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Wierzę w Boga wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”. Jest to pierwsza prawda wiary, 
pierwszy artykuł naszego Credo.

O Stworzeniu świadczą stworzenia. Im bardziej człowiek pozwoli się porwać wymowie stworzeń, 
ich bogactwu i pięknu, tym bardziej wzrośnie w nim – powinna wzrosnąć! – potrzeba uwielbienia 
Stwórcy: „zegnijmy kolana”, „padnijmy na twarze”.
Te słowa nie są żadną przesadą. Potwierdzają odwieczne drogi podstawowej logiki myślenia 
o wszechświecie, o makro i 
mikrokosmosie. Chyba tutaj 
w sposób szczególny wiara 
wyraża się i potwierdza jako 
rationabile obsegium. Dziś 
pomyślmy o tej dysproporcji, 
jaka faktycznie zachodzi na 
olbrzymich obszarach współ-
czesnej cywilizacji: człowiek, 
im lepiej poznaje świat, tym 
mniej zdaje się czuć zobo-
wiązany do tego, aby „zgiąć 
kolana” i „upaść na twarz” 
wobec Stwórcy. Dlaczego? 
Czy się nie myli uważając, że 
samo poznanie świata oraz 
korzystanie z wyników tego poznania, czyni go panem stworzenia? Czy nie pomyśli czasem, że to, 
co poznaje – to zdumiewające bogactwa mikrokosmosu i rozmiary makrokosmosu, znajduje już 
we wszechświecie, zostaje w nim jako „gotowe”, a to, co w oparciu o to co sam wytwarza, zawdzięcza 
temu całemu bogactwu, jakie zastaje w świecie stworzonym?...
Czy nie pomyśli ten współczesny człowiek, że w tym całym kierunku rozwoju jego cywilizacji i umysłowości (która 
określa się wieloraką nazwą) może się mieścić jakaś podstawowa „niesprawiedliwość” wobec samego Stwórcy?
„Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył!”

 WIARA W BOGA TO PIERWSZA PRAWDA WIARY  

WIERZĘ ...

 

TAJEMNICE SERCA I ROZUMU   

W Księdze Życia zapisana jest historia przymierza Boga z człowiekiem. Kiedy bierzesz ją do ręki, 
powinno towarzyszyć ci przeświadczenie, że w rzeczywistości jest to twoja opowieść.

23 lutego J 1,43 – 51   Pójdź za Jezusem, znaczy być gotowym tak jak On, oddać swoje życie 
z miłości do braci. Każdy dzień mojego życia jest okazją, aby upodabniać się do Chrystusa 
przez nasze rezygnowanie z siebie.
26 lutego Łk 3,15–16.21–22   Jezus bierze na siebie grzech całego świata. On dźwiga moje 
grzechy. Potrzebuję zrozumienia prawdy o tym, że On jako jedyny może sprawić, że i ja, 
uznając swój grzech, staję się uczestnikiem Jego zwycięstwa. Bowiem gdy staję w prawdzie 
o sobie przed Nim, On może we mnie zwyciężać.
3 marca Mk 1,14-20    Ile pozostało mi jeszcze czasu, aby zbliżyć się całkowicie do Boga? 
Muszę zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma dla mnie czasu do stracenia. Każdy bowiem 
dzień i każda jego chwila ma znaczenie w odniesieniu do mojego zbawienia.

 (z książki Jana Pawła II Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela)
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Jezus powiedział do 
swoich uczniów: 

«Słyszeliście, że po-
wiedziano: „Oko za 
oko i ząb za ząb”. A 

Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz 
jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu 
i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 
twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby 
iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, 
kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce 
pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: 
„Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela 
swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: 
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca 
waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, 
że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i 
On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedli-
wych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, 
cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego 
nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, 
cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie 
czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Świat potrzebuje Jezusa, Jego orędzia miłości, 
Jego obecności eucharystycznej, która jest czyn-

nikiem zbawienia i jedności. Tylko pośrednictwo 
Chrystusa może przerwać spiralę nienawiści, nie-
sprawiedliwości, przemocy, grzechu. Chrystus jest 
naszym bogactwem, naszym pokarmem, naszym 
pokojem, naszą prawdą, naszą wolnością. Z Nim, 
poprzez przekształcającą energię Jego miłości, serce 
człowieka może się przemienić, może narodzić się 
nowa istota, która nie będzie się kierować mściwą 
nauką „Oko za oko i ząb za ząb (Mt 5,38), lecz Ewan-
gelią, która naucza widzieć w drugich dzieci wspól-
nego Ojca, miłować nieprzyjaciół, zawsze wybaczać, 
nie licząc, ile razy proszono nas o wybaczenie. Tylko 
ze Słowa Chrystusa wytryska woda zdolna ugasić 
pragnienie człowieka.    
(Homilia 21 V 1983)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA VII ZWYKŁA – 23 lutego 2020 NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU - 1 marca 2020

Mt 4, 1-11 Mt 5, 38-48
Duch wyprowadził 

Jezusa na pusty-
nię, aby był kuszony 
przez diabła. A gdy 
pościł już czterdzie-
ści dni i czterdzieści 

nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel 
i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, 
żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu 
odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, 
postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane 
jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, 
a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie 
uraził swej nogi o kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale 
napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę 
Pana, Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na 
bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa 
świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to 
odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem 
napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał po-
kłon i Jemu samemu służyć będziesz”». Wtedy opuścił 
Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.
REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Stan pokusy – zagrożenia złem, grzechem powsze-
dnim czy śmiertelnym – jest stanem zwyczajnym 

człowieka. Dlatego prosimy Ojca: „nie wódź nas na 
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. Pokusa łączy 
się z zagubieniem prawdy: serce i wola zostają „uwie-
dzione” tak, że czyn odrywa się od prawdziwego do-
bra i podąża za pozornym.  Pokusa jest kłamstwem 
i ma swe ostateczne źródło w tym, którego Pismo 
nazywa „ojcem kłamstwa”. Pokusa jest nie tylko 
okazją do grzechu, jest także korzeniem grzechu. 
Człowiek bywa nie tylko pociągany do zła, bywa 
przez nie osaczony. Chrystus uświadamia to nam od 
początku tej drogi, jaką jest Wielki Post. Równocze-
śnie zaś uświadamia nam zbawczą moc Eucharystii, 
która jest „mocą ku zbawieniu”.    (Homilia 24 II 1985)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA VII ZWYKŁA, 23 lutego 2020
Słowo Boże: Kpł 19,1-2.17-18; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
PONIEDZIAŁEK, 24 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 3,13-18; Mk 9,14-29
WTOREK, 25 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 4,1-10; Mk 9,30-37
ŚRODA, 26 lutego 2020 POPIELEC
Słowo Boże: Jl 2,12-18; 2Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
CZWARTEK, 27 lutego 2020 Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
PIĄTEK, 28 lutego 2020 Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
Dzień postu i modlitwy wynagradzającej za grze-
chy wykorzystywania seksualnego małoletnich
SOBOTA, 29 lutego 2020 Dzień powszedni 
Słowo Boże: Iz 58,9-14; Łk 5,27-32

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (39)

Św. Pius V –  Włoch, żył w  do latach 1504 – 1572.. W 14 roku życia zaczął zdobywać wiedzę w konwencie 
dominikanów, po czterech latach wstąpił do nowicjatu tego zakonu. Pełnił kolejne funkcje, w tym inkwizy-
tora papieskiego i biskupa diecezji Nepi i Sutri, w roku 1557 mianowany kardynałem. Wybrany na papieża 
7. 01. 1566 roku. Podjął dzieło odnowy Kościoła po Soborze Trydenckim. Przeprowadził reformę liturgii. 
Dzięki jego wsparciu, Liga Święta 7 X 1571 roku odniosła zwycięstwo nad flotą turecką pod Lepanto – w 
Zatoce Korynckiej. W tym czasie papież zmobilizował wiele bractw różańcowych do modlitwy w intencji 
zwycięstwa nad Turkami. Z  ludem Rzymu odbywał procesje pokutne z odmawianiem modlitwy różańcowej. 
Jako pierwszy papież, nosił białą sutannę, wzorowaną na dominikańskim habicie.

Św. Dominik Guzman –   Hiszpan z pochodzenia. Żył w latach 1170 – 1221. Ukończył studia teologiczne, 
wstąpił do zakonu, był wybitnym kaznodzieją. W pieszych pielgrzymkach przemierzał Hiszpanię i Francję, 
żyjąc z jałmużny. Wszystkie otrzymane  łaski przypisywał pośrednictwu Matki Bożej. Na skutek objawienia 
Matki Bożej, wprowadził wśród wiernych nabożeństwo zwane później „Różańcem Matki Bożej”. Jeden z 
największych świętych w dziejach. W 1216 roku założył Zakon Kaznodziejski – dominikanów, kontynuował 
wędrowne kaznodziejstwo. Generał zakonu, założył wiele domów zakonnych. W wielu krajach Europy 
erygowano zgromadzenia zakonu, w tym do Polski wraz ze św. Jackiem Odrowążem.

Św. Tomasz z Akwinu - pochodził z hrabiowskiej rodziny włoskiej, urodził się w 1225 roku. W piątym 
roku życia został oddany do klasztoru Benedyktynów. Wykazywał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. 
W 18 roku życia wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. 
Dominikanin intelektualista, autor wielu dzieł wiary,  w tym tekst bliskiego nam hymnu Ciebie, Boga, wy-
sławiamy. Swoją pracowitością,, skupieniem w pisaniu dzieł wiary stał się wyrocznią Kościoła. Przez wieki 
uważany był za „szczególne światło”. Uzyskał najwyższy  tytuł naukowy Mistrza Świętej Teologii, doktor Ko-
ścioła, nadany przez papieża Piusa V.. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką.  Zmarł w 1274.roku.
             Eugeniusz Klimaniec

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

ŚWIĘCI, KTÓRZY ZA ŻYCIA BYLI BRAĆMI 
ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO

od wieków doznają czci w sejneńskiej bazylice (1)

NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 1 marca 2020
Słowo Boże: Rdz 2,7-9.3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11
PONIEDZIAŁEK, 2 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,21-46
WTOREK, 3 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
ŚRODA, 4 marca Święto św. Kazimierza Królewicza
Słowo Boże: Syr 51,13-20; J 15,15.9-17
CZWARTEK, 5 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Est 4,17; Mt 7,7-12
PIĄTEK, 6 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
SOBOTA, 7 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 8 marca
Słowo Boże: Rdz 12,1-4; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9
Zbiórka ofiar na misje - dzieło Ad Gentes
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Eucharystia daje życie
10 niesamowitych rzeczy, które daje Eucharystia

Wielokrotnie zdarza się, że przychodzimy na Mszę Świętą z przyzwyczajenia, namówieni przez rodzinę 
lub przyjaciół, ale nie do końca wiemy, co się za tym kryje. Niecierpliwie spoglądamy na zegarek, 

podczas kazania myślimy o planach na wakacje, a wszystkie czytane przez księdza formuły wydają się być 
długie, niezrozumiałe i całkowicie oderwane od rzeczywistości. Co kryje się za tym wszystkim? W czym tak 
naprawdę uczestniczymy i co zrobić, żeby Eucharystia była czasem pogłębiania relacji z Bogiem?
Oto 10 faktów o Eucharystii, które mogą zupełnie zmienić twoje myślenie i pokazać, czym tak naprawdę 
jest Msza Święta:
1. Zjednoczenie z Bogiem
„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56).
Moment przyjęcia Komunii Świętej prowadzi do pełnego zjednoczenia z Ciałem i Krwią Chrystusa. To czas, 
kiedy Bóg nas uświęca i włącza nas do rzeczywistości królestwa Bożego.
2. Bliska relacja z Jezusem
„A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza” (Mt 9, 36-38).
Tworzenie i pielęgnowanie prawdziwie bliskiej relacji z Jezusem jest bardzo ważne. Możemy robić to na 
wiele sposobów: poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego, pomoc potrzebującym, ale również poprzez 
uczestnictwo w Eucharystii. Tajemnica męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania Jezusa przybliża nas do 
Niego i objawia nam niesamowitą siłę miłości i miłosierdzia.
3. Ożywienie
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w 
sobie” (J 6, 53).
Eucharystia przypomina nam o zmartwychwstaniu i w ten sposób sama przynosi nam nowe życie. Częste 
uczestnictwo we Mszy Świętej daje nowe siły do codziennych zmagań, pokorę, wytrwałość i pokój serca, 
którego tak bardzo nam nieraz brakuje.
4. Zjednoczenie z Ciałem Chrystusa
„Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność - podobnie wszy-
scy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami” (Rz 12, 4-5).
Komunia Święta jednoczy nas z Ciałem i Krwią Chrystusa. To ona współtworzy wspólnoty, jednoczy, tworzy 
z nas Kościół, w którym jesteśmy braćmi i siostrami.
5. Świadomość ubóstwa
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
Eucharystia pokazuje nam, jak niewiele posiadamy, jak mało możemy uczynić bez Jezusa Chrystusa. Samo 
przyjmowanie Komunii Świętej może przynieść nam niewiele. Jeśli obrzędów religijnych nie łączymy z 
uczynkami, z pomocą bliskim, chorym i potrzebującym, to tym samym nie zanosimy obecności Jezusa dalej.
6. Oczyszczenie z grzechów lekkich
„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9, 12).
Przyjęcie Komunii Świętej i wcześniejsza spowiedź powszechna usuwają nasze grzechy lekkie. Jezus przy-
chodzi ze swoją obecnością, miłością i miłosierdziem i czyni naszą duszę czystą.
7. Ochrona przed grzechem śmiertelnym
„Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dzie-
więćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15, 7).
Komunia Święta ochrania nas przed popełnieniem grzechu śmiertelnego. Nieraz nie przyjmujemy Komunii 
ze względu na grzechy lekkie, czujemy się nieczyści. Tymczasem Komunia ochrania nas przed kolejnymi 
złymi uczynkami i myślami, na które możemy być bez niej bardziej podatni. Bliskość Jezusa wspomaga nasze 
działanie i prowadzi nas ku właściwie podjętym decyzjom.
8. Duchowe pocieszenie
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).
Eucharystia, osobiste spotkanie z Jezusem, przynosi prawdziwe ukojenie i pocieszenie. Kiedy potraktujemy ją 

dokończenie na str. 8



6 SIEWCA  

Sakramenty i sakramentalia mają wiele wspól-
nego, jedne i drugie są znakami Bożego dzia-

łania. Wskazują na bardzo konkretne działanie 
Boga w określonych sytuacjach naszego życia. 
Z sakramentów płynie do człowieka łaska Boża 
konieczna do zbawienia, z sakramentaliów zaś 
łaski wspomagające. Dlatego z sakramentów 
powinniśmy korzystać, jeśli poważnie myślimy o 
życiu wiecznym, natomiast czerpanie owoców z 
sakramentaliów jest uzależnione od wiary i życia 
w łasce uświęcającej.
Lista sakramentaliów nie jest zamknięta. Bóg 
udziela swoich łask, gdy podejmujemy modlitwę, 
posługując się poświęconymi przedmiotami, np. 
różańcem czy pobożnym obrazem, ale też gdy 
wykonujemy określoną czynność, np. uczest-
niczymy w pogrzebie, przyjmujemy kapłańskie 
błogosławieństwo czy czynimy znak krzyża świę-
tego, posługując się wodą święconą. 
Szczególnym sakramentaliom jest woda święco-
na. Świadectwa biblijne i praktyki Kościoła wska-
zują, że postrzegano ją jako oczyszczającą z grze-
chów i nieprawości, gaszącą ludzkie pragnienie 
czy pobudzającą do wdzięczności za otrzymane 
łaski Boże. Jest potrzebna do ważności sprawo-
wania chrztu świętego, sprawowania ofiary Mszy 
świętej, a także do poświęcenia i błogosławień-
stwa. Kropi się nią wiernych, aby uświadomili 
sobie, że są świątyniami Ducha Świętego oraz 
czynimy nią znak  krzyża świętego wchodząc 
do świątyni. Do kropienia wiernych można także 
użyć wody z solą i to jeszcze egzorcyzmowaną, 
która ma przypomnieć, że Bóg uwalnia nas od 
wpływu złego ducha. Jej użycie nawiązuje do 
słów pana Jezusa: Wy jesteście solą ziemi. Lecz 
jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na 
nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i po-
deptanie przez ludzi (Mt 5,13).
Nieograniczona jest przestrzeń działania Jezusa 
Chrystusa w życiu ludzi i bynajmniej nie zależy 
od ich świadomości w tym względzie, ważne jest 
jednak, abyśmy nieustannie mieli przekonanie, 
że żyjemy w obecności Boga. 
  Ks. dr Marcin Kołodziej                   

SAKRAMENTALIA 
JAKO ZNAKI BOGA  NIE BÓJ SIĘ, 

WIERZ TYLKO!             
Jezus był otoczony tłumem ludzi. Wielu przyszło z ciekawości, w pogoni za sensacją, 
a inni, żeby spotkać Boga. Jezus nie postrzegał zbiorowiska, ale zawsze dostrzegał 
pojedyncze osoby z ich unikalną historią. Jair był przełożonym synagogi, Jezus nie 
zwrócił na niego uwagi.

Sakramenty są przestrzenią doświadcza-
nia przez ludzi łaskawości Boga. Oprócz 
nich Kościół ustanowił sakramentalia, 
które są świętymi znakami, na podo-
bieństwo wskazujące na duchowe dobra 
osiągane dzięki wstawiennictwu Kościo-
ła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia 
właściwego skutku sakramentów i uświę-
cają różne okoliczności życia (KL,60).

On jest życiem
Jair cierpiał, gdyż jego córka była bliska śmierci. Z 
pewnością słyszał wcześniej o Jezusie. W synago-
dze wśród uczonych w Piśmie i faryzeuszów zacho-
wanie Mistrza z Nazaretu było szeroko komento-
wane. Wbrew uprzedzeniom i lękom mężczyzna 
upadł na kolana przed Chrystusem i ze łzami w 
oczach prosił Go o Pomoc. Chociaż doświadczał 
rozpaczy, wypełniała go pokora. Dostrzegał, że 
wszystko na czym się dotychczas opierał, było 
nieskuteczne i zrodziło bezradność. Takie sytuacje 
otwierają na wiarę i osobiste spotkanie z Jezusem, 
który jest życiem.
Boża rzeczywistość
Gdy przełożonemu synagogi doniesiono, że spra-
wa jest nieaktualna, bo jego córka już umarła, 
Jezus zachęcił go do przyjęcia postawy wiary – 
powiedział: „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36). 
Zdumiewająca 
jest wiara Jaira. 
Choć inni pod-
powiadali mu, 
żeby zrezygno-
wał i nie prze-
szkadzał Na-
uczycielowi, on 
już spotkał Boga 
i teraz tylko w 
Nim pokładał 
nadzieję. Mimo 
że wyglądało to 
absurdalnie, po-
szedł z Jezusem 
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NIE BÓJ SIĘ, 
WIERZ TYLKO!             

Ukryta obecność

Dziś dobrze wiemy, że rzeczywista obecność 
Jezusa pod postacią chleba i wina nie ozna-

cza, że nasze palce będą dotykały żywego ciała, 
a usta będą czuły smak krwi. Jest to obecność, o 
której mówi wiara, a nie zmysły. Przyjmując rze-
czywistą, a nie tylko symboliczną obecność Jezusa 
widzimy w niej tajemnicę. Obok Trójcy Świętej jest 
to największa tajemnica naszej wiary. Dlatego w 
centrum Mszy świętej, zaraz po Przeistoczeniu i 
pokazaniu wiernym Hostii i kielicha, kapłan mówi: 
„Oto wielka tajemnica wiary”. Przyjęcie tej rzeczy-
wistości i ukrytej jednocześnie obecności ułatwia 
nam w pewnym stopniu wyjaśnienie teologów, 
że w Eucharystii chodzi o uwielbione ciało Jezusa, 
takie jakie miał Jezus po swym Zmartwychwsta-
niu. A więc ciało mające właściwości nie znane 
naszym ciałom. Chrystus mógł wówczas nagle 
zjawić się i zniknąć, nie odczuwał też ani bólu, ani 
głodu. W odróżnieniu od nas co dzień spotykanej 
obecności ciał ludzkich, obecność Jezusa pod 
postaciami chleba i wina nazywamy  obecnością 
eucharystyczną. To wyjaśnienie nie usuwa oczy-
wiście tajemnicy. Przenosi ją jednak na inną, nową 
płaszczyznę, na której łatwiej nam ją akceptować. 
Zależna jest ona od wiary w Jego obecność pod 
postaciami chleba i wina.
Moje pierwsze wspomnienie dotyczące rzeczy-
wistej obecności Jezusa w Eucharystii sięga do 
czasu, gdy byłam dzieckiem. Naszemu księdzu, 
gdy niósł Komunię świętą chorym, towarzyszył 
ministrant potrząsający dzwonkiem, aby ludziom 
zwrócić uwagę na przejście Pana. I wszyscy lu-
dzie znajdujący się na ulicy natychmiast klękali 
pochylając głowy na znak uwielbienia. Tym co 
najbardziej uderzało w moją dziecięcą wyobraź-
nię był dzwonek, który nadawał wydarzeniu ton 
uroczystości. Następnie skupienie księdza. Szedł 
ze spuszczonymi oczami, nie pozdrawiał nikogo. 
Myślałam wówczas, że jest zajęty rozmową z jakąś 
istotą niewidzialną. Po raz pierwszy spotkałam się 
z misterium. Najbardziej jednak uderzała mnie 
gotowość ludzi do uklęknięcia. Mówili mi rodzice, 
że ksiądz niesie Boga, który dniem i nocą mieszka 
w kościele w tabernakulum. Pierwszą tajemnicą, 
którą spotkał mój dziecięcy umysł, była tajemnica 
Eucharystii, wielka tajemnica wiary. Dziś w na-
szych miastach ksiądz niesie Komunię świętą do 
chorych w ukryciu. Ale dobry katolik i dziś uklęka, 
gdy w jego domu zjawi się ksiądz z Komunią 
świętą, do chorego, czy gdy w kościele przychodzi 
Jezus na ołtarz podczas Przeistoczenia. Klęka, aby 
uczcić niewidzialnego Jezusa.
                                       _Irena_

Jezus był otoczony tłumem ludzi. Wielu przyszło z ciekawości, w pogoni za sensacją, 
a inni, żeby spotkać Boga. Jezus nie postrzegał zbiorowiska, ale zawsze dostrzegał 
pojedyncze osoby z ich unikalną historią. Jair był przełożonym synagogi, Jezus nie 
zwrócił na niego uwagi.

do swojego domu z sercem pełnym wiary i gorąco 
prosił o cud, patrzył oczami wiary. Gdy dotarli na 
miejsce, Chrystus stwierdził, że dziewczynka nie 
umarła, tylko śpi (zob. Mk 5,39). W Bożych oczach 
wszystko wygląda zupełnie inaczej, niż nam się 
wydaje.
Narzędzie miłosiernego Pana
Pewna wierząca lekarka opowiedziała mi kiedyś, 
że w jej bloku w czasach PRL-u mieszkało pięciu 
funkcjonariuszy bezpieki. Mieszkańcy bardzo ich 
się bali. Tak się złożyło, że w niewielkich odstępach 
czasu każdy z nich poważnie zachorował, a ona 
pierwsza i jako jedyna udzielała im pomocy. Gdy 
się nim opiekowała, nigdy nie mówiła im o Bogu, 
tylko z miłością realizowała swoje powołanie, choć 
dobrze wiedziała kim byli. Na koniec tylko jeden 
z nich nie zdążył poprosić o sakramenty przed 
śmiercią.

Jak widać, każ-
dy z nas – na 
wzór Jaira – 
może stać się 
n a r z ę d z i e m 
miłosiernego 
Pana, który 
przychodzi, by 
ulżyć cierpią-
cym, umacniać 
słabych i cho-
rych. 
Ks. Łukasz 
Wiśniewski MIC
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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

Odeszli do wieczności:
URegina Radziewicz, Hołny Wol 
 (l. 71)  zm. 02/02/2020
UJerzy Salwecki, Sejny 
 (l. 58)  zm. 05/02/2020
UZygmunt Gerwel,  Zaruby  
 (l. 86)  zm. 10/02/2020
UAlicja Barbara Sobuń,  Sejny  
 (l. 76)  zm. 17/02/2020
UJadwiga Koncewicz,  Sejny  
 (l. 87)  zm. 17/02/2020

dokończenie ze str. 5

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Żagunis Lucyna Tomasz,Sejny, Zawadzkiego
Mackiewicz Joanna,Sejny, Konarskiego
Frydrych Danuta Henryk,Sejny, Konarskiego
Milanowscy Regina Henryk,Sejny, Ogrodowa 
Ogurkis Grażyna Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Kamińska Anna ,Sejny, Wojska Polskiego
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Andrulewicz Marianna Kazimierz,Sejny, Strażacka
Wydra Janina Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Dziemitko Bożena Andrzej,Sejny, Konarskiego 
Miszkiel Regina,Sejny, Konarskiego
Szczuchniak Maria Romuald,Sejny, Wojska Polskiego
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie
Wiśniewscy Beata Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Zdankiewicz Halina,Sejny, Piłsudskiego
Okulanis Aldona,Sejny, Konarskiego
Bender Zita,Sejny, Wojska Polskiego
Niewulis Józef ,Łumbie 
Janiszewscy Wacława Ignacy,Sejny, Woj Polskiego
Szruba Janina Wacław,Sejny, Emilii Plater
Lewandowscy Zofia Jerzy,Sejny, Konarskiego
Zygadło Jadwiga Władysław,Sejny, Wojska Polskiego
Radziwiłko Grażyna Zdzisław,Sejny, Zawadzkiego
Rytelewska Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Raglis Anna Wincenty,Skarkiszki
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Szklarz Helena ,Sejny, Konopnickiej
Dziemitko Rafał Joanna,Sejny, Konarskiego 
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego
Gryguć Anna Andrzej,Skustele 

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
Roku Pańskim 2019: 
 Masianis Celina Józef,Sejny, Zawadzkiego
Klucznik Józef,Nowosady
Gibas Jadwiga Marian,Sejny, Zawadzkiego
Sienkiewicz Anna Józef,Sejny, Targowa 
Daniłowicz Zofia,Sejny, Wojska Polskiego
Rzeniecka Marianna,Sejny, Parkowa
Ziniewicz Waldemar Krzysztof,Posejanka 
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Palanis Alicja Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego

jak spotkanie z przyjacielem, z którym możemy o wszystkim porozmawiać, wyżalić się, opowiedzieć o swoich 
troskach, to spojrzymy na Mszę Świętą zupełnie inaczej. Msza Święta i przyjęcie Komunii mogą stać się osobistym 
spotkaniem z Kimś, kto chce nas pocieszyć, dodać sił i ochoty do zmagania się z codziennymi problemami.
9. Centralny punkt naszego życia
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).
Bardzo łatwo możemy określić priorytety, którymi kierujemy się w naszym życiu. Warto sobie o nich przy-
pominać w codziennej modlitwie, podczas czytania Pisma Świętego i uczestnictwa w Eucharystii. Święty 
Augustyn powtarzał: „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko inne jest na swoim miejscu”. Idąc 
za tą myślą, uczyńmy Boga głównym punktem odniesienia w naszym życiu.
10. Pojednanie
„A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się” (Łk 15, 32).
Kiedy otwieramy się na Boga tacy, jacy jesteśmy, to On otacza nas swoją miłością i miłosierdziem. Msza 
Święta prowadzi do pojednania, ponieważ przychodzimy na nią razem ze swoimi słabościami, problemami, 
grzechami i chcemy je wszystkie oddać Panu Bogu i pozwolić się prowadzić.
        Julia Płaneta, Deon.pl
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INTENCJE MSZALNE  23.02 - 08.03.2020
NIEDZIELA VII ZWYKŁA,  23 lutego 2020
07:00 +Eugeniusz Kordowski (12 rocz)
07:00 +Jadwiga Giniewicz (1 rocz) i z r Rekuciów
08:30 +Janina Konopko
10:00 +Stanisław Motuk (gr)
10:00 +Antoni i z r Skrypków i Łebkowskich
11:30 Za parafian
11:30 +Stanisław Moś
12:00 KRASNOWO: +Irena Skupska (gr)
13:00 LT: +Helena Staśkiewicz +Aldona 
 +Józef Winikajtis
13:00 LT: +Danuta Sinkiewicz +Witold Zabłocki 

+Witalia Bartoszewicz
13:00 LT: +Piotr Makowski (49 rocz.)
17:30 +Wacław (4 rocz) +Zofia i z r. Pietranisów
PONIEDZIAŁEK, 24 lutego 2020
06:30 +Irena Skupska (gr)
08:00 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Marian Ponganis (10mc)
08:00 +Radosław Brzeziński (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Wojcie-

cha Gryguć w 18 rocz urodzin i dla rodziny
17:30 +Łukasz Gulan (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 25 lutego 2020
06:30 +Irena Skupska (gr)
06:30 +Mieczysław Żyliński (10 rocz.) +Weronika
08:00 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Bronisław +Gabriela +Otylia +Tadeusz
08:00 +Halina Tympalska (1 rocz)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 
 dla r. Andrulewiczów
17:30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
ŚRODA POPIELCOWA, 26 lutego 2020
06:30 +Irena Skupska (gr)
08:00 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Antoni Mielech (14 rocz)
10:00 +Jadwiga Kierejszys (20 rocz)
16:00 +Łukasz Gulan
17:30 +Romuald (27 rocz.) i z r. Koncewiczów
CZWARTEK, 27 lutego 2020
06:30 +Irena Skupska (gr)
06:30 +Honorata +Franciszek i z r. Wołągiewiczów
08:00 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Henryka +Władysław +Marian i z r. Pietkiewi-

czów i Gobczyńskich
17:30 +Witold Miszkiel +Aleksander +Marianna 

Węgrzynowicz
17:30 +Regina Krzemińska (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK,  28 lutego 2020
06:30 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Irena Skupska (gr)
08:00 +Marianna Niewulis (6 rocz) i rodzice
08:00 +Bernard Kobeldis (7mc)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Julii 
 w 18 rocz urodzin i dla rodziny
17:30 +Józef +Rozalia +Czesław Draugialis i z r San-

kowskich
17:30 +Barbara Strękowska (3mc)

SOBOTA, 29 lutego 2020
06:30 +Irena Skupska (gr)
08:00 +Stanisław Motuk (gr)
08:00 +Renata Wojnowska (8mc)
08:30 egzekwie: +Dariusz Sapiega (1 rocz)
17:30 +Halina Gawinowicz (7 rocz)
17:30 +Piotr +Katarzyna +Jan ( 2 rocz) Wróblewscy
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 1 marca 2020
07:00 +Stanisław Motuk (gr)
08:30 +Natalia Miszkiel (15 rocz)
10:00 +Dariusz Sapiega (gr)
10:00 +Bożena Nowacka (20 rocz)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Irena Skupska (gr)
13:00 LT: Za członków Towarzystwa św. Kazimierza
13:00 LT: +Jerzy +Julia Leończyk
17:30 +Paweł i z r Koneszków i Kućmierzów
PONIEDZIAŁEK,  2 marca 2020
06:30 +z r Rugienisów i Witkowskich
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Stanisława Strękowska (11mc)
08:00 +Jadwiga +Antoni +Jan +Józef z r Staśkielów 

+Stanisław Moroz
08:00 +Halina (1 rocz) +Witold Lewkiewicz
17:30 +Regina Radziewicz (1mc)
WTOREK, 3 marca 2020
06:30 
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Regina (2mc) +Andrzej Krzemińscy
17:30 +Jadwiga Olsztyn (9mc)
17:30 +Henryka Bielawska (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA, 4 marca 2020
06:30 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Tomasz Moniuszko (10 mc)
08:00 +Kazimierz +Natalia +Helena +Kazimierz 

+Weronika z r Wilkielów i Tałandzisów
08:00 +Stanisław Jurkiewicz (6mc)
17:30 +Andrzej Sikorski (1 rocz)
17:30 +Zofia Lisewska (12 rocz)
17:30 +Henryk Draugialis (6 rocz.)
CZWARTEK, 5 marca 2020 pierwszy miesiąca
06:30 
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Władysława Miszkiel (17 rocz)
08:00 +Krzysztof Kordowski (12 rocz)
17:30 +Emilia Wowak
17:30 +Danuta Kozłowska (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK, 6 marca 2020 pierwszy miesiąca
06:30 +Janina Małkińska (9mc)
08:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Szymon Mazalewski
08:00 +Emilia Kamińska i rodzice
16:00 +Regina Radziewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jan (30 rocz) +Benigna (10 rocz) z r Baganów, 

Milewskich i Zaborowskich
17:30 +Piotr Skrypko
17:30 +Genowefa +Mieczysław +Kazimiera +Józef 

Namiotko
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, 

radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem 
celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we 
Mszy Świętej, poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystu-
sowej w świecie.

Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indy-
widualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako 

wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy 
znajomych. Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych 
używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy okres dla ratowania ludzi 
uzależnionych, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty.

Najbliższa środa, 26 lutego to POPIELEC. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze 
Święte tego dnia o godz.: 6.30; 8.00; 10.00; 13.00LT; 16.00; 17.30. Zewnętrznym znakiem naszego 

wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem, który przypomina, że wszystko, co 
ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak 
kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i 
zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu 
nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego.  W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i 
spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. Post obo-
wiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego 
włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku 
życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominam też, że Wielki Post jest tzw. 
czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.

Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej, które  bę-
dziemy odprawiali w piątki o godz.  16.00 - dla dzieci, a dla wszystkich o 17.00. Zapraszamy również na 

nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę po sumie, a po poudniu o 17.00 z kazaniem pasyjnym. 

W pierwszym tygodniu marca przypadają pierwszy czwartek, ktry jest okazją modlitwy za kapanów i 
o nowe powołania do kapłaństwa, pierwszy piątek - dzień pokuty i modlitwy wynagrodzenia Panu 

Jezusowi za wszystkie zniewagi i brak szacunku do Najśw. Sakramentu: okazja do spowiedzi przed Mszami 
porannymi i po południu od 15.30, potem Droga Krzyżowa i Msza św. dla dzieci i młodzieży. Przed połu-
dniem odwiedziny chorych i starszych w domach. Pierwsza sobota miesiąca to powierzenie się rodzin 
Niepokalanemu Sercu Maryi - wieczorna Msza św. i nabożeństwo pierwszosobotnie. Zachęcamy naszych 
Parafian do pobożności eucharystycznej i maryjnej.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, zwłaszcza na prowadzony remont 
naszej bazyliki. W tym roku planujemy zakończenie remontu ołtarza głównego i jego uroczyste odsło-

nięcie wraz z poświęceniem w pierwszą niedzielę września, a więc w 45 rocznicę koronacji cudownej Figury 
Matki Boskiej, naszej Pani Sejneńskiej. Na dokończenie remontu ołtarza potrzeba jeszcze około 300 tys. 
złotych, bowiem przy nałożonych już kolorach będzie wykonane złocenie wielu elementów ołtarza. Także 
odbywa się renowacja i złocenie pięknego tronu eucharystycznego - tabernakulum..

SOBOTA, 7 marca 2020 pierwszy miesiąca
06:30 +Dariusz Sapiega (gr)
08:00 +Regina Ziniewicz (5mc)
08:00 +Stanisław Domański
08:00 +Jerzy Salwecki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Anna +Józef Maksimowicz +Witold +Jan 

+Józef i z r Jurczukanisów i Jasiewiczów 
 +Agata +Karol
17:30 +Jan Milewski (3mc)
17:30 +Witold i z r Misiukiewiczów i Niewulisów

NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU,  8 marca 2020
07:00 +Dariusz Sapiega (gr)
08:30 +Stanisław (22 rocz) i z r. Górskich
10:00 +Alina Ogórkis
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: +Anna +Antoni Skrypko
13:00 LT: +Anna +Benedykt Buraczewscy +Olgierd
17:30 +Dariusz Jankowski
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Na zakończenie ferii zimowych ksiądz Krzysztof Kaszuba wraz z dziećmi naszej parafii wybrał się na jedno-
dniową wycieczkę do Wilna. Program wyjazdu był bardzo bogaty i ciekawy. Dzieci zobaczyły jedną z czterech 
polskich nekropolii narodowych czyli cmentarz na Rossie, pomodliły się w kaplicy Ostrobramskiej u stóp 
cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej i spacerowały po wileńskiej starówce. Później był czas 
na aktywny wypoczynek czyli ślizganie się na lodowisku i wszelkie rozrywki wodne jakie oferuje kompleks 
Aquaparku w Druskiennikach.
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„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

MB Kodeńska na Jasnej Górze
Dzisiejsza Matka Boża Kodeńska jest namalowana 

w „stylu hiszpańskim” najbardziej odpowiadają-
cym oryginałowi bez ozdobnych sukienek. Napis na 
dole obrazu (oryg. pisownia) głosi: „MATKA BOŻA 
KODYŃSKA Na Jas. Gurze w Częstocho…”. Powstaje 
pytanie, skąd patronka 
Podlasia znalazła się na 
Jasnej Górze?
Jedną z form represji 
carskich po Powstaniu 
Styczniowym była wal-
ka z kościołem katolic-
kim. W 1875 roku na 
mocy ukazu cara ko-
deński kościół parafialny 
został przekazany pra-
wosławnym, a cudowny 
obraz wywieziono do 
Częstochowy. Bp Hen-
ryk Przeździecki policzył 
dokładnie, że obraz ko-
deński był w Częstocho-
wie 52 lata i 33 dni. Tak 
opisał to ojciec Leonard 
Głowacki OMI. Generał 
gubernator warszawski, 
Paweł E. Kotzebue, zajął 
się realizacją woli cara. 
Wykonawcą rozkazu zo-
stał gubernator siedlecki 
Stefan Stefanowicz Gro-
meka. W obstawie żandarmów z Białej, z dwoma 
rotami piechoty i trzema sotniami kozaków zjawił 
się on w Kodniu 2 VIII 1875. Do świątyni wszedł w 
obstawie wojskowej; z nim wójt, proboszcz z Husz-
czy, delegaci biskupa i dwaj paulini. Przed obrazem 
kodeńskim pękła jego buta. Razem z innymi padł na 
kolana i zwyczajem prawosławnych żegnał się wielo-
krotnie. Kiedy jednak modlitwa się przedłużała i nikt 
się nie ruszał, a na jego wezwanie duchowni odmówili 
wykonania jego rozkazu, wpadł w złość i wyznaczył 
wojskowych do wyjęcia obrazu. Ci wskoczyli na ołtarz, 
wyłamali ramy, ale przeliczyli siły; ramy wypadły 
im z rąk i rozbiły się o posadzkę. Potem wyjęli obraz 

i wszystko razem włożyli do skrzyni na jednokonnej 
furmance. Był to najbardziej dramatyczny dzień w 
dziejach Kodnia. Bp Przeździecki w 1927 r., tak go 
opisał: „Gdy kozacy otoczyli wóz, na którym złożono 
Cudowny Obraz i ruszali w drogę, wierni rzucali się 

pod nogi koniom. Odpar-
to bezlitośnie broniących 
Cudowny Obraz. Wóz 
pędził naprzód. Wśród 
szlochu i narzekań zroz-
paczonego ludu dał się 
słyszeć głos wiary w zwy-
cięstwo sprawiedliwości 
nad zbrodnią: Matka 
nasza wróci do Kodnia! 
Ufajcie!” Ojcowie Paulini 
przyjęli obraz Matki Bo-
żej Kodeńskiej na Jasnej 
Górze. Nie było to jed-
nak zwykłe przyjęcie „na 
przechowanie”. Od 3 VIII 
1875 na Jasnej Górze zo-
stał zmieniony porządek 
nabożeństw „z powodu 
sprowadzenia obrazu 
Matki Bożej Kodeńskiej 
z Kodnia i umieszczenia 
go w kaplicy Pana Jezu-
sa Nazaretańskiego”. Na 
środy i soboty zaplano-
wano „wotywy grane” 

przed Matką Bożą Kodeńską. Tradycja paulińska 
głosi, że różaniec zawsze odmawiano przed Matką 
Bożą Kodeńską, przed południem sprawowano litur-
gię zgodnie z ustaleniem przed Królową Polski albo w 
kaplicy Matki Bożej Kodeńskiej, a nabożeństwa popo-
łudniowe zawsze w kaplicy Matki Bożej Kodeńskiej.
Wracając do naszego obrazu, praktycznie wszystkie 
kopie obrazu kodeńskiego i stare obrazki dewocyjne, 
jakie możemy do dziś podziwiać powstały w „okresie 
częstochowskim”. Pobyt na Jasnej Górze przyczynił się 
również do spopularyzowania świętego wizerunku jak 
i samego Kodnia wśród Polaków.
   Marcin Błaszczyk


