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POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

PARAFIALNY 
ODDZIAŁ AKCJI 

KATOLICKIEJ
SEJNY

Przygotowanie się do przyjęcia Chrystusa  
wymaga przede wszystkim postawy  

intensywnej i ufnej modlitwy.  
Uczynienie Mu miejsca w naszych sercach  

wymaga pełnej powagi postawy  
nawrócenia się ku Jego miłości.

św. Jan Paweł II



2 SIEWCA  

Sobór Watykański II podkreśla z mocą, że Ko-
ściół, obejmujący w łonie swoim grzeszników jest 
święty i zarazem ciągle  potrzebujący oczyszcze-
nia, potrzebuje nieustannie pokutę i odnowienie 
swoje (KK 8). Ponadto przypomina, że do piel-
grzymującego Kościoła kieruje Chrystus wołanie 
o nieustanną reformę, której Kościół, rozumiany 
jako ziemska i ludzka instytucja, wciąż potrzebu-
je. Tym bardziej podkreśla się pielgrzymi charak-
ter Kościoła, który wprawdzie nie utożsamia się z 
królestwem Bożym, 
jednak to królestwo 
jest w nim w tajemni-
czy sposób obecne i 
stanowi jego począ-
tek KK 5).
W tradycji teologicz-
nej  taka wizja zo-
stała opisana przez  
św. Augustyna, który 
wbrew tendencjom 
r y g o r y s t y c z n y m 
swojej epoki, bro-
niącym Kościoła 
złożonego wyłącznie 
ze „świętych”, jak na 
przykład w przypo-

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

1.12.  Mt 6,19-23  Moja nagroda jest u Pana. Moja Ojczyzna jest w Niebie. Każdego dnia mieć świadomość 
tego, że od mojej postawy zależy to, czy będę na wieki przed Obliczem Boga.

7.12.  Mt 7,6.12-14  Jedna z najstarszych zasad życia chrześcijańskiego: Wszystko więc, co byście chcieli, 
żeby wam ludzie uczynili, i wy im czyńcie. Gdy spojrzymy na naszą postawę wobec bliźniego, możemy nie 
mieć prawa, by dziwić się temu, jak jesteśmy przez nich traktowani.

11.12.  Mt 8,5-17  Jezu, ty znasz moje serce, uzdrów w nim wszystko to, co wymaga jeszcze uzdrowienia. 
Tobie się powierzam i Tobie się oddaję.

PRAWDY WIARY
KOŚCIÓŁ POTRZEBUJĄCY 
OCZYSZCZENIA,  
ODNOWY I REFORMY

wieści o pszenicy i chwaćcie lub o 
dobrych i złych rybach złowionych 
w sieci (Mt 13,24-50). Ostatecznie 
konieczność oczyszczenia, odno-
wy i reformy jest wpisana w naukę 
Kościoła, ponieważ utworzy na 
rzeczywistość złożoną, która zra-

sta się z pierwiastka boskiego i ludzkiego (KK 
8). Idąc naprzód poprzez doświadczenia i uciski 
krzepi się Kościół mocą obiecanej mu przez Pana 
łaski Bożej, aby w słabości cielesnej nie odstą-
pił od doskonałej wierności, lecz pozostał godną 
oblubienicą swego Pana i pod działaniem Ducha 
Świętego nieustannie oddawał samego siebie 
(KK 9).  

z Księgi Wierzę
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Łk 3,1-6

Było to w piętnastym 
roku rządów Tyberiu-

sza Cezara. Gdy Poncjusz 
Piłat był namiestnikiem 
Judei. Herod terrarchą 

Galilei, brat jego Filip tetrarchą Irurei i kraju Trachonu, 
Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów 
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do 
Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą 
okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów; jak jest  napisane w księdze mów 
proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotuj-
cie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina 
niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, 
drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste gładkimi. 
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Znajduje się w tych słowach Jana nad Jordanem dale-
kie echo obrazów proroków, u Jana ta wizja staje się 

wołaniem i głoszeniem chwili: Mesjasz jest bardzo blisko. 
W ten sposób liturgia słowa dzisiejszej niedzieli pełna jest 
historycznej treści Adwentu. Poprzez tę treść przebija 
inne wołanie liturgiczne, już nie związane z tak daleka 
przeszłością, ale z naszym współczesnym adwentem, 
jakie przeżywamy w Kościele. Adwent jest przepojony 
nie tylko  przygotowaniem tego, co ma się dokonać,  lecz 
jest także oczekiwaniem tego, co już się dokonało, co 
jednak winno stale odnotować się w pamięci i sercu, aby 
nie przeminęło z przeszłością, ale nieustannie stanowiło 
naszą teraźniejszość i naszą przyszłość.  Homilia 5 XII 1982

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: 

«Będą znaki na słońcu, 
księżycu i gwiazdach, a 
na ziemi trwoga narodów 

bezradnych wobec stanu morza i jego nawałnicy. Ludzie 
mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu  wydarzeń zagraża-
jących ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przechodzącego po obłoku 
z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie,  nabierz-
cie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 
odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, 
żeby ten dzień nie przypadł na was z nienacka, jak potrzask. 
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na 
ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić 
i stanąć przed Synem Człowieczym».

REFLEKSJA NIEDZIELNA

Każdy Kościół jest wezwany do czuwania. Jesteście we-
zwani, drodzy bracia, żeby czuwać w oczekiwaniu na 

przyjście Pańskie. Może tak jak czuwali pasterze w noc 
betlejemską. A może tak, jak mieli czuwać apostołowie, któ-
rych Chrystus zabrał ze sobą do Ogrójca w noc przed swoją 
męką. Jesteście wezwani do czuwania przy tajemnicy Na-
rodzenia. A zarazem w perspektywie tajemnicy paschalnej, 
kiedy wypełnia się do końca zbawcze   przyjście Odkupiciela 
świata. Biskup Rzymu pragnie wezwać cały Kościół do tego 
czuwania, do którego wzywał Chrystus swych apostołów.  
Przemówienie 27 XI 1994

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA I ADWENTU – 28.11.2021 NIEDZIELA II ADWENTU – 05.12.2021

Łk 21,25-28.34-36

Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa 
Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami 
Chrystusa w mocy Ducha Świętego.

PAPIESKIE  
INTENCJE MODLITWY  

GRUDZIEŃ 2021
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Roraty, adwentowe msze odprawiane przed wscho-
dem Słońca, podkreślają wyjątkowość tego okresu. 

Nazwa „roraty” pochodzi od zwyczajo-
wej pieśni na wejście, rozpoczynają-
cej się od słów „Rorate caeli desuper” 
- „Spuśćcie rosę niebiosa”.
Msza roratnia jest mszą wotywną o 
Najświętszej Maryi Pannie w okresie 
Adwentu. Ta msza jest jednym ze zna-
ków szczególnej obecności Maryi w 
okresie adewntu, gdyz to Ona oczeki-
wała Mesjasza w sposób szczególny. 
Przeżywała Ona adwent oczekiwania 
jako córka Izraela, jako Matka Pana 
Jezusa i jako Matka Kościoła.
W czasie odprawiania Mszy św. ro-
ratniej zapala się dodatkową świecę, 
która symbolizuje patronkę adwentowego oczekiwanie 
- Maryję. Roraty mają nam szczególnie przypominać 
Maryję, gdyż to Ona, podobnie jak jutrzenka wyprzedza 
wschód słońca, poprzedziła przyjście Światłości świata 
Jezusa Chrystusa. [...]
Przekazy historyczne mówią, że roraty odprawiano w 
Polsce już za czasów panowania Bolesława Wstydliwe-
go. Przez całe wieki Król, umieszczając w czasie rorat 
na ołtarzu zapaloną świecę, oświadczał: „Gotów jestem 
na sąd Boży”, za nim czynił to Prymas Polski, mówiąc 
„Sum paratus ad adventum Domini” (Jestem gotów na 
przyjście Pana), po nich zaś kolejno: senator, ziemianin, 
rycerz, mieszczanin i chłop, powtarzając słowa króla.
Udział w Roratach
W Polsce od wielu wieków we wszystkich Kościołach 
odprawia się codziennie lub w niektóre dni tygodnia 

jedną Mszę św. wotywną o NMP tzw. roratnią, z wy-
jątkiem niedziel i uroczystości. Od 17 do 24 grudnia, 

zachowując tradycyjny charakter tej 
Mszy św., a więc kolor biały, śpiewając 
hymn „Chwała na wysokości Bogu” 
bez „Wierzę”, używa się formularzy 
przewidzianych na te dni w „Mszale”, 
ponieważ mają one charakter wyraź-
nie maryjny.
Zwyczajowo Msza św. roratnia rozpo-
czyna się o brzasku dnia. Na ołtarzu 
oprócz świec mszalnych pali się świe-
cę roratnią, przewyższającą pozostałe 
świece i przewiązaną białą wstążką. 
Dawniej paliło się sześć świec, a ro-
ratnia była siódmą, i wyobrażały one 
siedem stanów przygotowujących się 

na spotkanie Chrystusa.
Wiele osób bierze udział codziennie we Mszy św. ro-
ratniej. Każda rodzina winna zatroszczyć się o to, by 
przynajmniej raz w tygodniu wziąć udział w roratach. 
Dzieci bardzo lubią w tym czasie wstawać wcześnie 
rano i bardzo chętnie śpieszą na roraty.
W bardzo wielu parafiach zachował się zwyczaj, że 
wierni gromadnie idą na roraty ze światłami (lampiona-
mi). W wielu parafiach ten piękny i wymowny zwyczaj 
jest świeżo wprowadzony.
Msza święta roratnia wzięła swoją nazwę od pierwszych 
słów antyfony na wejście: „Rorate coeli, desuper et 
nubes pluant justum”. Jest to modlitwa proroka Izajasza, 
błagająca Boga o rychłe przyjście Zbawiciela. Słowa tej 
modlitwy niech nam towarzyszą i staną się adwento-
wym błaganiem tak w czasie drogi do kościoła jak też 
i w czasie celebrowanej radosnej Eucharystii roratniej.

Kalendarz Liturgiczny
NIEDZIELA 28.11. PIERWSZA ADWENTU
Słowo Boże: Jr 33,14-16; 1Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36;
PONIEDZIAŁEK 29.11. DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU
Słowo Boże: Iz 2,1-5; Mt 8,5-11;
WTOREK 30.11. ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
Słowo Boże: Iz 49,1-6 lub Rz 10,9-18; Mt 4,18-22;
ŚRODA 01.12. DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU
Słowo Boże: Iz 25,6-10; Mt 15,29-37;
CZWARTEK 02.12. DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU
Słowo Boże: Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27;
PIĄTEK 03.12. ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZB.
Słowo Boże: Iz 29,17-24; Mt 9,27-31;
SOBOTA 04.12. ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Słowo Boże: IZ 30,19-21.23-26; MT 9,35-10,1.5-8;

NIEDZIELA 05.12. DRUGA ADWENTU
Słowo Boże: Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6;
PONIEDZIAŁEK 06.12. ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA
Słowo Boże: Iz 35,1-10; Łk 5,17-26;
WTOREK 07.12. ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA
Słowo Boże: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
ŚRODA 08.12. UROCZ. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
Słowo Boże: Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38;
CZWARTEK 09.12. DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU
Słowo Boże: Iz 41,13-20; Mt 11,11-15;
PIĄTEK 10.12. DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU
Słowo Boże: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19;
SOBOTA 11.12. ŚW. DAMAZEGO I, PAPIEŻA
Słowo Boże: Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13

Bogactwo Tradycji  Kościoła (7 )

RORATY
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie 
trzeci rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: 

„Eucharystia daje życie”.  W III roku duszpasterskim 2021/22, który rozpoczynamy od pierwszej niedzieli Adwentu 
2021, akcent położony jest na problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej.
Hasło tego roku, „Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebra-
nym przy eucharystycznym stole. 

2W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Ona pierwsza odpowiedziała Bogu 
fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim. Każdego dnia 

zachęcamy do uczestniczenia w porannej Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej roratami. Roraty 
codziennie za wyjątkiem niedzieli o godz. 6.30. Ruszamy w adwentową podróż roku Pańskiego 2021. Towarzyszyć 
nam będzie przewodnik nazwany GPS Gabriel. Prowadzi Skutecznie! Trudno tego nie wiedzieć, jeśli zna się historię 
biblijną i wszystkie meandry historii biblijnych postaci. A że syndromem współczesności jest słuchanie w drodze 
głosu polecającego „skręć w prawo”, „zawróć, o ile to możliwe” – czemu by tego nie wykorzystać? Zapraszamy 
wszystkich: dorosłych, młodzież, dzieci. Zgodnie z tradycją przynieśmy lampiony roratne.

3Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcamy do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania 
swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępowaniem, relacjami. Szczególną okazją 

do tego będą rekolekcje adwentowe w dniach 12 do 14 grudnia. Już teraz zaplanujmy ten czas. 

4Jutro, 29 listopada rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. O godz. 17.00 Różaniec w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci i przygotowanie do 

duchowej adopcji dziecka poczętego. 

5W pierwszym tygodniu grudnia przypadają: pierwszy czwartek miesiąca - modlitwa za kapłanów i o nowe, 
święte i liczne powołania do służby Bożej; pierwszy piątek to dzień pokutny - wynagrodzenie za zniewagi 

wobec Najśw. Sakramentu, całodzienna adoracja i okazja do spowiedzi od 15.30, potem Msza św. dla dzieci i 
młodzieży o g. 16:00, przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach, po wieczornej Mszy św. akt 
wynagrodzenia i zawierzenia Najśw. Sercu Pana Jezusa; pierwsza sobota - dzień Niepokalanego Serca Maryi - 
wieczorem nabożeństwo pierwszosobotnie.

6Drugą niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. 
Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej 

solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszek po wyjściu z kościoła. 

7Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny będziemy obchodzić w środę, 8 grudnia. Msze 
św. o godzinie: 6.30; 8:00; 10:00 i 17:30.  Pragniemy zaprosić do duchowej adopcji dziecka poczętego. Osoby, 

które chciałyby objąć modlitwą dziecko poczęte i jego rodziców, deklarację takiej modlitwy będą mogły złożyć 
na Mszy Świętej o godzinie 17.30.

8 Opłatki poświęcone w naszej Bazylice roznosi Pan Stanisław, kościelny. Bóg zapłać tym, którzy przyjmują 
opłatek z Parafii, a jeżeli składają przy tej okazji ofiarę, przeznaczamy ją na dotychczas przeprowadzone i 

trwające prace remontowe, a także na bieżące zobowiązania Parafii.

9 Świece Caritasu na stół wigilijny można już nabyć w zakrystii lub przed kościołem. W tym roku są tylko więk-
sze świece w cenie 15 zł. Dochód zostanie przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom: organizowanie 

kolonii letnich, dofinansowanie leczenia, edukację itp.
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W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy wezwanie 
Chrystusa do czujności: «Czuwajcie (...), bo 

nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie». 
Dalej Chrystus mówi: «bądźcie gotowi, bo w chwili, 
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyj-
dzie» (Mt 24,42.44). To ewangeliczne wezwanie 
do czujności rozbrzmiewa wielokrotnie w liturgii, 
zwłaszcza w okresie Adwentu, który nie jest tylko 
przygotowaniem do Bożego Narodzenia, ale także 
przygotowaniem na ostateczne przyjście Chrystusa 
w chwale na końcu dziejów. Ma ono zatem wymowę 
wybitnie eschatologiczną i wzywa wierzącego, aby 
przeżywał każdy dzień i każdą chwilę w obecności 
Tego, «Który jest, i Który był i Który przychodzi» (Ap 
1,4). Do Niego należy przyszłość świata i człowie-
ka. Na tym polega nasza chrześcijańska nadzieja! 
Gdybyśmy nie żyli w tej perspektywie całe nasze 
bytowanie musiałoby być wyłącznie bytowaniem 
ku śmierci.
Chrystus jest naszym Odkupicielem: Redemptor 
mundi et Redemptor hominis — Odkupicielem świa-
ta i człowieka. Przyszedł na świat, ażeby pomóc 
nam przekroczyć ten próg bramy życia, «Bramy 
świętej», którą jest On sam.
Musimy mieć zawsze przed oczyma tę pocieszającą 
prawdę, gdy podążamy w pielgrzymce ku Wielkiemu 
Jubileuszowi. To ona bowiem jest ostateczną racją 
tej radości, do której wzywa nas dzisiejsza liturgia: 
«Idźmy z radością na spotkanie Pana». Wierząc w 
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, 
wierzymy przez Niego w ciała zmartwychwstanie i 
żywot wieczny. [...]

Jan Paweł II - Msza św. w I Niedzielę Adwentu. 29 XI 1998

Jak jest dzisiaj? Jakie znaczenie ma Adwent dla życia 
duchowego chrześcijanina przełomu wieków i tysiąc-
leci? Jakie znaczenie ma to adwentowe oczekiwanie 
dla życia duchowego chrześcijanina?

Czas Adwentu jest wyjątkową okazją do przebudzenia 
duchowego chrześcijanina. To jest dogodny czas do 

nazwania w sobie pewnych tęsknot za Jezusem Chrystu-
sem, które mogły zostać zagłuszone przez sprawy co-
dzienne. Jest to również szansa, aby spojrzeć na siebie 
przez pryzmat swojego serca, czyli tego, co w nas naj-
głębsze, a czego tak często nie chcemy uwzględniać. Ale 
to także dobra chwila, aby zapytać: czy nie przypisałem 
sobie samemu monopolu na pojmowanie życia, rozumie-
nie Kościoła, a nawet samego Jezusa Chrystusa?
Jakie zadania ludzie mogliby postawić sobie na czas 
Adwentu?
Jest to swoiste zmaganie się z cza-
sem. I można tutaj postawić przed 
sobą takie zadania, które odnosiłyby 
się do czasu. Dobrze jest w tym okre-
sie dokonać oceny wykorzystania 
czasu kończącego się roku kalenda-
rzowego. Jaki to był czas? Co doko-
nało się w mijającym roku? Warto za-
planować sobie czas na rok najbliższy, 
jeśli będzie nam dany. W planowaniu 
czasu każdy powinien uwzględnić 
swoją sytuację 
życiową, aby 
to planowanie 
o d p o w i e d -
nio rozłożyć, 
z różnymi akcentami, aby zatroszczyć się o obecność 
Boga w swoim życiu. Jest to czas aby swoje życie skie-
rować w stronę Boga, który przychodzi – jest to swoiste 
oczekiwanie na nadchodzącego wyczekiwanego gościa.
W czasie adwentu powinna dominować radosna nadzie-
ja. Kościół, bowiem poprzez liturgię tego okresu budzi w 
nas uczucia nadziei, tęsknoty i radosnego oczekiwania. 
Od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia akcento-
wany jest eschatologiczny charakter tego okresu. Nasze 
spojrzenie jest skierowane na drugie przyjście Chrystusa 
w chwale.
Druga część zaczyna się 17 grudnia i kończy w Wigilię 
Narodzenia Pańskiego. Tutaj główny akcent liturgii jest 
położony na pierwsze przyjście Chrystusa w Jego naro-
dzeniu w Betlejem.
Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem radości. 
Jakkolwiek przygotowanie na przyjście Pana polega na 
oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat litur-
gicznych, to jednak pokuta jest przepełniona radością. 
Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest ocze-
kiwaniem.
Adwent nie ma charakteru pokutnego w takim samym 
sensie jak Wielki Post. Jest jednak również czasem na-

Idźmy z radością  
na spotkanie Pana

O ZNACZENIU ADWENTU 
W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA!
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ŚW. AMBROŻYwrócenia i pokuty. Teksty biblijne czytane w tym okresie 
wzywają nas do pokuty, nawrócenia, odnowy. Adwent 
jest czasem wielkiego oczekiwania na Chrystusa, ocze-
kiwania na Boże Narodzenie, na Jego wejście do nasze-
go codziennego życia.
Do adwentowych zwyczajów religijnych należą:
Roraty – Tak nazywa się Msza święta ku czci Najświęt-
szej Maryi Panny, odprawiana przez cały okres adwentu 
w dni powszednie. Najstarsze ślady odprawianej w Polsce 
Mszy świętej roratnej sięgają XII wieku. W wieku XVI rora-
ty były już znane w całej Polsce. Zapalanie świecy roratnej 
w czasie Mszy świętej roratnej – jest ona biała, ozdobiona 
białą lub niebieską wstążką jest symbolem Maryi, która 
podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschód słońca, jak 
Ona poprzedziła przyjście Jezusa.

Dobre uczynki adwentowe – Poboż-
ni katolicy wiedzieli, że trzeba przed 
Panem stanąć z dobrymi uczynkami, 
dlatego starano się podczas Adwentu 
wzajemnie sobie pomagać, szcze-
gólnie ludziom starszym i biednym. 
Pięknym zwyczajem była we wsi tzw. 
szara godzina. Pod wieczór, gdy już 
skończono codzienne zajęcia gospo-
darskie, gdy robiło się szaro, coraz 
ciemniej, wszyscy domownicy: dziad-
kowie, rodzice, dzieci, zbierali się w 

kuchni, najle-
piej w pobli-
żu płyty. Nie 
palono jesz-
cze lampy. 

Rozważano w ciszy swoje życie, zastanawiając się nad 
nim, nie brakowało też cichej modlitwy. Starsi, szczegól-
nie dziadkowie opowiadali dzieciom, wnukom, jak było 
dawniej, jakie były tradycje, zwyczaje; przypominali też 
dzieje naszej Ojczyzny.
Wspólna modlitwa adwentowa – Dawniej cały Adwent 
starano się przeżywać we wspólnocie nie tylko rodzinnej, 
ale też i sąsiedzkiej. Gromadzono się by wspólnie odma-
wiać modlitwę różańcową, śpiewać pieśni adwentowe, 
a także pieśni o tematyce obyczajowej, które wzywały 
do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. Czytano 
Pismo Święte, żywoty świętych i książki budujące wiarę.
Wieniec adwentowy – Na zielonym wieńcu umieszcza 
się 4 świece. Cała rodzina gromadząc się w niedzielny 
wieczór przy wspólnej modlitwie zapala kolejne świece 
jako znak czuwania i gotowości na przyjście Chrystusa. 
Wieniec adwentowy ustawia się także w kościołach, aby 
przypominał o mijającym czasie adwentu. [...]
Adwent to czas, w którym powinniśmy się zastanowić 
nad naszym postępowaniem. Nad tym co robimy źle, nad 
tym czego nie robimy, a powinniśmy w imię miłości Boga 
i bliźniego. Właśnie teraz jest na to doskonała okazja.

(za www.niedziela.pl)

Powszechnie uznawany za patrona pszczelarzy jest 
Święty Ambroży – biskup Mediolanu, urodzony w 339 
r. w Trewirze, gdzie jego ojciec był prefektem. Ukończył 
studia w Rzymie. 
W Mediolanie pełnił funkcję guwernera Ligurii i Aemilii. 
Po śmierci biskupa Aussentiusza, lud wybrał Ambrożego 
biskupem Mediolanu. Dzień 7 grudnia wiąże się z przy-
jęciem przez niego w 374 r. sakry biskupiej. 
O związku św. Ambrożego z pszczołami, obok rozpraw 
o pszczołach które pisał, zadecydował znamienny fakt 
– który stał się legendą. Ambroży będąc małym chłop-
cem, zasnął w ogrodzie ojca. Nadleciał rój pszczół, któ-
ry osiadł na Ambrożym, kilka pszczół weszło do jego 
otwartych we śnie ust, ale żadna pszczoła go nie użą-
dliła. Uznano to za dobrą wróżbę i przepowiadano, że 
Ambroży będzie wspaniałym mówcą. Tak się też stało, 
a z tego powodu Ambroży otrzymał przydomek „doctor 
mellifluxus” – doktor miodopłynny. W rozprawach, św. 
Ambroży porównywał Kościół z ulem, a chrześcijanina z 
pszczołą – wierną ulowi i pilnie pracującą. Portret św. 
Ambrożego wyobraża świętego jako biskupa, z atrybu-
tami: w prawej dłoni pastorał, a w lewej trzyma „kószkę” 
– ul słomiany, na której widnieje napis: „intusabundans” 
– wewnątrz obfitość. Słowa te należy rozumieć szerzej, 
niż tylko domniemanie obfitości miodu w ulu, znaczą, 
że w rodzinie pszczelej obfitością jest ład, pracowitość, 
szacunek do matki pszczelej, która zapewnia rozmnaża-
nie i przetrwanie rodziny. Oznacza też prawość w myśle-
niu i działaniu dla wspólnego dobra. To ważne i zawsze 
aktualne przesłanie do ludzi. Eugeniusz

O ZNACZENIU ADWENTU 
W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA!

PATRON PSZCZELARZY
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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:
UAdam Gryguć, l.36, Sejny, 01/11/2021
UJózef Racis, l. 70, Sejny, 04/11/2021
UEugenia Kubrak, l. 66, Kielczany, 06/11/2021
UIrena Kozłowska, l. 68, Sejny, 07/11/2021
UWincenty Rapczyński, l. 84, Sumowo, 08/11/2021
UJerzy Andrulewicz, l. 87, Sejny, 08/11/2021
UJanina Bałulis, l. 79, Klejwy, 11/11/2021
UGenowefa Jakubowska, l. 84, Sejny, 12/11/2021
UIrena Roszko, l. 93, Sejny, 12/11/2021
UAndrzej Groblewski, l. 59, Sejny, 16/11/2021
UJadwiga Ambrosiewicz, l. 81, Stabieńszczyzna, 17/11/2021
UJanina Sygut, l. 91, Sejny, 17/11/2021
URobert Sikorski, l. 49, Sejny, 18/11/2021
UJan Racis, l. 64, Sejny, 19/11/2021
UAnna Ogórkis, l. 89, Konstantynówka, 20/11/2021

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

Zapowiedzi 
przedślubne:

Michał Jarzembowicz, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza  
i Żaneta Pojawis, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

W OSTATNIM CZASIE :

Kalwejt Jadwiga, Sejny, Emilii Plater
Poźniak Grażyna Czesław, Kolonia Sejny 
Milewska Jadwiga, Sejny, Konarskiego 
Miszkiel Regina, Sejny, Konarskiego
Meyza Ewa, Sejny, Zawadzkiego
Łebska Weronika, Bubele
Bartoszewicz Stefania, Sejny, Pl. Św. Agaty
Kobeldis Teresa, Sejny, Emilii Plater
Fidrych Ryszarda, Sejny, Wojska Polskiego
Żukowska Zofia, Bubele
Maksimowicz Bolesława, Posejny 
Bielak - Schonhardt Bożena, Sejny, Zawadzkiego
Gryguć Marta Stanisław, Sejny, Wileńska 
Pietruszkiewicz Dorota Romuald, Żegary
Fiedorowicz Zofia, Sejny, Zawadzkiego
Milanowscy Regina Henryk, Sejny, Ogrodowa
Żegarscy Grażyna Jan, Sztabinki
Burdyn Barbara Stanisław, Sejny, Grodzińskiego
Misiukanis Renata, Sejny, Parkowa 
Wydro Teresa Marek, Sejny, Konarskiego
Korzecka Helena, Sejny, Zawadzkiego
Trofimiuk Alicja, Sejny, Łąkowa
Bakuła Katarzyna Mirosław, Budziska 
Czakis Ewa Zdzisław, Sejny, Piłsudskiego
Tarasiewicz Bogumiła, Sejny, Konarskiego
Paszkiewicz Maria Marian, Sejny, Wojska Polskiego
Klimaniec Pelagia Eugeniusz, Sejny, Żwirki i Wigury
Przezwicka Katarzyna, Sejny, Konarskiego 
Daniłowicz Zofia, Sejny, Wojska Polskiego
Andruszkiewicz Leokadia, Gryszkańce
Radziwiłko Grażyna Zdzisław, Zawadzkiego
Bałakier Halina, Piłsudskiego

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:
Kalwejt Jadwiga,Emilii Plater 
Sojka Jan,Wojska Polskiego 
Okulanis Aldona,Konarskiego 
Karłowicz Marianna Józef,Konarskiego 
Wichert Halina Stanisław,Mickiewicza 
Kobeldis Teresa,Emilii Plater 
Kuklewicz Anna Witold,Klejwy 
Gryguć Marta Stanisław,Wileńska 
Wydro Teresa Marek,Konarskiego 
Trofimiuk Alicja,Łąkowa 
Burdyn Barbara Stanisław,Grodzińskiego 
Gryziewicz Agnieszka Radosław, 
Konarskiego 
Węgrzynowicz Helena,Kielczany 
Andrukanis Zofia Kazimierz,Świackie 
Andruszkiewicz Leokadia,Gryszkańce
Akcja Katolicka, Sejny

Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 45 ofiarodawców na 
sumę 19 185 zł. Bóg zapłać!
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  28.11-12.12.2021
NIEDZIELA I ADWENTU, 28.11.
07:00 +Józef Bartoszewicz (27 gr.)
08:30 Dziękczynna w 45 r. ślubu Leokadii i Andrzeja 

Dąbrowskich i o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie
10:00 +Halina Palewicz (1 r.)
11:30 Za parafian
11:30 +Dariusz Tomczyk (1 r.)
KRASNOWO 12:00: +Bernard Kobeldis
13:00 LT: +Michalina Biernacka (1 r.)
17:30 +Zofia Sidor (1 r.)
PONIEDZIAŁEK 29.11.
06:30 +Mieczysław +Helena Pachutko +Piotr Czerniawski
08:00 +Józef Radzewicz (6 r.)
08:00 +Marianna Miszkiel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Bartoszewicz (28 gr.)
08:00 +Eugenia Derdzikowska (4mc)
17:30 +Dariusz Tomczyk (1 r.)
17:30 +Józef (10mc) +Daniela Dziemido
17:30 +Józef +Julian +r. Krakowskich +Anna +Leon 

Romanowscy
17:30 +Weronika i Aleksander Sojko
WTOREK 30.11. ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA AP.
06:30 +Jadwiga +Józef Marcinkiewicz
08:00 +Zofia +Maria +Bronisław +r. Romańskich
08:00 O bł. Boże, opiekę MB, zdrowie dla Stanisławy 

Ignatowicz
08:00 +Leokadia (1 r.) +Stanisław Łołka +Waleria +Dariusz 

Dębowscy
08:00 +Aldona Wołyniec (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Bartoszewicz (29 gr.)
17:30 +Zygmunt Rzeniecki
17:30 +Janina Kluza
17:30 +Janina Jasiewicz (1 r.) +Olgierd (4 r.)
17:30 +Stefan Bućkun (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA 1.12.
06:30 +Artur Panczenko (9mc)
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodziny
08:00 +Anna +Stanisław +Franciszek +r. Turowiczów
08:00 +Józef Bartoszewicz (30 gr.)
17:30 +Józefa Letkiewicz (6mc)
17:30 +Halina Paszkowska (7mc)
17:30 +Maria Łukaszewicz (2 r.) +Zenobia Radziun (9 r.)
17:30 +Michalina Biernacka  (1 gr.)
CZWARTEK 2.12. PIERWSZY MIESIĄCA
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Alicji w 75 r. ur.
08:00 +Antoni +Stanisława Budowicz
08:00 +Władysława Cichanowicz (4 r.) +r. Rutkowskich i Waluś
08:00 +Jadwiga +Tomasz +Józef Harackiewicz
08:00 +Franciszek +Weronika Paszkiewicz +Józef 

Korzeniecki
08:00 +Franciszek Sawicki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Władysława Sznejkowska (13 r.)
17:30 +Krzysztof Siniło (3 r.)
17:30 +Michalina Biernacka  (2 gr.)
PIĄTEK 3 GRUDNIA 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 +Alojzy Misiukanis (10 mc)
08:00 +Konstanty (2 r.) +r. Klukińskich
08:00 +Michalina Biernacka  (3 gr.)
16:00 +Ryszard Żynda (4 mc)
17:30 +Bronisława Palewicz (1 r.)
17:30 +Bronisława Michałkiewicz (14 r.)
17:30 +Michalina Gilis +Józef Popiel +rodzice +r. 

Lewkiewicz
SOBOTA 4.12. PIERWSZA MIESIĄCA
06:30 +Aniela Gilis
08:00 +Weronika Klucznik (1 r.)
08:00 +Antoni Budowicz
08:00 +Helena Szyryńska (1 r.)
08:00 +Anna Maciukanis (1 r.)
11:00 CHRZEST: Wiktoria Selwent
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla S. Barbary w dniu 

imienin
17:30 +Paweł Forencewicz (5mc)
17:30 +Biruta Paszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Michalina Biernacka  (4 gr.)
NIEDZIELA II ADWENTU, 5.12.
07:00 +Helena Szafranko +Stanisław Andruszkiewicz
08:30 +Wiesław Kalwejt (13 r.)
10:00 +Leokadia Łebkowska
11:30 Za Parafian
KRASNOWO 12:00: Za dusze w czyśćcu cierpiące
13:00 LT: +Michalina Biernacka  (5 gr.)
17:30 +Paweł +r. Koneszko i Kućmierz
PONIEDZIAŁEK 6.12.
06:30 +Ignacy +Jadwiga +Czesława +Jadwiga +Piotr +r. 

Durtan
08:00 +Janina Kaszkiel (8 r.) +Leokadia
08:00 +Henryk +r. Jaruszewiczów
08:00 +Anatolia Jamiołkowska
17:30 +Zofia (25 r.) +Stefan +Ryszard Radziwiłko
17:30 +Alfons Dziemian i rodzice
17:30 +Adam Gryguć (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Michalina Biernacka  (6 gr.)
WTOREK 7.12.
06:30 +Anna +Piotr +Katarzyna +Józef Łukowscy +Anna 

+Andrzej Milewscy
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i Czesława 

Ogórkisów
08:00 +Zofia Okulanis (1 r.)
08:00 +r. Ogórkis
08:00 +Józef Miszkiel (4mc)
17:30 +Eugenia Stankiewicz (7mc)
17:30 +Jan Milewski (2 r.)
17:30 +Eugenia Kubrak (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Michalina Biernacka  (7 gr.)
ŚRODA 8.12. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
06:30 +Marianna +Stanisław +Tadeusz +Robert +Stanisław 

+r. Czeszkiewiczów
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jana Masianisa w 

80 r. urodz.
08:00 +Kazimierz +Natalia +Helena +Kazimierz +Weronika 

+r. Wilkielów i Tałandzisów
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08:00 +Maryla +Maria +Stanisław Rosińscy +Stanisław 
Rugienis

08:00 +Genowefa Nazaruk (38 r.)
10:00 +Michalina Biernacka  (8 gr.)
17:30 +Stanisław Grzędziński (11 r.)
17:30 +Leokadia +Józef Jodango +Jan Mackiewicz
17:30 +Józef Racis (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK 9.12.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Leokadia +Karol Jarzębowicz i rodzice
08:00 +Teresa +Jan Misiukiewicz
08:00 +Michalina Biernacka  (9 gr.)
17:30 +Edward +Marianna Gasińscy
17:30 +Aleksandra Dziemitko
17:30 +Grzegorz Ruszczewski
17:30 +Karol Hodel
PIĄTEK 10.12.2021
06:30 +Bolesław Małkiński (24 r.)
08:00 +Stanisław (5 r.) +Henryka (24 r.) Abramowicz i 

rodzice
08:00 +Urszula Dejnerowicz
08:00 +Michalina Biernacka  (10 gr.)

17:30 za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TVTRWAM i 
Koło RM z naszej Parafii

17:30 +Józef Szczerbiński (1 r.)
17:30 +Andrzej (3 r.) +Regina (2 r.) Krzemińscy
17:30 +Wincenty Rapczyński (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA 11.12.2021
06:30 +Jan Malujonis
08:00 +Stanisław Sznejkowski (1 r.)
08:00 +Adela +Stanisław Krakowscy +r. Wołyńców
08:00 +Michalina Biernacka  (11 gr.)
08:00 +Janina Waszkiewicz (6mc)
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marty Sokołow-

skiej w 50 r. urodz.
17:30 +Władysław +r. Zdancewiczów
17:30 +Henryk (20 r.) +r. Szoka
17:30 +Jerzy Andrulewicz (miesiąc od pogrzebu)
NIEDZIELA III ADWENTU, 12.12. REKOLEKCJE
07:00 +Anna (4 r.) +Jan (53 r.) Grabowscy
08:30 +Jerzy +r. Sikorskich
10:00 +Alicja Paszkiewicz +Natalia
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Michalina Biernacka  (12 gr.)
17:30 +Jadwiga Dubowska (10 r.) i rodzice

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 (CIĄG DALSZY)

Prezentujemy tematy dziesięciu spotkań Zespołów Synodalnych, a 
jednocześnie pytania do refleksji, dyskusji, pomocnych do wycią-
gnięcia wniosków. Dzisiaj dalszy ciąg tematów. Przyjrzyjmy się im:
6. DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, ale umożliwia 
także wzajemne zrozumienie. W jakim stopniu różne osoby 
w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog? 
Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokal-
nym? W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami 
sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, 
stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.? W jaki sposób 
są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności? 
Na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie 
powinniśmy zwrócić większą uwagę? Jakie doświadczenia 
dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami 
innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej? W jaki spo-
sób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji 
społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społe-
czeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?
7. EKUMENIZM
Dialog między chrześcijanami różnych wyznań, zjedno-
czonymi przez jeden chrzest, zajmuje szczególne miejsce 
na drodze synodalnej. Jakie relacje ma nasza wspólnota 
kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i 
wyznań? Co nas łączy i jak razem podążamy? Jakie owoce 
przyniosło nam wspólne podążanie? Jakie są trudności? 
Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu 
naprzód?

8. WŁADZA I UCZESTNICTWO
Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i 
współodpowiedzialnym. W jaki sposób nasza wspólnota 
kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do 
ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć? W jaki sposób 
sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Ko-
ściele lokalnym? W jaki sposób praca zespołowa i współ-
odpowiedzialność są realizowane w praktyce? W jaki 
sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje? Jak 
są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich? Czy 
mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie 
lokalnym? Jak funkcjonują organizmy synodalne na pozio-
mie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach 
i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)? Jak możemy promo-
wać bardziej synodalne podejście w naszym uczestnictwie 
i przewodzeniu?
9. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
W stylu synodalnym podejmujemy decyzje poprzez rozezna-
wanie tego, co Duch Święty mówi przez całą naszą wspólno-
tę. Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu de-
cyzji? Jak je można ulepszyć? Jak krzewimy branie udziału 
w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych? 
Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam 
słuchać całego Ludu Bożego? Jaki jest związek między 
konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy 
w praktyce? Jakich narzędzi i procedur używamy, aby pro-
mować przejrzystość i możliwość rozliczenia? Jak możemy 
wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym?
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Matka Boska Łaskawa 
nawiedziła Sejny 13-19.11.2021

Kopia cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej „Łamiącej strzały” z Warszawy nawiedziła naszą Parafię w dniach 13 - 19 listopada 
2021 roku. Intencją Nawiedzenia była modlitwa o uwolnienie nas od pandemii koronawirusa a także modlitwa o uzdrowienie sytu-
acji na wschodniej granicy. Głównym punktem Nawiedzenia była procesja z Obrazem Matki Bożej Łaskawej przez nasze miasto i 
modlitwa różańcowa w powyższych intencjach. Obraz przybył do nas z inicjatywy Pani Anny Siebert, która poznała Panie Ewę Sto-
rożyńską i Anetę Ciężarek, opiekunki Obrazu. Pani Ewa, autorka kilku książek o roli Matki Bożej Łaskawej w historii naszej Ojczyzny, 
zwłaszcza w czasach zarazy a także w Bitwie Warszawskiej 1920 roku opowiedziała o historii Obrazu i Cudzie nad Wisłą. 

Foto: Emilia Gryguć, KSM
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Święta Barbara

Uważni czytelnicy „Siewcy” zauważą, że to już 
drugi wizerunek świętej Barbary prezentowa-

ny na łamach sejneńskiego dwutygodnika. Kiedy w 
końcu udało mi się zdobyć pierwszy wizerunek św. 
Barbary - patronki mojej żony, usłyszałem z jej ust: 
„Bardzo się cieszę ale czy nie było ładniejszej? Ta ma 
taką surową i zasadniczą twarz”. Ze zdaniem żony 
szczególnie w kwestiach estetycznych się nie dysku-
tuje. I tak oto do mojej kolekcji trafiła prezentowana 
dziś praca przedstawiająca 
kolejny wizerunek świętej z 
Nikomedii. Tym razem ob-
raz pochodzi najprawdopo-
dobniej z żywieckiej szkoły 
malarskiej i jest jednym z 
piękniejszych przedstawień 
św. Barbary w polskim XIX 
wiecznym malarstwie ce-
chowym. Strój żywiecki od 
dawna wyróżniał się i za-
chwycał swoją okazałością, 
bogactwem zdobień tiulo-
wych haftów i różnobarw-
nością adamaszkowych 
spódnic. Stroje mieszczek 
żywieckich uważane były 
za jedne z najbogatszych 
i najpiękniejszych. Nasza 
żywiecka św. Barbara ma 
szyję ozdobioną tiulową 
kryzą, pięknie haftowaną 
i ułożoną w kontrafałdy 
opadające na ramiona. 
Spod niebieskiej sukni widać ręce przyozdobione 
tiulowymi i koronkowymi rękawami zakończonymi 
ozdobnymi bransoletkami. Jak przystało na osobę 
wysoko urodzoną, szyję świętej zdobią korale a na 
głowie ma koronę lub diadem. Zgodnie z żywieckim 
kanonem kobiecego piękna i szyku, św. Barbara ma 
pięknie upięte długie włosy z długim warkoczem. 
Całość ubioru uzupełnia zdobny pas oraz broszka na 
piersiach. W ten właśnie sposób, zgodny z żywieckim 

kanonem piękna jest przedstawiona dzisiejsza świę-
ta. Dla współczesnych jest to również źródło wiedzy 
o kulturze i specyfice XIX wiecznej Żywiecczyzny.
Niezależnie od specyfiki kobiecego stroju pozostałe 
elementy obrazu są jak najbardziej kanoniczne. W 
prawej ręce święta trzyma palemkę będącą symbo-
lem męczeństwa. Miecz oparty o rękę jest oczywiście 
symbolem okrutnej śmierci z rąk ojca. W lewej ręce 
ukazany jest piękny kielich eucharystyczny wraz z 

hostią. Hostia ma namalo-
wany chrystogram i promie-
niuje boskim światłem. W 
tle widzimy wieżę, w której 
więziona była Barbara. 
Wieża ma nieprzypadkowo 
trzy okna symbolizujące 
Trójcę Świętą.
Na koniec warto powrócić 
do samej świętej. Współ-
czesna tradycja przypisała 
świętą do zawodu górnika. 
Jest to o tyle prawdziwe, że 
św. Barbara jest patronką 
dobrej śmierci, a więc czczo-
ną przez osoby wykonujące 
niebezpieczny zawód. Dziś 
już nie pamiętamy, że w 
XIX wiecznej Warszawie 
zwyczajem było budowanie 
łodzi z wizerunkiem św. Bar-
bary, bo bez „Barbarki” nikt 
nie wypływał na wodę. Po-
dobnie na Pomorzu rybacy i 

marynarze prosili o ochronę, obfite łowy i szczęśliwy 
powrót do domu do czego nawiązuje znane na Po-
morzu przysłowie: „Barbara święta o wodnikach 
pamięta”. Pamiętajmy jednak o najważniejszym, 
dobra śmierć oznacza możliwość załatwienia spraw 
doczesnych, pojednanie z bliskimi, w końcu możli-
wość spowiedzi i przyjęcia sakramentów świętych.

   Marcin Błaszczyk


