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Maryja z pewnością wędrowała w pielgrzymkach do świątyni w Jerozolimie od najmłodszych lat.
Gdy za sprawą Ducha Świętego stała się Matką oczekiwanego Mesjasza, po Jego zrodzeniu poddaje 

się przepisom Prawa. Nie musiała tego czynić, gdyż dziewiczo poczęła i dziewiczo zrodziła Jezusa. Udaje 
się jednak do świątyni, aby ofiarować Dziecię. Symeon, którego imię znaczy „ten, który słucha, który jest 

posłuszny”, zapowiada Maryi, 
że Jej duszę miecz przeniknie, 
aby ujawniły się zamysły serc 
wrogich Mesjaszowi. Ten miecz 
to niewyobrażane sobie przez 
ludzi, na obrazach czy figu-
rach, serce Maryi i rzeczywiście 
przebite w sposób fizyczny 
mieczami, ale to obraz sprze-
ciwu ludzi wobec zbawczej 
propozycji Mesjasza. Ten ob-
raz miecza połączy losy Syna i 
Matki w misji odkupienia ludzi. 
Maryja, jako pierwsza z ludzi, 
zostaje nim przebita – mieczem 
odrzucenia i wrogości wobec 

Jezusa. Proroctwo to dotyczy także wszystkich wierzących, którzy będą przyjmować słowo Boga i będą 
je zachowywać w swoim sercu.
Ofiarowanie Jezusa w świątyni oraz związane z nim proroctwo Symeona są dla Maryi trudnym momen-
tem Jej drogi wiary. Zdaje sobie sprawę, że jest to zapowiedź Jej ofiary, która znajdzie zakończenie w 
wydarzeniach krzyża. Na każdym etapie życia odrzucenie Jezusa będzie w Nią uderzało, to będzie Jej 
miecz boleści. Cień krzyża uczyni z Niej Matkę Bolesną, ale też Niewiastę mężną wiarą.

 MARYJA OFIARUJE SYNA BOGU

WIERZĘ ...

 

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA   

 
20 stycznia J 2,1-11   Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo w przeżywaniu naszej 
wiary potrzebujemy uciekania się pod opiekę i orędownictwo Maryi? Ona bowiem jest 
naszą Matką i Królową. Jak bardzo bliska jest nam Jej troska?  U Niej bowiem odnajdujemy 
wzór zaufania i powierzenia całego życia Bogu i posłuszeństwo Jego słowu.

25 stycznia ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA Mk 16,15-18   Mieć w sobie od-
wagę, aby opowiadać o swoim nawróceniu, to umożliwić drugiemu zrozumienie potrzeby 
wewnętrznego odrodzenia się w Bogu. Blask prawdy pochodzącej od Boga przyczynia się 
do rozpoznania w sobie wszystkiego tego, co jeszcze oddala nas od Niego.

28 stycznia Mk 3,22-30    Jak często okazuje się, że powodem mojego zwątpienia są do-
świadczenia związane z cierpieniem, którego nie rozumiem? Czy jestem gotowy na to, by 
się na nie zgodzić w imię miłości do Jezusa?

Królowa w nowych szatach, Biblioteka Niedzieli tom284



3Nr 246/2019

W Kanie Galilej-
skiej odbywało 

się wesele i była tam 
Matka Jezusa. Zapro-
szono na to wesele 

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, Nie-
wiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wte-
dy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi 
kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczysz-
czeń, 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:

W słowach Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie”, znajduje się echo słów ludu Izraela w 

momencie przymierza (WJ 19,8;24,3,7;Pwt 5,27), ludu, 
którego Maryja jest uosobieniem i wspaniałą przedsta-
wicielką. Matka Boża nie tylko wyraża i doprowadza do 
pełni postawę ludu Starego Przymierza: Jej interwencja w 
Kanie wzbudza również wiarę uczniów. Wiara Maryi leży 
u początków znaku uczynionego przez Jezusa i przygoto-
wuje uczniów do przyjęcia objawienia się Jego chwały i do 
wiary w Niego. Ona zatem przyjmuje przewodnią rolę w 
narodzinach wspólnoty wiary, która zaczyna kształtować 
się wokół Jezusa. W ten sposób życie Maryi jest wyraźnie 
skierowane ku służbie Synowi Bożemu i Jego misji.

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA II ZWYKŁA – 20 stycznia 2019

 J 2, 1 - 11
Wielu już starało 

się ułożyć opo-
wiadanie o zdarze-
niach, które się do-
konały 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, wysławia-
ny 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 
uciśnionych 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:

Ewangelista Łukasz przypomina ten moment u począt-
ku publicznej działalności Chrystusa, kiedy przyszedł 

On do synagogi w Nazarecie, do swego miasta rodzinne-
go – i tam w dzień sobotni wobec zebranych współziom-
ków odczytał słowa z księgi proroka Izajasza, które mówi-
ły o przyszłym Mesjaszu. Zamknąwszy księgę powiedział 
do zebranych: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście 
słyszeli” (Łk 4,21). W ten sposób rozpoczął swe nauczanie, 
czyli przepowiadanie słowa w Nazarecie, stwierdzając, że 
jest tym zapowiedzianym w księdze Mesjaszem.

NIEDZIELA III ZWYKŁA – 27 stycznia 2019

 Łk 1,1–4;14-21
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA III ZWYKŁA, 20 stycznia 2019
Słowo Boże: Iz 62,1-5; 1Kor 12, 4-11; J 2,1-11
PONIEDZIAŁEK, 21 stycznia Wsp. św. Agnieszki dz
Słowo Boże: Hbr 5,1-10; Mk 2, 18-22
WTOREK, 22 stycznia Wsp. św. Wincentego 
Pallottiego, prezb.
Słowo Boże: Hbr 6, 10-20; Mk 2, 23-28
ŚRODA, 23 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 7, 1-3. 15-17; Mk 3, 1-6
CZWARTEK, 24 stycznia Wsp. św. Franciszka Salezego
Słowo Boże: Hbr 7, 25 – 8, 6; Mk 3, 7-12
PIĄTEK, 25 stycznia Święto Nawrócenia św. 
Pawła Apostoła
Słowo Boże: Dz 22,3-16; Mk 16,15-18
SOBOTA, 26 stycznia Wsp. św. Tymoteusza i 
Tytusa, bpów
Słowo Boże: Hbr 9, 1-3. 11-14; Mk 3, 20-21
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 27 stycznia 2019

Słowo Boże: Ne 8,2-10; 1Kor 12,12-30; Łk 1, 1-4; 4, 14-21
PONIEDZIAŁEK, 28 stycznia Wsp św. Tomasza z 
Akwinu, prezb.
Słowo Boże: Hbr 9,15.24-28; Mk 3, 22-30
WTOREK, 29 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 10, 1-10; Mk 3, 31-35
ŚRODA, 30 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 10, 11-18; Mk 4, 1-20
CZWARTEK, 31 stycznia Wsp św. Jana Bosko
Słowo Boże: Hbr 10, 19-25; Mk 4, 21-25
PIĄTEK, 1 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 10, 32-39; Mk 4, 26-34
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego
Słowo Boże: Ml 3,1-4; Łk 2,22-40
Pierwsza sobota miesiąca
NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 3 lutego 2019
Słowo Boże: Jr 1,4-5.17-19; 1Kor 13,4-13; Łk 4, 21-30

O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej pros-
tytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Papieskie Intencje Modlitwy – luty 2019

Wystrój kościoła po rozbudowie – po 1760 roku (cd.)

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (19)

W wystroju zachowano kilka dawnych obrazów. 
Od wejścia do kościoła: po lewej, pierwszy ołtarz św. Tadeusza Judy  z XVIII wiecznym obrazem, w 

zwieńczeniu obraz św. Katarzyny Męczennicy. Po prawej ołtarz św. Antoniego Padewskiego z obrazem z 
drugiej połowy XVIII wieku, w zwieńczeniu barokowy obraz św. Jana Nepomucena.
• Następne ołtarze: po lewej św. Piusa V papieża z barokowym obrazem z XVIII wieku w zwieńczeniu obraz 
św. Augustyna z XVIII wieku. Po prawej ołtarz, św. Róży z Limy – dominikanki,  który w roku 1886 bp Wierz-
bowski zamienił na ołtarz św. Franciszka Serafickiego, obraz zakupiony z ofiar parafian, w zwieńczeniu 
obraz św. Teresy z Avili.
• Kolejne ołtarze: po lewej św. Marii Magdaleny, który w 1908 roku administrator diecezji ks. Józef Antono-
wicz zamienił na ołtarz św. Anny, w zwieńczeniu obraz św. Piotra Apostoła z XVIII wieku. Po prawej ołtarz 
Świętego Anioła (dawny obraz), w zwieńczeniu obraz św. Pawła.
• Następne ołtarze: po lewej św. Jacka Odrowąża, który w roku 1890 bp Wierzbowski zamienił na ołtarz św. 
Józefa. W zwieńczeniu w 1874 roku umieszczono obraz św. Jana Chrzciciela autorstwa Macieja Buczyńskiego. 
Po prawej ołtarz św. Wincentego Ferreriusza, w 1936 roku proboszcz Ks. Wincenty Astasiewicz zamienił na 
ołtarz św. Teresy z Lisieux, w zwieńczeniu obraz św. Katarzyny Sieneńskiej (dawny obraz).
• Kolejne ołtarze: po lewej św. Dominika z obrazem z XVII wieku, w zwieńczeniu obraz św. Romualda.
Po prawej ołtarz św. Tomasza z Akwinu, w zwieńczeniu obraz św. Elżbiety królowej. Te dwa ołtarze usunięto 
w 1820 roku, dla powiększenia prezbiterium na potrzeby katedry sejneńskiej.
Ks. Kłapkowski pisze: „Cała wewnętrzna dekoracja kościoła jest utrzymana w pięknej harmonii i wytwarza w 
kościele nastrój pogodny i radosny. Tu każda z figur pozostaje w bliskim kontakcie z obecnymi w kościele. Jeden z 
aniołów zaprasza wchodzącego do świątyni, drugi zachęca do modlitwy, gdzieindziej święty kieruje myśl naszą 
do wielkiego ołtarza. Charakterystycznym jest również to, że każda para odpowiadających sobie ołtarzy jest 
analogicznie do siebie podobna”. (cdn)      E. Klimaniec
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

1. Wielka obietnica Matki bożej FatiMskiej
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści 

drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 
10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.
Dzieciątko powiedziało: “Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi 
niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powycią-
gał”. Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez 
bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że 
przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy 
w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście 
minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
2. Dlaczego Ma to być „pięć sobót” WynagraDzających, a nie dziewięć lub siedem na cześć Matki Bożej 
Bolesnej?
Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
- Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
- Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
- Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
- Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, 
a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
- Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. 
3. Warunki nabożeństWa pierWszych sobót - co jest wymagane, aby uczynić zadość temu nabożeństwu?
Warunek 1 - Spowiedź św. (w pierwszą sobotę miesiąca lub wcześniej!) - spowiedź jako wynagrodzenie 
Maryi za zniewagi jej wyrządzane - ważne jest wzbudzenie tej intencji przed spowiedzią św.
Warunek 2 - Komunia św. wynagradzająca w pierwszą sobotę miesiąca.
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić modlitwę:
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać 
Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę 
uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym 
sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko 
w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz 
przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy 
nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną 
im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą 
się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, 
Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.
Warunek 3 - Różaniec (jedna część).
Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że 
będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości. 
Jeśli modlimy się prywatnie, spróbujmy zrobić to własnymi słowami. Jeżeli odmawiamy różaniec we 
wspólnocie, można odmówić następującą modlitwę: Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, 
by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, 
naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej 
odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wy-
znaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i 
Najświętszego Serca Jezusowego.
Warunek 4 - Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca.
Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się 
nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również nowymi 
tajemnicami: tajemnicami światła.
 

Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

Pierwsze soboty miesiąca
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Rys historyczny cuDoWnej Figury szaFkoWej Matki 
boskiej łaskaMi słynącej oD trójcy ŚWiętej, która 

od 1602 roku otacza łaskami lud Ziemi Sejneń-
skiej, odnotował ciekawy okres przyozdobienia 
tej figury.
Dominikanie którzy przybyli do Sejn w 1602 roku, 
troskliwie zaopiekowali się figurą Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem. Zadbali o jej prezentację i kult. Fi-
gura zawsze stanowiła wystrój ołtarza głównego, 
zarówno pierwszego – drewnianego kościółka, 
kościoła klasztornego, katedry sejneńskiej – do 
1882 roku, gdy cudowna figura została przenie-
siona do kaplicy wybudowanej przez biskupa 
Piotra Lubicza Wierzbowskiego. 
W 1720 roku przeor konwentu zakonu domini-
kanów w Sejnach Franciszek Kosiewski, który 
trzykrotnie sprawował ten urząd - ozdobił figurę 
Matki Boskiej srebrną, dwuczęściową sukienką 
z metalu, metalowy kołnierz, okrycie Dzieciątka 
Jezus - modną wówczas ozdobą figur i obrazów 
w kościołach. Figura uzyskała przez to postać 
stojącą, metalowa sukienka przysłaniała draperie 
ubioru Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus oraz boki 
tronu. Przeor mógł w ten sposób uchronić figurę, 
gdy w okresie średniowiecza teologowie krytyko-
wali formułę ikonograficzną Madonn szafkowych, 
uznając ją za niezgodną z nauką Kościoła. Sposób 
przedstawienia sugerował bowiem, że cała Trójca 
Święta przyjęła ciało z Maryi, a nie tylko Chrystus. 
Po Soborze Trydenckim figury te całkowicie usu-
nięto z kościołów. Niszczono całe figury, bądź 
usuwano z ich wnętrza grupę Trójcy Świętej.
Figura Matki Boskiej Sejneńskiej w tym wystroju 
przetrwała ponad 200 lat. W roku 1866 biskup 
sejneński Konstanty Ireneusz Łubieński zadbał o 
odnowienie figury. Naoczny świadek, Ks. Stani-
sław Jamiołkowski – wice kustosz katedry opisał 
szczegóły renowacji figury, jednak nie wspomniał 

Czy tylko modlitwa wystarczy? Papież daje pro-
stą odpowiedź: „(…) nie wystarcza otwarcie na-

szych serc na cierpienie innych. Będzie jeszcze wiele 
do zrobienia, zanim nasi bracia i nasze siostry będą 
mogli znów żyć w pokoju w bezpiecznym domu. 
Przyjęcie drugiego wymaga konkretnego zaanga-
żowania, łańcucha pomocy i życzliwości, czułej i 
wyrozumiałej uwagi, odpowiedzialnego zarządza-
nia nowymi, złożonymi sytuacjami” (z orędzia na 
Światowy Dzień Pokoju w 2018 r.).
Modlitwa i działanie. Modlić się możemy, nawet 
nasza ludzka słabość nie jest tu przeszkodą. „Gdy 
bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam 
Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których 
nie możemy wyrazić słowami” (Rz 8,26).Co jednak z 
działaniem? Nie każdy z nas ma władzę wydawać 
dekrety, przyczyniać się bezpośrednio do pokojowe-
go rozwiązania konfliktów. Kto może – niech to czyni 
gorliwie; co jednak z tymi, którzy nie mają takiej wła-
dzy? Choć nie doświadczamy stanu wojny zbrojnej 
w naszym społeczeństwie, to niejednokrotnie do-
świadczamy w naszych rodzinach, tych mniejszych 
wojen i konfliktów. Niech to właśnie będzie polem 
naszych działań. Rozwiązujmy te konflikty tak, by 
„przeważały racje pokoju za pośrednictwem cier-
pliwego i rozważnego dialogu”. By zwyciężał w nas 
„zmysł i umiłowanie pokoju opartego na prawdzie, 
na sprawiedliwości, wolności i miłości”.

Ten, kto pozostaje 
obojętny, staje się 
współsprawcą zła

OZDOBNA SUKIENKA 
MATKI BOSKIEJ, 

PANI SEJNEŃSKIEJZ nauczania Papieża 
Franciszka
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OZDOBNA SUKIENKA 
MATKI BOSKIEJ, 

PANI SEJNEŃSKIEJ

JEŚLI KIEDYŚ 
ZGUBISZ JEZUSA

o zdejmowaniu blaszanej sukienki czy otwarciu 
wnętrza figury. Zatem dochowano zdania ka-
pituły katedralnej, która na  XXIII sesji w 1832 
roku postanowiła, „by nigdy na przyszłość nie 
było otwierane wnętrze Matki Boskiej na wielkim 
ołtarzu”.
Ks. prałat Wincenty Astasiewicz - proboszcz parafii 
w latach 1925–1946, dziekan dekanatu, jesienią 
1930 roku przewiózł figurę do Warszawy i oddał 
w ręce wytrawnych fachowców, zamiłowanych 
w sztuce kościelnej: artystę rzeźbiarza Fr. Sidoro-
wicza, inżyniera Z. Węgrzyńskiego i malarza, pro-
fesora M. Gryczyńskiego. Zdjęto z figury srebrne 
blachy sukienki, odnowiono korony, zdjęto po-
kłady farb i gipsu. Wewnątrz malowane na połach 
płaszcza 26 postaci zachowały się w całości. Trójca 
Święta wymagała gruntownego oczyszczenia i 
odnowienia. Uzupełniono brakujące szczegóły, 
zakonserwowano figurę, pokryto farbami i zło-
ceniami, zachowując wszystkie szczegóły. Prace 
konserwatorskie trwały całą zimę. Figura powró-
ciła do kolegiaty sejneńskiej na swoje miejsce. 
Po raz pierwszy od 1832 roku – po stu latach 
otwarto wnętrze figury na odpust Nawiedzenia 
Matki Boskiej. Dwie części metalowej sukienki 
są prezentowane w prawej gablocie z wotami i 
darami dziękczynnymi, w kaplicy Matki Boskiej 
Bazyliki Sejneńskiej. Tam też prezentowane są 
liczne elementy, które ozdabiały obrazy św. Win-
centego Ferreriusza i św. Elżbiety królowej, zdjęte 
w 1967 roku przez księdza proboszcza Stanisława 
Rogowskiego.
Cudowna figura Matki Boskiej – Pani Sejneńskiej, 
ten najcenniejszy zabytek, powstały na przełomie 
XIV i XV w. nieznanego autorstwa, jest jedyną 
figurą szafkową tego okresu, doznającą kultu i 
czci w Kościele. Pozostałe 4 znane figury, stanowią 
zabytki muzealne.                        Eugeniusz

Ileż razy ja gubię Cię Jezu z powodu grzechów 
moich, które Cię wypędzają. Tak smutno cho-

dzę, gdy opuszcza mnie Twoja łaska (…), Cóż 
uczynię? Albo dokąd się udam na poszukiwanie 
Jezusa, którego miłuje dusza moja? Gdzie teraz 
jest Ten, który zwykł mnie cieszyć swoją wielką 
radością? Wiem, że jeśli zechce się ukrywać, nikt 
Go nie znajdzie, nikt Go nie dotknie, nikt Go nie 
pochwyci, bo jeszcze nie przyszła Jego godzina 
(…). A jeśli raczy się objawić, zaraz jest w progu, 
wchodzi nawet przez drzwi zamknięte. Nawiedza 
dom duszy i objawia się znakami tak pewnymi, 
że nie trzeba pytać: Kim jesteś? (…).
Słodka Pani moja, Maryja, zgubiła kiedyś Jezusa 
i cierpiała wielce z powodu utraty Syna, nie za-
dowoliła się (…) pójściem do domu, dopóki nie 
znalazła Jezusa, swojej wielkiej radości. A gdy Go 
nie znalazła tam, gdzie sądziła, że Go znajdzie, 
znalazła tam, gdzie nie przypuszczała (…). 
Stań przy mnie najdroższa Dziewico Maryjo, furto 
życia, bramo miłosierdzia! Proszę cię o pocie-
szenie, o pomoc Cię błagam. Ty lepiej wiesz, jak 
bardzo boli utrata Jezusa, a jaką radością jest 
Jezusa odnaleźć (…). Cóż więc uczynię, abym Go 
znów odnalazł? Jeśli jest jakaś nadzieja znalezie-
nia, to tylko dzięki Twojej radzie, i spełni się dzięki 
Twoim zasługom, boś Ty Mu bliższa i droższa od 
wszystkich. Naucz mnie więc sposobu odzyska-
nia Umiłowanego i towarzysz mi, dopóki Go nie 
znajdę (…).  A Ona na to tak: „(…) Jeśli kiedyś 
zgubisz Jezusa, nie trać ufności, nie poddawaj się 
zbytnio niepokojowi, nie ulegaj też lenistwu, nie 
zaprzestawaj modlitwy. Natomiast szukaj miejsca 
samotnego, płacz nad sobą, a znajdziesz Jezusa 
w świątyni serca, bo utraciłeś Go z powodu grze-
chów, mając upodobanie w rzeczach marnych 
(…). Trzeba Go wzywać z największą pokorą, bo 
wypędza Go nasza wyniosłość (…). Trzeba Go 
obejmować z najgorętszą miłością, bo On wszyst-
kich oszczędza, nad wszystkimi się lituje i darmo 
daje hojne swoje dary, a nikomu, kto Go szuka, 
nie odmawia siebie. 
Jeśli będziesz o tym pamiętał, rychło Jezusa 
ubłagasz. Jezus będzie cię uczył o wszystkim, co 
dotyczy zbawienia. Jezusa trzeba wciąż wzywać, 
zawsze Go szukać, zawsze pragnąć, zawsze o Nim 
pamiętać, zawsze kochać, a nigdy nie obrażać, ale 
we wszelkiej świętości i czystości czcić i uwielbiać, 
bo On jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony 
na wieki (…).
 Tomasz a’Kempis „O naśladowaniu Maryi” 
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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
06/01/2019 Hanna Maciejkowicz

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na prace remontowe naszej 
bazyliki  w 2018 roku: 
Konewko Janina,Skustele
Rzeniecka Marianna,Sejny, Parkowa 
Koło Pszczelarzy w Sejnach 
Jurkiewicz Saturnina Czesław,Radziuszki
Gałdzewicz Lubomira,Sejny, Konarskiego
Zygadło Jadwiga Władysław,Sejny, Woj Polskiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Szklarz Helena ,Sejny, Konopnickiej
Gulan Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Ziniewicz Regina Krzysztof,Posejanka
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie
Nazaruk Dorota Szymon,Sejny, Konopnickiej
Żagunis Lucyna Tomasz,Sejny, Zawadzkiego 
Akcja Katolicka ,Sejny 
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Szruba Janina Wacław,Sejny, Emilii Plater
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego
Zawadzcy Małgorzata Cezary,Sejny, Nowa
Wydro Danuta Jan,Kielczany
Sankowscy Danuta Waldemar,Skarkiszki
Nazaruk Ewa Jerzy,Sejny, Konarskiego 
Pachucki Antoni,Sejny, Wojska Polskiego
Szafranowski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego

Sakrament Chrztu Świętego: 

UZofia Ołów, Sejny 
 (l. 70)  zm. 05/01/2019
UKrzysztof Jodzis, Sejny 
 (l. 49)  zm. 12/01/2019

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Dulewicz Jadwiga Tomasz,Degucie
Zielińscy Renata Andrzej,Sejny, Młynarska
Buchowscy Daniela Witold,Sejny, Grodzińskiego
Plesiewicz Mieczysław,Sejny, Konopnickiej 
Ignatowicz Stanisława,Sejny, Łąkowa
Gimel Regina Zbigniew,Sejny, Wojska Polskiego 
Jodango Janina,Sejny, Głowackiego 
Kotarska Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Janiszewscy Wacława Ignacy,Sejny, Woj Polskiego
Szczerbińscy Helena Józef,Burbiszki
Szczuchniak Maria Romuald,Sejny, Woj Polskiego 
Szkarnulis Małgorzata Jerzy,Sejny, Piłsudskiego
Poźniak Grażyna Czesław,Kolonia Sejny 
Kozłowscy Teresa Janusz,Sejny, Mickiewicza 
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego 
Szczuko Bożena,Sejny, Parkowa
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Modzelewscy Anna Sławomir,Sejny, Konopnickiej
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Andrejczyk Józef Helena,Posejanka
Sawoszczuk Tomasz,Libiąż, Wojska Polskiego
Misiukanis Renata,Sejny, Parkowa
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
Szcześniak Renata ,Osowa, Sosnowa
Kukolscy Barbara Piotr,Sejny, Zawadzkiego
Gryziewicz Agnieszka Radosław,Sejny, Konarskiego
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
Czakis Ewa Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Szewczyk Ewa Stefania,Kraków, 
Misiukanis Renata,Sejny, Parkowa
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Łuba Barbara Jan,Sejny, Konarskiego
Modzelewscy Anna Sławomir,Sejny, Konopnickiej
Masianis Celina Józef,Sejny, Zawadzkiego
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
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INTENCJE MSZALNE  20.01 - 03.02.2019
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.)
PONIEDZIAŁEK, 21 stycznia 2019
06:30 +Stanisława Budowicz +Anna +Wiktor
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Mariana Zdancewicza w 80 rocz. urodz. 
i dla rodziny

08:00 +Helena Wołągiewicz
08:00 +Paulina +Stanisław +Aleksander Małkińscy
17:30 +Eugenia Pilecka (2 rocz.)
WTOREK, 22 stycznia 2019
06:30 +Mieczysław +Anna +Stanisław Ignatowicz
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Tomasza 

i Adama
08:00 +Donata Moroz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Piotr i z r. Roguckich
17:30 +Bernardyna (7 rocz.) +Lucjan Karłowicz
ŚRODA, 23 stycznia 2019
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Justyny i 

Tomasza Sankowskich w 20 rocz. ślubu i rodz
08:00 +Marianna +Stanisław +Lech Dejnerowicz
08:00 +Helena Gajdzińska (7mc)
08:00 +Franciszek Staniewicz
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Apolonii 

Łabanowskiej
CZWARTEK, 24 stycznia 2019
06:30 O powrót do zdrowia, błog. Boże, opiekę MB i 

ulgę w cierpieniu dla Henryka
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Grzego-

rza w dniu urodzin
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bogusła-

wy i dla rodziny
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Stanisława
08:00 +Jerzy Sawuk (2 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefy 

Kamińskiej w 90 rocz. urodz. i dla rodziny
PIĄTEK, 25 stycznia 2019
06:30 +Zdzisław +Marianna +Edward Olejniczak
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Czesława 

w 64 rocz. urodzin i dla rodziny
08:00 +Leonard (11 rocz.) +Leokadia i z r. Basiewiczów i 

Kłaczkowskich +Scholastyka Myszczyńska
08:00 +Jan +Anna Niewulis
08:00 +Józef Sawicki (17 rocz.)
17:30 +Genowefa Macianis
SOBOTA, 26 stycznia 2019
06:30 +Nadzieja (15 rocz.) +Wincenty i z r. Danilczyków
08:00 +Maria Jakubowska
08:00 +Marianna (2 rocz.) +Antoni Przeorscy 
 +Aleksandra +Franciszek Turowicz
17:30 +Witold Gilis

17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bogusławy
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 27 stycznia 2019
07:00 +Stanisław (14 rocz.) i z r. Adamowiczów
08:30 +Witold Bobrowski (10 rocz.) +Adam +Marianna
10:00 +Marianna Milewska (4 rocz.)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Józef Jancza (2mc) +Izydor Sidor (37 rocz.)
17:30 +Janina Andrulewicz (1 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 28 stycznia 2019
06:30 +Bernard Kobeldis (6mc)
08:00 +Marianna Tomczyk (3 rocz.)
08:00 +Antoni Grażulewicz (8 rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Ireny i Aleksandra w 30 rocz. ślubu i dla 
rodziny

WTOREK, 29 stycznia 2019
06:30 +Jadwiga (7 rocz.) +Feliks +Henryk +Roman 

+Leszek z r. Miszkielów
08:00 +Józef Krywanis (4mc)
08:00 +Zofia +Józef Szyryńscy +Czesława +Stanisław 

Szułowicz
17:30 +Julian Krzywak (5mc)
ŚRODA, 30 stycznia 2019
06:30 +Stefan Dziemitko (30 rocz.)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Kacpra 

Dulewicza w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Marianna Szafranowska (2mc)
17:30 +Edwin Miszkiel (26 rocz.)
CZWARTEK, 31 stycznia 2019
06:30 +Stanisław (1 rocz.)
08:00 +Stanisława Pietranis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Władysław Derdzikowski (22 rocz.) +Piotr 

Matusiewicz (1mc)
17:30 +Józef +Joanna i z r. Jagłowskich 
 i Czarniewskich
PIĄTEK, 1 lutego 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
16:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB, mocną 

wiarę i miłość dla Emilii Stankiewicz i Dawida 
Daniłowicza w 18 rocz. urodz. i dla ich rodzin

17:30 +Andrzej Staniewicz
SOBOTA, 2 lutego 2019 
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
06:30 +Jadwiga Leończyk (gr)
08:00 +Wacław i rodzice
10:00 +Józef +Marianna Przeborowscy
17:30 +Grzegorz Luto (4 rocz.)
17:30 +Sabina Bielewicz
NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 3 LUTEGO 2019
07:00 +Jadwiga Leończyk (gr)
07:00 +Czesława Zubowicz (12 rocz.)
08:30 +Tadeusz (12 rocz.)
10:00 +Wacław +Helena +Stanisław i rodzice
11:30 Za parafian
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Weroniki i Jana Kluczników w 60 rocz. 



10 SIEWCA  

ślubu i dla rodziny
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Jan (rocz.) +Genowefa Buraczewscy
13:00 LT: +Eugenia +Jan Palanis +Alicja Staśkielunas

17:30 +Anna Rutowicz (3mc)
17:30 +Stanisław (9 rocz.) +Zofia +Jan i z r. Madej-

skich i Grzywaczów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas wokół ołtarza. W Tygodniu 

Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa 
stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata. Codziennie 
w czasie Eucharystii będziemy zanosić tę intencję do Pana Boga. 

W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania papieża z 
młodzieżą oraz do modlitwy w intencji papieża i młodych całego świata. 

Rozpoczął się okres ferii zimowych. Zachęcamy rodziców, aby zatroszczyli się o możliwość uczestnictwa w 
niedzielnej Eucharystii dzieci i młodzieży biorących udział w różnych formach wypoczynku zimowego.  

W drugim tygodniu ferii, od 28 stycznia nasza młodzież i dzieci wyjeżdżają z naszymi kapłanami na wypo-
czynek do Zakopanego, życzymy im dużo radości i nabrania sił duchowych i fizycznych.

Jutro obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenie 
i zapraszamy do szczególnej modlitwy za bliskich naszym sercom babcie i dziadków. Niech nam żyją jak 

najdłużej i cieszą nas swoim doświadczeniem i wiarą. Zmarłym niech Bóg da niebo.

Pierwszy piątek lutego przypada 1 lutego - nabożeństwa, okazja do spowiedzi świętej według znanego 
nam porządku, a w pierwszą sobotę wieczorem po Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego Serca 

Maryi z medytacją i różeńcem. Serdecznie zapraszamy.

Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Boskiej Gromnicznej przypada w sobotę, 2 lutego. Msze Święte 
o godz. 6.30; 8.00; 10.00; 17.30. Na rozpoczęcie każdej Mszy Świętej pobłogosławimy świece, których 

blask ma wskazywać na Pana Jezusa – światłość na oświecenie pogan.  Tego samego dnia z ustanowienia 
św. Jana Pawła II obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Panu Bogu za powo-
łania do życia zakonnego w Kościele, za siostry i braci zakonnych i inne osoby konsekrowane, które dzisiaj 
odnawiają swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożone Panu Bogu we wspólnocie Kościoła.

KOLĘDA 2019, CZYLI ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

Plan kolędy na najbliższe dni:
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
Poniedziałek, 4 lutego - Łąkowa i Jeziorna
Wtorek, 5 lutego (od g. 9.00) - Rachelany i Ogrodniki, Dusznica
Środa, 6 lutego (od g. 9.00) - Rynkojeziory i Jodeliszki, Burbiszki, Kielczany i Nowosady, Posejny
Czwartek, 7 lutego (od g. 9.00) - Radziucie, Posejanka
Piątek, 8 lutego (od g. 9.00) - Degucie i Grudziewszczyzna, Marynowo, Iwanówka, Lasanka, 
   Konstantynówka Gib.
Sobota, 9 lutego (od g. 9.00) - Żegary, Jenorajście, Krasnogruda i Kalwiszki, Skarkiszki i Dowiaciszki
Poniedziałek, 11 lutego (od g. 9.00) - Sztabinki
Możliwa jest także kolęda na zamówienie, jeśli kogoś nie było w domu lub inne przyczyny sprawiły brak 
kolędy w tym roku. Prosimy zgosić taką chęć w zakrystii.
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W święto Objawienia Pańskiego, czyli popularnie nazywane świętem Trzech Króli, ju po raz trzeci uczestniczyli-
śmy w Orszaku Trzech Króli. Dzieci pięknie przebrane za przyjaciół z otoczenia Pana Jezusa naśladujące Maryję i 
Józefa, pasterzy i aniołów i oczywiście nie tylko trzech królów, a także wielu dorosych z głośnym śpiewem kolęd i z 
modlitwą uwielbienia Bożego Dzieciątka przeszliśmy ulicami naszego miasta z uśmiechem na twarzy i radością 
w sercu. Zakończeniem Orszaku był pokłon złozony Bożemu Dzieciątku w naszej Bazylice. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za udział, a naszej sejneńskiej Policji dziękujemy za troskę o nasze bezpieczeństwo.    
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

opatrznoŚć boża

Przygotowując się do dzisiejszego felietonu sta-
nąłem przed problemem jak na jednej stro-

nie opisać tak trudne teologicznie zagadnienie 
jak Opatrzność Boża. Na szczęście znalazłem 
katechezę Jana Pawła II o „Opatrzności”, którą 
prezentuję poniżej ze skrótami.
„Wierzę w jednego Boga, 
Ojca wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i zie-
mi”. Pierwszy artykuł 
Credo nie przestaje ob-
darowywać nas swym 
niezwykłym bogactwem, 
albowiem wiara w Boga 
jako Stworzyciela świa-
ta („rzeczy widzialnych i 
niewidzialnych”) łączy się 
organicznie z objawieniem 
Bożej Opatrzności. Temat 
Bożej Opatrzności, czyli 
Boga, który jako wszech-
mogący i mądry Ojciec jest 
obecny i działa w świecie, 
w dziejach wszystkich swo-
ich stworzeń, ażeby każde z 
nich — a przede wszystkim 
człowiek stworzony na Jego 
obraz — mogło realizo-
wać swoje życie na drodze 
prawdy i miłości, wiodącej 
ku życiu wiecznemu w Bogu. „Dlaczego Bóg nas 
stworzył?” — takie pytanie stawia przed nami 
tradycja chrześcijańskiej katechezy. My zaś, odpo-
wiadamy w tych słowach: „Bóg stworzył nas po to, 
abyśmy Go w tym życiu poznali i umiłowali, zaś w 
przyszłym — cieszyli się Nim na zawsze”. Jednakże 
właśnie ta wielka prawda o Bogu, który z pogod-
nym obliczem i pewną ręką kieruje naszymi losa-
mi, napotyka w sercu człowieka na paradoksalną 
dwoistość sprzecznych z sobą uczuć. Z jednej strony 
człowiek skłania się ku temu, by przyjąć Opatrz-
ność Bożą i poddać się jej działaniu, z drugiej 
strony jednak człowiek z lękiem i wahaniem myśli 
o poddaniu się Bogu jako Panu i Zbawcy swojego 
życia, gdyż pochłonięty światem rzeczy zapomina 
o Stwórcy lub dotknięty cierpieniem powątpiewa 

w Jego ojcostwo. W obu przypadkach człowiek 
odwołuje się niejako do Bożej Opatrzności. 
Jaka zachodzi relacja pomiędzy działaniem 
wszechmogącego Boga a naszą wolnością, pomię-
dzy naszą wolnością a Jego nieomylnym planem? 
Jakie będzie nasze przeznaczenie? W jaki sposób 

zinterpretować i rozpoznać 
Jego nieskończoną mądrość 
i dobroć w obliczu panują-
cego w świecie zła, grzechu 
oraz cierpienia niewin-
nych? Jaki sens mają nasze 
dzieje — ów nieustanny, 
trwający przez stulecia 
ciąg wydarzeń, straszliwych 
katastrof i wzniosłych ak-
tów wielkości i świętości? 
Pozostaje albo odwieczna i 
nieuchronna nieosiągalność 
celu albo Byt Opatrzno-
ściowy i Rzeczywisty, który 
nazywamy Bogiem i który 
otacza nas swą rozumną, 
czułą i mądrą opieką. Dla-
tego właśnie najwyższym 
dokumentem Bożej Opatrz-
ności jest Pismo Święte jako 
całość, przedstawiające in-
terwencję Boga w stosunku 
do natury poprzez dzieło 

stworzenia oraz ową jeszcze wspanialszą inter-
wencję, jaką było odkupienie, które w świecie od-
nowionym miłością Boga w Chrystusie uczyniło 
z nas nowe stworzenia. Rozumianej w ten sposób 
Opatrzności Bożej nie można w żadnej mierze 
zanegować istnieniem zła i cierpienia. Ona jest 
ostoją naszej nadziei, pozwalając nam dostrzec, że 
nawet ze zła potrafi wyprowadzić dobro.
Nasze słownictwo wzbogaca się o wyrażenia: 
„Bóg to widzi”, „Bóg o tym wie”, „jeśli Bóg pozwo-
li”, „niech się dzieje wola Boża”, jednym słowem 
— Opatrzność Boża. Jak widzimy w sejneńskiej 
galerii również malarstwo stara się przybliżyć 
wyobrażenia Opatrzności Bożej.

   Marcin Błaszczyk


