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W MOCY BOŻEGO DUCHA

Sławimy Ciebie, Maryjo,
Dziewico czysta i Matko,
Nosząca w sobie zbawienie,
Przeszyta mieczem boleści
I wyniesiona do chwały
Nikomu dotąd nie znanej.

O witaj, pełna wesela
W poczęciu Syna Bożego
I w nawiedzeniu Elżbiety,
W zrodzeniu Pana, w ofierze
I w znalezieniu w świątyni,
O Matko wielce szczęśliwa !

O witaj, pełna cierpienia,
Gdy Jezus konał w Ogrojcu,
Gdy Go sieczono biczami,
Zwieńczono z cierni koroną,
Gdy dźwigał krzyż i umierał,
O męczenników Królowo !

O witaj, pełna godności
Przez Twego Syna triumfy,
Przez płomień Ducha Bożego,
Do nieba wzięta, by odtąd
Przy tronie Pana zasiadać,
O wielkiej chwały Królowo !

O pójdźcie, wszystkie narody,
By z tych tajemnic różańca
Złocistą uwić koronę
Dla Pana nieba i ziemi
I Matce pięknej miłości
Pod stopy złożyć w ofierze.

Niech będzie chwała na wieki
Synowi Czystej Dziewicy,
Którego z Ducha poczęła,
By wolę Ojca wypełnić;
A nam niech święty różaniec
Przyniesie pokój i łaskę.

Hymn na święto NMP Różańcowej z Liturgii Godzin
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Trzeba wyraźnie powiedzieć, że nadzieja zmartwychwstania nie może opierać się na do-
świadczeniach powrotu do życia (czyli przypadków pacjentów, którzy rzekomo umarli, a 

potem «wrócili» do życia). Podważałoby to wiarygodność i powagę nadziei zmartwychwstania. 
Takie doświadczenia nie wy-
kazują, gdy chodzi o „tamten 
świat”, bo nikt z tych ludzi go 
nie widział. Jeśli przez śmierć 
rozumiemy ustanie i bezpow-
rotną utratę wszystkich funk-
cji życiowych, gdy niemożliwa 
jest reanimacja, to wynika z 
tego, że ci, którzy twierdzą, 
iż umarli, a potem wrócili do 
życia, w rzeczywistości nigdy 
nie umarli. Nie doświadczy-
li oni „umierania” (procesu, 
który wiedzie do śmierci), ale 
nie samej śmierci. To było do-
świadczenie pewnej fazy ży-

cia, trwania w stanie pomiędzy śmiercią kliniczną a biologiczną. Ludzie ci byli bliscy śmierci, 
wierzyli oni, że umarli, ale ostatecznie tak nie było. Ich doświadczenia nie mogą być żadnym 
dowodem w sprawie życia i śmierci. Nadzieja chrześcijańska nie może ani nie powinna szu-
kać w nich oparcia. Chrześcijanie powinni szanować tych, którzy przeszli przez tego rodzaju 
doświadczenie, ale powinni też starać się wyjaśnić ten problem i nie doszukiwać się w nim 
niczego, czego tam nie ma.
Wcześniej pisaliśmy o tym, że nadzieja chrześcijańska ma decydujący wpływ na nasze życie 
tu i teraz. Wypada jednak jeszcze raz z naciskiem stwierdzić, że zmartwychwstanie Jezusa, 
ostateczny fundament naszej nadziei, co prawda wiąże się z nadzieją na życie po śmierci, ale 
też powiązane jest z Jego obecnością w tym życiu i na tym świecie.

PRAWDY WIARY ...

Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

 

TAJEMNICE SERCA I ROZUMU

 6 października J 14,1-6           Jezu, dziękuję Ci za Twoje zapewnienie: „Nie zginą na wieki i 
nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”. Jestem Twoją owcą. Oby nigdy nie zabrako mi wytrwałości 
i wierności w tym, aby słuchać Ciebie i iść za Tobą. 

12 października J 14,1-6     Jezu, Chcę dzisiaj przyjąć słowa: „ Ja jestem drogą i prawdą i 
życiem”. Pomagaj mi czynić z niego rozwiązanie wszystkich moich życiowych trudności.

17 października J 14,21-26       Zachowywanie przykazań potwierdza miłość do Jezusa. Jak 
więc Ciebie miłuję? Jezu, pragnę być wierny w Twojej nauce.

 NA CZYM NIE MOŻNA OPIERAĆ NADZIEI?

W Księdze Życia zapisana jest historia przymierza Boga z człowiekiem. Kiedy bierzesz ją do ręki, powinno 
towarzyszyć ci przeświadczenie, że w rzeczywistości jest ro twoja opowieść.
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Tomasz a’Kempis - O Naśladowaniu Chrystusa

Ap o s t o ł o w i e 
prosili Pana: 

«Dodaj nam wiary». 
Pan rzekł: «Gdyby-
ście mieli wiarę jak 

ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: 
„Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, 
a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, 
który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z 
pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie 
mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się 
i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty bę-
dziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze 
za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy 
uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: 
„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, 
co powinniśmy wykonać”».  

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA – 6 października 2019

 Łk 17, 5-10
Zdarzyło się, że Je-

zus, zmierzając do 
Jeruzalem, przecho-
dził przez pogranicze 
Samarii i Galilei. Gdy 

wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i gło-
śno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» 
Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się ka-
płanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden 
z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc 
Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i 
dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: 
«Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie 
jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i 
oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do nie-
go zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Cuda i znaki, które Jezus czynił, aby potwierdzić 
swoje mesjańskie posłannictwo, łączą się ściśle 

z wezwaniem do wiary i to w podwójnym znaczeniu: 
wiara uprzedza cud i jest warunkiem jego spełnienia, z 
kolei: wiara stanowi następstwo cudu, rodzi się z nie-
gow duszy tych, którzy cudu doznali, albo też byli jego 
świadkami. Cud jest szczególnie intensywnym znakiem 
obecności Boga i Jego działania. Wiara jest warunkiem 
nieodzownym, ale gdy tylko warunek zostaje spełniony, 
serca Jezusa skłonne jest wysłuchać próśb wszystkich 
potrzebujących, którzy wzywają pomocy.  
   (Katecheza 16 XII 1987)

NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA – 13 października 2019

 Łk 17, 11-19

Apostołowie proszą Jezusa: „Przymnóż nam wia-
ry!” O to musimy nieustannie się modlić. Wiara 

jest zawsze trudna, bo każe nam wychodzić poza 
nas samych. Prowadzi nas prosto do Boga. Wiara 
ukazuje nam także określoną wizję celu naszego 
życia  i pobudza nas do działania. Czyż moglibyśmy 
wyznawać wiarę w słowo Boże i jednocześnie nie 
dopuszczać, aby to ono nas inspirowało i kierowało 
naszym myśleniem i działaniem, by kształtowało 
nasze decyzje i ukazywało nam nasze obowiązki 
wobec bliźnich?     (Homilia 8 X 1995)

Nie trzeba wierzyć ślepo każdemu słowu ani wrażeniu, ale uważnie i długo rozważać każdą
sprawę w odniesieniu do Boga. Ale, niestety, jesteśmy tak słabi, że często łatwiej nam myśleć
i mówić o ludziach źle niż dobrze. Ludzie prawdziwie doskonali nie są łatwowierni wobec
każdego, bo znają słabość ludzką skłonną do złego i omylną w mowie.
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KALENDARZ LITURGICZNY

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
PONIEDZIAŁEK, 7 października Wsp. NMP Ró-
żańcowej    
Słowo Boże: Dz 1,12-14; Łk 1,26-38
WTOREK, 8 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Jon 3,1-10; Łk 10,38-42
ŚRODA, 9 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Jon 4,1-11; Łk 11,1-4
CZWARTEK, 10 października Dzień powszedni 
Słowo Boże: Ml 3,13-20; Łk 11,5-13
PIĄTEK, 11 października Wsp. św. Jana XXIII, pap
Słowo Boże: Jl 1,13-15. 2,1-2; Łk 11,15-26
SOBOTA, 12 października Wsp. bł. Jana Beyzyma
Słowo Boże: Jl 4,12-21; Łk 11,27-28
NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA, 13 października 2019
Słowo Boże: 2Krl 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Łk 17,11-19
Dzień Papieski. Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia
PONIEDZIAŁEK , 14 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Rz 1,1-7; Łk 11,29-32
Dzień Edukacji Narodowej. 

WTOREK, 15 października Wsp. św. Teresy od 
Jezusa, dz, doktora Kościoła (dK)
Słowo Boże: Rz 1,16-25; Łk 11,37-41
ŚRODA, 16 października Wsp. św. Jadwigi Śląskiej
Słowo Boże: Rz 2,1-11; Łk 11,43-46
41. rocz. wyboru Jana Pawła II (kard. Karol Wojtyła)
CZWARTEK, 17 października Wsp. św. Ignacego 
Antiocheńskiego, bpa i męcz
Słowo Boże: Rz 3,21-30; Łk 11,47-54
PIĄTEK, 18 października Święto św. Łukasza
Słowo Boże: 2Tm 4,9-17; Łk 10,1-9
Dzień modlitw za Służbę Zdrowia: lekarzy, pielęgniar-
ki, salowe i pracowników administracji
SOBOTA, 19 października Wsp. bł. Jerzego Popie-
łuszki, prezb, męcz
Słowo Boże: Rz 4,13.16-18; Łk 12,8-12
Dzień modlitw za Ojczyznę i o sprawiedliwość spo-
łeczną. 
NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 20 października 2019
Słowo Boże: Wj 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Łk 18,1-8
Niedziela Misyjna. Taca na Papieskie Dzieła Misyjne

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (33)

Dnia 10 lipca 1969 roku Ks. prałat Stanisław Rogowski, proboszcz sejneński skierował pisemną prośbę do 
ordynariusza diecezji łomżyńskiej biskupa Falkowskiego, prosząc o pomoc w koronacji figury Matki Boskiej 

Sejneńskiej. W piśmie zasugerował, że taką okazją będzie planowana na 30 sierpnia 1970 roku, wizyta Prymasa 
Kardynała Wyszyńskiego w parafii sejneńskiej.  Argumenty prośby zamieścił na czterech stronach pisma. W 
archiwum parafii znajduje się kopia pisma.
Biskup Czesław Falkowski polecił Ks. K. Szepietowskiemu, proboszczowi Wąsewa, delegatowi biskupa łomżyń-
skiego ds. sanktuariów diecezjalnych, ocenę sprawy figury Matki Boskiej Sejneńskiej. Ks. Szepietowski uznał, że 
proponowany przez Ks. Rogowskiego termin nie jest możliwy do realizacji. Twierdził, że wizerunek musi być sławny, 
łaskami słynący i uznany przez kompetentną władzę kościelną. Ta ocena spowodowała odmowną odpowiedź 
biskupa Falkowskiego. Natomiast Ks. Rogowski taką oceną został zmobilizowany do intensywniejszych działań. 
W międzyczasie Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski żywo interesował się tematem koronacji. Następca 
biskupa Czesława Falkowskiego, biskup  Mikołaj Sasinowski (biskup łomżyński od 1969 roku) w 1971 roku skła-
dając w Watykanie wizytę „ad limina apostollorum” złożył prośbę o koronację sejneńskiej figury, przedstawiając 
następujące argumenty: „trwający od trzech wieków kult figury Matki Boskiej Sejneńskiej oraz rolę sanktuarium 
maryjnego na północnych rubieżach kraju i diecezji łomżyńskiej”. Przed wyjazdem bp Sasinowski w rozmowie z Ks. 
Rogowskim obiecał, że przedstawi sprawę koronacji jako ważną i szczególnie mu bliską. Na ręce Prymasa Polski 
przesłał urzędowe pismo w tej sprawie. Oficjalną prośbę bp Mikołaj Sasinowski złożył 8 grudnia  1972 roku do 
Świętej Kongregacji Kultu Bożego w Watykanie. Niestety, już 28 grudnia 1972 roku do Kurii Łomżyńskiej nadeszła 
odpowiedź negatywna. Jako argument podano, iż typ szafkowy  oraz wystrój wewnętrzny figury (Trójca Święta) 
nie odpowiadają stawianym przez Kongregację wymogom.
        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

Nadzwyczajny miesiąc misyjny w Diecezji Ełckiej
październik - 2019

Ochrzczeni i posłani

Kościół ełcki włącza się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zgodnie ze wskazania-
mi papieża Franciszka, Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoniego i 

wypracowuje własne formy i propozycje działań ukierunkowanych na odnowienie i ożywienie ducha 
misyjnego. Wszyscy ochrzczeni winni zaangażować się w przygotowywanie i przeżywanie Nadzwy-
czajnego Miesiąca Misyjnego. Jest to wspaniała szansa, by modlić się za misje, by obudzić i ożywić w 
wierzących odpowiedzialność misyjną, by umocniła się świadomość, że jesteśmy uczniami misjona-
rzami z chrztu świętego i bierzmowania, by poznać misjonarzy jako świadków wiary, by wspomóc 
misjonarzy i misjonarki.  Zachęcani jesteśmy by przygotowywać się i przeżywać ten Nadzwyczajny 
Miesiąc Misyjny w czterech wymiarach: 
Jak przeżyjemy ten miesiąc w Parafii ?
1.Osobiste spotkanie z Chrystusem żyjącym w Kościele: Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa osobista 
i wspólnotowa (Uroczyste Msze św. z homilią w niedziele i święta o tematyce misyjnej i pracy misjonarzy. 
Zaangażowanie we Mszach św. : wspólnot zakonnych, parafialnych rad duszpasterskich, wspólnot, sto-
warzyszeń  i  ruchów kościelnych,  dzieci i młodzież. Komunia św. w intencji misji, w każdy piątek miesiąca 
adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji misji i powołań misyjnych (od godz. 15.00 do Mszy św. 
wieczornej), codzienne nabożeństwo różańcowe w intencji misji, modlitwa indywidualna lub wspólnotowa. 
Koronka do Bożego Miłosierdzia).
2.Świadectwo: święci, męczennicy misji i wyznawcy wiary, którzy pochodzą z Kościołów rozproszonych 
po całym świecie (spotkania z misjonarzami, misjonarkami, zapoznawanie  się ze świadkami i męczenni-
kami wiary w czasie nabożeństw różańcowych, filmy o pracy misjonarzy i misjonarek).
3.Formacja: biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna związane z misją ad gentes;
4.Miłosierdzie dla misji: wsparcie finansowe dla placówek misyjnych oraz młodych Kościołów na te-
rytoriach misyjnych: (kształtowanie odpowiedzialności za misje, dar serca złożony na tacę na Papieskie 
Dzieła Misyjne - Niedziela Misyjna, dodatkowe ofiary składane będą przekazane na ten cel i dla naszych 
misjonarzy fideidonistów pochodzących z diecezji ełckiej jako pomoc w ich pracy z biednymi, potrzebu-
jącymi, pracy z dziećmi, młodzieżą na misjach. Dzięki naszej pomocy misjonarze mogą nieść nadzieję i 
pociechę potrzebującym).
Jak przeżyć ten miesiąc w rodzinie?
1. Osobiste spotkanie z Chrystusem w rodzinie: wspólne czytanie Pisma Świętego, modlitwa wspólna 
- przynajmniej dziesiątek różańca w gronie rodziny ofiarowany w intencji misji, misjonarzy, o powołania 
misyjne, modlitwa osobista, Koronka do Bożego Miłosierdzia.
2. Świadectwo: rozmowy o misjonarzach jako świadkach wiary, zapoznawanie się ze świadkami wiary, 
misjonarzami poprzez czytanie literatury misyjnej, czasopism misyjnych, katolickich  w tym także Martyrii, 
filmy o pracy misjonarzy i misjonarek.
3. Formacja: jako uczniowie misjonarze potrzebujemy formacji misyjnej związanej z misją ad gentes,  wy-
słuchanie katechezy o tematyce misyjnej prowadzonej przez biskupów transmitowanej przez Radio Maryja 
w każdą sobotę o godz. 8.30 (powtórka: godz. 17.00), homilie o tematyce misyjnej wygłaszane na Mszach 
św. w każdą niedzielę, transmitowanych przez TVP 1, telewizję „TRWAM”, Radio Maryja, Polskie Radio i inne 
środki społecznego przekazu, w ramach spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych w rodzinach zachęcam 
by podejmować temat: misyjność Kościoła, jestem uczniem misjonarzem z chrztu świętego.
4. Miłosierdzie na rzecz misji: rodzina pomaga rodzinie z Aleppo w Syrii lub w Sudanie  czy naszym misjo-
narzom fideidonistom i pochodzących z diecezji ełckiej jako pomoc w ich pracy z biednymi, potrzebującymi, 
pracy z dziećmi, młodzieżą na misjach. 
Drugi Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej będzie w Ełku 19 października - stacja dorosłych i młodzieżowa. 
Hasłem są słowa: OCHRZCZENI I POSŁANI W MOCY DUCHA.
Niedziela Misyjna, 20 października - zaangażowanie się wszystkich wiernych w parafiach w prze-
żywanie stacji kongresowej. 
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GRZECHY JĘZYKA

Tak łatwo przychodzi nam osądzanie innych. 
„Nie zabijaj brata zwadą, ręką, kaźnią, ani 

radą” – przypominał autor średniowiecznego, 
wierszowanego przekładu Dekalogu. „Nie osądzaj 
nikogo, dopóki nie staniesz przy jego kowadle i nie 
popracujesz jego młotem” – pisał Rick Riordan w 
książce Bitwa w Labiryncie.
Dosyć znana jest opowieść, jak św. Filip Neriusz 
hrabinie, która nie mogła sobie powadzić z grze-
chami języka, kazał za pokutę rozrzucić na wie-
trze worek pierza. Po jakimś czasie dama przyszła 
znowu z tym samym wyznaniem. Święty zadał 
jej wtedy odwrotną pokutę: zebrać rozrzucone 
pióra. Kronikarze odnotowali, że penitentka zro-
zumiała naukę.
Grzech języka, to nadmiar słów, które poza poru-
szeniem emocji czy zaspokojeniem ciekawości nie 
wnoszą do życia niczego konstruktywnego – to 
plaga naszych czasów. Mówi się, że dziś przeciętny 
człowiek (oglądający telewizję, czytający gazety, 
korzystający z Internetu, portali społecznościo-
wych itp.) w ciągu jednego dnia absorbuje tyle 
informacji, ile jego odpowiednik w średniowieczu 
poznawał przez całe swoje życie! Język został 
wprzężony w tryby inżynierii społecznej – w pro-
ces „wyzwalania człowieka” z zobowiązań ku 
„pełni wolności” niezdeterminowanej żadnymi 
normami. Jesteśmy bombardowani informacja-
mi, fake newsami, zarzucani spamem! Dochodzi 
do tego oderwanie od prawdy słowa, które traci 
już swoje znaczenie. 
Ktoś porównał grzech języka do „pracy”, jaką 
w szafie wykonują mole. Ludzie szepcący ciche, 
śliskie i niszczące słowa – niczym mole – do-
konują destrukcji. Wypowiadają ćwierć słowa, 
półprawdy, które przeciskają się przez zatrute 
szczeliny ludzkiej nieświadomości, zatruwają 
jadem nienawiści. Szemrzą przeciw Bogu i lu-
dziom. Zdarzają się przymilni, pozornie troskliwi, 
obłudnie zatroskani. 
Sporo w ostatnim czasie o tym problemie mówił 
papież Franciszek. „Przyzwyczailiśmy się do ob-
gadywania i do plotek. Jakże często jednak nasze 
wspólnoty i rodziny stają się prawdziwym pie-
kłem, w którym dokonuje się tej zbrodni zabijania 
brata i siostry językiem!” Plotkowanie wydaje się 
„smaczne” – jak cukierki miodowe. Tak właśnie 
jest z plotkowaniem. Jest słodkie na początku, a 
w końcu niszczy twoją duszę! Plotkowanie jest w 
Kościele bardzo destruktywne. Po trosze to duch 
Kaina: zabić brata językiem..    
                     Ks Paweł Siedlanowski

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Z drugiej 
strony życie dostarcza innych przykładów 

niezgody: wojny domowej, małżeńskiej, między 
rodzicami a dziećmi, między sąsiadami, partiami, 
narodami, z samym sobą. Św. Paweł w liście do 
Rzymian pisze: „Jeżeli to możliwe, o ile to od was 
zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi”.
Bóg pokazuje, że w swoim Synu pierwszy wy-
ciągnął i wciąż wyciąga rękę do zgody. Miłość 
pozwoliła się ukrzyżować, pokonała przepaść nie 
do pokonania, sprawiła, że na powrót staliśmy się 
Bogu bliscy. To, co wydawało się niemożliwe, stało 
się faktem. Inicjatywa zawsze należy do tego, kto 
kocha. Cena, jaką Pan zapłacił za przywróconą 
zgodę, była wysoka. Ale Jego miłość nie cofnęła 
się przed niczym. Prawdziwy pokój jest więc naj-
pierw darem Boga, o który trzeba prosić. Jeżeli 
wypowiadamy słowa: „odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, 
jest to modlitwa samego Chrystusa, który oręduje 
za nami u Ojca. 
Jezus słowem  i czynem przywraca człowieka 
Bogu. Najpierw uzdrawia serce, by usunąć z niego 
egoizm, chciwość, zazdrość, niezdrowe ambicje, 
gniew, nienawiść, grzech. Ponieważ dopiero wol-
ne serce, pełne miłości może się otworzyć na 
drugiego, nawet wroga. 
Dlatego Pan nieustannie chce uwalniać człowieka 
w sakramencie miłosierdzia, by mógł, najpierw 
żyjąc w zgodzie ze sobą i z Bogiem, budować 
prawdziwy pokój w rodzinie, w swoim otoczeniu.
Zgoda wymaga nieustannego przełamywania 
oporów, uprzedzeń, stereotypów. To przypomi-
nanie sobie, że wszyscy jesteśmy dziećmi jedne-
go Boga. Wymaga wznoszenia się ponad dobro 
osobiste i dostrzegania dobra wspólnego. To 
umiejętność podporządkowywania się w imię 
tego dobra. Niebagatelny element stanowi język 

ŻYĆ W ZGODZIE 
ZE WSZYSTKIMI

Chrześcijanin jest powołany do budowania zgody, pokoju, cywilizacji miłości. Jak to zrobić, czy zawsze 
i za wszelką cenę godzić się na wszystko dla zachowania zgody i spokoju?

Ks. Wojciech Przybylski
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ŻYĆ W ZGODZIE 
ZE WSZYSTKIMI

komunikowania się z drugim człowiekiem, styl 
prowadzenia rozmowy, w którym wyraża się sza-
cunek do innych. Słowa bowiem leczą, ale także 
kaleczą. Przede wszystkim zaś liczy się dobra wola, 
cierpliwość, umiejętność wsłuchania się w argu-
menty drugiej strony, ustępliwość w kwestiach 
nieistotnych. Nieuzasadniony upór, stawiane na 
swoim, prowadzi donikąd. 
Zgoda tak, ale nie za wszelką cenę. Granicą kom-
promisu jest wierność sumieniu i Bożym prawom. 
Jasne musi być stanowisko rodziców wobec dziec-
ka. Słowo Boże podaje tu nienaruszalną zasadę: 
„Boga bardziej trzeba słuchać niż ludzi” (por. Dz 
4,19). Zgodę i prawdziwy pokój można budować 
tylko na Prawdzie, którą jest Bóg. Modlitwa ufna i 
cierpliwa w sprawach trudnych, będzie złożeniem 
całej swojej ufności w Panu. 
Do św. Franciszka Salezego przyszedł młody czło-
wiek z zapytaniem” „Co uczynić, by na świecie 
panowała zgoda i pokój?” Święty biskup odpo-
wiedział z uśmiechem: „Nie trzaskaj tak mocno 
drzwiami”. Na duże sprawy składają się małe. 
Polskie powiedzenie mówi: „Żeby w zgodzie żyć, 
najlepiej mało mówić, dużo pić” pokory, życzli-
wości, uśmiechu, powściągliwości, umiejętności 
przechodzenia ponad sprawami nieistotnymi. 
Miłość wszystko może.

Rodzina miejscem 
wychowania 
do wartości

Zarówno z prawa naturalnego, jak i chrześcijań-
skiej nauki o rodzinie wiemy, że człowiek ma 

Boskie pochodzenie. Pan Bóg jest autorem człowie-
ka i podstawowych wspólnot, takich jak małżeństwo 
i rodzina. Akt powołania nowego człowieka jest 
ubogacony współpracą ze Stwórcą, który każdemu 
człowiekowi daruje osobową i nieśmiertelną duszę. 
Geneza rodziny i jej natura to ważne elementy, żeby 
wciąż kształtować naszą świadomość i wiedzę o ro-
dzinie w oparciu o uniwersalne wartości, ponieważ 
najwspanialszą bytowością przy pytaniu o rodzinę 
jest Bóg jako Stwórca. 
Małżonkowie połączeni sakramentalnym węzłem 
i z tej wspólnoty sakramentalnej pochodzi owoc 
w osobach dzieci. Zatem rodzice i dzieci stanowią 
naturę rodziny. Powinna być ona zachowana. W 
przeciwnym razie będzie groził kryzys rodziny. W 
różnych współczesnych nurtach ideologicznych do-
chodzi wręcz do niszczenia rodziny. Państwo polskie 
powinno pozytywnie kontynuować tradycję rozu-
mienia natury rodziny jako wspólnoty osób – rodzi-
ców i dzieci – i chronić rodzinę nie tylko pod kątem 
dóbr materialnych, lecz także w aspekcie prawnym, 
naukowym, kulturowym, edukacyjnym i material-
nym. Państwo powinno promować prawa rodziny, 
w której pierwszym wychowawcą są rodzice. To oni 
są pierwszym podmiotem za drogę prawdy, którą 
kroczyć mają dzieci. Rodzice mają nietykalne prawo 
do kształtowania swoich dzieci na gruncie prawdy 
chrześcijańskiej. Nie można mieć wątpliwości, że 
to właśnie rodzina jest wspólnotą w najwyższym 
stopniu warunkująca rozwój szacunku do drugiej 
osoby, kształtowania postaw patriotycznych, posza-
nowania praw, dbałości o dobro wspólne, gospo-
darności i pracowitości. Państwo polskie powinno 
tam, gdzie może, wspierać rodzinę w jej podsta-
wowych prawach i zadaniach. Zgodnie z zasadą 
pomocniczości, która jest jednym z ważniejszych 
elementów katolickiej nauki społecznej, państwo 
powinno wspierać rodzinę. Powinno zadbać o dobrą 
edukację, stworzyć możliwości również dla szkół 
niepublicznych katolickich , a w szkołach publicz-
nych zatroszczyć się, aby były przestrzegane zasady 
zgodne z Konstytucją RP, z naszą tradycją, kulturą 
i religią. Państwo ma zapewnić warunki prawne 
chroniące ład społeczno –moralny, który stanowi 
wsparcie dla wychowawczej roli rodziny.

Chrześcijanin jest powołany do budowania zgody, pokoju, cywilizacji miłości. Jak to zrobić, czy zawsze 
i za wszelką cenę godzić się na wszystko dla zachowania zgody i spokoju?
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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

29/09/2019 
Adam Anuszkiewicz

21/09/2019 
Ilona Namiotko i Damian Krzywicki
28/09/2019 
Marta Myszczyńska i Marcin Pogorzelski

Odeszli 
          do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
czasie kolędy 2019: 
 Kimszal Agnieszka Mariusz,Sejny, Konopnickiej 
Polens Katarzyna Jarosław,Sejny, Konopnickiej 
Bruś Elżbieta Edward,Sejny, Konopnickiej 
Brzezińscy Helena Miłosz,Sejny, Konopnickiej
Szulewscy Anna Józef,Sejny, Konopnickiej
Olszewscy Danuta Jan,Sejny, Konopnickiej
Pawlukiewicz Mirosława Zygmunt,Sejny, Konopnickiej
Rosińska Wanda,Sejny, Konopnickiej
Nazaruk Bożenna,Sejny, Konopnickiej
Kwaterscy Monika Rafał,Sejny, Konopnickiej
Kwaterscy Irena Józef,Sejny, Konopnickiej
Szklarz Jolanta Robert,Sejny, Konopnickiej
Tur Teresa Krzysztof,Sejny, Konopnickiej
Ziniewicz Scholastyka,Sejny, Konopnickiej

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UMirosław Ponganis, Sejny  
 (l. 83)  zm. 17/09/2019
UAnna Staśkiewicz, Skarkiszki 
 (l. 92)  zm. 20/09/2019
UJózef Ramotowski, Sejny (l. 77)  zm. 17/09/2019
UJan Budko, Sejny (l. 52)  zm. 22/09/2019
UMichalina Marcinkiewicz, Żegary (l. 81)  zm. 30/09/2019

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Łejmel Zofia Józef,Sejny, Konopnickiej
Maciejunas Dorota Sławomir,Sejny, Konopnickiej
Witkowscy Teresa Czesław,Sejny, Konopnickiej
Zajkowscy Grażyna Jacek,Sejny, Konopnickiej
Plesiewicz Mieczysław,Sejny, Konopnickiej
Przeborowscy Krystyna Zenon,Sejny, Konopnickiej
Modzelewscy Anna Sławomir,Sejny, Konopnickiej 
Ludorf Bożena Jarosław,Sejny, Konopnickiej
Radzewicz Danuta,Sejny, Konopnickiej
Polens Sylwia Janusz,Sejny, Konopnickiej
Uroda Dorota Marian,Sejny, Konopnickiej
Dźwilewscy Beata Wiesław,Sejny, Konopnickiej 
Bednarscy Ewa Arkadiusz,Sejny, Konopnickiej 
Charkiewicz Kamila Hubert,Sejny, Konopnickiej 
Charkiewicz Grażyna Czesław,Sejny, Konopnickiej 
Durtan Urszula Dariusz,Radziuszki
Palanis Teresa Grzegorz,Radziuszki
Staniewicz Helena Andrzej,Radziuszki
Chrulscy Maria Andrzej,Radziuszki 
Andruszkiewicz Krystyna Jerzy,Radziuszki 
Gałdzewicz Irena Wiesław,Radziuszki 
Jurkiewicz Saturnina Czesław,Radziuszki 
Wichert Regina,Radziuszki 
Andrulewicz Helena,Radziuszki 
Sidorowicz Krystyna Andrzej,Radziuszki 
Buchowski Ryszard ,Radziuszki 
Wichert Genowefa Grzegorz,Radziuszki 
Łabanowscy Bożena Grzegorz,Radziuszki 
Jakubowicz Danuta Tadeusz,Radziuszki 
Szyryńscy Krystyna Andrzej,Gryszkańce 
Jagłowscy Dorota Dariusz,Gryszkańce 
Cieślukowscy Irena Ryszard,Gryszkańce 
Jarzębowicz Mieczysław,Gryszkańce 
Andruszkiewicz Leokadia Kazimierz,Gryszkańce 
Misiukanis Biruta Romuald,Gryszkańce 
Sapiega Krystyna Stanisław,Gryszkańce 
Chmielewscy Anna Andrzej,Gryszkańce 
Ołów Eugenia Zenon,Gryszkańce 
Jarzębowicz Monika Piotr,Gryszkańce 
Jodzis Zofia,Gryszkańce 
Jarzębowicz Fabian,Gryszkańce 
Jarzębowicz Marta Sebastian,Gryszkańce 
Czokajło Irma Marek,Gryszkańce 
Jachimowicz Bożena Stanisław,Stabieńszczyzna 
Rutowicz Helena Zbigniew,Stabieńszczyzna 
Galińscy Bożena Krzysztof,Stabieńszczyzna 
Miszkiel Elżbieta Franciszek,Stabieńszczyzna 
Jurkiewicz Izabela Krzysztof,Stabieńszczyzna 
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INTENCJE MSZALNE  06 - 20.10.2019
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 +Władysława Cichanowicz (gr)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca:
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Stanisław Łobik
13:00 LT: +Konrad Rogucki (6 rocz.)
17:30 +Alina Ogórkis (2 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 7 października 2019
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Aniela +Stefan +Stanisław z r. Żychlińskich
08:00 +Józef Macianis
08:00 +Czesław Cyronek
08:00 +Ludwika +Jan Miszkiel (rocz)
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Helena Auron (8mc) +Kazimiera +Wacław 

Misiewicz
17:30 +Piotr Skrypko
17:30 +Witold +Waleria Sojka
WTOREK, 8 października 2019
06:30 +Józef Bobrowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Mikołaj Nazaruk (28 rocz)
08:00 +Anna (11rocz) +Piotr (16rocz) z r. Poligrimas
08:00 +Jerzy Zajkowski (11 mc)
08:00 +Józef Miszkiel (12rocz) + Stanisław Biliński
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Szymon Mazalewski
17:30 +Andrzej Sikorski (7mc)
17:30 +Karolina Klimaniec (18rocz)
ŚRODA, 9 października 2019
06:30 +Marian Tananis
08:00 +Stanisław Buchowski (40rocz)
08:00 +Henryk +Antoni Dziczkowscy 
 +Franciszka Andruczyk
08:00 +Witosława +Wincenty +Witold Damulewicz
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Barbara Daniłowicz (7rocz)
17:30 +Marian (3mc) +Marianna Tananis 
 +Walentyna Pulnowska
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Andrzeja i 

Anieli Choroszkiewicz w 36 rocz ślubu
CZWARTEK, 10 października 2019
06:30 +Eugenia Piotrowska
08:00 +Władysława Cichanowicz (gr)
08:00 +Piotr Jejer (5rocz)
08:00 +zm z r. Skupskich i Gasperowiczów
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
17:30 +Romuald (13rocz) +Leokadia Pawełek
17:30 +Jan Gryguć
PIĄTEK, 11 października 2019
06:30 +Marian Tananis
08:00 +z r. Biernackich i Czernialisów
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Olgierda i Stanisławy Skrypko w 50 rocz. 
ślubu i dla rodziny

17:30 +Józef  (9 rocz) z r. Sikorskich i Madejskich
SOBOTA, 12 października 2019
08:00 +Wojciech Domoracki

08:00 +Helena Waboł
08:00 +Ignacy (52rocz) +Krystian +Marianna +Halina 

Stroniewscy i z rodziny
08:00 +Henryk Hołdyński (10 rocz)
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Grzegorz Myszczyński (13rocz) 
 +Zofia +Wacław Pietranis
17:30 +Andrzej Krzemiński (10mc)
17:30 +Malwina +Eugeniusz Myszczyńscy
17:30 +Anna +Leon Mazur
NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA,13 października 2019
07:00 +Edward Andruszkiewicz
08:30 +Adam +Anna Radzewicz
10:00 +Józef +Maria +Aleksander +Henryka z r. 

Pachuckich +Maria +Antoni +Józef +Aniela 
Nejman +Dorota 

11:30 Za parafian
1:30 Za STOnZ w w 15 rocz powstania
11:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
11:30 +Krystyna Makarewicz (8rocz)
13:00 LT +Wincenty +Bronisława + Józef Zabłoccy
17:30 +Jadwiga Kusojć (10rocz)
PONIEDZIAŁEK, 14 października 2019
06:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
08:00 +Anastazja Luto (4mc)
08:00 +Aleksander +Jadwiga Andruszkiewicz
08:00 +Bernard Wydro (3mc)
17:30 +Wiesław z r. Dąbrowskich i Wojciechowskich
17:30 +Józef Leończyk (1rocz)
17:30 +Zofia (19rocz) i z r. Żegarskich
17:30 +Sabina Bielewicz (10mc)
WTOREK, 15 października 2019
06:30 +Marian Tananis
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jadwigi 

Grażulewicz z ok urodzin i imienin
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jadwigi 
 w 70 rocz urodzin i dla rodziny
08:00 +Jadwiga +Mieczysław Gerwel
08:00 +Romuald Fiedorowicz (3mc)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Teresy i całej rodziny
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Henryk Makarewicz (2 rocz.)
17:30 +Teresa Sidor
ŚRODA, 16 października 2019
06:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
08:00 +Wincenty +Mateusz Miszkiel
08:00 +Weronika +Zofia Rutkowskie + i ich rodzice
17:30 +Antoni Uminowicz (8mc)
17:30 +Józef Lutecki (6rocz)
17:30 +Wojciech Perwejnis (17rocz)
CZWARTEK ,17 października 2019
06:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
08:00 +Helena Światłowska (6mc)
08:00 +Jan Gryguć (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Marian (23rocz) +Anna i rodzice
17:30 +Kazimierz Kujawski (6rocz)
17:30 +Marianna +Antoni Kochańscy
17:30 +Stefania +Adam +Józef +Zofia +Antoni 

+Magdalena + zm z rodz Grablunów +Danuta 
Guzowska +Mirosław Wyganowski



10 SIEWCA  

PIĄTEK, 18 października 2019
06:30 +Zdzisław Jankowski (4mc)
08:00 +z r. Skrypków
08:00 +Czesław (27rocz) +Aleksandra z r. Stępniów i 

Sadłoniów
08:00 +z r.  Gausów
08:00 +Marianna Balewicz (4mc)
08:00 +Borys Kasjanow (9rocz)
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Edwin (11mc) +Wacława +Rafał z r. Rupińskich
17:30 +Witold Lewkiewicz (1rocz) +Halina (7mc)
17:30 +Leokadia Staśkiel (4mc)
SOBOTA, 19 października 2019
06:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
08:00 +Zenona Piliczewska (11mc)
08:00 +Stanisław Piotrowski (23rocz)
08:00 +Marianna +Antoni Korenkiewicz
17:30 Dziękczynna za 50 lat istnienia i o bog. Boże, 

opiekę MB dla Koła Łowieckiego „Słonka” (po-
święcenie sztandaru)

17:30 +Edward +Marianna +Zdzisław Olejniczak
17:30 +Krzysztof Jodzis (9mc)
17:30 +Franciszek Zajko
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 20 października 2019
07:00 +z r. Gausów +Aniela +Józef +Anna +Jadwiga 

+Andrzej
08:30 +Bronisław (15rocz) i z r. Cyruszysów 
 i Jasiewiczów
10:00 +Robert Czeszkiewicz (11rocz)
10:00 Żegary LT + Konstancja Żukowska (5rocz)
11:30 Za parafian
11:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
13:00 LT + Vytautas Buraćiauskas (11mc)
13:00 LT +Jerzy Łatwis +Donat
17:30 +Marian Ciszewski (3rocz)
17:30 +Janina Doliwa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzień Papieski już po raz dziewiętnasty będzie obchodzony w niedzielę, 13 października. Hasłem tego-

rocznych obchodów są słowa „Wstańcie, chodźmy!” W tym roku przeżywamy 40 rocznicę pierwszej 
pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny i 20 rocznicę obecności św. Jana Pawła II w diecezji ełckiej i Jego 
wypoczynku na Wigrach. Tak jak dotąd przy kościele będzie zbiórka do puszek na fundusz Dzieło Nowego 
Tysiąclecia - stypendia wspierające młodzież zdolną, pracowitą, utalentowaną, ale pochodzącą z niezamoż-
nych rodzin. Z tego wsparcia korzysta także młodzież z naszej Parafii. 

Nabożeństwo różańcowe codziennie po wieczornej Mszy św., w niedzielę o 17.00. Dzieci zapraszamy 
na Różaniec w poniedziałki, środy i piątki o g. 16.00. Zachęcamy, aby modlitwa różańcowa stała się 

codzienną  w naszych rodzinach i w naszej duchowości indywidualnej.

Młodzież klas ósmych przygotowuje się do przyjęciaw tym roku szkolnym sakrament bierzmowania. 
Spotkania są w każdą niedzielę o 16.30, następnie udział w wieczornej Eucharystii. Przewodnikiem w 

tym przygotowaniu jest ks. Tomasz Sikorski. 

Młodzież zapraszamy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Spotkania odbywają się w każdy piątek 
o godz. 18.15 w Domu Parafialnym. Opiekunem KSM-u jest ks. Tomasz.

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. 

Dzień Edukacji Narodowej świętować będziemy 14 października, w poniedziałek. Zawsze mamy we 
wdzięcznej pamięci naszych nauczycieli i wychowawców. Zmarłym niech Pan Bóg da niebo, a dzisiejszym 

nauczycielom życzymy sił duchowych i fizycznych, mądrości i umiejętności w przygotowaniu młodych do 
życia i pozytywnego, zgodnego z Bożym zamysłem przemieniania tego świata. NIech im Bóg bogosławi 
i obdarza potrzebymi łaskami. Powierzać będziemy nauczycieli opiece Matki Najświętszej w modlitwie 
różańcowej. Zapraszamy Was, drodzy nauczyciele do poprowadzenia w tym dniu Różańca.

Św. Łukasz Ewangelista, którego wspominamy 18 października patronuje Służbie Zdrowia: lekarzom, 
pielęgniarkom, salowym, pracownikom administracji i tym, którzy troszczą się o nasze zdrowie. Tego 

dnia będziemy szczególnie modlić się za nich wszystkich, wypraszając Różańcem potrzebne łaski. Niech 
opieka Maryi, naszej Pani Sejneńskiej i św. Łukasza będzie dla nich ostoją i wsparciem.

Rocznica 35 męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki przypada 19 października, w sobotę. Ks. Jerzy 
- kapelan Solidarności, kapłan niezłomny i głosiciel prawdy został bestialsko zamordowany przez funk-

cjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w 1984 roku. Został ogłoszony błogosławionym 6 czerwca 2 czerwca 
2010 roku w Warszawie. 

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom naszej Parafii składającym ofiary na przeprowadzone 
w tym roku remonty naszej Bazyliki - zakończony remont elewacji świątyni i trwający jeszcze remont 

ołtarza głównego. Jest już nowa kolorystyka, pozostaje jeszcze złocenie otarza. 
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Odpust - 44.rocznica koronacji 
cudownej Figury - 01.09.2019

Uroczystościom od-
pustowym 44 rocznicy 
koronacji Cudownej 
Figury przewodniczył 
ks. kan. dr Arkadiusz 
Pietuszewski, kustosz 
sanktuarium studzie-
niczańskiego, który 
poświęcił różaniec 
przywieziony z Fatimy i 
nałożony na rękę Matki 
Bożej naszej Pani Sej-
neńskiej. W ten sposób 
powróciliśmy do cza-
sów dominikańskich, 
którzy uczyli modlitwy 

różańcowej naszych 
przodków, umieszczając 
na Figurze Matki Bożej 
różaniec. Ten pierwszy 
przetrwał przy Figurze 
Matki Bożej do 1932 
roku.Ofiarodawcami 
różańca z Fatimy są Pań-
stwo Pelagia i Eugeniusz 
Klimańcowie świętujący 
w tym roku 60 rocznicę 
ślubu. Liturgię uświetnił 
Chór Ziemi Sejneńskiej. 
Bóg zapłać.

Foto Emilia Gryguć
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska CzęstoChowska 

Kontynuując poszukiwania kultu Matki Bo-
skiej Częstochowskiej poza granicami Rze-

czypospolitej trafiamy dziś na obszar cerkwi 
prawosławnej. Wynikiem unii polsko litewskiej 
było włączenie ziem ruskich w sferę wpływów 
polskich. Już wtedy od połowy XVII wieku 
mamy do czynienia z 
przyswajaniem i asy-
milacją wizerunku czę-
stochowskiego przez 
prawosławie. Eugenij 
Poselianin opisując 
ponad 800 cudownych 
wizerunków Matki Bo-
żej w Rosji wymienia 
11 kopii Jasnogórskiej 
Bogurodzicy, z czego 
5 znajdowało się poza 
przedrozbiorowymi 
granicami Rzeczypo-
spolitej. Praca Pose-
lianina nie wyczerpuje 
tematu bowiem od co 
najmniej pierwszej 
połowy XVII wieku 
znana jest ikona Matki 
Bożej Mochnatyńskiej 
z czernichowskiej gu-
berni. Jest to bez wąt-
pienia kopia obrazu z 
Jasnej Góry, jednak tak 
mocno zasymilowana, 
że tylko nieliczni ba-
dacze są świadomi jej pochodzenia. Podobnie 
jest z wizerunkiem Matki Bożej Nowodworskiej 
znanym z ilustracji w modlitewniku z 1698 roku. 
Obecność Matki Bożej Częstochowskiej w Rosji 
potwierdza również sztych w Sborniku Mocho-
wikova - XVIII wiecznym zbiorze legend i historii 
cudownych ikon. Kolejnym udokumentowanym 
przykładem ikony Matki Bożej Częstochowskiej 
w Kościele prawosławnym jest wizerunek z 1711 
r., będący dziełem moskiewskiego sztycharza 
Grzegorza Tepczegowskiego.

W Rosji najbardziej znana jest kopia z Kazań-
skiego Soboru w Petersburgu. Według rosyjskich 
dokumentów podążające za Napoleonem wojska 
rosyjskie dotarły w 1813 do Jasnej Góry, której 
bronił polski garnizon. Po oblężeniu ojcowie 
paulini zdecydowali się na pertraktacje i jako 

gest dobrej woli prze-
kazali generałowi Kuz-
niecowowi (bezpośred-
nio lub przez generała 
Sackena) kopię obrazu 
częstochowskiego. Ge-
nerał dostarczył obraz 
do Petersburga i na po-
lecenie cara Aleksandra  
ozdobiony wizerunek 
umieszczono w Kazań-
skim Soborze. Obraz 
mimo przemianowa-
nia soboru na Muzeum 
Ateizmu w czasach so-
wieckich, szczęśliwie 
przetrwał do dziś wraz 
ze srebrną sukienką 
Aleksandra I. W ko-
ściele prawosławnym 
zatwierdzono również 
oficjalnie datę 6 marca 
jako święto Matki Bożej 
Częstochowskiej. O fak-
cie istnienia kopii czę-
stochowskich w sztuce 
cerkiewnej świadczą 

również tak zwane „menologi” czyli ikony ka-
lendarzowe zawierające ilustrowane postaciami 
świętych kalendarium roczne lub miesięczne. 
Na niektórych z nich pod datą 6 marca można 
znaleźć miniaturę Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Matka Boska Częstochowska znana jest w 
prawosławiu jako „Łagodzenie złych serc” lub 
„Skruszenie złych serc” („Umiagczenia złych 
serdec”).
  
   Marcin Błaszczyk


