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2 SIEWCA  

Credo jest wyrazem naszej wiary subiektyw-
nej o obiektywnej, osobistej i wspólnotowej, 

indywidualnej i zbiorowej. Stanowi on jeden z 
punktów szczytowych katolickiego Symbolu: 
„Wierzę, że Jezus Chrystus, nasz jedyny Pan, 
dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i 
za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi 
Dziewicy i stał się człowiekiem”.
Przyjąć za prawdę, że odwieczny Bóg ma od-
wiecznego Syna i że ten Syn zstąpił z nieba, aby 
nas zbawić, oraz że się począł za sprawą Ducha 
Świętego i stał się człowiekiem zrodzonym z 
dziewiczej Maryi, to przerasta zdolność naszego 
intelektu, wykracza poza granice naszego rozu-
mowania, wymyka się naszym dociekaniom. Do-
stępna dla rozumu przestrzeń jest sferą, w której 
mieszczą się tylko rzeczywistości ograniczone, 
doświadczalne, dające się pomyśleć i stwierdzić. 
Ponadto tą przestrzenią znajduje się jednak to, co 
niedostępne, nieprzeniknione. Mieszczą się tutaj: 
doświadczenie objawienia, możliwość odkrywa-
nia, spotkanie się z transcendencją, które człowie-
ka pasjonuje i budzi w nim miłość. Gdy tylko ro-
zum jest pokorny i otwarty naprawdę, wówczas tę 
rzeczywistość przyjmuje, uznając z pokorą własne 
ograniczenia i milcząc w obliczu faktów, których 
pojąć nie jest zdolny. Rozum jest dobrym sprzymie-
rzeńcem doświadczenia, ponieważ potrafi milczeć 

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.

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

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

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

PRAWDY WIARY

i oczekiwać na swoją chwilę. Rozum oczyszcza, 
rozeznaje i ocenia wszystko, co mu podpowiedzia-
ło serce, wrażliwość religijna lub doświadczenie 
transcendencji. Rozum jednak zawsze poniżej tej 
sfery, budząc zastrzeżenia, podejrzenia i nieuf-
ność; nierzadko też okaże się sceptykiem w obli-
czu nie dających się udowodnić twierdzeń, jakimi 
są sformułowania z dziedziny wiary. 

Wybrane z księgi Wierzę

Wcielenie przewyższa rozum, 
lecz go nie przekreśla
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Łk 1,1-4;4,14-21

Wielu już starało się uło-
żyć opowiadanie o zdarze-
niach, które się dokonały 
pośród nas, tak jak nam 
je przekazali ci, którzy 

od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. 
Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od 
pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś 
się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci 
udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do 
Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś 
nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W 
dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i 
powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. 
Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: 
«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił 
i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnio-
nych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich 
w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do 
nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».
REFLEKSJA NIEDZIELNA
Jezus Chrystus odwoła się do tej zapowiedzi, zawartej w 
słowach Izajasza, u początku swej działalności mesjańskiej. 
Stanie się to w tym samym Nazarecie, w którym spędził 
trzydzieści lat życia w domu Józefa, cieśli, przy boku Maryi, 
swej dziewiczej Matki. W dniu, w którym mógł już przema-
wiać w synagodze, rozwinął Księgę Izajasza, natrafił na 
miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na 
mnie, ponieważ mnie namaścił” i - odczytawszy ten fragment 
- powiedział do zebranych: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli” (por. Łk 4,16-21; Iz 61,1 n.). W ten sposób 
wyznał i zarazem obwieścił, że On jest tym „Namaszczonym 
przez Ojca, że jest Mesjaszem, czyli Chrystusem, w którym 
mieszka Duch Święty jako dar Boga samego, i który posiada 
pełnię tego Ducha; który naznacza «nowy początek» udzie-
lania się Boga ludzkości w Duchu Świętym.” DV 18

W Kanie Galilejskiej od-
bywało się wesele i 

była tam Matka Jezusa. 
Zaproszono na to wese-
le także Jezusa i Jego 

uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do 
Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to 
moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła 
godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 
«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam 
sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy 
miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». 
I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: 
«Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci 
więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, 
która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, 
ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana 
młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia 
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty 
zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek 
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją 
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
REFLEKSJA NIEDZIELNA
Pierwsza zasada jakości jaką formułuje „starosta weselny” jest 
następująca: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a 
gdy się napiją, wówczas gorsze” (J 2,10). Nikt nie dba o jakość do 
samego końca! godzimy się, że jest tak w wielu dziedzinach. W 
pracy, relacjach, w zadaniach zleconych. Bardzo łatwo wkrada 
się bowiem zasada: „zrobić, byle zrobić”, „liczy się sztuka”, „nie 
ma co przesadzać, „po co się szarpać”?.
Chrześcijanin jednak to ktoś, kto wprowadza w życie drugą 
zasadę jakości: zachowuje „dobre wino aż do tej pory”, to znaczy 
do końca. Chrześcijanin to ktoś, kto dba o wysoką jakość. We 
wszystkim, co robi. W relacjach, w pracy, wszędzie.
Jest to możliwe, jeśli w pobliżu jest Jezus i Jego Matka. Za-
uważą, gdy sił brakuje i przemienią wodę naszych zmagań w 
wyborne wino efektów.

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
II NIEDZIELA ZWYKŁA 16.01.2022 III NIEDZIELA ZWYKŁA 23.01.2022

J 2,1-11
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Odmawiając Różaniec, recytujemy Skład apostol-
ski. Czy zastanawiamy się głębiej, co oznaczają 

słowa: „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi”?
Co to właściwie znaczy „wierzyć”? Słowo 
„wiara” miewa różne odcienie. Inaczej ro-
zumiemy wiarę w słowa przekazane nam 
przez kogoś zaufanego na temat tego, co 
jest nam bezpośrednio nieznane, inaczej 
wiarę w sensie religijnym. W pierwszym 
przypadku wiara wiąże się z zaufaniem 
względem autentyczności informacji, któ-
rą ktoś nam przekazuje. Wierzymy, ufamy 
świadectwu ludzi, których uważamy za 
wiarygodnych i prawdomównych. Wiara 
w takim przypadku jest po prostu przyję-
ciem informacji, co do której nie mamy 
własnego, bezpośredniego doświadczenia. Wiara 
religijna oczywiście zawiera w sobie również ten 
rys. Nasza wiara jest apostolska, co oznacza, że 
jest przekazywana sukcesywnie, z pokolenia na 
pokolenie, począwszy od samych Apostołów. To oni 
bowiem naprawdę doświadczali, dotykali, słuchali 
zmartwychwstałego Pana i tę prawdę przekazali 
następnym pokoleniom.

Jednak wiara religijna nie sprowadza się jedynie do 
dania posłuchu pewnej wiadomości. Często zwraca 
się uwagę na to, że wiara dotyka serca. Ludzie 
religijni niejednokrotnie kojarzą wiarę z jakimś poru-
szeniem lub żarem serca. I w takim przeświadczeniu 
też zawiera się prawda, ale znowu nie całkowita. 
Wiara bowiem nie jest jedynie ślepym uczuciem. 
Jest czymś więcej.
Wiara jest prawdą, która determinuje nasze życie. 
Jest przylgnięciem do prawdy, która pochodzi od sa-
mego Boga. Jest przyjęciem prawdy na temat Boga 

i świata, ale przyjęciem, które nie jest tylko zgodą 
rozumu, ale zgodą całego życia. Jeśli rzeczywiście 
wierzymy, to nasza wiara nie może być tylko „we-
wnętrzna”. Wiara chce się ucieleśniać, chce stawać 
się faktem budującym nasz życie. Jeśli wierzę, że 
należy kochać, to moja wiara powinna przyjmować 
formę konkretnych uczynków miłości.

 (Fragment artykułu O Jana Pawła Strumiłowskiego Oost.)

16.01 II NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo Boże: Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-11;
PONIEDZIAŁEK 17.01. ŚW. ANTONIEGO, OPATA
Słowo Boże: 1 Sm 15,16-23; Mk 2,18-22;
WTOREK 18.01. 
Słowo Boże: 1 Sm 16,1-13; Mk 2,23-28;
ŚRODA 19.01. ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA
Słowo Boże: Iz 61,1-3a.; J 15,9-17;
CZWARTEK 20.01. 
Słowo Boże: 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12;
PIĄTEK 21.01. ŚW. AGNIESZKI
Słowo Boże: 1 Sm 24,3-21; Mk 3,13-19;
SOBOTA 22.01. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
Słowo Boże: 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mk 3,20-21;

23.01.III NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo Boże: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Łk 1,1-4; 4,14-21;
PONIEDZIAŁEK 24.01. ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO
Słowo Boże: 2 Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30;
WTOREK 25.01. ŚW. NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
Słowo Boże: Dz 22,3-16; Mk 16,15-18;
ŚRODA 26.01. ŚW. BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA
Słowo Boże: 2 Tm 1,1-8 ; Mk 4,1-20;
CZWARTEK 27.01. ŚW. ANIELI MERICI
Słowo Boże: 2 Sm 7,18-19.24-29; Mk 4,21-25;
PIĄTEK 28.01. ŚW. TOMASZA Z AKWINU
Słowo Boże: 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mk 4,26-34;
SOBOTA 29.01.
Słowo Boże: 2 Sm 12,1-7a.10-17; Mk 4,35-41;

K A L E N D A R Z  L I T U R G I C Z N Y

W I A R A  
I  R O Z U M
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. 
Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków 

(kolekta mszalna).

Jutro, 17 stycznia, obchodzony jest Dzień Judaizmu. To także kolejna rocznica śmierci Sługi Bożego ojca Ignacego 
Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Głównym zadaniem tej 

wspólnoty jest troska o życie religijne Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

W dniach 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W 
tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spo-

tkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić 
do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa. 

W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę,  22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie to 
czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego 

błogosławieństwa, opiekę Matki Bożej i świętych Patronów, zdrowia i sił na dalsze lata, a zmarłym radość życia 
wiecznego. Dziadkowie są bezcennym darem zwłaszcza dla wnuków, niech cieszą się szacunkiem i pomocą pod 
każdym względem, także religijnym, kiedy trzeba ich pomóc dostać się do kościoła. Nie pozwólmy, aby czuli się 
samotni i opuszczeni.

W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To dzień wspólnej modlitwy 
i szukania tego, co łączy katolików i wyznawców Allaha. 

W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ogarniemy 
modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy zginęli w wyniku hitlerowskich 

zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani. 

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego czasu życzymy doświadczenia bliskości Boga i Jego mocy w co-
dziennym  życiu oraz opieki Matki Najświętszej.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, na przeprowadzone w minionym roku 
remonty naszej bazyliki i ogrodzenia wokół niej, a także na prowadzony remont klasztoru, w którym będzie 

mieścić się Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Prace są bardzo zaawansowane, mimo szalejącej 
drożyzny materiałów budowlanych i inflacji. Od dwóch tygodni podłączone zostało ogrzewanie z kotowni miejskiej. 
Jest to historyczny moment, bo w dotychczasowej historii klasztor nie był w ten sposób ogrzewany. Bóg zapłać 
także za ofiary składane na monstrancję „Święta Rodzina z liliami” jako gwiazdy na płaszczu Maryi, która będzie 
miejscem adoracji Najśw. Sakramentu w kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa. Najpierw chcemy przygotować kaplicę 
do tej adoracji poprzez remont. Trwają procedury z pozwoleniem Urzędu Konserwatorskiego na to działanie.

W najbliższym czasie patronują nam:
- poniedziałek, 17 stycznia – Święty Antoni (III/IV w.), opat, który całe życie poświęcił pracy, modlitwie i pokucie;
- środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, opiekun ubogich;
- piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka (III/IV w.), dziewica i męczennica.
- poniedziałek, 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy;
- środa, 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy Świętego Pawła Apostoła;
- piątek, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog chrześcijański.
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Nasza modlitwa powinna być prosta, gorą-
ca i wytrwała. W modlitwie ważne jest, by 

Boga szukać, starać się Go słyszeć, próbować 
Go poznawać i iść za Nim.
Imię Jezusa pojawia się na kartach Nowego Te-
stamentu ponad 100 razy. Przede wszystkim sam 
Chrystus wielokrotnie prosi swych uczniów, aby 
modlili się, nauczali i działali w Jego imię. „O co-
kolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” 
(J 16,23, por. J 14,13-14) – zapewnia nas Mistrz z 
Nazaretu. Piotr postawiony razem z Janem przed 
Sanhedrynem, stwierdza dobitnie, że „nie dano 
ludziom pod niebem żadnego innego imienia, 
przez które byliby zbawieni” (Dz 4,12). 
Św. Paweł natomiast oznajmia: „Albowiem każ-
dy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zba-
wiony” (Rz 10,13). 
Imię Jezus jest ściśle związane z Bogiem Ojcem i 
Duchem Świętym. Chrystus, choć działa na swój 
niepowtarzalny sposób, nigdy nie działa sam czy 
też na własny rachunek, ale zawsze pełni wolę 
Ojca w Duchu Świętym. Na końcu Ewangelii Ma-
teusza Jezus posyła swych uczniów: „Idźcie więc i 
nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). 
Między zapomnieniem a lekceważeniem
W odniesieniu do imienia Jezusa trzeba się wy-
strzegać dwóch skrajności: z jednej strony zapo-
mnienia, z drugiej lekceważenia. Jezus obiecał 
nam: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata” (Mt 28,20). A skoro tak, 
to jakże nie wymieniać Jego imienia? Z drugiej 
strony mamy tych, którzy nadużywają imienia 

Gdy wzywamy Pana

Trzej Mędrcy ze Wschodu „upadają na twarz i od-
dają Mu pokłon… a otworzywszy skarby swe, ofia-
rowują Mu dary: złoto , kadzidło i mirrę” (por 2, 13).
Dary są odpowiedzią na Dar. W Chrystusie naro-
dzonym w noc betlejemską Mędrcy ze Wschodu 
rozpoznają ów ostateczny Dar, jaki Ojciec Przed-
wieczny czyni człowiekowi. Jest to dar Syna: Dar 
przedwiecznego Syna („tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swojego jednorodzonego dał…” por. J 3,16). 
Poprzez ten Dar człowiek nosi w sobie epifanię ży-
wego Boga. Przedwieczny Syn dał ludziom „moc, 
aby się stali synami Bożymi” (por. J1, 12). Dał moc 
jako Brat – braciom. Objawił i stale
Objawia Ojca w tych, których Ojciec „dał Mu w dzie-
dzictwo”.
Człowiek, który nosi w sobie epifanię Boga ży-
wego, żyje nowym życiem. Wie, że darem winien 
odpowiadać na Dar. Przynosi więc złoto, kadzidło 
i mirrę. W tym darze człowiek, który odpowiada 
na Dar z wysokości, zawiera się pełny sens życia 
ludzkiego, a zarazem zapowiedź wezwania do 
chwały. W niej człowiek i świat potwierdza się jako 
epifania Boga sięgająca poza granice doczesności 
i zniszczalności…
Czyńcie wszystko, na co was stać, żeby ludzie, do 
których jesteście posłani, że są epifanią Żywego 
Boga. 
Czyńcie wszystko, na co was stać, żeby odpowia-
dali darem za Dar: żeby przynieśli złoto kadzidło 
i mirrę.
Czyńcie wszystko, żeby zapowiedź wezwania do 
chwały rosła i umacniała się w ludzkich sercach. 

Jan Paweł II z książki Modlitwy i rozważania

Odpowiedź  
na Objawienie  
Boże
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Jezusa. Najczęściej w takim zachowaniu nie ma 
złej woli, ale jest lekceważąca bezmyślność, albo 
złe przyzwyczajenie. 
Pomiędzy zapomnieniem a lekceważeniem jest 
wiele form właściwego, pobożnego i owocnego 
przyzywania imienia Jezus. Jedną z tych form są 
akty strzeliste, czyli krótkie wezwania typu: „Jezu 
pomóż’, albo po prostu „Jezu!” Już w Nowym Te-
stamencie znajdujemy modlitwy tego rodzaju: 
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Mk 
10,47).
Pełnienie Bożej woli
Jan Paweł II zestawia 2. Przykazanie Dekalogu ze 
słowami Jezusa: „Nie każdy, kto mówi Mi: 
«Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebie-
skiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca”. 
A zatem akty strzeliste, przywoływanie imie-
nia Jezusa, nie mogą być jakąś nowego rodzaju 
magią, zaklęciem, by wyjść z trudnej sytuacji. 
Wymawianie imienia Jezusa ma sens, jeśli towa-
rzyszy mu szukanie, znajdowanie i pełnienie woli 
Bożej. Innymi słowy, przyzywamy Jezusa, by iść 
za Nim, a nie żeby Jezus szedł za nami.
Wzywanie Jezusa tylko po to, by ten sprzyjał na-
szym planom, bez pytania o plany Boże, to wła-
śnie wzywanie imienia Pańskiego nadaremno. 
Można powiedzieć , że akty strzeliste, w 
których wymieniamy imię Jezusa, to momenty, w 
których nastrajamy się na Boga. Bo jak mówił św. 
Ignacy Loyola, istotą postępowania ucznia Chry-
stusa jest to, aby w każdej sytuacji, w pociesze-
niu czy strapieniu, stawiać Bożą wolę w centrum.

Z artykułu o.Dariusza Kowalczyka SJ

Ojciec święty Franciszek opisał taką formę modlitwy.

1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Za-
cznij więc modlitwę, modląc się za tych, którzy są Ci 
najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypo-
mnieć. Modlić się za tych, których kochamy, to słodki 
obowiązek.

2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Módl się 
za tych, którzy wychowują, kształcą i uczą. Oni po-
trzebują wsparcia i mądrości, by prowadzić innych w 
właściwym kierunku. Niech stale będą obecni w two-
ich modlitwach.

3. Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomi-
na nam o naszych przywódcach, liderach, wiodących 
tych którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego Kie-
rownictwa.

4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale 
jest najsłabszym palcem. Przypomina nam on, by 
modlić się za słabszych, chorych, strapionych i obcią-
żonych problemami. Oni potrzebują Twojej modlitwy.

5. W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszyst-
kich. Powinien on przypomnieć Ci o Modlitwie za 
siebie samego, kiedy skończysz się modlić za cztery 
grupy wymienione wcześniej. Twoje własne potrzeby 
ujrzysz we właściwej perspektywie i będziesz gotów, 
by pomodlić się za siebie samego w sposób bardziej 
prawdziwy i skuteczny. Amen. 

Wybrała Jadwiga

Modlitwa pięciu 
palców

Gdy wzywamy Pana
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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; 606254906
 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 Jaroslav Kalinovskij,   ks. Mariusz Niedziałkowski;    rezydent: ks. Adam Łosiewski

25/12/2021 Kaliszewski Julian
 Madejski Jakub
 Pietkiewicz Jakub
9/01/2022 Palanis Marcelina

Odeszli do wieczności:

SAKRAMENT 
CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

UDomoracka Julia,  
l. 85, Sejny, 20/12/2021
UMisiukanis Otylia,  

l. 89, Stryków, 21/12/2021
UJabłoński Krzysztof,  

l. 50, Sejny, 22/12/2021
UMacianis Sygit, l. 65, Sejny, 22/12/2021
URosińska Wanda, l. 85, Sejny, 24/12/2021
UGniazdowski Marian, l. 91, Marynowo, 27/12/2021
UKuczyński Antoni, 20 m., Sejny, 29/12/2021
UForencewicz Danuta, l. 82, Jodeliszki, 01/01/2022
UDzienisiewicz Janina, l. 65, Sejny, 8/01/2022
UPerwejnis Krzysztof, l. 70, Sejny, 09/01/2022

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

Zapowiedzi 
przedślubne:
Przemysław Pachucki, kawaler, Sejny, Parafia Sejny  
i Magdalena Giro, panna, Fasty, par. św. Franciszka w 
Fastach

W OSTATNIM CZASIE :

Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Modzelewscy Anna Sławomir,Sejny, Konopnickiej
Czakis Ewa Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego
Mazalewscy Romualda Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Moroz Marzena Przemysław,Sumowo 
Dochód Halina Stanisław,Sejny, Łąkowa
Przeborowscy Magdalena Artur,Posejny
Korzeccy Beata Mariusz,Kolonia Sejny
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny 
Jarmołowicz Danuta Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Koneszko Bogumiła Henryk,Bubele 
Koncewicz Barbara Marian,Sejny, Zawadzkiego 
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna 
Orłowska-Marczulin Anna,Gdańsk, Mściwoja 
Poźniak Grażyna Czesław,Kolonia Sejny 
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego 
Szklarz Jolanta Robert,Sejny, Konopnickiej

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:
Łebski Adam, Bubele
Żegarscy Grażyna Jan,  
Sztabinki 
Jurkiewicz Saturnina 
Czesław, Radziuszki 
Brunejko Irena Aleksander, 
Zawadzkiego 
Ignatowicz Stanisława,  
Łąkowa
Koncewicz Barbara Marian, 
Zawadzkiego
Brunejko Dorota Józef, 
Bubele
Miszkiel Regina, Konarskiego
Jankowscy Zofia Eugeniusz, 
Powstańców Sejneńskich
Dotychczas złożyło ofiary na 
monstrancję 70 ofiarodaw-
ców na sumę 22 902 zł.  

Sakramenty święte:
Chrzty - 52 (2020 - 39) ; Śluby -  18 (2020 - 16) I Komunia - 77 (2020 - 
53) ; Bierzmowanie - 48 (2020 - 95) Pogrzeby - 164 (2020 - 139)
Liczba parafian zamieszkujących na terenie Parafii, a więc należą-
cych do Parafii (nie liczy się zameldowanie) - 7198
Kobiety -  3740 ( 51,96 %)      Mężczyźni - 3458 ( 48,04 %)

Przedział wiekowy Liczba parafian
dzieci do 14 roku życia jest 979; 15 do 20 - 451;  21 do 29 - 812; 30 do 
49 - 1815; 50 do 69 - 2108; 70 do 99 - 1028; 100 - 1  
    
Rodziny: wszystkich jest - 2889, w tym pełnych (mąż i żona) - 1523; 
niepełnych (osoba samotna) - 958; rozbitych - 182; innych (ślub cy-
wilny lub bez ślubu) - 196; separacja - 18.

Parafia w statystyce 2021
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I N T E N C J E   M S Z A L N E   1 6 - 3 0 . 0 1 . 2 0 2 2
II NIEDZIELA ZWYKŁA 16.01.2022
07:00 Za parafian
08:30 +Irena Roszko (2mc)
10:00 +Jan Tomkiewicz (16 gr.)
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bogumiły 

Tarasiewicz w 80 r. ur. i dla rodziny
12:00 KRASNOWO: O Boże bł., zdrowie i mądry wybór drogi 

życiowej dla Katarzyny i Magdaleny
13:00 LT: +Petronela Dapkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Tadeusz Małkiński (4mc)
PONIEDZIAŁEK 17.01.2022
06:30 Dziękczynna za powrót ze szpitala i zdrowie Teresy 

Pachutko i całej rodziny
08:00 +Marian Czeszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Racis (2mc)
08:00 +Ewelina Pietranis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisław (10 r.) +r. Morozów i Staśkielów
17:30 +Jan Tomkiewicz (17 gr.)
WTOREK 18.01.2022
06:30 +Robert Sikorski (2mc)
08:00 +Anna (17 r.) +Józef Masianis
08:00 +Aniela Wiaktor (11mc)
08:00 +Maria Rutowicz (3 mc)
17:30 +Jan Tomkiewicz (18 gr.)
17:30 +Anna Gilis
ŚRODA 19.01.2022
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 Dziękczynna w 75 rocz. ur. Haliny Czeszkiewicz 
  i o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie
08:00 o wiarę, nadzieję i miłość dla Leszka i Magdaleny
08:00 +Kazimierz Andruszkiewicz (9mc)
08:00 +Jan Tomkiewicz (19 gr.)
17:30 +Lucyna +Helena +Wincenty Stankiewicz
CZWARTEK 20.01.2022
06:30 +Anna Nowak (1 r.)
08:00 +Jan Tomkiewicz (20 gr.)
08:00 +Dominika +Piotr Wieczorek +Katarzyna 

Mieczkowska
08:00 +Franciszek +Stanisława +Anna +r. Andruczyk
17:30 +Regina Miszkiel (1 r.)
PIĄTEK 21.01.2022
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Agnieszki
08:00 +Helena +Romuald Wołągiewicz
08:00 +Genowefa Durtan
08:00 +Aleksander Moroz (3mc)
17:30 +Bernardyna Karłowicz (10 r.) +Lucjan
17:30 +Jan Tomkiewicz (21 gr.)
SOBOTA 22.01.2022
06:30 +Józef Rutkowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Piotr +Jan +Jerzy +Konrad
08:00 +Anna Ogórkis (2mc)
08:00 +Radosław Brzeziński (2 r.) +Mieczysław Namiotko 

+Marianna +Kazimierz Szarejko
17:30 +Jan Tomkiewicz (22 gr.)

III NIEDZIELA ZWYKŁA 23.01.2022
07:00 +Jan Tomkiewicz (23 gr.)
08:30 +Marian Gibas (1 r.)
10:00 +Marianna Milewska (7 r.)
11:30 +Anna +Antoni Leończyk +Piotr +Marianna 

Zajączkowscy
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: +Ludwika +Ludwika +Gertruda 

+Anna +Anna +Eryk +Edmund +Jan +Barbara  
+r. Draszanowskich

13:00 LT: +Anna Keller (3mc)
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny Sojko 
  w 80 rocz. urodzin i dla rodziny
PONIEDZIAŁEK 24 STYCZNIA 2022
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla s. Barbary
08:00 +Jan Tomkiewicz (24 gr.)
08:00 +Maria Przezwicka (11mc)
08:00 +Anna Janczulewicz
17:30 +Eugenia Pilecka (5 r.) +Halina Kossa
WTOREK 25 STYCZNIA 2022
06:30 +Józef Łejmel (1 r.)
08:00 +Stefan Bućkun (3mc)
08:00 +Leonard (14 r.) +Leokadia +r. Basiewiczów 
  i Kłaczkowskich +Scholastyka Myszczyńska
08:00 +Jan +Anna Niewulis
17:30 +Teresa Rutowicz (7mc)
17:30 +Jan Tomkiewicz (25 gr.)
ŚRODA 26 STYCZNIA 2022
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Maria Tomkiewicz (24 r.) + Bronisław
08:00 +Ireneusz Sankowski (9mc)
08:00 +Roman Gutowski (1 r.)
17:30 +Jan Tomkiewicz (26 gr.)
17:30 O bł. Boże, opiekę MB, o wiarę i zdrowie dla Kacpra 

Okulanisa w 18 r. urodz. i dla rodziny
CZWARTEK 27 STYCZNIA 2022
06:30 +Aniela +Franciszek Kaszkiel
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Stanisławy i 

Ludwika
08:00 +Witold Gilis
08:00 +Otylia Misiukanis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Marian Gniazdowski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jan Tomkiewicz (27 gr.)
17:30 +Jadwiga Grzybowska (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK 28 STYCZNIA 2022
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 +Antoni Grażulewicz (11 r.) +rodzice
08:00 +Teresa Makowska (1 gr.)
08:00 +Daniel Dobul (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Władysław (25 r.) +Eugenia (6mc) Derdzikowscy
17:30 +Jan Tomkiewicz (28 gr.)
17:30 +Michał +Aniela +Benedykta Bocheńscy
SOBOTA 29 STYCZNIA 2022
06:30 +Teresa Makowska (2 gr.)
08:00 +Paweł Jakubowski (6mc)
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08:00 +Alicja Paszkiewicz (13 r.) +Natalia +Eugeniusz
08:00 +Genowefa Kaufman (10mc)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Grzegorz Ruszczewski (10mc)
17:30 +Jan Tomkiewicz (29 gr.)
17:30 +Józef Dziemido (1 r.)
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 30.01.2022
07:00 +Jerzy Dąbrowski (1 r.)

08:30 +Józef +Joanna +r. Jagłowskich +Aleksandra 
+Stanisław +r. Czarniewskich

10:00 +Jan Tomkiewicz (30 gr.)
11:30 Za Parafian
12:00 KRASNOWO: +Helena +r. Mościckich
13:00 LT: +Teresa Makowska (3 gr.)
17:30 +Edwin Miszkiel (29 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

KOLĘDA - WIZYTA DUSZPASTERSKA
Tegoroczna kolęda, jak już wiemy trwa w formie „na zapro-
szenie”. Do 9 stycznia oczekiwaliśmy od naszych Parafian 
pisemnego zaproszenia do odwiedzenia 
poszczególnych rodzin, mogliśmy to uczy-
nić poprzez wypełnienie gotowej kartki, 
która była wyłożona na ołtarzu bocznym 
– wielu wypełnioną kartkę (zaproszenie) 
zwróciło do Parafii; Wielu naszych Parafian 
wystosowało zaproszenie za pośrednic-
twem poczty e-mailowej lub sms. Bardzo 
za to dziękujemy. Do dzisiaj zaproszeń z 
miasta otrzymaliśmy 336, a z wiosek kil-
kanaście. Wioski Iwanówka, Daniłowce, 
Jodeliszki, Rynkojeziory, Sumowo, Sztabin-
ki, Babańce, Zaruby, Świackie i Olszanka, 
Jenorajście zadeklarowały, że większość 
mieszkańców chce przyjąć tegoroczną ko-
lędę. Te wioski odwiedzimy w sobotę (ter-
min będzie jeszcze uzgodniony). 
W mieście rozpoczęliśmy kolędę od po-
niedziałku, 10 stycznia. Kolęda rozpocznyna się od godz. 
16.00, na wizytę w jednej rodzinie przeznaczamy około 10 
minut. 
Plan kolędy na najbliższy czas:

Poniedziałek, 17 stycznia – Młynarska (5 rodzin), Nowa (2), 
Emilii Plater (9), Powstańców Sejneńskich (1), Pogodna (5),  
Strażacka (6), , 
Wtorek, 18 stycznia – Grodzka (3), Głowackiego (4), Żwirki i 
Wigury (4),  11 Listopada (2), Ogrodowa (2)
Środa, 19 stycznia -  Piłsudskiego (24), Plac św. Agaty (5),

Sobota, 22 stycznia – Babańce, Jodeliszki i Rynkojeziory, 
Bubele (1), Sztabinki, Zaruby, Świackie, Olszanka;

Sobota, 29 stycznia - Romanowce (8 rodzin), Zaleskie, Sta-
bieńszczyzna (5 rodzin), Sumowo

Sobota, 5 lutego - Skustele (4), Łopuchowo (4),  Jenorajście, 
Kolonia Sejny ( 2), Klejwy (1), Skarkiszki (1), Dowiaciszki (1)
Sobota, 12 lutego - Gawiniańce, Grudziewszczyzna (4).
Oczywiście jest możliwość zaproszenia kapłana z kolędą, 
najlepiej sms lub e-mail (namiary są w Siewcy). 

Druga forma tegorocznej kolędy będzie dla tych, któ-
rzy z różnych względów nie mogą, nie chcą skorzystać z 

pierwszej formy kolędowej. Im proponuje-
my wspólne spotkanie w kościele poprzez 
udział w wyznaczonym czasie (po zakoń-
czeniu pierwszej formy) w Eucharystii ofia-
rowanej w intencji tych naszych Parafian, 
wspólna modlitwa z poświęceniem przy-
niesionego z domu Krzyża czy świętego 
Obrazu, błogosławieństwa na Nowy Rok 
Pański 2022, zabraniem wody święconej i 
poświęceniem samemu swojego domu czy 
mieszkania. Będziemy na tę formę kolędy 
zapraszać poszczególne ulice czy miejsco-
wości. 
I tak zapraszamy następujące wioski na 
Mszę św. z błogosławieństwem kolędo-
wym:
STABIEŃSZCZYZNA - 1 lutego godz. 18:30; 
MARYNOWO - 3 lutego godz. 18:30; ŁUMBIE 

- 5 lutego (sobota) godz. 18:15; KIELCZANY - 12 lutego (sobo-
ta) godz. 10:00; RADZIUSZKI - 12 lutego godz. 18:15; KRASNO-
WO - 13 lutego (niedziela) godz. 12:00 (kaplica w Krasno-
wie); DEGUCIE - 26 lutego (sobota) godz. 10:00; OGRODNIKI 
- zgłoszenie jest, ale jeszcze bez daty. Czekamy na dalsze 
zgłoszenia z wiosek.
Niestety wciąż obowiązujące obostrzenia pandemiczne 
i utrzymująca się ilość zachorowań zmuszają do takich 
form budowania wzajemnych relacji. Chcielibyśmy jed-
nak przynieść naszym Parafianom dar Bożego błogosła-
wieństwa, wspólnie się pomodlić prosząc o wzrost wiary, 
nadziei, która pomoże przetrwać trudne chwile i miłość, 
która jest ostoją wszystkiego i fundamentem relacji z Bo-
giem i między sobą.
Prosimy Was o wyrozumiałość i współpracę, będziemy 
oczekiwać na wspólne spotkanie w rodzinach, czy też w 
naszej pięknej świątyni. Pozdrawiamy wszystkich naszych 
Parafian, życzymy błogosławionego Nowego Roku oraz 
nieustającej opieki Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej.

 Z darem modlitwy - Wasi Duszpasterze
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Dzikowska

W dzisiejszym felietonie prezentujemy piąty z kolei 
wizerunek Matki Bożej Dzikowskiej. Dotych-

czasowe spotkania z patronką Tarnobrzega, zwaną 
również Matką Bożą Tarnobrzeską i Królową Zagłę-
bia Siarkowego pozwoliły poznać historię obrazu, jego 
symbolikę oraz porównać zróżnicowanie stylistyczne 
cechowych kopii obrazu. Dzisiaj chciałbym jeszcze 
raz poruszyć zagadnienie 
modyfikacji pewnych tre-
ści zawartych w obrazach 
ludowych w zależności od 
kontekstu historycznego czy 
kulturowego.
Co na przełomie wieków 
stanowiło wzorzec dla licz-
nych kopii obrazu z Dzi-
kowa? Na pewno nie był 
to oryginał, który był sła-
bo oświetlony, zasłonięty 
srebrną sukienką i trudno 
dostępny dla celów wyko-
nywania kopii. Pierwotnym 
źródłem były profesjonal-
nie wykonane grafiki lub 
obrazki dewocyjne. W 
przypadku sanktuarium w 
Dzikowie wiemy o dwóch 
XVIII wiecznych miedzio-
rytach. Pierwszy jest au-
torstwa Josepha Erazma 
Bellinga i towarzyszył on 
wydanemu dziełu „Wonność Róży Jerychońskiej” 
opisującemu historię i cuda obrazu dzikowskiego. 
Drugim nieco późniejszym miedziorytem jest praca 
Josepha Sebastiana Klaubera z XVIII wieku. Grafiki 
te zostały najprawdopodobniej zamówione przez 
dominikanów i miały charakter typowego obrazka 
promującego i sławiącego obraz i sanktuarium w 
Dzikowie. Z racji położenia Tarnobrzega (Dziko-
wa) na prawym brzegu Wisły, obraz i sanktuarium 
były popularne wśród flisaków i żeglarzy, którzy na 
przestrzeni lat odebrali wiele łask od tego obrazu. Tu 

należy najprawdopodobniej upatrywać modyfikacji 
na obu miedziorytach w stosunku do oryginału. Obaj 
rytownicy w prawym górnym roku zamiast rzeki i 
pejzażu umieścili zarys kościoła i klasztoru na tle 
rzeki. Na rzece widać również małe łódki z flisakami. 
Taki zabieg modyfikacji oryginału miał przybliżyć 
treść obrazu dla wiernych i pielgrzymów. Co ciekawe, 

kształt kościoła i klasztoru 
na miedziorytach nie od-
powiadał rzeczywistości. 
Kościół i klasztor w górnym 
prawym rogu jest później 
powielony we wszystkich 
cechowych i ludowych ko-
piach. Nie jest znana ani 
jedna kopia z pejzażem, co 
jednoznacznie świadczy o 
tym, że źródłem niezliczo-
nych XVIII i XIX wiecznych 
kopii obrazów dzikowskich 
były właśnie owe miedzio-
ryty. W XIX wieku ma miej-
sce jeszcze jedna ciekawa 
modyfikacja, o której już 
pisałem. Oryginalne ptaki 
karmiące się winogronami 
i ziarnem (alegoria Eucha-
rystii) zostały stopniowo 
zastąpione małym Janem 
Chrzcicielem z barankiem. 
Uległ również modyfikacji 

motyw kościoła dzikowskiego na tle Wisły. Rzeka 
obecna jeszcze na niektórych kopiach z XVIII wieku 
z czasem przypomina jasno żółtą drogę lub w ogóle 
jest pomijana. Dokładnie widać to na dzisiejszym 
obrazie. Niestety sam obraz był bardzo zniszczony, 
stąd kościół i klasztor są ucięte. Zwraca za to uwagę 
(równie zniszczony) napis na dole obrazu, który rów-
nież nie jest twórczym dziełem nieznanego artysty 
ale powieleniem opisu z miedziorytu J.S. Klaubera.
   
   Marcin Błaszczyk


