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PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Pragnę ukryć się w Twym Sercu, które zostało przebite z miłości dla mnie. Jezu pokazuj mi,  w jaki sposób 
mogę przyczyniać się do tego, by Twoje Serce nie cierpiało.
18.VII. Mk 2, 23-3,6   Niedziela – dzień poświęcony Panu. Przypominać ma mi o wielkich dziełach Bożych doko-
nanych od stworzenia świata aż do Zmartwychwstania Jezusa dla mojego zbawienia. Jezu jak bardzo potrzebuję 
odnowienia w sobie każdego tygodnia prawd mojej wiary.
22.VII.  Mk 11,11-25  Jeszcze bardziej zaczynam rozumieć dzisiaj, jak bardzo potrzebuję, w swoich modlitwach 
zanosić do Boga prośby o to, by On przymnożył mi wiary. Mieć odwagę przyznać się do tego, że ciągle w jakiejś 
sferze swego życia jestem niedowiarkiem.
28.VII. Mk 12,1-12  Każdego dnia realizuję w swoim życiu drogę przybliżającą mnie do Boga, gdy współpracuję 
z Jego łaską, otwieram się na działanie Ducha Świętego. Zbaczam jednak z obranego kursu wtedy, gdy zaniedbuję 
lub pomijam te dwa środki Bożej troski o mnie.

PRAWDY WIARY
Śledzimy oczyma wiary sens 
wniebowstąpienia Jezusa, bio-
rąc pod uwagę ukazanie się i ob-
jawienie Jego osoby, oraz wypeł-
nienie się Jego  misji wśród nas.
Zauważamy przede wszystkim, 
że zakrywający obłok, który 
porywa Chrystusa, należy do 
biblijnego języka teofanii. Termi-
nem tym opisywano szereg ob-
jawień Boga ludziom zarówno 
w Starym, jak i w Nowym Testa-
mencie. Obłok jest zjawiskiem 
kosmicznym, jego obecność 
dynamicznie symbolizuje ukry-
te przebywanie Boga w niebio-
sach. Podczas wyjścia z Egiptu 
Pan Bóg poprzedzał swój lud w 
postaci obłoku na kształt kolum-
ny dla pokazania mu drogi (Wj 
13,21). Obłok okrywał górę Sy-
naj, gdy Bóg rozmawiał z Mojże-
szem: „Ukazała się im w obłoku 
chwała Pana” (Wj 16,10;19,16). 
Obłok znajduje się przed wej-
ściem do namiotu spotkania (Wj 
33,9), a później napełni Świąty-
nię Salamona (I Krl 8,10). Obłok 
będzie także obecny podczas 
dnia Pańskiego: „a oto na obłokach nieba przybywa 
jakby Syn Człowieczy” (Dn 7,13).
Cała ta tradycja terminologiczna pozwala nam 
lepiej pojąć wzmiankę o obłoku podczas wniebo-

wstąpienia Jezusa, obłoku, 
który był już obecny podczas 
Jego przemienienia (Mt 17,1-
8). Obłok jest znakiem, który 
zostaje dany w momencie 
wejścia Jezusa do chwały sa-
mego Boga, do owego niewi-
dzialnego świata, który dla nas 
pozostaje jeszcze niedostęp-
ny. Chrystus musi  powrócić 
w ten sam sposób, w jaki Jego 
uczniowie widzieli Go odcho-
dzącego, to znaczy podczas 
Jego powrotu w dniu ostatecz-
nym pojawi się na obłokach 
(Mt 24,30; Dz 1,7;14,14).
o rozmowie z nimi Pan Jezus 
został wzięty do nieba i zasiadł 
po prawicy Boga (Mk 16,19). 
To obrazowe przedstawienie 
oznacza, że Bóg traktuje Go 
jako sobie równego. Zasiąść 
po prawicy Boga oznacza być 
ukazanym jako Bóg we wła-
ściwym tego słowa znaczeniu. 
Zmartwychwstanie i wniebo-
wstąpienie potwierdzają osta-
tecznie, że Jezus uważa się za 
„Syna” w uprzywilejowanym i 

jedynym sensie. Na równi z Ojcem, On zasiada jak 
król na tronie (Ap 3,21). Ta chwała opisana jest w 
Apokalipsie w formie wizji liturgii niebiańskiej.   

z książki Wierzę.

Panowanie 
Chrystusa 

chwalebnego
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J 6,1-15

Jezus udał się na Jezioro 
Galilejskie, czyli Tybe-

riadzkie. Szedł za Nim wiel-
ki tłum, bo widziano znaki, 
jakie czynił na tych, którzy 
chorowali. Jezus wszedł na 

wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto 
żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał że 
liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy 
chleba, aby oni się posilili». A mówił to, wystawiając go na 
próbę. Wiedział bowiem co miał czynić. Odpowiedział Mu 
Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy 
z nich mógł choć trochę otrzymać». Jeden z uczniów Jego, 
Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden 
chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, 
lecz cóż to jest dla tak wielu?». Jezus zatem rzekł: «Każcie 
ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli 
więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. 
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał 
siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto 
chciał. A gdy się najedli, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe 
ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc z ułomkami z pięciu 
chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, na-
pełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud 
uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który 
miał przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść 
i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się na górę.
REFLEKSJA NIEDZIELNA
Cudowne rozmnożenie chleba, jakie miało miejsce w pobliżu 
Kafarnaum, w Ewangelii Janowej wydarzenie to wiąże się 
z mową wygłoszoną następnego dnia. Jezus podkreśla w niej, 
iż trzeba zdobywać pokarm, „który trwa na wieki”, poprzez 
wiarę „w Tego, którego Bóg posłał” (por. J 6,27,29). Jezus mówi 
także, że to On jest prawdziwym chlebem, który „życie daje 
światu” (J 6,33), więcej: który daje swoje ciało „za życie świata” 
(J 6,51). Jest to wyraźna zapowiedź męki i zbawczej śmierci. 
Chrystus nawiązuje tu również i przygotowuje do Eucharystii, 
którą miał ustanowić w przeddzień swej męki jako sakrament 
– pokarm na życie Iwiczne (por. J 6,52-58). Katecheza, 2 XII 1987

Apostołowie zebrali się 
u Jezusa i opowiedzieli 

Mu wszystko, co zdziałali 
i czego nauczali. A On rzekł 
do nich: «Pójdźcie wy 
sami osobno na miejsce 

pustynne i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przy-
chodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz 
widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli 
się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili, 
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad 
nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął 
ich nauczać.
REFLEKSJA NIEDZIELNA
Życie Jezusa jest nieustannym ukazywaniem i codziennym 
stosowaniem w praktyce Jego „miłości pasterskiej”. Jezus 
lituje się nad tłumami, bo były nękane i porzucone, jak owce 
bez pasterza (por. Mt 9, 35-36); szuka owiec zagubionych 
i rozproszonych (por. Mt 18,12-14), a gdy je odnajdzie, cieszy się, 
zbiera je i broni, zna je i woła każdą po imieniu (por. J 10,3), 
prowadzi je do wody i na zielone pastwiska, gdzie mogą od-
począć(por. Ps 23 {22}), przygotowuje dla nich posiłek i karmi 
je swoim własnym życiem. Katecheza, 7 VII 1993

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.07.2021 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.07.2021

Tomasz a’Kempis - 
 O Naśladowaniu Chrystusa

Mk 6,30-34

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.
My zaś ciągle jeszcze zajmujemy się własnymi uczuciami i nazbyt 
troszczymy się o to, co przemija. Rzadko udaje nam się pokonać 
choć jedną naszą wadę i nie ma w nas żarliwości codziennego 
doskonalenia się, jesteśmy chłodni albo letni. 
3. Gdybyśmy całkowicie umarli dla siebie samych, a mniej byli 
wewnętrznie uwikłani, moglibyśmy pojmować nawet rzeczy Boże 
i w zachwycie doświadczać już tchnienia niebios.
Jedyną i największą naszą przeszkodą jest to, że nie jesteśmy 
wolni od uczuć i pożądań i nie próbujemy nawet wstąpić na drogę 
doskonałości świętych. Wystarczy najmniejsza przeszkoda, a od 
razu załamujemy się i szukamy wytchnienia u ludzi.
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K ALENDARZ LITURGICZNY

Wakacje 
z Bogiem

Urlop z Bogiem

Różne dokumenty Kościoła na temat czasu wolnego 
zawsze przypominają o obowiązku uczestniczenia 

w niedzielnej Mszy świętej. Zatem wiele rodzin, które 
zanim zaplanuję wakacje, najpierw sprawdzają , czy 
tam, dokąd zamierzają się udać , są kościoły katolickie, 
czy można uczestniczyć w Eucharystii, najlepiej w ję-
zyku polskim. Jest to piękna postawa, która dowodzi, 
że sprawy wiary zajmują ważne miejsce w ich życiu. 
Ponadto jest to świadectwo dla mieszkańców terenów 
turystycznych, którzy mogą dostrzec wśród swoich go-
ści osoby głęboko zakorzenione w Bogu i wybierające 
to, co jest zgodne z Jego wolą. 
Warto zaznaczyć, że Kościół nie tylko przypomina nam 
o obowiązku modlitwy i uczestnictwa we Mszy świętej w 
czasie wakacji. Szczególnie w ostatnich latach w wielu 
dokumentów Kościoła można znaleźć zaproszenie, aby 
w czasie wyjazdów turystycznych odkrywać drugiego 
człowieka, jego dziedzictwo i kulturę. Głoszenie Słowa 
Bożego będzie odbywać się wtedy, kiedy będę pragnął 
poznać drugą osobę – zarówno tę, która odpoczywa 

ze mną, jak i tę, która mnie gości. Tylko 
jeśli spotykam drugą osobę w prawdzie 
i miłości, jestem w stanie zaświadczyć 
swoim słowem, opowiadaniem lub czy-
nem o Bogu miłosiernym., o Tym, który 
pokonał śmierć i daje prawdziwy pokój 
i odpoczynek.
Odkrywanie Stwórcy

Jan Paweł II powiedział w 2001 roku, że dobrze przeży-
wanemu odpoczynkowi „człowiek jest w stanie spojrzeć 
innymi oczyma na własne życie i na życie innych: 
uwolniony od pilnych zajęć codziennych, może odkryć 
swój wymiar kontemplacyjny, rozpoznając ślady Boga 
w przyrodzie i przede wszystkim w innych ludziach”.
Są wśród nas również osoby, które nie wyjeżdżają na 
wakacje – z powodów ekonomicznych, rodzinnych czy 
jeszcze innych – ale przyjmują u siebie swoich bliskich, 
szczególnie wnuki. Wakacje stają się piękną okazją, 
aby pokazać młodym ludziom, jaką wartość ma życie 
z Bogiem. Błędem byłoby zmuszanie ich do chodzenia 
do kościoła. Zamiast tego warto opowiedzieć im, ile 
od Boga otrzymuję, ile Mu zawdzięczam. To radosne 
i proste świadectwo wobec bliskich może zaowocować 
tym, że kiedy wrócą do swoich domów i zajęć, sami za-
pragną żyć podobnie i będą szukać Chrystusa w swoich 
wspólnotach parafialnych. 

Ks. Łukasz Wiśniewski MIC

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 18.VII 
Słowo Boże: Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34;
PONIEDZIAŁEK 19.VII
Słowo Boże: Wj 14,5-9a.10-18; Mt 12,38-42;
WTOREK 20.VII
Słowo Boże: Wj 14,21-15,1; Mt 12,46-50;
ŚRODA 21.VII
Słowo Boże: Wj 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9;
CZWARTEK 22.VII – ŚW. MARII MAGDALENY
Słowo Boże: Pnp 8,6-7; 2 Kor 5,14-17; J 20,1.11-18;
PIĄTEK 23.VII –ŚW. BRYGIDY, PATRONKI EUROPY
Słowo Boże: Ga 2,19-20; J 15,1-8;
SOBOTA 24.VII –ŚW. KINGI
Słowo Boże: Wj 24,3-8; Mt 13,24-30; 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25.VII.
Słowo Boże: 2 Krl 4,42-44; Ef 4,1-6; J 6,1-15;
PONIEDZIAŁEK - 26.VII. ŚW. JOACHIMA I ANNY
Słowo Boże: Syr 44,1.10-15; Mt 13,16-17;
WTOREK 27.VII.
Słowo Boże: Wj 33,7-11;34,5-9.28; Mt 13,36-43;
ŚRODA 28.VII. ŚW. SARBELIUSZA MAKHLUF
Słowo Boże: Wj 34,29-35; Mt 13,44-46;
CZWARTEK 29.VII. ŚW. MARTY, MARII I ŁAZARZA
Słowo Boże: 1 J 4,7-16; Łk 10,38-42;
PIĄTEK 30.VII. ŚW. PIOTRA CHRYZOLOGA
Słowo Boże: Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58;
SOBOTA 31.VII. ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI
Słowo Boże: Kpł 25,1.8-17; Mt 14,1-12;
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Jak miło brzmią w naszych uszach słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i 
wypocznijcie nieco” (Mk 6,31). Abyśmy mogli podejmować wyzwania związane z powołaniem, potrzebujemy czasu na 

odpoczynek, ale także na zaakcentowanie spraw duchowych, dzięki którym otaczający nas świat – dzieło Boga – nabiera 
wyjątkowego blasku. Uczyńmy wszystko, by nie zagubić duchowego wymiaru swojego życia. Bóg nam błogosławi w czasie 
wypoczynku, lecz zadbajmy także o odpowiednie miejsce i czas dla Niego w swoim życiu. Wszystkim wypoczywającym 
życzymy radosnych i udanych wakacji.

2 Kiedy w czasie wędrówek będziemy nawiedzali świątynie, sanktuaria, klasztory, pamiętajmy o godnym stroju, by w 
ten sposób dać świadectwo szacunku dla miejsc świętych. W języku biznesowym używa się określenia dress code 

dla nazwania pewnego kanonu stroju i wyglądu. Warto pomyśleć, że taki dress code obowiązuje także w kościele, a jego 
podstawą jest godność miejsca, do którego wchodzimy.

3 Zapraszamy na nabożeństwa stałe w naszej parafii: w środę - wieczorna Msza św. i nabożeństwo ku czci św. Józefa; 
w sobotę nowenna do Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej. Intencje modlitwy do Matki Boskiej Sejneńskiej składamy 

do skrzyneczki przy kaplicy. Pamiętajmy także, aby wstąpić na chwilę rozmowy z Jezusem czekającym na nas w ta-
bernakulum, kiedy będziemy przechodzić obok kościoła.

4Wszystkim, którzy pomogli przyjąć godnie pielgrzymów idących do Matki Bożej Ostrobramskiej z całego serca dzię-
kujemy. Pielgrzymi odwdzięczają się modlitwą w drodze i kiedy dojdą, przed cudownym wizerunkiej Ostrobramskiej 

Pani. Jeśli chcielibyśmy dołączyć do pielgrzymów w Wilnie, w Ostrej Bramie, 24 lipca o godz. 5.00 zabierze nas autobus, 
który będzie oczekiwał na Placu Dominikańskim. Koszt autobusu to 100 zł. 

5Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę wyruszy z Ełku 28 lipca. Tworzy się grupa suwalska,którą poprowadzi ks. Piotr 
Swędrowski. Dzisiaj ks. Piotr jest gościem w naszej Parafii, głosi słowo Boże i przyjmuje intencje pielgrzymkowe. 

Jeszcze możemy zdecydować się na udział w tegorocznym pielgrzymowaniu.  Organizujemy także wyjazd na Jasną 
Górę na powitanie pielgrzymów i stanięcie wraz z nimi przed cudownym Obliczem Matki Boskiej Częstochowskiej dnia 11 
sierpnia. Wyjazd będzie 10 sierpnia, wcześniej trzeba się zapisać u ks. Mariusza w zakrystii lub kancelarii.

6 W niedzielę, 25 lipca będziemy wspominać św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmier-
telnych niebezpieczeństwach. Po Mszach Świętych  będzie modlitwa błogosławieństwa pojazdów i podróżujących 

wraz z poświęceniem pojazdów na Placu Dominikańskim. Przy tej okazji będziemy mogli wesprzeć misje i misjonarzy 
w akcji „Jeden grosz za szczęśliwie przejechany kilometr”. Jest to akcja kościelnej organizacji MIVA POLSKA dbającej 
o zakup środków transportu: aut, motocykli, rowerów, łodzi dla misjonarzy. Bóg zapłać kierowcom i podróżującym 
za misyjne wsparcie. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i 
wyobraźni na drodze.

7 Organizujemy wakacyjny wyjazd  do Krakowa, Łagiewnik, Zatoru, gdzie znajduje się Energylandia i Zakopanego w dniach 
15-18 sierpnia. Koszt 450 zł. Szczegóły w gablocie przy kościele. Zapisy do końca lipca.

8Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii. Na prowadzone remonty naszego klasztoru 
podominikańskiego, w którym będzie utworzone Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a także prowadzony 

remont ogrodzenia naszej bazyliki. 

W najbliższym czasie patronują nam:
– w czwartek 22 lipca – św. Maria Magdalena, nazywana Apostołką Apostołów, zaniosła im radosną wieść o zmartwychwsta-
niu, jedna z kobiet towarzyszących Jezusowi i apostołom, uwolniona przez Pana z mocy złych duchów;
– w piątek 23 lipca – św. Brygida (1303-1373), zakonnica, patronka Europy;
– w sobotę 24 lipca – św. Kinga (1234-1292), dziewica, córka króla węgierskiego Beli IV, żona księcia Władysława Wstydliwego. 
– w poniedziałek 26 lipca – Święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny, dziadkowie Pana Jezusa;
– w czwartek 29 lipca – św. Marta, siostra Łazarza i Marii;
– w sobotę 31 lipca – św. Ignacy Loyola (1491-1556), prezbiter, założyciel Towarzystwa Jezusowego, teolog
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Urodził się 14 października 
1885 roku w górskiej wsi 

Stopnice Królewskie koło Lima-
nowej, Jego rodzice to: Kata-
rzyna i Wawrzyniec. Ksiądz miał 
pięciu braci i siostrę. Po ukoń-
czeniu gimnazjum wstąpił do 
Zakonu Dominikanów we Lwo-
wie, obłóczyny odbył 2 grudnia 
1905, przyjmując imię Dionizy. 
Pierwszą profesję zakonną zło-
żył 4 grudnia 1906. Niezwłocznie 
podjął studia filozoficzno-teolo-
giczne we Lwowie. Święcenia 
kapłańskie z rąk arcybiskupa Jó-
zefa Bilczewskiego otrzymał 10 
lipca 1910 roku, prawdopodob-
nie w kościele Bożego Ciała oo. 
Dominikanów we Lwowie. Pełnił 
funkcje: promotora bractwa ró-
żańcowego i zakrystiana więk-
szego we Lwowie. W roku 1914 
został przeniesiony do Krakowa, 
gdzie pełnił m.in. funkcje: wice 
prefekta alumnów oraz kanto-
ra, bibliotekarza i spowiednika. 
W roku 1917 mianowany został 
prokuratorem (syndykiem) Kra-
kowskiego Konwentu Zakonu 
Kaznodziejskiego – dominika-
nów. W latach 1917-1918 pełnił 
posługi w Tarnopolu i Żółkwi. 

W 1918 roku wystąpił z zakonu 
i podjął posługę jako kapelan 
wojskowy. Najpierw był kape-
lanem w armii austriackiej; od 
1.11.1918 roku kapelanem róż-
nych formacji polskiego wojska, 
w tym: 1 brygady jazdy pułku 
ułanów w 9 pułku piechoty le-
gionów oraz w garnizonie Au-
gustów, kapelanem wojskowym 
Pułku Ułanów Krechowieckich 
w stopniu kapitana.

W roku 1923 objął probostwo 
w Lipnikach na Kurpiach. Obok 
duszpasterstwa zajmował się 
hodowlą pszczół, hodował 

Cześć Najdroższej 
Krwi Chrystusa

Lipiec poświęcony jest Najdroższej Krwi Chrystusowej. 
Pan Bóg jednał ludzi ze sobą przez cierpienia Swe-

go Syna Jezusa, przez wylaną na nas Jego Najdroższą 
Krew. Misjonarze Krwi Chrystusa głoszą Jej cześć w na-
szej Ojczyźnie. Założyciel Misjonarzy Krwi Chrystusa 
był św. Kacper del Bufala w 1815 roku. Pierwszy dom 
powstał we Włoszech w Rzymie. To zgromadzenie ma 
ponad 200 lat. Placówki zgromadzenia w naszym kraju 
istnieją w Częstochowie i Ożarowie Mazowieckim.
Misjonarze prowadzą rekolekcje dla dzieci i młodzieży, 
dla dorosłych i dla rodzin. Krew Chrystusa wzywa mi-
sjonarzy do podejmowania i głoszenia misji w różnych 
miejscach. Powstają z tej racji świeckie Wspólnoty Krwi 
Chrystusa. Święty Kacper del Bufalo rozważał siedem 
tajemnic przelania Krwi Chrystusa, w tej modlitwie znaj-
dował pomoc i pocieszenie, a także w głoszeniu misji.
Święty Jan Paweł II w 2001 roku powiedział do misjo-
narzy: „Oblicze Chrystusa na być dla was świadectwem 
dla świata, oddając was w pełną miłości opiekę Maryi 
i polecając was wstawiennictwu waszego założyciela 
i z radością udzielam mojego błogosławieństwa dla ca-
łego zgromadzenia, jako zadatek nieskończonego miło-
sierdzia w Tym, który nam uwolniła z naszych grzechów 
swoją Krwią”.
Jezus oczyścił nasze dusze z grzechów wielką miłością 
i ciężkim bólem. Jezu spraw, aby Twoje rany były naszą 
ucieczką w życiu i w chwili śmierci, a Twoja Krew na-
szym zbawieniem, ponieważ my nie tylko ufamy Tobie, 
ale Cię bardzo kochamy. 
Zachęcamy do modlitwy w lipcu do Najdroższej Krwi 
Pana Jezusa, gdyż Jego Krew jest mocniejsza i pomoże 
pokonać wszelkie zło. Spójrzmy na Jezusa Ukrzyżo-
wanego, On gładzi nasze grzech, to Jego Serce pała 
nieskończoną miłością do grzeszników, obmyjmy się w 
Jego Krwi, ponieważ Ona jest jedynym lekarstwem, któ-
re może uzdrowić naszą duszę. 

wybrała Jadwiga

Ks. kanonik 
Jan Kanty  

Florek
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Boże łaskawy, któryś mnie powołać raczył do 
świętego sakramentu małżeństwa, racz mnie 

oświecić przez Ducha Świętego, Nauczyciela Bo-
skiego, we wszystkich powinnościach mego stanu, 
abym wszystkie znał(znała), o wszystkim pamięta-
ła(a) i wszystkie za łaską Twoją ku zbawieniu duszy 
mej pełnił(a). Rządź mną i sprawuj. Najsłodszy Jezu, 
iżbym dla moich domowników i mojej rodziny i niko-
mu w niczym złego przykładu nie dał(a), ale im za-
wsze w służbie Twojej i w czynieniu wszelkich rozka-
zów Twoich przewodniczył(a). Niech bojaźń i miłość 
Twoja pośród nas przyozdobią we wszystkie cnoty 
Tobie miłe, a niech nas obdarzą i ubogacą i wszel-
kimi pociechami, słodyczami ojcowskich błogosła-
wieństw Twoich. Daj mi, Panie, znosić cierpliwie i dla 
miłości Twojej wszystkie prace, trudy i przykrości 
do stanu i losu mego przywiązane. Niech umiem 
wierność i zgodę zachować strzegąc przysięgi, jaką 
wobec Ciebie złożyłem(am), darowując urazy i uzu-
pełniając wszystko com winien(a) przez miłość, sta-
ranność i uległość. 
Nie dopuść Boże, abym szczęśliwość i przeznacze-
nie stanu mego zakładał(a) na obmyśleniach ko-
rzyści i na powodzeniach światowych, lecz spraw, 
iżbym się przezeń mógł(mogła) uświęcać i w notach 
chrześcijańskich rosnąć, szukając starannie chwały 
Twojej i do niej dążąc. Przez zasługi Jezusa Chrystu-
sa Pana naszego. Amen. 

z katolickiego miesięcznika Rycerz Niepokalanej

Modlitwa męża lub żony
wówczas kilkadziesiąt pszcze-
lich rodzin. Był też propagato-
rem wiedzy pszczelarskiej wśród 
parafian.

W roku 1935 przejął probostwo 
w Parafii Przemienienia Pań-
skiego w Krasnopolu po Ks. 
Klemensie Marcianisie. W roku 
1957 Biskup Łomżyński Czesław 
Falkowski zaproponował Księ-
dzu Florkowi objęcie parafii sej-
neńskiej i funkcję dziekana. Ks. 
Florek nie przyjął tej propozycji, 
argumentując dużym przywią-
zaniem do swych parafian w 
Krasnopolu. Przyjął funkcję wi-
cedziekana Dekanatu Sejneń-
skiego pod wezwaniem św. Ka-
zimierza. Wiele lat pełnił posługę 
kapelana w Zgromadzeniu Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi 
w Sejnach.

Był to kapłan o wyjątkowej 
osobowości, skromny, życzli-
wy, pełen dobroci i głębokiej 
wiary. Kochał ludzi, dla nich 
żył i pracował. Potrzebującym 
podawał pomocną dłoń. Szcze-
gólnie ważne to było w czasie 
okupacji niemiecko-sowieckiej. 
Po II wojnie, w okresie trudnej 
sytuacji bytowej swoich para-
fian, zorganizował posiłki dla 
najuboższych. Zaprzęgał konia 
do bryczki i w ciemną noc. je-
chał do umierającego człowie-
ka. Nie bał się mrozu, wichrów 
i wyjących wilków. Kontynuował 
swoją pasję, prowadził małą 
pasiekę. Zmarł 7 listopada 1965 
roku. Spoczywa obok kościoła 
w Krasnopolu.

Eugeniusz Klimaniec

Dane dotyczące: Fr. Dyonisiusa Florka po-
chodzą z wypisów akt konwentów domi-
nikańskich tarnopolskiego i lwowskiego. 
Zdjęcia i materiał z prywatnego zbioru.

Ks. kanonik 
Jan Kanty  

Florek
Prawo i łaska
Świat nie jest, jak sądzą inni, przypadkową zjawą: 
Rządzi nim prawo śmierci i wszelkiej niedoli;
W niebie zaś prawo Łaski, zależne od Woli
Tego, co świat odkupił Swoją Męką Krwawą.

Kto prosi, Pan go darzy Opieką łaskawą,
Bo On pragnie każdemu ulżyć w ciężkiej doli,
Pocieszyć, gdy łzy płyną, gdy zbyt serce boli.
Uspokoić przed zbytnią o swój los obawą.

Lecz nigdy istniejących Pan praw nie narusza,
Cudem tylko zawiesza owych praw działanie: 
Gdy ujrzy, że nad siły jest ludzka katusza,
Kiedy bólu znieść dłużej człowiek nie jest w stanie;
Wie o tem każda cicha i pokorna dusza, 
Nie wie ta, co do Ciebie nie zwraca się, Panie!

 z katolickiego miesięcznika Rycerz Niepokalanej
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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

26/06/2021 Nina Polkowska
27/06/2021 Julia Święcicka
 Dagmara Rydzewska
 Szymon Klucznik
9/07/2021 Dominik Janczulewicz
11/07/2021 Tomasz Łejmel 
 Augustas Jan Aleszczyk
 Stanisław Czerlanis

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UMoroz Iwona, l. 57,Sejny, 20/06/2021
UBaranowicz Antoni,  

l. 66, Dowiaciszki, 22/06/2021
URutowicz Teresa,  

l. 56, Sejny, 25/06/2021
UKlucznik Wacława, l. 90, Sejny, 

25/06/2021
UForencewicz Paweł, l. 48, Jodeliszki, 30/06/2021
UHelena Cieślik, l. 98, Zaleskie, 03/07/2021

USupranowicz 
Eugeniusz, l. 79, 
Sejny, 11/07/2021
UKorzeniecki 
Stanisław, l. 88, 
Bubele, 12/07/2021

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

Zapowiedzi 
przedślubne:
Buziuk Łukasz, kawaler, rzym.-kat., Krasnopol, Parafia 
Krasnopol i Jasiewicz Patrycja, panna, rzym.-kat., 
Radziucie, Parafia Sejny
Robert Wojciechowski, kawaler, rzym.-kat., Klejwy, Parafia 
Sejny i Anna Sokołowska, panna, rzym.-kat., Raczki, 
Parafia Raczki

W OSTATNIM CZASIE :

Parafianie z Posejanki
Milewscy Barbara Ryszard,Łumbie 
Wilczewska Maria,Gdańsk, Związku Jaszczurczego 
Polkowscy Małgorzata Krzysztof,Sejny, 11 Listopada 
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego 
Ciszewska Genowefa,Sejny, Konarskiego 
Jurkiewicz Saturnina Czesław,Radziuszki 
Nieszczerzewska Anna,Sejny, Konarskiego 
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego 
Szczuchniak Maria Romuald,Sejny, Wojska Polskiego 
Raglis Anna Wincenty,Skarkiszki 
Czakis Łucja Stanisław,Kielczany 
Brunejko Dorota Józef,Bubele 
Kobeldis Teresa,Sejny, Zawadzkiego 
Karłowicz Angelika Karol,Gawiniańce 
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna 
Poźniak Grażyna Czesław,Kolonia Sejny 
Morawscy Danuta Ryszard,Sejny, Konarskiego 
Dziemian Genowefa,Krasnowo 
Palewicz Łucja Grzegorz,Sejny, Wojska Polskiego 
Gryszkiewicz Bogusława,Sejny, Młynarska 
Dzimido Stanisława Stanisław,Marynowo 
Wołos Aleksandra,Sejny, Jodłowa 
Perwejnis Lucyna Krzysztof,Sejny, Konarskiego 
Moroz Czesław,Sejny, Głowackiego 
Letkiewicz Daniela Czesław,Sejny, Wojska Polskiego 
Głemboccy Barbara Grzegorz,Babańce 
Nowalska Donata,Sejny, Wileńska 
Kisielewska Anna,Suwałki, Gen. Andersa 
Krywanis Małgorzata Tadeusz,Sejny, Wileńska 
Korzenieccy Grażyna Witold,Bubele 
Gruszczewscy Aniela Janusz, Mrągowo
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  18.07 -  01.08.2021
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 18.VII.2021
07:00 +Janina Kisielewska (7mc) i z rodziny
08:30 +Anna +Maria Ponganis +Czesława +Czesław +Aniela 

Tarasiewicz +Natalia Kozakiewicz
10:00 +Zygmunt (5 r.) +Franciszka Luto
11:30 Za Parafian
13:00 LT: +Aldona Chmielewska (18 gr.)
17:30 +Józefa Kamińska (10mc)
PONIEDZIAŁEK 19.VII.2021
06:30 +Zofia +Antoni i z r. Czeszkiewiczów
08:00 +Sławomir Korzeniecki i dziadkowie
08:00 +Anna +Jadwiga +Józef +Mirosława +Józef Dąbrowscy
08:00 +Helena +Władysław Wasilewscy
08:00 +Zbigniew Milewski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Aldona Chmielewska (19 gr.)
17:30 +Aniela Wiaktor (5mc)
17:30 +Zofia Zyskowska (3 r.)
WTOREK 20.VII.2021
06:30 +Czesława +Franciszek Bielak
08:00 +Helena Jejer (21 r.)
08:00 +Anna Gilis (4mc)
08:00 +Stanisław +Czesław +Mariusz +Maria i z r. Wołyńców
08:00 +Grzegorz Zianowicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Regina Szułowicz (3 r.) i z r. Nazarek
17:30 +Aldona Chmielewska (20 gr.)
17:30 +Janina Maliszewska
ŚRODA 21.VII.2021
06:30 +Bazyli Gulan (14 r.)
08:00 +Wincenty +Weronika +Jarosław +Jerzy +Danuta
08:00 +Bernard Misiewicz (7mc)
08:00 +Stanisław +Irena Statkiewicz i rodzice
08:00 +Julia Ustach (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Aldona Chmielewska (21 gr.)
17:30 +Antoni Titarczuk (7mc) +Zofia +Antoni +Mirosław 

Sapiega
17:30 +Aleksander +Walentyna Ambrosiewicz
17:30 +Jerzy Wilkiel (8mc) +Szymon Mazalewski
CZWARTEK 22.VII.2021
06:30 +Sabina +Jan +Tadeusz +Helena Puszko
08:00 +Eugenia Stefańska (9mc)
08:00 +Rozalia +Józef i z r. Draugialisów
08:00 +Stanisława (11 r.) +Jerzy +Jerzy Wiżlańscy
17:30 +Aldona Chmielewska (22 gr.)
17:30 +Helena +Witold Andrulewicz +Marek Sapiega
17:30 +Stanisław Sojko (2 r.) +Waleria +Witold
17:30 +Józefa Bartnik (1 r.)
PIĄTEK 23.VII.2021
06:30 +Marian Gibas (6mc)
06:30 +Henryk Morgaś
08:00 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Anna +Józef Popiel +Józef +Anna Antonowicz 
  +Antoni +Olgierd Kupstas
08:00 +Wincenty +Zofia Szlaużys +Genowefa Durtan
08:00 +Alina Ogórkis i rodzice
17:30 +Aldona Chmielewska (23 gr.)
17:30 +Michalina Biernacka
17:30 +Maria Kincius (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Aleksandra Morawska (miesiąc od pogrzebu)

SOBOTA 24.VII.2021
06:30 +Jerzy +Stefania +Józef i z r. Woźnialisów
08:00 +Anna +Aleksander Tomkiel i rodzice
08:00 +Barbara Strękowska
08:00 +Józef Zubowicz (3mc)
13:00 LT: O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Mieczysław Albowicz
17:30 +Aldona Chmielewska (24 gr.)
17:30 +Anna (29 r.) +Jerzy (15 r.) +Aniela i z r. Januszko
17:30 +Wacława Klucznik (miesiąc od pogrzebu)
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25.VII.2021
07:00 +Romuald +Helena Wołągiewicz
08:30 +z r. Teodorowiczów
10:00 +Krzysztof Łebkowski
11:30 Za Parafian (CHRZTY)
13:00 LT: +Aldona Chmielewska (25 gr.)
17:30 +Ks. Sylwester Domel (22 r.) +Marianna Dziemido (8 r.)
PONIEDZIAŁEK 26.VII.2021
06:30 +Anna  i z r. Wołyńców
06:30 +Teresa Rutowicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Kazimierz +Zdzisław +Wacław +Zofia +Stanisław 

Cieślukowscy
08:00 +Anna +Wiktor Budowicz
08:00 +Stefan (46 r.) +Helena Grabowscy i dziadkowie
08:00 +Ireneusz Sankowski (3mc)
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jakuba Witkow-

skiego (w 14 r. ur. i imienin)
17:30 +Józef +Anna +Kazimiera Polanis
17:30 +Aldona Chmielewska (26 gr.)
17:30 +Antoni Baranowicz (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK 27.VII.2021
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 +Aldona Chmielewska (27 gr.)
08:00 +Henryka Juszkiewicz (7mc) +Wincenty
08:00 +Regina Miszkiel (7mc)
08:00 +Maria Przezwicka (5mc) +Anna Miszkiel
17:30 +Anna +Marian Masianis i rodzice
17:30 +Natalia +Henryk +Barbara +Halina +Grzegorz 

+Małgorzata
17:30 +Anna +Dominik Zaborowscy
ŚRODA 28.VII.2021
06:30 +Daniel i z r. Sztukowskich
08:00 +Mateusz +Wincenty +Anna Miszkiel
08:00 +Bernard Kobeldis (3 r.)
08:00 +Genowefa Kaufman (4mc)
08:00 +Iwona Moroz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Aldona Chmielewska (28 gr.)
17:30 +Franciszek i z r. Ropel
17:30 +Józef +Tadeusz Rasiul
CZWARTEK 29.VII.2021
06:30 +Tadeusz Wojciechowicz (19 r.)
08:00 +Kazimierz i z r. Górskich
08:00 +Wacława +Lucjan i z r. Szczerbów +Marianna +Win-

centy i z  r. Jurkiewiczów
08:00 +Jadwiga +Czesław (14 r.) Bronejko
17:30 +Aldona Chmielewska (29 gr.)
17:30 +Piotr Kossa (8mc)
17:30 +Józef Dziemido (6mc)
17:30 +Zuzanna Bednarska (2 r.)
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PIĄTEK 30.VII.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Stanisław Motuk
08:00 +Adam Klucznik (7 r.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB, miłość i zdro-

wie dla Emilii i Krzysztofa w 10 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Aldona Chmielewska (30 gr.)
17:30 +Franciszek (18 r.) i z r. Sidorów
SOBOTA 31.VII.2021
06:30 +Janusz Pietkowski (27 r.) +Ludwik
08:00 +Jan Kościelak (15 r.)
08:00 +Stanisław +Robert Czeszkiewicz +Helena +Józef 

+Antonina +Stanisław Gajdzińscy

08:00 +Julia +Jadwiga +Józef Wałukanis
10:00 LT: Chrzest
16:00 O błog. Boże dla nowożeńców
17:30 +Regina Miszkiel (7 m.)
17:30 +Helena +Adam Bałulis
17:30 +Bronisław Grablun
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 01.VIII.2021
07:00 Dziękczynna w 45 rocz. ślubu Salomei i Piotra Buchow-

skich i o bł. Boże dla Jubilatów i rodziny
08:30 +Władysława Jastrzębska (1 r.)
10:00 +Szymon Matulewicz (1 gr.)
11:30 Za Parafian
13:00 LT: O bł. Boże, zdrowie, opiekę MB dla Anny i jej rodziny
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Jadwiga Milewska (11mc)

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

Namaszczenie chorych - sakrament ludzi żyjących
Ludzie nieraz pytają: Kiedy wezwać księdza do chorego z „ostatnim namaszczeniem”? Niekiedy decydują się na to, 
kiedy nie ma już kontaktu z chorym i kapłan faktycznie przychodzi za późno.  A przecież wcale nie musi tak być ?
Dlaczego nie wezwaliście mnie wcześniej? Niejeden kapłan zadaje takie właśnie pytanie rodzinie już zmarłego cho-
rego. - No, bo to przecież ma być ostatnie namaszczenie. Takie na śmierć, więc czekaliśmy do ostatniej chwili - od-
powiadają najczęściej. Nic bardziej mylnego. Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem żywych. Kościół 
naucza, że jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia. Jest on potrzebny nie tylko chorym, ale również ich bliskim 
we wspólnym przeżywaniu prawdy, że człowiek powołany jest do wspólnoty z Bogiem w wieczności.
Nowy język - nowe myślenie
Rytuał sakramentu namaszczenia chorych jednoznacznie znosi dawne uściślenia dotyczące udzielania tego sakra-
mentu wyłącznie w przypadku tzw. niebezpieczeństwa śmierci. Można go także udzielać chorym dzieciom. Można go 
też powtarzać. Nowy ryt udzielania namaszczenia przewiduje również przeprowadzenie katechez, które przygotują 
rodziny i w swoisty sposób wychowają wiernych, by sakrament ten nie był odkładany. Ponadto podkreśla się jego 
wspólnotowy charakter. Na czym on polega? Otóż bardzo ważne jest, by chory znalazł wsparcie w swoich bliskich, 
którzy jak najliczniej mają w nim uczestniczyć. Ważne, by wspierali oni chorego nie tylko przez samą obecność, ale 
również przez modlitwę i Komunię św. Można powiedzieć, że to właśnie rodzina i najbliżsi są odpowiedzialni przed 
Panem Bogiem za pomoc chorym w przyjęciu namaszczenia. Wspólnotowy charakter sakramentu namaszczenia 
chorych najlepiej widać w połączeniu go z Mszą św. z licznym udziałem wiernych, co bardzo często się dzieje np. 
podczas parafialnych rekolekcji.
Sytuacja człowieka chorego jest szczególna. Choroba jest niejako wpisana w życie i stanowi jego nieodłączną 
część. Stanowi też wyzwanie dla wiary człowieka nią dotkniętego. Dlatego też sakrament namaszczenia jest jej 
wyjątkowym wyrazem.
Namaszczenie w kościelnej tradycji
Najczęściej jako biblijny fundament namaszczenia chorych wskazuje się nowotestamentowy tekst: „Choruje ktoś 
wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modli-
twa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczo-
ne” (Jk 5, 14-15). Kapłani modlą się zatem nad chorymi i namaszczają ich olejem w imię Jezusa Chrystusa.
Starożytni łączyli zazwyczaj uleczenie z namaszczeniem (por. np. Mk 6, 13). Obecnie sakrament namaszczenia cho-
rych łączy człowieka z Chrystusem Panem, umacnia go, sprawiając, że chory ma dość odwagi w wierze, by pogodzić 
się z zaistniałą sytuacją, która przecież może nawet skończyć się śmiercią. Dlatego też choremu w niebezpieczeń-
stwie śmierci udziela się tzw. wiatyku.
Warto w tym miejscu jeszcze raz przypomnieć, że sakrament chorych jest przeznaczony dla ludzi przytomnych. Stąd 
też kapłana wzywamy, kiedy chory jest przytomny, pragnie się wyspowiadać, przyjąć Komunię św. i namaszczenie 
świętymi olejami.
Co przygotować?
Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą sakramentu namaszczenia chorych trzeba przygotować: stolik 
z krzyżem, zapaloną świecą, wodą święconą, kropidłem, ręczniczkiem oraz szklanką z wodą. Najważniejsze jest 
jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące przygotowały się duchowo i modliły się wraz z księdzem w intencji 
chorego. Ks. Antoni Tatara, Tygodnik NIEDZIELA
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PIERWSZA KOMUNIA 2021
Piotr Chmielewski, Lena Kierejszys, Liwia Kierejszys, Anna Werelich, Julia Ambrosiewicz, Wiktor Piotrowski, Zofia Polens, 
Maciej Skupski.

KLASA III KRASNOWO I POĆKUNY - 19 CZERWCA 2021

BIERZMOWANIE 2021
Androsiuk Oliwia, Andruczyk Izabela, Anzel Wiktoria, Budowicz Klaudia, Bukało Cyprian, Draugialis Kamila, Guzewicz Jakub, 
Gwiazdowska Marta, Hańczuk Kacper, Iwaszewski Marcel, Jankowski Patryk, Jurkiewicz Anna, Jurkiewicz Piotr, Kierejszys 
Kornelia, Klidzio Marzena, Kosiński Bartłomiej, Linkiewicz Aleksandra, Linkiewicz Maciej, Łabanowski Michał, Madejska 
Gabriela, Maksimowicz Patrycja, Marcinkiewicz Adam, Masianis Patryk, Matulewicz Karol, Modzelewska Hanna, Mróz Krystian, 
Niechciałkowska Anna, Nowacki Mateusz , Pawełek Norbert, Pietkiewicz Dominik, Pietkiewicz Sandra, Pietkiewicz Wero-
nika, Pietruszkiewicz Natalia, Pogorzelska Julia, Połuboczek Klaudia, Popiel Tomasz, Radzewicz Tymoteusz, Rapczyńska 
Zuzanna, Sidor Karol, Sokołowska Zuzanna, Staniewicz Hanna, Staśkiewicz Julia, Staśkiewicz Paweł, Statkiewicz Wiktoria, 
Tujakowska Wiktoria, Zaborowska Anna, Ziniewicz Hubert, Żegarska Julia

Sakramentu udzielił J.E. Bp Adrian Galbas - 31 maja 2021
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Bogucka
Dzisiaj przenosimy się na Górny Śląsk do Bogucic. 

Pierwsze wzmianki o wsi Bogucice pochodzą z 
1360 r. a informacje o pierwszej parafii z lat 1374-
1396. Co ciekawe do parafii należała również od 1598 
r. wieś Katowice. Najstarsze informacje o kościele pw. 
św. Szczepana i św. Doroty w Bogucicach a także o 
jego proboszczu Mikołaju pochodzą z 1403 r. Kościół 
parafialny był drewniany i istniał do 1773 r. Ko-
ściół był potem dwukrotnie 
rozbudowywany i w formie 
drewnianej przetrwał do 
1891 r. Dziś jego miejsce 
zajęła świątynia murowa-
na z 1894 r. W Bogucicach 
znajdował się jeszcze drugi 
kościółek / kaplica, zwany 
kościółkiem „na górce” przy 
cmentarzu, w którym znaj-
dował się omawiany dziś ob-
raz Matki Bożej. Taki stan 
rzeczy powodował dwuto-
rowość bogucickiego dusz-
pasterstwa. Jedno oficjalne 
związane było z kościołem 
pw. św. Szczepana i św. Do-
roty, drugie pielgrzymkowe 
wokół „sanktuarium na 
górce” i św. obrazu Matki 
Bożej. Sytuację unormowa-
ło przeniesienie obrazu do 
nowego kościoła w 1894 r i 
umieszczenie go w ołtarzu 
bocznym. Dziś na próżno szukalibyśmy na mapie 
Bogucic, bowiem od 1924 r. stały się one północną 
dzielnicą młodszych Katowic, a na terenie dzisiej-
szej dzielnicy Bogucice w dawnej kopalni znajduje 
się niezwykle ciekawe Muzeum Śląskie, do którego 
zwiedzenia zachęcam.
Obraz Matki Bożej z Bogucic pochodzi z XV lub XVI 
w. i był kilkukrotnie przemalowywany. Nie sposób 
więc jednoznacznie określić jak wyglądał pierwotnie. 
Zainteresowanych odsyłam do lektury stron parafii 

w Bogucicach – Katowicach. Znacznie ciekawsze jest 
omówienie naszej XIX wiecznej kopii, tym bardziej, 
że nie znajdziemy tych informacji w internecie. Nie-
codzienną cechą malowanych obrazów z Bogucic jest 
podpis: „Nakładem urzędu Kościelnego w Bogucicach 
Naśladowanie Zakazane”. Lektura książki ks. Cza-
plickiego „Ks. Ludwik Skowronek (1859 – 1934) i jego 
dzieła” wskazuje, że obrazy te zostały zamówione 

przez ks. Skowronka już w 
1892 r. wraz z wydaniem rok 
później książeczki „Matka 
Boska łaskami słynąca w 
Bogucicach …”. W lutym 
1896 r. w ogłoszeniach pa-
rafialnych czytamy: „Śliczne 
obrazy naszej Matki Bożej są 
do nabycia po 2 marki. Do-
chód na kościół”. Ks. Skow-
ronek to postać wybitna dla 
historii Górnego Śląska – bu-
downiczy nowych kościołów 
i klasztorów, opiekun funda-
cji charytatywnych, propa-
gator oświaty, doskonały 
organizator. W 1902 r. jego 
staraniem ukazał się modli-
tewnik „Droga do nieba”, 
zarówno w języku polskim i 
niemieckim. Lektura książ-
ki o ks. Ludwiku Skowronku 
pokazuje niezwykle złożoną 
specyfikę Górnego Śląska z 

jego zróżnicowaniem etnicznym i wyznaniowym. To 
również przykład przed jakimi dylematami stawali 
mieszkańcy Górnego Śląska na początku XX wieku. 
Ks. Skowronek wychowany w XIX wieku w państwie 
pruskim wybrał ostatecznie Niemcy ale jego biografia 
pokazuje, że wierzył do końca w to, iż kościół katolicki 
jest matką wszystkich narodowości.

.
   Marcin Błaszczyk


