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Chrystus pozostaje pośród nas przez 
swoją niewidzialną obecność. Jest wiele 

innych słów ewangelicznych, które współ-
brzmią ze sobą, aby nas pocieszyć: „Nie zo-
stawię was sierotami” (J 14,18); „Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata” (Mt 28,20). 
Lecz chodzi tutaj o obecność w nie-
obecności, a więc o najtrudniejszą 
do zrozumienia nieobecność, po-
nieważ jednocześnie jest ona tyleż 
widzialna co niewidzialna i ofiaruje 
się nam poprzez znaki.
Obecność Jezusa w historii Jego 
Kościoła uwyraźnia się w darze Du-
cha. Jezus obiecał swoim uczniom 
posłać im Ducha Bożego, który 
zarazem jest także Jego Duchem: 
„A Paraklet, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy i przy-
pomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem” (J 14,26). W ustach 
Jezusa znalazły się także następu-
jące zaskakujące słowa: „Jednakże 
mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla 
was moje odejście. Bo  eżeli nie odejdę, Pa-
raklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, 
to poślę Go do was” (J 16,7). Ależ dlaczego 
konieczne jest odejście Jezusa, aby mógł 
przybyć Duch?
Powód zależy od uniwersalności Jego misji. 
Człowiek, który pozostaje na ziemi, może 

spotkać jedynie ograniczoną liczbę osób, 
przynależących do jego epoki i jego kraju, 
a wśród nich nawet nie wszystkich. Tylko 
niektórych przyjaciół i znajomych. Aby Je-
zus mógł spotkać wszystkich ludzi, aby Jego 

obecność stała się uniwersalna, nie może 
już więcej pozostawać więźniem ograni-
czeń. Jego obecność musi się stać „ducho-
wa”, to znaczy, stać się obecnością w Du-
chu. Odejście Jezusa jest konieczne jako 
przejście do Ojca poprzez śmierć, aby mógł 
powrócić jako zmartwychwstały i co za tym 
idzie, równocześnie „transcedentalny” wo-
bec całej historii.

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Pragnę ukryć się w Twym Sercu, które zostało przebite z miłości dla mnie. Jezu pokazuj mi,  w jaki 
sposób mogę przyczyniać się do tego, by Twoje Serce nie cierpiało.

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

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

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

PRAWDY WIARY

Obecność „nieobecnego”
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J 6,54.60-69

Ucząc w synagodze w 
Kafarnaum Jezus, po-

wiedział: «Kto spożywa 
moje ciało i pije moją Krew, 
ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecz-

nym». A z pośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: 
«Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?». Jezus jednak 
świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: 
«To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie 
wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic 
się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem; są duchem 
i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus 
bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wieżą i kto 
miał Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: 
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli to nie zostało dane przez 
Ojca». Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już nie chodzili. 
Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?». 
Odpowiedział mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? 
Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że 
Ty jesteś Świętym Boga».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki; Te słowa usłyszeliśmy 

przed chwilą podczas liturgii. Jezus wypowiedział je po cudow-
nym rozmnożeniu chleba nad Jeziorem Galilejskim. Według 
ewangelisty Jana są one obietnicą zbawczego daru Eucharystii. 
Już w Starym Przymierzu nie brak wyraźnych zapowiedzi Eucha-
rystii. Najbardziej wymowna z nich jest związana z osobą kapła-
na Melchizedeka. Słowa Chrystusa wypowiedziane w synagodze 
w Kafarnaum są dopełnieniem tamtych starotestamentalnych 
proroctw, a równocześnie zapowiedzią, która znalazła spełnienie 
w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wiemy, że słowa wypowiedziane 
wówczas przez Chrystusa, stały się dla słuchaczy i dla samych 
apostołów trudną próbą wiary. Ale nie sposób też zapomnieć 
zdecydowanego i płomiennego wyznania wiary Szymona Piotra, 
który zawołał: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego. A Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym 
Boga” Homilia 8 VI 1980

W tym czasie Maryja 
wybrała się i poszła 

z pośpiechem w góry do 
pewno miasta w pokole-
niu Judy. Weszła do domu 
Zachariasza i pozdrowiła 

Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło 
się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wy-
dała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między 
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A jakże 
mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro 
głos twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poru-
szyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona 
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane 
Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana 
i raduje się mój duch w Bogu, Zbawcy moim. Bo wezwał na 
uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić 
mnie będą wszystkie pokolenia. Czyż wielkie rzeczy uczynił 
mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie 
z pokolenia na pokolenie nad tymi którzy się Go boją. Okazał 
moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami 
serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. 
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął 
się nad swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak 
obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Uroczystość dzisiejsza jest wielkim świętem wiary. Trzeba 
wytężyć wzrok wiary, ażeby tajemnica Wniebowzięcia mogła 

swobodnie działać w naszym umyśle i w swoim sercu, ażeby 
stawała się również dla nas znakiem ostatecznego zwycięstwa, 
które poprzedzone jest zmaganiem i walką z mocą ciemności. 
Trzeba wytężyć wzrok wiary, ażeby poprzez trudy i cierpienia 
doczesności dostrzec ostateczny wymiar wieczności: na podo-
bieństwo Matki Chrystusa mamy i my również zamieszkać „w 
Bogu”, przez wiekuiste z Nim zjednoczenie. Jakże bardzo musimy 
się starać, żyjąc tu, na ziemi, ażeby Bóg mieszkał w „ nas”! W 
Maryi, w której zamieszkał przez tajemnicę Wcielenia jako Syn 
w łonie Matki, mieszkał przede wszystkim przez Łaskę. I w nas 
też chce mieszkać przez Łaskę. Homilia 15 VIII 1982

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
WNIEBOWZIĘCIE NMP – 15.08.2021 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.08.2021

Łk 1,39-56
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Kalendarz Liturgiczny

Kolory szat liturgicznych

Kościół zmienia barwę szat liturgicznych, 
aby lepiej wyrazić charakter sprawowa-

nych obrzędów i dynamikę roku liturgicznego. 
Zasadniczo w liturgii rzymskiej używa się 
sześciu barw. 
Biała symbol światła, czystości i radości. 
Używa się jej w święta Pańskie, Matki Bożej, 
Aniołów, świętych wyznawców i dziewic.
Czerwona – barwa ognia, krwi i szat kró-
lewskich. Używana w święto Zesłania Ducha 
Świętego, uroczystości Krzyża Świętego, Mę-
czenników i w procesji z palmami. W zwyczajnej formie 
rytu rzymskiego używa się jej także w Wielki Piątek. 
Zielona – barwa żywej przyrody. Symbol życia i nadziei. 
Używana w okresach poświątecznych. 
Fioletowa – symbol pokuty i tęsknoty. Kościół posługuje 
się nią w okresie przygotowania na święta: w Adwencie, 
Przedpościu i w Wielkim Poście oraz w wigilie. W zwy-
czajnej formie rytu rzymskiego: w Adwencie, Wielkim 
Poście oraz w liturgii za zmarłych.
Różowa – symbol świtającej jutrzenki. Dozwolona jest 
w trzecią niedzielę Adwentu i czwartą niedzielę Wielkie-
go Postu. Podkreśla radość z bliskości Pana i przerwę 
w dyscyplinie pokutnej.
Czarna – symbol nocy, grzechu i śmierci, ale też żałoby i 
pokuty. Używa się jej w Wielki Piątek (w klasycznym rycie 
rzymskim) oraz w Mszach za zmarłych i w Dzień Zaduszny. 
Ponadto, jeśli zachodzi taka potrzeba, w dzień świąteczny 
szaty liturgiczne koloru złotego lub srebrnego mogą zastę-
pować szaty innego koloru, jednak nie fioletowe lub czarne.

Postawy w liturgii
Postawa stojąca jest znakiem głębokiego uszanowania 
dla Boga – najwyższego Pana. Celebrans prawie wszyst-
kie czynności liturgiczne odprawia w postawie stojącej.
Postawa klęcząca oznacza głęboką cześć, uszanowanie. 
Klęczenie jest wyrazem uniżenia i uwielbienia dla Boga. 
Klęczy się przed Najświętszym Sakramentem, ołtarzem, 
krucyfiksem, świętym obrazem., w czasie przyjęcia Ko-
munii Świętej i podczas dziękczynienia po przyjęciu Ciała 
Chrystusa. Klęczenie oznacza także postawę pokutną 
i błagalną. Człowiek klęka, by adorować Boga. W ten 
sposób wyraża szczególną cześć dla Jego Majestatu.
Postawa siedząca według starożytnego zwyczaju przy-
sługiwała osobom urzędowym i nauczycielom jako 
znak władzy i godności. Siedzenie jest także postawą 
słuchającego ucznia. Zwyczaj siedzenia podczas czy-
tań biblijnych (z wyjątkiem Ewangelii) i homilii sięga 
początków chrześcijaństwa. 

Następny odcinek w kolejnym Siewcy.

NIEDZIELA 15.VIII - UROCZ. WNIEBOWZIĘCIA NMP
Słowo Boże: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; ; Łk 1,39-56;
PONIEDZIAŁEK 16.VIII
Słowo Boże: Sdz 2,11-19; Mt 19,16-22;
WTOREK 17.VIII - ŚW.JACKA
Słowo Boże: Iz 61,1-3a; 2 P 1,2-11; Mk 1,14-20;
ŚRODA 18.VIII
Słowo Boże: Sdz 9,6-15; Mt 20,1-16;
CZWARTEK 19.VIII
Słowo Boże: Sdz 11,29-39a; Mt 22,1-14;
PIĄTEK 20.VIII - ŚW. BERNARDA
Słowo Boże: Syr 15,1-6; J 17,20-26;
SOBOTA 21.VIII - ŚW. PIUSA X
Słowo Boże: Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12;

XXI ZWYKŁA NIEDZIELA 22.VIII 
Słowo Boże: Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; J 6,55.60-69;
PONIEDZIAŁEK 23.VIII - ŚW. RÓŻY Z LIMY
Słowo Boże: 1 Tes 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22;
WTOREK 24.VIII - ŚW.BARTŁOMIEJA AP.
Słowo Boże: Ap 21,9b-14; J 1,45-51;
ŚRODA 25.VIII
Słowo Boże: 1 Tes 2,9-13; Mt 23,27-32;
CZWARTEK 26.VIII - UROCZ. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
Słowo Boże: Prz 8,22-35; Iz 2,2-5; Ga 4,4-7; J 2,1-11;
PIĄTEK 27.VIII - ŚW. MONIKI
Słowo Boże: Syr 26,1-4.13-16; Łk 7,11-17;
SOBOTA 28.VIII - ŚW. AUGUSTYNA
Słowo Boże: 1 J 4,7-16; Mt 23,8-12;

Bogactwo Tradycji  Kościoła (2 )
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Przez dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego z 
nas jest zjednoczenie z Bogiem. Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, dlatego podejmujemy różne 

wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych płaszczyznach, wspierani łaską Boga w 
sakramentach, których szczytem jest Eucharystia. Bóg wzywa nas do nieba, gdzie dla każdego jest przygotowane 
miejsce od założenia świata.

2Przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, 
pierwocin zbóż na zakończenie każdej Mszy Świętej. Odpust w naszym dekanacie: w Berżnikach godz. 11:00; w 

Puńsku godz. 12:15.

3Dziś 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii 
naszej ojczyzny i całej Europy. Za przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i 

naszego narodu. Święto Wojska Polskiego niech pobudzi do modlitwy za tych, którzy stoją na straży wolności i 
bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Niech Maryja Królowa Pokoju strzeże ich od niebezpieczeństw.

4Niedziela, 22 sierpnia niech budzi w nas refleksję: nietrudno odnieść wrażenie, że ilość informacji jest tak duża, 
że trzeba stosować różne filtry, by odróżnić prawdę od fałszu i odnaleźć się w tym gąszczu. A mowa Pana Jezusa 

jest prosta, nie ma w niej obcych słów ani skomplikowanych zdań. Jezus jest prawdą i życiem. Jego prawda jest 
życiem. Zostaliśmy zaproszeni na ucztę, na której On daje nam chleb żywy – swoje ciało – abyśmy mieli życie, żyli 
na wieki. Tę prawdę uczmy się nieustannie odkrywać.

5W niedzielę, 22 sierpnia będziemy obchodzić 102 rocznicę Powstania Sejneńskiego. O godz. 10:00 będzie Msza 
św. za Ojczyznę i tych, którzy w jej obronie oddali swoje życie. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości poczty 

sztandarowe, delegacje samorządów i szkół, służby mundurowe, naszych Parafian, którym sprawy Ojczyzny i tych, 
ktrzy walczyli o jej wolność i niepodległość są drogie. Historia jest nauczycielką życia. Po Mszy św. będzie złożenie 
kwiatów i zniczy w miejscach patriotycznych, a także na grobach powstańców sejneńskich.

6W poniedziałek, 23 sierpnia przypadnie smutna rocznica podpisania paktu Ribbentrop – Mołotow. Dzień 23 
sierpnia w 2008 r. został ustanowiony Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, obchodzony po 

raz pierwszy publicznie w 2011 r. w Warszawie. Pamiętajmy w modlitwie nie tylko o tych, którzy zginęli w sowieckich 
łagrach i niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, lecz także o tych, którzy opowiedzieli się za Bo-
giem i dlatego oddali zdrowie i życie w obronie godności i praw człowieka. Słyszymy o próbach relatywizowania i 
podważania współczesnej historii, naginania faktów w imię tzw. poprawności politycznej. Warto znać fakty, warto 
pamiętać i pielęgnować pamięć.

7W święto św. Bartłomieja Apostoła, a więc we wtorek, 24 sierpnia przypada odpust w Żegarach. Msza św. odpusto-
wa w języku litewskim o godz. 10.00, a po polsku o godz. 16.00. Zapraszam do Żegar, aby zyskać odpust zupełny.

8W czwartek, 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Św. Jan Paweł II na Jasnej Górze 
powtarzał, że tu bije serce narodu. Na Jasną Górę swoje kroki kierują miliony pielgrzymów. Pielgrzymują tam 

również nasi parafianie. W wielu domach jest czczony wizerunek Czarnej Madonny. To świadectwo naszej miłości 
do Matki naszego Pana, która w jasnogórskiej ikonie przebywa w naszym narodzie od wieków. 

W najbliższym czasie patronują nam:
– we wtorek 17 sierpnia – św. Jacek (1183-1257), prezbiter, dominikanin, czciciel Matki Bożej, ewangelizator naszych ziem;
– w piątek 20 sierpnia – św. Bernard (1090-1153), opat i doktor Kościoła, teolog, mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”;
– w sobotę 21 sierpnia – św. Pius X (1835-1914), papież, szerzył kult Eucharystii, wydał dekrety o wczesnej i częstej Komunii św.
– we wtorek 24 sierpnia – św. Bartłomiej (†ok. 70), apostoł;
– w piątek 27 sierpnia – św. Monika (ok. 332-387), matka św. Augustyna, wzór matki modlącej się o nawrócenie syna;
– w sobotę 28 sierpnia – św. Augustyn (354-430), biskup i doktor Kościoła.
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W dniu 26 sierpnia stoję przy ołtarzu w kaplicy 
papieży w Castel Gandolfo. Pius XI, który był 

nuncjuszem w Polsce za pierwszych lat po odzy-
skaniu niepodległości, wprowadził do tej kaplicy i 
umieścił w głównym ołtarzu Wizerunek Matki Bożej 
Jasnogórskiej, ofiarowanym mu przez Episkopat 
Polski. Widocznie głęboko zapadła w serce Następ-
cy świętego Piotra pamięć Jasnej Góry, skoro chciał 
mieć ów Wizerunek w głównym ołtarzu swej kaplicy. 
I głęboko zapadła pamięć wydarzeń – naprzód z roku 
1655-56, z kolei z roku 1920 – ponieważ wydarzenia te 
stały się treścią fresków, którymi polski malarz przy-
ozdobił z woli Papieża boczne ściany kaplicy.
Tak więc stoję dzisiaj przed ołtarzem, w poczuciu 
głębokiej więzi z Jasną Górą, która obchodzi jubi-
leusz sześćsetnej obecności Bogurodzicy, Królowej 
Polski, w Jej najczcigodniejszym Wizerunku.
Moi umiłowani Rodacy!
Bez względu na to, jak trudne jest życie polskie, 
niechaj zwycięża w nas ta świadomość, że życie to 
ogarnione jest Sercem Matki.
Tak jak zwyciężyła ona w Maksymilianie Marii – Ry-
cerzu Niepokalanej, tak niech zwycięża w was. 
Niech Serce Matki zwycięży!
Niech Pani Jasnogórska zwycięża w nas i przez nas. 
Niech zwycięża nawet przez nasze udręki i porażki. 
Niech sprawi, byśmy nie zaprzestali wysiłków i zma-
gań o prawdę i sprawiedliwość, o wolność i godność 
naszego życia. Czyż nie to również znaczą słowa 
Maryi: „Cokolwiek wam Syn mój rzecze, to czyńcie”? 
Oby więc „moc kształtowała się w słabości” (por. 
2 Kor 12,9), wedle słów Apostoła Narodów – i wedle 
wzoru naszego rodaka: ojca Maksymiliana Marii.
Maryjo! Królowo Polski!
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! 

Jan Paweł II

Jestem przy Twoim Sercu – Matko Jezusa i 
moja Matko. Jestem w tym szczególnym 

dniu, który sama wybrałaś – w pierwszą sobotę 
miesiąca. Dziękuję Ci za Twoje zaproszenie i 
wskazanie mi drogi nadziei, że w ten dzień 
mam szczególnie bliski dostęp do Twego 
Niepokalanego Serca. Odpowiadając na Twą 
prośbę, ruszam drogą tajemnic różańcowych, 
by rozważać ich treść i lepiej poznawać Ciebie 
oraz Jezusa. Dziś pragnę pochylić się nad ta-
jemnicą Twego wniebowzięcia.

Wielbić Boga
Oto po zakończeniu swej ziemskiej wędrów-
ki z duszą i ciałem zostałaś wzięta do nieba 
i ponownie mogłaś zobaczyć swego Syna. 
Ewangelia wg. św. Łukasza przypomina nam 
słowa wypowiedziane przez Ciebie w czasie 

nawiedzenia Twej krewnej Elżbiety, które stano-
wią zapowiedź Twego wniebowzięcia: „Wielbi 
dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, 
moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebni-
cy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą 
odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmogący; A święte jest Jego 
imię – i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokole-
nia dla tych, co się Go boją. On przejawia moc 
ramienia swego, rozprasza pyszniących się za-
mysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, 
a wywyższa pokornych” (Łk 1,46-52).

Uroczystość  
Najśw. Maryi Panny  
Częstochowskiej

WNIEBOWZIĘCIE MARYI
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Matka
Teresa  
z Kalkuty

W godzinę śmierci
Pozwól, Matko, że przywołam kilka zdań św. Hia-
cynty, która tak bardzo zachwyciła się Twoim 
pięknem i tak bardzo za Tobą tęskniła: „Myślę o 
Panu Jezusie i Matce Bożej, o grzesznikach i o 
wojnie, która musi nadejść. Umrze wtedy tak wie-
le ludzi! I tak wiele z nich pójdzie do piekła! Wiele 
domów zostanie zniszczonych; wielu kapłanów 
umrze! Jaka szkoda! Jeśli zaprzestaliby obrażać 
Boga, wojna by nie nadeszła, a oni nie poszliby 
do piekła. (…) W niebie będę dużo modlić się (…) 
za Ojca Świętego, za Portugalię, aby wojna tutaj 
nie przyszła, i za wszystkich kapłanów”.

Matko, ileż w tych słowach troski o innych. 
A skoro dziecko tak odpowiedzialnie przeżywa 
swą chorobę i odejście z tego świata, to co 
dzieje się w Twym Sercu, Matko?

O Niepokalana, raduję się z Tobą w tajemnicy 
wniebowzięcia; jednak ten czas przy Twoim 
Sercu uświadomił mi podstawową prawdę, że 
nie mogę oczekiwać zbawienia, jeśli nie trosz-
czę się o bliźniego. Skoro niebezpieczeństwo 
potępienia tak wielu z Twoich dzieci, a moich 
bliźnich, napełnia Cię tak wielkim smutkiem, 
ufam, że uczestnicząc z miłością i wiarą w mo-
dlitwie wynagradzającej za ich i moje grzechy, 
pocieszam Twe zbolała Serce. 

Matko, dziękuję Ci za wskazania, które otrzymu-
ję od Ciebie, idąc drogą tajemnic różańcowych. 

Ks. Krzysztof Czapla SAC

WNIEBOWZIĘCIE MARYI

W adhortacji apostolskiej „Muliers dignitatem” św. 
Jan Paweł II pisząc o „geniuszu” kobiety, miał na 

uwadze Matkę Teresę z Kalkuty. Jako genialna kobie-
ta potrafiła wśród biedy i dramatów świata zachować 
postawę czynu miłości, a zarazem kontemplacji Boga, 
dzięki czemu dostrzegała Jezusa w bliźnich i pokocha-
ła ich miłością pokorną. Stała się służebnicą każdego 
człowieka. Nędzni i cierpiący w najbardziej zagubionym 
zakątku ziemi mogli na nię liczyć i dzięki jej biało-nie-
bieskiej armii misjonarek i misjonarzy miłości oraz 
wspieraniu tysięcy współpracowników i wolontariuszy.
Matka Teresa z Kalkuty poświęciła swe życie najbied-
niejszym twierdziła: „ Dzisiejszy świat cierpi głód nie 
tylko chleba, ale przede wszystkim głód miłości, głód 
bycia kochanym”. Już za życia była nazywana świętą, 
była symbolem dobroci. W 1979 roku otrzymała nagrodę 
Nobla.
Jej życie pozostaje dla nas wzorem, śladami świętej 
możemy czynić małe rzeczy z wielką miłością. 
Matka Teresa odeszła do nieba 5 września 1997 roku. 
Sześć lat później 19 października 2003 roku Jan Paweł II 
ogłosił ją błogosławioną, zawsze doceniał jej posługę, 
jej dzieła.
We wrześniu 2016 roku została ogłoszona świętą Ko-
ścioła. 
Jej życiowa dewiza: W każdym tkwi coś dobrego 
 niektórzy to ukrywają 
 inni sobie lekceważą 
 mimo to, w każdym jest 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

31/07/21 Bogucki Tomasz 
01/08/21 Cewkowicz Leon Dominik
07/08/21 Janulewicz Gabriela 
08/08/21 Sapiega Marcelina  
 Syperek Liliana
 Gryguć Mangirdas

31/07/2021 Kinga Miszkiel  
i Mikołaj Wojciechowski

31/07/2021 Laura Milewska  
i Robert Zdanowicz

01/08/2021 Marlena Święcicka  
i Robert Przezwicki

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UDerdzikowska Eugenia, l. 94, Sejny, 
28/07/2021
UStaniewicz Marian, l. 74, Zaleskie, 

02/08/2021
UŻynda Ryszard, l. 82, Wierśnie, 

04/08/2021
ULademann Zygmunt, l. 73, Sejny, 08/08/2021

OFIARODAWCY NA REMONT

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

Zapowiedzi 
przedślubne:
Falkowski Cezary, kawaler, Białystok, Parafia Wszystkich 
Świętych i Jurgielanis Dominika, panna, Sejny, Parafia tut.
Kuleszo Robert, kawaler, Sejny, Parafia tut.
i Karawiecka Karolina, panna, Giby, Parafia Giby.

W OSTATNIM CZASIE :

Niczyporuk Dorota Daniel, Sejny, Wojska Polskiego
Sienkiewicz Bronisław, Sejny, Wojska Polskiego
Bartoszewicz Stefania, Sejny, Pl. Św. Agaty
Milewska Jadwiga, Sejny, Konarskiego
Milanowscy Regina Henryk, Sejny, Ogrodowa
Sojka Zofia, Sejny, Zawadzkiego
Żegarscy Teresa Jerzy, Grudziewszczyzna 
Kuczyńska Helena, Sejny, Emilii Plater
Brunejko Dorota Józef, Bubele
Karłowicz Angelika Karol, Gawiniańce
Kobeldis Teresa, Sejny, Zawadzkiego
Przezwiccy Marlena Robert, Babańce
Wojnowscy Halina Czesław, Sejny, Jodłowa
Wilkiel Jadwiga Jan, Sejny, Wojska Polskiego
Rzeniecka Marianna, Sejny, Parkowa
Cewkowicz Danuta Stanisław, Sejny, Wojska Polskiego
Gryguć Danguola Gintautas, Rynkojeziory
Rogucka Aldona, Sejny, Wojska Polskiego
Bałulis Janina, Sejny, Wojska Polskiego
Kuklewicz Anna Witold, Klejwy
Rydzewscy Kamila Dariusz, Zaleskie
Łepkowski Krystian, Bubele
Jatkowscy Teresa Mieczysław, Sejny, Żwirki i Wigury 
Puchłowska Teresa, Sejny, Konarskiego
Dochód Dorota Andrzej, Sejny, Grodzińskiego
Wiśniewscy Beata Grzegorz, Sejny, Zawadzkiego
Kuczyńscy Maria Jan, Sejny, Grodzińskiego
Pietruszkiewicz Dorota Romuald, Żegary
Bartoszewicz Stefania, Sejny, Pl. Św. Agaty 
Milewska Jadwiga, Sejny, Konarskiego

OFIAROMAT :
- czerwiec 2021: liczba wpłat 45, suma 800 zł
- lipiec 2021: liczba wpłat 189, suma 2935 zł
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I N T E N C J E  M S Z A L N E  15-29.08.2021
NIEDZIELA 15 VIII 2021  

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
07:00 +Anna +Wincenty Ogórkis (73 r.)
08:30 +Marian Chraboł (26 r.)
10:00 +Andrzej (100 r.) +Anna Lewkiewicz i rodzice
11:30 Za parafian
11:30 +Janina +Wincenty +Danuta +Halina +Barbara +Jadwi-

ga +Władysław +r. Klewiec, Łoboda i Stolarskich
13:00 LT: +Emilian Marcinkiewicz (4mc)
17:30 +Szymon Matulewicz (15 gr.)
PONIEDZIAŁEK 16.VIII.2021
06:30 O dar potomstwa dla Tomka i Eweliny
08:00 +Jadwiga +Wincenty Maksimowicz 
  +Weronika i Kazimierz Wilkiel
08:00 +Wacław Bobrowski (5 r.)
08:00 +Szymon Matulewicz (16 gr.)
10:00 +Krzysztof Kozakiewicz (2mc)
17:30 +Aniela Januszanis (4mc) 
17:30 +Maria Ziniewicz (5mc)
17:30 +Marian +Anna +Stefania +Jacenty
WTOREK 17.VIII.2021
06:30 +Janina Kisielewska (8mc) i z rodziny
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dlaS zymona 
  w 1 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Józef +Józefa i z r. Baranowskich
08:00 +Mieczysław +Józefa +Józef i z r. Marczewskich
08:00 +Szymon Matulewicz (17 gr.)
17:30 +Jan Witkowski (9mc)
17:30 +Henryk Kruszyłowicz
17:30 +Eugeniusz Gibas (9mc)
ŚRODA 18.VIII.2021
06:30 +Stanisław +Zofia +Wacław Michalscy 
  +Zdzisław Jankowski
08:00 +Stanisław Kubrak (6 r.) i rodzice
08:00 +Scholastyka Kowalewska
08:00 +Roman +Edmund Koronkiewicz +Aniela +Piotr
08:00 +Szymon Matulewicz (18 gr.)
17:30 Dziękczynna i o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marty, 

Mariusza, Jakuba i Natalii
17:30 +Józefa Kamińska (11mc)
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz
CZWARTEK 19.VIII.2021
06:30 +Romuald (8 r.) +Jadwiga (6 r.) Dzimitko
08:00 O wytrwanie w powołaniu dla Bożeny
08:00 +Jan +Anna +Alfonsi z r. Niewulisów i Wydro
08:00 +Jadwiga +Czesława +Irena i z r. Skupskich 

i Przeorskich
08:00 +Szymon Matulewicz (19 gr.)
17:30 +Aniela Wiaktor (6mc)
17:30 +Teresa Sidorowicz (3mc)
17:30 +Kazimierz Andruszkiewicz (4mc)
PIĄTEK 20.VIII.2021
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Witold Juszkialis (6mc) +Krystyna (15 r.) +Jan (3 r.) 

+Czesław (3 r.)
08:00 +Józef (9 r.) +Stanisław +Weronika Gibas 
  +Stanisław +Jadwiga Mikłaszewicz
08:00 +Antoni Wydro (miesiąc od pogrzebu)

08:00 +Szymon Matulewicz (20 gr.)
17:30 +Wojciech (29 r.) i z r. Ogórkis
17:30 +Anna Gilis (5mc)
17:30 +Janina Maliszewska
SOBOTA 21.VIII.2021
06:30 +Anastazja +Leon Luto
08:00 O potrzebne łaski dla Szymona
08:00 Dziękczynna za 45 lat małżeństwa Jadwigi i Tadeusza 

i o bł. Boże na dalsze lata
08:00 +Józef Baran (16 r.)
08:00 +Szymon Matulewicz (21 gr.)
16:00 O bł. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna i o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Alicji 

w 50 rocz. urodzin
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, miość i zdrowie dla Zofii Ołów 

w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Antoni Titarczuk (8mc) +Genowefa +Lucyna 

Wiśniewska
17:30 +Eugeniusz Fiedorowicz +Jadwiga +Antoni
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 22.VIII.2021
07:00 +Stanisław +Helena +Józef Kubrak
07:00 +Szymon Matulewicz (22 gr.)
08:30 +Eugenia Stefańska (10mc)
10:00 Za Ojczyznę i nasze miasto w 102 rocz. Powstania 

Sejneńskiego
10:00 O Boże bł., opiekę MB, miłość i zdrowie dla Małgorzaty 

i Grzegorza Madejskich w 15 rocz. ślubu i dla rodziny
11:30 +Leokadia Kryścio (7mc)
13:00 LT: +Piotr Żardecki (7mc)
17:30 +Leokadia (5 r.) +Leonard i z r. Basiewiczów, Kłaczkow-

skich +Scholastyka Myszczyńska
PONIEDZIAŁEK 23.VIII.2021
06:30 +Marian Gibas (7mc)
08:00 +Bernard Misiewicz (7mc)
08:00 +Józef +Marianna +Bolesław Jarzębowicz
08:00 +Genowefa Boraczewska
08:00 +Szymon Matulewicz (23 gr.)
17:30 +Antoni Czokajło
17:30 +Janina (11 r.) +Piotr Senda
17:30 +Józef i z r. Staśkielów
WTOREK 24.VIII.2021 ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA
06:30 +Jerzy Wilkiel (9mc) +Szymon Mazalewski
08:00 +Bronisława Skrypko (25 r.)
08:00 +Helena Szafranowska +Stanisław Andruszkiewicz
08:00 +Szymon Matulewicz (24 gr.)
Żegary - odpust: 10:00 (LT); 16:00 (PL)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Barbary i Stani-

sława Karłowiczów w 25 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Stanisław Maksimowicz
17:30 +Henryk Stefański (12 r.)
17:30 +Tadeusz Bykas
ŚRODA 25.VIII.2021
06:30 +Maria Przezwicka (6mc)
06:30 +Teresa Rutowicz (2mc)
08:00 +Aniela +Jerzy Misiewicz
08:00 +Stanisław Miszkiel
08:00 +Ireneusz Sankowski (4mc)
08:00 +Szymon Matulewicz (25 gr.)
17:30 +Jan Margiewicz
17:30 +Anna +Józef Dapkun
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17:30 +Ferdynand
CZWARTEK 26.VIII.2021  

UROCZYSTOŚĆ MB CZĘSTOCHOWSKIEJ
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdrowie 

dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Genowefa Kaufman (5mc)
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Hilaria (40 r.) +Jan (31 r.) Święciccy
08:00 +Szymon Matulewicz (26 gr.)
17:30 +r. Cieślukowskich, Wasilewskich, Zabłockich
17:30 +Jan Matusiewicz +Aleksander Kopiczko
17:30 +Władysław Werpachowski
PIĄTEK 27.VIII.2021
06:30 +Helena +Michał Bumbul
08:00 +Kazimiera Adamowicz (17 r.)
08:00 +Regina Miszkiel (8mc)
08:00 +Szymon Matulewicz (27 gr.)
17:30 O bł. Boże i opiekę MB i zdrowie dla Patryka w 25 rocz. 

urodz. i dla rodziny
17:30 +Tadeusz Palanis (13 r.) i rodzice
17:30 +Aniela +Bronisław Warakomscy

17:30 +z r. Wojnowskich i Karpowiczów
SOBOTA 28.VIII.2021
06:30 +Józefa Letkiewicz (2mc)
08:00 +Helena Kutyło (23 r.)
08:00 +Emilia +Dominik Radzewicz
08:00 +Szymon Matulewicz (28 gr.)
10:00 CHRZEST
16:00 O bł. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla 

Doroty i Dariusza Jagłowskich w 30 rocz. ślubu i dla 
rodziny

17:30 +Piotr Kossa (9mc)
17:30 +Henryka (8mc) +Wincenty Juszkiewicz
17:30 +Bronisław Grablun
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 29.VIII.2021
07:00 +Szymon Matulewicz (29 gr.)
08:30 +Jacek Miszkiel (23 r.)
10:00 +Stanisław Pachutko (1 r.)
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Jerzy (3 r.) +Donat (10 r.) +Weronika (13 r.) Łatwis
17:30 +Julian Krzywak (3 r.)

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

GWIAZDA NA PŁASZCZU MARYI

Stowarzyszenie “Comunità Regina della Pace” działa od 2008 roku. Zadaniem Stowarzyszenia jest apostolstwo 
modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na 

rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi. Doświadczenie skutków wojny w byłej Jugosławii oraz bra-
ku porozumienia pomiędzy różnymi narodami, religiami i wyznaniami w wielu częściach świata, w tym również 
w Jerozolimie, skłoniło członków założycieli Stowarzyszenia do podjęcia działań szerzących ideę modlitwy o 
pokój.
Jest to także nasza odpowiedź na apel Papieża Emeryta Benedykta XVI wyrażony 1 stycznia 2007 r. w Orędziu na 
Światowy Dzień Pokoju słowami: „Pragnę zwrócić się do Ludu Bożego, aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego 
zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju i wytrwałym obrońcą godności osoby ludzkiej i jej 
niezbywalnych praw.” Inspiracją jest również postawa niezłomnej wiary naszego wielkiego rodaka – orędownika 
pokoju – św. Jana Pawła II, który napisał: „Maryja jest Niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół, 
patrząc na Maryję jako na swój wzór,  jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej 
Tajemnicy.” Stowarzyszenie podjęło dążenia, których wyrazem stała się idea „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królo-
wej Pokoju”, tzn. utworzenia na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w 
intencji Pokoju. Aktualnie Światowe Centra Modlitwy o Pokój istnieją w następujących miejscach:
Kaplica Wieczystej Adoracji przy Kościele Groty Mlecznej w Betlejem, w Ziemi Świętej;
Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju w Oziornoje, w Kazachstanie;
Kościół Parafialny św. Jakuba w Medjugorie, w Bośni i Hercegowinie (obecnie trwają prace zmierzające do utwo-
rzenia w tym miejscu Kaplicy Wieczystej Adoracji);
Bazylika Matki Bożej Pokoju w Yamoussukro, w Wybrzeżu Kości Słoniowej;
Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho, w Rwandzie;
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang, w Korei Południowej;
Sanktuarium św. Jana w Dagupan, na Filipinach;
Kaplica Wieczystej Adoracji w Bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie, pierw-
sza polska Gwiazda.
Materialnym znakiem duchowego dzieła są tworzone dla każdego z Centrów z osobna, ołtarze adoracji Najświęt-
szego Sakramentu wraz z monstrancją nawiązującą do wizerunku Matki Bożej. Swoim pięknem służą oddaniu 
czci żywemu Bogu, zaś bogatą symboliką religijną pomagają w modlitwie. Powstają one w gdańskiej pracowni 
artystycznej “Drapikowski Studio”.
Dziełu “12 Gwiazd” towarzyszy inicjatywa utworzenia Łańcucha Modlitwy o Pokój, którego ogniwami stają się 
wszyscy podejmujący modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Otaczając świat mo-
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dlitwą, stajemy się apostołami pokoju w naszych 
domach, miejscach pracy, w naszych środowiskach 
życia. Swoje osobiste pragnienie modlitwy o pokój 
można zgłosić poprzez formularz w zakładce “Zo-
stań Apostołem Poko-
ju”. Można tam również 
zgłosić miejsce, gdzie 
trwa adoracja Naj-
świętszego Sakramen-
tu w intencji o pokój na 
świecie, bądź zgłosić 
własną intencję mo-
dlitewną.
Prawdziwy pokój jest 
bowiem wartością, 
którą zdobywa się nie 
przymusem militar-
nym, politycznym, czy 
ekonomicznym, ale na 
kolanach.
W czasie Światowych 
Dni Młodzieży w Kra-
kowie w 2016 roku pa-
pież Franciszek wraz 
z młodzieżą modlił 
się adorując Jezusa 
Eucharystycznego w 
jednym z ołtarzy sta-
nowiących „Gwiazdę 
w koronie Maryi”, któ-
ry potem był w naszej 
bazylice i mieliśmy 
okazję przez dwa tygo-
dnie modlić się o pokój, 
adorując Chrystusa. 
Właśnie ten ołtarz - 
Gwiazda w koronie Ma-
ryi jest w Sanktuarium  
Maryjnym w Kibeho 
(Rwanda).
Na stronie interneto-
wej Stowarzyszenia 
czytamy: „dzięki mo-
dlitwie i życzliwości 
wielu osób, cały czas 
prowadzimy rozmowy 
na temat powstania 
nowych miejsc mo-
dlitwy i Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w intencji pokoju na świecie. Bardzo prosimy 
o włączenie się w łańcuch modlitwy we wszystkich 
intencjach związanych z misją apostolstwa modli-
tewnej adoracji Eucharystycznego Jezusa, aby pra-
gnienie pokoju na świecie dokonywało się najpierw 
w naszych sercach. Prosimy o zamawianie Mszy św., 
przyjmowanie Eucharystii, ofiarowanie modlitwy ró-
żańcowej oraz podejmowanie dzieł pokutnych, aby 
troska o trwanie w modlitewnej jedności z Chrystu-
sem wszystkich ludzi, stała się naszym wspólnym 

zadaniem i misją. Niech ta świadomość współ-
uczestnictwa w realizacji Bożych planów towarzyszy 
nam w codziennej posłudze na rzecz pokoju i pojed-
nania.”

„12 Gwiazd w Koronie 
Maryi Królowej Pokoju”, 
to miejsca powstające 
jako centra adoracji 
Najświętszego Sakra-
mentu, które mają pro-
mieniować tą ducho-
wością. Liczba ich jest 
limitowana i powstają 
na wszystkich konty-
nentach, aby modlitwą 
o pokój otoczyć cały 
świat.
Jest wiele wspólnot 
parafialnych, w któ-
rych są osoby pragną-
ce adorować Chrystu-
sa Eucharystycznego. 
Wychodząc naprze-
ciw temu pragnieniu 
tworzymy w licznych 
kościołach kaplice 
adoracji Najświętsze-
go Sakramentu, gdzie 
trwa modlitwa w tej in-
tencji. „ Przez adorację 
chrześcijanin przyczy-
nia się w tajemniczy 
sposób do radykalnej 
przemiany świata i do 
owocowania Ewange-
lii”… – pisał św. Jan Pa-
weł II w liście do Bisku-
pa Alberta Houssiau 
(Liege, Belgia) z okazji 
750-lecia Bożego Ciała 
(28 maja 1996 r.).
Do miejsc, gdzie poja-
wia się takie pragnie-
nie, projektowana jest 
przestrzeń sacrum, 
bądź naczynie, jakim 
jest monstrancja, w 
którym adorowany jest 

Pan, aby pobudzić serca do modlitwy. Te monstran-
cje to kolejne „Gwiazdy na Płaszczu Maryi” - może 
ich być nieskończenie wiele. Chcemy być takim miej-
scem, dlatego wyszliśmy z inicjatywą przygotowania 
kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa w naszej bazylice 
na miejsce adoracji całodziennej, każdego dnia w in-
tencji pokoju. Znakiem włączenia się w tę ideę jest 
przygotowana dla naszej bazyliki monstrancja. Pre-
zentujemy ją obok. Wkrótce będzie przedstawiona 
w naszej bazylice z dokładnym omówieniem jej zna-
czenia.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Bogucka
Dzisiaj przenosimy się na Górny Śląsk do Bogucic. 

Pierwsze wzmianki o wsi Bogucice pochodzą z 
1360 r. a informacje o pierwszej parafii z lat 1374-
1396. Co ciekawe do parafii należała również od 1598 
r. wieś Katowice. Najstarsze informacje o kościele pw. 
św. Szczepana i św. Doroty w Bogucicach a także o 
jego proboszczu Mikołaju pochodzą z 1403 r. Kościół 
parafialny był drewniany i istniał do 1773 r. Ko-
ściół był potem dwukrotnie 
rozbudowywany i w formie 
drewnianej przetrwał do 
1891 r. Dziś jego miejsce 
zajęła świątynia murowa-
na z 1894 r. W Bogucicach 
znajdował się jeszcze drugi 
kościółek / kaplica, zwany 
kościółkiem „na górce” przy 
cmentarzu, w którym znaj-
dował się omawiany dziś ob-
raz Matki Bożej. Taki stan 
rzeczy powodował dwuto-
rowość bogucickiego dusz-
pasterstwa. Jedno oficjalne 
związane było z kościołem 
pw. św. Szczepana i św. Do-
roty, drugie pielgrzymkowe 
wokół „sanktuarium na 
górce” i św. obrazu Matki 
Bożej. Sytuację unormowa-
ło przeniesienie obrazu do 
nowego kościoła w 1894 r i 
umieszczenie go w ołtarzu 
bocznym. Dziś na próżno szukalibyśmy na mapie 
Bogucic, bowiem od 1924 r. stały się one północną 
dzielnicą młodszych Katowic, a na terenie dzisiej-
szej dzielnicy Bogucice w dawnej kopalni znajduje 
się niezwykle ciekawe Muzeum Śląskie, do którego 
zwiedzenia zachęcam.
Obraz Matki Bożej z Bogucic pochodzi z XV lub XVI 
w. i był kilkukrotnie przemalowywany. Nie sposób 
więc jednoznacznie określić jak wyglądał pierwotnie. 
Zainteresowanych odsyłam do lektury stron parafii 

w Bogucicach – Katowicach. Znacznie ciekawsze jest 
omówienie naszej XIX wiecznej kopii, tym bardziej, 
że nie znajdziemy tych informacji w internecie. Nie-
codzienną cechą malowanych obrazów z Bogucic jest 
podpis: „Nakładem urzędu Kościelnego w Bogucicach 
Naśladowanie Zakazane”. Lektura książki ks. Cza-
plickiego „Ks. Ludwik Skowronek (1859 – 1934) i jego 
dzieła” wskazuje, że obrazy te zostały zamówione 

przez ks. Skowronka już w 
1892 r. wraz z wydaniem rok 
później książeczki „Matka 
Boska łaskami słynąca w 
Bogucicach …”. W lutym 
1896 r. w ogłoszeniach pa-
rafialnych czytamy: „Śliczne 
obrazy naszej Matki Bożej są 
do nabycia po 2 marki. Do-
chód na kościół”. Ks. Skow-
ronek to postać wybitna dla 
historii Górnego Śląska – bu-
downiczy nowych kościołów 
i klasztorów, opiekun funda-
cji charytatywnych, propa-
gator oświaty, doskonały 
organizator. W 1902 r. jego 
staraniem ukazał się modli-
tewnik „Droga do nieba”, 
zarówno w języku polskim i 
niemieckim. Lektura książ-
ki o ks. Ludwiku Skowronku 
pokazuje niezwykle złożoną 
specyfikę Górnego Śląska z 

jego zróżnicowaniem etnicznym i wyznaniowym. To 
również przykład przed jakimi dylematami stawali 
mieszkańcy Górnego Śląska na początku XX wieku. 
Ks. Skowronek wychowany w XIX wieku w państwie 
pruskim wybrał ostatecznie Niemcy ale jego biografia 
pokazuje, że wierzył do końca w to, iż kościół katolicki 
jest matką wszystkich narodowości.

   Marcin Błaszczyk


