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W ciągu czterdziestu 
dni, o których mówi 

św. Łukasz uczniowie zo-
stali ugruntowani w wierze 
w zmartwychwstanie Je-
zusa poprzez objawienia 
Zmartwychwstałego. Wia-
ra nie była dla nich rzeczy-
wistością ani spontanicz-
ną, ani naturalną, jak im 
to zresztą pokazują różne 
opowiadania. W nich mamy 
raczej do czynienia z dys-
kretnym zarzutem pod ad-
resem ich niewiary, ponie-
waż nie chcą zaakceptować świadectwa kobiet 
i tych którzy doznali objawień Zmartwychwsta-
łego (Mk 16,11-14). Niedowiarstwo Tomasza, 
które z całą pewnością najbardziej utrwaliło się 
w pamięci, stało się wręcz przedmiotem całego 
opowiadania (J 20,24-29). Za każdym razem 
Jezus musi przezwyciężać ich strach i musi 
pozwolić się rozpoznać, pokazując przeróżne 
znaki dotyczące Jego tożsamości; należy do 
nich objaśnianie Pisma, które pokazuje im, że 

 

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.

12.10 J 15,12-17 Dostrzegać miłość Boga do mnie, która nieustannie będzie mnie motywować w po-
konywaniu siebie tak, by dawać drugiemu człowiekowi miłość. Być gotowym na każde poświęcenie ze 
względu na miłość. Tego uczy nas Jezus i nieustannie wzywa, aby tracić swoje życie z miłości do bliźnich.

17.10 J 15,18-21 Jak przyjmować niezrozumienie ze strony świata? Tylko wpatrując się w Jezusa. 
Dziękuję, Panie, za łaskę wiary, za to, że jestem wybrany przez Ciebie. Prowadź mnie takimi drogami, 
bym innym pomagał odkrywać, co znaczy trwać z Tobą.

22.10 J 15,26-16,4a Potrzebuję doświadczenia obecności Ducha Prawdy, który umocni mnie do dawania 
świadectwa. Rozumienia otaczającej mnie rzeczywistości i tego, co mnie spotyka. Tak, bym zawsze 
w okolicznościach mojego życia potrafił opowiadać się po stronie Boga.

PRAWDY WIARY
PEDAGOGIA  
CZTERDZIESTU  
DNI

to wszystko, co się wydarzyło w Jego życiu, 
było wypełnieniem proroctw odnoszących się 
do Mesjasza (Łk 24,27-44); podobnie łamanie 
chleba, szczególny znak rozpoznawczy, ponie-

waż przez całe swoje życie 
Jezus był tym, który prze-
wodniczył posiłkom i łamał 
chleb (Łk 24,30-31), po-
cząwszy od przemienienia 
chleba i ryb aż do Ostatniej 
Wieczerzy; dołączmy jesz-
cze do nich zachętę do pa-
trzenia na Jego rany, jako 
że Zmartwychwstały po-
zostaje zawsze Ukrzyżo-
wanym, i jeszcze na końcu 
cudowny połów ryb, który 
przypomina im o dniu ich 
pierwszego wywołania (J 
21,1-14).
Uczniowie przeżyli w ten 

sposób doświadczenie nowego sposobu ist-
nienia Jezusa, aby w końcu zdolni byli do dnia 
wzniosłego i odważnego świadectwa o Jego 
zmartwychwstaniu w potędze Ducha, który 
im zostanie udzielony. Tak Jezus ukazał się 
im taki sam, jaki był wcześniej i równocześnie 
inny. Z pewnością, On jest tym, którego poznali 
wcześniej: „Popatrzcie na moje ręce i nogi; to 
Ja jestem!” (Łk 24,39). 

Z książki Wierzę
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Mk 10,42-45

Jakub i Jan, synowie Ze-
bedeusza, zbliżyli się do 

Jezusa i rzekli: «Nauczy-
cielu, chcemy, żebyś nam 
uczynił to, o co Cię poprosi-

my». On ich zapytał: «Co chcecie abym wam uczynił?». Rzekli 
Mu: « Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po 
prawej, drugi po lewej Twojej stronie». Jezus im odparł: «Nie 
wiecie o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam 
pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? 
». Odpowiedzieli Mu: « Możemy ». Lecz Jezus rzekł do nich: 
«Kielich który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja 
mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak 
należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale 
dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane ». 
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli się oburzać na Jakuba 
i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie 
że ci którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich 
wielcy dają im odczuć ich władzę. Nie tak będzie między nami. 
Lecz kto by między nami chciał się stać wielki, niech będzie 
sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między nami, 
niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy 
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 
życie na okup za wielu».

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Chrystus określa swą misję Zbawiciela jako służbę, której 
najpełniejszym wyrazem będzie ofiara Jego życia dla dobra 

ludzi: „Syn Człowieczy nie przyszedł aby Mu służono, lecz żeby 
służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Słowa te skierowane 
do uczniów pragnących zająć pierwsze miejsca w Królestwie, 
mają ukształtować w nich nową mentalność, bliższą mentalności 
Nauczyciela. Katecheza, 4 II 1997

Gdy Jezus wybierał się w 
drogę, przybiegł pewien 

człowiek i upadłszy przed 
nim na kolana, pytał Go: 
«Nauczycielu dobry, co 
mam czynić, aby osiągnąć 

życie wieczne?». Jezus rzekł mu: «czemu nazywasz Mnie do-
brym?. Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: 
„Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 
nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”». On Mu rzekł: «Nauczy-
cielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». 
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego 
ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, 
a będziesz miał skarb w niebie, Potem przyjdź i choć za Mną». 
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał 
bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł 
do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do króle-
stwa Bożego». Uczniowie zdumieli się na te słowa. Lecz Jezus 
powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa 
Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają swą ufność. Łatwiej 
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść 
do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili 
między sobą: «Któż więc może się zbawić? ». Jezus spojrzał na 
nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 
wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: 
«Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus 
odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam: nikt nie opuszcza 
domu, braci, matki i ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu 
Ewangelii żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, 
domów braci, sióstr, matek dzieci i pól wśród prześladowań, 
a życia wiecznego w czasie przyszłym». 

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Tylko Bóg jest dobry – to znaczy: w Nim i tylko w Nim wszystkie 
wartości mają swe pierwsze źródło i ostateczne spełnienie. W 

Nim jest „Alfa o Omega, Początek i Koniec” (Ap 21,6). Tylko w Nim znaj-
dują one swą prawdziwość i swe definitywne potwierdzenie. Bez 
Niego – bez odniesienia do Boga – cały świat wartości stworzonych 
zawisa jakby w ostatecznej próżni. Traci również swą przejrzystość 
, swą wyrazistość. Zło przedstawia się jako dobro, a dobro zostaje 
zdyskwalifikowane. Czyż nie wskazuje na to również doświadczenie 
naszych czasów wszędzie tam, gdzie Bóg został odsunięty poza 
horyzont ocen, wartościowań, czynów…? List apost. Patrii semper, 4

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.10.2021 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.10.2021

Mk 10,17-27
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Kalendarz Liturgiczny

Fragment encykliki Ojca Świętego 
Piusa XII Mediator Dei z 1947 roku o 
świętej liturgii. Mimo upływu czasu, 
treść tego dokumentu nie straciła na 
aktualności.

Poczwórny cel  
Mszy Świętej

Ofiara Eucharystyczna ma ten sam 
cel co Ofiara Krzyża. Pierwszym 

jest oddanie chwały ojcu Niebieskiemu. 
Od żłóbka aż do śmierci Jezus Chrystus 
pałał gorliwością o Bożą chwałę. I ofiara 
Jego Krwi na Krzyżu weszła do Niebios 
jako wonność słodka. By taki hymn chwaliły nigdy nie 
ustawał w Ofierze Eucharystycznej, członki Ciała łączą 
się z Głową swoją i z Nim razem oraz z Aniołami i 
Archaniołami śpiewają pieśń nieśmiertelną, oddając 
Ojcu Niebieskiemu pełną cześć i chwałę. 
Drugim przewidzianym celem jest należne Bogu 
dziękczynienie. Jedynie Boski Zbawiciel, jako umi-
łowany Syn Ojca Przedwiecznego, znając Jego nie-
skończoną miłość , mógł zaśpiewać godny Go hymn 
dziękczynienia. To już było Jego zamiarem i wolą 
przy Ostatniej Wieczerzy „złożył dzięki”. Nie przestał 
tego czynić, wisząc na Krzyżu i tego nie zaprzestaje 
w Przenajświętszej Ofierze Ołtarza.
Trzecim celem jest zadośćuczynienie, przebłaganie 
i przejednanie. Nikt oprócz Chrystusa nie mógł cał-
kowicie zadośćuczynić Bogu Wszechmogącemu za 
grzechy rodzaju ludzkiego. Sam więc chciał się ofiaro-
wać na Krzyżu jako ubłaganie za grzechy nasze; a nie 

tylko za grzechy nasze, ale i całego świata. Również 
na ołtarzu ofiarowuje się co dzień dla naszego odku-
pienia, abyśmy uwolnieni od wiecznego potępienia, 
zostali zaliczeni do grona wybranych. Czyni to nie 
tylko dla nas, którzy zażywają tego śmiertelnego życia, 
ale również za wszystkich, którzy nas uprzedzili ze 
znakiem wiary i śpią snem pokoju, albowiem czy żywi, 
czy umarli, jednakże od tegoż jedynego Chrystusa 
nie odstępujemy. 
Czwarty wreszcie cel to prośba. Człowiek, jako syn 
marnotrawny wszystkich otrzymanych od Ojca Nie-
bieskiego dóbr użył i roztrwonił je, toteż doszedł do 
skrajnej nędzy. Jednakowoż Chrystus z Krzyża za-
nosząc modlitwy i błagania… w wołaniem wielkim i 
ze łzami został wysłuchany dla Swej uległości. W ten 
sam skuteczny sposób jest On również rzecznikiem 
naszym na ołtarzach, byśmy nasyceni zostali wielkim 
błogosławieństwem i łaską.

Z wydawnictwa Przymierze z Maryją nr 108

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.10.
Słowo Boże: Mdr 7,7-11; Mk 10,17-30;
PONIEDZIAŁEK 11.10 - ŚW. JANA XXIII
Słowo Boże: Rz 1,1-7; Łk 11,29-32;
WTOREK 12.10. - BŁ. JANA BEYZYMA
Słowo Boże: Rz 1,16-25; Łk 11,37-41;
ŚRODA 13.10. - BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO
Słowo Boże: Iz 61,1-3a; 2 Kor 4,7-15; J 15,1-8;
CZWARTEK 14.10. - ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE
Słowo Boże: Rz 3,21-30a; Łk 11,47-54;
PIĄTEK 15.10. - ŚW. TERESY OD JEZUSA
Słowo Boże: Rz 4,1-8; Łk 12,1-7;
SOBOTA 16.10. - ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
Słowo Boże: Syr 26,1-4.13-16; Mk 3,31-35;

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 17.10.
Słowo Boże: Iz 53,10-11; Mk 10,35-45;
PONIEDZIAŁEK 18.10. - ŚW. ŁUKASZA
Słowo Boże: 2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9;
WTOREK 19.10. - ŚW. PAWŁA OD KRZYŻA
Słowo Boże: 1 Kor 1,18-25; Mt 16,24-27;
ŚRODA  20.10. - ŚW. JANA KANTEGO
Słowo Boże: Syr 3,30-4,10; Łk 6,27-38;
CZWARTEK 21.10.
Słowo Boże: Rz 6,19-23; Łk 12,49-53;
PIĄTEK 22.10. - ŚW. JANA PAWŁA II
Słowo Boże: Iz 52,7-10; J 21,15-17;
SOBOTA 23.10. - ŚW. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO
Słowo Boże: Rz 8,1-11; Łk 13,1-9;

Bogactwo Tradycji  Kościoła (5 )
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Skarbem Kościoła jest Eucharystia, w której Bóg jest dla nas pokarmem i mądrością w Najświętszym Sakramen-
cie i swoim słowie. W świecie, który nieustannie proponuje nam wiele różnorakich dóbr, warto rozróżnić, co tak 

naprawdę jest dla nas dobrem, a co tylko ułudą, iluzją dobra. Przychodzimy jak młodzieniec z Ewangelii, by zadać 
Bogu najistotniejsze pytania. Nie lękajmy się też przyjąć Bożej odpowiedzi.

2Obchodzimy 21. Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”.  Przed kościołem można złożyć ofiary do puszek na 
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która realizuje program stypendialny skierowany do uzdolnionej młodzieży 

z małych miast i wsi. Można wesprzeć to dzieło nabywając „kremówki” rozprowadzane dzisiaj przez Akcję Katolicką.

3 Październik to miesiąc różańca. Zapraszamy codziennie o godz. 17:00, dzieci w środy i piątki o 16:00, a młodzież 
we czwartek o 17:00. Zachęcamy także do wspólnego odmawiania różańca w rodzinach.

4 W czwartek, 14 października będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim, którym leży na sercu 
dobre wychowanie młodego pokolenia, szczególnie rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, ży-

czymy przede wszystkim wytrwałości i mocy Ducha Świętego na każdy dzień. Nauczycieli zapraszamy tego dnia 
na Różaniec, zachęcamy aby go poprowadzić, a potem ofiarować Mszę św. w intencji pedagogów i wychowawców.

5 W sobotę 16 października 43. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, który obrał sobie imię Jan 
Paweł II. Dziękujemy Bogu za dar św. Jana Pawła II, wielkiego papieża i największego z Rodu Polaków, który przez 

27 lat pontyfikatu prowadził Kościół drogą wiary do zbawienia, a nas Polaków wyprowadził z ciemności komunizmu 
do prawdziwej wolności. Uczył nas, abyśmy tę wolność wykorzystywali do poznania Chrystusa i Jego Ewangelii, a 
nigdy przeciwko prawu miłości. Zapraszamy tego dnia na Różaniec z JPII i Eucharystię. 

6Święto św. Łukasza Ewangelisty, który zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem, patrona lekarzy i 
całej służby zdrowia przypada w poniedziałek, 18 października. Lekarzy, pielęgniarki, ratowników i cały personel 

medyczny zapraszamy na Różaniec i Mszę św. w ich intencji. W tym trudnym czasie szczególnie potrzeba Bożego 
wsparcia i bogosławieństwa.

7 Pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” obchodzony będzie Światowy Dzień Misyjny. Jest on organizowany 
w całym Kościele w przedostatnią niedzielę października – w tym roku będzie to 24 października. Modlitwa za 

misje i misjonarzy, również taca będzie przeznaczona na cele misyjne.

8Powoli przygotowujemy się do listopada, a więc miesiąca szczególnej pamięci o zmarłych. Kartki wypominkowe 
wyłożone są na ołtarzu św. Teresy. Wypisujmy na nich imiona zmarłych w pierwszym przypadku (np. +Stanisław, 

+Jan +Bronisława +Stanisława itp.), modlitwa za nich będzie przez cały listopad o g. 17.00; natomiast na wypominki 
roczne przyjmujemy w kancelarii i zakrystii - modlitwa za zmarłych będzie przez cały rok, w niedzielę o godz. 11.10 
(przed sumą). Bóg zapłać za złożone przy tej okazji ofiary.

9 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, a także na prowadzone remonty: klasztoru 
podominikańskiego, w którym mieścić się będzie Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a także 

trwający remont ogrodzenia i murów okalających naszą Bazylikę. Bóg zapłać również za ofiary złożone dotychczas 
na monstrancję „Święta Rodzina z liliami”, prezentowaną w niedzielę odpustową. Będzie ona miejscem adoracji w 
kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa.

W najbliższym czasie patronują nam:
– w środę 13 października – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, kapucyn, założyciel wielu zgromadzeń bezhabitowych;
– w piątek 15 października – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica i doktor Kościoła, reformatorka zakonu karmelitańskiego;
– w sobotę 16 października – św. Jadwiga Śląska (między 1178 a 1180-1243), żona Henryka I Brodatego, po śmierci męża wstąpiła do 
klasztoru cysterek, słynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.
– w poniedziałek 18 października – św. Łukasz, ewangelista;
– w środę 20 października – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Akademii Krakowskiej, patron profesorów, studentów, 
młodzieży i szkół katolickich, pomagał potrzebującym;
– w piątek 22 października – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież, teolog, filozof, przyjaciel artystów, naukowców, pielgrzym.
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Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną 
w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie 

i wyznaje ją na różne sposoby. Kościół stara się rów-
nie czynić miłosierdzie ludziom przez ludzi, widząc w 
tym nieodzowny warunek zabiegów o lepszy, „bardziej 
ludzki” świat dnia dzisiejszego i jutrzejszego. Jednak w 
żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów – a zwłasz-
cza w okresie tak przełomowym jak nasz kościół nie 
może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o 
miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży 
nad ludzkością, i jakie jej zagraża. 
Wołamy przecież kierując się tą wiarą, nadzieją i mi-
łością, którą Chrystus zaszczepił w naszych sercach. 
Jest to równocześnie miłość do Boga, którego czło-
wiek współczesny nieraz tak bardzo oddalił od siebie, 
uczynił sobie obcym, głosząc na różne sposoby, że 
jest mu „niepotrzebny”. Jest to więc miłość do Boga, 
którego obrazę – odepchnięcie przez człowieka współ-
czesnego czujemy głęboko, gotowi wołać wraz z Chry-
stusem na Krzyżu: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, 
co czynią” (Łk 23,24). I jest to równocześnie miłość do 
ludzi, do wszystkich bez wyjątku i bez żadnego podzia-
łu: bez różnicy ras, kultur, języków, światopoglądów. 
Bez podziału na przyjaciół i wrogów. Jest to miłość 
do ludzi – i pragnienie wszelkiego, prawdziwego dobra 
dla każdego z nich i dla każdej ludzkiej wspólnoty – dla 
wszystkich bez wyjątku. Jest to miłość, czyli troska o 
to, ażeby zabezpieczyć wszelkie prawdziwe dobro każ-
dego, a uchylić i odsunąć wszelkie zło. 

Jan Paweł II 

Bywało, że na urzędowych do-
kumentach podpisywał się 

niekiedy słowami „niewolnik Ma-
ryi”. Zawsze jednak podkreślał, że 
to oznacza: „Nie wolę tego, co sam 
chcę, wolę to, czego chce Bóg”.

Znaczenie niewoli najłatwiej mu 
było zrozumieć, gdy pochylał się 
nad tajemnicą Maryi. Wiedział, że 
Ona oddała się Bogu w niewolę 
jako pierwsza. I zmieniła historię 
świata. Nigdy nie pytała: „Dla-
czego”, zawsze mówiła „Jestem”! 
Miała być ostatnią, „być niczym” 
na ziemi. Odpowiedziała Bogu z 
radością: „Chcę, bo Ty tego chcesz”.

Na obraz Boga
„Nie – wolę” przyjął jako tożsamość 
Maryi… Chciał być człowiekiem, 
który – jak w dniu stworzenia 
– cały należy do Boga i słucha 
Go z zachwytem. Człowiekiem 
spełnionym, szczęśliwym, opie-
czętowanym łaską. „Nie – wolę” 
to tożsamość którą pragnął zdobyć 
Ks. Wyszyński, by być takim samym 
niewolnikiem jak Maryja, podobnie 
jak Ona ukazującym podobieństwo 
Boże. Człowiekiem spełnionym, bło-
gosławionym. Znakiem, że możemy być nimi i żyć inaczej, że 
możemy być szczęśliwi. 

Niewolnik Maryi, nie Boga? Tak, bo być Jej oddanym, znaczy być 
najdoskonalej oddanym Bogu. Nie tylko przez naśladowanie, 
lecz także przez zamieszkanie w kręgu łaski. Prymas Wyszyński 
wiedział, że to ten, kto zamieszkuje w kręgu świętości Maryi, 
także staje się świętym…

Budowanie elity
Jak można żyć bez Boga? To ważny temat na czas Prymasow-
skiej beatyfikacji. Widzimy wokół siebie wielu katolików, dla 
których wiara przestała być owocem doświadczenia. Jakże więc 
mają się oddać Bogu, skoro Go nie poznali? Jeśli nie wiedzą, 
czym jest dotknięcie przez Boga – pozostaje im tylko „kodeks 
przepisów ograniczających wolność”. Łatwo odejść od Kościoła, 
kiedy nie wiemy, że on jest bramą nieba. 

On szanował doświadczenie wiary Polaków. Zbudował jed-
nocześnie wielki program, który miał dokonać „fatimskiej re-
wolucji”: miał sprawić, że Maryja będzie nie tylko miłowana, 

Kościół odwołuje 
się do miłosierdzia 

Bożego

PROROK ODDANY  
W NIEWOLĘ
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lecz także znana. Ludzie kochali Matkę Bożą, teraz mieli Ją 
też poznać. Służył temu program milenijny, wszystko, co było 
związane z peregrynacją. Fundamentalnym zadaniem Kościoła 
było ugruntowanie ludowej pobożności w wiedzy. Miała po-
wstać elita niewolników. 

To dopiero początek
Prymas był prorokiem, a Bóg wyznaczył mu zadania sięgające 
w daleką przyszłość, związane z całym światem. Pan ukazał 
mu drogę, która dziś, a jeszcze bardziej w przyszłości, dla nas 
Polaków, a niebawem dla całego świata, okaże się ważniejsza 
niż ta za jego życia. Zresztą on sam to zapowiadał…

Już wtedy, gdy Prymas żył wśród nas, oddanie naszej ojczyzny 
Matce Bożej w niewolę zmieniło świat. Pojawiły się pierwsze 
widzialne znaki… Prymas wprost mówił o „zwycięstwie” i 
o tym, że stanie się ono udziałem całego świata. Jeszcze za 
jego życia zaczęły dziać się „wielkie dzieła Boże”, na stolicy 
Piotrowej zasiadł Polak. Jan Paweł II pchnął historię w stronę 
„lepszego świata”. 

Dr Wincenty Łaszewski

Październik jest miesiącem Maryjnym, miesiącem Różańca 
Świętego. Ta prosta i głęboka modlitwa, chętnie odma-

wiana indywidualnie i w gronie rodziny, była niegdyś bardzo 
popularna wśród chrześcijańskiego ludu. Byłoby bardzo do-
brze, gdyby i dziś została doceniona w naszych rodzinach. 
Modlitwa ta pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice 
zbawienia. Jest niezawodną więzią Komunii i pokoju. Modli-
twa Różańcowa to klucz, otwierający przed nami drzwi wiary. 
W tej modlitwie sama Maryja bierze nas za rękę i wprowa-
dza w tajemnice chrześcijaństwa. Uczy nas naśladowania 
Jezusa i bezwarunkowo ufać Jego słowu. Dzięki odma-
wianiu Różańca Świętego możemy sobie lepiej uświado-
mić, że należymy do Chrystusa.
Modlitwa różańcowa jest modlitwą zawierzenia. Każda z 
tajemnic koncentruje się na jednym wydarzeniu z życia 
Jezusa Chrystusa i Jego Matki – Maryi. Różaniec Święty 
to nie tylko zwykla modlitwa , ale bardziej sposób na życie. 
Modląc się na różańcu oddajemy wszystkie nasze radości, 
smutki i cierpienie, problemy i całe nasze życie. Maryi, gdy 
zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że 
Ona wstawia się za nami do Swego Syna Jezusa.
Odmawiajmy Różaniec z żarliwością, zawierzając w ten 
sposób pragnienie naszej wiary Matce Bożej – Królowej 
Różańca, a Ona pomoże nam przemienić naszą wiarę w 
świadectwo żywej Miłości. Wiara bowiem wyraża się w 
uczynkach Miłości. 
Prośmy zatem Maryję również o pomoc dla tych, którzy z po-
wodu wiary są dyskryminowani, prześladowani, a nawet za-
bijani, to oni są dla nas przykładem wiary i wierności Bogu.
Pewnego razu zapytano papieża Piusa IX: jaki jest naj-
większy skarb Watykanu? Wyciągając różaniec i trzymając 
go nad głową odpowiedział: „Oto najwspanialszy skarb 
Watykanu”. 

Jadwiga

PROROK ODDANY  
W NIEWOLĘ
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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

3/10/2021  
Kalina Marianna Moniuszko

9/10/2021  
Wioleta Waźnialis 
i Michał Hołubowicz

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UAndruszkiewicz Henryka,  
l. 76 ,Sejny, 21/09/2021
UJankielunas Witold,  

l. 89, Sejny, 27/09/2021

OFIARODAWCY NA REMONT

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

W OSTATNIM CZASIE :

Wysoccy Grażyna Janusz, Sejny, Broniewskiego
Modzelewscy Anna Sławomir, Sejny, Konopnickiej 
Pietruszkiewicz, Sejny, 1 Maja
Brunejko Irena Aleksander, Sejny, Zawadzkiego
Wichert Halina Stanisław, Sejny, Mickiewicza
Czesław Dzimitko Zofia Marek Abryccy,Sejny, Woj Polskiego
Szyryńscy Katarzyna Piotr, Sejny, Zawadzkiego
Dabulis Grażyna, Sejny, Zawadzkiego
Czeropska Janina, Krasnogruda 
Turowicz Celina Zdzisław, Sejny, Zawadzkiego
Jaśkiewicz Sylwia Jacek, Kolonia Sejny 
Karłowicz Angelika Karol, Gawiniańce 
Żegarscy Teresa Jerzy, Grudziewszczyzna
Przytulski Stanisław, Giżycko, Kętrzyńskiego 
Sojka Danuta Jan, Sejny, Krzywa 
Ruszczewska Marianna, Sejny, 11 Listopada
Andrulewicz Teresa, Sejny, Zawadzkiego
Sienkiewicz Anna, Sejny, Targowa 
Węgrzyk Małgorzata Dominik, Sejny, 1 Maja 
Jurkiewicz Saturnina Czesław, Radziuszki 
Moroz Janina Piotr, Sejny, Nowa 
OFIARA NA MONSTRANCJĘ:
Wyżlańscy Lilia Józef, Sejny, Zawadzkiego
Brunejko Dorota Józef, Bubele 
Żukowska Janina, Sejny, 1 Maja 
Czarkowska Jadwiga, Grudziewszczyzna 
Domel Jadwiga, Sejny, Zawadzkiego
Moroz Halina Stanisław, Sumowo
Chraboł Alicja, Sejny, Zawadzkiego
Sienkiewicz Waldemar, Radziucie
Dzimido Stanisława Stanisław, Marynowo
Kalwejt Halina, Sejny, Słowackiego
Milanowscy Regina Henryk, Sejny, Ogrodowa

Liczenie wiernych w niedzielę, 3 października:

7:00 - razem 150 (mężczyźni 64, kobiety 86)
 Komunia św: m - 38, k - 76
8:30 - razem 210 (mężczyźni 81, kobiety 129)
 Komunia św: m - 36, k - 88
10:00 - razem 173 (mężczyźni 56, kobiety 117)
 Komunia św: m - 28, k - 71
11:30 - razem 273 (mężczyźni 99, kobiety 174)
 Komunia św: m - 63, k - 116
13:00 LT - razem 55 (mężczyźni 12, kobiety 43)
 Komunia św: m - 4, k - 25
Żegary - razem 44 (mężczyźni 19, kobiety 25)
 Komunia św: m - 3, k - 18
Krasnowo - razem 13 (mężczyźni 0, kobiety 13)
 Komunia św: m - 0, k - 11
Razem w niedzielę na wszystkich Mszach św. uczest-
niczyło 1051 wiernych (mężczyźni 383, kobiety 668)
Do Komunii przystąpiło 672 osób (m - 201, k - 471)
Nasza Parafia liczy 7119 osób (m - 2077, k - 2620)
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  10-24.10.2021
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.10.2021
07:00 +Jadwiga Kusojć (12 r.)
07:00 +Jadwiga Milewska (10 gr.)
08:30 +Ireneusz Jarzębowicz (13 r.)
10:00 +Adam +Anna Radzewicz
11:30 Za parafian
11:30 +Kazimiera Dźwigoń (10 gr.)
KRASNOWO 12:00: +Stanisław Łobik (4 r.)
13:00 LT: +Józef Szczerbiński
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TVTRWAM i 

Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Grzegorz Myszczyński (15 r.) +Zofia +Wacław Pietranis
PONIEDZIAŁEK 11.10.2021
06:30 +Eugenia Piotrowska
08:00 +Stanisław Konopko +Anna +r. Zawadzkich
08:00 +Anna +Eugeniusz +r. Michalskich
08:00 +Wacław Soroko (16 r.)
08:00 +Zofia Andrulewicz-Żylińska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga Milewska (11 gr.)
17:30 +Marianna Brzozowska (2 r.) +Krzysztof +Izydor +Helena
17:30 +Helena +Mieczysław +Mariusz Jabłońscy
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (11 gr.)
WTOREK 12.10.2021
06:30 +Janina +Wacław Pryzmont
08:00 +Stanisław Rugienis (1 r.)
08:00 +Wojciech Domoracki
08:00 +Franciszek +Honorata Wołągiewicz i rodzice
08:00 +Danuta Miszkiel (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
17:30 +Jadwiga Milewska (12 gr.)
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (12 gr.)
17:30 +Janina Waszkiewicz (4mc)
ŚRODA 13.10.2021
06:30 +Józef Krywanis (3 r.)
08:00 +Jan Budzejko (3 r.)
08:00 +Wiesław +r. Dąbrowskich
08:00 +Zygmunt Lademann (2mc)
08:00 +Eugeniusz Supranowicz (3mc)
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jakuba Grygucia w 22 r. ur.
17:30 +Jadwiga Milewska (13 gr.)
17:30 +Edward Andruszkiewicz
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (13 gr.)
CZWARTEK 14.10.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Irena Gałdzewicz (9mc)
08:00 +Władysława +Józef Walukiewicz
08:00 +Magdalena +Jerzy Boraczewscy +Witold +Emilia i dzieci
17:30 +Jadwiga Milewska (14 gr.)
17:30 +Stanisław Sznejkowski (10mc)
17:30 +Józef Korzeniecki (8mc)
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (14 gr.)
PIĄTEK 15.10.2021
06:30 +Aleksander +Jadwiga +Kazimierz +r. Andruszkiewiczów
08:00 O bog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jadwigi (90 ur.)
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Teresy i rodziny
08:00 +Henryk Makarewicz (4 r.) +rodzice
08:00 +Teresa i +r. Sidor
17:30 +Jadwiga Milewska (15 gr.)
17:30 +Jadwiga Radomska

17:30 +Anna +Leon Mazur
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (15 gr.)
SOBOTA 16.10.2021
06:30 +Ryszard Żynda (2mc)
08:00 +Antoni Budowicz
08:00 +Stanisław Salwecki i z rodziny
08:00 +Jerzy Becher (miesiąc od pogrzebu)
08:30 EGZEKWIE: +Helena Krejczman (1 r.)
16:00 O Boże bł. dla Nowożeńców
17:30 +Jadwiga Milewska (16 gr.)
17:30 +Anna +Marian Masianis +rodzice
17:30 +Wojciech Perwejnis (19 r.)
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (16 gr.)
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 17.10.2021
07:00 +Jadwiga Milewska (17 gr.)
08:30 Dziękczynna za plony i błog. Boże dla Kielczan
08:30 +Eugeniusz Gibas (11mc)
10:00 +Robert Czeszkiewicz (13 r.)
11:30 Za parafian
11:30 +Renata Polens
KRASNOWO 12:00: +Kazimiera Dźwigoń (17 gr.)
13:00 LT: +Piotr Żardecki (9mc)
17:30 +Jan Witkowski (11mc)
PONIEDZIAŁEK 18.10.2021
06:30 +Janina Kisielewska (10mc) +z rodziny
08:00 +Czesław (29 r.) +Aleksandra +r. Sadłoniów i Stępniów
08:00 +Anna Gilis (7mc)
08:00 +Borys Kasjanow (11 r.)
08:00 +Józef Budziński (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga Milewska (18 gr.)
17:30 +Stanisław Pietranis (20 r.)
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (18 gr.)
17:30 +Aniela Wiaktor (8mc)
WTOREK 19.10.2021
06:30 +Marianna +Antoni Korenkiewicz
08:00 +Jan Krusznis (18 r.) +Anna (8 r.) +Katarzyna +Jan 

+Stanisława +Dominik
08:00 +Wojciech Perwejnis (19 r.)
08:00 +Irena Sapiega (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Kazimierz Andruszkiewicz (6mc)
17:30 +Jadwiga Milewska (19 gr.)
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz i z rodziny
17:30 +Maria Przezwicka (8mc)
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (19 gr.)
ŚRODA 20.10.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 Dziękczynna za plony i błog. Boże dla Grudziewszczyzny
08:00 +Romuald (25 r.) +r. Rydzewskich i Korzeckich
08:00 +Helena Deguć (14 r.)
08:00 +Tadeusz Małkiński (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga Milewska (20 gr.)
17:30 +Marian Ciszewski (5 r.)
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (20 gr.)
17:30 +Benedykta Bocheńska (7mc)
CZWARTEK 21.10.2021
06:30 +Czesława (10 r.) +Franciszek (28 r.) Bielak
08:00 Dziękczynna za zdanie egzaminu na prawo jazdy przez 

Kingę i Aleksandra
08:00 +Stanisław Fidrych (miesiąc od pogrzebu)
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08:00 +Bernard Misiewicz (10mc)
08:00 +Jerzy Wilkiel (11mc) +Szymon Mazalewski
17:30 +Bronisław Jasiewicz (17 r.)
17:30 +Jadwiga Milewska (21 gr.)
17:30 +Jadwiga (5 r.) +Henryk +Andrzej Skorupscy
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (21 gr.)
PIĄTEK 22.10.2021
06:30 +Anna Złotowska
08:00 O bł. Boże, opiekę MBi z drowie dla Marii i Zdzisława
08:00 +Bronisław Grablun +Danuta Guzowska 
  +Jerzy +Romuald +Anna +Wiktor Makowscy
08:00 +Aniela +Gedymin +r. Barszczewskich i Radziewiczów
08:00 +Henryka Andruszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Julii Czarniewskiej w 1 r. ur.
17:30 +Jadwiga Milewska (22 gr.)
17:30 +Paweł Forencewicz
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (22 gr.)

SOBOTA 23.10.2021
06:30 +Eugenia Szczuka
08:00 Dziękczynna w 88 r. ur. Leokadii Przeborowskiej i o bł. 

Boże, opiekę MB i zdrowie 
08:00 +Eugenia Stefańska (1 r.)
08:00 +Henryk Biziewski +rodziców
17:30 +Jadwiga Milewska (23 gr.)
17:30 +Marian Gibas (9 mc)
17:30 +Józef +Zofia +Rajmund Moroz
17:30 +Kazimiera Dźwigoń (23 gr.)
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 24.10.2021
07:00 +Helena Szafranko +Stanisław Andruszkiewicz
08:30 +Janusz Jagłowski (8 r.)
10:00 +Jadwiga Milewska (24 gr.)
11:30 Za parafian
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla Posejanki
11:30 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Wacławy i Witolda 

Giedrojć i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla rodziny
KRASNOWO 12:00: +Kazimiera Dźwigoń (24 gr.)
13:00 LT:+Aldona Stankiewicz +Aniela +Franciszek
17:30 +Antoni Titarczuk

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

PIERWSZA KOMUNIA. ZRÓBMY JĄ ŚWIADOMIE
Z pierwszą Komunią Świętą jest prawdopodobnie tak, jak z całym 
życiem wiary: trzeba je przeżywać świadomie, szukać miejsc, które 
nas dobrze prowadzą, nie poddawać się przypadkowi zakładając, 
że „jakoś to będzie”. Warto przemyśleć indywidualne przygotowanie 
dziecka do tego sakramentu, poza schematem „klasa razem”.
Pozwólcie, że opowiem naszą historię.
Moja 10-letnia córka nie należy do naturalnie religijnych osób. 
Nigdy nie lubiła chodzić do kościoła, zawsze traktowała to jako 
przykry obowiązek. Sprawy nie ułatwiały zdiagnozowane u niej 
przez psychologów zaburzenia skupienia uwagi, bardzo utrud-
niające życie w szkole i czyniące wielkim wyczynem wytrwanie 
na Mszy św. Na niewiele zdało się zabieranie jej do kościołów 
z dobrym duszpasterstwem dzieci, wspólne czytanie Pisma św., 
słuchanie fajnej religijnej muzyki, opowiadanie o Panu Bogu i 
moich doświadczeniach szukania Go. Kocha Go, szuka na swój 
dziecięcy sposób, ale Eucharystia nie była naturalnym miejscem, 
gdzie Go znajduje.
Czułam, że jeśli sprawę jej przygotowania do Pierwszej Komunii 
Św. pozostawię jedynie katechetce i księdzu w parafii, do której 
należy jej przepełniona szkoła (1500 uczniów, 14 klas trzecich 
w jednym roczniku), prawdopodobnie skażę ją na scenariusz 
przerobiony już w wielu pokoleniach: byle do Pierwszej Komunii, 
potem coraz dalej od Pana Boga, aż do utraty wiary we wczesnej 
młodości.
Czego chciałam uniknąć? Przede wszystkim odciągania uwagi 
mojej córki od sedna tej uroczystości. Wiedziałam, że biała su-
kienka, koleżanki szkolne w ławce, czekający na zewnątrz tłum 
gości przybyłych tu dla niej, perspektywa przyjęcia no i – nie oszu-
kujmy się – prezentów sprawi, że łatwiej jej będzie „przetrwać” tę 
„nudną” zwykle Mszę św., ale nie będzie miała w głowie spotkania 
z Jezusem, w które trzeba się wsłuchać i wmyśleć. On przecież nie 
krzyczy, ale mówi cicho. Chciałam dać jej szansę cokolwiek z Jego 
słów w zgiełku pierwszokomunijnego zamieszania usłyszeć.

Szukanie rozwiązania
Przez kilka poprzedzających to wydarzenie lat szukałam więc 
rozwiązania tej trudnej sytuacji. Alternatywę dla tradycyjnego 
modelu znalazłam dość niedaleko, w parafii sąsiedniej oddalonej 
od nas 10 minut drogi samochodem. Dwa lata wcześniej byłam 
tam świadkiem dość nietypowej Pierwszej Komunii mojego 
chrześniaka: pierwsza w pełni przeżywana przez dzieci Euchary-
stia jest tam zwykłą niedzielną Mszą św., bez uroczystej oprawy, 
wystroju oraz gości, za to z dziećmi w pięknych strojach podcho-
dzących do Sakramentu wraz ze swoimi rodzicami.
Po takiej „prywatnej” Pierwszej Komunii następuje zwyczajny 
Biały Tydzień, na zakończenie którego odbywa się „tradycyjna” 
w formie uroczystość czyli Msza św. z udziałem gości, recytowa-
niem wierszyków, podziękowaniami, zdjęciami i rodzinnymi przy-
jęciami. To rozwiązanie proboszcz oferuje tylko grupie chętnych 
rodziców i dzieci, nie narzuca go większości, a odbywa się ono 
w kwietniu, zanim parafialny „młyn pierwszokomunijny” jeszcze 
się zacznie.
Rozmowa z dzieckiem
Zgłoszenie mojej córki do udziału w takiej formie Pierwszej 
Komunii św. zaczęłam od… rozmowy z nią. Chciałam jej wy-
tłumaczyć szczerze dlaczego chciałabym, aby nie przeżywała 
przygotowań ze swoją klasą i sprawdzić, jak się w tym czuje. Nie 
była niechętna. Proboszcza owej alternatywnej parafii już znała, 
lubiła jeździć tam na Mszę („choć organista strasznie tam fał-
szuje, mamo”), choć trochę żałowała że nie będzie w tej grupie 
dzieci nikogo znała. Zgodziła się.
Potem była moja szczera rozmowa z proboszczem „alterna-
tywnej” parafii oraz z proboszczem naszej parafii rodzimej. 
Obaj księża z pełnym zrozumieniem przyjęli moje motywy i bez 
problemu wyrazili zgodę na przygotowywanie się mojej córki do 
przyjęcia pierwszej Komunii nieco dalej od domu.  (cdn)

ANNA DRUŚ
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82. rocznica napaści Związku 
Sowieckiego na Polskę

Każdego roku pamiętamy o 17 września 1939 roku. Polska została napadnięta ze Wschodu przez Związek Sowiecki. Tysiące naszych 
rodaków zostało wygnanych ze swoich domostw i wywiezionych na Syberyjską Ziemię, wielu z nich żyjąc w nieludzkich warunkach, 
tam dokończyło swoje życie, nieliczni powrócili do Ojczyzny. Tysiące polskich oficerów zamordowanych w obozach sowieckich: w 
Katyniu, Miednoje, Charkowie, Twerze. Pamięć i modlitwa za nich jest naszym obowiązkiem. Dlatego Msza św. za nich, za Ojczyznę, 
obecność Wojska Polskiego, sztandarów różnych organizacji patriotycznych i złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. 

18 września 2021
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Rzeszowska

Dzięki małemu obrazkowi malowanemu na bla-
sze możemy poznać dziś historię drugiego słyn-

nego na ziemi rzeszowskiej sanktuarium. Pierwszym, 
omawianym już w „Siewcy”, było sanktuarium w 
Leżajsku. Teraz czas omówić Sanktuarium Matki 
Boskiej w Rzeszowie. 
Na podstawie wydanej w 1765 roku „Historii zjawie-
nia się statuy Najświętszej Panny, która w kościele oo. 
Bernardynów Rzeszowskich 
cudownymi słynie łaskami” 
wiemy, że 15 sierpnia 1513 
roku przechadzającemu się 
po własnym sadzie Jakubo-
wi Ado objawiła się Matka 
Boża. Gdy pod gruszę, z 
której biło niezwykłe świa-
tło podbiegła żona i dzieci, 
całej rodzinie ukazała się 
drewniana figura Matki 
Bożej z Dzieciątkiem. Do-
kładnie tę scenę przestawia 
nasz dzisiejszy obrazek. W 
Muzeum Etnograficznym w 
Rzeszowie znajdują się iden-
tyczne kompozycyjnie ale 
znacznie większe malowane 
na płótnie obrazy. Wieści o 
objawieniu szybko rozeszły 
się po okolicy i wkrótce dla 
figury Matki Bożej wybudo-
wano drewnianą kapliczkę, 
a kiedy okazało się, że ta nie może pomieścić wier-
nych, wzniesiono większy drewniany kościółek w 
latach 1531-1536 r.
W tym momencie warto omówić samą cudowną figu-
rę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jest to późnogotycka 
rzeźba pochodząca z trzeciego kwartału XV wieku. 
Dzieło powstało warsztacie Mistrza Tryptyku św. 
Trójcy na Wawelu. Rzeźba nosi w sobie cechy tzw. 
Pięknych Madonn. Sztywna poza Dzieciątka trzyma-
jącego w lewej ręce jabłko, a prawą udzielającego bło-

gosławieństwa oraz symbole władzy królewskiej na-
dają całości ton uroczysty i poważny. Maryja ubrana 
jest w suknię i bogato zdobiony płaszcz, a na Jej głowie 
znajduje się korona wykonana z pozłacanego srebra, 
dekorowana ozdobnymi kamieniami. Dzieciątko ma 
podobną suknię i koronę na główce. Cudowna rzeźba 
znajduje się w ufundowanej przez Jerzego Ignacego 
Lubomirskiego bocznej kaplicy z I poł. XVIII wieku 

w Sanktuarium Matki Bożej 
Rzeszowskiej. Świątynia ta 
została wybudowana w la-
tach 1610 - 1629 z fundacji 
Mikołaja Spytka Lizęgi. W 
warstwie architektonicznej 
jest to przykład dwóch sty-
lów: dojrzałego renesansu i 
wczesnego baroku z boga-
tym rokokowym wnętrzem. 
Podobnie jak w przypadku 
Leżajska, kościół wraz z 
cudowną figurą został prze-
kazany OO. Bernardynom. 
Warto nadmienić, że wybór 
bernardynów nie był przy-
padkowy. Celem sprowadzo-
nych na wschód Rzeczypo-
spolitej bernardynów było 
nawracanie na katolicyzm 
prawosławnych mieszkań-
ców, oraz odnawianie życia 
religijnego lokalnej ludności. 

Podkreśleniem rangi rzeszowskiego sanktuarium 
była koronacja cudownej figury złotymi koronami 
wysadzanymi orientalnymi kamieniami ufundo-
wanymi przez Lubomirskich a poświęconymi przez 
papieża Benedykta XIV. Uroczystość miała miejsce 
8 września 1763 roku. W 2013 roku miały miejsce 
uroczyste obchody 500-lecia objawień i 250-lecia 
koronacji, a wraz z nimi wystawy poświęcone historii 
rzeszowskiego sanktuarium.
   Marcin Błaszczyk


