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Dziękujemy Ci Panie za Twój 
i nasz chrzest

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
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Pytanie o podstawowym znaczeniu dla chrześcijańskiej wiary i życia chrześcijańskiego, które dwa 
tysiące lat temu Mistrz skierował do Piotra i otaczających Go uczniów. Znamy szczerą i zdecydowa-

ną odpowiedź Piotra: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego» (Mt 16, 16). Jeśli taka ma być także nasza 
odpowiedź, stanowiąca nie tyle abstrakcyjną formułę, ile wyraz życiowego doświadczenia, będącego 
owocem daru Ojca (por. Mt 16, 17), każdy z nas winien odnieść do samego siebie pytanie Jezusa: A ty 
za kogo Mnie uważasz? Ty, który słyszysz, jak o Mnie mówią, powiedz, kim Ja jestem dla ciebie? Piotr 
został oświecony przez Boga i znalazł odpowiedź 
wiary dopiero po długim okresie przebywania z 
Jezusem, słuchania Jego słowa, obserwowania 
Jego życia i Jego posługiwania (Mt 16, 21-24). 
My także, jak Piotr, musimy przebyć drogę uważ-
nego, wnikliwego słuchania, ażeby móc bardziej 
świadomie wyznawać Jezusa Chrystusa. Musimy 
przejść przez szkołę pierwszych uczniów, którzy 
stali się Jego świadkami i naszymi nauczycielami, 
a równocześnie przejąć doświadczenie i świadec-
two dwudziestu stuleci,  znaczonych pyta-
niem Mistrza i ubogaconych głosami wielkiego 
chóru wiernych, którzy zawsze i wszędzie na nie odpowiadali. Dzisiaj, jesteśmy wezwani do tego, by z 
odnowioną radością dawać odpowiedź , którą sam Bóg w nas budzi i której od nas oczekuje, niejako w 
nowych narodzin Jezusa Chrystusa w naszych dziejach.
W pytaniu Jezusa o Jego własną tożsamość wyraża się subtelna pedagogia Tego, który nie ufa podob-
nym odpowiedziom, lecz oczekuje odpowiedzi dojrzałej, poprzedzonej niekiedy długim czasem refleksji 
i modlitwy oraz uważnym i intensywnym wsłuchiwaniem się w prawdę wyznawanej i głoszonej przez 
Kościół wiary chrześcijańskiej.

 A wy za kogo Mnie uważacie? 

PRAWDY WIARY ...

 

HART DUCHA   

Słowo Boże , przy odrobinie dobrej woli czytającego, ma moc zaktualizować się w jego życiu. Nie 
inaczej było w przypadku świętych i błogosławionych, których Kościół daje za wzór zrealizowanej 
Ewangelii.   (Br. Bruno Paterewicz OCist)

14 stycznia Mk 1,29-39        Św. Feliksie z Noli, wokół mnie jest tylu chorych, wyproś im łaskę 
zdrowia, a mnie zdolność do widzenia w nich naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Chcę być 
ofiarny i wielkoduszny w miłości.
19 stycznia Mk 2,18-22      Św. Józefie Sebastianie Pelczarze, dobry pasterzu zapatrzony w 
Serce Jezusa, daj i mnie przylgnąć do tego Serca i odnaleźć w Nim inspirację do czytania 
Ewangelii na nowo, do szukania nowych metod głoszenia jej moim bliskim i do nieusta-
wania w wysiłku przybliżania Jezusa tym, wśród których żyję.
24 stycznia Mk 3,20-21       Św. Franciszku Salezy, wokół mnie jest wielu ludzi, którzy nie 
znają Jezusa albo zupełnie nie rozumieją Jego misji, pomóż mi okazać im zrozumienie, 
ale nade wszystko spraw, abym znalazł sposoby i środki na przybliżanie im tajemnicy 
bezwarunkowo kochającego Boga.

 (z książki Jana Pawła II Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela)
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Jezus przyszedł z 
Galilei nad Jordan 

do Jana, żeby przyjąć 
od niego chrzest. Lecz 
Jan powstrzymywał 

Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a 
Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: 
«Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został 
ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otwo-
rzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstę-
pującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A 
oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Ten jest mój Syn umiłowany…”, Te uroczyste słowa 
zapraszają do ponownego przeżycia chwili, w 

której ochszczony przez Jana Jezus wychodzi z wód 
rzeki Jordan, a Bóg Ojciec objawia Go jako swojego 
Jednorodzonego Syna, jako Baranka, który bierze na 
siebie grzech świata. Z nieba daje się słyszeć głos, 
podczas gdy Duch Święty w postaci gołębicy zstę-
puje na Jezusa rozpoczynającego publicznie swą 
zbawczą misję, którą charakteryzuje styl pokornego 
sługi, gotowego do całkowitej ofiary z siebie. „Nie 
będzie wołał ni podnosił głosu. Nie złamie trzciny 
nadłamanej, nie zgasi knota o nikłym płomyku. On 
niezachwianie przyniesie prawo” (Iz 42,2-3).    
(Homilia 10 I 1999)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 12 stycznia 2020 NIEDZIELA II ZWYKŁA - 19 stycznia2020

2. Po cóż nam się kłopotać o podziały i rozróżnienia? Ten, 
do kogo przemawia przedwieczne Słowo, uwalnia się od 
wszelkich zawiłości. Wszystko pochodzi od jednego 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 wszyst-
ko sprowadza się do jednego i kto dostrzega, że wszystko 
zawiera się w jednym, 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. 

Tomasz a’Kempis - O Naśladowaniu Chrystusa

J 1,29-34 Mt 3,13-17
Jan zobaczył pod-

chodzącego ku nie-
mu Jezusa i rzekł: «Oto 
Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata. 

To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyj-
dzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż 
był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, 
ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się 
objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który 
zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja 

Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, 
abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad któ-
rym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na 
Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to 
ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Ten jednorodzony Syn Boży przychodzi, by nas 
uczynić dziećmi. Tajemnica Jego chrztu wpro-

wadza nas w tajemnicę naszego chrztu. Zostaliśmy 
ochrzczeni, nie tylko w wodzie, aby odpowiedzieć 
na potrzebę oczyszczenia, ale i w Duchu przycho-
dzącym z wysoka, który obdarza nas życiem Bożym, 
zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego, aby wejść z Nimi w komunię. W pewien 
sposób otwarły się niebiosa dla każdego z nas, przez 
posługę Kościoła, abyśmy mogli wejść do „domu 
Boga” i abyśmy zaznali przybrania Bożego. Nosimy 
pieczęć tego przybrania na zawsze, pomimo naszej 
słabości i niegodności. Dziękujemy dzisiaj Bogu za 
dar naszego chrztu; stawszy się uczestnikami Bo-
żego życia, trzeba nam uczestniczyć w duchowym 
kulcie Chrystusa, w Jego prorockim i królewskim 
posłannictwie i posłudze, które wchodzą w treść 
wspólnego kapłaństwa wszystkich ochrzczonych. 
„Uznaj o chrześcijaninie, swoją godność”!    
(Homilia 11 I 1981)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 12 stycznia
Słowo Boże: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17
Kończy się Okres Narodzenia Pańskiego
PONIEDZIAŁEK, 13 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 1,1-8; Mk 1,14-20
WTOREK, 14 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 1,9-20; Mk 1,21-28
ŚRODA, 15 stycznia 2020 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39
CZWARTEK, 16 stycznia 2020 Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 4,1-11; Mk 1,40-45
PIĄTEK, 17 stycznia 2020 Wsp. św. Antoniego, op
Słowo Boże: 1Sm 8,4-7.10-22; Mk 2,1-12
SOBOTA, 18 stycznia 2020 Dzień powszedni 
Słowo Boże: 1Sm 9,1-4.17-19.10,1; Mk 2,13-17
NIEDZIELA II ZWYKŁA, 19 stycznia 2020
Słowo Boże: Iz 49,3.5-6; 1Kor 1,1-3; J 1,29-34

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (36)

Nałożenie sukienki metalowej – 1720
W okresie średniowiecza, teologowie krytykowali formułę ikonograficzną Madonn szafkowych, uznając ją za 
niezgodną z nauką Kościoła. Sposób przedstawienia wnętrza figury sugerował bowiem, że cała Trójca Święta 
przyjęła ciało z Maryi, a nie tylko Jezus Chrystus. Po Soborze Trydenckim, figury te całkowicie usunięto z kościo-
łów. Niszczono całe figury bądź usuwano z ich wnętrza grupę Trójcy Świętej. W 1720 roku Przeor Konwentu 
Dominikanów w Sejnach Franciszek Kosiewski, ozdobił figurę Matki Boskiej srebrną, dwuczęściową sukienką 
z metalu, metalowy kołnierz i sukienką Dzieciątka Jezus. Była to modna wówczas ozdoba figur i obrazów w 
kościołach. Figura uzyskała przez to postać stojącą, metalowa sukienka przysłaniała draperie ubioru Matki 
Boskiej i Dzieciątka Jezus oraz boki tronu. Prawdopodobnie ten rodzaj sztuki był już stosowany w Wilnie. Tam 
przeor Kosiewski mógł skontaktować się z fachowcami przez dominikanów,  którzy w Wilnie byli już od XIV 
wieku. Nie znamy czasu, jak długo figura przebywała poza Sejnami. Przeor mógł w ten sposób uchronić figurę, 
aktualnie jedyną znaną figurę szafkową, która doznaje kultu i czci, pozostałe stanowią obiekty muzealne. 

Przeniesienie do wnęki ołtarza po rozbudowie 1760 

Wydarzenia, jakie doprowadziły do rozbudowy kościoła klasztornego, stanowią interesujący rys epoki. Około 
roku 1760 nastąpiła rozbudowa kościoła klasztornego, z fundacji Róży z Platerów Strutyńskiej, starościny 
sejwejskiej i wiżajńskiej oraz jej córki Teresy Druckiej – Lubeckiej, kasztelanowej pińskiej. Dzięki nim, przeor 
klasztoru Ludwik Mostowicz podjął dzieło rozbudowy. Zmieniono orientację kościoła. W miejscu poprzedniego 
prezbiterium przedłużono wnętrze o dwa przęsła, zbudowano monumentalną, dwuwieżową fasadę. Typowa 
trójnawowa świątynia z okrągłymi sklepieniami głównej (środkowej) nawy i krzyżowymi sklepieniami naw 
bocznych, jest wsparta na 10 filarach, posiada 11 okien. Murowany, trzyosiowy ołtarz główny ustawiono 
przy wewnętrznej ścianie dawnego wejścia do kościoła, a wszystkie 10 ołtarzy bocznych ustawiono przy 
przeciwnych ścianach filarów. W ołtarzu głównym wykonano obszerną wnękę, w której umieszczono figurę 
Matki Bożej Sejneńskiej. Wnęka była wyłożona kosztownymi brokatami. obramowana w złocie. Ścianki wnęki  
obwieszono srebrnymi wotami, jako dowody oczywiste odebranych łask. W górnej części ołtarza obraz św. 
Jerzego.                   Eugeniusz Klimaniec

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

PANI SEJNEŃSKIEJ PODRÓŻE – te małe i duże (2)  

PONIEDZIAŁEK, 20 stycznia Wsp. św. Sebas-
tiana, męcz
Słowo Boże: 1Sm 15,16-23; Mk 2,18-22
WTOREK, 21 stycznia Wsp. św. Agnieszki
Słowo Boże: 1Sm 16,1-3; Mk 2,23-28
ŚRODA, 22 stycznia Wsp. św. Wincentego 
Pallotiego, prezb.
Słowo Boże: 1Sm 17,32-51; Mk 3,1-6
CZWARTEK, 23 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Sm 18,6-9.19,1-7; Mk 3,7-12
PIĄTEK, 24 stycznia Wsp. św. Franciszka 
Salezego, bpa
Słowo Boże: 1Sm 24,3-21; Mk 3,13-19
SOBOTA, 25 stycznia Święto Nawrócenia św. 
Pawła Apostoła
Słowo Boże: Dz 22,3-16; Mk 16,15-18
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Nowy Biskup Pomocniczy 
naszej Diecezji

KOLĘDA 2020, CZYLI ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek, 13 stycznia - ul. Wojska Polskiego 19, 19A, 19B, 21
Wtorek, 14 stycznia - Wojska Polskiego 60, 60C, 62, Pogodna
Środa, 15 stycznia - Wojska Polskiego - domy jednorodzinne, Grodzińskiego, Jodłowa, Kasztanowa, 
Wierzbowa
Czwartek, 16 stycznia - ul. Cisowa, Broniewskiego, Akacjowa, Brzozowa, Topolowa, Lipowa, Dębowa, 
Klonowa
Piątek, 17 stycznia - ul. 1 Maja, Piłsudskiego 18, 20, 22, 28A, 30, 36, 38
Sobota, 18 stycznia (od g. 9.00) - Sumowo, Skustele i Łopuchowo, Babańce, Romanowce, Gawiniańce, 
i Konstantynówka 

Poniedziałek, 20 stycznia - Pisudskiego - dokończenie, Plac św. Agaty, Strażacka, Powstańców Sejneńs-
kich, Ogrodowa i Słowackiego
Wtorek, 21 stycznia - Młynarska, Nowa, Parkowa 1, 1A, 3, 5
Środa, 22 stycznia -  Wileńska, 11 Listopada, Targowa, Niecała, Łączna, Żwirki i Wigury, Szkolna, Rittlera
Czwartek, 23 stycznia -  Głowackiego, Grodzka, Przyrzeczna, Krzywa, Konopnickiej
Piątek, 24 stycznia - Emilii Plater, Łąkowa i Jeziorna
Sobota, 25 stycznia (od g. 9.00) – Zaleskie, Łumbie, Posejanka

Poniedziałek, 27 stycznia ( od g. 9.00) - Radziuszki, Gryszkańce, Bubele, Stabieńszczyzna
Wtorek, 28 stycznia ( od g. 9.00) - Rachelany i Ogrodniki, Dusznica, Radziucie
Środa, 29 stycznia ( od g. 9.00) - Rynkojeziory i Jodeliszki, Burbiszki, Kielczany i Nowosady, Sztabinki
Czwartek, 30 stycznia ( od g. 9.00) - Degucie i Grudziewszczyzna, Marynowo, Iwanówka, Lasanka, 
Konstantynówka Gib.
Piątek, 31 stycznia ( od g. 9.00) -  Żegary, Jenorajście, Krasnogruda i Klawiszki
Sobota, 1 lutego ( od g. 9.00) - Skarkiszki i Dowiaciszki
Na tym zakończymy tegoroczną wizytę duszpasterską. Możliwa będzie także kolęda na zamówienie, jeśli kogoś 
nie było w domu lub inne przyczyny sprawiły brak kolędy w tym roku. Prosimy zgosić taką chęć w zakrystii.

Ojciec Święty Franciszek 12 grudnia 2019 r. mianował nowego 
biskupa pomocniczego dla naszej diecezji w osobie ks. dra Adriana 
Józefa Galbasa, pallotyna. Ks. Biskup Adrian przyjął święcenia 
biskupie w katedrze ełckiej w sobotę, 11 stycznia. Krótka nota 
biograficzna: urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. W 1987 
roku został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. 
Dnia 7 maja 1994 r. roku w Ołtarzewie został wyświecony na ka-
płana. W latach 1994-1995 był wikariuszem w parafii św. Michała 
Archanioła w Łodzi. W latach 1995 – 1998 studiował na KUL-u 
teologię oraz komunikacje i dziennikarstwo. W latach 1998-2002 
pełnił funkcje prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w 
Ołtarzewie., a od 2002 do 2005 był radcą w zarządzie Prowincji 
Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. W 2003 roku został probosz-
czem parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 roku.  
Do chwili ogłoszenia jego nominacji na biskupa był prowincjałem 
Poznańskiej Prowincji Księży Pallotynów. Niech Bóg błogosławi bp 
Adrianowi w jego posłudze w naszej diecezji.
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Prawo Boże a prawo ludzkie – w 
pierwszej chwili ktoś może pomy-
śleć, że mamy do czynienia z czymś 
zupełnie różnym. I pewnie w jakimś 
stopniu będzie miał rację… 

W różnych dyskusjach słychać, jak za wszelką cenę 
próbuje się bagatelizować i umniejszać znaczenie 
moralności chrześcijańskich, Dekalogu czy prawa 
naturalnego, a także nauczania Kościoła, jednocze-
śnie podnosząc niemal do rangi absolutu prawa 
stanowione przez parlamenty, ukazując je często 
jako jedynie słuszne, które należy bezwzględnie 
wypełniać. W obserwatorze takiej dyskusji mogą 
zrodzić się wątpliwości, które prawo jest ważniejsze. 
Pojawia się pytanie: „Które prawo wiąże w sumieniu 
i co czynić, gdy dochodzi do konfliktu praw?
Największe przykazanie
Prawo Boże to oczywiście Dekalog, dziesięć słów, 
które Bóg zapisał na kamiennych tablicach i za 
pośrednictwem Mojżesza przekazał Izraelitom na 
górze Synaj na znak przymierza. Naród Wybrany 
Miał wypełniać prawo za Bożą opiekę i wybranie. 
Prawo spisane na tablicach to także uszczegółowie-
nie prawa zapisanego w sercu człowieka. Zwykle 
dążymy do tego, by z zasad szczegółowych, któ-
rych przykładem jest dziesięć przykazań Bożych, 
wyprowadzić zasadę ogólną. Tu dochodzimy do 
podstawowej zasady, którą można nazwać prawem 
naturalnym: „Czyń dobro, z zła unikaj”. 
Pan Jezus na pytanie: „Które przykazanie w Prawie 
jest największe?” (Mt 22, 36) odpowiedział: „Będziesz 
miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, 
całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest 
pierwsze i największe przykazanie. Drugie podobne 
jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera 
się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22, 37-40). Można więc 
postawić słuszne pytanie: „Po co Dekalog?”. 

Powyższy tytuł nie jest przypadkowy. Gdy zmarł 
papież Jan Paweł II tłumy wołały: Santo subito! 
Do tego wołania przyłączali się, co zrozumiałe, 
także rodacy papieża w kraju i na całym świecie. 
Kiedy umierał Prymas Tysiąclecia – w dniu Wnie-
bowstąpienia Pańskiego (28 maja 1981 roku) – te 
same tłumy milczały.
Był wczesny ranek, godzina 4.40. Pogrążeni w ża-
łobie Polacy poczuli się osamotnieni. Jakby umarł 
im ojciec… Trzy dni trwała pośmiertna zaduma.
Uroczystościom pogrzebowym w Warszawie 
przewodniczył kard. Agostino Casaroli, Waty-
kański Sekretarz Stanu. Królewski, jak mawiano 
o nim, pogrzeb zgromadził wszystkich Polaków, 
wierzących i niewierzących. Wtedy jeszcze nie-
było barykad między nami. Różniliśmy się, ale 
w sprawach istotnych byliśmy zgodni. Bez prze-
śmiewczych parad, parodii obrzędów religijnych 
i procesji. Bez bluźnierczych profanacji ikon Naj-
świętszego Serca Jezusowego i Bogarodzicy; bez 
„szwedzkich” szturmów na Jasną Górę. 
Trumnę z ciałem Prymasa umieszczono w ka-
miennym sarkofagu w podziemiach archikatedry 
św. Jana Chrzciciela. Po przejściu przed trumną 
delegacji oficjalnych opuszczono ją do sarkofa-
gu. Na płycie napisano: „Kardynał Stefan Wyszyń-
ski Prymas Polski”. Przed sarkofagiem przeszły 
tysiące osób chętnych oddać ostatni hołd Ojcu 
narodu. Osiem lat po śmierci rozpoczęto pro-
ces beatyfikacyjny kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Odtąd Polska miała w niebie swego Sługę Boże-
go. Wolno, bez pośpiechu rozpoczął się proces, 
ale na czas. Ten czas właśnie nadszedł. Św. Jan 
Ewangelista zapisał znamienne słowa Jezusa 
wypowiedziane podczas Wieczerzy Pańskiej już 
po ujawnieniu zdrajcy: A była noc (J 13,30). Cienie 
tej nocy rozpostarły dziś swe skrzydła nad Euro-
pą, a teraz zaczynają się również pojawiać nad 
polskim niebem. Ludzkość, jeśli wyzbędzie się 
Prawa Bożego, w starciu z naturą nie ma szans, 
zginie. Gwoździami do trumny będą małżeństwa 
homoseksualne, z natury niepłodne. Jej grobem 
stanie się ziemia pozbawiona lasów i tlenu, zdro-
wego rozsądku i miłości. Nie da się żyć samym 
powietrzem. Mówi Bóg: Wszystko co się porusza 
i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak 
jak rośliny zielone, daję wam wszystko (Rdz 9,3).
Beatyfikacja Stefana Wyszyńskiego pojawia się 
w samą porę.   
O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv                   

BENEDETTO 
NON SUBITO…  CZYŃ DOBRO, 

A ZŁA UNIKAJ
Refleksje o beatyfikacji kard. Stefana 
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia (1)
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CZYŃ DOBRO, 
A ZŁA UNIKAJ

Rok 2020 
pod znakiem 

św. Jana Pawła II  

Co czynić, a czego unikać?
Człowiek w wyniku okazania nieposłuszeństwa 
Bogu, utracił pierwotną świętość, natura ludzka 
została zepsuta przez grzech, co zaowocowało nie-
umiejętnością rozpoznawania dobra i zła, wybiera-
nia dobra. Z powodu grzechu zniekształcił się nasz 
zmysł moralny. Ponieważ człowiek utracił zdolność 
odczytywania prawa zapisanego w sercu i sumieniu. 
Pan Bóg po raz kolejny wyciągnął w jego stronę rękę 
i podał mu jakby instrukcję do odczytania tego pra-
wa. Zasadę ogólną, wyrażoną słowami: „Czyń dobro”, 
niejako uszczegółowił – podał dziesięć konkretnych 
przykazań, które mówią,  jak postępować wobec 
Boga (I – III); a jak wobec bliźniego (IV – X); co czynić, 
a czego unikać (nakazy, powinności i zakazy). 
Dlatego Jezus, gdy wskazuje przykazanie miłości 
Boga i bliźniego, niczego nie zmienia, o czym sam 
powiedział: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść 
Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale 
wypełnić. (…) Ani jedna jota, ani jedna kreska nie 
zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5, 
17-18).
Obowiązki chrześcijanina
Dochodzimy do zagadnienia prawa ludzkiego – to 
wszystkie przepisy prawa ustanowionego przez 
człowieka, tzw. prawa pozytywnego, które mają 
służyć rozwiązywaniu problemów społecznych, 
mają chronić obywateli zapewniać ład i porządek 
społeczny.
Chrześcijanin, czyli człowiek, który za fundament 
swojego postępowania przyjmuje wolę Bożą, wyra-
żoną w Dekalogu i nauczaniu Kościoła, ma obowią-
zek sprzeciwiać się prawu, które nakazuje czynić zło. 
Stąd sprzeciw sumienia i prawo sprzeciwu. Chrześci-
janin bowiem jest zobligowany do posłuszeństwa 
prawu Bożemu i nauczaniu Kościoła, opartemu na 
zasadach objawionych w Piśmie Świętym. Błędem 
jest mówienie, że prawo ludzkie jest ważniejsze 
od prawa Bożego. Nie ma takiego prawa, które w 
imię posłuszeństwa władzy mogłoby wchodzić w 
sferę ludzkiego sumienia, przyjmowanego systemu 
wartości.   Ks. Radosław Góralski

Episkopat Polski oraz Sejm i Senat RP ogłosiły rok 
2020 Rokiem świętego Jana Pawła II. Zapraszają 
do włączenia się w obchody 100 rocznicy uro-
dzin Karola Wojtyły, a papież Franciszek zaprasza 
pielgrzymów całego świata do Rzymu na 17 maja 
2020 r. Polska również organizuje Pielgrzymkę 
Narodową, na którą można się zapisać w wyzna-
czonych miejscach.
Pontyfikat Papieża z Polski wypełniony był prze-
łomowymi dziejami i doniosłymi wydarzeniami, 
które zmieniły oblicze papiestwa i wpłynęły na 
bieg historii Europy i całego świata. Wielkim osią-
gnięciem pontyfikatu św. Jana Pawła II był jego 
udział w przywróceniu jedności Europie przez 
dziesiątki lat podzielonej żelazną kurtyną. W świe-
cie rozbitym, w którym coraz więcej ludzi do-
świadczało różnorakich bezdomności, Jan Paweł 
II konsekwentnie głosił tajemnicę Kościoła jako 
domu każdego. Papież Wojtyła był papieżem z 
ludu wziętym i dla ludzi ustanowionym. Świadczy 
o tym jego wola bycia blisko ludzi, otwarte dla tak 
wielu msze św. w prywatnej kaplicy, spotkania 
przy stole, pokonywanie barier podczas audiencji, 
stosy kartek z modlitewnymi intencjami, które 
nieustannie trwały w półkach jego klęcznika. Z 
pontyfikatu Jana Pawła II Kościół na nowo i zde-
cydowanie ukazał swoje ludzkie oblicze, stał się 
jeszcze raz domem. 
Papież Wojtyła – Papież Polak przeszedł do historii 
jako człowiek, który został papieżem i papież, 
który pozostał człowiekiem. Na mocy swojego 
mistycznego zjednoczenia z Bogiem, stał się on 
miłośnikiem człowieka. To ta jedna jedyna miłość, 
w której sprawy ludzkie łączą się ze sprawami bo-
skimi, kazała mu nie tylko człowiekowi służyć, lecz 
i próbować go coraz lepiej zrozumieć. Cała dzia-
łalność naukowa obracała się wokół tajemnicy 
człowieka, jego osoby i jego osobowego działania 
w świecie. Papież św. Jan Paweł II podjął tematyką 
ciała, małżeństwa i rodziny kompleksowo. Jest 
ona bardzo ważna i potrzebna obecnych czasach 
agresywnego starcia cywilizacyjnego gdy w wielu 
środowiskach powszechna stała się pogarda dla 
ludzkiej cielesności.
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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

25/12/2019 Krystian Kuklewicz, 
Oliwia Jankowska
29/12/2019 Ignacy Okulanis

Odeszli do wieczności:

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UZofia Chowaniec, Sejny 
 (l. 86)  zm. 17/12/2019
UTadeusz Przeborowski, Sejny 
 (l. 61)  zm. 13/12/2019
UAdam Lademann,  Sejny  
 (l. 43)  zm. 25/12/2019
UKlemens Misiukanis,  Romanowce  
 (l. 95)  zm. 28/12/2019

Tomasz Dariusz Jankowski, kawaler, Sejny, Parafia 
tut. i Marlena Angelika Sienica, panna, Zielone 
Królewskie, Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Su-
wałkach.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Nieszczerzewska Anna,Sejny, Konarskiego
Reszczyńska Zofia,Sejny, Konarskiego
Zabłocki/ Łatwis ,Klejwy
Rafał Maćkowiak Edyta Sojko,Londyn 
Luto Melania,Sejny, Wojska Polskiego
Milanowscy Regina Henryk,Sejny, Ogrodowa 
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Kijewscy Anna Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego
Bykas Longina Jan,Sejny, Łąkowa
Bilińska Marianna,Posejny
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Trofimiuk Alicja,Sejny, Łąkowa
Grzędzińska Otylia ,Sejny, Strażacka
Morawscy Danuta Ryszard,Sejny, Konarskiego
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Rybczyńscy Halina Józef,Kielczany
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Zofia Ryszard,Skustele 
Nazaruk Ewa Jerzy,Sejny, Konarskiego
Kaklin Aleksandra Piotr,Marynowo
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego
Milewscy Barbara Ryszard,Łumbie 
Janczulewicz Janina Jerzy,Sejny, Topolowa 
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Wyżlańscy Lilia Józef,Sejny, Zawadzkiego
Jurkiewicz Janina Jan,Radziuszki
Franiak Joanna,Sejny, Parkowa
Waszkiewicz Janina Zygmunt,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Derdzikowska Eugenia,Sejny, Parkowa
Sienkiewicz Anna Józef,Sejny, Targowa 
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie
Gwiazdowska Jadwiga,Sejny, Parkowa
Andrulewicz Marianna Kazimierz,Sejny, Strażacka
Jurkun Paulina Marcin,Sejny, 1 Maja
Maksimowicz Irena,Sejny, Zawadzkiego
Skrypko Stanisława Olgierd,Sejny, Wojska Polskiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Ruszczewska Marianna,Sejny, 11 Listopada 
Gibas Małgorzata Jerzy,Bubele
Szkurdziuk Aniela,Sejny, Konarskiego
Brzezińska Stanisława,Sejny, Piłsudskiego
Majewscy Teresa Grzegorz,Sejny, Wojska Polskiego
Sojka Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Żegarscy Wanda Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Jankowscy Zofia Eugeniusz,Sejny, Pow Sejneńskich
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Lewandowscy Zofia Jerzy,Sejny, Konarskiego
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
Roku Pańskim 2019: 
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Bielewicz Edyta Wojciech,Stabieńszczyzna 
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Jarzębowicz Jadwiga Andrzej,Sejny, Ogrodowa
Namiotko Violetta,Sejny, Zawadzkiego
Jodzis Małgorzata,Białowierśnie 
Koronkiewicz Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Derdzikowska Eugenia,Sejny, Parkowa
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Dochód Dorota Andrzej,Sejny, Grodzińskiego
Abryccy Zofia Marek Czesław Dzimitko,Sejny, WPol
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INTENCJE MSZALNE  12 - 26.01.2020
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO,12 stycznia 2020
07:00 
08:30 +Kazimierz Chmielewski (18 rocz)
10:00 +Krzysztof Jodzis (1 rocz)
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Anna +Antoni Skrypko (30 rocz)
17:30 +Jan Niechciałkowski (30 rocz)
PONIEDZIAŁEK, 13 stycznia 2020
06:30 +Marianna Koźlak (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Stanisław Staniewicz (14 rocz)
17:30 +Marian Zdankiewicz (14 rocz)
WTOREK, 14 stycznia 2020
06:30 
08:00 +Anastazja Luto (7mc)
08:00 +Józefa +Antoni +Bolesław 
 +Marian Gobczyńscy
08:00 +Bernard (6mc) +Antoni Wydro
17:30 +z r.  Puczyłowskich +Stefan +Andrzej 
 +Stanisław +Bronisław
ŚRODA, 15 stycznia 2020
06:30 +Romuald Fiedorowicz (6mc)
08:00 +Stanisław Miszkiel (3 mc)
08:00 +Marianna +Stanisław +Lech Dejnerowicz
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i 

zdrowie dla Małgorzaty Andrejczyk w 50 rocz 
urodzin i dla rodziny

17:30 O szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny
CZWARTEK, 16 stycznia 2020
06:30 
08:00 +Danuta Moroz (2mc)
17:30 
PIĄTEK, 17 stycznia 2020
06:30 +Józef Koronkiewicz (8 rocz.)
08:00 +Zofia Chowaniec (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Aleksandra Faszczewska (1 rocz)
SOBOTA, 18 stycznia 2020
06:30 +Anna (15 rocz) +Józef +Maria Masianis
08:00 +Leokadia Staśkiel (7mc)
08:00 +Marianna (3 rocz) +Stanisław Kubaszewscy
17:30 +Józef Czakis (11 mc)
17:30 +Marianna Kuzyk (35 rocz)
17:30 +Bożena Maria Gryguć
NIEDZIELA II ZWYKŁA, 19 stycznia 2020
07:00 +Bożena Maria Gryguć
08:30 +Alicja (11 rocz) +Natalia Paszkiewicz
08:30 +Eugenia (3 rocz) +Stanisław Pileccy
10:00 +Halina Kossa (3rocz)
10:00 +Józef Koronkiewicz
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Wincenty +Bronisława +Józef Zabłoccy
13:00 LT: +Izydor Sidor (38 rocz)
17:30 
PONIEDZIAŁEK, 20 stycznia 2020
06:30 +Alicja Agafonow
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Czesława 

i rodziny
08:00 +Henryk Buchowski (5 mc)

08:00 +Ireneusz Jabłoński (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Henryk Buchowski
17:30 +Tadeusz Sapiega
WTOREK, 21 stycznia 2020
06:30 
08:00 +Helena +Romuald Wołągiewicz
08:00 +Paulina +Stanisław +Aleksander Małkiński
08:00 +Stanisława +Wincenty +Witold Pachutko
17:30 +Bernardyna Karłowicz (8 rocz) +Lucjan
ŚRODA, 22 stycznia 2020
06:30 
08:00 +Iwona Bielawska-Turowicz (9 rocz)
17:30 +Piotr Rogucki
17:30 Rocznica Powstania Styczniowego
CZWARTEK, 23 stycznia 2020
06:30 
08:00 +Jan Jabłoński (2 rocz)
17:30 +Mariusz Waluś (9 mc)
PIĄTEK, 24 stycznia 2020
06:30 
08:00 +Dariusz Sapiega (11mc)
08:00 +Anna Janczulewicz
08:00 +Halina Tympalska (11mc)
17:30 
SOBOTA, 25 stycznia 2020
06:30 +Zdzisław +Marianna +Edward Olejniczak
08:00 +Jan +Anna Niewulis
08:00 +Jan Jakubowicz (30 rocz)
08:00 +Adam Lademann (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga Miszkiel (8 rocz) +Feliks +Henryk 

+Leszek +Roman Miszkiel
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 26 stycznia 2020
07:00 +Leonard (12 rocz) +Leokadia z r Basiewiczów, 

Kłaczkowskich +Scholastyka Myszczyńska
08:30 +Stanisław i z r. Adamowiczów
10:00 +Marianna Milewska (5 rocz)
11:30 Za parafian
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Czesława 

Moroza w 84 rocz. urodz. i dla rodziny
13:00 LT:  Za grupę modlitewną św. Kazimierza w 

Sejnach
17:30 +Franciszek +Bolesław z r Szarejków, Przekop-

skich i Żyndów
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, 

że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres 
zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta 
Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się 
z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa Boga Ojca o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie”.

2Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem 
i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W 

tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też 
włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy 
bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej 
i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. 

3Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa 
Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za 

głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą. 

4W piątek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie sięgnąć po Pismo 
Święte, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać 

Panu Bogu.

5W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześci-
jan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy 

wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. Nasza 
osobista komunia z Panem Bogiem musi przekładać się na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej 
wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.

6We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i 
módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do 

domu Ojca. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

7Nowenna do Matki Bożej, naszej Pani Sejneńskiej jest w każdą sobotę po wieczornej Mszy św. Zachę-
cam naszych Parafian, aby wypisywać na kartkach intencje: podziękowania, prośby, które są czytane i 

omadlane przed cudowną Figurą Matki Bożej. Budujmy w sobie i swoich rodzinach pobożność Maryjną, 
pamiętając, że Matka Boża prowadzi nas do swojego Syna, Ona zna drogę, uczy nas słuchać i wypełniać 
wolę Jezusa Chrystusa. Przez Maryję do Jezusa - oto droga chrześcijańskiego życia. 

8W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające w sobotę, 25 stycznia, prośmy o łaskę, aby Pan 
również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak Święty Paweł powin-

niśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, powinniśmy kroczyć odważnie 
po drogach wiary.

9W przyszłą niedzielę, 26 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych oraz Dzień Islamu. 
Prośmy tego dnia o właściwą opiekę dla wszystkich chorujących w świecie na tę nieuleczalną chorobę, 

a także o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 17 stycznia  – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, pustelnik, który do dziś znajduje 
naśladowców w praktykowaniu takiej drogi doskonałości chrześcijańskiej.

• 21 stycznia – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć 
na stadionie Domicjana około 305 roku.

• 22 stycznia - św. Wincenty Pallotti. żył na przełomie XVIII i XIX wieku, był duszpasterzem biedoty 
rzymskiej, założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów i Sióstr Pallotynek. Bardzo 
zależao mu na apostolstwie świeckich

• 24 stycznia – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron 
dziennikarzy i prasy katolickiej.
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Pod takim hasłem tradycyjnie Orszak Trzech Króli przeszedł w ulicami naszego miasta. Był zorganizo-
wany przez ks. Krzysztofa, który koordynował jego przebieg, przygotował dzieci i modzież z jasełkami. 
Królowie jechali na wspaniałych rumakach ze stadniny p. Raudonowiczów z Zaleskich. Wszyscy mieli na 
głowach korony królewskie, przypięte do wierzchnich ubrań znaczki tegorocznego Orszaku, a wielu było 
pięknie przebranych za postaci z otoczenia Pana Jezusa ze stajni betlejemskiej. Radość wielka.

To tytuł spektaklu teatralnego, którego byliśmy uczestnikami w ostatnią niedzielę adwentu. Scenariusz tej 
bardzo refleksyjnej sztuki wierszem napisał ks. Tomasz Sikorski, a wykonawcami była młodzież Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży z naszej Parafii i Zespół Uwielbienia „Effata”, który odpowiednim doborem 
piosenek doskonale wkomponował się w charakter tego wydarzenia. 

Cuda, cuda ogłaszają ...
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Karmiąca
Motyw Madonny Karmiącej jest znany w sztuce 

od czasów średniowiecza. Łacińska nazwa tego 
typu przedstawień to „Maria Lactans”. W interne-
cie znajdziemy dziesiątki pięknych i oryginalnych 
przedstawień Matki Bożej Karmiącej, zarówno w 
sztuce wschodniej jak i 
zachodniej. Co ciekawe 
do najoryginalniejszych 
należą te z końca śre-
dniowiecza, gdzie poka-
zanie karmiącej Matki 
Bożej z odsłoniętą pier-
sią było normalne i na-
turalne. Na marginesie 
naszych rozważań, śre-
dniowiecze szczególnie 
teraz przedstawiane jest 
jako zacofane, ciemne 
i wsteczne, co oczywi-
ście nie ma pokrycia w 
faktach. Wracając do 
tematów malarskich, 
najbardziej znanym i 
najczęściej kopiowa-
nym obrazem Ma-
donny Karmiącej jest 
obraz, którego autorem 
jest Andra Solari, pod 
tytułem: „Madonna z 
zieloną poduszką”, (ok. 
1507-10, Paryż, Luwr).
Nasze polskie ludowe 
wyobrażenia Madonny Karmiącej oparte są najpraw-
dopodobniej na dewocyjnym miedziorycie Pfeffela z 
pierwszej poł. XVIII w. O ile nieliczni bieglejsi mi-
strzowie cechowi powielali ten temat poprawnie, o tyle 
twórcy mniej zdolni nie radzili sobie ze stosunkowo 
trudnym układem kompozycyjnym. Z tej przyczyny 
mały Jezusek przedstawiany jest bez ruchu, spokojny, 
zwrócony twarzą w kierunku widza. Dzieciątko jest tu 
owinięte w pieluszki tak jak to robiono na Podbeski-
dziu ponad 100 lat temu. Spośród dwóch przedstawień 
z sejneńskiej galerii celowo wybrałem bardziej ludowy, 
malowany prościej ale zarazem szczery w wymowie. 

Pamiętajmy, że na polskiej wsi ścierały się różne wy-
obrażenia Matki Bożej, nie będące ze sobą w sprzecz-
ności. Matka Boska w ludowym folklorze to zarówno 
królowa nieba i ziemi, Matka wszystkich ludzi ale i 
zwyczajna kobieta, czuła matka a nawet przezorna 

gospodyni. W znanych 
legendach, pieśniach i 
pastorałkach ludowych 
Matka Boża zajmuje się 
uprawą lnu, tkaniem, 
pielęgnuje kwiaty, go-
tuje, kąpie Dzieciątko, 
uczestniczy w żniwach i 
dożynkach a nawet ucie-
kając przed Herodem 
spotyka w górach zbój-
ników. We wszystkich 
tych przekazach Maryja 
jest przedstawiana jako 
osoba najbliższa bosko-
ści, posiadająca wszelkie 
jej cechy, a równocześnie 
bardzo ludzka, zwyczaj-
na. Tak właśnie pragnęli 
Ją widzieć twórcy folklo-
rystycznych przekazów, 
jako istotę z nieba bliską 
człowiekowi, łaskawą i 
dobrą. Matka Boża 
to również opiekunka 
domostw. W każdym 
domu powinien znaleźć 

się obraz Matki Bożej Karmiącej, bo Ona chroniła 
od głodu. Mówiono, że mieszkańcom domu, w któ-
rym jest czczony obraz Matki Bożej Karmiącej nigdy 
nie zabraknie chleba. Z tego powodu bardzo często 
nowożeńcom darowano taki właśnie obraz. Warto 
więc spróbować spojrzeć na te nieporadne malarsko 
obrazy, oczami naszych pradziadów z XIX w. a wtedy 
odsłonią one całe bogactwo naszej kultury, z której 
przecież wyrośliśmy.
 
  Marcin Błaszczyk


