrzebom.
Rozważ ile czasu poświęcasz swej duszy.

XI NIEDZIELA ZYWKŁA - 13.06 
Słowo Boże: Ez 17, 22-24; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34;
PONIEDZIAŁEK - 14.06 - BŁ. MICHAŁA KOZALA
Słowo Boże: 2 Kor 6, 1-10; Mt 5, 38-42;
WTOREK - 15.06 
Słowo Boże: 2 Kor 8, 1-9; Mt 5, 43-48;
ŚRODA - 16.06 
Słowo Boże: 2 Kor 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-18;
CZWARTEK - 17.06 ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
Słowo Boże: 2 Kor 11, 1-11; Mt 6, 7-15;
PIĄTEK - 18.06 
Słowo Boże: 2 Kor 11, 18. 21b-30; Mt 6, 19-23;
SOBOTA - 19.06 
Słowo Boże: 2 Kor 12, 1-10; Mt 6, 24-34;

XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 20.06 
Słowo Boże: Hi 38, 1. 8-11; 2 Kor 5, 14-17; Mk 4, 35-41;
PONIEDZIAŁEK - 21.06 ŚW. ALOJZEGO GONZAGI
Słowo Boże: Rdz 12, 1-9; Mt 7, 1-5;
WTOREK - 22.06 
Słowo Boże: Mt 7, 6. 12-14;
ŚRODA - 23.06 
Słowo Boże: Rdz 15, 1-12. 17-18; Mt 7, 15-20;
CZWARTEK - 24.06 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA  

ŚW. JANA CHRZCICIELA
Słowo Boże: Iz 49, 1-6; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66. 80;
PIĄTEK - 25.06 
Słowo Boże: Rdz 17, 1. 9-10. 15-22; Mt 8, 1-4;
SOBOTA - 26.06 
Słowo Boże: Rdz 18, 1-15; Mt 8, 5-17;
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabo-
żeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w 

wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, 
że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość do Boga i bliźniego. Nabożeństwo 
czerwcowe codziennie przed Mszą wieczorną o godz. 17.00. 

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela obchodzić będziemy we czwartek, 24 czerwca. Tę uroczystość 
rozpoczniemy już wieczorem w środę Mszą Świętą wigilijną o godz. 17:30. W samą uroczystość Msze Święte jak 

każdego dnia.

Kolejna, ostatnia grupa dzieci klas trzecich, tym razem z Krasnowa i Poćkun przystąpi do pierwszej Komunii św. 
w sobotę, 19 czerwca o godz.11.00. W piątek o g. 16.00 dzieci przystąpią do pierwszej spowiedzi św. z rodzicami 

i bliskimi. 

Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. W tym roku niecodzienna to była nauka, niecodzienna szkoła i 
niecodzienne zakończenie. Ale nie może zabraknąć Waszej wdzięczności, drogie dzieci i droga młodzieży waszym 

nauczycielom i rodzicom. Bogu dziękujemy za talenty i zdolności, za to,  że Jego łaska pomogła przetrwać ten trudny 
czas. Zapraszam Was wszystkich na Mszę św. w niedzielę, 20 czerwca, która będzie dziękczynieniem za kończący 
się rok szkolny: dzieci zapraszamy na godz. 10.00, a młodzież na 17.30.

Dzieci klas czwartych obchodzą w tym roku pierwszą rocznicę ich pełnego udziału w Eucharystii. Właśnie w 
niedzielę, 20 czerwca o godz. 10.00 będzie ich uroczystość. Niech zajmą te dzieci swoje miejsca w bazylice 

w pierwszych ławkach, niech przyjdą odświętnie ubrane. A w piątek poprzedzający o godz. 16.00 będzie dla nich 
sakrament pokuty i pojednania. Rodzice, zadbajcie o to, aby wszystkie dzieci skorzystały ze spowiedzi świętej i w 
niedzielę uczestniczcie z dziećmi w tym dziękczynieniu za przeżyty rok eucharystyczny.

Przypominamy, że można składać swoje ofiary np. na tacę za pomocą karty płatniczej w formie zbliżeniowej. W 
niedzielę przed wejściem do bazyliki stoi ktoś ze służby liturgicznej z terminalem płatniczym, aby umożliwić 

wchodzącym złożenie ofiary w ten sposób.  Wkrótce znajdzie się w naszej bazylice OFIAROMAT, a więc urządzenie, 
które umożliwi naszym Parafianom, ale także Gościom składanie ofiar na potrzeby naszej Bazyliki za pośrednictwem 
karty płatniczej. O którejkolwiek porze dnia można będzie złożyć swoją ofiarę za pośrednictwem karty zbliżeniowej, 
wybierając wielkość ofiary i przykładając kartę, czy telefon w odpowiednie miejsce. Wiem, że ludziom starszym 
trudno się z taką formą pogodzić czy ją zaakceptować, ale taki jest ten dzisiejszy postęp, że trzeba się nam i do 
niego przystosować. 

Kapłani rejonu suwalskiego spotkają się na dorocznym Dniu Świętości Kapłańskiej w Suwałkach, 18 czerwca, 
w piątek .  Prosimy Was, drodzy Parafianie, o modlitwę za wszystkich kapłanów, a także o nowe powołania do 

kapłaństwa i życia konsekrowanego, zwłaszcza z naszej Parafii.

W sobotę, 19 czerwca przypada 26 rocz. śmierci długoletniego proboszcza naszej Parafii śp. ks. prał. Stanisława 
Rogowskiego. Wieczorna Msza św. będzie w jego intencji. 

W niedzielę, 20 czerwca będzie gości w naszej Parafii ks. prałat Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika 
„Idziemy”. Będzie głosił nam słowo Boże, opowie o pracy dziennikarskiej w mediach katolickich i spróbuje 

zachęcić nas do większego czytelnictwa prasy katolickiej. 

Jak co roku, będziemy mieli okazję skorzystać z płatnego (55 zł) badania USG Doppler żył i tętnic: przepywów 
szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, nerek, płuc, stawów, piersi oraz echo serca. Każde badanie kosztuje 

55 zł. Badania będą dnia 22 czerwca (wtorek) od godz. 8.00 w Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 60D. Rejestracja 
tylko telefoniczna 87 5669040.
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3 czerwca 1921 r. biskupi polscy poświęcili naszą Ojczyznę Najśw. Sercu Pana Jezusa.  
W setną rocznicę tego wydarzenia, 11 czerwca br., polski Kościół odnowił to poświęcenie. 
Zachęcamy aby także wszystkie rodziny naszej parafii zawierzyły się Jezusowemu Sercu.

Panie nasz Jezu Chryste,
Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świą-

tyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego 
w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia 
konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą na-
ród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt 
oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.
Podobnie jak 
nasi przodko-
wie u progu 
niepodległo -
ści, tak i my 
polecamy Ci 
dzisiaj Kościół 
i Ojczyznę, dziękując za dar wol-
ności. Oddając się Twojemu Naj-
świętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź 
królestwo Twoje! A w ślad za św. 
Janem Pawłem II wołamy: „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi!”. 
W obliczu Twego miłosierdzia, wy-
znajemy ze skruchą nasze grzechy 
indywidualne i społeczne. Przepra-
szamy za brak szacunku dla życia, 
także tego najsłabszego, ukrytego 
pod sercem matki. Przepraszamy za 
grzechy wykorzystania seksualnego 
małoletnich, popełnione zwłaszcza 
przez niektórych duchownych i 
związane z tym grzechy zaniedba-
nia ich przełożonych. Przepraszamy 
za nałogi i uzależnienia, za prywatę, 
partyjniactwo, agresję i niezdolność 
do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co 
święte, w tym próby instrumentalnego traktowania 
religii. 
Świadomi naszych wad i słabości – stojąc wobec 
nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny 
– z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore 
serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i 
pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i po-
gardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj 
nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać 
w sobie wzajemnie przeciwników a zobaczyli współ-

Bierzmowanie 
umacnia do walki 

ze złem
W tej pierwszej Pięćdziesiątnicy nasz Zbawiciel dał 

Apostołom moc odpuszczania grzechów, kiedy 
wlał w ich serca dar Ducha Świętego. Ten sam Duch 
Święty przychodzi do was w sakramencie bierzmo-
wania, aby wciągnąć was jeszcze bardziej w walkę 
Kościoła przeciwko grzechowi i w swoją misję umac-
niania świętości. Przychodzi, aby zamieszkać pełniej 
w waszych sercach i umacniać was do walki ze złem.
Moja droga młodzieży! Dzisiejszy świat potrzebuje was, 
ponieważ potrzebuje mężczyzn i kobiet napełnionych 
Duchem Świętym. On potrzebuje waszej odwagi i wa-
szej nadziei, waszej wiary i waszej wytrwałości. Świat 
jutra będzie budowany przez was. Otrzymaliście dar 
Ducha Świętego, żebyście mogli pracować z głęboką 
wiarą i z wytrwałą miłością, żebyście mogli pomagać 
w przynoszeniu światu owoców pojednania i pokoju. 
Umocnieni przez Ducha Świętego i Jego rozmaite dary, 
zaangażujcie się całym sercem w walce Kościoła 
przeciwko grzechowi. Usiłujcie być bezinteresowni. 
Nie pozwólcie by opanowały was rzeczy materialne. 
Bądźcie aktywnymi członkami Ludu Bożego i bądźcie 
w zgodzie z każdym, i oddani dziełom sprawiedliwości, 
które przynoszą pokój na ziemię…
W pierwszym dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstą-
pił na Apostołów i na Maryję i napełnił ich swoją mocą. 
Przypominamy to wydarzenie i otwieramy się znowu 
na dar tego samego Ducha Świętego. W tym Duchu 
jesteśmy ochrzczeni. W tym Duchu jesteśmy powołani 
do udziału w posłannictwie Chrystusa. W tym Duchu 
stajemy się prawdziwymi ludźmi Pięćdziesiątnicy, apo-
stołami naszych czasów. Jan Paweł II

ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA  
NARODU POLSKIEGO  

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
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Świat, w którym żyjemy jest pełen znaków, niektóre 
z nich są jasne i oczywiste, niezależnie od tego, ja-

kiego rodzaju te znaki przekazują nam pewną treść. Ka-
techizm Kościoła Katolickiego (1131) nazywa je skutecz-
nym znakiem. Chleb i wino w Komunii Świętej, olej przy 
bierzmowaniu, woda chrztu – mają moc czynienia tego, 
co oznaczają. Nie tylko przekazują nam pewne treści 
dotyczące Boga, ale także wnoszą w nasze życie Jego 
łaskę. Kościół naucza, że poprzez te widzialne znaki 
zostajemy obmyci z grzechu pojednania z Bogiem.
Codziennie jesteśmy stawiani w sytuacjach wymaga-
jących naszego życia, możemy postąpić uczciwie lub 
nieuczciwie, zdobyć się na cierpliwość lub stracić ją. 
Pan Jezus nie pozostawił nas zdanych na własne siły. 
Udzielił nam wielu wspaniałych darów, które pomagają 
nam: „tak” – łasce, „nie” – grzechowi. Dał nam Pismo 
Święte, Ewangelię, Kościół oraz Ducha Świętego i Sa-
krament pojednania. Z sakramentem pojednania koja-
rzy nam się głównie przebaczenie. Jest to sakrament 
uzdrowienia, umocnienia i przemiany. Wyznając ze 
skruchą nasze grzechy, jednoczymy się z Panem Bo-
giem, jednoczymy się z Ojcem Niebieskim. Nasze twar-
de serca miękną i otwieramy się ma działanie Ducha 
Świętego i skłonni do przyjmowania Jego natchnień. 
Sakrament pokuty i pojednania jest darem Miłosierne-
go Boga, który dzięki odkupieńczej ofierze swego Syna 
odpuszcza nam grzechy, uzdrawia nas, uwalnia od po-
czucia winy i obdarza nowym życiem. 
Chcemy czynić dobrze, ale nie zawsze znajdujemy 
w sobie tyle siły i odwagi, aby oprzeć się pokusie. Pan 
Jezus wie o tym, a mimo to nas akceptuje i jest dla nas 
wielką pociechą – jak to jest wspaniałe, że za każdym 
razem wyznajemy nasze grzechy. On gotów jest nam 
przebaczać. To cud, że Jezus bez wahania przebacza 
nam, zapomina o naszych grzechach i posyła nas do 
kolejnych życiowych zadań – taka jest Jego miłość 
dana nam w Sakramencie pokuty i pojednania, który 
przynosi ulgę naszemu sumieniu, uzdrawia serce, przy-
wraca nam pokój i dlatego trzeba nam dziękować Mu za 
Jego nieskończoną miłość i bezgraniczne Miłosierdzie.  
Jadwiga

3 czerwca 1921 r. biskupi polscy poświęcili naszą Ojczyznę Najśw. Sercu Pana Jezusa.  
W setną rocznicę tego wydarzenia, 11 czerwca br., polski Kościół odnowił to poświęcenie. 
Zachęcamy aby także wszystkie rodziny naszej parafii zawierzyły się Jezusowemu Sercu.

Znak, który uzdrawia

domowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, 
który ma na imię Polska. Daj nam łaskę szczerej 
miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie 
nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego 
braterstwa.
Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, aby-
śmy umieli tracić życie w służbie najbardziej po-

trzebującym, 
najsłabszym i 
bezbronnym. 
W trudnym 
czasie pande-
mii poprowadź 
nas ku chorym 

i starszym oraz tym, którzy opłakują 
swoich zmarłych. Otwórz nasze ser-
ca na tych, którzy zostali boleśnie 
zranieni we wspólnocie Kościoła, 
aby dzięki Twojej łasce ich rany się 
zagoiły i aby ponownie zaznali po-
koju. 
Spraw, aby polskie rodziny w Twoim 
miłującym sercu znajdowały źródło 
jedności i odnowy. Aby były ogni-
skami miłości i pokoju, wolnymi od 
zdrady, agresji i przemocy, otwarty-
mi na przyjęcie nowego życia oraz 
zdolnymi do przekazu wiary nowym 
pokoleniom. Otwórz serca młodych, 
by ich entuzjazm, siła wiary i świa-
dectwo nadziei odnawiało wspólno-
tę Kościoła.
Naucz nas kontemplować to, co sam 
stworzyłeś. Naucz nas dbać o pięk-

ną i niezniszczoną ziemię, abyśmy – w darze od Cie-
bie – mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas. 
Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne 
i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych 
zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w 
pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu 
Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie. 
Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświęt-
szemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umi-
łowałeś i przez które prowadzi droga do naszego 
zbawienia. Amen.

ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA  
NARODU POLSKIEGO  

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
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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

2021/06/06 Bartosz Fidrych

2021/06/05  
Ewa Czokajło i Łukasz Andrulewicz

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

ULetkiewicz Józefa, l. 91, Sejny, 
01/06/2021
UKsiążek Sławomir, l. 63, Połom, 

27/05/2021
UKrajewski Zdzisław, l. 64, Iwanówka, 

20/05/2021

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

Zapowiedzi 
przedślubne:

Czaplicki Paweł, kawaler, Białystok, Parafia św. Floriana 
Gryguć Paulina Anna, panna, Skustele 6, Parafia Sejny
Mantiuk Kamil, kawaler, Suwałki, Parafia św. Wojciecha 
Nicewicz Anna, panna, Sejny, Parafia Sejny
Wereszczyński Paweł, kawaler, Sejny, Parafia Sejny 
Kokoszka Anna Maria, panna, Glasgow, Polska Misja 
Katolicka w Szkocji, 

W OSTATNIM CZASIE :

Zajkowska Irena,Sejny, Parkowa   200,00
Derdzikowska Eugenia,Sejny, Parkowa  100,00
Rybka Małgorzata Wojciech,Sejny, Zawadzkiego 100,00

Gulbierz Helena Marian Sejny, Emilii Plater  100,00
Majewscy Halina Rajmund, Sejny, 1 Maja  150,00
Pietkiewicz Zofia Romuald, Bubele   100,00
Rutkowscy Halina Czesław, Sejny, Woj Polskiego 100,00
Wołukanis Krystyna Sejny, Piłsudskiego  100,00
Jagłowska Irena Sejny, Zawadzkiego  100,00
Luto Beneturda Marian Sejny, Łąkowa  100,00
Pieczulis Dalicja Waldemar Sankury  200,00
Maksimowicz Bolesława Posejny   200,00
Kryniccy Małgorzata Ryszard,Sejny, Zawadzkiego 100,00
Auron Sabina Marian Sejny, Konarskiego  100,00
Wereszczyńska Irena Sejny, Piłsudskiego  100,00
Tarasiewicz Bogumiła Sejny, Konarskiego  50,00
Żynda Grażyna Stanisław Łopuchowo  100,00
Miszkiel Zofia Ryszard Skustele   100,00
Basiewicz Grażyna Marek Łopuchowo  100,00
Gryguć Anna Andrzej Skustele   50,00
Polkowscy Aleksandra Michał Posejny  350,00
Żychliński/ Jaśnikowska Piłsudskiego  200,00
Dar I Komunia 2021 IIIA    1000,00
Pileccy Zuzanna Stefan Degucie   100,00
Gibas Zofia Sejny, Zawadzkiego    40,00
Dar_Bierzmowanie_2021    3800,00
Gryguć Jadwiga Józef Babańce   100,00
Fiodorowicz Zenon Sejny, Konarskiego  50,00
Zajko Zofia Sejny, Elektryczna   200,00
Kisielewska Anna Sejny, Wojska Polskiego  100,00
Radzewicz Daniela Sejny, Głowackiego  50,00
Zabłocka Julia Sejny, Zawadzkiego  100,00
Łebkowska Bogusława Sejny, Woj Polskiego  100,00
Brunejko Dorota Józef, Bubele  200,00
Karłowicz Angelika Karol, Gawiniańce 50,00
Żegarscy Teresa Jerzy, Grudziewszczyzna 50,00
Sikorska Zuzanna, Sejny Wileńska  50,00
Raglis Bożena Kazimierz, Skarkiszki 500,00
Pożniak Grażyna Czesław, Kolonia Sejny 500,00
Jaśkiewicz Sylwia Jacek, Kolonia Sejny 50,00
Kuklewicz Monika Waldemar, Klejwy 100,00
Żegarska Jadwiga, Sejny, Piłsudskiego 300,00
Ciborowscy Anna Andrzej, Sejny Konarskiego 100,00
Klimaniec Pelagia Eugeniusz, Żwirki i Wigury 100,00
Żegarscy Grażyna Jan, Sztabinki  30,00
Burdyn Barbara Stanisław, Grodzińskiego 50,00
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  13-27.06.2021
NIEDZIELA, 13 CZERWCA 2021
07:00 +Zofia Okulanis (13 gr.)
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
PONIEDZIAŁEK 14 CZERWCA 2021
06:30 +Michalina Biernacka
08:00 +Helena Krejczman (8mc) +Witold
08:00 +Antoni Budowicz
08:00 +Zofia Okulanis (14 gr.)
08:00 +Józef Gryszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Anastazja Luto (2 r.)
17:30 +Tadeusz Milewski (27 r.)
17:30 +Józef Korzeniecki (4mc)
17:30 +Antoni Uminowicz +Antonina Namiotko
WTOREK 15 CZERWCA 2021
06:30 +Antoni +Magdalena Grablun
08:00 +Zofia Okulanis (15 gr.)
08:00 +Anna +Stanisław +Sławomir Korzenieccy
08:00 Dziękczynna i o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla r. 

Sienkiewiczów
08:00 +Grażyna Peczulis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Irena Gałdzewicz (6mc)
17:30 +Zofia (5 r.) +Walerian +Michał Szrajbert
17:30 +Elżbieta Kojro (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisława (19 r.) +Antoni Paszkiewicz
ŚRODA 16 CZERWCA 2021
06:30 +Janina Kisielewska (6mc)
08:00 +Zofia Okulanis (16 gr.)
08:00 +Anna +Eugenia +Franciszek Jurgielanis
08:00 +Piotr Żardecki (5mc)
17:30 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Aliny
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marii
17:30 +Antoni i rodzice
CZWARTEK 17 CZERWCA 2021
06:30 Za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
06:30 +Jadwiga Szerel
08:00 +Zofia Okulanis (17 gr.)
08:00 +Stanisław Sznejkowski (6mc)
08:00 +Bogusław Jacennik (2mc)
08:00 +Zofia +Franciszek Rasiul i rodzice
17:30 +Jan Witkowski (7mc)
17:30 +Krystyna Fiedorowicz (9 r.)
17:30 +Eugeniusz Gibas (7mc) +Stefania Grzybowska (2 r.)
PIĄTEK 18 CZERWCA 2021
06:30 +Antoni Pachutko
06:30 +Kazimierz Andruszkiewicz (2mc)
08:00 +Zofia Okulanis (18 gr.)
08:00 +Dorota Andrulewicz (28 r.)
08:00 +Anna Gilis (3mc)
17:30 +Józefa Kamińska (9mc)
17:30 +Aniela Wiaktor (4mc)
17:30 +Helena Krejczman (9 r.)
SOBOTA 19 CZERWCA 2021
06:30 +Antoni Draugialis
08:00 +Zofia Okulanis (19 gr.)

08:00 +Stanisław Bugielski (21 r.) +Danuta
08:00 +Stanisław Depkun (5 r.)
11:00 Pierwsza KOMUNIA ŚWIĘTA - Krasnowo i Poćkuny
17:30 +Mirosław Kasprzycki (9r.)
17:30 +Aniela Wiaktor (5mc)
17:30 +Bronisława +Antoni Popiel
17:30 +Jadwiga +Stefan Rogalewscy i rodzice
NIEDZIELA 20 CZERWCA 2021
07:00 +Zofia Okulanis (20 gr.)
08:30 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan +Walenty +Marian 

+Czesław +Stanisław
10:00 +Józef (39 r.) +Stanisława +Józef Żytkowscy 
  +Władysława Kaszkiel
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla 

Teresy i Marka Wydro w 30 rocz. ślubu
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Emilia +Paweł
13:00 LT: +Bronisław +Petronela +Franciszek +Ewa +Jan i z 

r. Bałulis
17:30 +Bronisława Margiewicz (3 r.)
PONIEDZIAŁEK 21 CZERWCA 2021
06:30 +Stanisław (48 r.) i z r. Sidorów
08:00 +Józef Andrejczyk (11mc)
08:00 +Zofia Okulanis (21 gr.)
08:00 +Bernard Misiewicz (6mc)
17:30 +Jerzy Wilkiel
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Kacpra w rocz. 

Chrztu św. - od ojca chrzestnego
17:30 +Janina Buchowska (3mc)
17:30 +Tadeusz Bykas (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK 22 CZERWCA 2021
06:30 +Grzegorz Ruszczewski
08:00 +Zofia Okulanis (22 gr.)
08:00 +Helena Gajdzińska (3 r.)
08:00 +Eugenia Stefańska (8mc)
17:30 +Lech Jachimowicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Zdzisław Koncewicz
17:30 +Józef Sikorski +Stefania +Ludwik Jakubowscy
17:30 +Romuald Fejfer +Leszek Fiedorowicz
ŚRODA 23 CZERWCA 2021
06:30 +Zofia Okulanis (23 gr.)
08:00 +Robert (30 r.) i +r. Milewskich i Rakucewiczów
08:00 +Jerzy Sikorski
08:00 +Piotr Rogucki
17:30 +Marian Gibas (5mc)
17:30 +Teresa Sidorowicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Janina +Stanisław +Krzysztof +Andrzej Chatkowscy
17:30 +Janina +Józef +Antoni +Wiesław Pachuccy
CZWARTEK 24 CZERWCA 2021
06:30 +Jan +Zofia i z r. Zubowiczów
08:00 +Zofia Okulanis (24 gr.)
08:00 +Jan Tomkiewicz
08:00 +Jan +Elżbieta +Jan i z r. Brzezińskich
17:30 +Janina Dziemitko
17:30 +Józef i z r. Polensów i Ziniewiczów
17:30 +Stanisław +Janina Ciepielewscy
17:30 +Zdzisław Krajewski (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK 25 CZERWCA 2021
06:30 +Janina Andrulewicz
08:00 +Zofia Okulanis (25 gr.)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Janiny i Czesła-
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wa Pawłowskich
08:00 +Zofia +Weronika Rutkowskie i  rodzice
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
17:30 +Jan Czeropski i rodzice
17:30 +Marian Karłowicz
17:30 +Leokadia Kaszkiel (17 r.) +Janina
SOBOTA 26 CZERWCA 2021
06:30 +Eugenia Szczuka (2 r.)
08:00 +Zofia Okulanis (26 gr.)
08:00 +Wiesław Jakubowski (15 r.)
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Henryka (6mc) +Wincenty Juszkiewicz
17:30 +Regina Miszkiel (6mc)
17:30 +Władysława +Władysław i z r. Cichanowiczów i 

Rutkowskich

NIEDZIELA 27 CZERWCA 2021
XIII Tydzień zwykły 
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ireneusza 

Okulanisa
08:30 +Janina i+Bolesław Małkińscy
10:00 +Zofia Okulanis (27 gr.)
11:30 Za parafian
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla 

Anny i Piotra Januszanisów w 45 r. ślubu i dla rodziny 
12:00 KRASNOWO: +Anna +Alojzy Łobik
13:00 LT: +Jerzy +Jan i z r. Misiukanisów +Michalina 

Bernecka
17:30 +Władysław +Władysław Derdzikowscy +Piotr 

Matusiewicz

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 5: Powołanie do ojcostwa

W sensie negatywnym kryterium to znaczy, że kapłań-
stwo nie jest dla ludzi z różnych względów niezdol-

nych do założenia rodziny. Dla księdza być ojcem znaczy 
w pierwszym rzędzie rodzić wiarę wśród wiernych: wła-
snym przykładem życia, modlitwy, głoszeniem Słowa 
Bożego. Księża są ojcami, gdyż jak mówił Sobór Waty-
kański II, gromadzą rodzinę Bożą. Zadaniem księdza jest 
przywracać ludzi Bogu Ojcu. „Pójdźcie za Mną, a sprawię, 
że się staniecie rybakami ludzi” (Mk 1,17) – powiedział 
Jezus powołując Szymona Piotra i Andrzeja. W sensie 
pozytywnym kryterium powołania do ojcostwa duchowe-
go znaczy bycie wezwanym do łowienia ludzi dla Boga. 
Ojcostwo (również to duchowe) to branie na siebie odpo-
wiedzialności za innych ludzi, przewodzenie im, troska o 
nich i ochrona przed niebezpieczeństwami. Innymi słowy, 
jeśli powołany do kapłaństwa jest równocześnie powoła-
ny do ojcostwa, to powinien odnajdywać w sobie takie ce-
chy, jak życzliwość wobec ludzi, stałość ducha, słowność, 
stabilność emocjonalną, kulturę osobistą. Powyższa lista 
nie jest jakimś nieosiągalnym ideałem – w skrócie chodzi 
w niej o to, by rozeznający powołanie był dojrzałą osobą.

Krok 6: Racjonalna ocena tego, czy 
jest się powołanym

Już słyszę pomruki niezadowolenia: jak to? Czyż powo-
łanie jako przychodzące do człowieka z góry nie prze-

kracza tego, co nasz ograniczony intelekt może pojąć? 
Czyż „mądrość tego świata nie jest głupstwem u Boga” (1 
Kor 3,19a)? Zgoda. Kiedy upieram się przy tym, że intelekt 
winien być zaangażowany w ocenę powołania, nie chodzi 
mi o to, że decyzja o pójściu do seminarium winna być 
chłodno wykalkulowana. W minimalnym sensie mowa w 
tym kryterium o tym, że rozeznawanie powołania nie może 
być wyłącznie kwestią czucia. Uczucia mają to do siebie, 
że, prędzej czy później, mijają. Kiedyś minie i subiektywne 
uczucie powołania. Czy ksiądz, któremu mija takie uczu-
cie, ma stwierdzić, że już nie jest powołany i iść w świat? 
Racjonalna ocena powołania jest czymś dwuznacznym, 
gdyż bardzo łatwo zamienia się w racjonalną ocenę 
tego, czy się do kapłaństwa nadaję, a każdy trzeźwo 
myślący, kto staje przed ogromem wymagań i ocze-
kiwań wobec posługi kapłańskiej, musi stwierdzić, 
że się nie nadaje. Bardzo często tego typu rozważa-
nia służą wielu autentycznie powołanym przez Boga 
jako szlachetna wymówka, by uchylić się przed Bożym 
wezwaniem. Trzeba zatem uważać, by ten krok ro-
zeznawania nie zamienił się w konkurs kompetencji. 
Z drugiej strony, powtórzę, pytań typu: „Czy jestem po-
wołany do bycia ojcem?”, „Czy chcę służyć innym?”, 
„Czy chcę być rybakiem ludzi?” nie można zostawić tylko 
subiektywnej ocenie tego, co aktualnie czuję. Decyzja o 
pójściu drogą kapłaństwa jest decyzją całego człowieka, 
a ponieważ rozum jest tym, co stanowi o naszym człowie-
czeństwie, dlatego i rozum winien być włączony w proces 
podejmowania tej decyzji.

7 kroków do rozpoznania powołania kapłańskiego
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Święty Antoni Padewski
W Kościele katolickim czczonych jest 16 świętych 

i tyle samo błogosławionych o imieniu An-
toni. Jednak w Polsce najpopularniejszym jest św. 
Antoni z Padwy – franciszkanin, doktor Kościoła. 
Obok św. Franciszka z Asyżu – Doktora Serafickie-
go, św. Tomasza z Akwinu – Doktora Anielskiego, 
św. Antoni z Padwy – Dok-
tor Ewangeliczny należy do 
najwybitniejszych przedsta-
wicieli XIII-wiecznego Ko-
ścioła, określanych mianem 
„trójcy doktorów”. W Polsce 
kult św. Antoniego, podobnie 
jak w innych krajach, rozpo-
wszechniły zakony francisz-
kańskie. W XVII i XVIII w. 
powstało kilkanaście kościo-
łów i konwentów klasztor-
nych pod jego wezwaniem 
(w Warszawie w 1664 r., w 
Łagiewnikach pod Łodzią 
w 1667 r., w Radecznicy w 
1667 r.). Cześć Świętego z Pa-
dwy szerzyły liczne bractwa 
św. Antoniego. Pierwsze na 
ziemiach polskich powstały 
w 1664 r., w Warszawie i w 
Krakowie. Do najważniej-
szych ośrodków kultu św. 
Antoniego Padewskiego w 
Polsce należą sanktuaria w 
Radecznicy oraz w Łodzi-Łagiewnikach. Obydwa 
powstały jeszcze w XVII w., a ich początki wiążą się 
z objawieniami św. Antoniego.
Dziś sanktuarium w Łagiewnikach leży w granicach 
Łodzi, jest więc okazja aby przybliżyć naszą łódzką 
historię. Pierwszą drewnianą kaplicę pod wezwa-
niem św. Antoniego zbudowano w Łagiewnikach w 
roku 1676 za sprawą Samuela Żeleskiego. Według 
tradycji skłoniły go do tego rada krewnego Kacpra 
Stokowskiego, który w 1675 roku zachęcił fundatora, 
zaniepokojonego pomorem bydła, aby zwrócił się o 

pomoc do św. Antoniego oraz objawienie się św. An-
toniego cieśli Jerzemu, który w tym czasie budował 
dziedzicowi młyn. Samuel Żeleski sprowadził od 
Franciszkanów z Piotrkowa Trybunalskiego kapela-
na dla swego domu, ojca Plichtę, który zaczął obsłu-
giwać kaplicę. Oficjalną datą fundacji jest 18 III 1681 

roku, kiedy to nuncjusz pa-
pieski O. Pallavicini ogłosił 
Łagiewniki miejscem cudow-
nym, zatwierdził fundację 
Samuela Żeleskiego i uznał 
Franciszkanów jego prawny-
mi posiadaczami, wcielając 
je „po wieczne czasy” do pol-
skiej prowincji. Drewniany 
kościół poświęcono w 1683 r., 
rok wcześniej zaś uroczyście 
w obecności 15 tys. wiernych, 
umieszczono w nim obraz św. 
Antoniego. Z czasem Łagiew-
niki stawały się celem licz-
nych pielgrzymek, w związ-
ku z tym wzniesiono kościół 
murowany. Budowa nowego 
kościoła trwała od 1701 do 
1723 roku. Dnia 16 V 1726 
roku arcybiskup gnieźnieński 
i prymas Królestwa Teodor 
Potocki konsekrował kościół 
pod jednym tytułem św. An-
toniego Cudotwórcy. W la-

tach 1733-1748 z ofiar pielgrzymów i dobrodziejów 
wzniesiono także stojący do dziś murowany klasztor. 
Po burzliwej historii związanej z powstaniem stycz-
niowym i obiema wojnami światowymi od 1945 r. 
franciszkanie znów opiekują się sanktuarium, do któ-
rego rocznie przybywa kilkadziesiąt tysięcy wiernych. 
Dzisiejszy obraz jest typowym przedstawieniem św. 
Antoniego, we franciszkańskim habicie, z białą lilią 
będąca znakiem czystości i cnoty oraz Dzieciątkiem 
Jezus, na pamiątkę objawienia w pustelni Campo-
sampiero w 1231 roku.
   Marcin Błaszczyk


