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ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

PARAFIALNY 
ODDZIAŁ AKCJI 

KATOLICKIEJ
SEJNY

Ojczyzna jest naszą Matką.
Polska jest Matką szczególną.

Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza  
na przestrzeni ostatnich stuleci. 

Jest Matką, która wiele przecierpiała  
i wciąż na nowo cierpi. 

Dlatego ma prawo  
do miłości szczególnej.

św. Jan Paweł II
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Obraza Boga, jaką jest grzech, to pojęcie dwu-
wymiarowe, gdyż wskazuje zarówno na świa-

domość człowieka, na jego przekonanie, że żyje 
on w obliczu Boga, jak też na to, jak pojmuje Boga 
i Jego stosunek do człowieka.

Analizujmy pojęcie grzechu w świadomości współ-
czesnej, która generalnie go odrzuca. Wytłuma-
czenie tego zamknięcia i odrzucenia znajdziemy w 
starożytnej świadomości religijnej, którą przekazu-
je nam Biblia. Trzeba jednak powiedzieć, że Biblia 
jest przede wszystkim świadectwem Boskiego 
przebaczenia otwierającego grzesznikowi drogę 
wyzwolenia. 
Pojęcie grzechu dotyka zatem samego sedna re-
ligijnego problemu naszych czasów. Jest to jeden 
z kluczy do zrozumienia trudnej sytuacji chrześci-

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?.

10.11. Łk 4,24-30 Jak często słowa Jezusa stają się dla mnie czymś niewygodnym? Stawiają mnie 
wobec konieczności weryfikowania swoich postaw i sposobu myślenia. Gdy zgadzam się na przyjęcie 
Jego słów, może dokonać się we mnie prawdziwa przemiana.

15.11. Mt 5,17-19 Bóg ułatwił nam ziemską pielgrzymkę, wskazując jasno, w jaki sposób mamy postę-
pować. Wierność Dziesięciu Przykazań jest gwarancją trwania w obecności Boga.

19.11. J 8,21-30 Potrzeba abym ja uwierzył słowom Jezusa. On, który przyszedł na świat po to, aby zaświadczyć o 
Ojcu. On, który jest z wysoka. I w moim sercu dokonać ma się wywyższenie Syna Człowieczego. Ja mam spojrzeć 
na Krzyż, podnieść oczy ku niebu. Wejść na drogę prowadzącą mnie do Ojca w Niebie przez Krzyż Chrystusa.

PRAWDY WIARY

GRZESZNY CZŁOWIEK

jaństwa w świecie, coraz bardziej opanowanym 
przez niewiarę. Wnikliwe badanie pozwala nam 
dostrzec, że do takiego stanu rzeczy przyczynia 
się również widoczny w naszych czasach kryzys 
cywilizacji wkraczający do samego Kościoła. 

Jest to prawdziwe, że nawet 
chrześcijanie, którzy znajduję 
się niewątpliwie pod wpływem 
powszednie panującej mental-
ności, odrzucają bojaźń Bożą 
i oczyszczenie z grzechów, 
nie chcąc z tego uczynić fun-
damentu swojej chrześcijań-
skiej tożsamości oraz trwałego 
elementu swoich praktyk reli-
gijnych. Również katecheza i 
głoszone kazania są dalekie od 
tego, aby uznawać zagrożenie 
grzechem, a ucieczce przed 
nim dać miejsce, jakie zajmo-
wało w tzw. czasach „chrześci-
jańskich”.

Współczesna świadomość, odrzucając poczucie 
grzechu, a co za tym idzie prośbę o przebaczenie, 
odrzuca przede wszystkim ciężar winy. Człowiek 
zatem nie chce uznać, że jest czegoś winien, gdyż 
to powoduje, że musi on uznać panowanie Boga 
nad sobą i odczuwać lęk przed Bogiem.
Odkryjmy, że głoszona przez Boga pedagogia od-
powiedzialności jest dla człowieka wezwaniem do 
wolności.  

Z książki Wierzę

I PRZEBACZAJĄCY BÓG
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Mk 13,24-32

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: «W 

owe dni, po wielkim uci-
sku słońce się zaćmi i księ-
życ nie da swego blasku. 

Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną 
wstrząśnięte. Wówczas Ujrzą Syna Człowieczego, przycho-
dzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle 
swoich aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron 
świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa 
figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego 
gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko 
jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, 
że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie 
przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i 
ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu 
owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani 
Syn, tylko Ojciec».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Historia zmierza do swego celu, ale Chrystus nie pozostawił 
nam żadnych wskazówek czasowych. Złudne zatem i my-

lące są wszystkie próby przewidzenia końca świata. Chrystus 
zapewnił nas jedynie, że koniec nie nastąpi, zanim Jego 
zbawcze dzieło nie ogarnie całego świata za pośrednictwem 
głoszenia Ewangelii. Jezus kierując te słowa do uczniów, 
którzy chcieliby wiedzieć , kiedy nastąpi koniec świata, a przy 
tym skłonni są sądzić, że stanie się to niebawem. Jezus daje 
im do zrozumienia, iż muszą go poprzedzić liczne wydarzenia i 
katastrofy, a wszystko to będzie zaledwie „początkiem boleści”. 
Katecheza 22 IV 1997

Jezus nauczając mówił 
do zgromadzonych: 

«Strzeżcie się uczonych 
w Piśmie. Z upodobaniem 
chodzą w powłóczystych 

szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze miejsca w 
synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy 
wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy 
dostaną wyrok». Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatry-
wał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu 
bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i 
wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał 
swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam wam: 
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej z tych, którzy kładli do 
skarbony ze wszystkich. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co 
im zbywało , ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, 
co miała, całe swe utrzymanie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Szczególnie wymowna jest przypowieść o groszu wdowim. 
Podczas gdy „bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony (…) 

uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki”. Wtedy Jezus 
rzekł: „Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej z, którzy kładli do 
skarbony ze wszystkich. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im 
zbywało , ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co 
miała, całe swe utrzymanie (Łk 21,1-4). W ten sposób Chrystus 
stawia ją za wzór dla wszystkich i bierze w obronę, gdyż w 
istniejącym wtedy systemie społeczno-prawnym wdowy były 
istotami nieobjętymi obroną. (List apost. Mulieris dignitatem,13)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.11.2021 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.11.2021

Tomasz a’Kempis - 
 O Naśladowaniu Chrystusa

Mk 12,41- 44

4. Jeśli tylko jak dzielni rycerze spróbujemy trwać w boju, to na pewno ujrzymy, jak z góry Pan śpieszy nam z pomocą. On jeden bowiem 
potrafi wesprzeć walczących i tych, którzy ufają Jego łasce, bo On sam wyzywa nas do boju, aby dać nam szansę zwycięstwa. Jeśli 
religia polegać będzie dla nas tylko na zewnętrznym przestrzeganiu przepisów, wkrótce wyczerpie się pobożność. Lecz my przyłóżmy 
siekierę do pnia, aby oczyścić się ze zbędnych pragnień i zdobyć spokój ducha.
5. Przypuśćmy, że co roku wykorzenimy z duszy jedną wadę. Niedługo osiągniemy doskonałość. Lecz z nami dzieje się czasem odwrotnie. 
Lepsi i czystsi bywamy na początku naszego nawrócenia niż po latach powołania. Nasza żarliwość i nasz rozwój powinny codziennie 
wzrastać, a dzisiaj zdaje się niekiedy, że to już wiele, jeśli kto potrafi zachować choć cząstkę swojej pierwszej gorliwości. Jeśli na początku 
zdołamy się trochę przełamać, to z czasem wszystko będzie nam przychodzić lekko i radośnie.
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Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach zorga-
nizował jesienną pielgrzymkę do okolicznych sanktu-
ariów. W sobotę 23 października 48 osobowa grupa 
parafian, autokarem odwiedziła: W Różanymstoku, 
sanktuarium Maryjne prowadzone przez księży salezja-
nów, które na tyle jest bliskie naszej parafii, że w drugiej 
połowie XVII wieku powstał tam klasztor dominikański, 

a kiedy w 1804 roku władze pruskie skasowały nasz sej-
neński klasztor, ostatnich kilku dominikanów przeniosło 
się do Różanegostoku. W bazylice tego sanktuarium 
mieści się cudowny obraz Matki Bożej Różanostockiej, 
ukoronowanej 28 czerwca 1981 roku.
Następnie pojechaliśmy do Sokółki, tam w pięcionawo-
wej kolegiacie św. Antoniego Padewskiego – w 2008 
roku miało miejsce uznane przez Kościół wydarzenie 

eucharystyczne. W 2011 r. cząstkę Ciała Pańskiego 
wystawiono do publicznej adoracji w kaplicy MB Ró-
żańcowej, a do parafii ciągle napływają świadectwa 
doznanych łask. Po przyjeździe, przed kaplicą Mat-
ki Bożej Różańcowej adorowaliśmy wystawioną w 
monstrancji cząstkę Ciała Pańskiego. O godzinie 12. 
uczestniczyliśmy w Mszy świętej celebrowanej przez 

naszego proboszcza i prze-
wodnika – Ks. prałata Zbignie-
wa Bzdaka. Obiad spożyliśmy 
w restauracji.
Wracając, udaliśmy się do Lip-
ska, gdzie proboszcz parafii 
Ks. kan. Waldemar Sawicki 
przyjął naszą grupę piel-
grzymkową. W neogotyckim 
kościele – sanktuarium Matki 
Bożej Anielskiej modliliśmy 
się Koronką do Miłosierdzia 
Bożego Wysłuchaliśmy histo-
rii błogosławionej Marianny 
Biernackiej, patronki matek, 
ojców, synowych i zięciów, ro-
dziców i teściów, oraz patronki 

Kół Gospodyń Wiejskich diecezji Ełckiej. 
Pielgrzymka była dobrze zorganizowana, grupa roz-
modlona i rozśpiewana. Serdeczne podziękowania 
Ks. prałatowi Zbigniewowi Bzdakowi za stworzenie 
miłej atmosfery oraz inicjowanie modlitw i pieśni. Pre-
zes POAK Stanisław Cewkowicz sprostał działaniom 
organizacyjnym. Bóg zapłać. 

Eugeniusz 

Kalendarz Liturgiczny
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 7.11 
Słowo Boże: 1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44;
PONIEDZIAŁEK 8.11 
Słowo Boże: Mdr 1,1-7; Łk 17,1-6;
WTOREK 9.11 ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
Słowo Boże: Ez 47,1-2.8-9.12; J 2,13-22;
ŚRODA 10.11   ŚW. LEONA WIELKIEGO
Słowo Boże: Mdr 6,1-11; Łk 17,11-19;
CZWARTEK 11.11   ŚW. MARCINA Z TOURS
Słowo Boże: Mdr 7,22-8,1; Łk 17,20-25;
PIĄTEK 12.11   ŚW. JOZAFATA
Słowo Boże: Mdr 13,1-9; Łk 17,26-37;
SOBOTA 13.11  PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKICH
Słowo Boże: Rz 8,31b-39; Mt 10,28-33;

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14.11 
Słowo Boże: Dn 12,1-3; Mk 13,24-32;
PONIEDZIAŁEK 15.11   ŚW. ALBERTA WIELKIEGO
Słowo Boże: 1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Łk 18,35-43;
WTOREK 16.11 
Słowo Boże: 2 Mch 6,18-31; Łk 19,1-10;
ŚRODA 17.11   ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
Słowo Boże: 2 Mch 7,1.20-31; Łk 19,11-28;
CZWARTEK 18.11   BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY
Słowo Boże: 1 Mch 2,15-29; Łk 19,41-44;
PIĄTEK 19.11 
Słowo Boże: 1 Mch 4,36-37.52-59; Łk 19,45-48;
SOBOTA 20.11   ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
Słowo Boże: 1 Mch 6,1-13; Łk 20,27-40;

Akcja Katolicka pielgrzymuje
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a więc jasne zasady, konkretne wymagania. W 
świecie skażonym obłudą i zakłamaniem ci, którzy to demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. Jednak 

wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, 
dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni.

W listopadzie trwa modlitwa wypominkowa za zmarłych, których imiona wypisaliśmy na wypominkowych 
kartkach. O godz. 17.00 Różaniec w ich intencji. Przez cały listopad można zyskać odpust zupełny za pobożne 

nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania 
odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych 
przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych. 
W listopadzie przyjmujemy na wypominki roczne. Za tych zmarłych modlimy się w każdą niedzielę przed sumą.

We czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości – 103. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Aby podziękować Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o dobre 

jej wykorzystanie, zapraszamy na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny  o godz. 10:00. Zapraszamy rodziców z dziećmi, 
młodzież, nauczycieli, samorządowców, naszych Parafian do wspólnej modlitwy za Ojczyznę. Prosimy o wywie-
szenie - jak najliczniej - naszej biało-czerwonej flagi. Niech to będzie znak naszego patriotyzmu.

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym obchodzić będziemy w przyszłą niedzielę.  W tym roku obej-
mujemy szczególną modlitwą prześladowanych chrześcijan w Libanie.  Obchodzimy także Światowy Dzień 

Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka w 2016 r. na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Niech 
nasze serca i oczy będą wrażliwe na tyle, by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko nas. 
Zachęcamy, by włączać się w różne akcje charytatywne organizacji społecznych i kościelnych.

W niedzielę, 21 listopada będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to 
ostatnia niedziela roku liturgicznego. Następna niedziela, 28 listopada to pierwsza Niedziela Adwentu. Na 

Mszy Świętej o 11:30 szczególna modlitwa ze wspólnotą Akcji Katolickiej, wszak to będzie jej patronalne święto. 

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, na prowadzone remonty ogrodzenia naszej 
Bazyliki oraz remont klasztoru podominikańskiego, w którym mieścić się będzie Muzeum Kresów Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów. Bóg zapłać za ofiary składane na monstrancję „Święta Rodzina z liliami”.

W najbliższym czasie patronują nam:
– w środę 10 listopada – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła;
– w czwartek 11 listopada – św. Marcin z Tours (ok. 316-397), biskup, żołnierz rzymski;
– w piątek 12 listopada – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik;
– w sobotę 13 listopada – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), pierwsi męczennicy Polski, eremici;
– w środę 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, żona Ludwika IV, po śmierci męża poświęciła się 
wychowaniu dzieci, modlitwie, znana z niezwykłego miłosierdzia wobec ubogich;
– w czwartek 18 listopada – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, zginęła z rąk carskiego żołnierza 
w obronie czystości, patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc;
– w sobotę 20 listopada – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, powstaniec styczniowy, karmelita, niezwykły 
spowiednik.
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Bardzo głęboko wpisana jest w Słowo Boże Objawie-
nia ta podstawowa prawda, że człowiek, stworzony 

na obraz Boga, przez swoją pracę uczestniczy w dziele 
swego Stwórcy – i na miarę swoich ludzkich możliwo-
ści poniekąd dalej je rozwija i dopełnia, postępując 
wciąż naprzód w odsłanianiu ukrytych w całym 
stworzeniu zasobów i wartości. Prawdę tę znajdujemy 
już na początku Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju, 
gdzie samo dzieło stworzenia przedstawione jest na 
podobieństwo „pracy”, którą Bóg wypełnia w ciągu 
„sześciu dni”, żeby dnia siódmego „odpocząć”. Skądi-
nąd zaś jeszcze ostatnia Księga Pisma Świętego roz-
brzmiewa tym samym akcentem uznania dla dzieła, 
jakiego dokonał Bóg przez swą stwórczą „pracę”, gdy 
głosi: „Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, 
Boże Wszechmogący” (Ap 15,3). Ów opis stworzenia, 
jaki znajdujemy już w pierwszym rozdziale Księgi Ro-
dzaju, jest równocześnie jakby pierwszą „ewangelią 
pracy”, ukazuje bowiem, na czym polega jej godność – 
uczy, że człowiek, pracując, winien naśladować Boga, 
swojego Stwórcy, nosi bowiem w sobie – on jeden – 
ów szczególny pierwiastek podobieństwa do Niego. 
Powinien naśladować Boga zarówno pracując, jak 
i odpoczywając – skoro Bóg sam zechciał przedsta-
wić mu swoje stwórcze działanie pod postacią pracy 
i odpoczynku. Owo zaś działanie Boga w świecie trwa 
stale. Stąd też i ludzka praca nie tylko domaga się od-
poczynku „co siódmy dzień”, ale co więcej, nie może 
tylko polegać na samej tylko eksploatacji ludzkich sił 
w zewnętrznym działaniu – musi pozostawiać prze-
strzeń wewnętrzną, w której człowiek, stając się co-
raz bardziej tym, kim z woli Boga stawać się powinien, 
przygotuje się do owego „odpoczynku”, jaki Pan gotuje 
swoim sługom i przyjaciołom. 

Jan Paweł II

Pod koniec Składu apostolskiego wyznajemy wiarę 
w odpuszczenie grzechów. Ten przedostatni artykuł 
dotyka samego sensu całej historii zbawienia i jest 
szczególnie ważny, gdyż odpowiada na pytania: Po co 
właściwie ta święta historia się wydarzyła? Dlaczego 
Sym Boży stał się człowiekiem? Dlaczego cierpiał i 
oddał za nas życie?

Grzech zlekceważony?

We współczesnej religijności zanika poczucie grzechu. 
Staje się elementem, o którym rzadko się wspomi-

na. Jest to podyktowane optymistycznym ponad miarę 
duchem czasów, który skłania nas do tego, by wspominać 
jedynie o tym co pozytywne. Mówi się o nieskończonej 
miłości Boga do człowieka, co jest bardzo ważne, jednak 
bez zrozumienia, czym jest grzech. Dzieła owej miło-
ści stają się niezrozumiałe. Niestety zanik świadomości 
grzechu prowadzi nieuchronnie do niezrozumienia dzieł 

zbawienia. 
Tymczasem w perspektywie biblijnej grzech jest najwięk-
szą katastrofą. Grzech nie jest tylko jakimś złym, niemo-
ralnym uczynkiem, lecz także sprzeciwem wobec Boga. 
Sprzeciw ten powoduje zerwanie jedności z Nim. Przez 
grzech tracimy wspólnotę życia z Bogiem – człowiek 
po grzechu zostaje osamotniony i traci życie wieczne. 
Bóg bowiem nie ma nic wspólnego z grzechem. Między 
Bogiem a grzechem nie ma żadnego punktu wspólnego.
Uwolnienie od władzy zła
Cala historia zbawienia jest w pewien sposób odpowie-
dzią miłości Boga na brak miłości człowieka. Syn Boży stał 
się człowiekiem, żeby zbawić nas od naszych grzechów. 
Jezus nie narodził się po to, żeby nas nakarmić, opatrzyć 
wszystkie rany i zbudować między nami więzy przyjaźni, 
ale przyszedł na świat po to, żeby pokonać grzech. Jego 
zbawcza ofiara miała walor zadośćuczynienia. Trzeba by 
ło bowiem, dla wynagrodzenia Bożej miłości i sprawie-
dliwości, aby człowiek przez grzech odwrócony od Boga 
dokonał aktu miłości całkowicie oddającego człowieka 

Praca jako  
uczestnictwo  

w dziele Stwórcy

GRZECHÓW  
ODPUSZCZENIE
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ŚWIĘTY JÓZEF

Bogu. Takim właśnie aktem była 
właśnie ofiara krzyżowa – Jezus 
z absolutnie czystej miłości do 
Ojca w ludzkiej naturze oddał 
siebie Ojcu. Poznawszy Boga w 
Chrystusie i pokochawszy Go, 
dostępuje odpuszczenia grze-
chów. Zostaje wyrwany z jarzma 

niewoli i uzdolniony do życia dziecka Bożego, czyli do 
życia w miłosnym podporządkowaniu się Bogu.
Wyrzeczenie się grzechu
Błędne jest mniemanie, że można żyć w miłości i wie-
rze względem Boga, jednocześnie nie wyrzekając się 
grzechu. Prawdą jest, że nasza natura potrzebuje dłu-
gotrwałego oczyszczenia i wyrzekania się własnych win, 
aby mogła na powrót podporządkować się łasce Boga. 
Natomiast niemożliwe jest życie w wierze zakładające 
akceptację grzechu. Grzech ponadto zaślepia człowieka 
i sprawia, że przestajemy znać i widzieć Boga. Łaska 
tymczasem oświeca i oczyszcza. Doświadczenie niewo-
li grzechu sprawia bowiem, że nasza potrzeba Boga i 
potrzeba zbawienia staje się naprawdę dla nas istotna. 
Nasza miłość staje się konkretna. Zatem wyznawanie 
naszych grzechów w spowiedzi jest nie tylko prostym 
aktem oczyszczenia, lecz także aktem spotkania Boga, 
przed którym stajemy w prawdzie. Podczas spowiedzi 
rozpoznajemy prawdziwą miłość Boga. Ta miłość pomimo 
grzechu daje nam kolejną szansę na pojednanie. 

Po Maryi, Matce Bożej żaden święty nie zajmuje tyle 
miejsca, co Józef – Jej Oblubieniec. W Polsce kult św. 

Józefa pojawił się w XI wieku i jest nadal bardzo żywy. 
Kończący się rok eucharystyczny, ogłoszony był przez pa-
pieża Franciszka rokiem św. Józefa. Przed 150 latami św. 
Józef został ustanowiony jako Opiekun Jezusa i patronem 
Kościoła powszechnego. Papież Pius XII uznał go „patro-
nem robotników, a święty Jan Paweł II – Opiekunem Zba-
wiciela. Powszechnie uznawany patronem dobrej śmierci. 
Na obrazach św. Józef jest przedstawiany z Dzieciątkiem 
Jezus, a w drugiej dłoni trzyma lilię – symbol czystości. 
Był człowiekiem czynu, modlitwy i pracy. W roku 1955 pa-
pież Pius XII wyznaczył dzień 1 maja jako wspomnienie 
św. Józefa Robotnika. Św. Józef przez całe swoje życie 
był posłuszny Bogu i wiernie Mu służył. Prośmy go, aby 
wypraszał nam cnotę pokory, cichości i pracowitości, ja-
kie on sam posiadał. Szczególnie powierzajmy jego wsta-
wiennictwu nasze rodziny, aby panowała w nich miłość i 
jedność. Niech św. Józef będzie opiekunem i przewodni-
kiem na drodze do świętości. 
Jest patronem dobrej śmierci. Teraz w czasie trudnym 
okresu pandemii, gdzie ludzie często umierają bez sakra-
mentów, bez bliskich, w samotności, tym bardziej aktual-
na staje się modlitwa do św. Józefa, aby wyprosił nam dar 
spokojnej, godnej śmierci w obecności naszych bliskich 
oraz Jezusa i Maryi.
Święty Jan XXIII czcił świętego Józefa jako patrona dobrej 
śmierci bo, jak twierdził o św. Józefie: „Nikt nie żył lepiej i 
nikt nie umarł lepiej od niego”.

Zebrała Jadwiga

GRZECHÓW  
ODPUSZCZENIE

PATRON W KAŻDEJ 
POTRZEBIE
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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. dr Jarosław Kalinowski,   ks. Mariusz Niedziałkowski;    rezydent: ks. Adam Łosiewski

Odeszli do wieczności:
UMaria Rutowicz, l.66, Stabieńszczyzna, 

18/10/2021
UJózef Pietuszko, l. 73, Sejny, 19/10/2021
UAleksander Moroz, l. 75, Sejny, 

19/10/2021
UJan Gryguć, l. 88, Sejny, 20/10/2021
UStefania Głembocka, l. 73, Sejny, 22/10/2021
UJózef Stankiewicz, l. 88, Sumowo, 22/10/2021
UStefan Bućkun, l. 77, Sejny, 25/10/2021
UAnna Keller, l. 89, Sejny, 25/10/2021
UBiruta Paszkiewicz, l. 75, Radziucie, 26/10/2021
UAdam Jurkiewicz, l. 45, Sejny, 26/10/2021
UMarianna Miszkiel, l. 87, Iwanówka, 27/10/2021
UAldona Wołyniec, l. 68, Sejny, 30/10/2021
UFranciszek Sawicki, l. 92, Sejny, 01/11/2021

OFIARODAWCY NA REMONT

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

Zapowiedzi 
przedślubne:

Dawid Daniłowicz, kawaler, Sejny, Parafia Sejny  
i Marta Ołowniuk, panna, Suwałki, Parafia Matki Bożej 
Miłosierdzia

W OSTATNIM CZASIE :

Bykas Maria, Sejny, Łąkowa
Sikorska Janina, Sejny, 11 Listopada 
Iwaszewscy Halina Tadeusz, Sejny, Targowa 
Szewczyk Ewa Stefania, Kraków, Dunin - Wąsowicza
Rapczyńscy Alicja Czesław, Sejny, Niecała 
Ramel Marta Mariusz, Marynowo 
Szułowicz Wiesława Czesław, Grudziewszczyzna 
Zygadło Jadwiga Władysław, Sejny, Wojska Polskiego
Żagunis Lucyna Tomasz, Sejny, Zawadzkiego
Pietkiewicz Zofia Romuald, Bubele 
Dacz Jadwiga, Sejny, Emilii Plater
Jaśkiewicz Sylwia Jacek, Kolonia Sejny 
Żegarscy Teresa Jerzy, Grudziewszczyzna 
Berezecka Maria, Sejny, Konarskiego
Waluś Danuta Krzysztof, Sejny, Grodzka
Andruczyk Maria, Sejny, Zawadzkiego
Kijewscy Anna Zdzisław, Sejny, Zawadzkiego
 
OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:

Witkowscy Teresa Czesław, Sejny, Konopnickiej
Iwaszewscy Halina Tadeusz, Sejny, Targowa 
Kosińscy Krystyna Edmund, Sejny, Łąkowa
Szułowicz Wiesława Czesław, Grudziewszczyzna 
Kamińska Anna, Sejny, Wojska Polskiego 
Brunejko Dorota Józef, Bubele
Dąbrowscy Leokadia Andrzej, Babańce
Milewska Jadwiga, Sejny, Konarskiego
Cewkowicz Danuta Stanisław, Sejny, Wojska Polskiego
Kijewscy Anna Zdzisław, Sejny, Zawadzkiego
Raglis Bożena Kazimierz, Skarkiszki
Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 30 ofiarodawców 
na sumę 16 255 zł. Bóg zapłać!
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  07 -  20.11.2021
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 7.11.2021
07:00 +Szymon Matulewicz i z r. Kuźnickich, Hołubowi-

czów, Matulewiczów, Gryguciów
08:30 +Józef Bartoszewicz (6 gr.)
10:00 +Zofia Okulanis
11:30 Za parafian
11:30 +Janina Okulanis
KRASNOWO 12:00:  O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla 

Pawła Krzemińskiego w 35 r. urodz.
13:00 LT: +Juliusz +Magdalena +Wincenty Senda +Anna 

+Piotr Tumialis
17:30 +Sygit Czeplik
PONIEDZIAŁEK 8.11.2021
06:30 +Michalina +Józef +Diana i z r. Makowskich
08:00 +Tomasz (4 r.) i z r. Harackiewiczów
08:00 O bł. Boże, zdrowie dla Anny (83 ur.), Pawła (23 ur.) i 

dla rodziny Raglisów
08:00 +Józef Bartoszewicz (7 gr.)
17:30 +Eugenia Stankiewicz (6mc)
17:30 +Jarosław Rapczyński
17:30 +Józef Miszkiel (3mc)
WTOREK 9.11.2021
06:30 +Antoni +Józef i z r. Suchockich +Genowefa 

+Wacław Letkiewicz i rodzice
08:00 +Dariusz i z r. Pawłowskich, Sosnowskich, Olszew-

skich, Stankiewiczów +Henryk Stankiewicz
08:00 +Weronika Klucznik (11mc)
08:00 +Józef Bartoszewicz (8 gr.)
17:30 +Maria Kincius
17:30 +Rozalia +Józef +Antoni Draugialis +Józef Staśkiel
17:30 +Antoni +Marianna Kochańscy
17:30 +Władysława Wysocka i rodzice
ŚRODA 10.11.2021
06:30 +Jan +Władysława
08:00 +Wanda Tawrel (1 r.)
08:00 +Józef Szczerbiński
08:00 +Józef Bartoszewicz (9 gr.)
08:00 +Janina Waszkiewicz (5mc)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Piotr Meyza (26 r.)
17:30 +Józef +Antonina Rybczyńscy
17:30 +Józef i  z r. Makowskich
CZWARTEK 11.11.2021 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Elżbieta Suchożebrska (7 r.) +Marian Tydman
08:00 +Czesława +Czesław +Witold z r. Wysockich
08:00 +Józef Bartoszewicz (10 gr.)
10:00 Za Ojczyznę i poległych w Jej obronie
17:30 Za chorych zmagających się z chorobą nowotworo-

wą a szczególnie za kobiety walczące z rakiem piersi
17:30 +Tadeusz Wołukanis (1 r.)
17:30 +Sebastian Cichanowicz +Aleksandra +Franciszek 

Kotowscy +Karol Łowczyński +Bronisława 
 +Bronisław Masalscy

PIĄTEK 12.11.2021
06:30 +Witold +Czesława +Czesław i z r. Wysockich
08:00 +Jerzy +Kazimierz Pietranis
08:00 +Marta (20 r.) +Marian (3mc) i z r. Staniewiczów
08:00 +Józef Bartoszewicz (11 gr.)
17:30 +Jolanta +Anna +Henryk Rutowicz
17:30 +Renata Polens (5 mc)
17:30 +Jerzy Zajkowski (3 r.)
SOBOTA 13.11.2021
06:30 +Grzegorz Jasiński (28 r.)
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Anna (7 r.) i z r. Lisewskich
08:00 +Józef Bartoszewicz (12 gr.)
08:30 EGZEKWIE LT: +Jerzy Misiukanis
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anastazji 

Luto w  89 rocz. urodzin
17:30 +Stanisław Sznejkowski (11mc)
17:30 +Zdzisław Sikorski (21 r.)
17:30 +Aleksander Moroz
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14.11.2021
07:00 +Irena Gałdzewicz (10mc)
08:30 +Józef Bartoszewicz (13 gr.)
10:00 +Paweł i z r. Koneszko i Kućmierz
11:30 Za parafian
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie z 

w 60 r. ślubu Teresy i Piotra Chmielewskich i rodziny
KRASNOWO 12:00: +Rozalia Misiukanis +Stefania +Teofil 

z r. Kuleszo
13:00 LT: +Anna Sidor (13 r.) +Józef Jancza (3 r.)
13:00 LT: +Jerzy Misiukanis (1 r.)
17:30 +Józef Korzeniecki (9mc)
PONIEDZIAŁEK 15.11.2021
06:30 +zm. z r. Kłoczko, Adamowiczów i Putra
08:00 +Piotr (18 r.) +Jan Wyżlańscy +Anna +Leon 

Werelich
08:00 +Regina Ferens (1 r.)
08:00 +Antoni Mielech (15 r.)
08:00 +Józef Bartoszewicz (14 gr.)
17:30 +Józef (13 r.) +Regina Ziniewicz
17:30 +Waldemar Budowicz (3 r.)
17:30 +Marian  (6 r.) i z r. Wołukanisów i Zawadzkich
17:30 +Irena Sapiega (2mc)
WTOREK 16.11.2021
06:30 +Danuta (2 r.) i z r. Morozów i Staśkielów
08:00 Dziękczynna w 30 r. ślubu i o Boże bł., opiekę MB i 

zdrowie dla Ewy i Jarosława
08:00 O błog. Boże, opieke MB i szczęśliwy przebieg 

ciąży oraz zdrowie dla matki i dziecka
08:00 +Piotr Żardecki (10mc)
08:00 +Józef Bartoszewicz (15 gr.)
17:30 +Tomasz Pietranis (1 r.)
17:30 +Leokadia +Stefan Kaufman
17:30 +Bogusława Gołębiewska +Michał Kap
ŚRODA 17.11.2021
06:30 +Janina Kisielewska (11mc) +Zenon +Bronisław 

+Aniela +Józef Niewulis
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodziny
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08:00 +Genowefa Misiukanis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Bartoszewicz (16 gr.)
08:00 +Anna Gilis (8mc)
17:30 +Jan Witkowski (1 r.)
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz i z rodziny
17:30 +Eugeniusz Gibas (1 r.)
CZWARTEK 18.11.2021
06:30 +Marta Gulan (12 r.)
08:00 +Anna +Eugeniusz +r. Michalskich +Marianna 

+Wacław i z r. Laskowskich
08:00 +Ryszard Gryszkiewicz (2 r.)
08:00 +Józef Bartoszewicz (17 gr.)
17:30 +Stanisława Jakubowska
17:30 +Aniela Wiaktor (9mc)
17:30 +Adela +Józef Zielepucha +Teresa Zdanowicz
17:30 +Zdzisław Zubowicz (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK 19.11.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Jan +Elżbieta +Jan i z r. Brzezińskich
08:00 +Stefania +Antoni Przekopscy +Sławomir
08:00 +Maria Rutowicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Bartoszewicz (18 gr.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla 

Marcina Pietrewicza w rocz. urodzin
17:30 +Henryk +Marianna i z r. Radzewiczów i 

Walewiczów

17:30 +Anna +Stanisław Dąbrowscy (9 r.)
17:30 +Franciszek Miszkiel (2 r.)
SOBOTA 20.11.2021
06:30 +Tadeusz Małkiński
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Benigny 

Kościelak w 91 rocz. urodz.
08:00 +Andrzej (8mc) i z r. Klahs
08:00 +Józef Bartoszewicz (19 gr.)
06:30 +Kazimierz Andruszkiewicz (7mc)
08:30 EGZEKWIE: +Barbara Strękowska (2 r.)
17:30 Dziękczynna w 70 rocz. urodzin Jadwigi Milewskiej 

i o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie
17:30 +Antoni Titarczuk
17:30 +Wincenty Gawinowicz (3 r.)
17:30 +Stanisław +Anna Dąbrowscy
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 21.11.2021
 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 
 KRÓLA WSZECHŚWIATA
07:00 +Józef Bartoszewicz (20 gr.)
08:30 +Stanisław Pilecki (25 r.)
10:00 +Kazimierz (40 r.) +Marianna i z rodziny
11:30 Za parafian
11:30 dziękczynna za plony i o bł. Boże i opiekę MB 

Sejneńskiej dla mieszkańców wsi Posejny
KRASNOWO 12:00:
13:00 LT: +Michał +Aniela +Benedykta i z r. Bocheńskich
17:30 +Stanisław Tarasiewicz (21 r.)

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

PYTANIA SYNODALNE
Prezentujemy tematy dziesięciu spotkań Zespołów Synodalnych, a 
jednocześnie pytania do refleksji, dyskusji, pomocnych do wycią-
gnięcia wniosków. Przyjrzyjmy się im:
1. TOWARZYSZE PODRÓŻY
W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy na tej samej drodze, 
ramię w ramię. W naszym Kościele lokalnym kim są ci, którzy 
„podążają razem”? Kim są ci, którzy wydają się bardziej odda-
leni? W jaki sposób jesteśmy wezwani, aby wzrastać jako towa-
rzysze? Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie?
2. SŁUCHANIE
Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego 
umysłu i serca, bez uprzedzeń. W jaki sposób Bóg przema-
wia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy? W jaki 
sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi 
ludzie? Co ułatwia lub utrudnia nasze słuchanie? Jak dobrze 
słuchamy tych, którzy są na peryferiach? W jaki sposób jest 
włączony wkład osób konsekrowanych, mężczyzn i kobiet? 
Jakie są ograniczenia w naszej zdolności słuchania, zwłasz-
cza tych, którzy mają inne poglądy niż nasze własne? Jaka 
jest przestrzeń dla głosu mniejszości, zwłaszcza tych, którzy 
doświadczają ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia spo-
łecznego?
3. ZABIERANIE GŁOSU
Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą i parezją, to zna-
czy łącząc wolność, prawdę i miłość. Co umożliwia lub utrudnia 
odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w na-
szym Kościele lokalnym i w społeczeństwie? Kiedy i jak udaje 

nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne? Jak funkcjonują 
relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolicki-
mi)? Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak 
jest on wybierany?
4. CELEBROWANIE
„Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na 
wspólnotowym słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii. W 
jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierun-
kowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie? W jaki 
sposób inspirują najważniejsze decyzje? W jaki sposób krzewimy 
czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii? Jaka prze-
strzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity?
5. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NASZEJ WSPÓLNEJ MISJI
Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani 
są wszyscy jego członkowie. Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-
-misjonarzami, to w jaki sposób każda osoba ochrzczona jest 
powołana do uczestniczenia w misji Kościoła? Co przeszkadza 
ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji? Jakie obszary misji 
są przez nas zaniedbywane? W jaki sposób wspólnota wspiera 
swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społe-
czeństwa w różny sposób (zaangażowanie społeczne i politycz-
ne, badania naukowe, nauczanie, krzewienie sprawiedliwości 
społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko itp.). W 
jaki sposób Kościół pomaga tym członkom przeżywać ich służbę 
społeczeństwu w sposób misyjny? W jaki sposób dokonuje się 
rozeznania wyborów związanych z misją i przez kogo? (cdn)
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Ojciec Święty Franciszek 10 października br. 
rozpoczął Synod Biskupów pod hasłem: „Ku 

Kościołowi Synodalnemu: komunia, uczestnic-
two, misja”. Papież pragnie, aby ten Synod nie 
był jednorazowym wydarzeniem, ale procesem, 
by w nim uczestniczyli wszyscy, nie tylko biskupi 
czy szerzej duchowni, ale wszyscy, którzy przez 
chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świę-
tego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem 
Żyjącego Pana. Synod jest podzielony na trzy 
etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny w 
Rzymie. Pierwszy etap właśnie się rozpoczy-
na. Podczas pierwszego etapu Kościół, czyli my 
wszyscy będziemy pytać: kto jest towarzyszem 
wspólnej drogi, kto jest na uboczu, na margine-
sie, jak słuchani są świeccy, zwłaszcza młodzi i 
kobiety, jak a jest przestrzeń dla głosu mniejszo-
ści, odrzuconych i wykluczonych. Wszyscy są za-
chęcani do odważnego wypowiadania się. Papież 
powiedział na rozpoczęcie Synodu, że nie trzeba 
zmieniać Kościoła, natomiast trzeba zmienić 
coś w Kościele. Kościół nie może stać się „mu-
zeum” z „wielką przeszłością i małą przyszłością”. 
Tak więc rozpocznijmy: zapraszamy do udziału w 
Synodzie: Radę Parafialną, Akcję Katolicką, Wie-
czernik, KSM, i tych, którzy nie należą do żadnej 

wspólnoty, a chcą przystąpić do dyskusji o Ko-
ściele i w Kościele. Powstaną Parafialne Zespo-
ły Synodalne (może ich być kilka), niezbyt liczne 
- liczące do 10 osób, będzie w każdej grupie ko-
ordynator (osoba świecka), który będzie prowa-
dził spotkanie. Są gotowe materiały do spotkań. 
Odbywać się będą raz, ewentualnie dwa razy w 
miesiącu. Będzie czas na modlitwę, refleksję,-
dyskusję i wnioski. Spotkań zaplanowanych jest 
dziesięć. Zapowiadają się ciekawie. Warto same-
mu skorzystać, ale też zaprosić kogoś, kto może 
dotychczas był nieco z boku, może dalej, mało 
religijny, ale szuka swojej drogi, ma wiele pytań, 
może wnieść w te rozważania ogromnie dużo. To 
jest również miejsce i czas na ewangelizację, na 
dawanie świadectwa. Istnieje możliwość udziau 
w pracach synodalnych indywidualnie (ale nie 
anonimowo), przesyłając swoje refleksje elek-
tronicznie na adres: synod-sugestie@diecezja.
elk.pl lub zwykłą pocztą na adres Kurii Ełckiej. 
Na grafice Synodu widzimy różnych ludzi: dzie-
ci, młodzi, starsi, kobiety, mężczyźni, rodzice, 
pary, samotni, niepełnosprawni, biskup, zakon-
nica - nie ma hierarchii tych osób i wszystkie są 
na pierwszym planie. To bardzo znaczące. Synod 
jest dla wszystkich szansą i wyzwaniem.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Ostrobramska

Prezentuję dziś drugi wizerunek Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Obraz został wykonany w nie-

codziennej technice. Twarz i ręce Matki Bożej zostały 
niezwykle starannie namalowane, zaś sukienka i 
korony są misternie wyszywane. Dzięki temu obraz 
ma trójwymiarowy charakter. Tło i podłoże stano-
wi fabryczny materiał z elementami kwiatowymi, 
który zmienia wygląd w zależności od kąta padania 
światła i obserwacji obrazu. Niestety nie zanana 
jest jego historia. Być może 
jest to fragment sztanda-
ru religijnego. Unikalność 
techniki utrudnia również 
datowanie obrazu, prawdo-
podobnie jest to przełom XIX 
i XX w. Wyszywane zdobie-
nia charakteryzują się dużą 
dowolnością w stosunku do 
oryginału, Matce Bożej to-
warzyszy 8 a nie 12 gwiazd. 
Może to świadczyć o tym, że 
obraz powstał jeszcze przed 
odzyskaniem niepodległości, 
gdzie dostęp do oryginału był 
utrudniony. Wszystko to jed-
nak spekulacje, które mam 
nadzieję z czasem zostaną 
wyjaśnione.
Przy tej okazji warto przy-
bliżyć temat koron Matki 
Bożej. Wileński obraz nale-
ży do niewielu wizerunków 
sakralnych koronowanych 
dwoma koronami. Matka 
Boska ma dwie korony, jak mówiono: jedną dla sie-
bie, drugą dla Dzieciątka, które ma się urodzić. Z 
kolei poeta Władysław Syrokomla obecność dwóch 
koron uzasadniał tym, że Matka Boska jest Królową 
Polski i Wielką Księżną Litewską. Niezależnie od in-
terpretacji jest to bardzo rzadki przykład podwójnej 
koronacji obrazu. Mniejsza korona pochodzi z 1700 
r. i jest wykonana z pozłacanej miedzi, większa po-

chodzi z 1750 r. i jest wykonana ze srebra. Nie były 
to tak zwane korony papieskie, zaś koronacja miała 
w przeszłości charakter lokalny.
Od połowy XIX wieku kult Matki Boskiej Ostro-
bramskiej zaczął nabierać charakteru ogólnokrajo-
wego i niepodległościowego. W czasach zaborów i 
powstań wizerunek Matki Ostrobramskiej stanowił 
symbol polskości i niepodległości. Apogeum tego kul-
tu przypadło na dwudziestolecie międzywojenne, 

kiedy to 2 lipca 1927 roku, 
miała miejsce powtórna ko-
ronacja obrazu. Była to już 
uroczystość na skalę pań-
stwową z udziałem marszał-
ka Piłsudskiego, prezydenta 
Mościckiego i najwyższych 
hierarchów kościelnych. 
Specjalnie wykonano dwie 
złote korony będące kopiami 
oryginalnych, które zostały 
uroczyście poświęcone przez 
papieża Piusa XI. W obliczu 
drugiej wojny światowej ko-
rony zostały prawdopodob-
nie schowane, a po wojnie nie 
udało się już ich odnaleźć do 
dnia dzisiejszego. Po wojnie 
na obraz wróciły „stare” 
korony z XVIII w. Taki stan 
rzeczy utrzymywał się do 18 
listopada 2018 roku, kiedy 
nastąpiła zamiana mniejszej 
korony na kolejną złotą wier-
ną kopię, pobłogosławioną 

przez papieża Franciszka podczas wizyty na Litwie. 
Autorem nowej korony jest Eimantas Ludavičius. 
Zdjęta miedziana korona będzie przechowywana w 
skarbcu w Ostrej Bramie, który po remoncie Kaplicy 
Ostrobramskiej zostanie otwarty dla wiernych w 
2021 roku.

   Marcin Błaszczyk


