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Ja się na to urodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie» (J 18, 37). Kiedy Piłat 
w czasie sądu zapytał Jezusa, czy jest królem, usłyszał naprzód odpowiedź: «Królestwo moje nie jest z 

tego świata». Kiedy zaś rzymski namiestnik ponowił pytanie w słowach: «A więc Ty jesteś królem? », usłyszał 
w odpowiedzi: «Ty powiadasz, że Ja jestem królem» (por. (J 18, 33 – 37). Rozmowa powyższa pozwala nam 
nawiązać do katechezy, której tematem było orędzie o królestwie Bożym. Równocześnie zaś rozmowa 
ta, w zapisie Ewangelii Janowej, otwiera przed nami inny jeszcze wymiar, inny aspekt Chrystusowego 
posłannictwa. Wskazują 
na to słowa «dać świa-
dectwo prawdzie». Chry-
stus jest królem, «przyszedł 
bowiem na świat , aby dać 
świadectwo prawdzie». I 
dodaje: «każdy, kto jest z 
prawdy, słucha mojego 
głosu» (J 18, 37).
Odpowiedź ta otwiera zu-
pełnie zasadnicze horyzonty, zarówno jako określenie własnego posłannictwa ze strony Chrystusa, jak 
też od strony powołania człowieka, a w szczególności powołania człowieka w Chrystusie. 
Powyższe słowa wypowiedziane do Piłata, Jezus z Nazaretu uwydatnia to, co było istotne w całym Jego 
nauczaniu i przepowiadaniu. Równocześnie niejako uprzedza to, co stanie się istotną wymową wyda-
rzenia paschalnego: Jego krzyża i zmartwychwstania.
Jeżeli chodzi o nauczanie Jezusa, to czyż nawet Jego przeciwnicy nie wyrazili na swój sposób jego 
podstawowego znaczenia, gdy mówili: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny… drogi Bożej w 
prawdzie nauczasz» (Mk 12, 14). Jezus był więc Nauczycielem «drogi Bożej», a wyraźnie to było uważane 
już w najdawniejszych czasach w Biblii i innych źródłach na oznaczenie doktryny religijnej i zbawczej.

 PRZYSZEDŁEM, ABY DAĆ ŚWIADECTWO PRAWDZIE 

WIERZĘ ...

 

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)

25 stycznia Mk 1,14-20        Św. Pawle, nawrócony dotknięciem łaski Bożej, oręduj za mną, 
abym na Jezusową łaskę był zawsze otwarty. Wyproś mi światłe oczy i czuwające serce.
29 stycznia Mk 4,21-25       Św. Anielo Merici, chcę tak jak ty, nieść światło Chrystusa do 
ludzi zagubionych i pogrążonych w grzechach. Wyproś mi postawę hojności i wielko-
duszności, której sam często oczekuję od innych względem siebie. Spraw, abym kochał 
bez oglądania się na korzyści.
31 stycznia Mk 4,35-41       Św. Janie Bosko, apostole młodzieży i wybitny pedagogu, naucz 
mnie usuwać z serca strach przed porażką, naucz mnie zaufania Bogu i bezkompromi-
sowej walki z tymi, którzy usiłują niszczyć drugiego człowieka poprzez propagowanie 
rozwiązłości, nazywanie zła dobrem i psucie obyczajów.

 (z książki Jana Pawła II Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela)
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Gdy Jezus po-
słyszał, że Jan 

został uwięziony, 
usunął się do Galilei. 
Opuścił jednak Na-

zaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jezio-
rem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak 
miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia 
Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, 
Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w 
ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom 
cienistej krainy śmierci wzeszło światło» Odtąd 
począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Wszystko co dzieje się w Galilei, po chrzcie Jano-
wym, gdy Jan został już uwięziony przez Hero-

da. Jezus opuszcza Nazaret, miasto swojej młodości 
i osiada w Kafarnaum, nad Jeziorem Galilejskim. Tam 
też znajduje pierwszych uczniów. Ewangelia dzi-
siejsza mówi o powołaniu Piotra i Andrzeja, a także 
Jana i Jakuba; usłyszawszy Chrystusowe wezwanie, 
natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. Tak 
więc Jezus nie jest już sam. Są z Nim pierwsi ucznio-
wie, z którymi obchodzi całą Galileę, nauczając w 
synagogach. Wszędzie głosi Ewangelię o królestwie 
i leczy wszystkie choroby i słabości wśród ludu.    
(Homilia 21 I 1996)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA III ZWYKŁA – 26 stycznia 2020

NIEDZIELA IV ZWYKŁA - 2 lutego 2020
święto ofiarowania pańskiego

Łk 2, 22-40 Mt 4, 12-23

Gdy upłynęły dni 
oczyszczenia Ma-

ryi według Prawa Moj-
żeszowego, rodzice 
przynieśli Jezusa do 
Jerozolimy, aby Go 

przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w 
Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci 
męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również 
złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode 
gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. 
Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wycze-
kiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał 
na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy 
śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za 
natchnieniem więc Ducha przyszedł do świąty-
ni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby 
postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął 
Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o 
Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, 
według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich 
narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę 
ludu Twego, Izraela».

REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Chrystus jest światłem ludzkiego życia: rozprasza 
jego mroki, rozwija jego tajemnice, odpowia-

da na pytania podstawowe a ostateczne zarazem, 
nadaje życiu sens i przekonuje człowieka o jego 
wielkiej godności. Żyjemy w Chrystusie światłem 
Ofiarowania. O, jakże wiele może małe ludzkie serce, 
gdy pozwoli przeniknąć się Światłu Chrystusa – i 
stanie się świątynią ofiarowania! Chryste z jerozolim-
skiej świątyni! Odnów nas wszystkich w tajemnicy 
Twego ofiarowania – i pozwól, za pośrednictwem 
Twej Matki, wytrwale podążać do Tego, który „miesz-
ka w nieprzystępnej światłości”.    (Homilia 2 II 1982)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 26 stycznia
Słowo Boże: Iz 8,23-9,3; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Światowy Dzień Trędowatych
PONIEDZIAŁEK, 27 stycznia Wsp. św. Anieli Merici
Słowo Boże: 2Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30
WTOREK, 28 stycznia Wsp. św. Tomasza z Akwinu
Słowo Boże: 1Sm 1,9-20; Mk 1,21-28
ŚRODA, 29 stycznia 2020 Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 7,4-17; Mk 4,1-20
CZWARTEK, 30 stycznia 2020 Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 7,18-19.24-29; Mk 4,21-25
PIĄTEK, 31 stycznia 2020 Wsp. św. Jana Bosko
Słowo Boże: 2Sm 11,1-17.27; Mk 4,26-34
SOBOTA, 1 lutego 2020 Dzień powszedni 
Słowo Boże: 2Sm 12,1-7.10-17; Mk 4,35-41
Pierwsza sobota miesiąca - Niepokalane Serce NMP
NIEDZIELA, OFIAROWANIE PAŃSKIE, 2 lutego

Za imigrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemyt-
ników, aby ich wołanie o pomoc było słyszane i brane pod uwagę.

Papieskie Intencje Modlitwy – luty 2020

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (36)

Przeniesienie do kaplicy Matki Boskiej Sejneńskiej  1882 
Figura zawsze stanowiła wystrój ołtarza głównego, zarówno pierwszego – drewnianego kościółka, kościoła 
klasztornego, katedry sejneńskiej – do 1882 roku. W latach 1872–1893 biskupem diecezji sejneńskiej był  Piotr 
Lubicz Wierzbowski, miał gorącą miłość do Matki Boskiej Sejneńskiej i Jej szeroko rozpowszechnionej czci, za 
doznane łaski.
W roku 1881 zbudował kaplicę z wejściem od prawej bocznej nawy kościoła o wymiarach 11 x 7 m. Kaplica 
została wyposażona w jednokondygnacyjny, trójosiowy, murowany ołtarz w stylu renesansu. W polu ołtarza 
zbudowano wnękę, do której roku 1882 przeniesiono figurę Matki Boskiej Sejneńskiej. Górna kondygnacja 
ołtarza została ozdobiona obrazem św. Jerzego zabijającego smoka. To obraz, który od 1602 roku, zawsze 
towarzyszy cudownej figurze Matki Boskiej, Pani Sejneńskiej.
 
Podróż do Warszawy  1930 – renowacja 
Ks. prałat Wincenty Astasiewicz - proboszcz parafii w latach 1925–1946, dziekan dekanatu, Prepozyt Kapi-
tuły Kolegiackiej Sejneńskiej, jesienią 1930 roku przewiózł figurę Matki Boskiej do Warszawy i oddał w ręce 
wytrawnych fachowców, zamiłowanych w sztuce kościelnej: artystę rzeźbiarza Fr. Sidorowicza, inżyniera Z. 
Węgrzyńskiego i malarza, profesora M. Gryczyńskiego. 
Był to pierwszy szczegółowy przegląd stanu figury. Nie wiemy, czy w czasie zakładania srebrnych blach sukienki 
w 1720 roku wykonano jakieś uzupełnienia braków zewnętrznych elementów figury. 
Zdjęto z figury srebrne blachy sukienki, zdjęto pokłady farb i gipsu. Wewnątrz malowane na połach płaszcza 
27 postaci zachowały się w całości. Trójca Święta wymagała gruntownego oczyszczenia i odnowienia. Uzu-
pełniono brakujące szczegóły, zakonserwowano figurę, pokryto farbami i złoceniami, zachowując wszystkie 
szczegóły, odnowiono korony. Prace konserwatorskie trwały całą zimę. Figura powróciła do kolegiaty sejneńskiej 
na swoje miejsce, w nowym wizerunku -  tronującej Matki Boskiej, Pani Sejneńskiej.          Eugeniusz Klimaniec

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

PANI SEJNEŃSKIEJ PODRÓŻE – te małe i duże (3)  

Słowo Boże: Ml 3,1-4; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40
Święto Matki Boskiej Gromnicznej
PONIEDZIAŁEK, 3 lutego Wsp. św. Błażeja męcz
Słowo Boże: 2Sm 15,13-14.30.16,5-13; Mk 5,1-20
WTOREK, 4 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 18,9-10.24-19,3; Mk 5,21-43
ŚRODA, 5 lutego Wsp. św. Agaty, dz i męcz
Słowo Boże: 2Sm 24,2.9-17; Mk 6,1-6
CZWARTEK, 6 stycznia Wsp. św. Pawła Miki i 
Towarzyszy męcz.
Słowo Boże: 1Krl 2,1-4.10-12; Mk 6,7-13
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 7 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 47,2-11; Mk 6,14-29
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 8 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 3,4-13; Mk 6,30-34
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Adoracja 40-godzinna 
Najśw. Sakramentu

Adoracja jest oddawaniem najgłębszej czci Obecności Bożej i zarazem głębokim aktem dziękczy-
nienia, jakie składamy Ojcu za to, że w swoim Synu nawiedził i odkupił swój lud. Jak czytamy w 

Piśmie Świętym, Jezus spędzał całe noce na modlitwie, zwłaszcza wtedy, gdy miał podjąć ważne de-
cyzje. Chrześcijanie, naśladując Chrystusa, przyjmują podczas adoracji postawę dziecięcej ufności oraz 
otwierają swoje serca i dłonie, aby przyjąć dar od Boga i podziękować Mu za Jego dobrodziejstwa Przez 
adorację rozumiemy cześć oddawaną Panu Jezusowi obecnemu pod postacią Chleba eucharystycznego. 
Uroczystą formą adoracji jest wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji i towarzyszące 
temu ceremonie. Szczególnymi zaś formami adoracji są: Nabożeństwo czterdziestogodzinne i tzw. 
adoracja wieczysta.
W rozpoczętym roku duszpasterskim, którego tematem jest Eucharystia i zgłębienie Wielkiej Tajemnicy 
Wieczernika, tajemnicy naszej wiary, chcemy ożywić życie duchowe naszej parafii. Jedną z propozycji jest 
odkrycie na nowo znaczenia adoracji Najświętszego Sakramentu przez tzw. Nabożeństwo 40-godzinne. 
Zazwyczaj nabożeństwo to odbywa się raz w roku, w stałym terminie. Nasza Parafia ma wyznaczony 
termin adoracji 40-to godzinnej 16-18 sierpnia. Celem tej adoracji jest pogłębienie zjednoczenia z Chry-
stusem całej wspólnoty wierzących, która gromadzi się w kościele, gdzie sprawuje się i przechowuje 
Najświętszy Sakrament. Ma to prowadzić do pełniejszego uczestnictwa w celebracji Eucharystycznej. 
Dlatego głównym akcentem wystawienia Najświętszego Sakramentu w nabożeństwie 40-godzinnym, 
powinna być uroczysta Msza św. na rozpoczęcie i zakończenie adoracji.
Eucharystia, pojęta, jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako jej pokarm du-
chowy, jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada. Adoracja Najświętszego Sakramentu staje się 
niewyczerpanym źródłem świętości. Ojciec Święty Benedykt XVI naucza: „Świętość zawsze miała swoje 
centrum w sakramencie Eucharystii. Dlatego jest rzeczą konieczną by w Kościele naprawdę wierzono 
w tę najświętszą tajemnicę, by ją pobożnie sprawowano i by była ona przeżywana intensywnie. Cele-
bracja i adoracja Eucharystii pozwala przybliżyć się do miłości Boga i przylgnąć do niej osobiście, aż 
do zjednoczenia z umiłowanym Panem.”
Dawniej nabożeństwo czterdziestogodzinne najczęściej służyło jako wprowadzenie do Wielkiego Postu. 
W dzisiejszych czasach jednak mówi się nie tyle o czterdziestogodzinnym nabożeństwie, co o dłuższej 
adoracji, bez określania czasu jej trwania. Termin, 40-godzinne nabożeństwo, zachował się jednak w 
praktyce duszpasterskiej. Czterdziestogodzinne nabożeństwo to trwająca nieprzerwanie 40 godzin 
lub trzy dni z przerwami nocnymi adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Soborze Watykańskim II 
podtrzymano 40-godzinne nabożeństwo. Dokumenty liturgiczne mówią: „Zaleca się, ażeby w tych 
kościołach i kaplicach, które mają zezwolenie na przechowywanie Najświętszej Eucharystii organizo-
wano corocznie uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu przez odpowiedni czas, choćby z 
przerwami, aby miejscowa wspólnota głębiej rozważała i adorowała tajemnicę eucharystyczną. Jednakże 
tego rodzaju wystawienie ma być tylko wtedy, gdy przewiduje się odpowiedni udział wiernych i przy 
zachowaniu ustanowionych norm”.
Nabożeństwo to polega na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wy-
stawionym Najświętszym Sakramentem. Adoracja trwa 40 godzin przede wszystkim dla upamiętnienia 
czasu, jaki według tradycji ciało Zbawiciela było złożone w grobie. Liczba 40 jest też często wymieniana 
w Biblii i zawsze oznacza święty czas: przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 
40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi błąkali się na pustyni przez 40 lat...
Tak więc chcemy i w naszej wspólnocie parafialnej pielęgnować na nowo tę uświęconą tradycję ado-
racji czterdziestogodzinnej i pielęgnować ją corocznie 16-18 sierpnia przez całe dni. Bliżej tego czasu 
podamy szczegółowy porządek adoracji.
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Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego 
pojawiła się w samą porę. Ten, który prze-

prowadził Naród Polski przez „morze czerwone” 
komunizmu, jest dla nas nadzieją, która zawieść 
nie może. Jest naszą mocą i wzorem działania 
wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań cy-
wilizacyjnych. Jest naszą nadzieją na powrót do 
normalności. Trzydzieści lat procesu beatyfika-
cyjnego nie było czasem straconym, ani nazbyt 
długim. Ten czas był w sam raz.
Błogosławiony Prymas Tysiąclecia zjawia się 
pośród nas niejako po raz drugi – na kolejnym 
zakręcie historii Polski. Teraz potrzebujemy go 
najbardziej. Ufamy że jak ongiś w Komańczy – 
„wymyśli” nowe Śluby Narodu Polskiego i przy-
wiedzie wszystkich Polaków na Jasną Górę po 
pomoc do naszej Matki, która nigdy nie opuszcza 
tych, którzy się do Niej uciekają, pomocy wzy-
wają, o przyczynę proszą.
Przesłanie Ślubów Jasnogórskich jest jedno-
znaczne i ponadczasowe. Jest „skrojone” na czasy, 
w których żyjemy. Potrzebny jest nam błogo-
sławiony Prymas Tysiąclecia, który jak biblijny 
Mojżesz poprowadzi nas „do wiecznej Ojczy-
zny”. Jego łaska pasterska otworzy nam nawet 
z martwej skały na pustyni źródło wody żywej, 
uczyni bezpiecznym przejście przez wzburzone 
fale ideologicznych mórz i oceanów. 

PRYMAS TYSIĄCLECIA             

Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński głosi kazanie w czasie Koronacji 
Cudownej Figury Matki Boskiej Sejneńskiej - 7 września 1975 r.

Wielka Boga – Człowiek Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo, Królowo świata i Polski Królowo… Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem 
Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego…
Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego 
dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli 
śmierć zadać bezbronnym… Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby 
przy nim życie polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać 
w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode po-
kolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską… Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, 
aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku…
Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i 
przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.
Z uroczystego odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego napisanych przez Prymasa Tysiąclecia w 1956 roku w Komańczy. O Ślubach tych Ksiądz Prymas 
napisał w Komańczy: „Zapaliłem Wam pochodnię Jasnogórskich Ślubów na górach wysokich osobno (...). Powstały one wśród gór, w odosobnieniu mego więzienia (...). 
Ogromny program pracy w nich zawarty, nie tylko w górach jest zrodzony, ale w górę prowadzi. (...). Mamy przecież podnieść całą Polskę wzwyż! Musimy mówić naszemu 
Narodowi: Sursum corda! W górę serca!...”.

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 26 VIII 1956
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PRYMAS TYSIĄCLECIA             
Niedziela 

Słowa Bożego 

Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński głosi kazanie w czasie Koronacji 
Cudownej Figury Matki Boskiej Sejneńskiej - 7 września 1975 r.

We wrześniu 2019 r. papież Franciszek ogło-
sił list apostolski ustanawiający Trzecią 

Niedzielę Okresu Zwykłego – Niedzielą Słowa 
Bożego. Ojciec Święty zachęca do uroczystego 
świętowania tego dnia, do codziennego czyta-
nia Pisma Świętego i szukania w nim skarbów 
słowa Bożego dla naszego życia. W liście papież 
Franciszek pisał, że nie możemy czytać Biblii tak 
jak każdej innej książki: „Ponieważ wiara rodzi się 
ze słuchania, a słuchanie jest skondensowane na 
słowie Chrystusa, zaproszenie, które rodzi się w 
tej relacji, staje się pilne i ważne, tak że wierzący 
muszą przeznaczyć czas na słuchanie Słowa Pana 
zarówno w działaniu liturgicznym, jak i modlitwie 
oraz refleksji osobistej”.
To „słuchanie Słowa Pana” zawiera w sobie prośbę 
do Ducha Świętego, który natchnął pismo Świę-
te, aby natchnął życie w słowa, które czytamy. 
Oznacza uciszenie wszystkich innych głosów w 
naszych myślach, a także niepokoju naszego ser-
ca, aby otworzyć się na głos Boga, który do nas 
mówi. Jak pisał papież Franciszek, bez działania 
Ducha Świętego „ryzyko zamknięcia się w obrębie 
samego tekstu pisanego byłoby zawsze wysokie”. 
Jeśli natomiast rozważany słowo Boże na modli-
twie, „Duch Święty przekształca Pismo święte w 
żywe Słowo Boże, przeżywane i przekazywane w 
wierze swego świętego ludu”.
Czytając Biblię czujemy się czasami tak, jakbyśmy 
próbowali złamać jakiś tajny szyfr. Nie zawsze 
łatwo jest zrozumieć to, co próbowali nam prze-
kazać Ewangeliści, św. Paweł czy inni autorzy. Tak 
więc, po pierwsze, za każdym razem, gdy otwie-
ramy Biblię, wzywajmy Ducha Świętego. Że może 
przemienić to, co na pierwszy rzut oka wydaje się 
nam tajemnicze, w jasny i zrozumiały fragment, 
który przemówi do naszych serc. Po drugie, posta-
rajmy się o Pismo święte z przypisami oraz o dobry 
komentarz biblijny. Są to niezastąpione pomoce, 
które pomogę zrozumieć historię, kontekst i gatu-
nek literacki czytanej księgi. Można dołączyć do 
kręgu biblijnego lub studiować Biblię w rodzinie 
czy gronie przyjaciół. Po trzecie, wyróbmy sobie 
nawyk regularnej modlitwy Pismem Świętym, 
bądźmy wytrwali. 
Nie zniechęcajmy się, jeśli nie zawsze zrozumiemy 
to , co czytamy. Prośmy wciąż o pomoc Ducha 
Świętego z wiarą, że On będzie objawiać mnie 
i tobie tajemnice królestwa. Znajdźmy czas, by 
dziękować Duchowi Świętemu za to, że otwiera 
mnie i tobie serce i umysł na słowo Boga. _Irena_

Wielka Boga – Człowiek Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo, Królowo świata i Polski Królowo… Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem 
Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego…
Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego 
dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli 
śmierć zadać bezbronnym… Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby 
przy nim życie polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać 
w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode po-
kolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską… Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, 
aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku…
Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i 
przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.
Z uroczystego odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego napisanych przez Prymasa Tysiąclecia w 1956 roku w Komańczy. O Ślubach tych Ksiądz Prymas 
napisał w Komańczy: „Zapaliłem Wam pochodnię Jasnogórskich Ślubów na górach wysokich osobno (...). Powstały one wśród gór, w odosobnieniu mego więzienia (...). 
Ogromny program pracy w nich zawarty, nie tylko w górach jest zrodzony, ale w górę prowadzi. (...). Mamy przecież podnieść całą Polskę wzwyż! Musimy mówić naszemu 
Narodowi: Sursum corda! W górę serca!...”.

Naród, który kończy jedno tysiąclecie i zaczyna 
drugie, musi wspierać się na takich jak Prymas 
Tysiąclecia – błogosławionych i świętych. Oni 
stanowią o jego sile, mądrości i przetrwaniu. 
Prymas z wysokości Nieba będzie nas w tym 
wspierał, modlił się za nasz Naród i naszą Oj-
czyznę, za wszystkich swoich braci i siostry, 
zwłaszcza za tych odwróconych od Boga i Jego 
Matki. Będzie się modlił za nas wszystkich, byśmy 
zawsze służyli Narodowi i Ojczyźnie, byśmy nie 
pluli Polsce w twarz i nie zohydzali wobec innych 
narodów. Będzie też wspierał nas wierzących, 
abyśmy swego chrześcijaństwa nie chowali po 
domach i kościelnych kruchtach, byśmy nieśli je 
na ulice naszych miast, do miejsc pracy i wypo-
czynku. Błogosławiony Prymas Tysiąclecia jest 
nam bardzo potrzebny.

Dziękujemy Ci, Boże, za beatyfikację Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, za zesłanie go nam 
do Wieczernika Polskiego, na ołtarze naszej 
Ojczyzny – teraz, w tym czasie. Dzisiaj bardzo 
potrzebujemy  jego słów, jego rad, jego wiary 
i miłości. Potrzebujemy jego autorytetu. Wie-
rzymy, że znajdzie posłuch w naszym Narodzie.

  O. Ignacy Kosmana OFMConv

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 26 VIII 1956
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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

12/01/2020 Kaja Żeladonis
     Marcelina Czeszkiewicz

Odeszli do wieczności:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UMaria Radzewicz, Sejny 
 (l. 81)  zm. 04/01/2020
UAniela Skrypko, Sejny 
 (l. 95)  zm. 11/01/2020
UPiotr Rydzewski,  Zaleskie  
 (l. 70)  zm. 15/01/2020
UKarol Jarzębowicz,  Gryszkańce  
 (l. 46)  zm. 15/01/2020
URadosław Brzeziński,  Łumbie (l. 37)  zm. 20/01/2020

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Sidor Stanisław,Marynowo
Januszko Józef,Radziucie
Ogurkis Grażyna Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Ks. Zdanis Romuald,Poniewież 
Ryba Magdalena Dominik, 
Iwaszewscy Halina Tadeusz,Sejny, Targowa 
Ignatowicz Stanisława,Sejny, Łąkowa
Łostowski Przemysław,Łumbie
Węgrzyk Małgorzata Dominik,Sejny, 1 Maja
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Zofia Ryszard,Skustele 
Skrypko Stanisława Olgierd,Sejny, Wojska Polskiego
Jankowska Anna,Sejny, Konarskiego
Fidrych Ryszarda,Sejny, Wojska Polskiego
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Budowicz/ Wiżlańska Elżbieta Tomasz,Krasnogruda 
Gniazdowscy Barbara Marcin,Łumbie
Mikołajczyk Leokadia Henryk,Sejny, Elektryczna
Buchowscy Daniela Witold,Sejny, Grodzińskiego
Fiedorowicz Halina Jan,Sejny, Emilii Plater
Dochód Dorota Andrzej,Sejny, Grodzińskiego
Zdancewicz Katarzyna,Sejny, Konarskiego
Sikorska Janina,Sejny, Konarskiego
Andruczyk Maria,Sejny, Zawadzkiego
Milewska Weronika,Sejny, Łąkowa
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Kalwejt Halina,Sejny, Słowackiego
Daniłowicz Zofia,Sejny, Wojska Polskiego
Chowaniec Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Jurkiewicz Saturnina Czesław,Radziuszki
Pokutko Teresa Eugeniusz,Sejny, Konarskiego
Wydra Janina Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Koneszko Henryka Czesław,Sejny, Emilii Plater
Gołębiewscy Wincenta Benedykt,Sejny, Woj Pol
Kulikowska Halina,Sejny, Zawadzkiego
Keller Anna,Sejny, Zawadzkiego
Berezecka Maria,Sejny, Konarskiego
Andrulewicz Marianna Kazimierz,Sejny, Strażacka
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Rytelewska Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Zianowicz Salomea Edmund,Sejny, Rittlera 
Przeborowscy Magdalena Artur,Posejny
Mielech Józefa,Sejny, Żwirki i Wigury 
Skupscy Biruta Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Siecheń Jolanta Zenon,Giżycko 

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
Roku Pańskim 2019: 
Jasińska Łucja,Sejny, Konarskiego
Stylińscy Alicja Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Berezecka Danuta,Sejny, Konarskiego
Andrulewicz Marianna Kazimierz,Sejny, Strażacka
Żegarska Jadwiga,Sejny, Piłsudskiego
Kobeldis Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Maksimowicz Bolesława,Posejny
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Król Cecylia,Boguszów-Gorce, Reja
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego
Bender Zita,Sejny, Wojska Polskiego
Buczyńska Czesława,Sejny, Wojska Polskiego
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Klucznik Anna Jan,Nowosady
Witkowska Helena,Sejny, Młynarska
Trusiło Piotr,Suwałki, Lityńskiego
Paciukanis Romualda Stanisław,Sejny, Wileńska
Fiedorowicz Marianna,Sejny, Parkowa
Orłowska-Marczulin Anna,Gdańsk, Mściwoja II 
Czyżewscy Małgorzata Krzysztof,Krasnogruda
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
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INTENCJE MSZALNE  26.01 - 09.02.2020
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 26 stycznia 2020
07:00 +Leonard (12 rocz) +Leokadia z r Basiewiczów, 

Kłaczkowskich +Scholastyka Myszczyńska
07:00 +Karol Jarzębowicz
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
KRASNOWO 12.00 O błog. Boże dla Adeli 
 i za śp. Ryszarda (28 rocz.)
13:00 LT:  Za grupę modlitewną św. Kazimierza
17:30 +Franciszek +Bolesław z r Szarejków, Przekop-

skich i Żyndów
PONIEDZIAŁEK, 27 stycznia 2020
06:30 
08:00 O błog. Boże, opiekę MB, zdrowie i wyprowa-

dzenie z trudnej sytuacji dla Gabrieli
08:00 +Witold Gilis
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i 

Krzysztofa Ludorf w 30 rocz ślubu i dla rodziny
WTOREK, 28 stycznia 2020
06:30 +Helena Koneszko (4 rocz.)
08:00 +Marianna Tomczyk (4 rocz)
08:00 +Bernard Kobeldis (6 mc)
08:00 +Antoni Graużulewicz (9 rocz)
17:30 +Barbara Strękowska (2 mc)
ŚRODA, 29 stycznia 2020
06:30 
08:00 +Renata Wojnowska (7 mc)
08:00 +Władysław Derdzikowski (24 rocz.) 
 +Piotr Matusiewicz (1 rocz.)
17:30 +Franciszek (19 rocz.) +Elżbieta +Witold +Paweł
CZWARTEK, 30 stycznia 2020
06:30 
08:00 +Jadwiga Marciszewska (2 rocz)
17:30 +Maryla Rosińska (1 rocz)
17:30 +Edwin Miszkiel (27 rocz)
PIĄTEK, 31 stycznia 2020
06:30 +Stanisław (2 rocz.)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jurkiewi-

czów i w gospodarstwie
08:00 +Klemens Misiukanis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef +Joanna +Stanisław +Renata Jagłowscy 

i z r. Czarniewskich
17:30 +Stanisław Jurkiewicz (1 rocz.)
SOBOTA, 1 lutego 2020 pierwsza miesiąca
06:30 +Irena Skupska (gr)
08:00 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Józef Łostowski (1 rocz)
17:30 +Wacław (53 rocz) +Natalia(24 rocz) 
 z r. Kozakiewiczów
17:30 +Józef +Władysława Czernialis
NIEDZIELA, 2 lutego 2020
Święto Ofiarowania Pańskiego
07:00 +Stanisław Motuk (gr)
07:00 +Anna Modzelewska (1 rocz)
08:30 +Jerzy Sikorski (1 rocz.)

10:00 +Helena +Wacław +Stanisław i z r. Koneszko
10:00 +Stanisława Strękowska (10 mc)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Irena Skupska (gr)
13:00 LT: +Jan Buraczewski +Genowefa +Stanisław
17:30 +Tadeusz  Domel (13 rocz)
PONIEDZIAŁEK, 3 lutego 2020
06:30 +Irena Skupska (gr)
08:00 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Czesław Buchowski (19 rocz) i rodzice
08:00 +Józef +Władysława Walukiewicz i z r. Tomkie-

wiczów
17:30 +Jadwiga Olsztyn (8 mc)
WTOREK, 4 lutego 2020
06:30 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Irena Skupska (gr)
08:00 +Tomasz Moniuszko (9mc)
08:00 +Stanisław Jurkiewicz (5mc)
17:30 +Andrzej Sikorski (11mc)
17:30 +Grzegorz Luto (5 rocz)
ŚRODA, 5 lutego 2020
06:30 +Irena Skupska (gr)
08:00 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Szymon Mazalewski
17:30 +Emilia Wowak
17:30 +Nadzieja +Wincenty i z r. Danielczyków
CZWARTEK, 6 lutego 2020 pierwszy miesiąca
06:30 +Janina Małkińska (8mc)
08:00 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Irena Skupska (gr)
08:00 +Piotr Skrypko
08:00 +Bolesław Malinowski (35 rocz)
17:30 +Rafał Rupiński (10 rocz)
PIĄTEK, 7 lutego 2020 pierwszy miesiąca
06:30 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Czesława (16 rocz) i z r. Wowaków i Łejmelów
08:00 +Romuald Wołągiewicz
KRASNOWO: +Irena Skupska (gr)
16:00 +Jan Milewski (2mc)
17:30 +Regina Ziniewicz (4mc)
17:30 +Tadeusz Przeborowski (m-c od pogrzebu)
SOBOTA, 8 lutego 2020
06:30 +Irena Skupska (gr)
06:30 +Tadeusz Tydman
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Józefa 
 i dla rodz. Gryguciów
08:00 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Romuald +Helena Benczyk
08:00 +Stefan Dąbrowski (1 rocz)
17:30 +Jan Czeropski
17:30 +Kazimierz Franiak (1 rocz)
17:30 +Witold (22 rtocz.) +Elżbieta 
 +Franciszek +Paweł
NIEDZIELA  V ZWYKŁA,9 lutego 2020
07:00 +Weronika Okulanis (55 rocz)
08:30 +Stanisława (12 rocz) +Wacław (11 rocz) 
 i  z r. Adamowiczów
08:30 +Stanisław i z r. Madejskich i Grzywaczów
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejsza, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trę-

dowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc 
pomóc chorym na trąd, aby byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi 
opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami.

Dziś przypada też Dzień Islamu – prośmy Trójjedynego Boga – Pana wszystkich narodów, o światło Ducha 
Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, choćby przez pamięć o naszym 

wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. To szczególny dzień, kiedy czcimy Matkę Najświętszą 
i powierzamy Jej Niepokalanemu Sercu całą naszą codzienność. Serdecznie zapraszam do licznego 

udziału w wieczornej Eucharystii oraz pierwszosobotnim nabożeństwie: medytacji i różańcu.

W  pierwszą niedzielę lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w 
naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele 

pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do świątyni jerozolimskiej. Niekiedy dzień 
ten nazywano także świętem Symeona. Jak pamiętamy z kart Ewangelii, Maryja złożyła Dzieciątko w ręce 
świątobliwego starca Symeona. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V wieku i łączono je z procesją 
ze świecami. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj błogosławienia w tym dniu świec. Święto Ofiarowania 
Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata. Przyniesiona przez nas świeca ma przypominać, że 
Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia. 

W wydarzeniu Ofiarowania Pańskiego wyjątkowa jest też obecność starców Symeona i Anny. Dlatego 
dziś modlimy się w intencji ludzi w podeszłym wieku. Sędziwi Symeon i Anna pokazują nam, że u 

schyłku życia można dostrzec sprawy, których nie dostrzegają inni. Są oni także niezrównanymi nauczy-
cielami trudnej i zapomnianej umiejętności przygotowania się do odejścia z tego świata.

W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzimy ustanowiony przez Św. Jana 
Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały 

swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy 
też o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Niech 
nie zabraknie też wsparcia materialnego dla klasztorów klauzurowych i domów zakonnych.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar 
Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do służby Bożej w Kościele, także z naszej 

wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za 
grzechy nasze i całego świata. Z sakramentu pokuty będzie można skorzystać przed Mszami porannymi, a 
także po południu od 15.30. Msza św. dla dzieci i młodzieży o 16.00. Przed południem odwiedzimy chorych 
i starszych w domach. 

Już kolejny raz odbywa się zbiórka niepotrzebnego, czy zepsutego sprzętu elektronicznego i elektryczne-
go, AGD. Zbiórka trwać będzie do 12 lutego. Ten sprzęt należy dostarczyć do naszego klasztoru w godz. 

9.00 -15.00, a 12 lutego o 12.00 nastąpi zakończenie tej akcji. Owocem tej akcji będzie pomoc misjom w 
Afryce. Zachęcamy do skorzystania z tej okazji, aby pozbyć się niepotrzebnych rzeczy, a przy tym możemy 
pomóc sprawie misji.

10:00 +Witold (22 rocz) i z r. Koneszko i Bykowskich
10:00 +Stanisława (12 rocz.) +Wacław (11 rocz.) z r. 

Adamowiczów
11:30 Za parafian

KRASNOWO 12:00: +Irena Skupska (gr)
13:00 LT: +Anna +Antoni Skrypko
17:30 +Stanisław Motuk (gr)
17:30 +Zofia (11 rocz) +Grzegorz +Stanisław Tomkiel

KOLĘDA 2020, CZYLI ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE
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 zgłosić taką chęć w zakrystii.
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Tuż po świętach Bożego Narodzenia młodzież z naszej parafii wraz z Księdzem Tomaszem wyjechała na 
8-dniową pielgrzymkę do Medjugorie, miejsca w Bośni I Hercegowinie,  gdzie do dziś objawia się Matka 
Boża. W drodze do tego coraz bardziej znanego sanktuarium maryjnego zwiedziliśmy Zagrzeb, a wracając 
Split i Budapeszt. Będąc w Medjugorie zobaczyliśmy piekne wodospady położone niedaleko, byliśmy w 
Mostarze. Rozważając stacje drogi krzyżowej weszliśmy  na górę Kriżevac. Każdego drugiego dnia miesiąca 
Maryja objawia się Mirjanie, jednej z wizjonerek, mieliśmy okazje uczestniczyć w tych objawieniach. Każdy 
przeżył to na swój sposób. Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, mieliśmy możliwość skorzystania z 
sakramentu pokuty, a w sylwestra zorganizowano czuwanie noworoczne, na którym też byliśmy. Po nocnej 
Mszy spędzilismy czas na grach, zabawach, tańcach i śpiewach w naszym pensjonacie. Cała pielgrzymka 
to byl bardzo owocny dla nas czas.

Medjugorie, Podbrdo - miejsce objawień Matki Bożej

Rozradowani uczestnicy z Pauliną, autorką krótkiej relacji i foto
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boża Kodeńska
Matka Boska Kodeńska zwana jest również Mat-
ką Bożą Guadalupe. Nazwa ta może powodować 
pewne nieporozumienia. Gdy wpiszemy w internecie 
taką nazwę zostaniemy najpewniej przekierowani do 
Meksyku, gdzie w 1531 roku miało miejsce objawienie 
Matki Bożej. Jest to naj-
starsze objawienie maryj-
ne oficjalnie uznane przez 
Kościół katolicki i związa-
ny z nim jest piękny obraz 
Matki Bożej Guadalupe w 
typie Immaculaty. War-
to poczytać informację o 
samym obrazie, bowiem 
kryje on wiele tajemnic. 
Nasza Matka Boża Ko-
deńska nie ma jednak 
nic wspólnego z patronką 
obu Ameryk. Jest za to 
związana z drewnianą, 
cedrową rzeźbą Matki 
Bożej z Dzieciątkiem z 
miejscowości Guadalupe 
w prowincji Cáceres w 
Hiszpanii. 
Według legendy, figurkę 
tę miał wyrzeźbić św. Łu-
kasz Ewangelista. W VI 
wieku rzeźba Matki Bożej 
znajdowała się w Rzymie 
i była własnością papieża 
Grzegorza I, który przechowywał ją w swojej prywat-
nej kaplicy. Papież podarował ją z czasem swojemu 
przyjacielowi Leanderowi, który był arcybiskupem 
Sewilli. Figurka przybyła do Hiszpanii za sprawą św. 
Izydora, który przewiózł ją drogą morską. W 711 roku 
z obawy przed najeżdżającymi na Hiszpanię Arabami, 
figura Matki Bożej została ukryta w jaskini. Miejscem 
ukrycia była jaskinia znajdująca się w okolicach Villu-
ercas – tuż przy małej rzece, nazwanej przez Arabów 
Guadalupe. Po upływie ponad 600 lat figurka została 
cudownie odnaleziona przez pasterza Gila Cordero, 
a dla uczczenia miejsca jej znalezienia wybudowano 
kaplicę, którą w XV wieku przebudowano na jeden z 

największych w całej Hiszpanii klasztor hieronimitów. 
Klasztor Matki Bożej z Guadalupe jest jedynym z 
najważniejszych sanktuariów maryjnych na całym 
świecie. Powstał na miejscu cudownego odnalezienia 
figurki, skrywanej przez sześć stuleci. Początkowo 

była to niewielka kaplica. 
Król Alfons XI, który nie-
jednokrotnie odwiedził 
to miejsce, przywołał w 
1340 roku matkę Bożą 
z Guadalupe w trakcie 
bitwy nad rzeką Salado. 
Kiedy odniósł zwycięstwo, 
uznał to za łaskę otrzy-
maną przez wstawiennic-
two Madonny i określił 
sanktuarium Matki Bożej 
z Guadalupe jako królew-
skie. Król Alfons XI za-
początkował rozbudowę 
kaplicy do świątyni, która 
trwała aż do XVIII wieku. 
Opiekę nad powstająca 
świątynią król przekazał 
w 1389 roku Zakonowi 
Hieronimitów. W XX 
wieku klasztor został re-
aktywowany, zamieszka-
li w nim franciszkanie, a 
papież Pius XII w 1955 
roku ogłosił sanktuarium 

„Mniejszą Bazyliką Papieską”.
Matka Boska z Guadalupe była także patronką hisz-
pańskich konkwistadorów, wyruszających na podbój 
Ameryki Południowej. Co ta historia ma wspólnego 
z naszym kodeńskim obrazem? Obraz Matki Bożej 
Kodeńskiej jest wierną kopią figurki z hiszpańskiej 
Guadalupe. Jak wiemy w 1630 roku obraz został 
ukradziony papieżowi Urbanowi VIII przez księcia 
Mikołaja Sapiehę zwanego Pobożnym. Tę historię 
znamy już zarówno z książki Zofii Kossak jak i Siewcy. 
Stąd też Matka Boska Kodeńska zwana jest do dziś 
wymiennie Matką Bożą Gregoriańską lub Matką 
Bożą z Guadalupe.  Marcin Błaszczyk


