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W MOCY BOŻEGO DUCHA

Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy kto w Niego wierzy 
nie zginął, ale miał życie wieczne

Ewangelia św. Jana 3,16

Foto z Albumu Adama Bujaka „Krzyż Polski” 
- Piotrków Tryb. - kościół OO. Jezuitów



2 SIEWCA  

Nadzieja na zmartwychwstanie, we wszystkich kulturach, przybiera formę czci wobec 
zmarłych i co więcej,  odkrycia archeologiczne potwierdzające kult zmarłych są jednym 

ze znaków charakterystycznych dla życia kul-
turalnego i społecznego. Jest to nadzieja, która 
przybiera cechy przedłużenia życia, przetrwania 
przeszłości i teraźniejszości poza granicą śmierci, 
powrotu do egzystencji w formie podobnej albo 
nieśmiertelności duszy. Nadzieja na zmartwych-
wstanie jest niepohamowanym impulsem  i 
oczekiwaniem nie dającym się poskromić, lecz 
cała strona wyobrażeniowa tej nadziei jest nie-
pewna i zróżnicowana, pokolorowana ziemski-
mi marzeniami, za pomocą których dana kultura 
wyobraża sobie Boga w przyszłość człowieka. 
Również i wtedy, kiedy – jak ma to miejsce w 
naszym nowoczesnym społeczeństwie – na-
dzieja na zmartwychwstania wydaje się zanikać, 
śmierć zostaje odepchnięta i ukrywana, przede 
wszystkim przed sobą samym, przekształcając 
się w niepohamowany aktywizm i pogoń  spo-
łeczeństwa gratyfikacją. Ta „kosmetyka śmierci” 
jest surogatem poszukiwania życia, które zawie-
ra się w przemijającej chwili i w tym ułamku, 
który należy posiąść. Także i tutaj oczekiwanie 
jest nieprzeparte, choć i zamaskowane pozo-
rem pogoni za życiem, które pomimo wszyst-

ko ucieka… Poszukiwanie rozpoczyna się na nowo, przybierając formę przywoływanego 
wspomnienia, miłości, która strzeże znaku nieobecności, tej  która zapisana jest w martwym 
ciele Jezusa.  Co nie znaczy wcale, iż owo poszukiwanie od razu kieruje się we własną stronę. 
Zmierza w jednym kierunku, który zna, zwracając się ku przyszłości, nie poddaje się wobec 
faktu, że to już wczoraj, które „minęło”.

PRAWDY WIARY ...

Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

 

LOGIKA EWANGELII

 22 września Mt 28,8 - 15           Jezus obdarza każdego z nas swoim słowem: Nie bójcie się! 
Pragnie udzielać nam owoców swej obecności, która sprawia, że potrafimy patrzeć na 
naszą codzienność z nadzieją i odwagą. Stawajmy się świadkami Jego obecności poprzez 
świadectwo Jego działania. 

27 września Mk 16,9-15     Im bardziej sprawdza się w moim życiu zasada:” Trzeba bardziej 
słuchać Boga niż ludzi”, tym jest pewniejsze, iż staję się świadkiem Chrystusowej Ewangelii.

30 września J 6,35-40       Zaspokojenie wszelkich moich pragnień możliwe jest tylko w 
Jezusie. Mogę to uczynić w następujący sposób: przyjść do Jezusa i uwierzyć w Niego.

 NIEOBECNOŚĆ CIAŁA I NAWRÓCENIE NADZIEI 

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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Tomasz a’Kempis - 
O Naśladowaniu Chrystusa

Jezus powiedział 
do uczniów: «Kto 

w bardzo małej 
sprawie jest wierny, 
ten i w wielkiej bę-

dzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. 
Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną 
nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe 
dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym 
dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam 
da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom 
służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a 
drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzy-
mał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu 
i Mamonie!»  
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA – 22 września 2019

 Łk 16, 1-13
Jezus powiedział 

do faryzeuszów: 
«Żył pewien człowiek 
bogaty, który ubierał 
się w purpurę i bisior i 

dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pa-
łacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. 
Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. 
A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł 
żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. 
Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cier-
piąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka 
Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze 
Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby 
koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził 
mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. 
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia 
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób 
– niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cier-
pisz. A ponadto między nami a wami zionie ogrom-
na przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was 
przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do 
nas”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do 
domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech 
ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. 
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, 
niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł 
tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, 
to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza 
i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych 
powstał, nie uwierzą”».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Przypowieść o bogaczu i łazarzu musimy zawsze mieć 
w pamięci, musi ona kształtować nasze sumienie. 

W świetle tej przypowieści bogactwo i wolność ozna-
czają szczególną odpowiedzialność. Bogactwo i wol-
ności rodzą szczególne zobowiązania. A więc, w imię 
solidarności zaś wszystkich w ludzką wspólnotę, raz 
jeszcze głoszę godność każdej osoby ludzkiej: bogacz 
i Łazasz są istotami ludzkimi, obaj zostali stworzeni 
na obraz i podobieństwo Boże, obaj zostali odkupieni 
przez Chrystusa wielką cenę, za cenę drogocennej krwi 
Chrystusa.  (Homilia 2 X 1979)

NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA – 29 września 2019

 Łk 16, 19-31

Wierność w licznych małych zobowiązaniach 
uzdolni was do tego, że również swoje wiel-

kie osobiste zadanie życiowe wypełnicie z takim 
samym oddaniem i niezawodnością jako świadomi 
odpowiedzialności i mocni w wierze chrześcijanie, 
zgodnie z wolą Bożą, ponieważ – jak zapewnia nas 
Chrystus – „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i 
w wielkiej będzie wierny”.      (Przemówienie 7 V 1979)

Po cóż nam się kłopotać o podziały i rozróżnienia? Ten, 
do kogo przemawia przedwieczne Słowo, uwalnia się 
od wszelkich zawiłości. Wszystko pochodzi od jedne-
go Słowa i wszystko mówi o jednym: to jest właśnie 
początek, który do nas przemawia. Bez niego nikt nic 
nie zrozumie i właściwie nie pojmie. Ten, dla którego 
wszystko stanowi jedno i wszystko sprowadza się do 
jednego i kto dostrzega, że wszystko zawiera się w jed-
nym, potrafi być w sobie niezłomny i trwać spokojnie w 
Bogu. O Prawdo, Boże, racz zjednoczyć mnie z sobą w 
miłości nieodmiennej. Jakże często mierzi mnie wiele 
z tego, co czytam i słyszę: w Tobie jest wszystko, czego 
chcę i pragnę. Niech umilkną mędrcy, niech ucichnie 
przed Tobą każde stworzenie; Ty jeden mów do mnie.
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 22 września 2019
Słowo Boże: Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Łk 16,1-13
Taca na Seminarium Duchowne w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 23 września Wsp. św. O. Pio 
Słowo Boże: Ezd 1,1-6; Łk 8,16-18
WTOREK, 24 września Dzień powszedni
Słowo Boże: Ezd 6,7-8.12.14-20; Łk 8,19-21
ŚRODA, 25 września Dzień powszedni
Słowo Boże: Ezd 9,5-9; Łk 9,1-6
CZWARTEK, 26 września Dzień powszedni 
Słowo Boże: Ag 1,1-8; Łk 9,7-9
PIĄTEK, 27 września Wsp. św. Wincentego a’Paulo
Słowo Boże: Ag 1,15-2,9; Łk 9,18-22
SOBOTA, 28 września Wsp. św. Wacława, męcz
Słowo Boże: Za 2,5-9.14-15; Łk 9,43-45
NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA, 29 września 2019
Słowo Boże: Am 6,1.4-7; 1Tm 6,11-16; Łk 16,19-31

PONIEDZIAŁEK , 30 września Wsp. św. Hieronima
Słowo Boże: Za 8,1-8; Łk 9,46-50
WTOREK, 1 października Wsp. św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, dz, doktora Kościoła (dK)
Słowo Boże: Za 8,20-23; Łk 9,51-56
ŚRODA, 2 października Wsp. św. Aniołów Stróżów
Słowo Boże: Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10
CZWARTEK, 3 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Ne 8,1-12; Łk 10,1-12
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 4 października Wsp. św. Franciszka z Asyżu
Słowo Boże: Ba 1,15-22; Łk 10,13-16
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 5 października Wsp. św. Faustyny
Słowo Boże: Ba 4,5-12.27-29; Łk 10,17-24
Pierwsza sobota miesiąca
NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA, 6 października 2019
Słowo Boże: Ha 1,2-3.2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (32)

Koronacja cudownej figury Matki Boskiej – Pani Sejneńskiej dnia 7 września 1975 roku stanowiła dotąd naj-
większe wydarzenie kościoła sejneńskiego, wywyższenie i hołd od 400 lat.

Figura Matki Boskiej od przywiezienia jej do Sejn w 1602 roku i zaopiekowania się nią przez przybyłych z Wilna 
dominikanów zaczęła doznawać kultu i czci.  Na głowy Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus nałożono złote korony. 
Oficjalnie, za zgodą papieża koronowane zostają figury i obrazy spełniające następujące warunki: wizerunek 
musi być sławny, łaskami słynący i uznany za taki przez kompetentną władzę kościelną, na podstawie uprzednich 
badań, a łaski muszą być potwierdzone oficjalnie.
W latach 1967 – 1973 poczyniono wiele starań  o spełnienie warunków, dzięki niestrudzonym działaniom ówcze-
snego kustosza sanktuarium i proboszcza Kolegiaty Sejneńskiej Ks. prałata Stanisława Rogowskiego.
Początkiem działań było następujące wydarzenie: Ks. Rogowski w październiku 1967 roku przygotował figurę 
Matki Boskiej do przewiezienia jej do Zakładu Konserwacji Zabytków w Warszawie do renowacji.  Figura po 37 
latach wymagała ponownej konserwacji. W kolegiacie sejneńskiej odbyło się trzydniowe nabożeństwo poże-
gnalne, połączone ze złożeniem u stóp figury licznych podziękowań i próśb od parafian. Stanowiły one znaczące 
dowody kultu i czci Matki Boskiej Sejneńskiej. Po ośmiu miesiącach odnowiona, cudowna figura powróciła do 
sejneńskiej kolegiaty.
Dnia 18 października 1967 roku Prymas Kardynał Stefan Wyszyński, wizytował parafię. Doceniając oddanie i 
cześć figurze, udzielił specjalnego błogosławieństwa. W księdze pamiątkowej wpisał akt synowskiego oddania 
Matce Boskiej:  „Matce Bożej Sejneńskiej składam uczucia synowskiego oddania i czci. Każdemu, kto klęka przed 
Matką Boską Sejneńską z serca błogosławię”.
W czasie tej wizyty Prymas Polski zasugerował podjęcie starań o koronację figury mając na uwadze: rozwój dusz-
pasterstwa od XVII wieku, w tym 202 lata funkcjonowania Konwentu Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów 
oraz 107 lat diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej. W okresie ponad 300 lat  trwał nieustannie rozwój kultu 
cudownej figury Matki Boskiej w Sejnach i stanowił podstawę działalności duszpasterskiej.
        Eugeniusz Klimaniec

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

STARANIA O KORONACJĘ FIGURY 
MATKI BOSKIEJ – PANI SEJNEŃSKIEJ  
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Dlaczego boimy się 
modlitwy?

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosną misyjną w Kościele.

Papieskie Intencje Modlitwy – październik 2019

Człowiek, jako istota myśląca, mająca własną wolę nie zawsze chce dostrzec Boga w 
swym życiu. Łatwiej nam żyć w przekonaniu, że to my sami o wszystkim decydujemy, 

że sami możemy wszystko stworzyć, zmienić, poprawić.
Czy na pewno sami możemy żyć….?
Nachodzą nas czasem takie myśli, że coś się wydarzyło, wręcz niewiarygodnego, co nie 
miało prawa się zdarzyć. Łatwo to też tłumaczymy zbiegiem okoliczności, przypadkiem, 
łutem szczęścia. A może jednak to było coś więcej, może to ktoś inny za tym stoi…. Tak, 
nie zawsze chcemy Go dostrzec, ale On tam jest i czeka. Nigdy nie pokieruje nami wprost, 
nie poprowadzi za rękę, ale jest i czeka. Czeka na nas, na naszą modlitwę, na nasze otrzeź-
wienie, na nasze pokorne spojrzenie w górę… Pozwólmy Mu działać, po prostu zaufajmy 
i trwajmy przy Nim, a zobaczymy jak wiele dobrego może się w naszym życiu wydarzyć.
Jak rozmawiać z Bogiem?
Tak jak z Ojcem, prosto i szczerze. Bóg nie wymaga od nas niczego więcej, tylko byśmy 
byli szczerzy wobec siebie i innych ludzi. Ale też oczekuje od nas Miłości, Poświęcenia i 
Miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Tylko wówczas nasza modlitwa ma sens, tylko 
wówczas Kościół będzie dla nas wsparciem i opoką. Człowiek nie jest stworzony do życia w 
samotności, człowiek to istota stadna i jeśli próbuje oddzielić się od innych ludzi, prędzej 
czy później gubi się w tym. My mamy kochać siebie nawzajem, w każdym człowieku mu-

simy szukać czegoś dobrego. A jeśli dobrze będziemy 
szukać, na pewno znajdziemy.Trzeba tylko chcieć to 
zrobić.     http://chwalmyboga.pl (Janusz)

Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Matka Boża 
wszędzie, gdzie objawiała się (Gietrzwałd, Lourdes, La Sa-

lette, Fatima) prosiła o tę modlitwę. Różaniec to lina ratunkowa 
do Nieba. Warto różaniec mieć zawsze przy sobie i w chwili 
wolnej (spacer, jazda samochodem, droga do pracy czy do 
szkoły) przebierać paciorki różańca rozważając tajemnice ży-
cia, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa 
rozważać, odnosząc tę modlitwę do Boga za wstawiennictwem 
Matki Najświętszej. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe do 
naszej Bazyliki codziennie po wieczornej Mszy św., w niedzielę 
o 17.00. Dzieci zapraszamy na Różaniec w poniedziałki, środy 
i piątki o godz. 16:00.

Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Królowej Różańca 
Świętego będzie w niedzielę, 6 października. Suma o 11.30.
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KRZYŻ CHRYSTUSA 
FUNDAMENTEM 

POLSKIEGO 
NARODU

Idzie nie o byle jaki krzyż, czyli dwie złożone 
drewniane belki, pionową i poziomą, które 

na pewnym etapie dziejów Bliskiego Wschodu, 
a potem i imperium rzymskiego wykorzysty-
wano jako wyrafinowane narzędzie hańby i 
śmierci. Nie, nie o taki po świecku pojmowany 
krzyż idzie w obecnym momencie dziejowym 
na określonym obszarze świata. Co prawda i 
w tym rozumieniu krzyża, o którym będzie tu 
mowa, kryje się pojęcie zimnych, skrzyżowanych 
drewnianych belkach oraz odstraszającej i bu-
dzącej odrazę kary.  Jednak od momentu, kiedy 
Chrystus na nim zawisnął i na nim dokonał ży-
cia, rozumienie krzyża zmieniło się radykalnie.
Jezus urodzony w wyraźnie określonym mo-
mencie dziejowym w Betlejem, przeżył szmat 
zwyczajnego życia w galilejskim zaułku, jakim 
był Nazaret. Później stosunkowo krótki okres po-
święcił głoszeniu zbawicielskiej doktryny o Kró-
lestwie Bożym, objawiając siebie jako nosiciela 
godności biblijnego Mesjasza i potwierdzając to 
cudotwórczą działalnością. W końcu, w wyni-
ku konfliktu z urzędowymi przedstawicielami 
Izraela poniósł śmierć na krzyżu, dla zbawienia 
propter nos et propter rostrum salutem (dla nas 
i dla naszego zbawienia). 
Dla wierzącego chrześcijanina krzyż po dra-
matycznej śmierci na nim Syna Bożego Jezusa 
Chrystusa, Odkupiciela świata, przeszedł ra-
dykalną transformację, której istotę i treściowy 
zrąb wyraża owo wielkopiątkowe choć nasycone 
bólem, ale i paradoksalnie tryumfalnym Ecce 
lignum crucis(Oto drzewo krzyża). To wieko-
wa sentencja z wielkopiątkowego tekstu. Stara 
polska pieśń pasyjna stanowi jego doskonałe 
tłumaczenie, a zarazem wymowny komentarz: 
„Krzyżu święty nade wszystko, drzewo prze-
najszlachetniejsze, na którym sam Bóg jest”. 
Dla chrześcijan bowiem krzyż nie jest drzewem 
hańby, ale „krzyżem świętym nade wszystko”. 
Krzyż święty ponad wszystko, drzewo najszla-
chetniejsze, na którym zawisło zbawienie świata 
– oto synteza prawdy o krzyżu Chrystusa.    
  Kard. Prof. Stanisław Nagy

Święty ojciec Pio - Francesco Forgione urodził 
się w 1887 roku w Pietrelcinie w małym mia-

steczku we Włoszech. Mając 16 lat wstąpił do 
zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W 1910 
roku otrzymał świecenia kapłańskie, ze względu 
na stan zdrowia przebywał w swojej miejscowości 
rodzinnej i odprawiał Mszę Świętą codziennie o 
godzinie piątej rano, po kilku latach został skiero-
wany do klasztoru w San Giovanini Rotondo. Od 
20 września 1918 roku aż do śmierci 23 września 
1968 r. przez 50 lat św. o. Pio miał stygmaty wi-
doczne na rękach, stopach i boku. Wieść o tym 
i o jego darze czytania w sumieniach ludzkich 
przyciągała rzesze pielgrzymów, wszyscy chcieli 
uczestniczyć w odprawianej przez o. Pio Mszy 
Świętej, a wielu korzystało z jego posługi jako 
spowiednika. O. Pio przez całe swoje życie był 
związany z Chrystusem, w sposób szczególny, 
gdy został przez Niego obdarzony znakami ukrzy-
żowania. O. Pio żył Jego męką i głęboko przeży-
wał Eucharystię, którą sprawował z największym 
namaszczeniem, kiedy ją 
odprawiał ludzie obecni na 
niej często widzieli w nim 
podobieństwo do Chrystu-
sa konającego w Ogrodzie 
Oliwnym. Tajemnica cierpie-
nia, która ogarnęła święte-
go o. Pio - świętego stygma-
tyka była pełna konającego 
naszego Zbawiciela. Święty 
o. Pio zakonnik z Pietrelciny 
wiedział, że na świecie jest 
tyle cierpienia fizycznego 
i duchowego i trzeba je 
łączyć z męką Zbawiciela. 
W dzisiejszym świecie XXI 
wieku potrzeba modlitwy, 
kontemplacji i zagłębiania 
w tajemnicę męki Chry-
stusa, niech o. Pio będzie 
zawsze wśród nas i uczy 
swoim przykładem szacun-
ku do Eucharystii, modlitwy 
i cierpienia. O. Pio zakończył 

ŚWIĘTY STYGMATYK
23 września obchodzimy wspomnienie świętego Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana, zakonnika, stygmatyka.

Jadwiga
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-Irena -

ŚWIĘTY STYGMATYK
życie 23. IX. 1968r. trzymając różaniec w ręku i 
z imieniem Jezusa i Maryi na ustach. Beatyfika-
cja Ojca Pio odbyła się 2.V.1999r. W czasie Mszy 
św. kanonizacyjnej na Placu św. Piotra w Rzymie 
16.VI.2002 r.- Ojciec święty Jan Paweł II powie-
dział- “Ten pokorny zakonnik – kapucyn, zadziwił 
świat swoim życiem, całkowitym oddaniem mo-
dlitwie i pojednaniu braci z Bogiem”.  
“Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. 
Jest kluczem, który otwiera Boże Serce.
Trzeba mówić do Jezusa również sercem, a nie 
tylko ustami, co więcej, w pewnych przypadkach, 
trzeba mówić do Niego tylko sercem. Świat mógł-
by istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez 
Mszy Świętej”- o. Pio.

Modlitwa do św. Ojca Pio

Naucz nas prosimy Cię pokory serca, byśmy zo-
stali zaliczeni do owych prostaczków z Ewangelii, 
którym Ojciec obiecał objawić tajemnicę swego 

Królestwa. Wyjednaj nam 
spojrzenie wiary, zdolne 
rozpoznać natychmiast w 
ubogich i cierpiących obli-
cze samego Jezusa. Wspie-
raj nas w godzinie walki i 
próby, a jeśli upadniemy, 
spraw byśmy doświadczyli 
radości sakramentu pojed-
nania. Pokaż nam twoją 
czułą pobożność do Maryi 
- Matki Jezusa i naszej Mat-
ki. Bądź z nami w ziemskiej 
pielgrzymce do Ojczyzny, 
którą mamy nadzieję osią-
gnąć, aby kontemplować 
na wieki chwałę Ojca, Syna 
i Ducha Świętego. Amen.
Tobą iść za Chrystusem w 
nadziei, źe „na progu no-
wego życia sama okażesz 
nam Jezusa, błogosławio-
ny owoc żywota Twojego. 
Amen.

Bł. Ks. Michał 
Piaszczyński 

oręduje 
za nami

We Francji od 1670 roku istnieją polonijne 
struktury duszpasterskie. W latach 1915 

– 1919 duszpasterzem polskich górników we 
Francji był bł. Ks. Michał Piaszczyński, późniejszy 
męczennik obozu koncentracyjnego w 1940 roku 
w Sachsenhausen, który swoją wiarę przypieczę-
tował śmiercią 18 grudnia 1940 roku. 
Błogosławiony Ks. Michał był synem rolników, 
urodził się 1 listopada 1885 r. w Łomży.  Wiedzę 
z zakresu szkoły średniej zdobył w gimnazjum 
łomżyńskim. W roku 1930 wstąpił do semina-
rium duchownego w Sejnach. Pięć lat później, 
jako diakon, został skierowany na dalsze studia 
do Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu, 
gdzie 13 czerwca 1911 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. Studiował nadto filozofię we Fryburgu 
Szwajcarskim i w 1914 r. uzyskał tam  doktorat. 
Po wybuchu pierwszej wojny światowej pod-
jął prośbę rodaków wywiezionych do Francji i 
został ich duszpasterzem. W roku 1919 powró-
cił do Polski i pracował jako profesor, a później 
ojciec  duchowny w seminarium duchownym 
w Łomży, a od 1935 r. jako wicedyrektor. Od 1 
września 1939 r. był dyrektorem Gimnazjum im. 
św. Kazimierza w Sejnach. Za swoją patriotyczną 
postawę 7 kwietnia 1940 r. aresztowany przez 
niemieckich okupantów. Więziony krótko w Su-
wałkach, Działdowie, od 3 maja 1940 r. więziony 
w Sachsenhausen, gdzie emanując głęboką wiarą, 
zaznaczył się w życiu obozowym jako duchowy 
przewodnik. Świadkowie jego życia podkreślali 
zgodnie, że zawsze był człowiekiem skromnym i 
pokornym, nigdy nie szczycił się swoją naukową 
erudycją i nominacją kanonicką.
Ks. Michał został włączony do grupy 108 męczen-
ników, których papież Jan Paweł II ogłosił błogo-
sławionymi Kościoła w Warszawie 13 czerwca 
1999 r. Chciejmy uciekać się do jego wstawiennic-
twa w naszej modlitwie w intencji naszej parafii, 
Ojczyzny i w naszych prośbach osobistych. Nie 
zapomnijmy o naszych rodakach na obczyźnie. 
Niech oręduje za nami wszystkimi.

23 września obchodzimy wspomnienie świętego Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana, zakonnika, stygmatyka.
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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. Krzysztof Kaszuba

25/08/2019 Maria Tujakowska, Alicja 
Czarniecka, Sebastian Budowicz, 
Lena Gniazdowska
08/09/2019 Klaudia Jastrzębska

24/08/2019
Joanna Popiel i Damian Oskroba
31/08/2019
Aneta Staśkiel i Patryk Forencewicz

07/09/2019 Angelika Baranowska i Andrzej Jurkun
    Natalia Łabutis i Patryk Ludorf
14/09/2019 Jurgita Zubowicz i Paweł Liszkowski
    Jolanta Krupowicz i Marcin Ponganis
    Ewa Bartoszewicz i Grzegorz Megger

Odeszli 
          do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 

Z ap ow i e d z i 
przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UZuzanna Bednarska, USA  
 (l. 84)  zm. 27/07/2019
UHenryk Buchowski, Łumbie 
 (l. 61)  zm. 20/08/2019
UJózef Pietruszkiewicz, Dusznica (l. 67)  zm. 26/08/2019
UHenryk Warakomski, Sejny (l. 80)  zm. 28/08/2019
UJerzy Auron, Sejny (l. 54)  zm. 30/08/2019
UJózef Bobrowski, Sejny (l. 79)  zm. 30/08/2019
UStanisław Jurkiewicz, Degucie (l. 84)  zm. 04/09/2019
UJan Gryguć, Sejny (l. 87)  zm. 14/09/2019

Paweł Auron, kawaler, Sejny i Asta Łukaszewicz, 
panna, Klejwy, oboje z Parafii tutejszej.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

czasie kolędy 2019: 
Tydman Bożena Marek,Zaleskie
Modzelewska Bronisława,Zaleskie
Bartnik Ewelina Krzysztof,Zaleskie
Raudonowicz Bożena Tomasz,Zaleskie 
Staniewicz Danuta Marian,Zaleskie 
Miszkiel Jadwiga Walerian,Zaleskie 
Polens Ilona Wojciech,Zaleskie 
Polens Maria Czesław,Zaleskie 
Falkowscy Anna Ryszard,Łumbie 
Totczyk Zofia Bolesław,Łumbie 
Gerwel Teresa Mirosław,Łumbie 
Szulewscy Irena Stanisław,Łumbie 
Buchowscy Jadwiga Czesław,Łumbie 
Dejnerowicz Genowefa Jerzy,Łumbie 
Dąbrowscy Alicja Grzegorz,Łumbie 
Niewulis Aniela Julian,Łumbie 
Niewulis Bogusława Witold,Łumbie 
Buchowscy Jolanta Henryk,Łumbie 
Wołukanis Krystyna Stanisław,Łumbie 
Kościelak Danuta Stanisław,Łumbie 
Milewscy Barbara Ryszard,Łumbie 
Milewscy Marzena Paweł,Łumbie 
Koneszko Wioletta Sławomir,Łumbie 
Głembocka Stefania,Sejny, Emilii Plater 
Koneszko Bożena Lech,Sejny, Emilii Plater
Butkiewicz Halina Henryk,Sejny, Emilii Plater 
Dacz Jadwiga,Sejny, Emilii Plater
Kuczyńska Helena,Sejny, Emilii Plater
Delnicka Janina,Sejny, Emilii Plater 
Koronkiewicz Zofia,Sejny, Emilii Plater
Zubowicz Anna Józef,Sejny, Emilii Plater
Skrypko Alicja Jerzy,Sejny, Emilii Plater
Podgórscy Krystyna Stanisław,Sejny, Emilii Plater 
Koneszko Henryka Czesław,Sejny, Emilii Plater 
Szkarnulis Katarzyna Grzegorz,Sejny, Emilii Plater
Kalwejt Jadwiga,Sejny, Emilii Plater
Radziun Anna Leszek,Sejny, Emilii Plater
Radziun Elżbieta Jarosław,Sejny, Emilii Plater
Szruba Janina Wacław,Sejny, Emilii Plater
Stachurska Krystyna,Sejny, Emilii Plater
Pawlukiewicz Alicja Zbigniew,Sejny, Emilii Plater
Jakubowscy Elżbieta Jerzy,Sejny, Emilii Plater
Klucznik Teresa,Sejny, Emilii Plater
Kozakiewicz Danuta Krzysztof,Sejny, Emilii Plater
Fiedorowicz Halina Jan,Sejny, Emilii Plater
Zdanowicz Irena Waldemar,Sejny, Konopnickiej
Linkiewicz Joanna Arkadiusz,Sejny, Konopnickiej 



9Nr 261/2019

INTENCJE MSZALNE  22.09 - 06.10.2019
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 22 września 2019
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Kazimie-

rza Raglisa w 46 rocz. urodz. i dla rodziny
08:30 +Jerzy Sikorski (gr)
08:30 +Janina Pachucka +Helena +Aleksander Letkie-

wiczów i Działakowskich
10:00 +Franciszek Naumowicz (19 rocz.)
11:30 +Stefan Dąbrowski (gr)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 +Jan Jakczyński (gr)
13:00 LT: +Józef Jancza (10mc)
13:00 LT: +Piotr Kosa +Józef +Marianna Łatwis
17:30 +Anna +Lechosław z r. Przezwickich
PONIEDZIAŁEK, 23 września 2019
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
08:00 +Stefan Dąbrowski (gr)
08:00 +Jerzy Sikorski (gr)
08:00 +Andrzej Konewko (2 rocz.)
08:00 +Stanisław Pietkiewicz (4mc)
17:30 +Alicja Tujakowska (5 rocz.) +Maria +Franciszek i 

z r. Romanowskich +Andrzej Korzecki
17:30 +Mariusz Waluś (5mc)
17:30 +Marian Ponganis (5mc)
17:30 +Henryk Buchowski (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 24 września 2019
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
08:00 +Stefan Dąbrowski (gr)
08:00 +Dariusz Sapiega (7mc)
08:00 +Mieczysław Ignatowicz (7 rocz.) 
 +Anna +Stanisław
08:00 +Antoni +Jadwiga +Eugeniusz Fiedorowicz
17:30 +Jerzy Sikorski (gr)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB, mocną 

wiarę i miłość dla Małgorzaty Jachimowicz 
 w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Aniela +Michał Bocheńscy +Aniela Klucznik
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marty
ŚRODA, 25 września 2019
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
06:30 +Renata Wojnowska
08:00 +Stefan Dąbrowski (gr)
08:00 +Halina Tympalska (7mc)
08:00 +Sergiusz i z r. Mackiewiczów
08:00 +Wacław Soroko (14 rocz.)
17:30 +Jerzy Sikorski (gr)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Haliny i Antoniego Niewulisów w 50 rocz. 
ślubu i dla rodziny

17:30 +Józef (3 rocz.) +Robert i z r. Milewskich 
 i Rakucewiczów
17:30 +Anna Miszkiel (6mc)
CZWARTEK, 26 września 2019
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
06:30 +Józef Wiaktor
08:00 +Stefan Dąbrowski (gr)
08:00 +Jerzy Sikorski (gr)
08:00 +Józef (4 rocz.) +Stanisław Radzewicz
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Józefa Andrejczyka w 99 rocz. urodzin
17:30 +Stanisław +Julita Andrulewicz
17:30 +Władysław +Aniela Tomczyk

17:30 +Maria Jacenik
17:30 +Eugenia Kamińska (15 rocz.) i z r. Romanowskich
PIĄTEK, 27 września 2019
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 +Stefan Dąbrowski (gr)
08:00 +Jerzy Sikorski (gr)
08:00 +Barbara +Antoni Trejnowscy
08:00 W intencji Bogu wiadomej
17:30 +Antoni (25 rocz.) i z r. Strękowskich
17:30 +Konstancja +Józef Kuklewicz
17:30 +Jan Zdancewicz i rodzice
17:30 +Jerzy Jankowski (5 rocz.)
17:30 +Renata +Janusz Gardulscy
SOBOTA, 28 września 2019
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
06:30 +Wacław +Henryk +Władysława +Andrzej
08:00 +Stefan Dąbrowski (gr)
08:00 +Jerzy Sikorski (gr)
08:00 +Władysława (10 rocz.) +Henryk 
 i z r. Mikłaszewiczów i Morawskich
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla parafian 

z Posejanki
17:30 +Anna (18 rocz.) +Wiesława (10 rocz.) Jakubowscy
17:30 +Krzysztof Pierożyński (11 rocz.)
17:30 +Józef Pietruszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA, 29 września 2019
07:00 +Józef Krywanis (1 rocz.)
08:30 +Jerzy Sikorski (gr)
08:30 +Józef +Michalina Krzywiccy
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Oliwiera 

Koncewicza z ok. urodzin i dla Mikołaja i rodziny
10:00 +Bożena Stankiewicz
11:30 Za parafian
11:30 +Stefan Dąbrowski (gr)
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Jan Jakczyński (gr)
13:00 LT: +Weronika (11 rocz.) +Donat (8 rocz.) 
 +Jerzy Łatwis
17:30 +Bernarda i z r. Ropelów
17:30 +Józef Krywanis (1 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 30 września 2019
06:30 +Jan Jakczyński (gr)
08:00 +Stefan Dąbrowski (gr)
08:00 +Marianna Szafranowska (10mc)
08:00 +Jadwiga (8 rocz.) i z r. Motuków
08:00 +Stanisław +Czesław +Teresa Jankowscy
17:30 +Jerzy Sikorski (gr)
17:30 +Zdzisław Koncewicz (3 rocz.)
17:30 +Stefan Winiewicz (11 rocz.) 
 +Leonarda +Eugeniusz Sawiccy
17:30 +Henryk Warakomski (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 1 października 2019
06:30 +Ks. prał. Józef Złotkowski +Maria Szarejko
08:00 +Kazimierz Zackiewicz (21 rocz.)
08:00 +Zuzanna Bednarska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +z r. Keller
08:00 +Józefa +Antoni +Bolesław +Marian 
 z r. Gobczyńskich
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Krystyny i Stanisława w 40 rocz. ślubu
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17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marii 
Adamowicz

17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
ŚRODA, 2 października 2019
06:30 +Antoni Dobrenko (3 rocz.)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00 +Stanisława Strękowska (6mc)
08:00 +Jerzy Sikorski (8mc)
08:00 +Antoni Suszczewicz (10 rocz.) 
 +Józef Leończyk (1 rocz.)
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Józef Bizio +Ludwika +Franciszek Kubrak
17:30 +Konstanty Gaudzewicz (19 rocz.) i z rodziny
17:30 +Anna Modzelewska (8mc)
CZWARTEK, 3 października 2019
06:30 +Janina +Franciszek +Romuald +Ireneusz 
 z r. Kuklewiczów +Józef Fiedorowicz
08:00 +Józef +Marianna +Anna +Halina +Piotr 
 +Helena z r. Przeborowskich i Tomkiewiczów
08:00 +Jerzy Auron (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisław Jurkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Krzysztof Sławiński (10mc)
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Jadwiga Olsztyn (4mc)
17:30 +Anna Rutowicz (11mc)
PIĄTEK, 4 października 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Stanisława (24 rocz.) +Józef (34 rocz.) z r. Wini-

kajtis +Stefania Marcinkiewicz (39 rocz.)

08:00 +Tomasz Moniuszko (5mc)
16:00 +Wacław Jakubowski (1 rocz.)
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Jerzy (26 rocz.) +Stanisława +Jerzy Wiżlańscy
SOBOTA, 5 października 2019
06:30 +Janina Małkińska (4mc)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jacka 

Żegarskiego w 34 rocz. urodzin
08:00 +Józef Łostowski (8mc)
08:00 +Helena Anuszkiewicz (9 rocz.) +Wincenty
08:00 +Henryka Węgrzynowicz
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Ireneusz Jarzębowicz (11 rocz.)
17:30 +Anna +Piotr +Franciszek Namiotko 
 +Jadwiga Selwent
17:30 +Emilia Wowak (7mc)
NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA, 6 października 2019
07:00 +Maria (11mc) +Ryszard (4 rocz.) Jakubowscy
08:30 +Jadwiga +Leonard +Janusz Obuchowscy 
 +Halina Błaszczak
10:00 +Konstanty (9 rocz.) +Joanna Rapczyńscy
11:30 Za parafian
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
11:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
12:00 KRASNOWO: +Stanisław Łobik
13:00 LT: +Konrad Rogucki (6 rocz.)
17:30 +Alina Ogórkis (2 rocz.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. 

Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie ko-
rzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe. 

Młodzież pragnąca przyjąć w tym roku szkolnym sakrament bierzmowania rozpoczyna dzisiaj bezpośred-
nie przygotowanie: spotkanie dzisiaj o 16.30, następnie udział w wieczornej Eucharystii. Przewodnikiem 

w tym przygotowaniu będzie ks. Tomasz Sikorski. 

Młodzież zapraszamy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Spotkania odbywają się w każdy piątek 
o godz. 18.30 w Domu Parafialnym. Opiekunem KSM-u jest ks. Tomasz.

Dzieci klas trzecich rozpoczynają bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentów pierwszej 
spowiedzi i pierwszego pełnego udziału w Eucharystii. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia i złożenia 

deklaracji o przyjęciu warunków związanych z tym przygotowaniem. Deklaracje znajdują się u katechetów. 
Pierwsze spotkanie z rodzicami tych dzieci będzie w środę, 25 września. Zapraszamy Was rodzice na Mszę 
wieczorną, po której będzie spotkanie w kościele. Liczymy na obecność wszystkich rodziców.

Chłopców zachęcamy do włączenia się do grona ministrantów. Jeśli chcemy naprawdę pokazać Panu 
Jezusowi, że Go kochamy, to najlepszą okazją do tego jest służenie Mu przy ołtarzu jako ministrant. 

Zbiórki ministranckie są w każdą sobotę o godz. 9.00 w Domu Parafialnym. Opiekunem ministrantów jest 
ks. Krzysztof, nowy wikariusz naszej Parafii. Dziewczynki zapraszamy do scholi parafialnej, spotkania są 
również  w sobotę o godz. 10.00. Koło Misyjne dzieci również działa w naszej Parafii, spotkania są w trzecią 
sobotę miesiąca w Domu Parafialnym o godz. 11.00. Opiekunem jest ks. Krzysztof.

Skoro była mowa o młodych i o dzieciach, to teraz wypada powiedzieć o seniorach. Chcemy was zachęcić 
do aktywnego przeżywania jesieni życia poprzez włączenie się w Uniwersytet Trzeciego Wieku, który 

działa już dziewiąty rok w naszym środowisku. Inauguracja dziewiątego roku działania będzie 26 września 
o godz. 17.00 w Liceum Ogólnokształcącym w naszym mieście. Warto przyjść, rozejrzeć się, posłuchać 
ciekawych propozycji, z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Pierwszy tydzień października 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 po-
łudniu od 15.30; Msza św. dla dzieci i młodzieży o 16.00 i wieczorna Msza św. Przed południem odwiedziny 
chorych i starszych w domach; sobota - dzień zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi - wieczorne (po 
Mszy) nabożeństwo pierwszosobotnie z medytacją i różańcem.
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Dla młodych mamy w tym roku kilka propozycji umocnienia swojej wiary i podążania za Chrystusem, Jedy-
nym naszym Panem i Zbawicielem. Ks. Tomasz poprowadzi w tym roku naszą młodzież do dojrzałego życia 
chrześcijańskiego poprzez przygotowanie do sakramentu bierzmowania. W każdą niedzielę, poczynając od 
dzisiaj, tj. 22 września o 16.30 będzie katecheza, a potem wspólna Eucharystia. Młodym szukającym wspól-
noty proponujemy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, spotkania w każdy piątek o 18:15. Proponujmey 
młodzieży wspólny wyjazd pielgrzymkowy do Medjugorie - sanktuarium Maryjne w Bośni i Hercegowinie, 
będzie to na przełomie roku, a w pierwszej połowie lipca przyszego roku wyjazd pielgrzymkowy do Włoch. 
Organizacją duszpasterstwa młodzieży i poszczególnych działań zajmuje się ks. Tomasz. A oto informacje 
o akcjach pielgrzymkowych:
 

MEDJUGORIE (28.12.2019 - 5.01.2020)
Po drodze: Zagrzeb, Mostar, Split, Dubrownik, Bu-
dapeszt)
KTO MOŻE JECHAĆ? (wiek):

dolna granica  – ukończone 15 lat (potrzebna zgoda 
rodziców); górna granica – 35 lat
KOSZTY: 550 zł +190 EURO
DOKUMENTY: paszport lub dowód osobisty 
SPOTKANIA PRZYGOTOWAWCZE -  3 niedziela 
miesiąca: godz. 17.30 – Msza Święta i spotkanie 
organizacyjno – integracyjne.
TERMINY SPOTKAŃ / SYSTEM RATALNY (co to jest i 
czemu ma służyć?)
System ratalny ma pomóc w systematycznym ze-
braniu kwoty potrzebnej na wyjazd do Medjugorie. 
Trudno będzie przed Świętami Bożego Narodzenia 
wydać równowartość ok. 1350 zł, gdzie jest kumula-
cja wydatków. Natomiast w momencie, jeśli kwotę 
tę rozłożymy na cztery raty – załatwimy sprawę, 
zbytnio tego „nie odczuwając”. Myślę, że jest to z 
korzyścią dla Was. Dla mnie natomiast dokonanie 
wpłat wrześniowych – październikowych stanowi 
gwarancję, że dana osoba konkretnie podchodzi do 
wyjazdu. Dokonane przez Was wpłaty są najlepszą 
gwarancją wyjazdu.
Terminy spotkań (wpłat):   
22 września 2019 r. - 250 zł (do 30.09.) 
20 października 2019 r. - 300 zł 
17 listopada 2019 r.  - 100 EURO
15 grudnia 2019 r. -  90 EURO

WŁOCHY (4 - 15.07.2019)
- w poszukiwaniu chrześcijańskiej tożsamości i dzie-
dzictwa europejskiej kultury.
Po drodze: Wiedeń, Wenecja, Florencja, Asyż, Rzym, 
Watykan, Monte Cassino, Piza, Turyn, Mediolan, 
Bratysława.
KTO MOŻE JECHAĆ? (wiek ):
dolna granica – ukończone 15 lat (potrzebna  zgoda 
rodziców);  górna granica – 35 lat
KOSZTY: 600 zł + 270 EURO 
DOKUMENTY: Paszport lub dowód osobisty 
AUTOKAR: MB MasuriaBUS – Przewozy Krajowe i 
Międzynarodowe (Grzegorz Podbielski / Piotr Ku-
rianowicz / Daniel Potuszyński)
NOCLEGI: 4 w Rzymie / 1 pod Wenecją / 1 we Flo-
rencji / 2 pod Mediolanem (mieszkanie u rodzin)
3 nocne przejazdy
SPOTKANIA PRZYGOTOWAWCZE -  3 niedziela 
miesiąca: godz. 17.30 – Msza Święta i spotkanie 
organizacyjno – integracyjne.
TERMINY SPOTKAŃ / SYSTEM RATALNY (co to jest i 
czemu ma służyć?)
System ratalny ma pomóc w systematycznym ze-
braniu kwoty potrzebnej na wyjazd do Włoch. Trud-
no będzie wydać jednorazowo równowartość ok. 
1650 zł. Rozkładając tę kwotę  na 7 rat – załatwimy 
sprawę, zbytnio tego „nie odczuwając”. Myślę, że jest 
to z korzyścią dla Was.
Terminy spotkań (wpłat):   
22 września 2019 r. - 200 zł  (do 30 września)
20 października 2019 r. - 200 zł 
17 listopada 2019 r. - 200 zł 
3 niedziela stycznia 2020 r. - 50 EURO
3 niedziela lutego 2020 r. - 50 EURO
3 niedziela marca 2020 r. - 50 EURO
3 niedziela kwietnia 2020 r. - 50 EURO
3 niedziela maja 2020 r. - 70 EURO

KONTAKT:  Ks. Tomasz Sikorski, tel.  506  916  473
Organizator pielgrzymki – The Godfather
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boża SaletyńSka

W sobotę 19 IX 1846 r. w miejscowości La 
Salette we francuskich Alpach ukazała 

się dwojgu wiejskim dzieciom: Maksymino-
wi Giraud i Melanii Calvat - Matka Boża. W 
swoim orędziu przekazanym ludziom Matka 
Boska zapowiadała klęski głodu i chorób jakie 
spadną na ludzkość, jako kara za grzechy. Cechą 
charakterystyczną dla po-
czątków kultu maryjnego 
rodzącego się z objawień 
Matki Bożej jest to, że sze-
rzy się on spontanicznie, 
żywiołowo, bez aprobaty 
Kościoła. Podobnie było 
z kultem Matki Bożej 
objawionej w La Salette. 
Uroczyste zatwierdzenie 
objawienia saletyńskie-
go nastąpiło dopiero po 
pięciu latach dociekli-
wych badań prowadzo-
nych przez bp. Grenoble, 
Filiberta de Bruillard. 
Pierwsze wiadomości o 
objawieniu się Matki Bo-
żej w La Salette dotarły do 
Polski dość wcześnie. Już 
w 1847 r. w Opolu ukaza-
ła się drukiem broszurka 
pt. „Historia cudownego 
zjawienia się Najświętszej 
Maryi Panny dwom pastuszkom na górze La 
Salette we Francji dnia 19 IX 1846”, pióra ks. 
Jana Laxy. W kolejnych latach broszurka jest 
wydawana w: Bohni, Sanoku, Wilnie i Warszawie. 
W tym okresie pojawiają się również pierwsze 
ludowe obrazy objawienia z La Salette. Najstar-
szy znany obraz pochodzi z roku 1849 z Czańca 
koło Kęt. Obrazy są malowane według jednego 
wzorca ukazując Matkę Bożą z La Salette w trzech 
fazach objawienia: płaczącą, rozmawiającą z pa-
stuszkami i wstępującą do nieba. Obrazy ludowe 
Matki Bożej Saletyńskiej występują jedynie na 
terenie Polski południowej, a najliczniej w Ga-
licji, dotkniętej w tym czasie klęską głodu. W 

latach 1844-1846 w Galicji panował wyjątkowy 
nieurodzaj, powodujący klęskę głodu, początek 
1846 roku to tak zwana „rabacja galicyjska”. Ko-
lejny rok 1847 to największa epidemia cholery 
w Galicji, powracająca w kolejnych falach aż 
do 1873. Nic dziwnego, że wieści przychodzące 
z Francji o zapowiedzianej przez Matkę Bożą 

klęsce głodu znalazły tak 
żywy oddźwięk na terenie 
południowej Polski. Kult 
Matki Bożej Saletyńskiej 
w 2. poł. XIX w. był to kult 
żywiołowy, potęgowany 
w chwilach głodu i epi-
demii, akcentujący rolę 
Maryi jako obrończyni 
przed klęskami nieuro-
dzaju i głodu. Kult ten 
uprzedził kult kościelny, 
oficjalny, szerzony przez 
misjonarzy matki Bożej 
Saletyńskiej, akcentujący 
rolę Maryi jako Pojed-
nawczyni grzeszników.
Wracając do samego ob-
razu warto zwrócić uwa-
gę na niezwykle dokładne 
oddanie szczegółów ob-
jawienia i wyglądu Matki 
Bożej zgodnie z relacją 
pastuszków: „Piękna Pani 

ubrana była jak miejscowe kobiety w długą suk-
nię, w wielki fartuch wokół bioder, w chustkę 
skrzyżowaną na piersiach i zawiązaną na węzeł 
na plecach, w czepek wieśniaczki. Szeroki, płaski 
łańcuch biegł brzegiem jej chusty. Inny łańcuch 
podtrzymywał na jej piersi wielki krucyfiks. Pod 
ramionami krzyża, po prawej ręce Chrystusa 
znajdowały się obcęgi, po lewej młotek. Z postaci 
Ukrzyżowanego wypływała światłość tworząca 
iskrzący się diadem na czole Pięknej Pani. Róże 
otaczały wieńcem jej głowę, obrębiając jej chustę 
i zdobiąc obuwie”.
  
   Marcin Błaszczyk


