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Nawet jeśli niektórzy ludzie popadli w 
„błąd chronologiczny”, ten błąd odpo-

wiada pewnej prawdzie doktrynalnej. Wraz 
ze zmartwychwstaniem Jezusa nie nastał 
koniec czasów, ale nadeszły czasy ostatecz-
ne, niezależnie od tego, jaki okres nas dzieli 
od chronologicznego krańca świata. Czasy 
ostateczne to te wszystkie wieki, które muszą 
nastąpić między wniebowzięciem Jezusa a 
Jego końcowym i chwalebnym powrotem. To 
czasy całkowicie nowe, ponieważ w oczach 
Bożych sytuacja ludzkości radykalnie się zmie-
niła. Bóg nie widzi już w niej masy grzeszni-
ków, którzy zerwali z Nim więź. Przez śmierć i 
zmartwychwstanie swojego Syna ludzkość z 
nieprzyjaciela, jakim była wcześniej, zmieniła 
się w przyjaciela na mocy wydarzenia nieod-
wracalnej łaski. Jak pisze św. Teresa z Lisieux, 
Bóg „już na nas patrzy tylko poprzez twarz 
swojego Syna”. Jeśli z powodu grzechu jed-
nego człowieka grzech wszedł na świat, to z 
powodu uczynków Jednego sprawiedliwego, 
wszyscy ludzie otrzymują usprawiedliwienie, 
które daje życie (por. Rz 5,12-17). Jednakże 

konkretne przeniknięcie tego daru, ofiarowanego raz na zawsze, do ciała ludzkości wymaga 
czasu. Jest to czas Kościoła, czas daru Ducha Świętego. Jest to czas naznaczony przez liczne 
paradoksy, którym musimy przyjrzeć się z bliska. 

WIERZĘ ...

Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

 

LOGIKA EWANGELII

 25 sierpnia J 20,11-18           Rozpoznawać Jezusa, który przychodzi do mojego serca, prze-
kraczając moje doświadczenie życia. Postępować tak, by każdego dnia tęsknić i wyczekiwać 
spotkania z Nim. Wiedząc, że to spotkanie rozświetli wszelkie mroki. Napełni moje serce 
światłością, i już nigdy nie będę sam. 
28 sierpnia J 21,1-14      Często przez pracę chcemy uciec od tego, co nas przytłacza i utrudnia 
nam życie. A właśnie w to, co jest moim doświadczeniem, wkracza Jezus, pragnąc zostać 
rozpoznanym, ukazując, jak bardzo się o nas troszczy.
1 września Łk 1,26-38       Jedno słowo Maryi sprawia, że realizuje się Boży plan zbawienia 
świata. Trzeba nam dzisiaj zastanowić się nad każdym naszym słowem kierowanym do 
Boga. On potrzebuje również naszej zgody na realizowanie swoich planów.

 OD KOŃCA CZASÓW DO CZASU KOŃCA 

Codzienna lektura Pisma Świętego prowadzi nas od słowa Bożego do życia wiary. Przewodniczką 
na tej drodze jest Matka Najświętsza, która „zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu”. Do medytacji trzeba się dobrze przygotować.
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Jezus przemierzał 
miasta i wsie, 

nauczając i odby-
wając swą podróż 
do Jerozolimy. Raz 

ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą 
zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść 
przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, 
będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan 
domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc 
na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: 
„Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie 
wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: 
„Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach 
naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam 
wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode 
Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niespra-
wiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zę-
bów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i 
wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie 
samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i 
zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w 
królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą 
pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».  

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XXI ZWYKŁA – 25 sierpnia 2019

 Łk 13, 22-30
Maryja wybrała 

się i poszła z 
pośpiechem w góry 
do pewnego miasta 
w pokoleniu Judy. 
Weszła do domu 

Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzie-
ciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 
Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona 
jesteś między niewiastami i błogosławiony jest 
owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos 
Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią 
się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Ma-
ryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się 
duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na 
uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd 
błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż 
wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte 
jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia 
na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał 
moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się 
zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a 
wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, 
a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim 
sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak 
przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego 
potomstwu na wieki». Maryja pozostała u niej 
około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Misterium Maryi to misterium pierwszego spotka-
nia się człowieka w sposób tak wyrazisty z całą 

Trójcą Świętą. Mamy w nauce objawionej, w Piśmie 
Świętym, wiele dowodów działania Ojca, Syna i Ducha 
- Ojca Stworzyciela, Syna Zbawcy, Ducha Uświęcicie-
la. Rozrzucone są te myśli po całym Starym i Nowym 
Przymierzu, ale nigdy nie znajdziemy tak wyrazistego 
obrazu działania Trójcy Świętej na człowieka jak w 
dniu Zwiastowania na Maryję i w Maryi. (Stefan Kard. 
Wyszyński w Sejnach 07.09.1975 r.)

NIEDZIELA XXII ZWYKŁA – 1 września 2019
Uroczystość nMp sejneńskiej

 Łk 1, 39-56

Bóg jest nieskończenie dobrym i miłosiernym Oj-
cem. Jednakże człowiek, który ma Mu udzielić 

odpowiedzi w sposób wolny, może niestety dokonać 
wyboru ostatecznego odrzucenia Jego miłości i 
przebaczenia i w ten sposób pozbawić się na zawsze 
radosnej komunii z Nim. Właśnie na tę tragiczną 
sytuację wskazuje doktryna chrześcijańska, kiedy 
mówi o potępieniu lub piekle. Nie jest to kara Boża 
wymierzona „z zewnątrz”, lecz konsekwencja decy-
zji podjętych przez człowieka w tym życiu. Piekło jest 
ostateczną konsekwencją samego grzechu, zwra-
cającą się przeciw temu, kto go popełnił.   
               (Katecheza Jana Pawła II)
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XXI ZWYKŁA, 25 sierpnia 2019
Słowo Boże: Iz 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30
100. rocznica Powstania Sejneńskiego
PONIEDZIAŁEK, 26 sierpnia Uroczystość NMP 
Częstochowskiej 
Słowo Boże: Prz 8,22-35; Ga 4,4-7; J 2,1-11
WTOREK, 27 sierpnia Wsp. św. Moniki
Słowo Boże: 1Tes 2,1-8; Mt  23,23-26
ŚRODA, 28 sierpnia Wsp. św. Augustyna, b, dK
Słowo Boże: 1Tes 2,9-13; Mt 23,27-32
CZWARTEK, 29 sierpnia Wsp. Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela Słowo Boże: Jr 1,17-19; Mk 6,17-29
PIĄTEK, 30 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Tes 4,1-8; Mt 25,1-13
SOBOTA, 31 sierpnia Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Tes 4,9-11; Mt 25,14-30
Dzień Solidarności i Wolności
NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 1 września 2019
44 rocz. Koronacji MB Sejneńskiej, ODPUST
Słowo Boże: So 3, 14-18; Rz 12, 9-16; Łk 1, 39-56

PONIEDZIAŁEK , 2 września Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Tes 4,13-18; Łk 4,16-30
Początek nowego roku szkolnego i katechetycznego
WTOREK, 3 września Wsp. św. Grzegorza Wlk, pap
Słowo Boże: 1Tes 5,1-6.9-11; Łk 4,31-37
ŚRODA, 4 września Wsp. bł. Sióstr Marii Stelli Mar-
dosewicz, Sergii Rapiej, Kanizji Mackiewicz i Tow. 
Męczennic Nazaretanek z Nowogródka
Słowo Boże: Kol 1,1-8; Łk 4,38-44
CZWARTEK, 5 września Dzień powszedni
Słowo Boże: Kol 1,9-14; Łk 5,1-11
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 6 września Dzień powszedni
Słowo Boże: Kol 1,15-20; Łk 5,33-39
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 7 września Dzień powszedni
Słowo Boże: Kol 1,21-23; Łk 6,1-5
NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 8 września 2019
Słowo Boże: IMdr 9,13-18; Flm 9-17; Łk 14,25-33
Dożynki Diecezjalne w Rajgrodzie

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (31)

Przybliżmy wiadomości o uroczystościach i odpustach kościoła sejneńskiego w XVIII wieku.
Konstytucja papieża Klemensa XII z dnia 14 września 1730 roku erygowała przy kościele klasztornym Bractwo 

Boskiej Opatrzności i nadawała mu odpusty. Dwa brewa Benedykta XIV z roku 1750 i 1753 nadawały odpusty na 
św. Dominika i św. Jerzego na 10 lat. Trzy brewa Piusa VI z dnia 3 grudnia 1784 roku, nadawały odpust wieczny 
(na wieczne czasy), na zwykłych warunkach dla nawiedzających ten kościół; przez trzy dni bezpośrednio przed 
Nawiedzeniem, w sam dzień Nawiedzenia (2 lipca) i przez całą oktawę. Czwarte brewe nadawało odpust zupeł-
ny po wieczne czasy w dzień św. Jerzego i św. Anny. Dwa brewa Piusa VI z dnia 7 kwietnia 1789 roku nadawały 
odpust na dzień św. Agaty (24 kwietnia) i na niedzielę Matki Boskiej Szkaplerznej. Brewa nadane w 1764 roku 
dotyczyły Matki Boskiej Różańcowej. 
Uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej była odpustem szlacheckim, na który przybywała szlachta z dalekich 
stron. Po nabożeństwie, dominikanie podejmowali zamożniejszych w refektarzu, a dla biedniejszych ustawiano 
stoły na korytarzach klasztoru. W czasie przyjęcia grała orkiestra, trębacze wygrywali hejnały  z czterech baszt 
na cztery strony świata, a w ogrodzie grzmiały moździerze. 
Uroczystość św. Jerzego obchodzono w starym, drewnianym kościółku. W wigilię święta z nowego kościoła 
wyruszała uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem, gdzie odbywały się uroczyste nieszpory, a w dniu 
św. Jerzego suma z kazaniem. 
Największe tłumy zbierały się na uroczystość Nawiedzenia Matki Boskiej, wówczas obchodzone 2 lipca;. Do komunii 
św. przystępowało około 10.000 wiernych. Odpust trwał cały tydzień, a lud ciągnął z dalekich stron, przywożąc 
i przynosząc liczne ofiary na klasztor. Nadzwyczajna i podniosła była uroczystość Nawiedzenia Matki Boskiej w 
1801 roku. Na prośbę przeora Wawrzyńca Luyssa przybył do Sejn pierwszy biskup wigierski Michał Franciszek 
Karpowicz. Tysiące zgromadzonych czekało na jego przyjazd. W kościele biskupa uroczyście przywitał ks. Prot 
Markowski i po odbyciu wstępnych ceremonii odśpiewano Te Deum laudamus, następnie odbyła się pontyfikalna 
Msza św. Po południu biskup bierzmował wiernych, których było bardzo dużo (2157 osób), ponieważ od wielu 
lat nie było tego sakramentu.
  Z książki Konwent Dominikanów w Sejnach Ks. dra  Władysława Kłapkowskiego wybrał Eugeniusz.

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

Uroczystości i odpusty
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Nastoletni kryzys wiary

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz 
i oceanów.

Papieskie Intencje Modlitwy – wrzesień 2019

Niejeden młodzieniec, wzrastający dumnie w wierze katolickiej, miał w czasach współczesnych 
trudne chwile, które wymagały oficjalnego zamanifestowania swoich przekonań. Samo w sobie 

jest to chwalebne, ale na pewno prowokuje do refleksji na temat tego, czy jest zasadne. Świat nie-
ubłaganie zwraca się w stronę braku głębszych wartości i media często przedstawiają to w sposób, 
który osobie młodej i podatnej na wpływy wydaje się niezwykle zachęcający. Nietrudno stwierdzić, że 
ten obraz jest całkowicie zakłamany i atrakcyjny tylko z zewnątrz, ale wypadałoby przyjrzeć się temu 
problemowi nieco bliżej.

Zastanówmy się, czym tak właściwie jest ateizm. Ateizm to wyrzucenie Boga ze swojego serca i wybra-
nie innych wartości. Wypadałoby jednak zapytać – jaka doczesna wartość może równać się wierze w 
doskonałego Boga i życie wieczne po śmierci? Ateista musi się skupiać na rzeczach przyziemnych, bo 
inaczej zatraci całkowicie sens, który i tak ma już raczej ulotny, pogubi się w życiu, wpadnie w nałóg 
i chorobę psychiczną. Wiarę można natomiast określić mianem mapy, która precyzyjnie i bezbłędnie 
przeprowadzi nas przez życie, więc chwalmy Boga, jedyną ziemską opokę.

Młody, wierzący człowiek ma przed sobą wiele wyrzeczeń, ale nagroda okaże się adekwatna do jego 
wysiłku. Powinien dbać o kultywowanie swojej wiary, a w przerwie od Facebooka i YouTube odwiedzić 
jakiś serwis katolicki, by nie zatracić tego niezwykle istotnego poczucia, że jest częścią ogromnej spo-
łeczności, w której partycypacja wiąże się z określonymi obowiązkami, ale i przywilejami.
             http://chwalmyboga.pl (Janusz)

Decyzją Biskupa Ełckiego dobiegła końca posługa duszpasterska w naszej Parafii księdza Kamila Borysa. 
Dziękujemy księdzu Kamilowi za wszelkie dobro, za świadectwo wiary, głoszone nam słowo Boże, udzielane 
sakramenty święte, sprawowaną Eucharystię i wszystko co przez kapłańskie serce i dłonie zyskaliśmy dla 
naszego życia duchowego. Niech Bóg błogosławi księdzu Kamilowi na nowej parafii p/w św. Ap. Piotra i 
Pawła w Suwałkach.
Od dzisiaj podejmuje posługę duszpasterską nowy wikariusz naszej Parafii - Ks. Adam Kolenkiewicz; przybył 
do nas z Parafii Stare Juchy. Ks. Adam jest od 8 lat księdzem, pochodzi z Augustowa. Przyjmujemy nowego 
kapłana otwartym sercem i życzymy Bożej łaski i opieki Matki Bożej w życiu i posłudze kapłańskiej, obyśmy 
wszyscy mogli zaczerpnąć z jego gorliwości i świadectwa wiary.

Organizujemy pielgrzymkę do Szydłowa na Litwie, do sanktuarium Matki Boskiej Szydłow-
skiej. Ksiądz Biskup z Kowna bardzo zaprasza wspólnotę parafialną sejneńską do udziału 
w uroczystościach odpustowych w niedzielę, 15 września. Organizacją wyjazdu zajmuje się 
ks. Jarosław Kalinowski. Chętni niech zgłaszają się do niego. Dowiedzą się także szczegółów 
wyjazdu. Bardzo zachęcamy.
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ŻEBY ŻYŁO SIĘ 
LEPIEJ

Zdrowa duchowość chrześcijańska zakłada, że 
nawet gdy nie doświadczam żadnych korzyści, 

Bóg jest obecny w moim życiu i moje życie duchowe 
może kwitnąć bez przeszkód. A to dlatego, że wierzy-
my w Boga, który jest kimś, z nie czymś. Żywą osobą, 
z którym budujemy relację. 
Nieodłączną częścią Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny, 
jest obietnica, że będzie lepiej. Dowodów na poparcie 
tej tezy mamy całe mnóstwo. Czytamy, że „niewidomi 
odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, 
ubogim głosi się Ewangelię” i że „przybliżyło się do 
nas królestwo Boże”. Pismo Święte pełne jest histo-
rii, w których Bóg „zbawia”, czyli poprawia sytuację 
człowieka na różne sposoby. Przyjmując chrzest i 
uczestnicząc w życiu Kościoła, wierzymy, że Dobra 
Nowina wypełnia się także w naszym życiu, i że my 
sami stajemy się uczestnikami zbawienia. Może nas 
to jednak doprowadzić do przekonania, że, chrześci-
jaństwo sprowadza się do tego, by było lepiej.
W wielu współczesnych praktykach duchowości 
chrześcijańskiej jest sporo przejawów myślenia skon-
centrowanego na korzyściach. Weźmy na przykład 
medytację, lekturę Pisma Świętego, lub jakąkolwiek 
metodę przedłużonej modlitwy. Mierząc się z pyta-
niami typu: Co mi to daje?, sami próbujemy pokazać 
sobie wymierne korzyści, jakie płyną z tych korzyści. 
Kontemplacja może być sposobem na depresję, walkę 
z nałogiem lub metodą na poprawienie humoru. 
Podobnie sytuacja wygląda, gdy modlimy się o cuda 
w naszym życiu. 
Różnica między zdrową duchowością chrześcijańską 
a opisanymi skrzywieniami jest bardzo subtelna. Obie 
wersje zakładają powiązanie między obecnością Boga 
a doświadczeniem korzyści. Skrzywienie polega na 
subtelnym odwróceniu tej reguły do postaci: jeżeli nie 
doświadczam zbawienia w moim życiu, to widzę, że 
Bóg nie jest w nim obecny. Zamiast Boga zaczynam 
poszukiwać poprawy życia i humoru, rozwiązania 
problemów. Tymczasem zdrowa duchowość chrze-
ścijańska zakłada, że nawet gdy nie doświadczam 
żadnych korzyści, Bóg jest obecny w moim życiu i 
moje życie duchowe może kwitnąć bez przeszkód. 
A to dlatego, że wierzymy w Boga, który jest kimś, a 
nie czymś. Żywą osobą, z którą budujemy relację, a 
nie workiem cukierków, z którego trzeba zaczerpnąć.
    
  Wojciech Werbun SJ

Mijają 63 lata od chwili, gdy pod duchowym 
przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia 
jako naród polski złożyliśmy Tobie nasze 

śluby na Jasnej Górze. Dziś w pierwszą sobotę 
miesiąca, stajemy przed Tobą w duchu wdzięcz-
ności za tamto wydarzenie. Z miłością chcemy Ci 
ofiarować nasze zadośćuczynienie za zniewagi 
przeciw Twemu Niepokalanemu Sercu – także 
te, jakich doznajesz w naszym kraju.
Panno Niepokalana!
W tajemnicach różańcowych zwiastowania i na-
wiedzenia św. Elżbiety rozważamy Twoje życie 
duchowe – zjednoczenie z Bogiem w Trójcy Je-
dynym. Ty jesteś Pełna Łaski. Dlatego przyrzeka-
liśmy Tobie „strzec w każdej polskiej duszy daru 
łaski, jako źródła dla życia”. Świątynio Boga, dziś 
także chcemy brać wzór z Ciebie, żyjąc w łasce 
uświęcającej i bez grzechu ciężkiego, tak by jak Ty 
mówić Bogu fiat w każdej sytuacji naszego życia 
– zwłaszcza w trudnościach i doświadczeniach. 
Maryjo idąca do Elżbiety, jesteś dla nas Wzorem i 

Z TOBĄ MATKO, CHCEMY IŚĆ
Wielka Boga – Człowieka Matko!  Bogarodzico – Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo!
Ks. Andrzej Adamski
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Z TOBĄ MATKO, CHCEMY IŚĆ
Przewodniczką wiary. Wpatrzeni w Ciebie, chcemy 
dążyć – jak tyle pokoleń naszych braci w wierze 
przed nami – „pod przewodem Kościoła Katolic-
kiego” do ojczyzny wiecznej.
Dziewico Przeczysta, 
  rodząca Chrystusa!
Przyrzekaliśmy Tobie „z oczyma utkwionymi w 
Żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy 
na straży budzącego się życia”. Dziękujemy, że 
jesteś dla nas wzorem otwartości na nowe życie. 
Ty z wielką miłością nosiłaś Jezusa pod sercem. 
Po Jego narodzeniu, uciekając z Dzieciątkiem do 
Egiptu, ratowałaś jego życie przed siepaczami He-
roda. Pokazałaś nam przez to, jak wielką wartość 
ma KAŻDE życie, a szczególnie życie bezbron-
nego dziecka. Dlatego wpatrzeni w Ciebie, „dar 
życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca 
wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu”.
Matko Chrystusowa i Domie Złoty!
W tajemnicy ofiarowania i znalezienia Jezusa w 
świątyni przypominasz nam o obowiązku wycho-

Wielka Boga – Człowieka Matko!  Bogarodzico – Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo!

wania religijnego dzieci od najmłodszych lat. Ty 
na serio traktowałaś zasady religii swojego naro-
du. Wpatrzeni w Twój przykład, chcemy „umac-
niać w rodzinach królowanie Syna Twego, Jezusa 
Chrystusa, (…) wszczepiać w umysły i serca dzieci 
ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa 
Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.”. 
oraz „wychować młode pokolenie w wierności 
Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i 
zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską”.
Zwierciadle sprawiedliwości!
Ty jesteś pierwszą Uczennicą Twego Syna. Byłaś z 
Nim, gdy nauczał, uzdrawiał, czynił cuda. Chcemy 
tak jak Ty „kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, 
Chrystusem, Bogiem naszym”. Chcemy wprowa-
dzać słowa Ewangelii w czyn, aby żyć „w  miłości 
i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród 
nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku”.
Matko Bolesna!
Widzimy Cię, jak stojąc pod krzyżem, współcier-
pisz ze swym Synem, a przez to współdziałasz w 
dziele zbawienia świata. Wiemy, że to nasze grze-
chy przybiły Jezusa do krzyża, dlatego ponownie 
chcemy wydać walkę naszym wadom: „lenistwu, 
lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, roz-
wiązłości”, a utwierdzać się z cnotach, w dobru.
Maryjo Wniebowzięta, nasza Matko i Królowo! 
Ty zostałaś wzięta przez Chrystusa z ciałem i du-
szą do nieba. W Twoje ręce Bóg złożył wielkie 
łaski. Dlatego też chcemy jeszcze usilniej szerzyć 
„cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogaro-
dzico Dziewico”. Niech cała polska ziemia i cały 
świat rozbrzmiewa wielkim hymnem, sławiącym 
Twoją świętość i czułą opiekę macierzyńską, jaką 
sprawujesz wobec każdego z nas.
Matko Różańcowa!
W tajemnicach życia Jezysa i Twego rozważamy 
wielką dobroć i miłość Boga ku nam. Dziś na nowo 
ofiarujemy Twojemu Niepokalanemu Sercu nasze 
wynagrodzenie. Z Ciebie chcemy brać wzór, z 
Tobą iść za Chrystusem w nadziei, źe „na progu 
nowego życia sama okażesz nam Jezusa, błogo-
sławiony owoc żywota Twojego. Amen.
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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. Tomasz Sikorski, ks. Jarosław Kalinowski, ks. Adam Kolenkiewicz

11/08/2019 Antoni Racis

10/08/2019
Katarzyna Węgrzynowicz 
  i Tomasz Milewski
17/08/2019
Justyna Masal i Maciej Ochotny

Odeszli 
          do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
czasie kolędy 2019: 
Baranowski Adam,Sejny, Wojska Polskiego
Czeropscy Dorota Jan,Sejny, Rittlera 

Z ap ow i e d z i 
przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UAntoni Jurkiewicz, Radziuszki  
 (l. 74)  zm. 09/08/2019
UHalina Podolewska, Sejny
 (l. 76)  zm. 13/08/2019
UJózef Wiaktor, Rynkojeziory  
 (l. 58)  zm. 13/08/2019
UZuzanna Bednarska, Sejny  (l. 84)  zm. 27/07/2019

1/ Rafał Zajko, kawaler, Sejny, Parafia tut. i Sylwia 
Kuprewicz, panna, Parafia Filipów.
2/ Przemysław Łostowski, kawaler, Łumbie, Pa-
rafia tut. i Daria Cichosz, panna, Suwałki, Parafia 
św. Kazimierza.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Kaufman Henryka,Sejny, Rittlera 
Łabutis Stanisława Romuald,Sejny, Rittlera 
Gilis Romualda Jan,Sejny, Rittlera 
Zianowicz Salomea Edmund,Sejny, Rittlera 
Gryguć Anna Jan,Sejny, Rittlera 
Niechciałkowscy Justyna Janusz,Sejny, Wileńska
Biernacka Ryta,Sejny, Wojska Polskiego
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury 
Jatkowscy Teresa Mieczysław,Sejny, Żwirki i Wigury 
Makowska Waleria,Sejny, Żwirki i Wigury 
Klimasara Stanisława Ludwik,Sejny, Żwirki i Wigury 
Lauda Maria Andrzej,Sejny, Żwirki i Wigury 
Szturgulewscy Daria Paweł,Sejny, Szkolna 
Żółtko Marta Robert,Sejny, Krzywa 
Sojka Danuta Jan,Sejny, Krzywa 
Nubert Danuta,Sejny, Grodzka 
Jurkiewicz Henryka Eugeniusz,Sejny, Grodzka 
Rutkowscy Anna Mieczysław,Sejny, Głowackiego 
Greblunas Halina Stanisław,Sejny, Głowackiego 
Gibas Iwona Andrzej,Sejny, Głowackiego 
Jodango Janina,Sejny, Głowackiego 
Wołukanis Sabina,Sejny, Głowackiego 
Karpowicz Zofia Marek,Sejny, Głowackiego 
Woźnialis Eugenia,Sejny, Głowackiego 
Przeborowscy Maria Marian,Zaleskie 
Przeborowscy Maryla Stanisław,Zaleskie 
Małkińscy Edyta Krzysztof,Zaleskie 
Wołągiewicz Bożena Czesław,Zaleskie 
Wołągiewicz Elżbieta Jarosław,Zaleskie 
Maksimowicz Zofia Janusz,Zaleskie 
Gałażyn Katarzyna Marcin,Zaleskie 
Jastrzębscy Helena Stanisław,Zaleskie 
Pachutko Barbara Zdzisław,Zaleskie 
Dzimitko Zofia Dariusz,Zaleskie 
Cieślik Helena Feliks,Zaleskie 
Moroz Helena Romuald,Zaleskie 
Moroz Mirosław,Zaleskie 
Polens Marianna Eugeniusz,Zaleskie 
Buchowscy Genowefa Wacław,Zaleskie 
Buchowscy Iwona Marek,Zaleskie 
Ogurkis Wioletta Dariusz,Zaleskie 
Michalscy Katarzyna Wiesław,Zaleskie 
Ziniewicz Monika Adam,Zaleskie 
Mackiewicz Dorota Bogusław,Zaleskie 
Palewicz Aneta Ryszard,Zaleskie 
Kwaterscy Małgorzata Waldemar,Zaleskie 
Polkowscy Martyna Paweł,Zaleskie 
Pawłowscy Renata Marek,Zaleskie 



9Nr 260/2019

INTENCJE MSZALNE  25.08 - 08.09.2019
NIEDZIELA XXI ZWYKŁA,  25 sierpnia 2019
07:00 +Aniela +Jerzy Misiewicz
08:30 +Bożena Gryguć (gr)
10:00 Dziękczynna za ofiarną pomoc i troskliwość dla 

Pielęgniarek z Poradni Chirurgicznej
10:00 +Józef +Jadwiga Harackiewicz
11:00 100. rocznica Powstania Sejneńskiego
11:00 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
13:00 LT: +Julia Światłowska (gr)
13:00 LT: +Anna +Adam +Bronisława +Albin +Józef 

Pietruszkiewicz
17:30 +Anna +Józef i z r. Dapkunów
PONIEDZIAŁEK,  26 sierpnia 2019
Uroczystość NMP Częstochowskiej
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Małgorzaty i Artura w 25 rocz. ślubu i dla r. 
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Hilaria (38 rocz.) +Jan (29 rocz.) Święciccy
17:30 +Elżbieta +Stanisław +Leszek z r. Paszkiewiczów
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
17:30 +Henryk Stefański (10 rocz.)
17:30 +Władysław Werpachowski (25 rocz.)
17:30 +Czesław Witkowski
17:30 +Aleksandra Faszczewska (7mc)
WTOREK, 27 sierpnia 2019
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Czesława 

w 80 rocz. urodzin
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Helena +Michał Bumbul
08:00 +Bronisława Skrypko (23 rocz.)
08:00 +Marianna Twardowska (6mc)
08:00 +Stanisław Sojko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
17:30 +Bronisław +Aniela Warakomscy
17:30 +Tadeusz Palanis i rodzice
ŚRODA, 28 sierpnia 2019
06:30 +Kazimiera Adamowicz (15 rocz.)
06:30 +Leokadia Staśkiel
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Emilia +Dominik Radzewicz
08:00 +Jerzy +Józef Janczulewicz +Wojciech Klimasara
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
17:30 +Józef Krywanis (11mc)
17:30 +Stanisława Strękowska (4mc)
17:30 +Alicja Agafonow (5 rocz.)
CZWARTEK, 29 sierpnia 2019
06:30 +Helena Kutyło (21 rocz.)
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Leontyna Wołukanis (31 rocz.)
08:00 +Dariusz Sienkiewicz (2 rocz.)
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
17:30 +Julian Krzywak (1 rocz.)
17:30 +Eugeniusz Delnicki (11 rocz.)
17:30 +Stanisława +Danuta +Adam z r. Deców 
 i z r. Rumockich i Jaśkiewiczów
PIĄTEK, 30 sierpnia 2019
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marii, 

rodzeństwa i rodziny
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa 

Adamowicza i rodziny
08:00 +Julia Światłowska (gr)
08:00 +Marianna Szafranowska (9mc)
08:00 +Halina Tympalska (6mc)
08:00 +Anna Wilkiel (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (gr)
17:30 +Bożena Gryguć (gr)
17:30 +Eugenia +Stanisław Pileccy
17:30 +Jadwiga +Władysław Milewscy
SOBOTA, 31 sierpnia 2019
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 +Anna +Jan Niewulis
08:00 +Zofia Myszczyńska (rocz.)
08:00 +Halina Kochanowska (5 rocz.)
08:00 +Marianna +Antoni Zubowicz 
 +Czesława +Teresa
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, szczęśliwą operację i 

zdrowie dla Jadwigi
17:30 +Henryka (8 rocz.) i z r. Misiukanisów +Józef 

Zdancewicz
17:30 +Marian Tananis (miesiąc od pogrzebu)
NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 1 września 2019
Uroczystość 44 rocz. Koronacji MB Sejneńskiej 
07:00 +Marianna
08:30 +Jerzy Sikorski (gr)
08:30 +Stanisława Górska (1 rocz.)
10:00 +Witold (1 rocz.) +Józef (3 rocz.) Macianis
10:00 +Jacek Miszkiel (21 rocz.)
11:00 Za parafian
11:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Macieja, 

Julii i Magdaleny Sawińskich
11:00 Intencja Nieustającego Różańca
11:00 +Stefan Dąbrowski (gr)
13:00 LT: +Jan Jakczyński (gr)
13:00 LT: Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i 

zdrowie dla Albiny Gryguć w 80 rocz. urodzin i 
dla Janiny i Józefa Wołyniec

13:00 LT: +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Marianny i Ernesta Januszanisów w 18 rocz. 
ślubu i dla Katarzyny i Erwina Januszanisów w 
13 rocz. ślubu i dla ich rodzin

17:30 +Stefan Ogórkis +Stanisław Rutkowski i rodzice
PONIEDZIAŁEK,  2 września 2019
06:30 +Jerzy Sikorski (gr)
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
06:30 +Jan +Marianna +Helena +Kazimierz 
 z r. Łukaszewiczów i Kluczników
08:00 +Janina (5 rocz.) i z r. Makarewiczów 
 i Aleksandrowiczów
08:00 +Katarzyna +Kazimierz z r. Milewskich 
 i Krakowskich
08:00 +Jerzy Sikorski (7mc)
17:30 +Stefan Dąbrowski (gr)
17:30 +Władysław Seroka (20 rocz.)
17:30 +Anna Modzelewska (7mc)
17:30 +Bolesław (8 rocz.) +Anna +Aleksander +Stani-

sław +Józef +Janina Czeropscy +Jan Socha
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WTOREK,  3 września 2019
06:30 +Jerzy Sikorski (gr)
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
08:00 +Stanisława Strękowska (5mc)
08:00 +Jadwiga Olsztyn (3mc)
08:00 +Helena +Marian Luto
08:00 +Henryk Juszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, zdrowie oraz rozwój 

duchowy i fizyczny dla Majki Andrejczyk
17:30 +Stefan Dąbrowski (gr)
17:30 +Helena Luto (5 rocz.)
17:30 +Anna Rutowicz (10mc)
ŚRODA, 4 września 2019
06:30 +Jerzy Sikorski (gr)
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Heleny 

Szczerbińskiej
08:00 +Tomasz Moniuszko (4mc)
08:00 +Kamila +Franciszek i z r. Gerwelów
08:00 +Jerzy +Genowefa Szczerbińscy
17:30 +Stefan Dąbrowski (gr)
17:30 +Wacław Jakubowski (11mc)
17:30 +z r. Cieślukowskich, Wasilewskich i Zabłockich
17:30 +Andrzej Sikorski (6mc)
17:30 +Ryszard Olszewski
CZWARTEK, 5 września 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Jerzy Sikorski (gr)
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Henryka Węgrzynowicz
08:00 +Franciszek +Eugenia Kamińscy
17:30 +Stefan Dąbrowski (gr)
17:30 +Halina (6mc) +Witold Lewkiewicz
17:30 +Emilia Wowak (6mc)
17:30 +Szymon Mazalewski (5mc)

PIĄTEK, 6 września 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Jerzy Sikorski (gr)
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
06:30 +Janina Małkińska (3mc)
08:00 +Maria Jakubowska (9mc)
08:00 +Józef Macianis
16:00 +Piotr Skrypko
17:30 +Stefan Dąbrowski (gr)
17:30 +Stanisław Rejmontowicz (20 rocz.)
17:30 +Janusz Kozakiewicz (2 rocz.)
SOBOTA, 7 września 2019 pierwsza miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
06:30 +Franciszek +Honorata (19 rocz.) Wołągiewicz
06:30 +Władysława +Józef Walukiewicz 
 i z r. Tomkiewiczów
08:00 +Stefan Dąbrowski (gr)
08:00 +Jerzy Sikorski (gr)
08:00 +Stanisław +Anna +Sławomir Korzenieccy
08:00 +Józef Łostowski (7mc)
08:00 +Bożena Aleszczyk (3mc)
17:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 8 września 2019
07:00 +Stanisław (19 rocz.) i z r. Milewskich, Baganów i 

Zaborowskich
08:30 +Stefan Dąbrowski (gr)
08:30 +Jerzy Sikorski (gr)
10:00 +Elżbieta (28 rocz.) +Franciszek +Witold +Paweł
11:30 Za parafian
11:30 +Lucjan Sidorowicz +Petronela +Feliks Lemiesz
12:00 KRASNOWO: +Stanisław (12 rocz.) i rodzice
13:00 +Jan Jakczyński (gr)
13:00 LT: +Eugenia +Jan Palanis +Alicja Staśkielunas
17:30 +Stefan +Janina Wichert

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Przeżywamy dzisiaj 100. rocznicę Powstania Sejneńskiego. O godz. 11.00 Msza św. w intencji poległych 

powstańców, także w intencji naszej Ojczyzny i o łaskę budowania jak najlepszych relacji polsko-li-
tewskich. Po Mszy przemarsz do pomnika Powstania Sejneńskiego i Apel Poległych i złożenie kwiatów i 
zapalenie zniczy.

Jutro obchodzić będziemy uroczystość NMP Częstochowskiej. Wszyscy wiemy jakie znaczenie ma dla 
naszego narodu Jasna Góra i cudowny wizerunek Maryi, Królowej Polski, danej ku obronie naszej. 

Przyjdźmy tego dnia na Mszę św., aby wpatrywać się w ten niezwykły znak obecności Matki Najświętszej, 
niestety dzisiaj profanowany i poniżany. Okażmy miłość  naszej Matce.

Tegoroczny odpust Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej będzie w niedzielę, 1 września. Uroczystość ta 
związana jest z kolejną 44 rocznicą koronacji cudownej Figury. Uroczystości rozpoczną się w sobotę 

poprzedzającą, czyli 31 sierpnia o 17.00 uroczystym przeniesieniem Figury z kaplicy do ołtarza głównego. 
Następnie Nieszpory Maryjne, Msza św. i czuwanie do g. 21.00. Uroczysta Msza św. odpustowa – suma w 
niedzielę o godz. 11.00. Już teraz zapraszam do udziału w odpuście.

Nowy rok szkolny i katechetyczny rozpocznie się 2 września, w poniedziałek. Zapraszamy wszystkich: 
rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież na Mszę św. o godz. 8.00, podziękujemy za wakacje i poprosimy 

o światło i mądrość Ducha Świętego na ten nowy czas nauki.

Pierwszy tydzień września to zwrócenie naszej uwagi na czwartek - dzień modlitwy za kapłanów i o 
nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego; piątek - to dzień pokuty i żalu za grzechy 

świętokradztwa, braku szacunku dla Najśw. Sakramentu - okazja do spowiedzi przed Mszami rano i po 
południu od 15.30; Msza św. dla dzieci i młodzieży o 16.00 i woeczorna Msza św. Przed południem odwie-
dziny chorych i starszych w domach; sobota - dzień zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi - wieczorne 
(po Mszy) nabożeństwo pierwszosobotnie z medytacją i różańcem.
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Bazylika w kolorach barokowych
Remont elewacji naszej Bazyliki został zakończony.  Rozpoczęliśmy go w 2013 roku od wstawienia dodatko-
wych okien z profili aluminiowych, następnie izolacja fundamentów, potem naprawa wieżyczki zachodniej i 
malowanie frontonu zachodniego, zmiana pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną, malowanie frontonu 
głównego, malowanie elewacji północnej i w tym roku elewacji południowej. Na podstawie badań kolo-
rystyki odtworzyliśmy stare kolory nawiązujące do stylu baroku wileńskiego, w którym nasza świątynia 
została zbudowana. 

Wszystkie prace przy bazylice wy-
konała firma Pana Marka Gobczyń-
skiego, któremu bardzo dziękujemy 
za sprawne, fachowe, solidne i 
bezpieczne działanie. Nadzór inwe-
storski prowadził p. inż. Henryk Ro-
mańczuk. Pani Anettcie Ejdulis, kie-
rownikowi delegatury Podlaskiego 
Konserwatora Zabytków dziękuję za 
bardzo dobrą i owocną współpracę.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

MB częstochowska – kUlt na węgrzech

Moim pierwotnym zamysłem było przybliże-
nie kultu Matki Boskiej Częstochowskiej za 

granicą. W trakcie zbierania materiałów źródło-
wych okazało się, że kult ten był tak duży zarówno 
w kościele zachodnim jak i w prawosławiu, że nie 
sposób omówić tego tematu w krótkim opraco-
waniu. Zaczynamy zatem od Królestwa Węgier. 
Obraz częstochowski stał 
się popularny na Węgrzech 
przede wszystkim dzięki 
zakonowi paulinów, jedy-
nemu męskiemu zakonowi 
założonemu na Węgrzech. 
Pamiętajmy, że obraz ja-
snogórski najprawdopo-
dobniej przywędrował do 
Polski przez Węgry. W fun-
dacji klasztoru jasnogór-
skiego miał też swój udział 
Ludwik Wielki, zwany także 
Węgierskim – król Węgier 
i Polski. Najstarsze znane 
węgierskie kopie pochodzą 
prawdopodobnie z XVI w. 
Są to: obraz z klasztoru w 
Pálosveresmart, obecnie 
w muzeum w Mátrafüred 
oraz wizerunek w Sopron-
bánfalva. Biorąc pod uwagę 
historyczne granice króle-
stwa Węgier, w XVII w. kopie umieszczano w ko-
ściołach w: Kisboldogasszony (obecnie Austria, 
Kleinfrauenhaid), Kismarton (Austria, Eisen-
stadt), Koszycach (Słowacja), Szabadka (Serbia, 
Subotica) oraz w Nagymarton (Austria, Matters-
burg). Z XVII wieku pochodzi również obraz 
znajdujący się w Trnawie w konkatedrze św. Jana 
Chrzciciela, namalowany przez Stadlera Vitu-
sa w 1639 roku. Zofia Batorówna, żona księcia 
Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego, umieściła 
wizerunek Jasnogórskiej Pani w kaplicy zamko-
wej w Sárospatak, inna kopia znajdowała się na 
zamku Rakoczych w Munkaczu. Wzrost kultu 
obrazu częstochowskiego wzrasta po odsieczy 
wiedeńskiej z 1683 roku. Wkrótce po tym wyda-

rzeniu jasnogórski malarz - Cyprian Łaszkiewicz 
namalował najsłynniejszą na Węgrzech kopię, 
która znajduje się w sanktuarium Márianosztra 
w górach Börzsöny. Tamtejszy klasztor pauliń-
ski założył Ludwik Węgierski w 1352 roku i po-
noć stamtąd pochodzili pierwsi paulini, którzy 
dotarli na Jasną Górę. W Márianosztra miało 

miejsce wiele cudownych 
uzdrowień, a na początku 
XX w. Maryję z Márianosz-
tra zaczęto nazywać Panią 
Węgrów – ‘a magyarok Na-
gyasszonya’ - podobnie jak 
naszą - Królową Polski. Nie 
sposób wymienić wszyst-
kich miejsc, które stały się 
domem jasnogórskiego wi-
zerunku ale samych XVIII 
w. kopii można wymienić co 
najmniej kilkanaście. Wy-
mienię jedynie kopię z Egery 
z ok. 1770 r., przedstawiającą 
Matkę Boską Częstochow-
ską w otoczeniu św. Pawła 
Pustelnika, św. Antoniego 
Opata, św. Tekli i św. Bar-
bary. Matkę Boską adoro-
waną przedstawia również 
prezentowany dziś obraz 
z Sejn. W naszym obrazie 

Matka Boża jest adorowana przez św. Łukasza 
i Jana Chrzciciela, a w tle widnieje jasnogórski 
klasztor paulinów.
Wracając do Węgier, przed II wojną światową w 
Polsce zorganizowano nowicjat dla węgierskich 
kandydatów do zakonu paulinów i w 1934 roku 
odnowili oni działalność paulińską na Węgrzech, 
zabierając ze sobą kult i obrazy Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Powtarzamy często znane po-
wiedzenie o przyjaźni polsko węgierskiej, a tak 
mało wiemy o jednym z nośników tej przyjaźni 
jakim był obraz z Jasnej Góry.
  
   Marcin Błaszczyk


