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Człowiek żyje nadzieją i nie może żyć bez na-
dziei. W naszym świecie, w którym, jak się 

wydaje, zaginęła istota orędzia chrześcijańskiej 
nadziei, w różnych sektach pojawiają się jej na-
miastki. W czasie zbliżającego się drugiego ty-
siąclecia niektórzy pseudoprorocy zapowiadali 
na ten czy inny dzień koniec świata. Niektórzy z 
nich byli oszustami i zachęcali łatwowierne osoby, 
które im ufały, do przekazania wszystkich dóbr na 

ich rzecz. Jeszcze tra-
giczniej, niektóre sek-
ty z góry zaprogramowały śmierć swoich członków. 
To wszystko pokazuje nam, że pragnienie życia 
wiecznego, wykraczającego poza nasze ziemskie 
i czasowe życie, jest głęboko wyryte w naszych 
ludzkich sercach. To także pokazuje całą różnicę, 
jaka istnieje pomiędzy łatwowiernością i wiarą.  
Z tego powodu chrześcijanie oczekują na przyby-
cie Chrystusa w klimacie cierpliwości i odrzucają 
jakiekolwiek precyzyjne ustalenia chronologiczne. 

W tym sensie błąd popełniony u samych początków 
przysłużył się nam jak szczepionka uodporniająca. 
Potrzebujemy obrazów i bardzo byśmy pragnę-
li wiedzieć, w jaki sposób wydarzą się te rzeczy. 
Widzieliśmy, że scenariusz wniebowstąpienia jest 
bardzo skąpy i nie ma nic wspólnego z apoteozą 
pogańską. Dyskrecję nakazują nam teksty mówią-
ce o przyjściu Jezusa. On powróci w ten sam spo-
sób, w jaki przyszedł (Dz 1,11), zstępując z nieba 

(1 Tes 4,16; 2 Tes 1,7), 
podczas gdy Jego wy-

brani będą wstępowali, aby wyjść Mu na spotkanie 
na obłokach (1 Tes 4,17). Obraz jest taki sam jak 
przy wniebowstąpieniu, z niewielką tylko różnicą 
oprawy pewnego triumfalizmu. Lecz te obrazy na-
leży przyjąć tak, jak się one nam jawią, zważyw-
szy na to, że w żaden sposób nie jesteśmy w stanie 
jaśniej przybliżyć sobie tej tajemnicy wiary co do 
końca czasów ostatecznych. 

 

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.

3.09. Mt 5,38-42 Wyzbyć się postawy odpłacania się drugiemu za zło, które w naszych oczach nam 
wyrządził, to wejść w mentalność Ewangelii. Potrafić nadstawić drugi policzek. Jak często, zanim to 
uczynimy, już wymierzyliśmy mocniejszy cios naszym bliźnim.

8.09. Mt 5,43-48  Jak trudne jest wezwanie Jezusa, by miłować naszych nieprzyjaciół. Im bardziej znamy 
ciężar tego wymagania, tym bardziej świadczy to o tym, że próbujemy  je wprowadzić w nasze życie.

11.09. Mt 5,13-16  Nie utracić tego, co nadaje mojemu życiu sens. Umacniać w sobie pewność wynikającą 
z wiary, że to, co jest istotą mojego życia, to bliskość Boga. 

PRAWDY WIARY

Oczekiwania
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Mk 7,31-37

Jezus opuścił okolice 
Tyru i przez Sydon 

przyszedł nad Jezioro 
Galilejskie, przemierza-
jąc posiadłości Dekapo-

lu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby 
położył na niego rękę. On wziął go na bok od tłumu, włożył 
palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy 
w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», co znaczy: 
«Otwórz się». Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka 
się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał 
im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, 
tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: «Do-
brze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca 
i niemym mowę». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Cuda są „dla człowieka”. Są czynami Jezusa, które zgodnie 
z odkupieńczym celem Jego misji przywracają dobro 

tam, gdzie zagnieździło się zło. Zdają sobie z tego sprawę 
ci, którzy doświadczają ich na sobie lub są ich świadkami. 
Marek Ewangelista napisze o nich: „I pełni zdumienia mówili: 
«Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca 
i niemym mowę». Katecheza, 9 XII 1987 

Zebrali się u Jezusa 
faryzeusze i kilku 

uczonych w Piśmie, któ-
rzy przybyli z Jerozolimy. 
I zauważyli, że niektórzy 

z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi , to znaczy nie 
umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzy-
mając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie 
obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, 
dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwycza-
jów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie 
kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc 
faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi ucznio-
wie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą 
nieczystymi rękami». Odpowiedział im: «Słusznie prorok 
Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: 
„Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko 
jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych 
przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się 
ludzkiej tradycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie 
i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie. 
Nic nie wchodzi z zewnątrz do człowieka, co mogłoby 
uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to 
czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca 
ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, 
zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza 
pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Zawsze, gdy człowiek oddala się od Boga, doznaje w konse-
kwencji wielkiego rozczarowania, któremu towarzyszy lęk. 

A jest tak dlatego, że w wyniku oddalania się od Boga człowiek 
zostaje sam i zaczyna odczuwać bolesną samotność, czuje 
się zagubiony. Lecz z tego lęku wyłania się w końcu poszu-
kiwanie Stwórcy, gdyż nic nie potrafi zaspokoić owego głodu 
Boga tkwiącego w człowieku. 

Homilia 1 IV 1979

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 29.08.2021 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 5.09.2021

Mk 7,1-8.14-15.21-23

Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty 
i zrównoważony ekologicznie styl życia, 

doceniając młodych ludzi,  
którzy się w to mądrze angażują.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY 
WRZESIEŃ 2021
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Kalendarz Liturgiczny

GESTY LITURGICZNE
Pokłon - w liturgiach wschodnich jest często stosowanym 
znakiem głębokiego szacunku i uwielbienia. W liturgii 
rzymskiej oznacza zarówno szacunek, jak i gotowość 
praktykowania pokuty. 
Podnoszenie oczu – wyraz skierowania duszy i myśli 
ku Bogu. Modlący się człowiek w tęsknocie za Bogiem 
spontanicznie kierował swój wzrok w górę. Podnoszenie 
oczu miało ułatwić uświadomienie sobie obecności bożej 
i osiągnięcie głębi i serdeczności w modlitwie.
Pocałunek – jest gestem miłości i wyrazem czci. Kapłan 
składa pocałunek na ołtarzu, który jest oddaniem czci 
Chrystusowi, do którego ołtarz należy i na którym Zbawi-
ciel składa ofiarę przebłagalną Ojcu w Duchu świętym. 
Często w ołtarzu znajdują się relikwie świętego, w nawią-
zaniu do zwyczaju sprawowania Eucharystii na grobach 
męczenników. Wyrazem czci jest 
ucałowanie Ewangelii, przez którą 
spotykamy się z Chrystusem. Ca-
łujemy krzyż Chrystusa w Wielki 
Piątek dla uczczenia Męki Zbawi-
ciela. Całuje się relikwie święte dla 
zjednoczenia patrona, u którego 
szukamy wstawiennictwa z Bogiem. 
Znak pokoju – praktykuje się przed 
Komunią Świętą w zwyczajnej for-
mie rytu rzymskiego. Oznacza bra-
terstwo, pokój i pojednanie. 
GESTY RĄK
Wznoszenie rozłożonych rąk – jest 
wyrazem oczekiwania pomocy Bo-
żej. Chrześcijanie widzą w tym po-
nadto podobieństwo do modlącego 

się Zbawiciela na Krzyżu. W liturgii celebrans rozkłada ręce 
przy odmawianiu modlitw. Gest ten oznacza, iż adresatem 
tych modlitw jest Pan Bóg. Wyciągnięte ręce w kierunku 
wiernych ze słowami pozdrowienia przypomina o obec-
ności Pan podczas Mszy.
Gest złożenia rąk – sięga swoimi korzeniami średniowie-
cza i wywodzi się ze składania hołdu. Obrzęd wszedł do 
liturgii święceń kapłańskich. Składanie rąk praktykowane 
przy modlitwach wyraża podniesienie duszy do Boga i 
poddanie się Jego woli.
Nałożenie rąk – należy do najstarszych obrzędów litur-
gicznych. W Piśmie Świętym oznaczało przekazywanie 
błogosławieństwa, bądź przekazywanie władzy. W liturgii 
włożenie rąk , w zależności od obrzędu, może oznaczać 
błogosławieństwo, udzielenie Ducha Świętego, przyjęcie 
pod władzę, uwalnianie spod władzy złego ducha.

Bicie się w piersi – w chrześcijań-
stwie od początku uważane było za 
wyraz pokory i gotowości czynienia 
pokuty. Był uważany za widzialny 
znak poczucia grzeszności, żalu, 
skruchy i szczerego wyznania 
grzechów.
Znak krzyża – przypomina, że 
chrześcijanin ma siebie samego 
krzyżować z Chrystusem i naślado-
wać Go w bolesnej drodze. Zegnanie 
jest znakiem wiary. Wielkiego krzy-
ża używa się na początku i końcu 
czynności liturgicznych, przy bło-
gosławieniu i poświęceniach.

Wyszperał Eugeniusz 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 29.08.
Słowo Boże: Pwt 4,1-2.6-8; Jk 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8a.14-15.21-23;
PONIEDZIAŁEK 30.08.
Słowo Boże: 1 Tes 4,13-18; Łk 4,16-30;
WTOREK 31.08.
Słowo Boże: 1 Tes 5,1-6.9-11; Łk 4,31-37;
ŚRODA 1.09.
Słowo Boże: Kol 1,1-8; Łk 4,38-44;
CZWARTEK 2.09.
Słowo Boże: Kol 1,9-14; Łk 5,1-11;
PIĄTEK 3.09. ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO
Słowo Boże: Kol 1,15-20; Łk 5,33-39;
SOBOTA 4.09. 
Słowo Boże: Kol 1,21-23; Łk 6,1-5;

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 5.09.
Słowo Boże: Iz 35,4-7a; Mk 7,31-37;
PONIEDZIAŁEK 6.09.
Słowo Boże: Kol 1,24-2,3; Łk 6,6-11;
WTOREK 7.09. ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO
Słowo Boże: Kol 2,6-15; Łk 6,12-19;
ŚRODA 8.09. ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
Słowo Boże: Mi 5,1-4a; Rz 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23;
CZWARTEK 9.09.
Słowo Boże: Kol 3,12-17; Łk 6,27-38;
PIĄTEK 10.09.
Słowo Boże: 1 Tm 1,1-2.12-14; Łk 6,39-42;
SOBOTA 11.09.
Słowo Boże: 1 Tm 1,15-17; Łk 6,43-49;

Bogactwo Tradycji  Kościoła (3 )
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

Czas urlopów i wakacji, który się kończy, był dla wielu z nas okazją do pogłębienia więzi z Bogiem, szukania i roz-
poznawania znaków Jego obecności i błogosławieństwa. Jesteśmy bowiem ludem Boga. Czasami wędrującym 

przez pustynię Izraelitom wydawał się daleki, jednak w rzeczywistości był Bogiem bliskim, zatroskanym o swój lud. 
Dziś także troszczy się o swój lud, prowadzi go, strzeże, błogosławi, udziela mu sakramentów, żeby żył w świętości. 
Trzeba jednak zadawać sobie pytanie, czy robię wszystko, by razem z innymi być Jego ludem.

We wtorek 31 sierpnia będziemy obchodzić 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które zakończyły 
strajki i rozpoczęły proces przebudowy naszego państwa. Żyliśmy ideałami solidarności, prawdy, wolności. Dziś 

warto zadać sobie pytanie, co w naszych sercach zostało z etosu Solidarności tamtych lat.

W środę, 1 września będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie 
szczególnie o tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny na wszystkich frontach. Otoczmy modlitwą także 

tych, którzy po jej zakończeniu walczyli o suwerenność i niepodległość Polski i złożyli ofiarę swojego życia jako 
więźniowie polityczni, a których próbowano wymazać z historii.

1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Dzieciom i młodzieży życzymy wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy, kształtowaniu dojrzałych postaw, a czcigodnym nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły i 

mocy Ducha Świętego, potrzebnego w procesie kształtowania dzieci i młodzieży. Msza Święta, ze szczególną prośbą 
o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym, asystencję Ducha Świętego na czas edukacji i wszelkie potrzebne 
łaski dla wychowawców, nauczycieli i rodziców, o godz. 8:00. Uczniów Szkoły Litewskiej zapraszamy na godz. 9:00.

Początek nowego miesiąca to ważny czas dla naszej Wspólnoty Parafialnej, bo świętujemy 46 rocznicę Koronacji 
Cudownej Figury Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej przeżywając jednocześnie nasz parafialny odpust. Przygotujmy 

się wyjątkowo do tej uroczystości poprzez udział w 33 - dniowych rekolekcjach maryjnych rozpoczętych 3 sierpnia, 
a ich zakończeniem będzie akt indywidualnego i wspólnotowego odda nia Matce Najświętszej, co nastąpi w niedzielę, 
przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej w otwartej Figurze. Bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości 
odpustowych będzie Triduum Maryjne w piątek, sobotę i niedzielę. Będzie okazja skorzystania ze spowiedzi świętej. 
Specjalne Msze św. w piątek i sobotę z kazaniem o 17.30. 

Uroczystości odpustowe rozpoczną się w sobotę o godz. 17.00 przeniesieniem Cudownej Figury z kaplicy do ołtarza 
głównego, Jej otwarciem i odśpiewaniem Nieszporów Maryjnych, następnie Msza św. z nabożeństwem pierwszo 

sobotnim i czuwanie modlitewne do godz. 21.00. Zakończymy ten dzień Apelem Jasnogórskim. Niedziela, 5 września 
to dzień naszego uwielbienia Boga za dar obecności Matki Najświętszej od 419 lat w naszych Sejnach i naszych 
rodzinach. Główną Mszą św. odpustową będzie Eucharystia o godz. 12.00 koncelebrowana w językach polskim i 
litewskim, procesją eucharystyczną po Placu św. Agaty, aktem zawierzenia wszystkiego Matce Bożej i uroczystym 
Te Deum za dar Koronacji Cudownej Figury dokonany przed 46 laty. Wszystkich naszych Parafian i Gości szczególnie 
zapraszamy na tę Mszę św. odpustową. 

Pierwszy piątek - odwiedziny chorych i starszych w domach, dodatkowa Msza św. o godz. 16.00, adoracja Najśw. 
Sakramentu w kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa po Mszy o godz. 8.00 do godz. 16.00.

Beatyfikacja Sług Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i s. Róży Marii Czackiej ze Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, posługujących w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą, 

będzie w niedzielę, 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Z uwagi na pandemię, ilość osób uczest-
niczących w tym wydarzeniu jest bardzo ograniczona, dlatego nie możemy zorganizować wspólnego wyjazdu do 
Warszawy. Będziemy duchowo uczestniczyć w tej uroczystości za pośrednictwem mediów. 

Tegoroczne  dożynki dekanalno-powiatowe odbędą się w niedzielę, 19 września. Msza św. dziękczynna za tego-
roczne plony będzie o godz. 10.00 w naszej bazylice, a druga część dziękczynienia za plony będzie na sejneńskim 

targowisku. Wszystkich, a zwłaszcza rolników, ogrodników z wieńcami i koszami warzyw i owoców zapraszamy do 
udziału w tym dziękczynieniu. 
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Kościół obchodzi liturgiczną uroczystość 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 

„nadziei i jutrzenki zbawienia dla całego 
świata. To święto maryjne jest głęboko za-
korzenione w pobożności i w sercach wier-
nych, którzy patrzą na Najświętszą Maryję 
Pannę z gorącą i głęboką nadzieją, świado-
mi, że w zamysłach Bożych to narodzenie 
dało konkretny początek tym zbawczym 
wydarzeniom, w których Maryja miała być 
ściśle związana z Synem.
Musimy zatem być pełni radości, wspomi-
nając Matkę naszego Odkupiciela; tak bo-
wiem zapewnia święty Piotr Damiani: „Jeśli 
Salomon wraz z całym ludem izraelskim 
uroczyście obchodził poświęcenie świątyni 
materialnej, składając tak ogromną ofiarę 
– jakże wielką radością napełnić musi lud 
chrześcijański narodzenie Dziewicy Maryi, 
w której łono, jak w najświętszy przybytek, 
zstąpił sam Bóg, aby od niej przyjąć naturę 
ludzką i zamieszkać wizualnie wśród ludzi?” 
Maryi „Dziecinie” powierzamy dziś naszą po-
korną modlitwę za świat i za Kościół.
Jan Paweł II

Odmawiać z wiarą Credo, to wcho-
dzić w komunię z Bogiem Ojcem, 
Synem i Duchem Świętym.

Tematem naszych rozważań jest wyznanie wiary. Współ-
czesna jego forma (nicejsko-konstantynopolitańska) 

pochodzi od nazwy dwóch 
soborów – w Nicei (325 
r.) i Konstantynopolu (381 
r.).Ustalono wtedy do dziś 
strzeżoną treść tzw. artyku-
łów wiary, czyli najważniej-
szych prawd pochodzących 
od Apostołów. Jak to określa 
Katechizm Kościoła katolic-
kiego, Symbol Apostolski 
„jest uważany za wierne 
streszczenie wiary Apo-
stołów. Jest to starożytny 
symbol chrzcielny Kościoła 
rzymskiego. Jego wielki 
autorytet wynika z faktu, 
że «jest on symbolem, któ-
rego strzeże Kościół rzymski, 
Kościół, gdzie miał siedzibę 
Piotr, pierwszy z Apostołów, 
i dokąd przyniósł wyrażenie 
wspólnej wiary» (KKK 194).
Tak skomplikowane prawdy 
wiary to niejako kod, po któ-
rym rozpoznaje się prawdzi-
wego chrześcijanina.
Podczas Mszy Świętej wy-
znanie wiary wypowiada-
my zaledwie w kilka minut. 
Warto zadbać, aby czynić 
to bardzo świadomie. Św. 
Tomasz zauważa, że czymś 
innym jest uznawać praw-
dziwość zdania, że „Bóg 
istnieje”, czymś zaś zupeł-
nie innym – wierzyć w Boga i okazywać to w życiu. Wielu 
z nas wprawdzie wypowiada te słowa, lecz w codzienności 
nie potrafi zaufać Bogu nawet w prostych rzeczach. Ważną 
sprawą jest nasza osobista formacja w tej materii. Chyba 
nieprzypadkowo jedna trzecia całej treści Katechizmu do-
tyczy wyznania wiary.

Uroczystość Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny

KOD NASZEJ  
WIARY 

  - UFAĆ BOGU
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Słowo Boże 
i stół Pański

Odwaga wiary

Wyznanie wiary to sprawa życia i śmierci w krajach, w któ-
rych prawo do swobodnego praktykowania religii jest 
ograniczone. Ostatni raport chrześcijańskiej organizacji 
Open Doors 

Ze stycznia tego roku do-
nosi o 74 takich krajach. 
Ponadto około 340 milio-
nów chrześcijan jest „na-
rażonych na ekstremalne 
prześladowania”. Tylko w 
ostatnim roku w Nigerii 
muzułmański ruch Boko 
Haram i muzułmańscy 
ekstermiści z ludu Fulbe 
zamordowali w brutalny 
sposób 3530 osób.
W Iranie życie chrześcijan 
skupia się w kościołach 
domowych. Ludzie modlą 
się tam w ukryciu. Świeccy 
są celem częstych ataków, 
a kapłani są narażeni na 
więzienie i tortury. W ta-
kich krajach już samo bycie 
chrześcijaninem jest wy-
znaniem wiary. Każdy gest, 
pójście na nabożeństwo czy 
uczyniony publicznie znak 
krzyża to coś więcej niż wy-
śpiewanie w pokojowych 
warunkach Credo.

Wyznawać godnie

Św. Ambroży powiedział, że 
„odmawiać z wiarą Credo, 
to wchodzić w komunię 
z Bogiem Ojcem, Synem 
i Duchem Świętym”. Za-

dbajmy, o to, aby treść wiary, za którą wielu braci i sióstr 
oddaje swoje życie, wybrzmiała godnie w naszych ustach 
i spełniła się w słowach św. Pawła: „Sercem przyjęta wiara 
prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do 
zbawienia” (Rz 10,10). 

O. Krzysztof Kołodyński SVD

KOD NASZEJ  
WIARY 

  - UFAĆ BOGU

Eucharystia, to szczyt modlitwy chrześcijańskiej. 
A udział w niej jest konieczny do rozwoju życia chrze-

ścijańskiego. Eucharystia jest zjednoczeniem z modlitwą 
naszego Zbawiciela, objawia się w niej nieskończona Mi-
łość Boga do każdego z nas. Uczestnicząc w Eucharystii 
w nadzwyczajny sposób Pan Jezus zanosił i stale zanosi 
za każdego z nas, aby zło, które wszyscy spotykamy na 
drodze swego życia nas nie zwyciężyło.
Chrześcijanie spotykają się wspólnie na Eucharystii, po to 
by wspólnie się modlić, słuchać Słowa Bożego i karmić 
się Ciałem Chrystusa. Nie możemy żyć pełnią swojej wia-
ry potrzeba Bożego pokarmu, słowa i ciała Chrystusa, aby 
pogłębić z Nim więź, potrzeba Eucharystii, żeby się z Nim 
jednoczyć. 
Niezbędna jest bliska relacja z tym co mówi Bóg do nas. 
Codzienna medytacja i lektura Pisma Świętego służy 
temu, żeby to słowo sobie przyswoić i nim żyć. Pomaga 
w tym wiara w to, że słowo to jest słowem Boga, zawsze 
aktualnym, niezależnie od czasu w jakim egzystujemy.
Dla mnie Słowo Boże jest wsparciem i ostoją w chwilach 
trudnych, a szczególnie w moich trudnych chwilach. Od 20 
lat prawie codziennie uczestniczę we Mszy Świętej, słu-
cham Słowa Chrystusa, które do mnie kieruje i karmię się 
Jego Ciałem. Wierzę, że On mnie przemienia, dostrzegam 
w swoim życiu, a szczególnie w mojej chorobie.
Znam wiele osób, które codziennie karmią się Ciałem 
Chrystusa i muszę przyznać: wiele brakuje mi do ich peł-
nego pokoju spojrzenia na świat, do pełnego podejścia 
miłości do drugiego człowieka. Słowo Boże i Eucharystia 
to jest moja moc i moje życie i jest dla mnie drogą życia 
z Chrystusem i Jego łaską. 

Jadwiga
Jezu, zniszcz we mnie wszystko, co jest złem, niech to 
wszystko złe obumrze. 
Zniszcz we mnie wszystko, co jest występne i samowolne, 
wyniszcz wszystko, co Ci się nie podoba we mnie, usuń 
wszystko, co jest moje własne. Daj prawdziwą mi pokorę, 
prawdziwą cierpliwość i prawdziwą miłość. Użycz mi do-
skonałego panowania nad moim życiem.
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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

14/08/2021  Degutis Pola
  Łabanowski Igor
15/08/2021  Draugialis Stanisław
   Draugialis Franciszek
  Racis Laura
22/08/2021 Kaszuba Tymoteusz

14/08/2021 Pietuszko Paweł  
i Walukiewicz Paulina

14/08/2021 Rutkowski Marcin  
i Wołos Aleksandra

21/08/2021 Modzelewski Adrian  
i Wysocka Justyna

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UJakubowski Paweł, l. 38, Radziucie 
26/07/2021
UJankowiak Janina, l. 94, Sejny, 

09/08/2021
UŻakowska Grażyna, l. 69, Sejny, 

12/08/2021

OFIARODAWCY NA REMONT

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

Zapowiedzi 
przedślubne:
Hołubowicz Michał, kawaler, Posejanka, Parafia Sejny i 
Waźnialis Wioleta, panna, Wiłkopedzie, Parafia Smolany
Daniłowicz Dominik, kawaler, Sejny, Parafia Sejny i 
Dąbrowska Karolina, panna, Suwałki, Parafia Matki Bożej 
Miłosierdzia
Jatkowski Kamil, kawaler, Sejny, Parafia Sejny i Wyszyń-
ska Olga Paula, panna, Brańszczyk, Parafia św. Jana 
Chrzciciela

W OSTATNIM CZASIE :

Kasjanow Jadwiga, Sejny, Konarskiego
Sidor Jolanta Stanisław, Marynowo
Łabanowska Zofia, Sejny, Zawadzkiego
Wałukanis Leokadia, Sejny, Zawadzkiego
Głemboccy Danuta Józef, Babańce
Kobeldis Teresa, Sejny, Zawadzkiego
Klewiec Elżbieta 
Przeborowska Leokadia, Sejny, Zawadzkiego
Żardecki Pawełm, Sejny, Mickiewicza 
Klimasara Janina Olgierd, Marynowo
Sienkiewicz Waldemar, Radziucie
Sienkiewicz Anna, Sejny, Targowa 
Krzywak Maria, Sejny, Wojska Polskiego
Cieślukowski Adam, Sejny, Konarskiego
Domel Jadwiga, Sejny, Zawadzkiego
Urwanowicz Halina Eugeniusz, Sejny, Zawadzkiego
Buchowscy Daniela Witold, Sejny, Grodzińskiego
Burdyn Barbara Stanisław, Sejny, Grodzińskiego
Żegarscy Grażyna Jan, Sztabinki 
Wydro Teresa Marek, Sejny, Konarskiego
Misiukanis Renata, Sejny, Parkowa
Korzecka Helena, Sejny, Zawadzkiego
Klimaniec Pelagia Eugeniusz, Sejny, Żwirki i Wigury 
Pietruszkiewicz Dorota Romuald, Żegary
Moroz Halina Stanisław, Sumowo
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  29.08-12.09.2021
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 29.08.2021
07:00 +Szymon Matulewicz (29 gr.)
08:30 +Jacek Miszkiel (23 r.)
10:00 +Stanisław Pachutko (1 r.)
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Jerzy (3 r.) +Donat (10 r.) +Weronika (13 r.) Łatwis
17:30 +Julian Krzywak (3 r.)
PONIEDZIAŁEK 30.08.2021
06:30 +Dariusz Tomczyk
08:00 +Leontyna Wałukanis (33 r.)
08:00 +Jan +Bronisława i rodzice
08:00 +Dariusz Sienkiewicz (4 r.) +Józefa +Czesław Soroka
08:00 +Jerzy Sienkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Szymon Matulewicz (30 gr.)
17:30 +Alicja Agafonow (7 r.)
17:30 +Zofia Misiukanis (10 r.)
17:30 +Józef (7mc) +Daniela Dziemido
WTOREK 31.08.2021
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla pielgrzymów z 

Sulmierzyc
08:00 +Anna +Jan Niewulis
08:00 +Magdalena +Marian i +r. Krakowskich
08:00 +Józef +Antonina Rybczyńscy
08:00 +Eugenia Derdzikowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Henryka (10 r.) +r. Misiukanisów +Józef Zdancewicz
17:30 +Anatolia Jamiołkowska
17:30 +Mieczysław Wojciechowski
17:30 +Tadeusz Dulewicz (9mc)
ŚRODA 1.09.2021
06:30 +Grzegorz Ruszczewski
08:00 +Bernard Misiewicz (1 gr.)
08:00 +Bronisława +Jan i rodzice
08:00 +Katarzyna +Kazimierz +r. Milewskich i Krakowskich
09:00 LT: O bł. Boże w nowym roku szkolnym
17:30 +Jadwiga Milewska (1 r.)
17:30 +Stefan Ogórkis +Stanisław Rutkowski i rodzice
17:30 +Bronisław Namiotko
CZWARTEK 2.09.2021 pierwszy miesiąca
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Stefanii Bartosze-

wicz w 65 r. urodz.
06:30 +Artur Panczenko (6mc)
08:00 +Antoni +Stanisława Budowicz
08:00 +Bernard Misiewicz (2 gr.)
08:00 +Stefan Dąbrowski
17:30 Dziękczynna w 15 r. ślubu Anny i Andrzeja Guzewicz i o 

bł. Boże dla nich i całej rodziny i Kacpra w 1 r. urodzin
17:30 +Marian Staniewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Halina Paszkowska (4mc)
17:30 +Władysław Senda (22 r.)
PIĄTEK 3.09.2021 pierwszy miesiąca
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Bernard Misiewicz (3 gr.)
08:00 +Stanisław Bednarski
08:00 +Anna Maciukanis (9mc)
16:00 +Janina Waszkiewicz
17:30 +Alojzy Misiukanis (7mc)
17:30 +Stanisława +Aleksander Kuprewicz
17:30 +Józefa Letkiewicz (3mc)

17:30 +Paweł Forencewicz (2 mc)
17:30 +Helena (7 r.) +Marian +Grzegorz +Stanisław
SOBOTA 4.09.2021 pierwsza miesiąca
06:30 +Jadwiga Szerel
08:00 +Bernard Misiewicz (4 gr.)
08:00 +Janusz (4 r.) i z r. Kozakiewiczów
08:00 +Dorota Andrulewicz
17:30 +Elżbieta (30 r.) i z r. Koneszko i Kućmierz
17:30 +Feliks Dzimida (3 r.)
17:30 +Aniela Gilis
NIEDZIELA, 5.09.2021 ODPUST PARAFIALNY
46 ROCZ. KORONACJI MB SEJNEŃSKIEJ
07:00 +Stanisław Moniuszko (11mc)
08:30 +Stanisław (21 r.) i z r. Milewskich, Baganów i 

Zaborowskich
10:00 +Stanisława i z r. Górskich
12:00 Za parafian
12:00 O bł. Boże, opiekę MB, zdrowie dla Ernesta i Marianny 

Januszanis w 20 r. ślubu i Erwina i Katarzyny w 15 r. ślubu
12:00 O bł. Boże, opiekę MB, miłość dla Katarzyny Słoń-

czyńskiej i Leszka Grzymkowskiego z okazji zawarcia 
sakramentalnego małżeństwa

12:00 +Emilia Żukowska (6 mc)
17:30 +Bernard Misiewicz (5 gr.)
PONIEDZIAŁEK 6.09.2021
06:30 +Wojciech Pietruszkiewicz (1 r.)
08:00 O bł. Boże i opiekę MB i miłość dla Marcina i Magdy z 

okazji zawarcia małżeństwa
08:00 +Bernard Misiewicz (6 gr.)
08:00 +Witold +Helena Skrypko
17:30 +Stanisław Rejmontowicz (22 r.)
17:30 +Marek Ołów (1 r.)
17:30 +Stanisława (5 r.) +Marian (11 r.) +r. Motuków, Kowali-

ków, Zubowiczów, Łączków, Dźwilewskich i Słabińskich
17:30 +Ryszard Żynda (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK 7.09.2021
06:30 +Bernard Misiewicz (7 gr.)
08:00 +Zofia Okulanis
08:00 +Franciszek Kamiński (4 r.)
08:00 +Anna +Stanisław +Sławomir Korzenieccy
17:30 +Regina +Józef Ziniewicz
17:30 +Halina Markiewicz (4 r.)
17:30 +Regina Miszkiel
ŚRODA 8.09.2021 NARODZENIE NMP
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 O bł. Boże, zdrowie, opiekę MB dla Anny i jej rodziny
08:00 +Bernard Misiewicz (8 gr.)
08:00 +Stanisław (34 r.) +Weronika (33 r.) +r. Buchowskich
17:30 +Eugenia Stankiewicz (4mc)
17:30 +Stanisław +Teresa Jankowscy
17:30 +Stefania
CZWARTEK 9.09.2021
06:30 +Józef +Elżbieta i +r. Szadkowskich
08:00 +Bernard Misiewicz (9 gr.)
08:00 +Aniela (10 r.) +Jan +Czesław +Piotr +r. Malinowskich, 

Wiszniewskich, Wojciechowskich
08:00 +Janina Jankowiak (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Weronika Klucznik (9mc)
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17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Doroty Jurkiewicz
17:30 +Robert Szuliński (13 r.)
17:30 +Franciszka Polakowska-Gaus +r. Polakowskich
PIĄTEK 10.09.2021
06:30 +Bernard Misiewicz (10 gr.)
08:00 +Wanda Tawrel (10mc)
08:00 +Józef Szczerbiński
08:00 +Czesław i +r. Matulewiczów
08:00 +Zygmunt Lademann (miesiąc od pogrzebu)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TVTRWAM 

i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Artur Korzeniecki (16 r.) +Natalia +Albin Marcinkiewicz
17:30 +Renata Polens (3mc)
SOBOTA 11.09.2021
06:30 +Teresa Rutowicz
08:00 +Bernard Misiewicz (11 gr.)
08:00 +Marianna +Wacław +z rodz. Laskowskich
08:00 +Stefański Edmund (14 r.)

13:00 W intencji Żołnierzy Niezłomnych
16:00 O bł. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Andrzej +Janina +Jan +Piotr +r. Wojciechowskich
17:30 +Marianna +Edward +Zdzisław Olejniczak
17:30 +Krzysztof Kozakiewicz
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 12.09.2021
07:00 +Romuald Wasilewski (27 r.)
08:30 +Marianna Milewska +Stanisława +Władysław
10:00 +Zofia Rutkowska (12 r.) +Józef +Daniel Lewkowicz
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: Dziękczynna za ocalenie życia z prośbą 

o bł. Boże dla pewnej osoby
13:00 LT: +Michalina Biernacka
13:00 LT: +Józef Żukowski +Wincenty +Konstancja
17:30 +Bernard Misiewicz (12 gr.)

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

MUZEUM KRESÓW 
W PODOMINIKAŃSKIM KLASZTORZE
Podominikański Zespół klasztorny w Sejnach ma swoją bogatą historię sięgającą początku XVII wieku. Do-

minikanie, którzy przybyli z Wilna do Sejn w 1602 roku przystąpili do budowy kościoła i klasztoru. Kościół 
klasztorny został ukończony w 1619 roku, kiedy to uroczyście przeniesiono do niego z kościółka św. Jerzego, 
wybudowanego przez Jerzego Grodzińskiego w końcu XVI wieku Figurę Matki Boskiej Sejneńskiej. Figura zosta-
ła zakupiona w Królewcu przez Jerzego Grodzińskiego i przekazana dominikanom. O jej niezwykłości świadczy 
kilka faktów: jej powstanie określa się na przełom XIV i XV wieku, wyrzeźbiona została w Gdańsku, z drewna 
lipowego na zamówienie Krzyżaków jako ołtarz polowy. Figura typu szafkowego przedstawia Madonnę z Dzie-
ciątkiem, kryjącą w swym wnętrzu płaskorzeźbę przedstawiającą Trójcę Przenajświętszą, tzw. Tron Łaski. Pra-
wie 420 lat jest w Sejnach i cieszy się kultem zapoczątkowanym przez dominikanów i rozwijającym się po dzień 
dzisiejszy.
Po wybudowaniu kościoła klasztornego dominikanie przystąpili do budowy klasztoru przylegającego do kościo-
ła, trójskrzydłowego, o dwóch kondygnacjach, z wewnętrznym wirydarzem i częściowym podpiwniczeniem, z 
dwuspadowym dachem, pokrytym dachówką ceramiczną z czterema potężnymi basztami. W połowie XIX wieku 
spłaszczono nieco więźbę dachową i pokryto blachą. W klasztorze prowadziło życie zakonne około 40 domini-
kanów, którzy oprócz działalności duszpasterskiej prowadzili nowicjat, szkółkę niedzielną i szkołę parafialną z 
internatem, rozwinęli miasto gospodarczo, intelektualnie i społecznie. Dominikanie byli zmuszeni przez zaborcę 
pruskiego do opuszczenia Sejn w 1804 roku. Kiedy Sejny stały się stolicą diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej 
w 1818 roku, a kościół sejneński stał się katedrą nowopowstałej diecezji z czasem w klasztorze powstało semi-
narium duchowne, które wykształciło wiele pokoleń kapłanów dla diecezji, która istniała przez 107 lat, do 1925 
roku. Seminarium Duchowne w dawnym klasztorze funkcjonowało do 1916 roku. Przez kilka lat w klasztorze był 
szpital polowy, a w 1923 utworzono w nim Gimnazjum Męskie św. Kazimierza, o wysokim poziomie nauczania, za-
łożone przez biskupa Romualda Jałbrzykowskiego, sufragana sejneńskiego, a późniejszego pierwszego biskupa 
diecezji łomżyńskiej. Dyrektorem gimnazjum był wielkiej klasy człowiek i kapłan ks. Stanisław Pardo, a tuż przed 
wybuchem II wojny światowej  ks. Michał Piaszczyński, zamordowany przez Niemców w obozie w Sachsenhau-
sen, dzisiaj błogosławiony męczennik. Po wojnie władze Polski Ludowej przejęły obiekt klasztorny i utworzyły 
szkołę rolniczą. Klasztor został oddany Parafii Sejneńskiej pod koniec lat osiemdziesiątych, zniszczony, mocno 
zdewastowany, z zapadniętym dachem. Stan obiektu był opłakany. Dzięki staraniom społeczników sejneńskich 
i ówczesnego proboszcza śp. Ks. Kazimierza Gackiego obiekt został na tyle uprzątnięty i zabezpieczony, że nie 
ulegał dalszej dewastacji. Dzięki staraniom ks. Kazimierza i obecności w Sejnach Pana Premiera Jarosława 
Kaczyńskiego w 2005 roku pozyskano środki na remont dachu i nowe pokrycie dachowe. Dzięki dofinansowaniu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymieniono okna i drzwi wejściowe. Obiekt był udostępniony 
zwiedzającym, ponieważ społeczne stowarzyszenie Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zajęło się 
tworzeniem w klasztorze czasowych ekspozycji o treści historycznej, patriotycznej, utworzyło także ekspozycję 
etnograficzną oraz ekspozycję diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej. Miała tam miejsce również ekspozycja 
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Pana Jana Giedzia, miejscowego fotografa, którego 
zbiory (aparaty, urządzenia radiowe, gramofonowe i 
stare fotografie) rodzina powierzyła STOnZ. Była tak-
że eksponowana galeria malarstwa religijnego ludo-
wego udostępniona przez Barbarę i Marcina Błaszczy-
ków z Łodzi, a także 
zbiory rodziny Ku-
braków ukazują-
ce sztukę ludową 
Ziemi Sejneńską. 
W klasztorze było 
także miejsce dla 
Sali Litewskiej, 
ukazującej historię 
Litwy w różnych jej 
etapach.
Były to wszystko 
rozwiązania doraź-
ne, czasowe, aby 
obiekt tak zacny nie 
stał pusty, a wy-
magał gruntowego 
remontu i pomysłu 
na jego zagospo-
darowanie. W gro-
nie Sejneńskiego 
Towarzystwa nad 
Zabytkami, które 
mieści się w daw-
nym Pałacu Bisku-
pim powstał po-
mysł utworzenia w 
podominikańskim 
klasztorze Muzeum 
Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, nawiązując 
w ten sposób do bogatej, wspólnej 250-letniej histo-
rii Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Trzeba było zdobyć środki na realiza-
cję tego pomysłu, a więc na remont i przygotowanie  
obiektu na potrzeby Muzeum. Wniosek do programu 
unijnego POIŚ 8.1 wraz z projektem architektonicznym 
autorstwa Pracowni Projektowej Katarzyny i Grzego-
rza Dżus z Olsztyna, złożony w 2017 roku na remont 
klasztoru i zagospodarowanie terenu wokół klasztoru 
nie zyskał akceptacji ze względów formalnych, bo-
wiem według oceny MKiDZN ogrody podominikańskie 
okalające klasztor nie posiadają wpisu do rejestru 
zabytków. Obecnie teren ten znajduje się w rejestrze 
zabytków. Nie zaprzestaliśmy naszych starań, złożyli-
śmy ponownie wniosek w ramach pozakonkursowego 
działania POIŚ 8.2, pod nazwą „Ochrona i rozwój dzie-
dzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego 
obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia 
Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
w Sejnach” został zaakceptowany i uzyskaliśmy do-
finansowanie w wysokości 17 mln złotych na remont 
klasztoru i przygotowanie ekspozycji muzeum. Cała 
inwestycja w tym zakresie działania to koszt 20 mln 
złotych (wkład własny Parafii to 3 mln, zabezpieczo-

ne kredytem). W ramach tej inwestycji wyremonto-
wane zostają miejsca podpiwniczone, parter z wiry-
darzem, ciągi komunikacyjne, baszty i pomieszczenia 
przyległe do baszt. Przygotowania do rozpoczęcia 
prac trwały długo, ale udało się nam wyłonić głów-

nego wykonawcę 
– Firma NEW HO-
USE z Ełku i 20 paź-
dziernika 2020 roku 
prace ruszyły pełną 
parą. Termin okre-
ślony przez Projekt 
obliguje nas do za-
kończenia remontu 
i przygotowania 
Muzeum do końca 
września 2022 roku. 
Czasu mało, ale Wy-
konawca z ogrom-
nym wysiłkiem fa-
chowym i ludzkim, 
solidnie i z ogrom-
nym znawstwem 
obiektu zabytkowe-
go prowadzi prace, 
a przy zabytku i to 
takiej klasy jest to 
bardzo trudne za-
pewnia, że dotrzy-
mamy terminu. Nad 
merytoryczną stro-
ną tworzenia Mu-
zeum czuwa zespół 
na czele z Panią 

prof. Joanną Stefańską z Warszawy. Powstaną wysta-
wy stałe tworzące cykl Muzeum Kresów Wschodnich: 
historia ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i 
ich mieszkańców, wielokulturowość Kresów Wschod-
nich – wzajemne relacje kulturowe oraz religijnych 
między przedstawicielami różnych grup narodowych, 
etnicznych i wyznaniowych w regionie, ludzie Kresów 
Wschodnich – opowieść znanych i nieznanych obywa-
telach Kresów. Ich wpływie na dzisiejszy obraz kul-
tury, literatury, nauki, mitologia Kresów Wschodnich 
– ich recepcja w sztuce, literaturze, myśli politycznej 
oraz pamięci historycznej. 
Niestety, brakuje pieniędzy na wyremontowanie po-
zostałej części łącznie z elewacją zewnętrzną, ale 
mam nadzieję, że uda się nam pozyskać środki na 
dokończenie remontu całości i zagospodarowanie 
otoczenia klasztornego. 
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.
muzeumkresow.sejny.pl i śledzenia na bieżąco postę-
pu prac i przygotowywania Muzeum Kresów Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów w Sejnach.  Można także 
wspierać inwestycję finansowo, składając ofiarę 
na konto Parafii Nawiedzenia NMP w Sejnach: Bank 
Spółdzielczy w Sejnach Nr 20 9354 0007 0000 0000 
0635 0003.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Ukoronowanie NMP
22 sierpnia Kościół czci Matkę Bożą jako Kró-

lową. Wspomnienie Maryi Królowej zostało 
wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1954 roku 
w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokala-
nym Poczęciu. 
Powszechność wiary w to, że Maryja jest Królową 
nieba i ziemi od wieków znajdowało odzwierciedlenie 
zarówno w Różańcu (piąta z Chwalebnych Tajemnic) 
jak i sztuce. 
Malarski temat Ukoronowa-
nia Najświętszej Maryi Pan-
ny był na tyle popularny, że 
we włoskim malarstwie XIV i 
XV nie było malarza, który by 
nie namalował przynajmniej 
raz Koronacji Maryi. Często 
motyw ten stanowił zamknię-
cie cyklu Wniebowzięcia. Na 
Zachodzie za najstarszy wi-
zerunek ukoronowanej Maryi 
uchodzi mozaika w bazylice S. 
Maria in Trastevere, datowa-
na na ok. 1140 r. W kolejnych 
wiekach ikonografia Korona-
cji Maryi na Królową nieba 
i ziemi przechodziła liczne 
zmiany by w połowie XV wie-
ku pojawiły się kompozycje, na 
których Maryja jest korono-
wana przez Trójcę Świętą. Ob-
razy El Greco, Velasqueza czy 
Rubensa ustanawiają nowy 
barokowy kanon, w którym 
zwrócona do widza Maryja klęczy lub stoi, zaś za 
Nią symetrycznie koronę nakładają Osoby Trójcy 
Świętej. Z takim właśnie układem ikonograficznym 
mamy do czynienia w przypadku dzisiejszej chorągwi 
procesyjnej. Chorągiew ta pochodzi z południowo 
wschodnich kresów Polski, podobnie jak omawiane 
już wcześniej w „Siewcy” inne chorągwie. Na obrazie 
trzy Osoby Boskie wspólnie i jednocześnie nakła-
dają koronę Maryi stojącej z rękoma złożonymi do 
modlitwy.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na interpretację 
tego niebiańskiego ceremoniału. Posłużę się tu celowo 
polskimi kazaniami głoszonymi z okazji koronacji 
Obrazu chełmskiego (14-22.IX.1765) opracowanymi 
przez ks. prof. Bolesława Pylaka. Najobszerniej na 
temat koronacji Maryi w niebie wypowiedział się 
przy okazji tej koronacji ks. Piotr Przewoski, doktor 
teologii i przeor Dominikanów w Lublinie. Mary-
ja jako Królowa nieba i ziemi została uwieńczona 

w Królestwie Bożym trzema 
koronami: pierwszą koro-
ną władzy przez Boga Ojca 
Przedwiecznego jako wybra-
na Córka; drugą koroną mą-
drości  przez Boga Syna jako 
najukochańsza Matka; trzecią 
koroną miłości przez Boga Du-
cha Świętego jako najczystsza 
Oblubienica. Te trzy korony 
symbolizują, że Maryja ubo-
gacona troistą koroną mocy, 
mądrości i miłości, stała się 
przekazicielką tych darów w 
stosunku do nas, swoich dzie-
ci. Kazania zwracają również 
uwagę na więzy pomiędzy 
Matką Bożą z Trójcą Świętą: 
Córy Boga Ojca, Matki Syna 
Bożego i Oblubienicy Ducha 
Świętego. Trzy korony Maryi 
są, jak w podsumowaniu pisze 
abp Bolesław Pylak, pewnego 
rodzaju konstrukcją myślową 

i słowną ułatwiającą przekaz prawdy o nadzwyczaj-
nych możliwościach Maryi w przekazywaniu darów 
Bożych. Przedstawiona interpretacja świadczy o 
bardzo wysokim poziomie mariologii w Rzeczypo-
spolitej w XVIII wieku. Nie ukrywam, że było to dla 
mnie również spore odkrycie dzięki czemu patrzę 
na dzisiejszy obraz Ukoronowania NMP z głębszej 
perspektywy.
   Marcin Błaszczyk


