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A ze Wschodu przyszli pieszo  
 Trzej Królowie
Każdy myślał:
 Coś wielkiego dziś zobaczę
Lecz zdziwili się 
 ci wielcy monarchowie
Że ich Pan jest malusieńki 
 i że płacze
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Skład Apostolski jest najkrótszym, starożytnym ujęciem „wy-
znania wiary” i poświęca wiele miejsca Jezusowi Chrystusowi, 

po to, aby potwierdzić, że On jest centrum i sensem tego, co 
było i będzie.
Dlatego opowiada w skrócie Jego historię. Zatem wiara w Je-
zusa Chrystusa ma dla chrześcijan decydujące znaczenie w 
odniesieniu do ich wiary w Boga: nie byłoby wiadomo, o jakim 
Bogu mówimy, gdybyśmy nie mieli przed oczami wydarzenia, 
którym jest osoba Jezusa Chrystusa.
Ta krótka refleksja, usiłuje rozjaśnić, odwołując się do Ewangelii, 
tajemnicę Jezusa, tego Człowieka, który jest Synem Bożym w 
sposób absolutnie niepowtarzalny i jedyny. W naszych rozwa-
żaniach podejmujemy próbę odpowiedzi na niektóre związane 
z tym pytania. Jakie konsekwencje pociąga za sobą wiara w 
jakąś osobę? Czy świadkowie wydarzenia Jezusa Chrystusa są 
naprawdę wiarygodni? Jak się zaczęła droga Jezusa? W jakim 
środowisku kulturowym i religijnym żył Jezus? W jaki sposób 
ukształtowała się wśród ludu nowina o Bogu Jezusa Chrystusa? 
Jak odniósł się On do  ludzi? Czy można intuicyjnie uchwycić coś 
z owej szczególnej relacji z Bogiem Izraela, którego Jezus nazywa 
„najdroższym Ojcem” (Abba)? Jakie nowe problemy pojawiły się 
w następstwie wydarzenia Jezusa Chrystusa ?
Naszym celem jest ukazanie, że Bóg Jezusa Chrystusa i Jezus, 
Syn Boży, dzięki łączącemu ich Duchowi Świętemu tworzą 
niezwykle głęboką, intymną więź, która poprzez wyjątkowe, 
nadzwyczajne człowieczeństwo objawia, że Bóg jest relacją 
miłości.. Do uczestnictwa w tej relacji zaprasza On każdego 

człowieka i całe stworzenie. Mamy nadzieję, że tych, którzy już wierzą, uda się zachęcić do pogłębienia 
ich wiary, a tych którzy jeszcze światła wiary nie otrzymali, pobudzimy do refleksji

 SKŁAD APOSTOLSKI

WIERZĘ ...

Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

 ŻYJĄC SŁOWEM - ROZWAŻANIA   

Na słabości i ograniczenia warto sięgnąć po lekarstwo najlepsze z możliwych – słowo Boże zawarte w 
Piśmie Świętym. Ono wskaże grogę do ofiarnej miłości, która niczym utylizator potrafi spalić wszystkie 
wady i wszelki egoizm, aby przygotować serce na godne przyjęcie przychodzącego Zbawiciela – Jezusa 
Chrystusa, na wzór Niepokalanej. 

10 stycznia Mk 1,29–39  Rozpoznać i odpowiedzieć, do czego wzywa mnie Pan. Trwać w 
gotowości serca, aby wypowiedzieć słowa: Oto jestem. Pełnić wolę Ojca przez świadectwo 
dobroci okazywanej naszym braciom.
15 stycznia Mk 2,18–22   Posłuszeństwo głosowi Boga – rozpoznanie i pełnienie Jego woli. 
Droga prowadząca do Nieba przez ufność i wierność. Znaki obecności Boga w moim życiu, 
które są ciągle wezwaniem do dziękczynienia.
18 stycznia Mk 3,7–12 Zazdrość pożera serce, niszcząc więzi i relacje. Uchroń mnie. Pa-
nie, przed patrzeniem na bliźniego z perspektywy tego, czego uważam, że mi brakuje. 
Pozwól zrozumieć, że w Jezusie zawsze i wszędzie otrzymuję i posiadam wszystko czego 
potrzebuję.
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Gdy Jezus narodził 
się w Betlejem 

w Judei za panowa-
nia króla Heroda, oto 
mędrcy ze Wschodu 

przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo naro-
dzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę 
na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to 
usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 
zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i 
wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu od-
powiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane 
przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła 
najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z cie-
bie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, 
Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców 
i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się 
gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam 
i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, do-
nieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni 
zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, 
którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż 
przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. 
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu 
i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i 
oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie 
nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z 
powrotem do swojego kraju.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Trzej Mędrcy, którzy ze Wschodu przybyli do Betlejem, 
są zapowiedzią tej wielkiej wędrówki wiary, która idzie 

przez pokolenia, zbliżając ludzi. Ludy i narody do Chrystu-
sa, światłości świata. Już prawie dwa tysiące lat trwa ta 
wędrówka i wiele ludów w niej uczestniczy. A światłość, 
która wzeszła nad Jeruzalem w pełni czasu nie gaśnie, 
świeci wciąż tym samym, a przecież nowym światłem. 
Rozświetla ona drogę ludzkości pośród różnych ciem-
ności, które zalegają ziemię. I wciąż poprzez ciemności  
tej Izajaszowej mocy (por. Iz,60,2) rozlega się wołanie 
pasterzy, Mędrców i wszystkich wierzących każdej epoki: 
Christus apparuit nobis, venite adoremus!  Chrystus uka-
zał się nam, pójdźmy płożyć Mu pokłon!

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
   – 6 stycznia 2019

 Mt 2, 1 - 12

Gdy lud oczekiwał 
z napięciem i 

wszyscy snuli domy-
sły w swych sercach 
co do Jana, czy nie 

jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: 
«Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, 
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u 
sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym 
i ogniem». Kiedy cały lud przystępował do chrztu, 
Jezus także przyjął chrzest. a gdy się modlił, otworzyło 
się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci 
cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: 
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam 
upodobanie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodo-
banie» (Mt 3, 17). Te uroczyste słowa rozbrzmiewają 

podczas dzisiejszego święta Chrztu Pańskiego. Zapra-
szają nas one do ponownego przeżycia chwili, w której 
ochrzczony przez Jana Jezus wychodzi z wód rzeki 
Jordan, a Bóg Ojciec objawia Go jako swego Jedno-
rodzonego Syna, jako baranka, który bierze na siebie 
grzechy świata. Z nieba daje się słyszeć głos, podczas 
gdy Duch Święty w postaci gołębicy zstępuje na Jezusa 
rozpoczynającego publicznie swoją zbawczą misję; 
misję, którą charakteryzuje styl cichego i pokornego 
sługi, gotowego do całkowitej ofiary z siebie: „Nie bę-
dzie wołał ni podnosił głosu (…). Nie złamie trzciny 
nadłamanej, nie zgasi knota o nikłym płomyku. On 
niezachwianie przyniesie Prawo” (Iż 42,2-3). Liturgia 
przybliża nam na nowo zdarzenie ewangeliczne: po-
śród skruszonej rzeszy ludzi idącej do Jana Chrzciciela, 
aby otrzymać od niego chrzest, jest obecny również 
Jezus. Oto urzeczywistnia się obietnica, a przed całą 
ludzkością otwiera się nowa era. Człowiek ten, który 
pozornie nie odróżnia się od pozostałych, w rzeczy-
wistości jest Bogiem, który przyszedł do nas, ażeby 
tym, którzy Go przyjmą dać moc, „aby się stali dziećmi 
Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z 
krwi, ni z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się 
narodzili” (J 1,12-13). „To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie” (śpiew przed Ewangelią). 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 13 stycznia

 Łk 3, 15 – 22
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA, 6 stycznia 2019 OBJAWIENIE PAŃSKIE
Słowo Boże: Iz 60,1-6; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12
PONIEDZIAŁEK, 7 stycznia 2019 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1J 3, 22 – 4, 6;  Mt 4, 12-17. 23-25
WTOREK, 8 stycznia 2019  Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 J 4, 7-10; Mk 6, 34-44
ŚRODA, 9 stycznia 2019 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 J 4, 11-18; Mk 6, 45-52
CZWARTEK, 10 stycznia 2019 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 J 4, 19 – 5, 4; Łk 4, 14-22
PIĄTEK, 11 stycznia 2019 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 J 5, 5-13; Łk 5, 12-16
SOBOTA, 12 stycznia 2019 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1 J 5, 14-21; J 3, 22-30
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 13 stycznia
Słowo Boże: Iz 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14; 3,4-7; Łk 3, 15-22

Koniec okresu Narodzenia Pańskiego. Czas Zwykły.
PONIEDZIAŁEK, 14 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 1, 1-6; Mk 1, 14-20
WTOREK, 15 stycznia 2019 Dzień powszedni 
Słowo Boże: Hbr 2, 5-12; Mk 1, 21-28
ŚRODA 16 stycznia 2019 Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 2, 14-18; Mk 1, 29-39
CZWARTEK, 17 stycznia 2019 Wsp. św. Antoniego
Słowo Boże: Hbr 3, 7-14; Mk 1, 40-45
PIĄTEK, 18 stycznia 2019 Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 4, 1-5. 11; Mk 2, 1-12
SOBOTA, 19 stycznia Wsp. św. Józefa Sebastiana 
Pelczara, bpa
Słowo Boże: Hbr 4, 12-16; Mk 2, 13-17
NIEDZIELA II ZWYKŁA, 20 stycznia 2019
Słowo Boże: Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; J 2, 1-11

Wystrój kościoła po rozbudowie – po 1760 roku
POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (18)

Ludzie kochający Boga

Kościół wydłużono o dwa okna i wieże w stronę wschodnią w kierunku placu św. Agaty, powiększając wnę-
trze o prawie połowę, zmieniono cały kierunek kościoła z wschodniego na zachodni. Typowa trójnawowa 
świątynia z okrągłymi sklepieniami głównej (środkowej) nawy i krzyżowymi sklepieniami naw bocznych, jest 
wsparta na 10 filarach, posiada 11 okien. Bazylika jest utrzymana w stylu barokowym, jednak ze względu 
na kilkakrotne zmiany w wyposażeniu, niektóre elementy wystroju nawiązują do innych stylów.
Murowany, trzyosiowy ołtarz główny ustawiono przy wewnętrznej ścianie dawnego wejścia do kościoła, 
a wszystkie 10 ołtarzy bocznych ustawiono po przeciwnych ścianach filarów. We wnęce nastawy ołtarza 
głównego umieszczono figurę Matki Bożej Sejneńskiej. Wnęka wyłożona brokatami kosztownymi, obra-
mowana w złocie. Ścianki wnęki obwieszono srebrnymi wotami, jako dowody oczywiste odebranych łask, 
a w nogach figury powieszono srebrną tablicę, przedstawiającą dziecko spowite pozłoconym owijaczem 
– wotum Massalskich, za odzyskanie życia syna Felicjana, który nieżywy, na ołtarzu przed figurą został po-
łożony. W górnej części ołtarza obraz św. Jerzego. W 1882 roku w jego miejsce umieszczono XVIII wieczny 
obraz Chrystusa na krzyżu nieznanego autora.
W bocznych częściach ołtarza, między korynckimi filarami, figury: po lewej św. Piotra, a po prawej św. Pawła. 
W tym samym roku, po wybudowaniu kaplicy południowej przeniesiono figurę Matki Boskiej Sejneńskiej do 
wnęki ołtarza tej kaplicy. Natomiast w ołtarzu głównym wnękę zasłonięto pięknym obrazem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, który powstał w wileńskiej pracowni Franciszka Smuglewicza. Obraz wieńczy 
korona ufundowana w 1886 roku z ofiar parafian. Boczne ołtarze wykonano z białego gipsu w stylu późno 
barokowym i wczesnego rokoka. W wystroju zachowano kilka dawnych obrazów. (cdn.)   
         E. Klimaniec

Wniedawnych jeszcze latach reżimu komunistycznego dwóch mężczyzn ze Związku Radzieckiego odwiedziło 
klasztor kapucynów w Olsztynie. Po wspólnej Mszy świętej zakonnicy zaprosili ich na herbatę. Okazało się, że 

goście są ludźmi głęboko wierzącymi i praktykującymi. - Czy jest u was kościół? - zapytał jeden z ojców. - Na szczęście 
jest, proszę księdza. Nie zamknęli nam go, nie rozebrali, nie zamienili na muzeum ateizmu czy na fabrykę broni. Jest, 
dzięki Bogu. - A daleko macie do kościoła? - Czterdzieści kilometrów. - Czasami tam chodzicie? — kontynuował 
dociekliwie zakonnik. - Co niedziela, proszę ojca, kto czym może i jak może, stara się tam dotrzeć. Część drogi 
autobusem, część pieszo, albo rowerem. Wszyscy starają się być w kościele. Msza święta - kontynuował zatroskany 
przybysz - jest tylko dwa razy w roku, bo ksiądz nie mieszka przy naszym kościółku. Przyjeżdża z bardzo daleka. - To 
Mszy świętej nie macie w każdą niedzielę? - Nie, proszę ojca, ale my sami umiemy się modlić. Kładziemy na ołtarzu 
ornat kapłana i wtedy jeden z nas czyta Pismo Święte, ktoś inny mówi kazanie, a później odmawiamy różaniec, litanie 
i dużo śpiewamy, podobnie jak w cerkwi. A stulę kładziemy w konfesjonale i jeżeli ktoś chce się spowiadać, to idzie 
tam i szepcze swoje grzechy. I czekamy na przyjazd naszego księdza. A kiedy nas powiadomi o swoim przyjeździe, 
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

KOLĘDA ... CZY JEST POTRZEBNA?

Aby odwiedziny duszpasterskie kapłana były dla obu stron owocne, winny mieć odmienny charakter od 
odwiedzin towarzyskich. Świadomość tego towarzyszy obu stronom - rzadko zdarzają się w tym wzglę-

dzie nieporozumienia. Dlatego kapłan przychodzi zazwyczaj w stroju liturgicznym i rozpoczyna spotkanie od 
wspólnej modlitwy i poświęcenia mieszkania. Rozmowa, jaka następuje, winna unikać tematów związanych z 
polityką, z pogodą, z hodowanymi przez właściciela mieszkania roślinami i zwierzętami, wystrojem mieszkania 
lub problemów związanych z dopłatami dla rolnictwa czy sporami, jakie zaistniały na ostatnim posiedzeniu 
gminnej rady.  Kolęda przez wielu parafian jest oczekiwana, choć zdarzają się przypadki unikania tych odwie-
dzin z przeróżnych powodów. 
Najzgrabniej, kiedy odwiedziny rozpoczynają się zapytaniem duszpasterza: Czego państwo oczekują od 
nas, duszpasterzy? W czym moglibyśmy pomóc? Czasami z drugiej strony pada pytanie o to, w czym można 
by pomóc duszpasterzom, parafii, jakie są jej potrzeby. Nieraz duszpasterz proponuje zaangażowanie się 
w konkretne prace, udział w grupach formacyjnych czy istniejących w parafii ruchach i stowarzyszeniach... 
Czasami wskaże, gdzie szukać pomocy w różnorodnych biedach. Nie pominie przede wszystkim problemów 
młodych ludzi, zwłaszcza jeśli przygotowują się do I Komunii św. czy bierzmowania lub mają zawrzeć sakrament 
małżeństwa. Wiele uwagi zajmują rodziny zagrożone rozbiciem czy żyjące w związkach niesakramentalnych. 
Tematów zawsze jest wiele i każda wizyta pozostawia niedosyt, gdyż limit czasu, jaki wyznacza jej rytm, nie 
pozwala jej poświęcić wiele czasu. W niektórych parafiach istnieje dobry zwyczaj dzielenia się z parafianami 
na niedzielnej Mszy św. tzw. pokłosiem kolędy, czyli wnioskami z jej przebiegu, m.in. sprawozdaniem finanso-
wym, lecz przede wszystkim ukazaniem zauważonych problemów i podzieleniem się troską o ich rozwiązanie. 
A może pokusić się pytaniem, czego parafianie oczekują od kolędy? 
- Oczekujemy na bliższe poznanie nowego wikariusza, który uczy nasze dzieci... Chcemy, aby kapłan, jak co 
roku, poświęcił nasze mieszkanie, aby panowały pośród nas pokój, zgoda, miłość, omijały nas nieszczęścia... 
Oczekujemy, że ksiądz nie potraktuje nas anonimowo, że odtąd inaczej będzie nas witał w kościele... że bę-
dzie choć przez moment uważnie słuchał tych, do których przyszedł... że zapyta o nasze problemy, bolączki, 
a także osiągnięcia... podniesie na duchu upadających, aby poczuli, że mają przyjaciół, że nie są samotni, że 
mogą na wspólnotę parafialną liczyć... Mamy problemy z synem, który się rozwodzi... z córką, która żyje od 
kilku miesięcy ze swoim chłopakiem „na kocią łapę”... Oczekujemy, że ksiądz razem z nami pomodli się o Boże 
błogosławieństwo dla nas i całej parafii... Kiedy ksiądz idzie tak od drzwi do drzwi, wiemy, że Kościół jest z 
nami, że chce poznać nasze problemy, podtrzymywać na duchu... Pragniemy przy tej okazji wyrazić naszym 
duszpasterzom wdzięczność za ich posługę katechizacji i pomoc w wychowaniu naszych dzieci, za niedzielne 
kazania, za słowa rozgrzeszenia, za to, że są pośród nas i dla nas. 
A  duszpasterze - czego oni oczekują? - Oczekujemy zwykłej ludzkiej życzliwości... poznania bliższego wielu 
naszych parafian, ich problemów... Chcemy wyrazić im naszą wdzięczność za to, że są przy nas, że nas wspierają 
materialnie i duchowo... że mimo ataków na Kościół, na duchowieństwo - często jakże niesłusznych - trwają 
przy nas... że miłują Kościół, Ojca Świętego... że usiłują razem z nami iść drogami wskazanymi przez Chrystusa... 
Jesteśmy świadomi niemożności pochylenia się nad każdym człowiekiem z uwagą, na jaką zasługuje, dlatego 
przed wyjściem na kolędę prosimy Ducha Świętego, by nie pozwolił nam przegapić przynajmniej poważniej-
szych problemów ludzi zleconych naszej duszpasterskiej pieczy... Chcielibyśmy także przy tej okazji uaktualnić 
nasze parafialne kartoteki. Wiemy, że nic nie usprawiedliwia ani naszego pośpiechu, ani zmęczenia, dlatego 
prosimy wszystkich parafian, także o nieco wysiłku, aby krótki czas, jaki możemy poświęcić każdej osobie, rodzi-
nie, był wykorzystany w pełni w celu wzajemnego ubogacenia siebie darami duszpasterskiego kolędowania.

to my wszyscy idziemy po niego na dworzec. Tam, na śniegu i mrozie oczekujemy go, a gdy wychodzi z pociągu w 
ubraniu zwykłego robotnika, ludzie nie tylko ręce jego całują, ale nawet ślady na śniegu.
Z pewnością z podziwem trzeba patrzeć na ludzi o takiej wierze. Zastanawiasz się być może, podobnie jak ja, dla-
czego oni całowali nie tylko ręce tego kapłana, ale nawet i jego ślady na śniegu. Czy ze względu na niego samego? 
Myślę, że nie! Choć mógłby on być człowiekiem niezwykle świętym. Jednak na pewno całowano jego dłonie i ślady 
ze względu na Chrystusa, gdyż wierzono, że ksiądz jest Jego posłańcem.

dokończenie ze str. 4
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Pan Bóg przez usta proroka skierował do swego 
ludu słowa: „Pan sam da wam znak: Oto Panna po-

cznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanu-
el” (Iz 7,14). Kościół święty zawsze 
odnosił te słowa do Ciebie, o Pani! 
Tak, Twoje dziewicze poczęcie i 
narodzenie Mesjasza jest wielkim 
znakiem miłości Boga do każ-
dego człowieka; znakiem Jego 
żywej troski, słowności i wierno-
ści względem obietnicy, którą 
Adam i Ewa otrzymali w raju, iż 
będzie dany ludzkości Potomek 
Niewiasty, który zgładzi szatana, 
największego wroga człowieka 
(zob. Rdz 3, 14-15).
Maryjo, Twoje dziewicze poczę-
cie i Boże macierzyństwo to nie-
powtarzalny znak miłosierdzia 
Stwórcy, który nie chce śmierci 
człowieka, ale pragnie jego wy-
zwolenia i prawdziwego szczę-
ścia w zbawieniu ofiarowanym 
w Chrystusie. Nie dziwi więc, że 
pierwszym i najważniejszym 
tytułem, jakim ojcowie Kościo-
ła zwracali się do Ciebie, jest 
Theotokos – Boża Rodzicielka, 
Bogurodzica. To Twoja najwięk-
sza godność! Maryjo, Ty z woli 
Bożej – przez dziewicze poczę-
cie Chrystusa i Jego narodzenie 
– odwracasz porządek grzechu! 
Z Ciebie, nowej Ewy, obdarowa-
nej pełnią łaski, Chrystus Nowy 
Adam, przyjął ludzką naturę, sta-
jąc się naszym bratem i sługą. W 
Tobie Maryjo, zamieszkała Światłość Słońca, które 
pragnie „zaświecić tym, co w mroku i cieniu śmierci 
mieszkają” (Łk 1,79)
Dziś z betlejemskimi pasterzami i mędrcami ze 
Wschodu przychodzę duchowo do Ciebie i przy-
glądam się ikonie, na której mały Jezus wtula się 

Pokój wszystkim ludziom i narodom ziemi! Pokój, 
który aniołowie głoszą pasterzom w noc Naro-
dzenia pańskiego, jest głębokim pragnieniem 
wszystkich ludzi i wszystkich narodów, szczegól-
nie tych, które najbardziej cierpią z powodu jego 
braku. Tak mówił papież Franciszek w orędziu 
na zeszłoroczny Światowy Dzień Pokoju. Nie-
stety, to głębokie pragnienie dotąd nie zostało 
ugaszone, a słowa te można powtórzyć również 
dzisiaj. Czy te słowa skierowane są również do 
nas? Żyjemy przecież w wolnym od wojny kraju . 
Nie żylibyśmy jednak duchem prawdziwie chrze-
ścijańskim, gdybyśmy patrzyli tylko na nasz mały 
świat. Potrzeba braterstwa jest tym, co przebija 
przez nauczanie papieża Franciszka, również w 
kontekście konfliktów i wojen.
Wystarczy spojrzeć na Wschód – zarówno na 
bliski Wschód, ale i na bliską nam Ukrainę. W tych 
kierunkach zwraca swoje oczy papież i mówi: 
„Proszę was, abyście nadal włączali się w moją 
modlitwę, aby Pan udzielił ludziom i władzom 
tych terenów mądrości i sił niezbędnych do zde-
cydowanego kroczenia drogą pokoju, stawiając 
czoła wszelkim atakom słownym za pomocą wy-
trwałości dialogu i rokowań oraz siły pojednania” 
(wypowiedź w przeddzień 100 rocznicy wybuchu 
I wojny światowej. Modlić się nie tylko za ofiary 
wojny, ale i za tych, którzy są sprawcami – to jest 
nasze zadanie i nasza powinność.  

Pokój mój daję wam

MATKA, KTÓREJ 
ZAUFAŁ BÓG

Z nauczania Papieża 
Franciszka
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MATKA, KTÓREJ 
ZAUFAŁ BÓG

Eucharystia 
– najdoskonalszą 

ofiarą Nowego 
Przymierza

w Ciebie, zdając się całym sobą wołać: „Ufam Tobie 
Matko”.
Maryjo, także do mnie mówi „Ufam tobie”!. Rozpo-
znaję w tym najgenialniejszy plan Boga Ojca. Jakże 

namacalnie dla nas rozpoczęła się 
epoka Jego miłosierdzia! Wszyst-
ko po to, „aby kto wierzy w po-
słanego Syna, nie zginął, ale miał 
życie” (por. J 3,16). Oto Bóg, który 
w starym Przymierzu kojarzył się 
z niedostępną mocą i wzbudzał 
święte przerażenie, objawia się 
teraz w swoim Synu jako niewin-
ne bezbronne Dzieciątko, potrze-
bujące opieki, czułości. Bóg, który 
przytula się do Niewiasty, a tym 
samym do każdego człowieka. 
Wszystko po to, abyśmy mogli się 
przytulić do Jego Serca.
Ty pierwsza doświadczyłaś 
pokornej mocy Serca Bożego 
Dziecięcia. On w Twoich oczach 
znajdował miłość, bezpieczeń-
stwo i ufność. Karmił się Twoim 
mlekiem, by później ustanowić 
pokarm ze swego ciała dla mnie 
i dla wszystkich pokoleń ludzkich! 
W tym znaku ikony zwanej Umi-
lenije gr. Elensa) usta Jezusa są 
przy Twoich ustach., Maryjo. To 
dodatkowy znak, że On od po-
czątku swoim Bożym tchnieniem 
przepełniał Ciebie, o Matko, abyś 
zawsze mogła mówić do wszyst-
kich ludzi: „Zaufajcie Mu!”. „Zrób-
cie wszystko, cokolwiek wam 
powie” (J 2,5).
O Niepokalana, naucz mnie przyj-

mować Go całym sobą jak Ty! Niech Jezus duchowo 
rodzi się i wzrasta we mnie! Niech będzie ze mną  i 
we mnie bezpieczny w każdej chwili mojego życia.

Czytając Ewangelię spotykamy wielu ludzi, 
którzy usilnie starają się spotkać z Jezusem. 

W każdym przypadku spotkania te zaowocowały 
nowym działaniem łaski – pogłębieniem wiary, 
spektakularnym ozdrowieniem, przebaczeniem 
grzechów. Łaska Boża przemieniła i umocniła ich 
ludzką naturę. Jezus miał swoje plany. Wszystkie 
Jego słowa i czyny były podporządkowane plano-
wi nadrzędnemu, jakim jest Boży plan odkupienia 
nas z grzechu. Od momentu chrztu w Jordanie 
do dnia Jego triumfalnego powrotu do nieba 
podstawową troską było spełnianie woli Ojca. 
Każde uzdrowienie, nauczanie, każdy akt miłosier-
dzia, każda konfrontacja z przeciwnikiem – była 
kolejnym małym krokiem w realizacji Bożego pla-
nu, którego kulminacją była śmierć, a następnie 
zmartwychwstanie Jezusa. 
Bóg wciąż przeprowadza swój plan. Od dnia Pięć-
dziesiątnicy, kiedy to narodziła się wspólnota Ko-
ścioła, aż do dzisiaj precyzyjnie prowadzi historię 
ludzkości ku jej ostatecznemu wypełnieniu, kiedy 
Jezus powróci, by zapoczątkować swoje wieczne 
królestwo. Bóg działa także w życiu poszczegól-
nych ludzi, obdarzając ich potrzebnymi łaskami, 
by mogli przyjąć Jego plan wobec nich, który 
zapewni im przyszłość jakiej oczekują. 
Papież Franciszek wielokrotnie powtarza, że Eu-
charystia poszerza serce i otwiera nas na przyj-
mowanie łaski Bożej. Postanówmy sobie w tym 
roku jak najlepiej korzystać z daru Eucharystii. 
Opracujmy konkretny plan, który sprawi, że łaska 
Boża udzielana nam w Eucharystii rzeczywiście 
przemieni nasze życie. Musisz zrozumieć, jak wiel-
ki dar ofiaruje Ci Bóg na każdej Mszy świętej. 
Hostia nie tylko jest symbolem, ale prawdziwym 
ciałem Jezusa Chrystusa. Pełny udział w Eucha-
rystii prowadzi do głębokiej relacji z Jezusem, 
odsuwa wszelki strach i zniewolenia. Prowadzi 
do Boga i prawdziwie uzdrawia. Otwierajmy się 
na łaskę miłości i miłosierdzia Boga. Prośmy o 
łaskę opierania się pokusom, a zobaczymy jak się 
zmienia nasze życie.

    - Irena -

O Stanisław Przepierski OP
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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

25/12/2018 Natalia Sawicka, Julian 
Abramczuk, Igor Milewski, Kacper 
Milewski, Bolesław Rydzewski

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na prace remontowe w tym 
roku przy naszej bazylice: 
Żegarscy Wanda Stanisław,Sejny, Woj. Polskiego
Morawscy Danuta Ryszard,Sejny, Konarskiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Bykas Longina Jan,Sejny, Łąkowa
Jurkiewicz Saturnina Czesław,Radziuszki
Rydzewscy Hanna Tomasz,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Rydzewscy Monika Konrad,Sejny, Woj Polskiego
Szczerbińscy Helena Józef,Burbiszki 
Ignatowicz Stanisława,Sejny, Łąkowa
Mikołajczyk Leokadia Henryk,Sejny, Elektryczna
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św.  Agaty
Suchocka Zofia,Sejny, Piłsudskiego
Wysoccy Grażyna Janusz,Sejny, Broniewskiego
Niewulis Józef ,Łumbie
Waszkiewicz Janina Zygmunt,Sejny, Pl. Św. Agaty
Grażulewicz Józef,Romanowce
Moroz Danuta Czesław,Sejny, Głowackiego
Krzywak Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Twardowska Czesława Bożena,Sejny, Grodzka
Bałulis Janina Albin,Sejny, Cisowa
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Bykas Maria Tadeusz,Sejny, Łąkowa 
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego

Sakrament Chrztu Świętego: 

UDonata Moroz, Sejny 
 (l. 88)  zm. 19/12/2018
UStanisława Pietranis, Jenorajście
 (l. 76)  zm. 30/12/2018

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Ponganis Halina Marian,Sejny, Piłsudskiego
Przeborowska Leokadia,Sejny, Zawadzkiego
Moroz Anna Zenon,Sejny, Akacjowa
Bombola Sylwia,Sejny, Grodzka 
Wydro Paweł,Nowosady
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Marianna,Iwanówka
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
Rybczyńscy Halina Józef,Kielczany
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Gwiazdowska Jadwiga,Sejny, Parkowa
Kamińska Anna ,Sejny, Wojska Polskiego
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Kochańscy Lucyna Czesław,Bubele 
Polens Sylwia Janusz,Sejny, Konopnickiej
Wichert Halina Stanisław,Sejny, Mickiewicza
Bałakier Halina,Sejny, Piłsudskiego
Radziwiłko Grażyna Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego
Zdankiewicz Halina,Sejny, Piłsudskiego
Przekopscy Stefania Romuald,Sejny, Nowa
Witkowscy Teresa Czesław,Sejny, Konopnickiej
Trofimiuk Alicja,Sejny, Łąkowa
Sienkiewicz Anna Józef,Sejny, Targowa
Kluza Jan,Sejny, Parkowa
Pierożyńska Marianna,Sejny, Wojska Polskiego
Pietkiewicz Zofia Romuald,Bubele
Rugienis Barbara Stanisław,Sejny, Piłsudskiego
Wasilewska Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Karłowicz Marianna Józef,Sejny, Konarskiego
Kosińscy Krystyna Edmund,Sejny, Łąkowa
Krywanis Małgorzata Tadeusz,Sejny, Wileńska
Szułowicz Wiesława Czesław,Grudziewszczyzna
Gaber Halina Jan,Sejny, Łąkowa
Gibas Jadwiga Marian,Sejny, Zawadzkiego
Ruszczewska Marianna,Sejny, 11 Listopada
Brunejko Dorota Józef,Bubele 
Gołąbek Stanisława Robert,Sejny, Strażacka
Radziun Anna Leszek,Sejny, Emilii Plater
Wieczorek Halina Jan,Sejny, Konarskiego
Luto Beneturda Marian,Sejny, Łąkowa
Ogórkis Danuta Witt,Sejny, Łąkowa 
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Ramel Marta Mariusz,Marynowo
Ołów Ewa,Sejny, Wojska Polskiego
Sojka Zofia,Sejny, Zawadzkiego
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INTENCJE MSZALNE  06 - 20.01.2019
NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO,  6 stycznia 
07:00 +Henryka Żynda (rocz.)
08:30 +Alina Ogórkis i z rodziny
10:00 +Piotr Skrypko
10:00 +Marianna Budowicz (2 rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny 

Jankowskiej w 80 rocz. urodz.
12:00 KRASNOWO
13:00 LT
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i 

zdrowie dla Heleny Grzybowskiej w 85 rocz. 
urodzin

PONIEDZIAŁEK, 7 stycznia 2019
06:30 +Aleksandra +Władysław Andrulewicz
08:00 +Regina Łostowska
08:00 +Maria Jakubowska (2mc)
08:00 +Bożena (9mc) +Fabian (3 rocz.) Gryguć
17:30 +Józef Januszewicz (6mc)
17:30 +Franciszek Koneszko (18 rocz.) +Elżbieta 

+Witold +Paweł

WTOREK, 8 stycznia 2019
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Konstanty +Adela Stasel
08:00 +Jerzy Zajkowski (2mc)
08:00 +Edward Grycel (6 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Igora 

Mikielskiego w 4 rocz. urodz. i rodziców

ŚRODA, 9 stycznia 2019
06:30 
08:00 +Krzysztof Sławiński (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Ryszard Miękiszewski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Macianis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Szymon Koncewicz (5mc)

CZWARTEK, 10 stycznia 2019
06:30 +Andrzej Kaczanowski (10mc)
08:00 +Genowefa +Edward z r. Sadkowskich
08:00 
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii

PIĄTEK, 11 stycznia 2019
06:30 +Mieczysław Bzdak
08:00 +Bożena Gryguć (9mc)
08:00 +Honorata Jarzębowicz i rodzice
17:30 +Anna (15 rocz.) +Marian i rodzice

SOBOTA, 12 stycznia 2019
06:30 +Józef +Paulina Paszkiewicz
08:00 +Andrzej Krzemiński (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Marek Sapiega 
 +Józef +Bronisława Andrulewicz
17:30 +Józef Fidrych (10 rocz.)

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 13 stycznia 2019
07:00 +Stanisław Staniewicz (3 rocz.)
08:30 +Franciszek +Bolesław i z r. Szarejków, 
 Przekopskich i Żyndów
10:00 +Marian Radziun (12 rocz.)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO
13:00 LT +Witold Buraczewski
17:30 +Marian Zdankiewicz (13 rocz.)

PONIEDZIAŁEK, 14 stycznia 2019
06:30 
08:00 +Józef Leończyk (3mc)
17:30 +Władysław Kamiński (4mc)

WTOREK, 15 stycznia 2019
06:30 +Antoni Radawiec
08:00 +Sabina Bielewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Kazimierz (17 rocz.) +Marianna Chmielewscy
17:30 +Stanisław Pietranis (20 rocz.) 
 +Anna Molner-Fidrych +Antoni Fidrych

ŚRODA, 16 stycznia 2019
06:30 +Barbara Bzdak
08:00 +Jarosław Rapczyński (6mc)
08:00 +Mieczysław +Lucyna Siemianis
17:30 +Apolinary Szerel (5mc)

CZWARTEK, 17 stycznia 2019
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla kapła-

nów pracujących w naszej Parafii
08:00 +Jan Roszkowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisław +Anna +Stefania Święciccy
17:30 +Konstanty Boraczewski (6 rocz.)

PIĄTEK, 18 stycznia 2019
06:30 +Edwin (2mc) +Wacława +Rafał z r. Rupińskich
08:00 +Genowefa Pietkiewicz (8mc)
08:00 +Anna (14 rocz.) +Józef +Maria z r. Masianisów
08:00 +Jan Berezecki (4mc)
17:30 +Marianna (2 rocz.) ++Stanisław Kubaszewscy

SOBOTA, 19 stycznia 2019
06:30 +Zenona Piliczewska (2mc)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, dary Ducha Święte-

go, opiekę MB i zdrowie dla Marcina Grygucia 
w 18 rocz. urodz. i dla rodziny

08:00 +Józefa (50 rocz.) i z r. Wowaków
17:30 +Marianna (34 rocz.) i z r. Kuzyków
NIEDZIELA II ZWYKŁA, 20 stycznia 2019
07:00 +Józef Koronkiewicz
08:30 +Alicja (10 rocz.) +Natalia Paszkiewicz
08:30 +Teresa Hołubowicz (8mc)
10:00 +Halina Kossa (2 rocz.)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Irena Skupska (10mc)
13:00 LT: +Wincenty +Bronisława +Józef Zabłoccy
17:30 +Stanisława Pachutko (1 rocz.)
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1W osobach trzech króli lub mędrców ze Wschodu cały pogański świat złożył pokłon i ofiarował dary 

nowonarodzonemu Królowi wszechświata. Jezus objawił się im jako Zbawiciel całej ludzkości. Wspo-
minając to wydarzenie, każdy z nas na nowo przyjmuje Jezusa za Zbawiciela. Pan Jezus dla mnie przyszedł 
na świat, dla mojego zbawienia.

2Błogosławimy dzisiaj kadzidło i kredę. Niech wonny dym kadzidła wypełni nasze domy, a drzwi niech 
ozdobi wyznanie naszej wiary. Poświęconą kredą wypiszmy na drzwiach naszego mieszkania litery 

C+M+B 2019, co oznacza Christus Mansionem Benedicat, czyli niech Chrystus błogosławi ten dom. Odrobinę 
kadzidła spalmy, aby woń kadzidła napełniła nasze mieszkanie na chwałę Pana Boga. 

3Po południu na godz. 14.00 zapraszamy na Orszak Trzech Króli. Gromadzimy się przed naszą Bazyliką. 
Przyjdźmy jak najliczniej, całymi rodzinami, najlepiej poprzebierani za królów, pasterzy, aniołów, a więc 

najbliższe otoczenie Pana Jezusa, nie może też zabraknąć Matki Bożej i św. Józefa. Na pewno będzie barwnie 
i wesoło. Wszystkim życzymy radosnego i pełnego pokoju przeżycia dzisiejszego święta i jutrzejszej niedzieli. 

4Niedzielą Chrztu Pańskiego, które to święto przeżywać będziemy w przyszłą niedzielę, kończy się 
liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas świątecznych dekoracji 

i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, a więc do 2 lutego.

5Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy dotychczas wsparli prace remontowe wykonane przy naszej 
Bazylice, a więc remont elewacji (mamy nadzieję, że w tym roku zakończymy te prace), jak również 

remont ołtarza głównego - jak tylko będzie cieplej dalej będziemy te prace kontynuować. Bóg zapłać za 
ofiary wpłacane na konto Parafii, składane w kopertach, lub bezpośrednio w zakrystii czy w kancelarii. Bóg 
zapła także za ofiary składane na tacę w ostatnią niedzielę miesiąca.

KOLĘDA 2019, 
CZYLI ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

Plan kolędy na najbliższe dni:

Poniedziałek, 7 stycznia - ul. Mickiewicza, Leśna i Projektowana; Zawadzkiego 6
Wtorek, 8 stycznia - ul. Zawadzkiego 8, 10, 12, 14
Środa, 9 stycznia - ul. Zawadzkiego 18, 19, 20 i pozostałe numery nieparzyste i parzyste
Czwartek, 10 stycznia - ul. Wojska Polskiego 9, 11, 13, 15
Piątek, 11 stycznia - ul. Wojska Polskiego 17, 19, 19A, 19B
Sobota, 12 stycznia (od g. 9.00) - Konarskiego - dokończenie; ul. Elektryczna i Kolonia Sejny ; Sankury 
i Krasnowo; Daniłowce, Sumowo
Poniedziałek, 14 stycznia - ul. Wojska Polskiego 21, 60, 60C
Wtorek, 15 stycznia - ul. Wojska Polskiego 62, domy jednorodzinne
Środa, 16 stycznia - ul. Pogodna, Grodzińskiego, Jodłowa, Kasztanowa, Wierzbowa
Czwartek, 17 stycznia -  ul. Cisowa, Broniewskiego, Akacjowa, Brzozowa, Topolowa, Lipowa, Dębowa, 
Klonowa
Piątek, 18 stycznia - ul. 1 Maja, Piłsudskiego 18, 20, 22, 28A
Sobota, 19 stycznia (od g. 9.00) – Skustele i Łopuchowo, Babańce, Romanowce, Gawiniańce
Poniedziałek, 21 stycznia - ul. Piłsudskiego 30, 36, 38 i pozostałe numery oraz Pl. św. Agaty
Wtorek, 22 stycznia - Strażacka, Powstańców Sejneńskich, Ogrodowa, Słowackiego
Środa, 23 stycznia - Młynarska, Nowa, Parkowa 1, 1A, 3
Czwartek, 24 stycznia - Parkowa 5, Wileńska, 11 Listopada, Targowa, Niecała, Łączna
Piątek, 25 stycznia - Żwirki i Wigury, Rittlera, Szkolna, Głowackiego, Grodzka, Przyrzeczna, Krzywa
Sobota, 26 stycznia - Zaleskie, Łumbie
Poniedziałek, 28 stycznia - Emilii Plater
Wtorek, 29 stycznia - Konopnickiej
Środa, 30 stycznia (od g. 9.00) - Radziuszki, Gryszkańce
Czwartek, 31 stycznia (od g. 9.00) - Stabieńszczyzna, Bubele
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Tradycyjnie w drugi dzień Świąt 
Bożego Narodzenia odbyło się mi-
syjne kolędowanie. W tym roku 
mali kolędnicy misyjni odwiedzili 
21 domów. Dziękujemy rodzinom, 
które nas przyjęły za gościnność i 
wspólną radość . Zbieraliśmy ofia-
ry na dzieci w Rwandzie i Burun-
di, łącznie zebraliśmy 1750 zł. Oto 
zdjęcia z kilku domów przez nas 
odwiedzonych.

Kolędnicy
Misyjni 

2018



Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1, tel:  87 5162141.
Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach. 
Teksty zamieszczamy na prawach honorowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów oraz zmian tytułów.www.sejny.diecezja.elk.pl

SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Madonna Żywiecka

Za oknami sejneńskiej galerii środek zimy, 
w kalendarzu okres karnawału, jest więc 

okazja aby choć na chwilę przenieść się do cie-
płej, renesansowej Italii. To właśnie w trzech 
głównych ośrodkach: Wenecji, Florencji i Rzymie 
powstają kilkaset lat temu najwybitniejsze dzieła 
malarskie wszechczasów. Nadal dominującym 
tematem obrazów są treści religijne, ale już kom-
pozycja, ujęcie 
tematu i tech-
nika jest inna. 
Oprócz trady-
cyjnego mece-
natu kościoła, 
pojawiają się 
zamożne osoby 
świeckie zama-
wiające obrazy 
do prywatnych 
kaplic, pałaców 
lub bogatych do-
mów. Jednym z 
popularniejszych 
tematów była 
scena siedzącej 
Matki Boskiej i 
stojącego na Jej 
kolanach małego 
Jezusa unoszące-
go rękę w geście 
błogosławień-
stwa. Obrazy 
takie wychodzą 
spod ręki takich 
gigantów malar-
stwa jak: Giova-
ni Bellini, Rafael Santi czy Sandro Botticelli. Jako 
arcydzieła malarstwa obrazy te są w kolejnych 
wiekach kopiowane, również w postaci rycin, któ-
re zdobią obrazki święte, wotywne i modlitewne 
w całej Europie. Tym sposobem największe dzieła 
malarskie włoskiego renesansu docierają również 
na ziemie polskie. Co ciekawe tylko omawiany 
dziś typ przedstawienia znajduje podatną glebę 
na ziemiach polskich i to jedynie na żywiecczyź-

nie. Za sprawą znanych malarzy żywieckich: 
Andrzeja i Antoniego Madalskich powstają nasze 
polskie wersje renesansowych Madonn z Dzie-
ciątkiem. Nie jest to jednak zwykłe kopiowanie 
obrazów dawnych mistrzów. Świadczą o tym 
charakterystyczne dla kultury żywieckiej tiulowe 
welony (łoktuszki) nakrywające głowę Matki 
Boskiej, upięcie włosów i regionalny strój. Kolej-

ną wyróżniającą 
cechą żywiec-
kiego stylu jest 
umi e sz c z e ni e 
wokół owalnego 
obrazu elemen-
tów kwiatowych 
i roślinnych. 
Kontynuatora-
mi tradycji ma-
larstwa żywiec-
kiego są również 
malarze z ro-
dziny Chrząst-
kiewiczów (vel. 
Kr z ą s t k i e w i -
czów), malujący 
również Madon-
ny Żywieckie. 
W przypadku 
naszej sejneń-
skiej Madonny 
Żywieckiej nie 
znamy auto-
ra. Największy 
zbiór obrazów 
malarzy żywiec-
kich możemy po-

dziwiać w Muzeum w Żywcu i Bielsku Białej. Ale 
i my w Sejnach mamy co najmniej kilka pięknych 
i oryginalnych przykładów malarstwa żywieckie-
go. Podsumowując dzisiejszy felieton, za sprawą 
jednego obrazu, możemy będąc w Sejnach choć 
na chwilę przenieść się do renesansowych Włoch 
i w piękne tereny Beskidu Żywieckiego, do czego 
serdecznie zachęcam.
   Marcin Błaszczyk


