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Jezus przemówił do niego:
«Co chcesz, abym ci uczynił?»
Powiedział Mu niewidomy:
«Rabbuni, żebym przejrzał».
Jezus mu rzekł:
«Idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Cena 1,- zł

WIERZĘ ...
CHRZEŚCIJANIE ŚWIECCY, KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

S

obór Watykański II był pierwszym soborem, który formalnie zajął się laikatem, poświęcając mu IV
rozdział konstytucji Lumen gentium oraz dekret o apostolstwie świeckich, Apostolicam actuositatem. W okresie posoborowym wielką rolę odegrała adhortacja apostolska Jana Pawła II Christifideles laici z 1088 roku, owoc Synodu poświęconego laikatowi w 1987 roku. Dokument ten stanowi
usilne wezwanie do misji w świecie. Podejście soborowe wyróżnia się pozytywnym charakterem
opisu laikatu, jako pierwszy określa
sakramentalny fundament stanu (Y.
Congar, G. Philips): chrzest wprowadzany w czyn, w sposób szczególny,
choć nie wyłączny, przez jego obecność w najzwyklejszych sytuacjach
życiowych w naszym świecie (rodzinie, pracy, wychowaniu, kulturze, polityce…). Dlatego Sobór stwierdza, że
właściwością specyficzną laików jest
ich charakter świecki. […] Zadaniem
ludzi świeckich, w tytułu 1)właściwego im powołania, jest szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się
sprawami świeckimi i kierowanie nimi
po myśli Bożej (KK 31).
Opierając się na tym ukierunkowaniu, misja laika urzeczywistnia się zgodnie z trojaką misją Chrystusa
i Kościoła. Tak więc osoba świecka pełni misję kapłańską (KK 34,11) dzięki kapłaństwu wspólnemu,
któremu daje świadectwo poprzez życie będące „egzystencją ofiarną” dla Boga i dla braci. Takie
jest właściwe znaczenie „kapłaństwa wspólnego”. Ponadto osoba świecka pełni misję prorocką (KK
35, 12) przez świadectwo wiary w strukturach życia świeckiego, zwłaszcza w małżeństwie i rodzinie.
Wreszcie osoba świecka pełni misję „królewską” (KK 36) przez swoje zaangażowanie w szerzenie
królestwa Bożego, królestwa prawdy i życia, królestwa świętości i łaski, królestwa sprawiedliwości,
miłości i pokoju.
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
21 października Mk 10,35-45 Jak często w naszym życiu przyjmujemy postawę, w której
oczekujemy, by nam służono, ponieważ w naszym przekonaniu to się nam należy? Na co
w naszych oczach zasługują ludzie, z którymi związane jest nasze życie?
25 października Łk 12,49-53 Jak zrozumieć, że Ewangelia może stać się powodem nieporozumień w gronie najbliższych? Jezu, proszę Cię o łaskę głoszenia Twojej nauki w
rodzinie, dla dobra ich dusz.
31 października Łk 13,22-30 Jezu jestem ci wdzięczny za obietnicę zbawienia. Ona bowiem
jest dla mnie umocnieniem w chwilach, kiedy doświadczam życiowych przeciwności.
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MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA - 21 października

J

akub i Jan, synowie Zebedeusza,
zbliżyli się do JezuMk 10,35-45
sa i rzekli: «Nauczycielu, chcemy żebyś
nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie żebym wam uczynił?». Rzekli mu:
«Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli
jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy
możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć
chrzest, którym Ja mam być chrzczony?». Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich:
«Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest,
który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie.
Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej
stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym,
dla których zostało przygotowane». Gdy dziesięciu
to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
«Wiecie, że ci którzy uchodzą za władców narodów,
uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między
wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być pierwszym między
wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz
żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
hrystus objawia się w całym swoim ziemskim
życiu jako Zbawiciel posłany przez Ojca dla
zbawienia świata. Swoją misję Zbawiciela określa
jako służbę, której najpełniejszym wyrazem będzie
ofiara Jego życia dla dobra ludzi: „Syn Człowieczy
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu”. Słowa te, skierowane
do uczniów pragnących zająć pierwsze miejsca w
Królestwie, mają ukształtować w nich nową mentalność, bliższą mentalności Nauczyciela. Mówiąc,
że Syn Człowieczy przyszedł, aby dać swoje życie na
okup za wielu, Jezus nawiązuje do proroctwa o cierpiącym Słudze, który „wyda swoje życie na ofiarę za
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NIEDZIELA XXX ZWYKŁA – 28 października

G

dy Jezus wraz z
uczniami i sporym tłumem wychoMk 10, 46-52
dził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc,
że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie,
Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało
na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał:
«Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął
i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego,
mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On
zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł
do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz,
abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja
wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł
za Nim drogą.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
dąc za Ewangelią, pragniemy wniknąć w tę opowieść,
jaką daje Jezus z Nazaretu niewidomemu: „Twoja wiara cię uzdrowiła”. Czym jest nasza wiara? Czym jest ta
wiara, która uzdrawia, która prowadzi do zbawienia?
Co to znaczy wierzyć w Chrystusa? Co to znaczy: być
chrześcijaninem i katolikiem? Wierzyć w Chrystusa
znaczy uznać Jego tożsamość, zaakceptować Go w
Jego boskiej i ludzkiej naturze, przyjąć Jego orędzie,
odwzajemnić Jego miłość i podjąć postanowienie całkowitego „przyłączenie się” do Chrystusa. A przyłączyć się
do Chrystusa to znaczy mieć udział w tym „zwycięstwie”,
które On sam odniósł nad śmiercią i grzechem poprzez
swoją własną śmierć i zmartwychwstanie.

I

grzechy”. Jest to ofiara osobista, różniąca się znacznie od ofiar ze zwierząt, jakie składano w dawnym
kulcie. Jest to dar życia „na okup za wielu”, to znaczy
za olbrzymią rzeszę ludzką, za „wszystkich”. Jezus
jawi się zatem jako powszechny Zbawiciel: według
planu Bożego wszyscy ludzie zostają odkupieni,
wyzwoleni i zbawieni przez Niego. Zbawienie jest
darem, który każdy może otrzymać, wyrażając z
własnej woli zgodę i gotowość do współpracy.
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RÓŻANIEC NARZĘDZIEM POKOJU

N

ajwiększe obietnice związała matka
Boża z różańcem podczas objawień w
Fatimie. „Odtąd nie ma takiej sprawy osobistej ani międzynarodowej, której nie dałoby
się rozwiązać poprze różaniec” – powiedziała Łucja. Spełnienie żądań Najświętszej
Panny wyjednało zakończenie II wojny światowej. Do dziś Matka Boża przychodzi ze
swoim orędziem pokoju do wielu narodów.
Miejsc objawień jest tak dużo, że trudno
określić ich liczbę. Większości z nich Kościół
jeszcze nie zbadał i nie wydał orzeczenia o
ich nadprzyrodzonym charakterze, dlatego
tu wspomnę tylko objawienia wAkicie w
Japonii (1973 – 1981) i Kibeho w Rwandzie
(1981 – 1989) – oficjalnie uznane. W jednym i drugim wypadku Matka Najświętsza
przyszła przed strasznymi wydarzeniami
(tsunami i katastrofa elektrowni jądrowej w
Fukushimie oraz ludobójstwo w Rwandzie).
Wzywała do nawrócenia i modlitwy, aby zapobiec tym nieszczęściom. Niestety, niewielu posłuchało.
„Przyszłam z nieba na próżno…” płakała Maryja w Kibeho, a w Akicie 101 razy w drewnianej figury
płynęły łzy (także krwawe).
Przyjmijmy z wiarą ratunek podany przez Niebieską Matkę, bo tylko Ona może wyjednać pokój dla
całego świata i naszych serc. Taki jest plan Boży.
						Ewa Hanter (fragment art. w wyd. Różaniec)

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 21 października 2018
Słowo Boże: Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45
Niedziela Misyjna. Taca na misje.
PONIEDZIAŁEK, 22 października Wsp. św. Jana
Pawa II, papieża
Słowo Boże: Ef 2,1-10; Łk 12,13-21
WTOREK, 23 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 2,12-22; Łk 12,35-38
ŚRODA, 24 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 3,2-12; Łk 12,39-48
CZWARTEK, 25 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 3,14-21; Łk 12,49-53
PIĄTEK, 26 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 4,1-6; Łk 12,54-59
SOBOTA, 27 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 4,7-16; Łk 13,1-9
NIEDZIELA XXX ZWYKŁA, 28 października
Słowo Boże: Jr 31,7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10,46-52
Taca na potrzeby Nuncjatury Apostolskiej w Polsce
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PONIEDZIAŁEK , 29 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 4,32-5,8; Łk 13,10-17
WTOREK, 30 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 5,21-33; Łk 13,18-21
ŚRODA, 31 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 6,1-9; Łk 13,22-30
CZWARTEK, 1 listopada UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Słowo Boże: Ap 7,2-4.9-14; 1J 3,1-3; Mt 5,1-12
PIĄTEK, 2 listopada DZIEŃ ZADUSZNY
Słowo Boże: Mdr 3,1-6.9; 2Kor 4,14-5,1; J 14,1-6
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 3 listopada Dzień powszedni
Słowo Boże: Flp 1,18-26; Łk 14,1.7-11
Pierwsza sobota miesiąca
NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA, 4 listopada 2018
Słowo Boże: Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28-34
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Festiwal Organowy Młodych
Jeszcze słów kilka piórem Profesora J. Gembalskiego

K

iedy przed dwudziestu pięciu laty powoływano do życia festiwal, którego celem była promocja młodych
organistów, nie przypuszczano zapewne, że stanie się on jednym z najważniejszych festiwali organowych
w kraju. O jego atrakcyjności i znaczeniu zadecydowała sama formuła: codzienne zajęcia ze studentami,
wieczorne koncerty, wspólnie spędzany czas – najpierw w budynku plebanii, potem w ośrodku w Kuklach
i wreszcie znowu na plebani, już przystosowanej do przyjęcia większej ilości osób. Wspólnota pracy, stołu
i wypoczynku, a także atmosfera sacrum, płynąca z historycznego kompleksu dawnego klasztoru dominikańskiego i wspanialej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny. Impulsem do powołania festiwalu stały się z
pewnością zabytkowe organy, umieszczone w 1907 roku w barokowej szafie przez Jonasa Garaleviciusa
z Kowna. Historyczny instrument znajdujący się w bazylice, pomimo powojennych przebudów, posiada
ciekawe, spójne brzmienie, umożliwiające interpretację muzyki organowej prawie wszystkich epok. Pozwala to na prowadzenie dydaktyki i prezentację szerokiej palety muzyki podczas koncertów, na których
występują zarówno młodzi organiści, uczestnicy kursu interpretacyjnego jak i ich pedagodzy. Praca nad
utworami, podczas zajęć prowadzonych przez doświadczonych profesorów, staje się dla studentów nowym
doświadczeniem i uczy rozwiązywania problemów technicznych i stylistycznych. Rezultatem tak twórczego
spotkania są profesjonalne koncerty organowe, które co wieczór gromadzą licznych słuchaczy, zarówno
mieszkańców miasta jak i turystów.
Spiritus movens festiwalu jest wybitny organista i pedagog, profesor Józef Serafin, który od dwudziestu
pięciu lat koordynuje przedsięwzięcie i wraz z niżej podpisanym, prowadzi zajęcia dydaktyczne. Co roku
zapraszany jest także organista z zagranicy, zwykle z najwyższej europejskiej półki, który dzieli się swym
doświadczeniem pedagogicznym i występuje z koncertem. W tym roku było nim profesor Gerhard Gnann
z Moguncji, wspaniały muzyk i człowiek, obdarzony niezwykłym talentem pedagogicznym (w tym niespotykaną otwartością na drugich i poczuciem humoru).
W tym roku na Jubileuszowy Festiwal do Sejn przyjechało 18 studentów z uczelni muzycznych Krakowa,
Katowic, Poznania i Warszawy. Wielu z nich było już po raz kolejny, co potwierdza atrakcyjność takiej formy
pogłębiania umiejętności muzycznych. Rozpoczynającą festiwal Mszę Świętą, celebrowaną przez niezwykle
(dokończenie na str. 11)

Bazylika - prospekt organowy - św. Cecylia, patronka muzyki i śpiewu kościelnego

Nr 240/2018

5

Z nauczania Papieża
Franciszka

ROZWAŻANIE NAD
MODLITWĄ „Anioł Pański”
„Niech Pan cię obdarzy pokojem” (Lb 6.26). (…) Pokój, który Bóg Ojciec pragnie zasiać na świecie, musi
być przez nas pielęgnowany. Ale nie tylko, gdyż musi
być także „zdobywany”. Zakłada to prawdziwą i autentyczną walkę, walkę duchową, która toczy się w
naszych sercach. Wrogiem pokoju bowiem nie jest
tylko wojna, ale również obojętność, która sprawia,
że myślimy tylko o sobie, i tworzy bariery, podejrzenia, lęki i zamknięcia. A te rzeczy są wrogami pokoju.
Dzięki bogu mamy wiele informacji; czasami jednak
jesteśmy zasypywani wiadomościami, że odrywają
nas od rzeczywistości, od brata i siostry, którzy nas
potrzebują. Zacznijmy otwierać serca, rozbudzając
wrażliwość na bliźniego, na tego, kto jest najbliżej.
Jest to droga prowadząca do zyskania pokoju.
Niech nam dopomoże w tym Królowa pokoju, Boża
Rodzicielka (…). To Ona „zachowywała wszystkie
sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19).
Nadzieje i troski, wdzięczność i problemy – wszystko to, co zdarzyło się w życiu, stawało się w sercu
Maryi modlitwą, dialogiem z Bogiem. I Ona czyni to
także dla nas: strzeże radości i rozwiązuje problemy
naszego życia, przedstawiając je Panu.
Bóg nie jest obojętny! Dla Boga ludzkość jest ważna,
Bóg jej nie opuszcza. Poprzez jubileusz Miłosierdzia
pragnę zachęcić Kościół do modlitwy i działania,
aby każdy chrześcijanin mógł mieć serce pokorne i współczujące, zdolne do otwarcia się „na tych
wszystkich, którzy żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych, które często dzisiejszy świat
stwarza w sposób dramatyczny”, nie popadając „w
obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie,
które znieczula ducha i nie pozwala odkryć nowości, w cynizm, który niszczy”.
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KORONY MAT
PANI SEJN
Eugeniusz Klimaniec

Z

astanawiamy się, kiedy, w jakim czasie cudowna figura Matki Boskiej, którą w 1602 roku w
Sejnach zaopiekowali się dominikanie – została
udekorowana koroną.
Otóż kult i oddawanie czci Matce Boskiej w znaku
cudownej figury w Sejnach, ma znamienny początek. W roku 1619, dominikanie ukończyli budowę
i wyposażenie nowego, murowanego kościoła
klasztornego. Późną jesienią tego roku, w uroczystej procesji z nabożeństwem przeniesiono figurę
z drewnianego kościółka i umieszczono w nastawie
ołtarza głównego nowego, murowanego kościoła.
Figurę ozdobiono szczero złotymi koronami, na
głowie Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus.
Rozbudowę kościoła realizowano początkiem drugiej połowy XVIII wieku, zakończono w 1760 roku.
Murowany, trzyosiowy ołtarz główny ustawiono
przy wewnętrznej ścianie dawnego wejścia do kościoła, a wszystkie 10 ołtarzy bocznych ustawiono
po przeciwnych ścianach filarów. W dużej wnęce
nastawy ołtarza głównego umieszczono figurę Matki Bożej Sejneńskiej. Wnęka wyłożona brokatami
kosztownymi, obramowana w złocie. Ścianki wnęki
obwieszono srebrnymi wotami, jako dowody oczywiste odebranych łask, a w nogach figury powieszono srebrną tablicę, przedstawiającą dziecko spowite
pozłoconym powijaczem – wotum Massalskich, za
odzyskanie życia syna Felicjana, który nieżywy, na
ołtarzu przed figurą został położony. W roku 1775
przeor Piotr Mangierd - w obawie przed rabunkiem,
kazał zrobić korony srebrne, tylko pozłacane. A te
złote zdeponował w klasztornym skarbcu.
Po 1818 roku od powołania Diecezji Sejneńskiej,
kiedy podominikański kościół był katedrą diecezji,
cudowna figura Matki Boskiej Sejneńskiej pozostawała we wnęce głównego ołtarza, bez zmian.
16 marca 1863 roku biskupem sejneńskim został
mianowany Ks. Konstanty Ireneusz Łubieński. Z
wielką gorliwością i rozmachem podjął wszelkie
działania, w tym restaurowania katedry. W roku 1866
zajęto się figurą Matki Boskiej. Wice kustosz katedry
Ks. Stanisław Jamiołkowski tak opisał te działania:
„Zdejmując z biskupem Łubieńskim brylanty i perły,
znaleźliśmy na głowie Najświętszej Panny koronę,
SIEWCA

TKI BOSKIEJ,
NEŃSKIEJ
fasonu wysokiego z blaszek srebrnych wprawdzie,
ale po prostu nożycami ciętych i sznurkami powiązanych. Brylanty i rubiny, zdobiące ją, a kurzem
odwiecznym przykryte, były poprzywiązywane
obok niegodnych szkiełek nićmi lub drucikami. Te
brylanty, rubiny i perły użyto potem do dwóch monstrancji, natomiast biskup Łubieński koroną srebrną
płaską, jako Królowej Polski, imitacjami kamieni z
monstrancji wziętymi ozdobił. Korona na głowie
Pana Jezusa, srebrna złocona, wzięta z monstrancji
i na odpowiedni fason przerobiona też u złotnika
Wernera. A po tych dawnych szczerozłotych lub
choć pozłacanych, o których kroniki za pierwszych
czasów dominikańskich wspominają, ani śladu.”
W roku 1925 kapituła kolegiaty sejneńskiej w poczuciu obowiązku zajęła się remontem kolegiaty (wcześniej katedry), przede wszystkim najcenniejszym
przedmiotem kościoła, figurą cudami słynącą Matki
Boskiej. Jesienią 1930 roku Ks. Wincenty Astasiewicz
– proboszcz i prepozyt kapituły zawiózł figurę do
Warszawy i przekazał w ręce wytrawnych fachowców w sztuce kościelnej. Dokonano gruntownej
renowacji figury. Korony zostały oczyszczone, uzupełnione i umocowane na głowie Matki Boskiej
i Dzieciątka Jezus. Figura wróciła do kościoła i na
odpust Nawiedzenia Matki Boskiej po raz pierwszy
od 1832 roku otwarto jej tryptyk.
Rok 1975 był czasem, w którym cudowna figura
doznała najwyższego zaszczytu. Na prośbę ordynariusza łomżyńskiego biskupa Mikołaja Sasinowskiego, papież Paweł VI bullą z dnia 3 lutego 1973
roku udzielił pozwolenia na koronację figury Matki
Boskiej Sejneńskiej. Dziewięć miesięcy przed koronacją, w parafii odprawiono nowennę przygotowawczą. Uroczystość koronacyjna odbyła się 6 i 7
września 1975 roku z udziałem Episkopatu Polski.
Aktu koronacji dokonali: Prymas Polski Kardynał
Stefan Wyszyński, Arcybiskup Krakowski Kardynał
Karol Wojtyła i Biskup Łomżyński Mikołaj Sasinowski.
Korony Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus, to te same,
które w 1864 roku zakładał na ich głowy biskup Łubieński. Istotą tej uroczystości była aprobata papieża
na ukoronowanie tej figury. Potocznie mówimy
„korony papieskie”.
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POMÓŻMY
MŁODYM

M

łodzi ludzie są dziś pod ogromnym wpływem
mass mediów. Tworzą one już nie tylko modę,
ale wręcz presję kulturową, która wymusza na nich
pewne zachowania, style, sposoby mówienia, myślenia o świecie i odbioru rzeczywistości. Twórcy treści
dla dzieci i młodzieży doskonale poznali potrzeby
młodych, ich słabości, tęsknoty. Wykorzystują je nie
w tym celu, aby pomóc im rozwijać się, lecz aby manipulować nimi. Rozwój nowych technik, szczególnie
portali społecznościowych i wirtualnej rzeczywistości, spowodował niesłychanie skuteczne narzędzie
oddziaływania na podświadomość młodych ludzi.
Niestety, za gwałtownym rozwojem technologii nie
nadąża wielu rodziców i wychowawców. Nie potrafią
zawczasu wychwycić tego co szkodliwe. Bagatelizują
realne zagrożenia i z przerażeniem zauważają , że
stracili kontakt z własnym dzieckiem. Bez wątpienia
jednym z takich zjawisk jest materializm i związany
z nim kult ciała. Część młodzieży wyklucza z życia
czynnik duchowy i skupia się tylko na tym co doczesne. Młodzi przywiązują znacznie większą uwagę
do wyglądu niż ich rówieśnicy, np. sprzed dwóch
dekad. Są przy tym bardzo krytyczni i zakompleksieni. Pieniądz i inwestycja w ciało stały się dla nich
dowartościowaniem.
Cechą dominującą we współczesnej kulturze jest
zakwestionowanie tradycyjnych chrześcijańskich
wartości. Postacie zaludniające typowe książki, seriale, czy filmy to klasyka tego co kiedyś nazywaliśmy
antybohaterami. Dziś bohaterem może być osoba z
marginesu, także moralnego. Nierzadko ten, kto przeciwstawia się tradycyjnym środowiskom – rodzinie,
społeczności, czy manifestuje swoją odmienność.
Aby pomóc młodemu pokoleniu w odnalezieniu
odpowiedzi na pytania dotyczące ich tożsamości, potrzeba wyrwać ich z tego nierealnego i zakłamanego
świata. Na nowo postawić na wartości duchowe, na
bardziej być niż mieć. Wzorów powinni szukać wśród
swoich rodziców, nauczycieli, wychowawców, osób
duchownych. Młodzieży proponować wartościowe
filmy czy książki. Zapraszam do biblioteki katolickiej.
				- Irena -

7

BAZYLIKA MNIEJSZA
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 87 5162141
Konto bankowe: BS Sejny 20 93540007 0000 0000 0635 0003
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com
Wikariusze: ks. Kamil Borys, ks. Tomasz Sikorski

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
07/10/2018 Gabriela Czakis
14/10/2018 Jakub Rakucewicz,
Zuzanna Konewko

Sakrament małżeństwa:
06/10/2018
Martyna Pomian i Daiwidas Pieczulis

Odeszli do wieczności:
UWacław Jakubowski, Sejny
(l. 90) zm. 04/10/2018
UEugenia Piotrowska, Sejny
(l. 95) zm. 11/10/2018
UJózef Leończyk, Sejny
(l. 60) zm. 14/10/2018

OFIARODAWCY NA REMONT

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Karłowicz Marianna Józef,Sejny, Konarskiego
Frydrych Danuta Henryk,Sejny, Konarskiego
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Kuczyński/ Brzozowska Jolanta Mariusz, Konarskiego
Sygut Janina,Sejny, Konarskiego
Durtan Alicja,Sejny, Konarskiego
Matwiejczyk Katarzyna Krzysztof,Sejny, Konarskiego
Żeladonis Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Bielska Krystyna,Sejny, Konarskiego
Rasiul Jadwiga Stanisław,Sejny, Konarskiego
Pietkowska Janina,Sejny, Konarskiego
Wasilewski Helena Łukasz,Sejny, Konarskiego
Nieszczerzewska Anna,Sejny, Konarskiego
Anuszkiewicz Danuta Remigiusz,Sejny, Zawadzkiego
Przeborowscy Krystyna Tadeusz,Sejny, Zawadzkiego
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Żynda Danuta Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Keller Danuta Antoni,Sejny, Zawadzkiego
Daniłowicz Zbigniew,Sejny, Zawadzkiego
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Bobrowscy Małgorzata Edward,Sejny, Zawadzkiego
Kasprzycka Zdzisława,Sejny, Zawadzkiego
Kryniccy Małgorzata Ryszard,Sejny, Zawadzkiego
Luto Krystyna Jarosław,Sejny, Zawadzkiego
Namiotko Henryka,Sejny, Zawadzkiego
Żylińska - Nowalska Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Rytelewska Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Światłowska Julia,Sejny, Zawadzkiego
Zubowicz Maria Janusz,Sejny, Zawadzkiego
Wydro Teresa Marek,Sejny, Konarskiego
Fiodorowicz Zenon,Sejny, Konarskiego
Jankowska Anna,Sejny, Konarskiego
Augustynowicz Janina,Sejny, Konarskiego
Bartoszewicz Dorota Andrzej,Sejny, Konarskiego
Marcinkiewicz Genowefa,Sejny, Konarskiego
Pokutko Teresa Eugeniusz,Sejny, Konarskiego
Kabrońska Konstancja,Sejny, Konarskiego
Markiewicz Helena,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Genowefa,Sejny, Konarskiego
Gałdzewicz Lubomira,Sejny, Konarskiego
Gryguć Teresa,Sejny, Konarskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Andrulewicz Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Bednarscy Emilia Krzysztof,Sejny, Zawadzkiego
Klucznik Barbara,Sejny, Zawadzkiego
Groblewscy Maria Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Macianis Maria,Sejny, Zawadzkiego
Karwowska Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Turowicz Celina Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego
Urwanowicz Halina Eugeniusz,Sejny, Zawadzkiego
Zwolińscy Beata Leszek,Sejny, Zawadzkiego
Malinowscy Jadwiga Czesław,Sejny, Zawadzkiego
Kijewscy Anna Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego
Fiodorowicz Krystyna Henryk,Sejny, Zawadzkiego
Krupowicz Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Buczyńska Irena,Sejny, Zawadzkiego
Jarmołowicz Danuta Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Gibas Jadwiga Marian,Sejny, Zawadzkiego

SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 21.10 - 04.11.2018
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 21 października 2018
07:00 +Aniela +Józef +Jadwiga +Anna +Andrzej
z r. Gausów
08:30 +Szczepan i z r. Brunejko
10:00 +Robert Czeszkiewicz (10 rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 +Janina Kap (7mc)
11:30 +Janina Bartoszewicz (gr21)
KRASNOWO 12:00 +Irena Skupska (7mc)
13:00 LT +Magdalena +Jerzy Buraczewscy
+Magdalena +Józef Degucis
17:30 +Marian Ciszewski (2 rocz.)
17:30 +Regina Szułowicz (gr21)
PONIEDZIAŁEK, 22 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr22)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Jan Lubiecki
08:00 +Antoni Draugialis (10 rocz.)
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr22)
17:30 +Stefan (29 rocz.) +Zofia i z r. Winiewiczów
17:30 +Jadwiga (2 rocz.) +Henryk +Andrzej Skorupscy
17:30 +Stefania +Józef i z r. Święcickich
17:30 +Antoni +Marianna +Józef Plikunas
WTOREK, 23 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr23)
08:00 +Walerian Kuczyński (11mc)
08:00 +z r. Tameckich
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr23)
17:30 +Łucja Krutul
17:30 +Witosława +Wincenty +Witold
z r. Damulewiczów
17:30 +Stanisław +Teresa Rudzis
ŚRODA, 24 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr24)
08:00 +Henryk Biziewski (4 rocz.)
08:00 +Zofia +Emilia +Bolesław +Bronisław z r. Jurkiewiczów +Józef +Aleksandra z r. Żegarskich
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr24)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Julii
w dniu urodzin i dla rodziny
17:30 +Izabela Brzezińska (1 rocz.)
17:30 +Stanisława +Danuta +Adam z r. Deców,
Rumockich i Jaśkiewiczów
CZWARTEK, 25 października 2018
06:30 +Janina Bartoszewicz (gr25)
08:00 +Jadwiga +Antoni +Jan +Józef z r. Staśkielów
+Stanisław Moroz
08:00 +Józef +Zofia Rutkowscy
08:00 +Irena Grygucis (3mc)
17:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla parafian z Grudziewszczyzny
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Olgi
17:30 +Regina Szułowicz (gr25)
PIĄTEK, 26 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr26)
08:00 +Wincenty +Halina +Feliks +Józefa Jastrzębscy
08:00 +Anna +Wiktor Budowicz +Teofila Moroz
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr26)
Nr 240/2018

17:30 +Janina Andrulewicz (9mc) +Kazimierz (rocz.)
17:30 +Zdzisław Stryczek (3 rocz.)
17:30 +z r. Lisewskich
SOBOTA, 27 października 2018
06:30 +Wojciech Wilkiel (1 rocz.)
08:00 +Wiktoria +Stanisław Marcinkiewicz
08:00 +Helena Fiedorowicz (12 rocz.)
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr27)
08:00 +Eugeniusz i z r. Nowalskich, Bartników
i Żylińskich
08:00 +Aniela +Gedymin i z r. Boraczewskich
17:30 +Agnieszka Tubiszewska +Genowefa Moroz
17.30 +Tadeusz Tydman
17:30 +Sabina +Marian i z r. Miszkielów
17:30 +Regina Szułowicz (gr27)
NIEDZIELA XXX ZWYKŁA, 28 października 2018
07:00 +Tadeusz +Józef Rasiul
08:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Henryki
w 60 rocz. urodz. i dla rodziny
08:30 +Leokadia Kubrak (6 rocz.)
10:00 +Czesław (15 rocz.) i z r. Bieleckich i Polakowskich
10:00 +Tadeusz +Ks. Sylwester +Szczepan
11:30 Za parafian
11:30 +Janina Bartoszewicz (gr28)
13:00 LT +Albin +Witold i z r. Łukaszewiczów
i Szczerbińskich
KRASNOWO 12:00
17:30 +Tadeusz Gilewski
17:30 +Regina Szułowicz (gr28)
PONIEDZIAŁEK, 29 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr29)
08:00 +Bernard Kobeldis
08:00 +Tadeusz i z r. Urbańskich i Czyżyńskich
08:00 +Eugeniusz Nazaruk (6 rocz.)
08:00 +Bernard +Zofia Biziewscy
08:00 +Janina Bartoszewicz (gr29)
17:30 +s. Weronika Wojciechowicz +Tadeusz Palanis
17:30 +Michalina +Józef Krzywiccy
17:30 +Tadeusz Okulanis
WTOREK, 30 października 2018
06:30 +Regina Szułowicz (gr30)
08:00 +Anna Kapp (10mc)
08:00 +Henryk Klidzio (7 rocz.)
08:00 +z r. Kuklewiczów i Dąbrowskich
08:00 +Jerzy +Helena Sienkiewicz
17:30 +Andrzej Korzecki (10mc)
17:30 +Szczepan Bronejko i rodzice
17:30 +Julian Krzywak (2mc)
17:30 +Janina Bartoszewicz (gr30)
ŚRODA, 31 października 2018
06:30
08:00 +Bronisław (7 rocz.) +Eugenia i rodzice
08:00 +Grzegorz Matusiewicz (7 rocz.)
08:00 +Zofia +Wincenty Szlaużys
17:30 +Zofia i z r. Zyskowskich i Baranowiczów
17:30 +Stanisław Grzędziński
17:30 +Stefania +Julian +Stanisław Waraksa
+Helena Fil +Regina Budaj
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CZWARTEK, 1 listopada 2018 UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
07:00 +Marzena Niewińska +Ryszard Panczenko
+Józef +Weronika +Mieczysław +Franciszek
Uminowicz +Wacław Raglis +Maria +Henryk
Radzewicz +Henryk Turowski
08:30 Tadeusz Okulanis (8 rocz.)
10:00 +Henryk Balewicz +Anna +Jerzy Żylińscy
Cmentarz (stary):
11:30 Za parafian
11:30 +Olgierd (11 rocz.) +Antonina (14 rocz.) i z r.
Kluczników
11:30 +Andrzej Kamiński +Józef Zubowicz
11:30 +Julia +Antoni +Stanisław Skrypko +Anna
+Bronisław Paciukanis
11:30 +Anna +Józef z r. Sienkiewiczów
17:30 +Stefan +Jadwiga +Zdzisław z r. Sikorskich
PIĄTEK, 2 listopada 2018 Dzień Zaduszny
06:30 +Aniela Kochańska
08:00 +Władysława +Stanisław Zaborowscy +Jadwiga +Romuald +Andrzej Zabłoccy
08:00 +Józefa (37 rocz.) +Wincenty +Józef +Antoni z
r. Grażulewiczów
08:00 +Leokadia Kubrak
10:00 +Franciszek +Zofia Rasiul
Cmentarz (nowy):
15:30 +Antonina +Józef +Czesław Matulewicz
15:30 +Jadwiga +Czesław Bronejko +Daniela Czokajło
+Weronika +Alfons Krakowscy

Z
T
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15:30 +Grzegorz Matan +Władysław Kamiński
15:30 +Józef Polanis
Bazylika:
16:00
17:30
SOBOTA, 3 listopada 2018 pierwsza miesiąca
06:30 +Marian Wołkanis (3 rocz.)
08:00 Dziękczynno-błagalna za Annę w 80 rocz.
urodz., Pawła w 20 rocz. urodz. i rodz. Raglis
08:00 +Helena Rekus
08:00 +Władysława Cichanowicz (11mc)
08:00 +Alfons (24 rocz.) +Józef +Anna +Jan +Helena
z r. Berneckich
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Julii
Sawińskiej i rodziny
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bronisława Korzenieckiego w 90 rocz. urodzin
17:30 +z r. Kisielewskich, Niewulisów i Miszkielów
17:30 +Józef Misiukanis +Witold +Helena Skrypko
+Anna Kapp
NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA, 4 listopada 2018
07:00 +Janina Okulanis (13 rocz.)
08:30 +Katarzyna +Stanisław Raczkowscy
10:00 +Stefan (3 rocz.) +Andrzej Konewko
10:00 +Józef Milewski (3 rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
KRASNOWO 12:00
13:00 LT +Juliusz Senda
17:30 +Janina Doliwa (4mc)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

apraszamy na Różaniec codziennie po wieczornej Mszy św., a w niedzielę o 17.00; Dzieci przychodzą
na Różaniec w poniedziałek, środę i piątek o 16.00.
egoroczna zbiórka na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia (stypendia dla młodzieży) wyniosła razem
2955 zł: młodzież zebrała do puszek 1405 zł; Akcja Katolicka za „kremówki” 1550 zł. Bóg zapłać.
apraszamy wszystkich na tradycyjny już Marsz Wszystkich Świętych, który będzie miał miejsce w środę,31
października. Najpierw spotkajmy się wszyscy razem z dziećmi i dorosłymi na Różańcu o godz. 17.00,
następnie udział w Eucharystii o 17.30, po której pójdziemy w radosnym orszaku Świętych przez nasze
miasto. Zakończeniem będzie Bal Wszystkich Świętych w sali Straży Pożarnej. Zapraszamy.
bliża się listopad i pamięć szczególna o naszych zmarłych. Przyjmujemy na wypominki: tak, jak dotychczas wypominki miesięczne - codziennie przed wieczorną Mszą św. będziemy czytać imiona zmarłych
wypisanych na wspominkowych kartkach – od dzisiaj wyłożone w kopertach na ołtarzu św. Teresy. Przyjmujemy także na wypominki roczne, które są objęte modlitwą w każdą niedzielę przed sumą. Te wypominki
przyjmujemy w kancelarii lub w zakrystii.
roczystość Wszystkich Świętych we czwartek, 1 listopada. O godz. 11:00 po krótkiej modlitwie w kościele wyruszy procesja różańcowa na cmentarz tzw. stary, gdzie będzie modlitwa zakończona Mszą
św. ofiarowaną za zmarłych. Po Mszy będzie możliwość poświęcenia nowych nagrobków. Nie będzie Mszy
w kościele o 11.30 i 13.00, a także w Żegarach i Krasnowie. W uroczystość Wszystkich Świętych mamy, jako
katolicy obowiązek udziału w Eucharystii.
spomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny w piątek, 2 listopada. O godz. 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i procesja na cmentarz tzw. nowy, gdzie po modlitwie na cmentarzu
będzie również Msza św.. W kościele Msze św. będą o 6.30; 8.00; 10.00; 16.00 i 17.30.
pierwszym tygodniu listopada będzie pierwszy czwartek (akurat przypada 1 listopada) - będzie
modlitwa za kapłanów i o nowe powołania, pierwszy piątek - przypada w Dzień Zaduszny. Przed
południem odwiedziny chorych i starszych w domach, po południu będzie Msza św. o 16.00 z udziałem
dzieci i młodzieży, ale prosimy aby przystąpiły do spowiedzi w ostatnich dniach października, nie będzie
bowiem możliwa spowiedź w pierwszy piątek. Pierwsza sobota miesiąca to dzień zawierzenia naszych
rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy wieczornej nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi
połączone z Nowenną do MB Sejneńskiej.
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Jubileuszowy Festiwal Organowy Młodych

refleksja prof. Juliana Gembalskiego

dokończenie ze str. 5

gościnnego i zaangażowanego w organizację przedsięwzięcia Gospodarza Parafii, Księdza Prałata Zbigniewa
Bzdaka, przygotowali muzycznie studenci, uczestnicy kursu, z których większość jest praktykującymi organistami. Codzienne zajęcia przy organach zawierały także przygotowanie do wieczornych koncertów, na
których prezentowano – od wtorku do soboty – dzieła Buxtehudego, Bacha, Liszta, Mendelssohna, Francka,
a także muzykę współczesną i improwizacje. Licznie gromadząca się w świątyni publiczność przyjmowała
koncerty z entuzjazmem. To z pewnością także rezultat znakomitego przygotowania uczestników, ich
wysokich umiejętności i pasji. Młodzież przyjeżdżająca do Sejn do często studenci posiadający laury konkursowe, a na pewno wybrani przez swych pedagogów spośród najlepszych. Od lat gwarantuje to wysoki,
profesjonalny poziom każdego koncertu i daje pełną satysfakcję słuchaczom.
Przedłużeniem festiwalu jest wyjazd do litewskiej Onikszty, gdzie w tamtejszym kościele parafialnym w
niedzielę i poniedziałek organizowane są dwa koncerty organowe. Dla młodych organistów to nowe wyzwanie – zajęcia, próby i wieczorny koncert, zaś dla miejscowych słuchaczy możliwość usłyszenia muzyki
organowej w dobrym wykonaniu. Współpraca z Oniksztą trwa już wiele lat i umacnia wzajemne, dobre relacje
między obu miastami. Co roku na inaugurację festiwalu do Sejn przyjeżdża także delegacja władz Onikszty.
Niezwykły festiwal Juniores Priores Organorium Seinensis jest już trwałym elementem życia kulturalnego
Sejneńszczyzny. Elementem niezwykle ważnym i potrzebnym. Wpisuje się w tradycję życia religijnego i
kulturowego dawnego klasztoru dominikańskiego w Sejnach, z jego unikatową Bazyliką – perłą polskiego
baroku. Ubogaca ofertę kulturalną miasta, przyciągając turystów z całej Polski a także daje mieszkańcom
okazję do kontaktu z żywą muzyką. Miłośnicy muzyki organowej od lat kojarzą Sejny – obok zabytków i
pięknych okolic - także z organami i odbywającym się tu festiwalem, a wielu turystów przybywa tu, bo obok
wypoczynku na łonie przyrody, może obcować na co dzień z wysoką kulturą. Ważne więc, by tę wysoką pozycję Sejn jako miasta kultury kontynuować i rozwijać, co z pewnością odbywać się musi z udziałem życzliwej
troski władz miasta i powiatu. Niebagatelna rola przypada tutaj lokalnemu ośrodkowi kultury, a także parafii,
która – pod okiem swego Proboszcza, darzy festiwal niezwykłą życzliwością i wsparciem. Świątynia ze znakomitymi organami otwiera swe podwoje młodym adeptom muzyki, umożliwiając im własny rozwój i dając
okazję do prezentacji swych umiejętności. W ten sposób festiwal dowartościowuje również samą muzykę,
która jest składnikiem liturgii, a poprzez swoją funkcję objawia się jako ważny element tradycji Kościoła.
Warto dodać, że przez 25 lat przez sejneński festiwal przewinęło się ponad 250 studentów z całej Polski oraz
wielu studentów zagr anicznych. Zapraszani przez organizatorów pedagodzy z zagranicy niezwykle cenią
sobie możliwość poprowadzenia zajęć i występu na sejneńskich organach, przenosząc informacje o tym
wydarzeniu do swoich środowisk, co jeszcze bardziej
zwiększa zainteresowanie festiwalem. Wieczorne koncerty w bazylice mają także duże znaczenie edukacyjne: prowadzone profesjonalnie omówienia repertuaru
przybliżają wiedzę o muzyce i ułatwiają odbiór utworów
mniej wyrobionym słuchaczom. Przez wiele lat słowo na
koncertach głosiła zasłużona dla festiwalu Pani dr Wanda
Falk z Krakowa, obecnie robi to znakomicie młody organista i teoretyk z Katowic – Bartłomiej Barwinek. Od
dwóch lat współorganizatorem festiwalu jest Akademia
Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Należy mieć nadzieje, że sejneński festiwal Juniores
Priores Organorium Sejnensis trwać będzie nadal, a
podmioty publiczne wszystkich szczebli, odpowiedzialne za życie kulturalne w naszym kraju, wspierać będą
przedsięwzięcie środkami finansowymi. Tylko właściwie
promowana kultura zapewnić może zrównoważony
rozwój życia społecznego, podnosić jego poziom, pielęgnować tradycję. Jej składnikiem jest muzyka, w tym
muzyka organowa, której tak wiele już dziś usłyszeć
można w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach.
Ad multos annos!
Nr 240/2018
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Matka Boska Częstochowska – Hodegetria
Matka Boska Częstochowska, zwana Czarną Madonną jest bez wątpienia najbardziej znanym polskim
świętym obrazem. Od ponad 600 lat towarzyszy nam na Jasnej Górze w najważniejszych momentach
historii Polski. Nie sposób na jednej stronie omówić całego bogactwa: kultu, historii czy samego cudownego
obrazu. Dlatego też podzieliłem tematy na kilka odrębnych części omawianych przy okazji poszczególnych
sejneńskich wizerunków Czarnej Madonny. Dziś najważniejsza rzecz – to jest zrozumienie symboliki
samego obrazu.
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej namalowany jest w typie ikonograficznym zwanym hodegetrią.
Jest to jedno z najstarszych wyobrażeń Maryi z Jezusem. Słowo „hodegetria” tłumaczone jest jako: Przewodniczka, Wskazująca Drogę. Tą drogą
jest oczywiście Jezus
Chrystus a celem zbawienie. Matka Boska
przedstawiona jest w
półpostaci, poważna
i dostojna. Nie jest to
czuła matka znana
z choćby renesansowych obrazów ale
Matka Zbawiciela.
Prawą ręką wskazuje
na Syna. Chrystus,
choć jest dzieckiem,
nie jest przedstawiony jako budzące
tkliwość niemowlę
ale jako młodzieniec
– Emmanuel – uobecnienie Boga. Chrystus
prawą rękę unosi w
geście błogosławieństwa. W lewej ręce
trzyma zamkniętą
księgę – ewangeliarz.
Jest to ważny symbol podkreślający, że
Chrystus przynosi
nowe prawo - ewangelię. Płaszcz okrywający Matkę Bożą jest
koloru niebieskiego,
symbolizującego Jej
świętość. Zdobią go
symbole lilii. Brzegi
szat są obszyte złotym
galonem. Czerwony kolor szat Jezusa
wskazuje z kolei na:
krew, miłość i ofiarę. To co wyróżnia
częstochowską hodegetrię spośród innych
tego typu przedstawień, to szczególny
sposób namalowania
twarzy i oczu Matki
Bożej, skupiającej
uwagę wiernych od
setek lat.
W naszej sejneńskiej kolekcji prezentujemy kilka różnych wizerunków Matki Boskiej Częstochowskiej.
Chyba najlepiej oddającym dostojeństwo i powagę hodegetrii jest prezentowany dziś obraz. Odstępstwem od oryginalnego wizerunku jest otoczenie obu postaci 12 gwiazdami. Jest to częsty powtarzający
się motyw w cechowych kopiach, nawiązujący do Apokalipsy św. Jana, gdzie Maryja jest opisana jako
niewiasta otoczona dwunastoma gwiazdami. Moim zdaniem w tym właśnie wizerunku, anonimowemu
artyście udało się oddać „ducha oryginału”. Najlepiej jednak ocenić samemu podziwiając obrazy na
żywo w sejneńskim klasztorze.
Marcin Błaszczyk
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