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Krzyż w rozumieniu chrześcijan jest „nade 
wszystko święty”, bo przeniknięty sprawą zba-
wienia człowieka, które dokonane zostało przez 
Jednorodzonego Syna Bożego. I to stanowi 
rdzeń prawdy  o tajemnicy krzyża. Fundamental-
ny jest fakt spełnienia się na krzyżu przeogrom-
nej, nieskończonej miłości Boga – Człowieka 
do rodzaju ludzkiego. Miłość ta posiadała osta-

teczną pieczęć niezawodności – bezgraniczne 
cierpienie zwieńczone śmiercią. Prawdę o tym 

zapowie sam Chrystus w lapidarnym stwier-
dzeniu: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” 
(por J 15,13).
Krzyż, będąc narzędziem zbawienia człowieka 
przez Boga samego, jest również koronnym, 
choć milczącym świadkiem Jego nieskończonej 
miłości do człowieka. 
Z tą pierwszą prawdą o krzyżu nierozłącznie 
związana jest prawda druga misterium iniquita-
tis (misterium nieprawości) – tajemnica grzechu 
i ludzkiego zła, wisząca nad ludzkością od pra-
ojca Adama aż do tego wiekopomnego Wielkie-
go Piątku na Górze Kalwarii i wydarzenia, które 
dokonało się na Chrystusowym krzyżu. Konse-
kwencją grzechu człowieka i konfliktu z Bogiem 
była kara, której tragicznym dopełnieniem mia-
ła być pogrążająca świat śmierć.
Śmierć Chrystusa na krzyży oraz jej cierpie-

nie przekreślały przede  wszystkim tragiczną 
perspektywę wiekuistej  katastrofy człowieka, 
otwierając  przed pogrążoną w grzechu ludzko-
ścią perspektywę uwolnienia jej od ciążącej na 
niej winy.

Z książki: Krzyż Polski tom 2 Przybytek Pański

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
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 Twymi drogami.

12.09  J 14,27-31a Codzienność może przynosić nam wiele niepokojów. Dlatego potrzebujemy, Aby 
w naszych sercach nieustannie rozbrzmiewało zapewnienie Jezusa o tym, że On przynosi nam pokój. 

17.09  J 15,1-8 Pragnę, aby życie moje przyniosło dobre owoce. Lecz to możliwe jest tylko wtedy, gdy trwam 
w jedności z Jezusem. Panie, nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. Tylko w Tobie jest źródło umocnienia. 

21.09  J 19,25-27 Maryjo, dziękuję Ci za to, że Ty jako pierwsza jesteś w stanie dostrzec potrzeby czło-
wieka. Pomagaj mi rozumieć, że jedyne, czego potrzebuję w swoim życiu, to obecności Jezusa i Ciebie.

PRAWDY WIARY

Drzewo 
najszlachetniejsze
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Mk 9,30-37

Jezus i Jego uczniowie 
podróżowali przez Ga-

lileę. On jednak nie chciał, 
żeby kto wiedział o tym. 
Pouczał bowiem swoich 

uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 
ludzi. Ci Go zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwsta-
nie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. 
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu zapytał ich: 
«O czym rozprawialiście w drodze?». Lecz oni milczeli, 
w drodze bowiem posprzeczali się między sobą, oto, kto 
z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu 
i  rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął 
dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy ramionami, rzekł 
do nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, 
Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, 
lecz tego, który Mnie posłał». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Trzeba czuwać nad tym, co się kryje w sercu człowieka 
skażonym zarzewiem grzechu. Oto ludzie najbliżsi Chry-

stusa, Apostołowie, „sprzeczają się między sobą o to, kto z 
nich jest największy” w „królestwie”, które On przyszedł głosić. 
Nawiązując do tego sporu, Chrystus poucza uczniów, jak 
należy sprawować władzę w Kościele, a także czym powinien 
być Kościół, który ma nie panować lecz służyć. Siebie samego 
stawia za wzór w wypełnianiu misji budowania Królestwa 
Bożego i zakładania Kościoła, którego jest Głową i najwyż-
szym przywódcą, albowiem nie przyszedł aby Mu służono, 
lecz aby służyć; nie narzuca się, lecz służy z miłości, gotów 
nawet oddać swoje życie. Taki właśnie jest Jego sposób 
bycia pierwszym. Homilia 18 IX 1988

Jezus udał się ze swo-
imi uczniami do wio-

sek pod Cezareą Filipowa. 
W drodze pytał uczniów: 
«Za kogo uważają mnie 

ludzie?». Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni 
za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich 
zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie ?». Odpowiedział Mu 
Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem». Wtedy surowo im przykazał, 
żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn 
Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez 
straszyć arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie 
zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił 
zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i 
zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych 
uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, 
bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie». Potem 
przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł 
im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo 
kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 
życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Chrystus jest Mesjaszem, który nie mieści się w żadnych 
schematach i unika wszelkiego rozgłosu, nie można Go 

„rozumieć” przy pomocy logiki sukcesu i władzy, jaką świat 
stosuje często, oceniając skuteczność swoich planów i dzia-
łań. Aby iść za takim Nauczycielem, trzeba mieć odwagę 
zdecydowanie powiedzieć „tak” na Jego powołanie: „Jeśli 
kto chce iść na Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Te słowa 
wyrażają cały radykalizm wyboru, którego nie można odłożyć 
na później ani odwołać. Jest to trudny wymóg; te słowa 
Jezusa do dziś są zgorszeniem i głupstwem. Ale to właśnie 
z nimi trzeba się zmierzyć. Katecheza, 7.1.1987

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 12.09.2021 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 19.09.2021

Mk 8,27-35
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Kalendarz Liturgiczny

Moja pielgrzymka do Santiago de Compostela 
okazała się dobrą – choć także niekiedy 

mozolną drogą. Trwała 10 dni, w ciągu których 
przemierzyłem 310 kilometrów, dźwigając 8 – 
kilogramowy plecak. To jednak 
wyłącznie suche liczby. Camino 
nie jest zwykłą turystyczną tra-
są, którą można określić jedynie 
miarą dni czy kilometrów, w każ-
dym razie nie byłby to jej pełny 
obraz. Na tę drogę składają się 
także podejmowane wyrzecze-
nia, zmagania z aurą, pozna-
wanie i przełamywanie wła-
snych ograniczeń, odmówione 
dziesiątki Różańca… A także 
– a może przede wszystkim – 
spotkania na szlaku ludzie, ich 
życzliwe gesty i opowiadane 
przez nich inspirujące historie. 
Pielgrzymi przemierzający pątnicze ścieżki są 
jak krew płynąca w organizmie – sprawiają, że 
szlak nieustannie tętni życiem. 
O samej trasie, jej wielowiekowej tradycji, legen-
dom w które obrosła, można by pisać rozprawy 
doktorskie. Camino de Santiago jest unikatowym 
dziedzictwem, w którym bogactwo kulturowe i 
krajobrazowe i oczywiście duchowe przeplatają 
się ze sobą. Oznaczone żółtymi strzałkami szlaki 

spotykamy nie tylko w Hiszpanii (gdzie znajdują 
się najbardziej znane i popularne trasy: Camino 
Frances, Camino Portugues, Camino Primitivo, 
Camino Ingles, Via de la Plata… ale również w 

całej Europie. Nie ma w tym nic dziwnego – San-
tiago de Compostela było jednym z trzech (obok 
Rzymu i Jerozolimy) największych ośrodków pąt-
niczych średniowiecznej Europy. Jedną z tradycji 
było rozpoczęcie pielgrzymki do Santiago z progu 
własnego domu. Niektórzy pielgrzymi praktykują 
ten zwyczaj do dziś.

Pierwszy fragment przeżyć opisanej pielgrzymki.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 12.09
Słowo Boże: Iz 50,5-9a; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35;
PONIEDZIAŁEK 13.09   ŚW. JANA CHRYZOSTOMA
Słowo Boże: 1 Tm 2,1-8; Łk 7,1-10;
WTOREK 14.09   ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Słowo Boże: Lb 21,4b-9; Flp 2,6-11; J 3,13-17;
ŚRODA 15.09   NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
Słowo Boże: Hbr 5,7-9; J 19,25-27; Łk 2,33-35;
CZWARTEK 16.09   ŚW. KORNELIUSZA I CYPRIANA
Słowo Boże: 1 Tm 4,12-16; Łk 7,36-50;
PIĄTEK 17.09   ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO
Słowo Boże: 1 Tm 6,2c-12; Łk 8,1-3;
SOBOTA 18.09   ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Słowo Boże: Mdr 4,7-15; Łk 2,41-52;

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 19.09
Słowo Boże: Mdr 2,12.17-20; Mk 9,30-37;
PONIEDZIAŁEK 20.09  ŚW. ANDRZEJA KIM TAEGON I TOWARZYSZY
Słowo Boże: Ezd 1,1-6; Łk 8,16-18;
WTOREK 21.09   ŚW. MATEUSZA
Słowo Boże: Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13;
ŚRODA 22.09
Słowo Boże: Ezd 9,5-9; Łk 9,1-6;
CZWARTEK 23.09   ŚW. PIO Z PIETRELCINY
Słowo Boże: Ag 1,1-8; Łk 9,7-9;
PIĄTEK 24.09
Słowo Boże: Ag 1,15b-2,9; Łk 9,18-22;
SOBOTA 25.09
Słowo Boże: Za 2,5-9.14-15a; Łk 9,43b-45;

Bien camino! (Dobrej drogi!) [1]
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Dzisiaj uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i siostry Róży Czackiej ze 
Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, założycielki Zakładu dla Niewidomych z Lasek pod Warszawą. 

Uroczystość ma miejsce w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godz. 12:00. Telewizja Polska w programie 1 
będzie transmitować, więc możemy duchowo łączyć się z uczestnikami tej uroczystości.

2Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i 
wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania przyszłych pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, 

które będą je wyróżniały w codzienności. Niech to będzie nie tylko czas szczególnej modlitwy, lecz także okazja do 
refleksji, jakie dajemy świadectwo życia. Nie wolno nam bowiem zapomnieć, że to właśnie świadectwo jest wsparciem 
lub degradacją procesu wychowania, nad którym trudzą się rodzice i wychowawcy.

3 We wtorek, 14 września święto Podwyższenia Krzyża świętego. Krzyż to znak zbawienia – znak mojej wiary. Czy 
za każdym razem, gdy go czynię, robię to z pełną świadomością? Wobec profanacji krzyża w wielu miejscach 

świata powinienem się zastanowić nad tym, jakie miejsce w moim życiu zajmuje Chrystusowy krzyż – znak zbawienia 
i zwycięstwa. Czy w moim domu, miejscu pracy jest dla niego godne miejsce? Msze św. 6.30; 8.00; 17.30 z adoracją 
relikwii Krzyża Świętego.

4Dożynki dekanalno-powiatowe będziemy przeżywać w przyszłą niedzielę: o godz. 10.00 - Msza św. dziękczynna, 
a druga część będzie na sejneńskim targowisku. Będziemy łamać się chlebem upieczonym z tegorocznej mąki, 

poświęcimy wieńce dożynkowe. Będzie to także dziękczynienie za beatyfikację błogosławionych Stefana Wyszyń-
skiego i Róży Czackiej. Ksiądz Biskup, który będzie przewodniczył tej uroczystości poświęci obrazy św. Jana Pawła 
II i błog. Stefana Wyszyńskiego. Będą umieszczone w prezbiterium naszej bazyliki. 

5 17 września będziemy obchodzili rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 r. Pamiętajmy o tej 
tragicznej karcie historii i módlmy się za wszystkich poległych na Wschodzie w obronie ojczyzny.

6Osoby, które przeżywały 33-dniowe rekolekcje zawierzenia Maryi i zawierzyły swoje życie Matce Bożej w czasie 
odpustu, w niedzielę, 5 września są zaproszone do udziału w Dniu Skupienia Wspólnoty „Przyjaciele Maryi” 22 

września, w środę w Suwałkach, Parafia św. Aleksandra o godz. 17:00, zakończenie około 21:00. Bardzo nam zależy, 
aby wspólnota „Przyjaciele Maryi, która zawiązała się w naszej Parafii mogła się rozwijać i formować duchowo 
obecnych jak i przyszłych Przyjaciół Maryi, dlatego zachęcam, aby wziąć udział w tym dniu skupienia. 

7Narzeczonych, którzy planują w najbliższym czasie zawrzeć sakrament małżeństwa prosimy o udział w katechezie 
przedmałżeńskiej w Wigrach, w ostatni wekend września. Na stronie internetowej znaleźć można bliższe informacje.

8Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na prowadzone remonty: klasztoru podominikańskiego, w ktrym mie-
ścić się będzie Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a także prowadzony remont ogrodzenia naszej 

świątyni. Bóg zapłać również za ofiary złożone dotychczas na monstrancję „Święta Rodzina z liliami”, prezentowaną 
w niedzielę odpustową. 

W najbliższym czasie patronują nam:
– w poniedziałek 13 września – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła;
– w środę 15 września – Najświętsza Maryja Panna Bolesna;
– w czwartek 16 września – święci męczennicy Korneliusz (†253), papież, i Cyprian (†258), biskup, gorliwi duszpasterze i 
obrońcy wiary;
– w piątek 17 września – święty Zygmunt Szczęśny Feliński (1822-1895), arcybiskup warszawski, założyciel Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które od prawie stu lat posługują w Sejnach;
– w sobotę 18 września – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik, patron Polski, dzieci i młodzieży.
– we wtorek 21 września – św. Mateusz (†ok. 60), apostoł i ewangelista;
– w czwartek 23 września – św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, stygmatyk, mistyk, czciciel Eucharystii i Matki Bożej.
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Kościół dzieli z ludźmi naszych czasów owo 
głębokie gorące pragnienie życia pod każ-

dym względem sprawiedliwego. Nie przestaje też 
poddawać uwadze licznych aspektów owej spra-
wiedliwości, o jaką chodzi w życiu ludzi i społe-
czeństw. Świadczy o tym tak bardzo rozbudowana 
na przestrzeni ostatniego wieku dziedzina katolic-
kiej nauki społecznej. W ślad za nauczaniem idzie 
wychowywanie, czyli kształtowanie ludzkich su-
mień w duchu sprawiedliwości, a także poszcze-
gólne inicjatywy, zwłaszcza w dziedzinie apostol-
stwa świeckich, które w tym duchu się rozwijają. 
Trudno wszakże nie zauważyć, iż bardzo często 
programy, które biorą początek w idei sprawiedli-
wości, które mają służyć jej urzeczywistnieniu we 
współżyciu ludzi, ludzkich grup i społeczeństw, 
ulegają w praktyce wypaczeniu. Chociaż więc 
w dalszym ciągu na tę samą ideę sprawiedliwo-
ści się powołują, doświadczenie wskazuje na to, 
że nad sprawiedliwością wzięły górę inne ne-
gatywne siły, takie jak zaciętość, nienawiść czy 
nawet okrucieństwo. Wówczas chęć zniszczenia 
przeciwnika, narzucenia mu całkowitej zależno-
ści, ograniczenia jego wolności, staje się istotnym 
motywem działania; jest to sprzeczne z istotą spra-
wiedliwości, która sama z siebie zmierza do usta-
lenia równości i prawidłowego podziału pomiędzy 
partnerami sporu. 
Wiadomo przecież, że w imię motywów rzekomej 
sprawiedliwości (np. dziejowej czy klasowej) nie-
jednokrotnie niszczy się drugich, zabija, pozba-
wia wolności, wyzbywa z elementarnych ludzkich 
praw. 

Jan Paweł II

Był duszpasterzem. 
Jako duszpasterz 

poszukiwał sposobów 
wprowadzenia Matki Naj-
świętszej w życie jedno-
stek, rodzin, parafii, die-
cezji i narodu. Jeśli sięgał 
po wypowiedzi wysoko 
teologiczne, czynił to w 
celach pastoralnych.
Słowo pierwsze i najważ-
niejsze: maryjność obrał 
jako ważny punkt pro-
gramu w walce o naród 
i Kościół w Polsce.
Oddania się Matce Bo-
żej, poświęcenia się Jej: 
parafii, diecezji, całego 
narodu…, peregryna-
cje, Wielka Nowenna 
przed Milenium Chrztu 
Polski – poderwały naród 
do walki o zachowanie 
własnej tożsamości i do 
obrony wiary. To praw-
dopodobnie największy 
sukces maryjności Pry-
masa. Jego maryjność 
wyprowadziła ludzi na 
drogi, ulice i place. Był 
praktykiem, wiedział 
z historii i widział na własne oczy, że pobożność maryjna 
„chwyta” za serca ludzi tego narodu. Postawił i popierał 
pobożność sanktuariów maryjnych, zwłaszcza na Jasnej 
Górze. Zaproponował nowennę przed Tysiącleciem Chrztu 
Polski, nowennę pod znakiem Maryi; zaproponował sku-
teczne peregrynacje kopii Obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej – te peregrynacje przeorały całą Polskę, nawet 
więcej niż jednokrotnie, , budziły uśpionych, nawracały 
grzeszników, podnosiły na duchu, zachęcały do odwagi 
i obrony wiary…
Słowo drugie: Ksiądz Prymas zaproponował Kościołowi w 
Polsce (chociaż nie tylko tutaj) wielkie akty poświęcenia 
siebie i narodu Matce Bożej.

O MARYJNOŚCI  
SŁUGI BOŻEGO 

STEFANA KARDYNAŁA  
WYSZYŃSKIEGO

Kościół żyje sprawami 
współczesnych ludzi
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 Niedziela  
jest Boża

W 2003 roku Ruch Świa-
tło – Życie celebrował w 
Krościenku 30. Rocznicę 
pierwszego uroczystego 
zawierzenia Ruchu Nie-
pokalanej Matce Kościo-
ła. Jasnogórskie Śluby 
Narodu z 28 sierpnia 
1956 roku. Tekst Jego au-
torstwa: Oddanie Polski 
w macierzyńską niewolę 
Maryi, Matki Kościoła, 
za wolność Kościoła 
Chrystusowego z 3 maja 
1966 roku, a także tekst 
Aktu oddania się Ruchu 
Rodzin Nazaretańskich 
oraz Jana Pawła II. Akt 
oddania z Fatimy z 13 
maja 1982 roku. 
Mamy więc wiele ak-
tów oddania się Matce 
Najświętszej wielkich 
autorów. Łączy je idea 
oddawania, poświęcenia, 
jednak zachowują swoją 
wyraźną specyfikę. Na 
przykład Akt oddania się 
w niewolę Matce Bożej 
św. Ludwika Grigniona 
de Montfort jest aktem 

oddania się Chrystusowi w Maryi. Nie mówi, że chce być 
niewolnikiem Maryi, ale niewolnikiem Chrystusa przez 
Maryję. Dopiero potem zwraca się do Matki Bożej. Prosi 
Ją o wierność Chrystusowi. 
Sługa Boży Kardynał Wyszyński dodaje ideę – za Kościół, 
by bronić Kościoła. Odkrywamy to w oddaniu Polski w ma-
cierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność 
Kościoła Chrystusowego (3 maja 1966). Twierdzi on, że 
Maryja została dana ku obronie naszego narodu i że 
oddajemy za Kościół całą Polskę i wszystko, co Polskę 
stanowi, za wolność Kościoła i za Kościół na całej ziemi.

Skrót artykułu O. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMCONV  
w Rycerzu Niepokalanej 9/2021

O MARYJNOŚCI  
SŁUGI BOŻEGO 

STEFANA KARDYNAŁA  
WYSZYŃSKIEGO

Niedzielna Eucharystia , w której uczestniczy cała 
rodzina, jest fundamentem, centrum życia rodzin-

nego, rodziny chrześcijańskiej. Każda rodzina potrze-
buje domu, a dom powstaje tam, gdzie domownicy się 
kochają. Musi to być miłość wzajemna i stała, która 
łączy wspólnotę Kościoła jest niedzielna Eucharystia. 
Prawdziwą, duchową wspólnotę tworzy ta rodzina, 
która żyje miłością Boga i miłością wzajemną, na 
wzór samego Chrystusa. Eucharystia daje nam świa-
tło jak żyć Ewangelią, w Eucharystii także otrzymuje-
my ciepło łaski Komunii Świętej. Trzeba nam, naszym 
rodzinom nowej zachęty, że niedzielna eucharystia to 
największy skarb, dar, jaki nam Pan Jezus zostawił. 
Do niedzieli trzeba się przygotować, ponieważ zajmu-
je szczególne miejsce w naszym życiu.
Wielu z nas dziś rezygnuje z niedzielnej Mszy świętej, 
spędzając czas na zakupach czy przy telewizorze. 
Rodzice winni dać dobry przykład przeżywania tego 
dnia swoim dzieciom.
Budujmy wspólnotę życia małżeńskiego i rodzinnego. 
Znajdźmy czas dla przyjaciół, czytanie pisma Święte-
go, wspólną modlitwę, a przede wszystkim dla siebie 
i rodziny.
Wiemy doskonale, że niedziela jest najpierw Boża, 
a dopiero potem nasza. Jak Bóg będzie na pierw-
szym miejscu, to niedziela też będzie na właściwym 
miejscu.
Maryjo, Matko łaski bożej uproś u Twojego Syna łaskę 
przemiany naszych rodzin, głębokiej wiary, przeba-
czenia, pojednania, miłości, pokoju, by przeciwsta-
wiły się złu i budowały w naszych rodzinach dobro. 

Jadwiga
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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

28/08/2021 Chodkiewicz Franciszek 
Jacek
29/08/2021 Szczecina Adam
   Waszkiewicz Gabriel

28/08/2021  Maksimowicz Iwona  
 i Kowalski Radosław 

04/09/2021  Nicewicz Anna  
 i Mantiuk Kamil 

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UWojna Magdalena, l. 91, Rynkojeziory, 
25/08/2021
UKorenkiewicz Regina, l. 81, Iwanówka, 

30/08/2021

OFIARODAWCY NA REMONT

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

Zapowiedzi 
przedślubne:
Olszewski Paweł, kawaler, rzymskokatolickie, Suwałki, 
Parafia Suwałki - św. Kazimierza Królewicza  
i Szkarnulis Joanna, panna, rzymskokatolickie, Sejny, 
Parafia Sejny
Domjahn Mateusz, kawaler, rzymskokatolickie, Grzybno, 
Parafia Grzybno - św. Antoniego Padewskiego i Ogórkis 
Agata, panna, rzymskokatolickie, Sejny, Parafia Sejny

W OSTATNIM CZASIE :

Brunejko Dorota Józef, Bubele
Jaśkiewicz Sylwia Jacek, Kolonia Sejny 
Cyruszys Danuta Roman, Sejny, Wojska Polskiego
Karłowicz Angelika Karol, Gawiniańce
Żegarscy Teresa Jerzy, Grudziewszczyzna 
Brunejko Irena Aleksander, Romanowce
Okulanis Aldona, Sejny, Konarskiego
Staniewicz Alicja Tomasz, Sejny, Łąkowa
Sz.P Wydro Paweł, Nowosady 
Ogórkis Grażyna Jan, Sejny, Łąkowa
NZOZ Inter-Med, Chyby Poznań, Szamotulska 
Anonimowo 
Nieszczerzewska Bożena, Sejny, 1 Maja
Strękowski Stanisław, Lasanka 
Wołukanis Krystyna, Sejny, Piłsudskiego
Bartoszewicz Stefania, Sejny, Pl. Św. Agaty 
Milewska Jadwiga, Sejny, Konarskiego
Jodzio Helena Tadeusz, Sejny, Mickiewicza
Maksimowicz Wiesława Adam, Sejny, Strażacka
Ofiara na monstrancję:
Klimaniec Pelagia Eugeniusz, Żwirki i Wigury
Delniccy Ewa Józef, Wojska Polskiego
Ofiaromat:
sierpień 2021 - 3805,00
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  12-26.09.2021
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 12.09.2021
07:00 +Romuald Wasilewski (27 r.)
08:30 +Marianna Milewska +Stanisława +Władysław
10:00 +Zofia Rutkowska (12 r.) +Józef +Daniel Lewkowicz
11:30 Za parafian
KRASNOWO 12:00: Dziękczynna za ocalenie życia z prośbą o 

bł. Boże dla pewnej osoby
13:00 LT: +Michalina Biernacka
13:00 LT: +Józef Żukowski +Wincenty +Konstancja
17:30 +Bernard Misiewicz (12 gr.)
PONIEDZIAŁEK 13.09.2021
06:30 +Grażyna Pieczulis
08:00 +Bernard Misiewicz (13 gr.)
08:00 +Janina +Stanisław Piotrowscy
08:00 +Jan Gliński
17:30 +Romuald Jankowski
17:30 +Eugenia
17:30 +Teresa Rutowicz
17:30 +Eugeniusz Supranowicz (2mc)
WTOREK 14.09.2021
06:30 +Stanisława +Józef +Henryk +r. Sapiega i Molnar
08:00 +Bernard Misiewicz (14 gr.)
08:00 +Jan Rogucki
08:00 +Czesław Orlik (43 r.)
08:00 +Helena Krejczman (11mc) +Witold
17:30 Dziękczynna w 30 r. ślubu Krzysztofa i Edyty Małkiń-

skich i o bł. Boże, opiekę MB na dalsze lata
17:30 +Grażyna Żakowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisław Sznejkowski (9mc)
17:30 +Józef Korzeniecki (7mc)
ŚRODA 15.09.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Bernard Misiewicz (15 gr.)
08:00 +Aleksandra (25 r.) +Aleksander +r. Sadłoniów i 

Stępniów
08:00 +Józef Masianis (13 r.) +Anna +Maria
08:00 +Piotr Żardecki (8mc)
17:30 O bł. Boże i opiekę MB dla Krystiana w 30 r. urodz.
17:30 +Mirosława Chraboł (26 r.)
17:30 +Leokadia +Józef Jodango
17:30 +Marek Sapiega (6 r.)
CZWARTEK 16.09.2021
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii
08:00 +Bernard Misiewicz (16 gr.)
08:00 +Stefan +Stanisław +Grażyna +r. Dąbrowskich
08:00 +Kazimierz Zackiewicz (21 r.)
17:30 +Aleksandra (26 r.) +Józef Niemkiewicz i rodzice
17:30 +Ryszard Miszkiel (4 r.)
17:30 +Józef (9 r.) +r. Sikorskich i Madejskich
17:30 +Jerzy +Jan +Józef +Anna +Maciej +Helena 

+r. Misiukanis
PIĄTEK 17.09.2021
06:30 +Janina Kisielewska (9 mc) +z rodziny
08:00 +Bernard Misiewicz (17 gr.)
08:00 +Mirosław (2 r. )  +r. Ponganisów
08:00 +Eugeniusz Gibas (10mc)
17:30 +Jan Witkowski (10mc)
17:30 +Czesław (10 r.) +r. Twardowskich i Szarejko
17:30 +Maria Ziniewicz (6mc)

SOBOTA 18.09.2021
06:30 +Marianna +Jan +r. Klucznik i Łukaszewicz
08:00 Dziękczynna w 60 rocz. ślubu Stanisława i Stanisławy 

i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie i dla rodziny
08:00 +Bernard Misiewicz (18 gr.)
08:00 +Anna Gilis (6mc)
15:00 O Boże bł. dla Nowożeńców
16:00 O Boże bł. dla Nowożeńców
17:30 O Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla Małgorzaty Święcic-

kiej w 50 rocz. urodzin
17:30 +Józefa (1 r.) +Władysław (3 r.) +Kamińscy
17:30 +Daniela +Jan +r. Kruszyłowiczów, Kubraków, Anzelów
17:30 +Aniela Wiaktor (7mc)
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 19.09.2021
07:00 +Bernard Misiewicz (19 gr.)
08:30 +Zenon Łabanowski (18 r.)
10:00 Dziękczynna za tegoroczne plony i bog. Boże dla 

rolników, ogrodników i sadowników
10:00 +Anna +Lechosław +r. Przezwickich
11:30 Za parafian
11:30 +Kamil Stachurski (1 r.)
KRASNOWO 12:00: +Stefan (13 r.) +Stefania Misiukanis
13:00 LT: +Eugenia +Jan Palanis +Alicja Staśkielunas
17:30 +Józef +Anna +Witold Grudzińscy
PONIEDZIAŁEK 20.09.2021
06:30 +Jadwiga +Władysław Milewscy
08:00 +Bernard Misiewicz (20 gr.)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i miłość w 1 r. ślubu Katarzyny 

i Jacka
08:00 +Kazimierz Andruszkiewicz (5mc)
08:30 EGZEKWIE: +Leokadia Jarzębowicz (10 r.)
17:30 +Wacław +r. Adamowiczów
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz i z rodziny
17:30 +Anna +Wincenty Niewulis +Stanisław Palanis +Rozalia 

Gutowska
WTOREK 21.09.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Adela +Konstanty Stasel
08:00 +Franciszek +Witold Wołukanis
08:00 +Bernard Misiewicz (21 gr.) i (9mc)
17:30 +Daniela Namiotko (5 r.)
17:30 +Franciszek Naumowicz (21 r.)
17:30 +Jerzy Wilkiel (10mc) +Szymon Mazalewski
17:30 +Benedykta Bocheńska (6mc)
ŚRODA 22.09.2021
06:30 +Bernard Misiewicz (22 gr.)
08:00 O Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla Danuty w 80 ur.
08:00 O Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla Justyny i jej dziecka
08:00 +Eugenia Stefańska (11mc)
08:00 +Helena +Aleksander Letkiewicz +Janina +r. Pachuc-

kich i Działakowskich
17:30 +Paweł Forencewicz
17:30 +Jan Budko (2 r.)
17:30 +Sergiusz Mackiewicz i +rodzice
CZWARTEK 23.09.2021
06:30 +Marian Gilas (8mc)
08:00 +Bernard Misiewicz (23 gr.)
08:00 +Barbara (15 r.) +Antoni Trejnowscy
08:00 +Ireneusz Sankowski (5mc)
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17:30 +Alicja  (7 r.) +r. Tujakowskich, Romanowskich 
  +Andrzej Korzecki
17:30 +Władysława Mikłaszewicz +Henryk +r. Morawskich
17:30 +Franciszek (25 r.) +r. Pachutko
17:30 +Paweł Jakubowski (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK 24.09.2021
06:30 +Antoni (40 r.) +Sabina (10 r.) Żylińscy +Marian (11 r.)
08:00 +Bernard Misiewicz (24 gr.)
08:00 +Stanisława +Piotr +Józef +r. Klukowskich +Katarzyna 

Aleksiejuk
08:00 +Helena Szafranowska +Stanisław Andruszkiewicz
17:30 O bł. Boże, opiekę MB dla Magdaleny Masianis w 18 r. ur.
17:30 O bł. Boże, opiekę MB dla Sylwii Werelich w 18 r. urodz.
17:30 +Anatolia Jamiołkowska
17:30 +Jan Tomkiewicz (1 r.)
17:30 +Maria Przezwicka (7mc)
SOBOTA 25.09.2021
06:30 +Bernard Misiewicz (25 gr.)

08:00 Dziękczynna w 45 rocz. ślubu Cecylii i Stefana i o bł. 
Boże, opiekę MB dla nich i rodziny

08:00 +Józef (5 r.) i +r. Milewskich i Rakucewiczów
08:00 +Bronisław (36 r.) +Maria +r. Tomkiewiczów
17:30 +Tadeusz (10 r.) +r. Milewskich i Koprowskich
17:30 +Bronisław Grablun
17:30 +Jan Berezecki (3 r.)
17:30 +Magdalena Wojna (miesiąc od pogrzebu)
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 26.09.2021
07:00 +Bernard Misiewicz (26 gr.)
08:30 +Henryka (9mc) +Wincenty +r. Juszkiewicz
10:00 +Antoni Titarczuk +Henryk +Jan Paszkiewicz
11:30 Za parafian
11:30 O Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla Marii Andrejczyk - 

srebrnej medalistki TOKYO 2020
KRASNOWO 12:00: +Janina Dawidejt
13:00 LT: +Józef +r. Gryguć
17:30 +Stanisław +Julita Andrulewicz

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

BEATYFIKACJA PRYMASA TYSIĄCLECIA 
I S. RÓŻY CZACKIEJ - 12.09.2021

Dzień 12 września to wielkie święto Kościoła w 
Polsce, bowiem dokonało się wyniesienie do 

chwały ołtarzy dwoje wielkich Polaków. O ile po-
stać kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski 
(1901-1981) jest bar-
dziej znana, o tyle po-
stać s. Róży Czackiej 
dużo mniej. Dobrze, 
abyśmy mogli nieco 
przyjrzeć się tej nie-
zwykłej zakonnicy. 
Urodziła się w 1876 
roku, była szóstym 
z siedmiorga dzie-
ci Zofii z domu Le-
dóchowskiej i Feliksa 
Czackiego. Od dziec-
ka miała problemy 
ze wzrokiem i mając 22 lata całkowicie staje się 
niewidoma. Młoda, wykształcona, religijna dziew-
czyna rozpoczyna życie „po niewidomemu”, uczy 
się alfabetu Braille’a. W 1911 r. zakłada Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi. Powstają w Warszawie 
ochronka, szkoła podstawowa, warsztaty, bibliote-
ka brajlowska. Towarzystwo obejmuje patronatem 
dzieci, młodzież i dorosłych oraz ich rodziny. W 1917 
roku Róża przyjmuje habit franciszkański i składa 
śluby w III Zakonie św. Franciszka. W 1918 roku po-
wołuje do ycia Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 

Służebnic Krzyża, którego charyzmatem staje się 
służba niewidomym i wynagradzanie za duchową 
ślepotę świata. W 1922 roku Matka Elżbieta (Róża 
Czacka) buduje w Laskach pod Warszawą zakład 

dla niewidomych. 
Jeszcze przed II woj-
ną światową Zakład 
w Laskach staje się 
nowoczesną placów-
ką dającą niewido-
mym wykształcenie 
i przygotowanie po-
zwalające na samo-
dzielne i niezależne 
finansowo życie, 
przywracające im 
ludzką godność. We 
wrześniu 1939 roku w 

czasie bombardowania Matka Czacka zostaje ranna 
w głowę i traci oko. Po wojnie kieruje odbudową Za-
kładu w Laskach. Od 1950 roku trwa aż do śmierci 
rozwijająca się choroba Matki Czackiej. Umiera w 
opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach, po-
chowana na miejscowym cmentarzu. W jej pogrze-
bie uczestniczył Prymas kard. Wyszyński, który 
wówczas mówił: „Na czele rodziny niewidomych 
postawił Bóg niewidomą Matkę. Bóg zawsze tak 
działa, że przystosowuje ludzi, których posyła, do 
możliwości tych, do których posyła”. 
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46 ROCZNICA KORONACJI 
CUDOWNEJ FIGURY MATKI BOSKIEJ

4-5.09.2021
Tegoroczny odpust poprzedziły rekolekcje 33-dniowe, rozpoczęte 3 sierpnia, poprowadzone przez ks. kan. Szymona Klima-
szewskiego z Suwałk. Odprawiło je ponad czterdzieści osób, które poprzez zawierzenie swojego życia Matce Bożej przed Jej 
Cudowną Figurą utowrzyły wspólnotę „Przyjaciół Maryi”. W sobotę, 4 września uroczystego przeniesienia Figury do ołtarza 
głównego dokonali kapłani z naszej Parafii, a także goście: ks. prałat Władysław Urbanowicz, który następnego dnia prze-
wodniczył sumie odpustowej, ks. Sławomir Cimochowski, misjonarz z Boliwii oraz ks. kan. Szymon Klimaszewski, kapelan 
suwalskich szpitali, który głosił kazania odpustowe.
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Saletyńska
Ludowy kult Matki Bożej Saletyńskiej w Polsce w 

II poł. XIX w. należy do najciekawszych przykła-
dów spontanicznego kultu maryjnego. Nieodzownym 
elementem tego kultu są obrazy saletyńskie. Obra-
zy Matki Bożej Saletyńskiej, jako jedyne spośród 
polskich ludowych i cechowych obrazów religijnych 
nie powstały w wyniku skopiowania istniejącego 
wizerunku czy obrazka dewocyjnego. Są one wyni-
kiem naszej rodzimej plastycznej interpretacji treści 
objawienia, która dotarła do 
Polski już rok po objawie-
niu w La Salette. Niestety 
nie znamy autora pierwsze-
go wizerunku. Najstarszy 
datowany obraz pochodzi z 
roku 1849 z Czańca koło Kęt 
(już 3 lata po objawieniu), w 
latach 60-tych XIX w. obra-
zy saletyńskie maluje znany 
nam Wincenty Chrząstkie-
wicz w Żywcu. Najmłodszy 
datowany obraz pochodzi z 
1898 r autorstwa Michała 
Stankiewicza. Obrazy Matki 
Boskiej Saletyńskiej, są jedy-
nymi znanymi mi obrazami 
maryjnymi ukazującymi 
trzy wydarzenia związane 
z objawieniem na jednym 
obrazie. Z prawej strony 
mamy zawsze ukazane ob-
jawienie się Matki Bożej. W 
omawianym już w Siewcy 
wizerunku jest ono przed-
stawione bardzo dokładnie. Matka Boża pojawia się 
siedząca na kamieniu obok strumyka i śpiących pa-
stuszków. W dzisiejszym obrazie będącym najpraw-
dopodobniej późniejszą kopią, nie ma pastuszków, 
strumyk i źródełko przypominają bardziej drogę, a 
w tle pojawiają się zabudowania kościoła zamiast 
alpejskich gór. Centrum obrazu zajmuje Matka Boża, 
która ze łzami w oczach przekazuje swoje przesłanie 

do ludzi. W końcu w lewym górnym roku mamy 
trzecią fazę objawienia, czyli zniknięcie w świetlanym 
obłoku Matki Bożej, do której modlą się Maksymin i 
Melania. Dzisiejszy obraz pochodzi z Podhala i wy-
raźnie nawiązuje do stylistyki obrazów malowanych 
na szkle. Widać wyraźnie płaszczyznowość, cienkie 
czarne kontury i brak światłocieni. Porównanie obu 
obrazów saletyńskich pokazuje również proces gubie-
nia istotnych szczegółów i zastępowanie ich innymi. 

W omawianym dziś obrazie 
znikają symboliczne szczyty 
alpejskie z La Salette, brak 
jest strumyka i tryskającego 
źródełka w miejscu objawie-
nia. Nie ma również młotka i 
obcęgów przy krzyżu – atry-
butów Męki Pańskiej. W 
zamian za to mamy urocze 
krowy o ludzkich twarzach, 
kościół, w którym być może 
widniał wizerunek saletyń-
ski. Całość zdobią zaś moty-
wy roślinne i kwiatowe. Dziś 
oprócz zbiorów muzealnych 
i prywatnych obrazy z wize-
runkiem Matki Boskiej Sale-
tyńskiej znajdują się jeszcze 
w kościołach w parafii Cza-
niec, Gromnik, Okulice, Lu-
bla, Łapsze Wyżne, Strzelce 
Wielkie, feretrony w parafii 
Witkowice, Racibożany, 
Krzyszkowice, Paleśnica i 
Polanka Wielka. Jako epilog 

do dzisiejszego felietonu można wspomnieć, że ludo-
wy kult Matki Bożej Saletyńskiej w II poł. XIX w. na 
terenach południowej Galicji najpewniej popadałby 
w zapomnienie. Nowy rozdział historii rozpoczął 
się w 1902 roku, kiedy to na ziemie polskie przybyli 
ojcowie misjonarze saletyni a centrum oficjalnego 
kultu stał się Dębowiec koło Jasła.
   Marcin Błaszczyk


