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Od początku historii, zwłaszcza zaś w cią-
gu czterech ostatnich wieków, wiara 

chrześcijańska spotykała się ze sprzeciwem, 
podejrzeniami, zarzutami, odrzuceniem i 
prześladowaniami. Także na początku zwia-
stowanie wiary chrześcijańskiej nie zawsze 
znajdowało dobre przyjęcie zarówno ze 
strony Żydów, jak i ze strony pogan.
Pierwsi sądzili, że jest ona zdradą orędzia 
Mojżesza i pisma Świętego danego Izraelo-
wi. Jezus występując z propozycją zbawie-
nia, którą oceniano jako zuchwałą, stawał się 
kamieniem obrazy. Jeszcze za naszych dni, 
choć uczeni żydowscy pozytywnie oceniają 
postać Jezusa, z całą jasnością oświadczają 
chrześcijanom: Wiara w Jezusa nas jednoczy, 
wiara w Jezusa nas dzieli (S. Ben Chorin).
Ze swej strony poganie uznali wiarę chrze-
ścijańską za zgorszenie, gdyż przypisywała 
ona absolutnie jedyne miejsce człowiekowi 
skazanemu na haniebną śmierć niewolni-
ków. 

Również w świecie chrześcijańskim, kiedy w IV wieku wybuchł kryzys ariański, pojawiły się 
bardzo poważne trudności w odniesieniu do osoby Jezusa Chrystusa. 
Sobory powszechne pierwszych wieków musiały rozstrzygać decydujące kwestie związane 
z postacią Jezusa: z Jego boską naturą (Nicea, 325), z rzeczywistością wcielenia (Efez, 431), z 
prawdziwym człowieczeństwem i prawdziwym bóstwem Chrystusa (Chalacedon, 451).
Dla Jezusa wiara przynosząca zbawienie polega na utożsamianiu się z wiarą. Wiara, która 
zbawia – pisze Sequeri – to nade wszystko przyswojenie sobie tego szczególnego sposobu 
utożsamiania się z Bogiem, jaki charakteryzuje Jezusa z Nazaretu.

PRAWDY WIARY ...

Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

 

TAJEMNICE SERCA I ROZUMU

 20 października J 3, 31 – 36            Wierząc, staję się uczestnikiem życia wiecznego. Moje życie 
polega na tym, że wierzę we wszystkim Jezusowi. On jest światłem mojej codzienności. 
Jest dla mnie wszystkim, co posiadam i co chcę posiadać. 

24 października J 6, 22 – 29      Czy dlatego szukam Jezusa, że chcę od Niego tylko coś 
otrzymać? Jeśli oddaję mu siebie, to jestem na właściwej drodze realizowania Ewangelii.

29 października J 6, 55.60 – 69        Pragnę dzisiaj wyznać i konsekwentnie tak poznać postę-
powanie: „Panie, do kogo Pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy 
i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym.”

 WIARA CHRZEŚCIJAŃSKA I JEJ KONFLIKTY

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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dokończenie ze str. 5

Jezus opowiedział 
swoim uczniom 

przypowieść o tym, 
że zawsze powinni 
się modlić i nie usta-

wać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga 
się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym 
mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z 
prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do 
siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się 
nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta 
wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła 
mnie bez końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: 
«Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A 
Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, 
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko 
weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»  
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA – 20 października 2019

 Łk 18, 1-8
Jezus opowiedział 

niektórym, co du-
fni byli w siebie, że są 
sprawiedliwi, a inny-
mi gardzili, tę przy-

powieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby 
się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz 
stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że 
nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, 
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 
dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, 
co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 
oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: 
„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam 
wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie 
tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Szkodliwym zjawiskiem jest postawa, gdy ktoś po-
zostawia co prawda należne miejsce łasce Bożej, 

ale sądzi lekkomyślnie, że może uzyskać bez należy-
tego usposobienia i współpracy, jakich Bóg wymaga 
od człowieka. Spowiednik zatem pysznym niech 
wpaja pokorę, zgodnie z napomnieniem. „Kto się wy-
wyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wy-
wyższony”. Obezwładnionym przez nieufność, która nie 
jest zbawczą bojaźnią, ale paraliżującym lękiem, niech 
wyjaśni, że świadomość własnej słabości nie oznacza 
przyzwolenia na nią, ale przeciwnie – może i powinna 
stać się bodźcem do reakcji.    
  (Przemówienie 18 III 1995)

NIEDZIELA XXX ZWYKŁA – 27 października 2019

 Łk 18, 9-14

Pierwszą i najwspanialszą formą życia duchowe-
go jest modlitwa. Kierując się tym przeświadcze-

niem, nauczyciele i przewodnicy duchowi często 
określają je jako życie modlitwy. Głównym sprawcą 
tego życia w nas, tak jak niegdyś w Chrystusie, jest 
Duch Święty. Wiemy, że w czasie swojej działalności 
mesjańskiej Chrystus wielokrotnie modlił się w sa-
motności i całe noce spędzał na modlitwie. Wybierał 
do tego raczej miejsca pustynię, sprzyjające rozmo-
wie z Bogiem, której potrzebuje i pragnie każda du-
sza wrażliwa na tajemnicę Boskiej transcendencji.     

Gdyby wiara chrześcijańska nie wyrobiła w duszach swych wyznawców mocnego przekonania, że mogą 
istotnie duszom przez swoje wstawienie się w jakiś sposób pomóc, to nie wpadliby nigdy na myśl, aby takie 
modlitwy słać do Boga, a cóż dopiero ryć je na grobowych kamieniach! Dlatego trzeba z całą pewnością 
zaprzeczyć tezie, jakoby modlitwa za zmarłych nie miała sensu. Pismo św. i Kościół, w którym działa Duch 
św. nie może kłamać. Gdyby Bóg nie chciał, aby żyjący modlili się za zmarłych,  albo gdyby chodziło tylko o 
pieniądze dla księży, to by o tym na pewno powiedział i tego zakazał, a wcale tego nie czyni, co więcej: mówi 
ustami Pisma św. i tradycji Kościoła, że modlitwa ta ma sens a sens takiej modlitwy opiera się na prawdzie o 
obcowaniu świętych, prawdzie o trzech Kościołach: pielgrzymującym, oczyszczającym się i triumfującym.
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KALENDARZ LITURGICZNY

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
PONIEDZIAŁEK, 21 października Dzień powszedni    
Słowo Boże: Rz 4,20-23; Łk 12,13-21
WTOREK, 22 października Wsp. św. Jana Pawła II
Słowo Boże: Rz 5,12.15.17-21; Łk 12,35-38
ŚRODA, 23 października Wsp. św. Józefa Bil-
czewskiego, bpa
Słowo Boże: Rz 6,12-18; Łk 12,39-48
CZWARTEK, 24 października Wsp. św. Antoniego 
Clareta, bpa 
Słowo Boże: Rz 6,19-23; Łk 12,49-53
PIĄTEK, 25 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Rz 7,18-25; Łk 12,54-59
SOBOTA, 26 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Rz 8,1-11; Łk 13,1-9
NIEDZIELA XXX ZWYKŁA, 27 października 2019
Słowo Boże: Syr 35,12-18; 2Tm 4,6-9.16-18; Łk 18,9-14
Rocznica poświęcenia kościoła. Taca na cele Nuncjatury 
Apostolskiej w Polsce.

PONIEDZIAŁEK , 28 października Święto św. Ap. 
Szymona i Judy Tadeusza
Słowo Boże: Ef 2,19-22; Łk 6,12-19
WTOREK, 29 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Rz 8,18-25; Łk 13,18-21
ŚRODA, 30 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Rz 8,26-30; Łk 13,22-30
CZWARTEK, 31 października Dzień powszedni
Słowo Boże: Rz 8,31-39; Łk 13,31-35
PIĄTEK, 1 listopada Urocz.  Wszystkich Świętych
Słowo Boże: Ap 7,2-4.9-14; 1J 3,1-3; Mt 5,1-12
SOBOTA, 2 listopada Dzień Zaduszny Wsp. 
Wszystkich Wiernych Zmarłych
Słowo Boże: Mdr 3,1-6.9; 2Kor 4,14-5,1; J 14,1-6
NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA, 3 listopada 2019
Słowo Boże: Mdr 11,22-12,2; 2Tes 1,11-2,2; Łk 19,1-10

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (34)

W tym czasie, bp Mikołaj Sasinowski wracając z pielgrzymki do Ziemi Świętej, udał się do Watykanu, 
gdzie dowiedział się o tej negatywnej decyzji. Natychmiast poprosił Prefekta Kongregacji Kultu Boże-

go Kardynała Artura Taberę o wizytę w Diecezji Łomżyńskiej, ponownie prosząc o wydanie pozytywnego 
dekretu zezwalającego na koronację figury Matki Boskiej Sejneńskiej. Argumentował przy tym wielką rolę 
kultu maryjnego w Polsce, w diecezji i potrzeb Ludu Bożego w tym względzie. Kardynał Tabera zapewnił 
pomyślne rozpatrzenie prośby. Ostatecznie, dekretem z dnia 3 lutego 1973 roku Święta Kongregacja Kultu 
Bożego zezwala na koronację figury Matki Boskiej w Sejnach. Jednocześnie na ręce Prymasa Polski, pismem 
z 3 lutego 1973 roku Ojciec Święty Paweł VI polecił Prymasowi Polski, by w Jego imieniu ukoronował figurę 
łaskami słynącą Matki Boskiej Sejneńskiej. Tak zakończono formalności związane z koronacją. 
Kardynał Artur Tabera Prefekt Kongregacji Kultu Bożego Watykanu, złożył wizytę w Sejnach dnia 6 maja 
1973 roku. Wówczas proboszcz Parafii Ks. prałat Stanisław Rogowski starannie przygotował uroczystość 
przyjęcia zacnego gościa. Kardynał Tabera w przemówieniu podczas uroczystej Mszy św. podkreślił z 
uznaniem żywą wiarę polskiego ludu, wyraził wdzięczność i radość, że osobiście dane mu było stanąć na 
miejscu, „gdzie tłum zgromadzony i rozmodlony u stóp Maryi Sejneńskiej. To świadectwo potwierdzające 
słuszność starań o koronację”.
Przygotowania do uroczystości koronacyjnych objęły całą społeczność parafii. Dziewięć miesięcy trwała  
Nowenna przygotowawcza, która kończyła się Misjami Parafialnymi w dniach 2 – 6 września 1975 roku. 
Misje prowadzili ojcowie Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego z Warszawy, O. Anzelm Jezierski  i 
O. Marek Foryś.
                    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

(dokończenie na str. 3)

Po co się modlić 
za zmarłych ?

Po co się modlić za zmarłych, skoro ci z czyśćca pójdą i tak do nieba, a tym w piekle i tak nic nie pomoże?
Pytanie sprytne, bo za pozornie prostym pytaniem, kryje się cały problem sensowności modlitwy za 

zmarłych. Kryje się niewiara w to, że możemy pomóc zmarłym, a nawet przeświadczenie, że oni mają swoje 
życie a my swoje. A może niektórzy myślą, że modlitwy za zmarłych to wymysł księży, którzy chcą zarobić na 
wypominkach czy mszach za dusze naszych krewnych? Teza sprytna, ale czy prawdziwa, czy tylko zaczepna? 
Przyjrzyjmy się problemowi głębiej.
Wątpliwość co do sensowności modlitwy za zmarłych jest wnioskiem z dwóch słusznych stwierdzeń. Jedno 
mówi, że modlitwa nie pomaga duszom w piekle, drugie zaś, że ci, co są w czyśćcu i tak pójdą do nieba. 
Zajmijmy się najpierw stwierdzeniami, a później zobaczymy, czy wyciągnięty wniosek jest słuszny.
Co do sensowności modlitwy za zmarłych znajdujących się w piekle, nie można mieć pretensji. Faktycznie, 
modlitwa im nie pomaga, więc po co za nich się modlić? No, ale któż za nich się modli? My modlimy się za 
zmarłych, a nie za tych, co znajdują się w piekle. Powie jednak ktoś - jeśli za zmarłych, to i za tych z piekła. 
Dobrze, ale kto wie, którzy zmarli są w piekle? My mamy nadzieję, że zmarli są w czyśćcu i dlatego się za nich 
modlimy. Nie możemy dzielić zmarłych na tych, co są w piekle i tych, co w czyśćcu. To jest sprawa Boga. My 
jeślibyśmy odmówili modlitwy za zmarłego, sądząc, że on jest w piekle, to byśmy zrobili mu krzywdę, bo 
o tym, gdzie on jest, my nie wiemy. A więc nie rozdzielając zmarłych, modlimy się za tych, co są w czyśćcu.
I tu pojawia się drugie stwierdzenie - oni i tak pójdą do nieba. I znów jest ono prawdziwe. To jest pewne, że 
ci, co są w czyśćcu pójdą do nieba. Stwierdzenia są prawdziwe, tylko wniosek jest błędny. Wniosek podobny 
jest do takich wniosków jak: i tak każdy umrze, więc po co się leczyć? Ci, co mają umrzeć i tak umrą a ci, co 
mają wyzdrowieć i tak wyzdrowieją; albo: jak ktoś bez lekarstwa będzie się leczył miesiąc a z lekarstwem 
tydzień, to po co zażywać lekarstwa, jak i tak wyzdrowieje, a że się pomęczy dłużej to co? albo: jak wraca 
twoje dziecko ze szkoły do domu a ty jedziesz samochodem, to po co je podwozić, jak i tak dojdzie do domu?
Nie trzeba skończyć studiów, by zauważyć brak rozsądku w tych stwierdzeniach. Tak samo ma się sprawa 
z sensownością modlitwy za zmarłych. Jeśli zmarli idą do domu Ojca niebieskiego, to dlaczego ich nie 
„podwieźć”? Jeśli chcą wyzdrowieć z choroby grzechu, to dlaczego nie podać im lekarstwa modlitwy? Samo 
ludzkie serce nakazuje nam pomagać potrzebującym, a nie mówić „Męcz się, męcz. Zobaczymy, jak długo 
wytrzymasz”. Modlitwa za zmarłych jest bowiem dla nich pomocą w celu skrócenia ich mąk czyśćcowych. 
A jeśli można skrócić ich cierpienie, to jest to również obowiązek wynikający z miłości bliźniego.
Na tym można by zakończyć naświetlanie problemu, gdyż teza jest fałszywa już z logicznego punktu wi-
dzenia. Niektórym może to jeszcze nie wystarczyć i stawiają problem w postaci dwóch pytań:
- czy Bóg czasem nie chce, ażeby zmarli wycierpieli sami swoja karę?
- czy rzeczywiście możemy pomóc zmarłym?
I na te pytanie odpowie już nam sam Pan Bóg mówiący słowami Pisma św. i Kościoła, w którym nieustannie 
przemawia Duch Święty.
Otóż w Drugiej Księdze Machabejskiej czytamy, że Juda Machabeusz, przywódca walczących o wolność 
Żydów, zabrał składkę i posłał ją do Jerozolimy, aby kapłani złożyli ofiarę za grzech tych, co zmarli. Autor 
Księgi komentuje to tak: „Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby 
bowiem nie był przekonany, ze ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym 
i niedorzecznym. lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza 
nagroda - była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, 
aby zostali uwolnieni od grzechu”. (2 Mch 12, 43b - 45)
Tekst mówi sam za siebie. W innym miejscu, w Księdze Mądrości Syracha czytamy: „Miej dar łaskawy dla 
każdego, kto żyje, nawet umarłym nie odmawiaj oznak przywiązania” (Syr 7, 33),
Teksty te wskazują, że Żydzi znali i zalecali praktykę modlitwy za zmarłych.
Na kartach Nowego Testamentu św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 15, 29) pisze o chrzcie za 
zmarłych, który jest jakąś formą pomocy dla nich. Natomiast w Drugim Liście do Tymoteusza (Tm 1, 16 - 18) 
prosi Boga o miłosierdzie dla zmarłego Onezyfora.
Ale nie tylko Pismo św. mówi o modlitwie za tych, którzy zeszli już z tego świata. Setki chrześcijańskich 
nagrobków z II - III w. zawiera prośby o zbawienie dla zmarłych a wśród nich znamienny tekst: „Niech każdy 
z braci, który to rozumie, pomodli się za Abercjusza”.
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MODLITWA 
RÓŻAŃCOWA 

Na drodze do świętości ważna jest modlitwa i to o 
nią wciąż prosi Maryja. Tej modlitwy potrzebuje 

każdy z nas, potrzebują nasze rodziny, parafie, nasza 
Ojczyzna, współczesny świat i Kościół Chrystusowy. 
Niech będą zatem błogosławione dłonie trzymające 
różaniec święty, niech będą błogosławione usta szep-
czące słowa pozdrowienia anielskiego – indywidualnie 
i wspólnotowo. Nie ustawajmy w modlitwie różańco-
wej, zapraszajmy do niej innych, szczególnie dzieci 
i młodzież. Niech w naszych rodzinach właśnie ta 
modlitwa będzie odmawiana wspólnie, niech w pa-
rafiach rozwijają się wspólnoty różańcowe i rozszerza 
się krąg Różańca. 
Różaniec przez wieki był i jest modlitwą pielgrzymują-
cego ludu Bożego. Każdy chrześcijanin, gdy modli się i 
przesuwa – z wiarą w moc modlitwy- ziarna różańca, 
przybliżą się do najwyższej doskonałości, jaką jest sam 
Bóg. Różaniec najpełniej  wyraża syntezę pobożności 
chrześcijańskiej i w pewnym sensie jest także żywym 
źródłem wiary, nadziei i miłości. Zasługuje więc na 
wielki szacunek nie tylko ze względu na ogromną hi-
storyczną rolę, jaką odegrał w życiu Kościoła, ale też 
dlatego, że jest to modlitwa dziś wyjątkowo aktualna, 
gdyż uczy nas wrażliwości na Boga i człowieka.
Jan Paweł II w 2001 roku odwiedził daleki Kazachstan. 
Jak wiemy, to wielki kraj, do którego przed drugą wojną 
światową w roku 1936, a zwłaszcza po jej wybuchu w 
roku 1941, zesłano tysiące naszych rodaków. Przywo-
żono ich na rozległe stepy i pozostawiano bez jakiej-
kolwiek pomocy, w nędzy i osamotnieniu. Przez lata 
cierpieli chłód, głód i ubóstwo, i przez całe dziesięcio-
lecia nie mieli kontaktu z księżmi, kościołami, liturgią 
i sakramentami, z wyjątkiem chrztu świętego, którego 
sami udzielali. Jednak zawsze mieli ze sobą różaniec. To 
właśnie dzięki modlitwie różańcowej udało się im ocalić 
w tych strasznych warunkach wiarę oraz zdolność 
rozumienia podstawowych jej prawd, ludzką godność 
i nadzieję. Gdy w 1941 roku po śnieżnej zimie przyszła 
wczesna wiosna. Ponieważ zamarznięta ziemia nie 
mogła wchłonąć wody, za wioską Oziornoje powstało 
jezioro długości 5 km i głębokości 7 m, które wkrótce 
zapełniło się ogromną ilością ryb. W latach głodu, ryby 
stały się ratunkiem dla zesłańców. Dziś przy jeziorze 
stoi figura Matki Bożej trzymającej sieć z rybami, jako 
wotum wdzięczności za ówczesne cudowne ocalenie. 
Gdyby nie Boża interwencja, zesłańcom trudno byłoby 
przeżyć. Wnuczka jednego z nich napisała: „Maryjo, na 
kazachstańskim stepie otworzyłaś przede mną drzwi i 
wyszłaś mi na spotkanie. O Błogosławiona i Najświęt-
sza uratowałaś mi życie”.         Ks Paweł Siedlanowski

Smakowanie objawionej prawdy
Człowiek wierzący odpowiada za to, co rozpozna-
je jako objawienie się Boga.  Najczęściej udziele-
nie odpowiedzi wiąże się z momentem osobistej 
decyzji, która w procesie wewnętrznego dojrze-
wania stanowi punkt zwrotny. Na początku wiara 
jest zlepkiem odziedziczonych lub zasłyszanych 
twierdzeń i wymagań. Jedną z wielu, to opowieści 
fundujących obraz świata, określających hierar-
chię wartości, w konsekwencji rozstrzygających 
między dobrem a złem. Dorastając do budowania 
więżi z Bogiem,  dochodzimy do punktu, w którym 
wybieramy, czy objawienie się Boga (w Biblii i 
w Kościele) będziemy traktowali jako wzniosłą, 
piękną opowieść, czy też jako działanie realne-
go Stwórcy, Odkupiciela i Pocieszyciela. Tak czy 
inaczej, ilekroć z powagą potraktujemy pytanie, 
czy objawienie jest mitem, czy rzeczywistością, 
dotrzemy do etapu osobistego zawierzenia. 
Wówczas działanie Boga stanie się pokarmem 
dla duszy.
Pokarm duszy
Życie wewnętrzne karmi się różnymi treściami 
W naturalny sposób hierarchizujemy ich wartość 
zarówno przez to, na ile cenimy ich treść, jak i 
przez siłę doznania. Od chwili odkrycia, że Bóg 
jest rzeczywisty i taki, jaki sam siebie objawił, 
żadna myśl, dążenie lub doznanie, którego On 
nie jest przedmiotem, nie ma wartości absolut-
nej. Stąd też smakowanie Bożych prawd łączy się 
nierozerwalnie z miłością. Ten kto kocha, szuka 
zjednoczenia z kochanym. Pierwszym sposobem 
na zjednoczenie się z Bogiem jest przebywanie w 
kręgu Jego tajemnic. Tym właśnie jest medytacja.
Wylanie  serca przed Bogiem jest krokiem nie-
zmiernie ważnym. Na różne sposoby starano się 
opisać i ułatwić ów proces, na przykład przez 
praktykę codziennego rachunku sumienia. W 
zasadzie wylanie serca przed Bogiem polega na 
uświadomieniu sobie własnych myśli, pragnień, 

WYLANIE SERCA 
PRZED BOGIEM

Tomasz Grabowski OP
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uczuć, jakkolwiek byłyby mroczne, i prośbie, by 
Bóg je przyjął. Nieraz prawda o nas samych nie 
przypomina olejku, który pokutnica wylała na 
stopy Jezusa, lecz jest gorzka jak jej łzy.
Ten kto ma odwagę odsłonić prawdę, dostrzeże 
to, co się kryło pod rumowiskiem niepokojących 
myśli i uczuć – wielkość Bożego stworzenia.
Głębiej znaczy prościej
Dla tych, którzy będą mieli odwagę przyjąć praw-
dę, medytacja staje się prosta. Przyjmuje formę, 
która nie wymaga długich fragmentów tekstu, ale 
nasyca się pojedynczymi zdaniami. Poszczególne 
teksty objawionego Słowa zaczynają naturalnie 
zapadać w pamięć i towarzyszą w codzienności. 
Przy odrobinie wysiłku zamieniają się w modlitwę, 
którą tradycja nazywa nieustanną. Najpowszech-
nejsza jej forma to modlitwa Jezusowa polega-
jąca na ciągłym powtarzaniu zdania: „Panie Jezu 
Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną 
grzesznym”. Można jednak na jej wzór odnajdy-
wać własne słowa, choć zasłyszane czy raczej 
przeczytane. 
Wówczas też odmawianie różańca staje się przy-
jemnością. Nie męczy monotonność, regularny 
rytm czy rutyna znanych formuł. Z biegiem czasu 
nie trzeba nowych treści, a jedynie przebywania 
w Bożych tajemnicach.
Drogą wzrostu jest Chrystus
Medytacja to smakowanie objawionej prawdy. 
Kontemplacja to ogarnianie duszy przez Boga. 
Wydaje się że, jedno prowadzi do drugiego, wo-
bec tego można powiedzieć, że to dwa etapy 
drogi. Życie wewnętrzne to Droga. Dlatego po-
dążając tropem mistyków, odkrywamy, że zawsze 
jest się zarówno na początku, jak i u celu. Już samo 
skierowanie do Chrystusa jest byciem z Nim i pod-
daniem się Jego działaniu. Natomiast poznawanie 
Go i rozkoszowanie się Jego obecnością budzi 
jeszcze większe pragnienia Go i inspiruje nas do 
dalszego biegu, On rzeczywiście jest Drogą.

Święta Monika 
i moc wytrwałej 

modlitwy

Wytrwała modlitwa św. Moniki stała się błogo-
sławieństwem dla całego Kościoła. Błaganie 

Boga o nawrócenie zagubionego i zniewolonego 
grzechu dziecka sprawiło, że Augustyn stał się jed-
nym z największych świętych, zaliczonych do grona 
Ojców i Doktorów Kościoła. Postawa św. Moniki jest 
wzorem dla współczesnych rodziców. Zachętą, by 
tak jak ona dawali swojemu dziecku najpiękniejszy 
z możliwych darów – prawdziwie chrześcijańskiego 
rodzica, nieustannie zwróconego ku Chrystusowi, 
żyjącego i wzrastającego w świętości, dobroci, 
chrześcijańskiej dyscyplinie i znajomości doktryny.
Żyjąca w IV wieku święta uczy wytrwałej modlitwy, 
wielkoduszności w wybaczaniu, ale też umiejętno-
ści uznania własnych błędów. Wzywa, by nigdy się 
nie poddawać, bo Bóg każdą modlitwę zamienia 
w wielkie dobro. A zwłaszcza chętnie wysłuchuje 
modlitwy człowieka, który nie wstydzi się przed 
Nim swych pragnień i swoich łez. 
Historia życia Augustyna i Moniki tego dowodzi. 
Szczególnie powinni poznać ją rodzice sfrustro-
wani zachowaniem swoich dzieci, ich odejściem 
od wiary, by zawierzyć je Bogu Ojcu. Postawa św. 
Moniki, patronki matek, zwłaszcza tych doświadcza-
jących kłopotów i trudności ze swoimi dziećmi, uczy 
wdzięczności za dar rodzicielstwa, przyjmowania 
go w pokorze, jako cennego skarbu na drodze do 
świętości, której pragnie dla nas Bóg. Zachęca do 
leczenia nadwyrężonych relacji rodzinnych i wpro-
wadzania pokoju, do odrzucenia stronniczości i po-
działów. Uczy, jak z odwagą i delikatnością udzielać 
pouczeń i napomnień. Jak z troską służyć innym, 
zapominając o sobie, pokazując przez swoje dobre 
uczynki kochające oblicze Boga.
Grób św. Moniki znajduje się w Rzymie. Jest często 
odwiedzany przez niewiasty, które mają podobne 
problemy rodzinne. Tu się uczą, jak cicho znosić 
swoją dolę, jak wypraszać u Boga dla siebie cierpli-
wość, a dla mężów i dzieci łaskę nawrócenia. Pewien 
biskup na widok łez Moniki, kiedy mu wyznała ich 
przyczynę, zawołał: „Matko, jestem pewien, że syn, 
powód tylu łez, musi powrócić do Boga”. I faktycznie 
prorocze to były słowa.. Augustyn pod wpływem 
kazań św. Ambrożego w Mediolanie przyjął Chrzest 
święty i rozpoczął zupełnie nowe życie. Szczęśli-
wa matka spełniła misję swojego życia. Mogła już 
odejść po nagrodę do Pana.
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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

12/10/2019 
Kacper Bobrowski

12/10/2019 
Renata Wysocka i Maciej Bobrowski

Odeszli 
          do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
czasie kolędy 2019: 
 
Korzenieccy Marianna Stanisław,Bubele 
Korzenieccy Danuta Stanisław,Bubele 
Koneszko Bogumiła Henryk,Bubele 
Bartnik Aldona Witold,Bubele 
Kochańscy Lucyna Czesław,Bubele 
Pietkiewicz Zofia Romuald,Bubele 
Brunejko Dorota Józef,Bubele 
Żukowska Zofia,Bubele 
Korzenieccy Grażyna Witold,Bubele 
Moś Henryka Tadeusz,Bubele 
Łebska Weronika,Bubele 
Łepkowscy Grażyna Józef,Bubele 
Piliczewscy Beata Józef,Bubele 

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UJózef Kubrak, Grudziewszczyzna  
 (l. 87)  zm. 30/09/2019
UJadwiga Madejska, Baciuty 
 (l. 97)  zm. 03/10/2019
URegina Ziniewicz, Posejanka (l. 83)  zm. 07/10/2019
UMarianna Brzozowska, Posejny (l. 93)  zm. 11/10/2019

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Stefański Wojciech,Bubele 
Zdancewicz Julia Marian,Bubele 
Milewska Weronika,Sejny, Łąkowa 
Zdancewicz Barbara Ireneusz,Sejny, Łąkowa 
Lewończyk Teresa Dariusz,Sejny, Łąkowa 
Kardel Eugenia Sławomir,Sejny, Łąkowa 
Supranowicz Teresa,Sejny, Łąkowa 
Palanis Danuta Piotr,Sejny, Łąkowa 
Wojciechowicz Anna Leszek,Sejny, Łąkowa 
Wojciechowicz Bożena Jarosław,Sejny, Łąkowa 
Gryguć Feliksa Jan,Sejny, Łąkowa 
Krakowscy Teresa Piotr,Sejny, Łąkowa 
Zachariasz Krystyna Wacław,Sejny, Jeziorna 
Maksimowicz Danuta Olgierd,Rachelany 
Klucznik Anna Stanisław,Rachelany 
Maksimowicz Irena Witold,Rachelany 
Obarscy Helena Roman,Ogrodniki 
Czarnieccy Joanna Wojciech,Sejny, Łąkowa
Ostrowscy Małgorzata Andrzej,Sejny, Łąkowa 
Namiotko Bożena,Sejny, Łąkowa
Litwińscy Anna Andrzej,Sejny, Łąkowa
Czernialis Jadwiga Wiesław,Sejny, Łąkowa
Staniewicz Alicja Tomasz,Sejny, Łąkowa
Kojto/ Gudajtis Ewelina Bartosz,Sejny, Łąkowa
Bućkun Marianna Stefan,Sejny, Łąkowa 
Koncewicz Helena Stanisław,Sejny, Łąkowa
Ogórkis Grażyna Jan,Sejny, Łąkowa 
Leonowicz Helena Jan,Sejny, Łąkowa 30B
Hryniewiccy Henryka Alojzy,Sejny, Łąkowa 
Koncewicz Zofia Krzysztof,Sejny, Łąkowa 
Nowalscy Teresa Ryszard,Sejny, Łąkowa
Dochód Halina Stanisław,Sejny, Łąkowa
Masłowska Renata,Sejny, Łąkowa
Luto Beneturda Marian,Sejny, Łąkowa
Kosińscy Krystyna Edmund,Sejny, Łąkowa
Gaber Halina Jan,Sejny, Łąkowa
Kaufman Sylwia Marcin,Sejny, Łąkowa 
Buchowscy Danuta Grzegorz,Sejny, Łąkowa 
Pokutko Barbara Robert,Sejny, Łąkowa 
Namiotkiewicz Anna Marian,Sejny, Łąkowa 
Masłowscy Elżbieta Tomasz,Sejny, Łąkowa 
Szlaużys Halina,Sejny, Łąkowa 
Dochód Halina Jerzy,Sejny, Łąkowa 
Niewulis Anna Gedymin,Burbiszki 
Tomkiewicz Anna Jan,Burbiszki 
Żukowska Biruta,Burbiszki 
Żukowscy Ruta Jan,Burbiszki 
Romanowski Jan,Burbiszki 
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INTENCJE MSZALNE  20.10 - 03.11.2019
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 20 października 2019
07:00 +Aniela +Józef +Anna +Jadwiga +Andrzej 
 z r. Gausów
08:30 +Bronisław (15 rocz.) i z r. Cyruszysów 
 i Jasiewiczów
10:00 +Robert Czeszkiewicz (11 rocz.)
10:00 Żegary LT + Konstancja Żukowska (5 rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
Krasnowo: 12.00: 
13:00 LT + Vytautas Buraciauskas (11mc)
13:00 LT +Jerzy Łatvis +Donatas
13:00 LT +Griguciu gimines mir.
17:30 +Marian Ciszewski (3 rocz.)
17:30 +Janina Doliwa
PONIEDZIAŁEK, 21 października 2019
06:30 +Stefan Dąbrowski (10mc)
08:00 +Mirosław Ponganis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Anna Staśkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Janusz Jagłowski (6 rocz.)
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Józef Czakis (8mc)
17:30 +Tadeusz Sapiega (5mc)
17:30 +Jadwiga (3 rocz.) +Henryk +Andrzej Skorupscy
17:30 +Józef Ramotowski
WTOREK, 22 października 2019
06:30 +Józef +Janusz +Wiesław +Stanisława Jacennik
08:00 +Aniela +Gedymin 
 i z r. Buraczewskich i Radziewiczów
08:00 +Stefania Święcicka (39 rocz), rodzice i rodzeństwo
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Stefan (30 rocz) +Zofia Winiewicz
17:30 +Mariusz Waluś (6mc)
17:30 +Jadwiga Madejska
17:30 +Regina Ziniewicz
ŚRODA, 23 października 2019
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Teresy Stawieckiej i rodziny
08:00 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla parafian 

z  Gryszkańc
08:00 +Marian Ponganis (6mc)
08:00 +z r. Karwowskich i Szyszków
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Stefania +Franciszek Iwaszewscy
17:30 +Józef +Zofia +Rajmund Moroz
17:30 +Jadwiga +Aleksander Lewandowscy 

+Stanisław Turowicz +Genowefa +Stanisław 
Szymańscy

CZWARTEK, 24 października 2019
06:30 +Nadieżda +Józef +Albin z r. Lewandowskich
08:00 +Dariusz Sapiega (8mc)
08:00 +Antoni +Izabela (2 rocz) Brzezińscy
08:00 +Jadwiga +Antoni +Jan +Józef +z r. Staśkiel 

+Stanisław Moroz
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, mocną wiarę i miłość 

dla Julii w 15 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Henryk Biziewski (5 rocz)
17:30 +Jan Gryguć
PIĄTEK, 25 października 2019
06:30 +Józef +Zofia Rutkowscy
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Anny i Feliksa Nowaków w 50 rocz. ślubu i 
dla rodziny

08:00 +Halina Tympalska (8mc)
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Jan Budko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Danuta +Stanisława +Adam z r. Deców, 

Rumockich i Jaśkiewiczów
SOBOTA, 26 października 2019
06:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
08:00 +Wiktoria +Stanisław Marcinkiewicz
08:00 +Eugeniusz  i z r.  Nowalskich, Bartników 
 i Żylińskich
08:00 +Helena Fiedorowicz (13 rocz)
08:00 +Wincenty +Halina +Józefa + Feliks Jastrzębscy
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Cezarego i 

Agaty i ich dzieci - Mai i Dominika
17:30 +Zdzisław Stryczek (4 rocz)
NIEDZIELA XXX ZWYKŁA,  27 października 2019
07:00 +Zofia +Franciszek Rasiul
08:30 +Szczepan i z r. Brunejko 
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Henryki w 

rocz.  urodzin
10:00 +Paweł +Witold i dziadkowie
11:30 Za parafian
11:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
13:00 LT +Józef Jancza (11mc) + Juozas +Janina 
 +Albinas Simcikai
17:30 O błog. Boże, opiekę MB, mocną wiarę, potrzeb-

ne łaski i miłość dla Miłosza Daniłowicza  
 w 20 rocz. urodz. i dla rodziny
PONIEDZIAŁEK,  28 października 2019
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 +Tadeusz (9 rocz) i rodzice
08:00 +Tadeusz +Józef i z r. Rasiulów
08:00 +Tadeusz Tydman
08:00 +Eugeniusz Nazaruk (7 rocz)
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +Leszek Leszkiewicz
17:30 +Tadeusz i rodzice i rodzeństwo
17:30 +Tadeusz  i z r. Urbańskich i Czyżyńskich
17:30 +Anna +Wiktor Budowicz +Teofila Moroz
WTOREK,  29 października 2019
06:30 +Renata Wojnowska
08:00 +Stanisław +Zofia +Emilia +Bronisław +Bo-

lesław z r.  Jurkiewiczów +Aleksandra +Józef 
Żegarscy

08:00 +Alfons i z r. Dziemianów
17:30 Dziękczynna za plony, o dary Ducha Św. dla 

rodziny Maksimowiczów
17:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
17:30 +s. Weronika Wojciechowicz +Tadeusz Palanis
17:30 +Tadeusz Gilewski
ŚRODA,  30 października 2019
06:30 +Władysława Cichanowicz (gr)
08:00 +Marianna Szafranowska (11mc)
08:00 +Jerzy +Helena Sienkiewicz
08:00 +Henryk Klidzio (8 rocz) 
 +Kazimierz +Marianna Sidorowicz
17:30 +Wacław (13 rocz) +Stanisława Draugialis 

+Genowefa +Wojciech Sojko
17:30 +Szczepan Bronejko (40 rocz)
17:30 +Eugenia Szczuka
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CZWARTEK, 31 października 2019
06:30 
08:00 +Grzegorz Matusiewicz (8 rocz)
08:00 +Bronisław (8 rocz) +Eugenia z r. Kuklewiczów i 

Bronejko
08:00 +Jan +Petronela +Bronisław +Katarzyna +Ewa 

+Franciszek z r. Bałulisów
08:00 +Witold Krejczman +Ewa +Antoni +Witold 

Dąbrowscy
17:30 +Jadwiga +Stefan +Zdzisław z r.  Sikorskich
17:30 +Stanisław Grzędziński
17:30 + z r.  Zyskowskich i Baranowiczów
17:30 +Michalina Gilis +Józef Popiel i z r. Lewkiewicz
PIĄTEK , 1 listopada 2019 
Uroczystość Wszystkich Świętych
07:00 +Marzena Niewińska +Ryszard Panczenko 

+Józef +Weronika +Mieczysław +Franciszek 
Uminowicz +Wacław Raglis +Maria +Henryk 
Radzewicz +Henryk Turowski +Antoni

08:30 +Jadwiga Leończyk (1 rocz.)
10:00 +Jerzy +Jarosław +Weronika +Wincenty 
 +Danuta z r. Szymańskich i Domańskich
11:30 Cmentarz:  Za parafian
11:30 Cmentarz: +Olgierd +Antonina i z r. Kluczników
11:30 Cmentarz: +Andrzej Kamiński +Józef Zubowicz 

+Stanisław Klimasara
11:30 Cmentarz: +Anna +Józef i z r. Sienkiewiczów 
17:30 +Józef Gerwel (gr)
17:30 +Józef Polanis

SOBOTA, 2 listopada 2019 Dzień Zaduszny
06:30 +Krzysztof Sławiński (11mc)
08:00 +Leokadia i z r . Kubraków i Woźnialisów
08:00 +Józefa (38 rocz) +Wincenty +Józef +Antoni 
 i z r. Graużulewiczów
10:00 +Józef Gerwel (gr)
10:00 +Tadeusz Okulanis
15:30 Cmentarz : +Władysława +Stanisław Zaborow-

scy +Jadwiga +Romuald Andrzej Zabłoccy
15:30 Cmentarz nowy: +Helena +Henryk Pajewscy 
 i z r. Topolskich
15:30 Cmentarz nowy: +Julia +Antoni +Stanisław 

Skrypko +Anna +Bronisław Paciukanis
15:30 Cmentarz nowy: +z r Skrypków i Łebkowskich
17:30 +Anna Modzelewska (9mc)
NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA,  3 listopada 2019
07:00 +Zofia +Franciszek Rasiul 
 +Weronika +Antoni Raglis
08:30 +Henryk Balewicz +Anna +Jerzy Żylińscy
10:00 +Regina +Franciszek Naumowicz
11:30 Za Parafian
11:30 O błog. Boże, opiekę MB, mocną wiarę i miłość 

dla Jadwigi i Sylwi w  rocz. urodz.
11:30 Intencja Nieustającego Różańca:
  +za zm członków Wspólnoty Modlitwy
13:00 LT: +z r Wołukanis i Puniszkis
Krasnowo 12:00:
17:30 +Józef Gerwel (gr)
17:30 +Anna Rutowicz (1 rocz.) +Henryk

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
łTrwa nadzwyczajny miesiąc misyjny, a dzisiaj Niedziela Misyjna. Dla Kościoła, a więc dla każdego z nas ma 

to być czas zdecydowanego ożywienia zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem z innymi. To czas 
misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej, 
rodzinnej i osobistej. Taca dzisiaj zbierana jest przeznaczona na Papieskie Dzieła Misyjne.

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.

Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w 
tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w 

duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego 
udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego. Od wtorku w kancelarii parafialnej przyjmujemy 
na wypominki roczne, a więc w niedziele przed sumą jest modlitwa wypominkowa za zmarłych, których 
imiona zapisane zostaną w rocznych wypominkach. Natomiast w kopertach wyłożonych na ołtarzu św. 
Teresy są kartki wypominkowe, na których wypisujemy imiona zmarłych na wypominki listopadowe. Przez 
cały miesiąc przed wieczorną Mszą św. będzie modlitwa wypominkowa za tych zmarłych.

Apeluję do naszych Parafian, aby porządkując cmentarze zabierać zwłaszcza drobniejsze śmieci do domu. 
Wszak i tak płacicie za śmieci tzw. domowe. A Parafia nasza każdego roku musi opłacać za wywóz śmieci 

z obu cmentarzy około 30 tys. złotych. To są pieniądze Wasze, drodzy Parafianie, niestety wyrzucane w śmieci. 
Proszę więc o opamiętanie. Nie wolno też gromadzić śmieci „na dziko” na terenie cmentarzy, niestety są tacy, 
którzy wyrzucają je w krzaki, niedaleko grobów swoich bliskich. Tak robić nie wolno. Dbajmy o porządek 
wspólnie, zwracajmy uwagę tym, którzy tego nie mogą zrozumieć i nieporządkiem stoją.

Wuroczystość Wszystkich Świętych - tak jak dotychczas - będzie Msza św. na cmentarzu „starym”, po 
procesji, która wyruszy z bazyliki o godz. 10.00, z modlitwą różańcową przejdziemy na cmentarz, gdzie 

będą cztery stacje modlitewne zakończone właśnie Mszą św. Po zakończeniu będzie możliwość poświęce-
nia nowych nagrobków. W Dzień Zaduszny program będzie podobny, ale rozpocznie się procesją o godz. 
15.00 z bazyliki na cmentarz „nowy”, gdzie kulminacją będzie Msza św. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

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 ołtarza, ale to w 2020 roku. 
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Tegoroczne Dożynki 
Powiatowe, czyli dzięk-
czynienie za zbiory 
odbyły się w niedzielę, 
15 września. Rozpoczę-
ły się uroczystą Mszą 
Świętą sprawowaną 
na stadionie miejskim. 
Mimo zimna uczestni-
czyło w tej uroczystości 
wielu gospodarzy, rolni-
ków, mieszkańców Sejn 
oraz gości. Nie zabrakło 
wieńców dożynkowych, 
kunsztownie wykona-
nych, z pomysłem, uka-
zujących wdzięczność 
rolników wobec Boga 
i Matki Najświętszej. 

Przynisesiono też do 
ołtarza duży bochen 
chleba upieczony z 
tegorocznej mąki. Po 
Mszy św. dzieliliśmy 
się chlebem z życze-
niem, aby tego chleba 
nikomu w tym roku 
nie zabrakło. 
Wszechmogący, wiecz-
ny Boże, Ojcze miłosier-
dzia, wejrzyj, prosimy, 
na nasze codzienne 
potrzeby i udziel nam 
wystarczającej ilości 
pożywienia. Uwielbij 

Foto Emilia Gryguć
nad nami święte Imię 
Twoje i wylej na nasze 
pola obfite błogosła-
wieństwo, aby prace 
rolników i rośliny przez 
nich uprawiane przy-
niosły plon obfity. Niech 
nie szkodzą im mrozy, 
opady, grady, ulewy i 
powodzie. Prosimy Cię 
o to za przyczyną świę-
tego Izydora, naszego 
patrona. Amen. 

Foto Emilia Gryguć
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Ukrzyżowanie wśród dUsz czyśćcowych

2 listopada obchodzimy wspomnienie wszyst-
kich zmarłych zwane potocznie Dniem Za-

dusznym. Coroczne wizyty przy grobach i mo-
dlitwa za zmarłych to okazja do wspominania 
najbliższych, znajomych, sąsiadów. To również 
okazja do przybliżania naszej historii, poprzez 
pamięć o naszych bohaterach, patriotach czy bez-
imiennych powstań-
cach pogrzebanych 
wśród lasów puszczy 
augustowskiej. W koń-
cu to również dzień, w 
którym zadajemy sobie 
pytania ostateczne. 
Tematy te są oczywiście 
obecne w malarstwie. 
Dziś zajmijmy się dość 
szczególnym miejscem 
jakim jest czyściec i 
tym jak to miejsce jest 
przedstawiane w ma-
larstwie. 
Ikonografia czyśćca 
rozwijająca się na prze-
strzeni wieków: XIV 
– XVIII, próbuje dać 
odpowiedź na pytanie 
jak wygląda rzeczy-
wistość czyśćcowa. W 
większości wypadków 
kompozycja czyśćca 
przedstawiana jest dwustrefowo. Partia dolna 
ukazuje mękę dusz, które są poddawane cier-
pieniu. Stan ten przedstawiany jest jako morze 
płomieni, w którym znajdują się symbolizowane 
przez nagie postacie ludzkie – dusze czyśćcowe. 
Ogień obrazuje karę, jakiej poddawane są wspo-
mniane dusze, wypalając to co oddala je od Boga. 
Inną zadziwiającą cechą ognia jest to, że płonąc, 
nie wydaje żadnego światła; nie rozprasza panu-
jących w piekle lub czyśćcu ciemności. Czasowy 
wymiar owego stanu, jak i ciężar win do odpoku-
towania, ukazywany jest przez symbolikę koloru 
ciała. Dusze obciążone większą liczbą grzechów 
mają o wiele ciemniejszą karnację od pozostałych 

postaci, których ciało jest białe.  Górna część 
obrazu prezentuje czynnik wyzwalający dusze z 
czyśćca. Najczęściej jest to postać Chrystusa, czę-
sto ukrzyżowanego, dla podkreślenia zbawczej 
roli śmierci na krzyżu. Wyjątkową wstawienniczą 
rolę w przedstawieniach czyśćca odgrywa po-
stać Matki Bożej. Liczne dzieła sztuki ukazują 

Ją jako Orędowniczkę 
dusz czyśćcowych, któ-
ra podaje im różaniec 
bądź szkaplerz. W koń-
cu orędownikami dusz 
pokutujących są także 
zbawieni, a wśród nich 
wyróżniają się takie 
osoby jak: św. Franci-
szek, św. Bonawentura, 
św. Teresa Wielka, św. 
Mikołaj z Tolentynu. 
W ikonografii czyśćca 
prezentowani są też 
aniołowie stróżowie. 
Jednocześnie wraz z ofi-
cjalną nauką Kościoła 
rozwijała się czyśćco-
wa pobożność ludowa, 
przejawiająca się mię-
dzy innymi zwyczajem 
zawieszania w domach 
obrazów z duszami 
czyśćcowymi umiesz-

czanymi przy domowej kropielnicy. Niektóre 
obrazy posiadały w dole liczydła dla zaznaczenia 
ilości modlitw odmówionych w intencji dusz. 
Wieczorami w domach całymi rodzinami od-
mawiano specjalne modlitwy czyśćcowe, a na 
cmentarzach stawiano tzw. „latarnie umarłych”.
Nasza chorągiew procesyjna należy do stosun-
kowo nielicznych obrazów „dusz czyśćcowych” 
pochodzących z warsztatu cechowego. Przed-
stawienie jest oszczędne w formie i niezwykle 
sugestywne. Obraz należy do grupy ukrzyżowa-
nia wśród dusz czyśćcowych. Na uwagę zwraca 
wschodnia proweniencja obrazu, o której świad-
czy napis na krzyżu w cyrylicy: INCI.  
   Marcin Błaszczyk


