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Taka jest centralna prawda naszej wiary. Ta prawda znajduje swoje całkowite potwierdzenie przede 
wszystkim w tym, kim Jezus był, w tym co czynił, w tym co mówił. A więc w Ewangelii, gdzie to zostało 

zapisane. W całej tradycji apostolskiej, w nieustannym 
nauczaniu Kościoła. Prawdziwy człowiek, to znaczy, 
podobny do nas, jeden z nas. Podobny do nas – jak 
mówi List do Hebrajczyków – we wszystkim oprócz 
grzechu. Do tej nauki odwiecznej nawiązuje również 
Sobór Watykański II mówiąc, że Jezus przez wcielenie 
Słowa zjednoczył się z każdym człowiekiem. Pracował 
ludzkimi rękami, ludzkim umysłem myślał, ludzkim ser-
cem miłował. I to wszystko znajdujemy w Ewangeliach.
Jezus miłował. Miłował dzieci. Miłował Łazarza i jego 
siostry, Miłował apostoła Jana, miłował młodzieńca, 
który przyszedł Go pytać o drogę do życia wieczne-
go. Miłował. I ta Jego miłość, ta wewnętrzna prawda 
o Jego miłości jest jakąś miarą przykazania miłości, 
miłujcie się nawzajem, bo ja was umiłowałem, tak jak 
Ja was umiłowałem. Ta miłość nie przesłoniła innych 
uczuć, a więc i uczucia smutku. Jezus płakał: płakał 
nad Jerozolimą, płakał przy grobie Łazarza. Ale także 
i uczuć słusznego gniewu, jak np. podczas usunięcia 
przekupniów ze świątyni, która jest domem Swego Ojca. 
Jezus także odczuwał trwogę i lęk. I to lęk śmiertelny, 
przede wszystkim w Ogrójcu. Jego słowa potwierdzają 
ten lęk, a ewangelista Łukasz dodaje, że «stał się pot 
jako krople krwi spływające na ziemię». Był to głęboki 
lęk egzystencjalny związany z perspektywą krzyża, ofiary, wyniszczenia; na dnie tego wyniszczenia 
Chrystus powie: «Ojcze mój, czemuś Mnie opuścił?». A więc cała skala ludzkich uczuć aż do najgłębszych. 
Do takich, do których mógł być zdolny tylko Człowiek – Bóg.

 JEZUS CHRYSTUS – prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek  

PRAWDY WIARY ...

 
PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ   

Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?

5 lipca Łk 9,46-50      Być uczniem w Jezusowej szkole pokory to znaczy być najmniejszym 
w oczach ludzi. Jezu, proszę Ciebie o umiejętność przyjmowania życiowych przeciwności 
jako kształtowanie mojego serca w nauce pokory.

11 lipca Łk 10,1-12   Bóg pragnie posługiwać się mną w dziele głoszenia Ewangelii. Moje 
doświadczenie życia może stać się sposobem na głoszenie prawdy o Bogu. Bowiem im 
bardziej zmagam się z moją codziennością i trwam w bliskości z Bogiem, tym bardziej 
staję się Jego świadkiem.

16 lipca Łk 10,17-24      Moją największą radością powinien być fakt, że moje imię jest za-
pisane w Niebie. Widzenie działania Bożego w moim życiu przybliża mnie jeszcze bardziej 
do Niego. Skracając w ten sposób moją tęsknotę za wiecznością.

(z książki Jana Pawła II Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela)
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W owym czasie Je-
zus przemówił 

tymi słowami: «Wy-
sławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, 
że zakryłeś te rzeczy 

przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostacz-
kom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna 
Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna , tylko Syn, i ten, 
komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszy-
scy , którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie 
się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, 
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem 
jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś 
te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś 

je prostaczkom” (Mt 11,25). Maryja jest tą, której naj-
więcej zostało objawione wówczas, gdy stanął przed 
Nią Anioł Pański, zwiastując narodziny Syna Bożego. 
Do Niej pierwszej dociera ta Prawda, która przemienia 
świat. Prawda, jakże często zakryta przed „mądrymi 
i roztropnymi”. Maryja z Nazaretu przyjmuje ją w naj-
większej prostocie ducha i przez to w najbardziej auten-
tycznej pełni. Gromadząc się na modlitwie, otwierajmy 
serca nasze – w podobnej prostocie ducha – na tę samą 
Bożą prawdę! Niech ona trafia do nas wciąż na nowo, 
w różnych miejscach i różnych okolicznościach życia. 
Niech pozwala nam wszędzie i na co dzień budować 
życie, do którego zostaliśmy wezwani w Chrystusie, 
Niech pozwala za Chrystusem powtarzać: „Wysławiam 
Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi”.  (Anioł Pański 5 VII 1981)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA – 5 lipca 2020 NIEDZIELA XV ZWYKŁA  - 12 lipca 2020

1. Nie trzeba wierzyć ślepo każdemu słowu ani wra-
żeniu, ale uważnie i długo rozważać każdą sprawę w 
odniesieniu do Boga. Ale, niestety, jesteśmy tak słabi, 
że często łatwiej nam myśleć i mówić o ludziach źle niż 
dobrze. Ludzie prawdziwie doskonali nie są łatwowier-

Tomasz a’Kempis - 
 O Naśladowaniu Chrystusa

Mt 13, 1–9 Mt 11, 25–30

Tego dnia Jezus 
wyszedł z domu i 

usiadł nad jeziorem. 
Wnet zebrały się 
koło Niego tłumy tak 
wielkie, że wszedł do 

łodzi i usiadł, aby cały lud stał na brzegu. I mówił im 
wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siew-
ca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na 
drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na 
miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet 
powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy 
słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały 
korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a cier-
nie wybujały i zagłuszyły  je. Inne w końcu padły na 
ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto 
ma uszy, niech słucha».
REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Przypowieść o siewcy i siejbie ukazuje wzrost kró-
lestwa Bożego jako owoc działania Siewcy, które 

wydaje plon w zależności od rodzaju gleby i warunków 
klimatycznych. Gleba oznacza wewnętrzną dyspozycję 
ludzi. Wzrost królestwa Bożego uzależniony jest więc – 
według Jezusa – również od człowieka. Człowiek, wolna 
wola ludzka, jest odpowiedzialna za ten wzrost. Stąd też 
Jezus poleca wszystkim modlić się: „przyjdź królestwo 
Twoje” – a jest to jedna z pierwszych próśb modlitwy 
Pańskiej. Przypowieść o siewcy głosi, że królestwo Boże 
urzeczywistnia się już w nauczaniu Jezusa, a równo-
cześnie wskazuje na obfitość owoców, które złożą się 
na ogromne bogactwo królestwa u kresu czasów. Nie 
wszystkie ziarna wydadzą plon. Zależy to od tego, jaka 
będzie odpowiedź na zaproszenie, jak zostanie przyjęte 
ziarno słowa Bożego.   (Katecheza 25 IX 1991)

ni wobec każdego, bo znają słabość ludzką skłonną do 
złego i omylną w mowie.
2. Wielka to mądrość nie śpieszyć się w działaniu i nie 
trzymać się uparcie swoich uprzedzeń.
Nie należy też wierzyć słowom każdego i biec zaraz, by 
innym powtórzyć plotkę lub nowinę.
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XIV ZWYKŁA,  5 lipca
Słowo Boże: Za 9,9-10; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30
PONIEDZIAŁEK, 6 VII, Wsp. b. Marii Teresy Led-
chowskiej, dziewicy
Słowo Boże: Oz 2,16.17-22; Mt 9,18-26
WTOREK, 7 VII,  Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38
ŚRODA, 8 VII, Wsp. św. Jana z Dukli, prezb.
Słowo Boże: Oz 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7
CZWARTEK, 9 VII, Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 11,1.3-4.8-9; Mt 10,7-15
PIĄTEK, 10 VII,  Dzieńpowszedni
Słowo Boże: Oz 14,2-10; Mt 10,16-23
SOBOTA, 11 VII, Święto św. Benedykta, opata
Słowo Boże: Prz 2,1-9; Mt 19,27-29
Diecezjalne spotkanie teściowych w Lipsku
NIEDZIELA XV ZWYKŁA, 12 lipca 2020
Słowo Boże: Iz 55,10-11; Rz 8, 18-23; Mt 13,1-23

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (46)

W kaplicy Serca Jezusowego na prawej ścianie jest obraz świętej 
Jadwigi Śląskiej. Św. Jadwiga córka Agnieszki z Miśni i Bertolda IV, 
urodziła się między rokiem 1178 a 1180 w miejscowości Andechs 
w Bawarii. W piątym roku życia została oddana na wychowanie 
do opactwa benedyktynek w Kitzigen. Mając 12 lat udała się w 
podróż do Polski, gdzie poślubiła księcia Henryka (Brodatego) i 
została Księżną Śląską. Wspierała opieką i otaczała troską kościel-
ne fundacje męża, w tym opactwo w Trzebnicy. Opactwo zaczęło 
przyjmować kandydatki z najmożniejszych rodów śląskich, stając 
się jednocześnie miejscem duchowego formowania edukacyjno 
– wychowawczego dla dziewcząt z rodziny książęcej. Szczególną 
opieką księżnej Jadwigi cieszyli się ubodzy i pokrzywdzeni, liczne 
przytułki i szpitale zakładane przez jej męża.
Księżna zasłynęła z niezwykłej pobożności, pokory i czystości. 
Podobno podczas jej modlitwy Pan Jezus podniósł rękę z krzyża 
i błogosławiąc jej powiedział: „Wysłuchana jest twoja modlitwa, 
to, o co prosisz, otrzymasz”.
Urodziła siedmioro dzieci, tylko dwoje dożyło dojrzałego wieku. 

Syn Henryk objął po ojcu księstwo śląskie, a córka Gertruda przez wiele lat była przeoryszą klasztoru w Trzebnicy. 
Księżna Jadwiga nie nosiła obuwia, chodziła boso. Nie pomagały uwagi dworzan, ksiądz spowiednik podaro-
wał jej trzewiczki, nakazując by je nosiła. Jadwiga spełniła posłusznie to żądanie - przywiązując je do paska.
W 1209 r. z inicjatywy Jadwigi (po urodzeniu siedmiorga dzieci) wraz z Henrykiem złożyli uroczysty ślub doz-
gonnej czystości – uzyskując błogosławieństwo biskupa. Jadwiga wówczas była w wieku między 30 a 37 lat, 
a Henryk miał 42 lata. Na pamiątkę tego ślubu Henryk zapuścił brodę, od której otrzymał przydomek brodaty.
Po śmierci męża Jadwiga zamieszkała w klasztorze w Trzebnicy. Spełniała swe życiowe posłannictwo opieki 
nad biednymi, chorymi. Córce – przeoryszy klasztoru powiedziała: „Czy nie wiesz, jak wielką zasługą jest 
udzielanie jałmużny”.
Jadwiga zmarła 14 października 1243 r., pochowano ją w kościele klasztornym w Trzebnicy.
W ikonografii św. Jadwiga Śląska jest przedstawiana w okazałym stroju, a trzewiczki stoją obok jej szaty.
        Eugeniusz Klimaniec

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

Obrazy w Sejneńskiej Bazylice

PONIEDZIAŁEK, 13 VII, Wsp. św. Pustelników 
Andrzeja Świerada i Benedykta
Słowo Boże:Iz 1,10-17; Mt 10,34-11,1
WTOREK, 14 VII, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 7,1-9; Mt 11,20-24
ŚRODA, 15 VII, Wsp. św. Bonawentury,bpa
Słowo Boże: Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27
CZWARTEK, 16 VII, Wsp. NMP z Góry Karmel
Słowo Boże:  Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
PIĄTEK, 17 VII, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 38,1-6.21-22; Mt 12,1-8
SOBOTA, 18 VII, Wsp. św. Szymona z Lipnicy
Słowo Boże: Mi 2,1-5; Mt 12,14-21 
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA,  19 lipca 2020
Słowo Boże: Mdr 12,16-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43
75. rocznica Obławy Augustowskiej - Msza św. w 
Gibach o godz. 11.00.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Wizytacja kanoniczna - 
sprawozdanie proboszcza

Za rodziny, aby były otaczane miłością i szacunkiem oraz wspierane 
radą.

Papieskie Intencje Modlitwy – lipiec 2020

Jak najgoręcej witamy Waszą Ekscelencję, Pasterza Kościoła Ełckiego w progach naszej Bazyliki, w Sank-
tuarium Matki Bożej, naszej Pani Sejneńskiej. Witamy Księdza Biskupa w naszej wspólnocie parafialnej 

Parafii Nawiedzenia NMP. Cieszymy się, że mimo panującej pandemii, która uniemożliwiła wcześniej pla-
nowaną wizytację, dzisiaj Ksiądz Biskup jest z nami. Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego proboszcz 
jest zobowiązany do złożenia sprawozdania  z funkcjonowania Parafii, szczegółowe zostało złożone na 
piśmie, a tu krótkie sprawozdanie z życia naszej Wspólnoty od ostatniej wizytacji, która miała miejsce w 
2015 roku i przeprowadzona została przez Biskupa Romualda Kamińskiego.
Parafia nasza istnieje od ponad czterystu lat, kiedy jej początki dali dominikanie przybyli do Sejn w 
1602 roku. Najstarsza księga metrykalna będąca w posiadaniu naszego archiwum datowana jest na lata 
1684-1700. Oficjalnie Parafia została erygowana w 1744 roku. Jesteśmy spadkobiercami wielowiekowej 
tradycji, wiary i życia naszych przodków ewangelizowanych przez ponad 200 lat przez zakon dominikań-
ski, a potem przez diecezję sejneńską, łomżyńską i obecnie my staramy się wzrastać w wierze, realizując 
przykazanie miłości w  diecezji ełckiej.
Nasza Parafia liczy 8800 mieszkańców zameldowanych, z czego do Wspólnoty należy 7020 osób. Jest 
jednolita wyznaniowo. Pracuje duszpastersko 5 kapłanów: proboszcz, 3 wikariuszy i emeryt. Jeden z wi-
kariuszy sprawuje także liturgię w języku litewskim. Zatrudnione są 4 osoby świeckie: organista, kościelny, 
gospodyni, pracownik cmentarza.
Do Parafii należy kilka obiektów sakralnych, jak nasza czterowiekowa bazylika, kościół filialny w Żegarach, 
gdzie liturgia sprawowana jest w języku litewskim, kaplica dojazdowa w Krasnowie, kaplica szpitalna. Do 
Parafii należy nieużywany kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Sejnach, szukamy sposobu wyremon-
towania i zagospodarowania tej świątyni. Jest kilka obiektów o charakterze mieszkalnym, gospodarczym, 
a także dawny Pałac Biskupi, gdzie znajduje się Muzeum Ziemi Sejneńskiej im. Abpa Romualda Jałbrzy-
kowskiego. Podominikański klasztor rozpoczyna właśnie remont kapitalny z przeznaczeniem na Muzeum 
Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Inwestycja ta dofinansowana ze środków MKiDZN oraz 15% 
wkładem własnym Parafii będzie kosztować 20 mln złotych. Będzie to pierwszy etap remontu. W ciągu 
ostatnich lat zrealizowaliśmy remont dachu i elewacji naszej świątyni z wstawieniem dodatkowych okien 
na sumę 1 mln 980 tys zł, z czego 1 mln 700 tys. dotacji. W tej chwili realizujemy remont ołtarza głównego 
z nową polichromią i złoceniem – koszt 480 tys. złotych. Prace będą ukończone na początku sierpnia. 
W Parafii jest cmentarz parafialny: dwuczęściowy tzw. Stary z najstarszymi nagrobkami z połowy XIX 
wieku i nowy z nagrobkami z początku XX wieku. Cmentarz jest czynny, ale niewiele już pozostało miejsca 
na pochówki. Wniosłem do Burmistrza Miasta prośbę o tworzenie cmentarza komunalnego. Poważnym 
obciążeniem dla Parafii jest wywóz nieczystości z cmentarza sięgający rocznie 40 tys. złotych.
Parafia sejneńska jest dwunarodowościowa. Od ponad 30 lat sprawowana jest liturgia także w języku 
litewskim. Nasi Parafianie to ludzie stąd, zamieszkują Sejneńszczyznę z dziada pradziada. Generalnie 
wszyscy się znają i żyją ze sobą przyjaźnie i w zgodzie. Względy narodowościowe nie odgrywają w tej 
chwili zasadniczej roli, a na pewno nie są powodem jakichś nieporozumień czy konfliktów.  Środowisko 
coraz bardziej się starzeje, młodzi po skończeniu szkoły średniej wyjeżdżają i rzadko wracają, aby tu 
pozostać. Czasami wrócą na chwilę, aby tu wziąć ślub lub ochrzcić dziecko. Praca w zasadzie jest tylko 
w tzw. budżetówce, a więc zakładach państwowych lub samorządowych. Nie ma tu wielkiego biznesu, 
który przyciągnął by zwłaszcza młodych. Wielu ludzi pracuje w oddalonych o 30 km Suwałkach czy nieco 
dalej w Augustowie. (cdn)
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Pokój i dobro – kto by nie rozpoznał francisz-
kańskiego pozdrowienia!  Rozpoznajemy, 

ale często nie rozumiemy, nie przeżywamy go; 
niekiedy jakby zapominamy o nim. 
Ale powiedzcie: jak można przeżywać pokój i do-
bro, gdy wam kto ubliży? Gdy wam ktoś w auto-
busie ukradnie portmonetkę, wyłamie skrzynkę 
pocztową, albo słowami oczerni, a inni to jeszcze 
poświadczają… Da się wtedy przeżywać pokój?
Świętego  Franciszka raz napadli rozbójnicy. 
Gdy u niego nic nie znaleźli i nie mogli mu nic 
zabrać, wtenczas porządnie go pobili i wrzucili 
do śnieżnej jamy. Kiedy zbójcy odeszli, Franci-
szek wydostał się z jamy, a pełen radości zaczął 
śpiewać chwałę Stworzycielowi, tak że jego głos 
rozlegał się po całym lesie. Jak to możliwe, że nie 
przeżywał goryczy i gniewu na rozbójników?! Jak 
mógł po takim przypadku jeszcze przeżywać 
pokój, radość i chwałę Stworzycielowi? Jak to 
zrozumieć i przyjąć, przecież był człowiekiem jak 
my. W czym spoczywa tajemnica Franciszkań-
skiego radosnego pokoju, czy spokojnej radości?
Odpowiedź jest prosta – w pokorze. Pokora o 
sobie, o ludziach, o Bogu… Czy i ja sam nie prze-
winiłem przeciw Bogu? A ja chcę, by mi odpuścił, 
muszę odpuścić temu, który przewinił przeciw 
mnie. Tak to przeżywa  także św. Franciszek za 
modlitwą Ojcze nasz.
Pokora jest szczytem przeżywania naszego po-
koju i radości. Im nasza pokora jest doskonalsza, 
tym bardziej stałym są: nasz pokój i nasza radość, 
choć niekiedy przez łzy.
Gdy kto chce szerzyć pokój, sam musi go prze-
strzegać. Franciszek kładzie nacisk na szczyt 
pokory;  przez to skuteczny franciszkanin jest 
radosny i szerzy pokój. A co na koniec? Przecież 
pokój i dobro!
Juraj Mrocek OFS (Tłumaczenie ze Słowackiego cza-
sopisma Seraficky svet 8/99 - Eugeniusz Klimaniec)

POSŁANNICTWO 
POKOJU I DOBRA GODNOŚĆ DZIECKA 

BOŻEGO           
Gdy stajemy przed Panem Bogiem, wiemy, że 

strój zewnętrzny ma znaczenie, ale najistot-
niejsze jest nasze wnętrze. Biblia naucza, że każdy 
z nas rodzi się jako „stary człowiek”, jako ktoś, kto 
chce żyć dla siebie. Możemy powiedzieć, że jest 
to mentalność charakteryzująca człowieka przed 

uwierzeniem w Jezusa. Nowy Testament poucza 
nas, że dzięki Misterium Paschalnemu możemy 
stanąć przed Panem Bogiem jako nowi ludzie, 
jako ci, którzy przyjęli mentalność i sposób życia 
Chrystusa. 
Włożenie białej szaty
W początkach chrześcijaństwa kandydaci do 
chrztu (katechumeni) nosili szaty pokutne. Zdję-
cie ich przed chrztem symbolizowało zwleczenie 
z siebie starego człowieka, a włożenie białej szaty 
oznaczało przyobleczenie się w Chrystusa. Biały 
kolor oznacza czystość, niewinność, radość, chwa-
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GODNOŚĆ DZIECKA 
BOŻEGO           

Powołanie 
chrześcijańskie

Czego dzisiaj nas może nauczyć nasz Boski 
Mistrz, każdego z osobna? W słowach pro-

stych i jasnych Jezus nakreślił warunki wejścia 
do królestwa niebieskiego. Rozważył wszystkie 
aspekty życia codziennego. Zaproponował nową 
koncepcję życia. W krótkich zdaniach, wprowa-
dzających do kazania na Górze, Jezus wyraził za-
sadniczy punkt Nowej Ery, którą przyszedł głosić.
Nowy duch ma być łagodny, wielkoduszny, prosty, 
a przede wszystkim szczery. Unikać ma arogancji, 
osądzania innych oraz szukania swego. Uczniowie 
nowego królestwa winni szukać szczęścia nawet 
w ubóstwie, w niedostatku, we łzach i ucisku. 
Uczestnictwo w królestwie zakłada uprzednią 
radykalną przemianę sposobu myślenia, po-
stępowania i usposobienia względem drugie-
go człowieka. Tak jak prawo zostało objawione 
Mojżeszowi na Górze Synaj, tak też w kazaniu 
na Górze Jezus, nowy Prawodawca, ofiarowuje 
całej ludzkości nowy sposób życia, kartę chrze-
ścijańskiego życia.
To jest właśnie owo nowe miłujące ojcostwo Boga, 
które przenika każde słowo Jezusa. W całym Ka-
zaniu na wezwanie Ojca z synowską miłością. 
Każdy, kto jest ożywiony tym nowym duchem, jest 
dzieckiem Bożym. Nie jest to duch niewolników, 
wprowadzający na nowo lęk  w nasze życie, jest 
to duch synów, który sprawia, że wołamy Abba, 
Ojcze (Rz 8, 14-15). Miłość może prosić więcej 
aniżeli może żądać lęk. Miłość będzie głównym 
motywem działania Nowej Ery. Jezus powiedział 
to później przy innej okazji: „Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 
miłuje go, i przyjdziemy do niego i będziemy w 
nim przebywać” (J 14,23). 
   św. Jan Paweł II

łę, zmartwychwstanie i nowość życia. W obrzędzie 
chrztu biały kolor szaty wskazuje na stan duszy 
człowieka ochrzczonego i jego przynależność do 
Jezusa Chrystusa
W liturgii chrztu świętego włożeniu białej szaty na 
dziecko towarzyszą słowa celebransa: ”N., stałeś 

(stałaś) się nowym stwo-
rzeniem i i przybrałeś (aś) 
się w Chrystusa, dlatego 
otrzymujesz białą szatę . 
Niech twoi bliscy słowem 
i przykładem pomagają ci 
zachować godność dziec-
ka Bożego nieskalaną aż 
po życie wieczne”.
Wręczenie zapalonej 
świecy
Na słowa celebransa: 
„Przyjmij światło Chry-
stusa” zazwyczaj ojciec 
chrzestny zapala świecę 
od paschału, który symbo-
lizuje obecność Chrystu-
sa zmartwychwstałego. 
Światło paschału przypo-
mina, że Chrystus pokonał 
ciemność grzechu i śmier-
ci i przyniósł nam światło 
nowego życia. Gdy świeca 
zostanie zapalona, cele-

brans wypowiada słowa: „Podtrzymywanie tego 
światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby 
wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postę-
powało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w 
wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzące-
go pana razem z wszystkimi świętymi w niebie”.
Świeca chrzcielna powinna nam towarzyszyć 
przez całe życie: co roku w czasie Wigilii Paschal-
nej, w dniu Pierwszej Komunii świętej i w chwi-
li odejścia z tego świata. Chodzenie w świetle 
Chrystusa pozwala nam przejść przez wszystkie 
ciemności i trudy życia. Ks. Paweł Wiatrak
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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. Jarosaw Kalinowski; ks. Adam Łosiewski - rezydent

20/06/2020 Natan Pełka
27/06/2020 Antoni Kuczyński
28/06/2020 Nina Rapczyńska

20/06/2020
Natalia Chmielewska i Radosław Ludorf
Justyna Łowiagin i Mariusz Namiotko
27/06/2020
Aneta Maciukanis i Paweł Kowalski

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

1/ Kamil Rykowski, kawaler, Przasnysz, Parafia 
Święte Miejsce  i Agnieszka Czeropska, panna, 
Sejny, Parafia tutejsza.
2/ Tadeusz Szymczyk, kawaler, Skarkiszki, Parafia 
tut. i Łajma Kosa, panna, Ogórki, Parafia Puńsk.
Sejny, Parafia tutejsza.

W OSTATNIM CZASIE : OFIARODAWCY NA REMONT

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki 
Roku Pańskim 2020: 

Skupscy Krystyna Krzysztof,Krasnowo 
Albowicz Romualda Zygmunt,Krasnowo
Bubrowscy Stanisława Ryszard,Krasnowo
Dziemian Genowefa,Krasnowo
Kossa Maria,Krasnowo
Dziemian/ Klucznik Joanna Dariusz,Krasnowo 
Żegarscy Wanda Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego 
Żegarska Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Makowska Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Jurkun Renata Romuald,Sejny, Wojska Polskiego
Sidor Alicja Witold,Sejny, Wojska Polskiego
Łebkowska Bogusława,Sejny, Wojska Polskiego
Jurgielanis Marzena Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego
Malinowska Małgorzata,Sejny, Wojska Polskiego
Leszczyńscy Jolanta Mirosław,Sejny, Woj Polskiego
Krakowski Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Nowak Irena Piotr,Sejny, Wojska Polskiego
Rogucka Aldona,Sejny, Wojska Polskiego
Kisielewska Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Popławscy Ewa Konrad,Sejny, Wojska Polskiego
Krzewska Bronisława,Sejny, Wojska Polskiego
Buraczewscy Maria Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Wołyniec Henryka Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Sojka Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Buraczewscy Sylwia Marcin,Sejny, Wojska Polskiego
Gaber Janina,Sejny, Wojska Polskiego
Kotarscy Regina Wiesław,Sejny, Wojska Polskiego
Kruszyłowicz Barbara Dariusz,Sejny, Woj Polskiego
Jankowiak Teresa Adam,Sejny, Wojska Polskiego
Małkińscy Anna Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Skupscy Jarosława Antoni,Sejny, Wojska Polskiego 

Sakrament 
 Bierzmowania: 
28/06/2020 Natalia Auron, Bartosz 
Biryło, Julia Borodziuk, Laura Bu-
chowska, Konrad Buchowski, Na-
talia Chatkowska, Hubert Chmie-

lewski, Hubert Chmielewski, Weronika Ciborowska, 
Patryk Czeszkiewicz, Patrycja Dębowska, Julia Dęb-
ska, Bartosz Dobreńko, Kacper Gibas, Kamila Gilis, 
Iwona Głowacka, Maja Głowińska, Dominik Gryzie-
wicz, Maja Hołdyńska, Joanna Janculewicz, Kamila 
Januszko, Jakub Jungiewicz, Patrycja Jungiewicz, 
Jakub Kisiel, Maciej Koneszko, Kacper Korzeniecki, 
Maciej Krajewski, Szymon Kruszyłowicz, Wiktoria 
Leonowicz, Aleksandra Liszkowska, Patryk Luto, Julia 
Małkińska, Oliwia Matelak, Julita Matulewicz, Maja 
Misiukanis, Amelia Miszkiel, Marlena Morawska, 
Marlena Moroz, Julia Niczyporuk, Hubert Okulanis,  

Karolina Pankiewicz, Weronika Picheta, Dominik 
Pietkowski, Martyna Piliczewska, Weronika Poszwa, 
Natalia Prokop, Piotr Przeborowski, Weronika Rasiul, 
Mateusz Rekuć, Paweł Rutowicz, Maciej Rybczyński, 
Oliwia Rydzewska, Jolanta Sienkiewicz, Julia Sikor-
ska, Wiktoria Skrypko, Dawid Sojko, Kacper Stabiński, 
Ewa Staniewicz, Leon Staniewicz, Weronika Stankie-
wicz, Dominik Tichanow, Marcin Waszkiewicz.
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INTENCJE MSZALNE  05 - 19.07.2020
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 5 lipca 2020 
07:00 +Janina Dziczkowska (gr)
07:00 +Teresa Okulanis-Pawlik (11 rocz)
08:30 +Stanisława +Władysław Kubylis +Leokadia
08:30 +Stanisław Jurkiewicz (10 mc)
10:00 +z rodz. Stachurskich
10:00 +Zofia (6 rocz) +Wacław i z r. Pietranisów
11:30 Za parafian
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Zofii i Mariana Gibas w 50 rocz. ślubu
13:00 LT: +Anna +Antoni Skrypko
13:00 LT: +Irena Żukowska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Petronela +Michał Bondzis
PONIEDZIAŁEK, 6 lipca 2020 
06:30 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Jan Sojko (19 rocz)
08:00 +Halina Karycka i rodzice
08:00 +Jadwiga +Aleksander i z  r. Andruszkiewiczów
17:30 +Piotr Skrypko
17:30 +Henryk Andrejczyk
17:30 +Franciszka Polakowska-Gaus
WTOREK, 7 lipca 2020 
06:30 +Aniela +Władysław Tomczyk
08:00 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Józef (43 rocz) i z r. Szyryńskich
08:00 +Jan Milewski (7mc)
17:30 +Józef Januszewicz (2 rocz), rodzice i teściowie
17:30 +Regina Ziniewicz (9mc)
17:30 +Józef Polanis (8 rocz)
ŚRODA, 8 lipca 2020 
06:30 +Zbigniew Wałukanis (2mc) +Andrzej Łabanowski
08:00 +Wiktoria (64 rocz) +Wincenty +Helena +Zofia 

+Jan +Wacław i  z r.  Dąbrowskich
08:00 +Anna (20 rocz.) +Antoni (18 rocz.) Czakis
08:00 +Józef Sienkiewicz (m-c od pogrzebu)
17:30 +Janina Dziczkowska (gr)
17:30 +Grzegorz Buchowski
17:30 +Wanda Kruszyłowicz
CZWARTEK, 9 lipca 2020 
06:30 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Edmund +Roman +Piotr +Aniela 
 i z r.  Koronkiewiczów
08:00 +Romuald Miszkiel (5 rocz) i z r. Grablewskich
08:00 +Józef  +Stanisław Konewko
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Haliny 

Dochód w 80 rocz. urodzin
17:30 +Józef +Marianna +Antoni z r. Plikunas
PIĄTEK, 10 lipca 2020 
06:30 +Wiesław Jakubowski (14 rocz.)
08:00 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Jadwiga +Franciszek Rybczyńscy 
 i z r. Maksimowiczów
08:00 +Józef Maksimowicz (5 rocz.)
17:30 +Andrzej Zaborowski (8 rocz)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Marianna (20 rocz.) +Marian (1 rocz.) Tananis

SOBOTA, 11 lipca 2020 
06:30 +Teresa Okulanis (11 rocz)
08:00 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i 

rodziny
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Jerzy Makowski (3mc)
17:30 +Marianna Brzozowska
17:30 +Stanisława Auron (3 rocz) +Aleksander 
 +Stanisława Kuprewicz
17:30 +Zofia Sienkiewicz (1mc)
NIEDZIELA XV ZWYKŁA, 12 lipca 2020 
07:00 +Janina Dziczkowska (gr)
07:00 +Bronisław Ludorf (50 rocz)
08:30 +Jarosław Rapczyński (2 rocz) +Aleksandra 

+Wincenty
10:00 +Jadwiga Gerwel (6 rocz) +Mieczysław
11:30 Za parafian
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Kazimierza i 

rodziny
13:00 LT: +Piotr Kosa +Łatwiu +Magdalena Sojko
17:30 +Bernard Wydro (1 rocz)
PONIEDZIAŁEK, 13 lipca 2020 
06:30 +Marianna Koźlak (7 mc)
08:00 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Tadeusz Przeborowski (7mc)
08:00 +Zenon Sitkowski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Wiesław (17 rocz) i z rodz. Okulanisów
17:30 +Zofia Sidorowicz (2 mc)
17:30 +Zofia Sienkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 14 lipca 2020 
06:30 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Marianna Bilińska (4mc)
08:00 O błog. Boże dla Józefa i rodziny
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Beaty i 

Mirosława w 25 rocz.ślubu i dla rodziny
17:30 +Józef +Róża +Piotr Misiukanis
17:30 +Aleksandra +Jakub Sofińscy
17:30 +Romuald Fiedorowicz (1 rocz)
ŚRODA, 15 lipca 2020 
06:30 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Stanisław Miszkiel (9mc)
08:00 +Karol Jarzębowicz (6mc) +Leokadia
08:00 +Józef Woźnialis (4mc) i rodzice
17:30 +Wacław +Jan +Katarzyna Wróblewscy
17:30 +Wacław Tucin +Adam +Franciszka
17:30 +Michał +Antonina Kubrak
CZWARTEK, 16 lipca 2020 
06:30 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Danuta Moroz (8mc)
08:00 +Stefania +Franciszek Korzenieccy
08:00 +Józef +Ludwik i z r. Kamińskich i zabranych w 

Obławie Augustowskiej
17:30 +Józefa +Józef Janczulewicz
17:30 +Anna Zaborowska +Henryk Stefański
17:30 +Marian Kwaterski (12 rocz)
PIĄTEK, 17 lipca 2020 
06:30 +Zofia Chowaniec
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary 

przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwór-
ca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, 
jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, 
przynosi pokój i zbawienie. 

2. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przy-
pada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny 

Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo 
wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

3. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Zało-
żony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale 

i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił Świętego Benedykta 
głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre 
chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej 
znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec. 

4. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na 
roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby 

Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

5. W czwartek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szka-
plerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) 

duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli 
się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który wpisał się w historię i duchowe oblicze 
Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym gronie jest 
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest Święty Rafał Kalinowski.  Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym rysie duchowości 
chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge 
(Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie 
zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. 
Zadbajmy o to, aby nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej religijności, noszony z 
wiarą i miłością. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest 
Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże, rozważajmy je i zachowujmy w swoich sercach.

6. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za posługę duszpasterską w naszej Parafii ks. Tomasza Sikorskiego, który 
zostaje posłany jako proboszcz do Parafii Węgielsztyn, w dekanacie węgorzewskim. Dziękujemy ks. 

Tomaszowi za wszelkie dobro, za bliskie i serdeczne relacje zarówno w gronie kapłańskim, jak i z naszymi 
Parafianami, a zwłaszcza z młodzieżą. Niech Bóg błogosławi i Maryja otacza opieką. Witamy dzisiaj nowe-
go kapłana, ks. Adama Łosiewskiego, który będzie rezydentem,a więc nie wikariuszem w naszej Parafii. 
Przychodzi do nas z Wigier, a wcześniej był proboszczem w Bajtkowie k/ Ełku. Z pewnością wiele będziemy 
mogli skorzystać z posługi kapłańskiej w naszej Wspólnocie. Niech Boża łaska prowadzi.

08:00 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Olgierd Jasiewicz (3 rocz)
17:30 +Jadwiga Koncewicz
17:30 +Remigiusz (10 rocz.) +Aleksandra +Eugeniusz
17:30 +Anna Turowicz (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 18 lipca 2020 
06:30 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Leokadia (8rocz) +Romuald Pawełek
08:00 +Sławomir Korzeniecki i dziadkowie
08:00 +Ignacy +Helena +Helena +Agnieszka +Danuta 

+Stanisław
08:00 +Jan Kuklewicz (6 mc)
11:00 Pierwsza Komunia  Święta (10 dzieci)
17:30 +Helena (5 rocz) +Władysław  (12 rocz.) Wasilewscy

17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii Biele-
wicz w 55 rocz. urodzin i dla rodziny

17:30 +Zofia Zyskowska (2 rocz)
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA,19 lipca 2020 
07:00 +Janina Dziczkowska (gr)
07:00 +Anna +Maria z r. Ponganisów
 +Czesława +Czesław z r. Tarasiewiczów 
08:30 +Zygmunt (4 rocz) +Franciszka Luto
10:00 +Wincenty +Zofia Szlaużys +Genowefa
11:30 Za parafian
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Edmunda w 80 rocz. urodz. i Krystyny w 77 
rocz. urodz. oraz w 53 rocz. ślubu i dla całej rodz. 
Kosińskich

13:00 LT:
17:30 +Paweł +Witold +dziadkowie
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W tym roku uroczystość Pierwszej Komunii Świętej została podzielona na kilka grup - z uwagi na trwającą 
pandemię koronawirusa. W sobotę, 27 czerwca br. miała miejsce uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 
dzieci z Krasnowa i Poćkun: Kamil Dziemian, Nikola Kartaszow, Kacper Kierejszys, Nikola Kierejszys, Julia 
Łojuk, Liliana Marcinkiewicz, Emilia Pietuszko. Uroczystość była kameralna, ale z wielkim przeżyciem dla 
dzieci, rodziców, gości i księdza proboszcza. Modliła się cała Parafia dziękując za ten przepiękny dar przyjścia 
Chrystusa do serc naszych dzieci. 

27 czerwca 2020 r.

Z życia Parafii
Pierwsza Pełna Eucharystia dzieci

BIERZMOWANIE 28.06.2020
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boża Śnieżna Szkaplerzna

Temat szkaplerza będzie omawiany przy okazji 
innego obrazu, dlatego w tym felietonie skupię 

się na aspektach ikonograficznych. Pierwowzorem 
prezentowanego dziś obrazu jest Matka Boża Śnież-
na w Rzymie (Santa Maria Maggiore). Pozwole-
nie na wykonywanie kopii obrazu zostało dane 
św. Franciszkowi Bor-
giaszowi w 1569 r. przez 
papieża Piusa V. Od tego 
momentu liczne kopie tego 
obrazu rozpowszechniają 
się w Europie. Do Polski 
obraz dotarł stosunkowo 
wcześnie, za sprawą żywej 
pamięci o śmierci św. Sta-
nisława Kostki, którego F. 
Borgiasz przyjmował do 
zakonu, a który był wy-
jątkowym czcicielem tego 
obrazu. Pomogła również 
obecność ks. Piotra Skargi 
w Rzymie, gdzie nawiązał 
on bliskie więzi przyjaźni 
z generałem Borgiaszem. 
Jezuicki kościół w Jarosła-
wiu był miejscem, gdzie 
znalazła się pierwsza w 
Polsce kopia obrazu Mat-
ki Bożej Śnieżnej. Za datę pojawienia się obrazu 
można przyjąć 1576 rok. Inne znane kopie obrazu 
powstały głównie w latach 1597 – 1630. Obrazy ko-
piowali na polecenie bp. Maciejowskiego malarze: 
brat Maciej Klimkowicz (około 30 obrazów) oraz 
brat Kasper Livensis (około 5). Zdobią one kościoły 
w Krakowie, Zielenicach koło Słomnik, Kaliszu, Po-
znaniu, Lwowie, Kochawinie, Lublinie, Sandomie-
rzu, Łucku. Ośrodki te należą do najstarszych, ale 
jak wiemy w tym typie ikonograficznym malowana 
jest również Matka Boska Berdyczowska omawia-
na już w Siewcy. Do innych późniejszych obrazów 
należy również obraz Matki Boskiej Świętolipskiej 
namalowany przez Bartłomieja Pensa z Wilna. O 

popularności tego typu wizerunku na ziemiach 
Rzeczypospolitej niech świadczy fakt, że Synod Kra-
kowski bp. Marcina Szyszkowskiego z 1621 roku 
zalecił obraz jasnogórski i obraz „Salus Populi Ro-
mani” jako wzory do naśladowania. O ile pierwsze 
kopie powstałe za czasów Franciszka Borgiasza były 

bardzo wierne obrazowi 
rzymskiemu, to późniejsze 
ulegały znacznym zmia-
nom poprzez dodawanie 
nowych elementów, jak: 
różaniec, szkaplerz, berło, 
aniołowie, sylwetki świę-
tych, itd.
Tak też jest w naszym ob-
razie, który być może jest 
kopią obrazu z Czernej. 
Na terenie I Rzeczypospo-
litej istniało aż 28 klasz-
torów karmelitów bosych. 
Jednym z najstarszych i 
obecnie najpopularniej-
szym jest klasztor karme-
litów bosych w Czernej. 
Obraz z tego klasztoru po-
chodzi z I połowy XVII w. 
Później został on zastąpio-
ny bardziej trwałą kopią 

na blasze. Wykonał ją malarz Paweł Gołębiowski 
w połowie XVIII w. Na obrazie z Czernej mamy 
domalowany szkaplerz w stosunku do rzymskiego 
oryginału. W przypadku naszego ludowego obra-
zu nie próbowałbym doszukiwać się konkretnego 
pierwowzoru. Jest to raczej swobodna interpretacja 
wizerunku MB Śnieżnej ze szkaplerzem, połączona 
z wizerunkiem częstochowskim z charakterystycz-
nymi jasnogórskimi koronami i nimbami. Nieza-
leżnie od tego jest to dość rzadki przykład ludowej 
kopii Matki Bożej Szkaplerznej, świadczący o tym, 
że pojęcie szkaplerza nie było obce XIX wiecznej 
polskiej ludowej rzeczywistości.
   Marcin Błaszczyk


