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„Panie,  
czy nie posiałeś  
dobrego nasienia  
na swej roli? 
Skąd więc  
wziął się  
na niej chwast?”
Mt 13,27



2 SIEWCA  

Ty, Maryjo, jesteś Błogosławiona, boś uwierzyła w słowa powiedziane Ci od Pana. Tak Cię nazwała 
św. Elżbieta. Naucz nas na nowo słuchać Boga, 

bośmy się zrobili bardzo ciekawi różnych sensacji, a nie 
prawdy i Bożego słowa. Ulegamy reklamom, zaintereso-
wani jesteśmy tym, co miłe i przyjemne, a zapominamy 
o Bogu. Spieszy nam się wszędzie i brakuje nam czasu 
na wszystko, a zwłaszcza na to, aby żyć, bo brakuje 
czasu na Boga. Mamy uszy wrażliwe na ciekawostki, 
nieczułe na słowo Boga. 

Maryjo, Ty widzisz, żeśmy posmutnieli. Radość wiary 
zmieniliśmy na trudne ćwiczenie gimnastyczne 

i wolimy podpierać ściany, myśląc, że nic się nie da 
zrobić. Obudź nas dynamizm wiary, byśmy byli solą dla 
ziemi i światłem dla świata. Uproś nam moc wiary, aby-
śmy nie lękali się żadnych trudności ani kierowanych 
na nas ataków z tego powodu, że wierzymy w Jezusa 
Chrystusa, którego porodziłaś w Betlejem według Jego 
Ewangelii pragniemy układać nasze życie indywidualne 
i społeczne. 

Pomóż nam, abyśmy byli mądrzy żywą wiarą. Pomóż 
nam, aby Ewangelia Jezusa Chrystusa była świa-

tłem na drogach naszego życie, dla naszego umysłu 
i serca.

Panno wierząca i wierna Panno wiarygodna, bo kon-
sekwentna w wierze, Matko dobrej rady, módl się 

za nami.

 Maryjo, Błogosławiona.

PRAWDY WIARY ...

 
PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ   

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

19 lipca  Łk 9,57-62  Moja codzienność tak często odbiera mi doświadczenie bliskości Boga. 
Wydaje się, że mam tak wiele spraw na głowie i nie potrafię się w nich odnaleźć. Czy próbuję 
jednak, razem z Jezusem, iść do moich zadań i wyzwań stawianych mi każdego dnia?

23 lipca  Łk 10,13-16   Tak często chcielibyśmy, aby nasze życie było przepełnione jedynie radością. 
Jak jednak przeżywamy momenty, w których doświadczamy przeciwności? I czy rozumiemy, że 
w tych momentach jesteśmy blisko Jezusa?

30 lipca  Łk 10,25-37  Moje serce przepełnione Bożą miłością powinno przychodzić z pomocą 
każdemu człowiekowi. Miłość nie wyklucza nikogo. Potrzeba nam ciągłego wpatrywania się 
i naśladowania czynów Jezusa wynikających z Jego miłości do człowieka.

Z książki - Panie błogosław ten dom.
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Jezus opowiedział 
tłumom tę przy-

powieść: «Królestwo 
niebieskie podobne 
jest do człowieka, 

który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy 
ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwa-
stu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło 
i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy 
gospodarza przyszli i zapytali go:  „Panie, czy nie po-
siałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął 
się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny 
człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, 
żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, 
byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i 
pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w 
czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw 
chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę 
zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Królestwo niebieskie nie jest dziełem człowieka, lecz darem miłości 
Bożej, która działa w sercu wiernych i prowadzi dzieje ludzkie ku ich 

ostatecznemu spełnieniu  w wieczystej komunii z panem. Przypowieść 
o chwaście rosnącym w pszenicy mówi przede wszystkim o zbawieniu 
Bożym, które jest już obecne i działa w świecie. Ale obok „synów króle-
stwa” występują także wprowadzający niepewność „synowie Złego”. 
Dopiero u kresu siły zła zostaną zniszczone a ten, kto przyjął królestwo, 
już na zawsze pozostanie z Panem. Nauczaniu Jezusa o królestwie 
Bożym daje świadectwo Kościół  Nowego Testamentu – wspólnota 
„prostaczków” których Ojciec „uwolnił (…) spod władzy ciemności i 
przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. Wspólnota tych, 
którzy żyją w Chrystusie, idąc za Duchem Świętym  drogą pokoju, którzy 
walczą, by nie ulec pokusie i wystrzegają się uczynków ciała, gdyż wie-
dzą, że „ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie 
odziedziczą”. Kościół jest wspólnotą tych, którzy głoszą swym życiem 
i słowem orędzie Jezusa. Żyje on w żarliwym oczekiwaniu na chwa-
lebne przyjście Jezusa, Pana i Zbawiciela, który przekaże Majestatowi 
Bożemu wieczne i powszechne królestwo prawdy i życia, świętości i 
łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. To oczekiwanie na przyjście 
Pana jest niewystarczającym źródłem nadziei i energii. Pobudza ono 
ochrzczonych do tego, by zawsze żyli „w królestwie umiłowanego 
Syna”, i naśladując w swych czynach czyny Jezusa, świadczyli i głosili 
obecność Królestwa w świecie.    (Katecheza 18 III 1987)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA – 19 lipca 2020 NIEDZIELA XVII ZWYKŁA  - 26 lipca 2020

1. W Piśmie świętym szukajmy prawdy, a nie stylu. Biblia powinna 
być czytana w tym samym duchu, w jakim została napisana. Win-
niśmy raczej szukać w księgach świętych pożytku niż piękności 
języka. Tak samo chętnie sięgajmy po książki pobożne i proste, 
jak po wzniosłe i głębokie. Niech cię nie obchodzi pozycja pisarza, 
czy jest wielki, czy mały w sztuce pisarskiej, ale niech cię skłania 
do lektury samo umiłowanie prawdy. Nie pytaj, kto powiedział, 
ale patrz, co powiedział. 
2. Człowiek przemija, ale prawda Boża trwa na wieki. Bóg przema-
wia do nas różnymi sposobami, nie zważając na to, czy podobają 
się nam ludzie, przez których On mówi. Dociekliwość niekiedy 
przeszkadza nam w czytaniu Pisma świętego, bo wolimy roztrzą-
sać je dyskutować o tym, co powinno w nas wnikać po prostu. Jeśli 
chcesz czerpać korzyść z czytania, czytaj w pokorze, z prostotą i 
wiarą; nie dbaj o opinię znawcy. Pytaj i słuchaj w milczeniu słów 
świętych Pańskich, a nie lekceważ sobie wykładni dawnych Ojców, 
bo nie były wypowiadane ot tak sobie, bez głębszej przyczyny. 

Tomasz a’Kempis - 
 O Naśladowaniu Chrystusa

Mt 13, 44-52 Mt 13, 24-43

Jezus opowiedział 
tłumom taką przy-

powieść: «Królestwo 
niebieskie podobne 
jest do skarbu ukry-
tego w roli. Znalazł 

go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany 
poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. 
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca 
poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną 
drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co 
miał, i kupił ją».

REFLEKSJA NIEDZIELNA: 

Przypowieść ta uczy wezwanych wielkiej prawdy: aby być 
godnym zaproszenia na ucztę królewską Oblubieńca, trzeba 

okazać zrozumienie najwyższej wartości, o którą tutaj chodzi. 
Stąd też gotowość poświęcenia wszystkiego dla królestwa nie-
bieskiego, które ma wartość większą niż wszystko inne. Nie 
dorównuje mu żadna cena dóbr doczesnych. Wszystko można 
porzucić i nic nie stracić, jeśli tylko weźmie się udział w uczcie 
Chrystusa – Oblubieńca. Dystans wobec dóbr i ubóstwo jest 
istotnym warunkiem wskazanym nam obok innych przez Jezusa.   
(Katecheza 18 IX 1991)
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KALENDARZ LITURGICZNY

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 w kościele o godz. 11.00.
PONIEDZIAŁEK, 20 VII, Wsp. bł. Czesława,prezb.
Słowo Boże: Mi 6,1-8; Mt 12,38-42
WTOREK, 21 VII,  Dzień powszedni
Słowo Boże: Mi 7,14-20; Mt 12,46-50
ŚRODA, 22 VII, Święto św. Marii Magdaleny
Słowo Boże: 2Kor 5,14-17; J 20,1.11-18
CZWARTEK, 23 VII, Święto św. Brygidy 
Szwedzkiej, Patronki Europy
Słowo Boże: Ga 2,19-20; J 15,1-8
PIĄTEK, 24 VII,  Wsp. św. Kingi, dziewicy
Słowo Boże: Jr 2,1-13; Mt 13,10-17
SOBOTA, 25 VII, Święto św. Jakuba Apostoła
Słowo Boże: 2Kor 4,7-15; Mt 20,20-28

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (47)

Urodziła się w 1207 r. na Węgrzech. Była córką króla węgierskiego 
Andrzeja II i Gertrudy von Andechs (siostry Św. Jadwigi Śląskiej). Św. 
Elżbieta jest więc siostrzenicą głównej patronki Śląska. W 14 roku 
życia wyszła za mąż za landgrafa Ludwika IV. Była matką trojga dzieci: 
Hermana, Zofii i Gertrudy. Po 6 latach małżeństwa w 1227 r. zmarł jej 
mąż. Elżbieta miała zaledwie 20 lat, kiedy została wdową. Z własnej 
woli odsunęła się od życia dworskiego, opuściła zamek i osiedliła się 
z dziećmi w Eisenach,  Elżbieta zdobyła świętość, żyjąc na zamku 
książęcym, a zarazem oddając się bez reszty posłudze chorym i ubo-
gim. Szczególną opieką darzyła kaleki, ludzi trędowatych i szczególnie 
pokrzywdzonych przez los. Dla tych celów zbudowano najpierw szpital 
w  mieście Gotha, potem drugi w Wartburgu, w którym przebywała. 
Pracowała w nim do ostatnich dni życia, spełniając wszystkie posługi. 
Starała się być wzorem dla swego mistrza św. Franciszka z Asyżu.
Zmarła z przepracowania i wyczerpania organizmu w wieku zaledwie 
24 lat 16/17 listopada 1231 r. Żywy po jej śmierci kult, poświęcony 
licznymi cudami, był powodem rychłej kanonizacji, której dokonał 
papież Grzegorz IX. Jej święto obchodzimy 19 listopada.
Św. Elżbieta Węgierska najczęściej przedstawiana jest w stroju księżniczki lub skromnym ubiorze tercjanki 
franciszkańskiej obmywając chorych lub podając biednym chleb, odzież albo pieniądze.
W bazylice sejneńskiej jest obraz wyobrażający św. Elżbietę: W centrum kompozycji postać św. Elżbiety w nie-
bieskiej sukni podbitej jasnoniebieską materią i czerwonym płaszczu z gronostajami, na głowie czerwony szal, 
złota korona i perły. Włosy brązowe, karnacja jasna, oczy spuszczone. Prawa ręka ułożona na piersi, lewą wrzuca 
monetę do misy żebraka widocznego w popiersiu, w dolnym lewym rogu obrazu. Żebrak w brązowej szacie 
z kijem w prawej dłoni. Tło obrazu stanowi wnętrze z zielonoszarą kotarą         

Eugeniusz Klimaniec

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

Obrazy w Sejneńskiej Bazylice
Św. Elżbieta Węgierska

NIEDZIELA XVII ZWYKŁA, 26 lipca 2020
Słowo Boże: 1Krl 3,5.7-12; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52
PONIEDZIAŁEK, 27 VII, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 13,1-11; Mt 13,31-35
WTOREK, 28 VII, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 14,17-22; Mt 13,36-43
ŚRODA, 29 VII, Wsp. św. Marty
Słowo Boże: 1J 4,7-16; J 11,19-27
CZWARTEK, 30 VII, Dzień powszedni
Słowo Boże:  Jr 18,1-6; Mt 13,47-53
PIĄTEK, 31 VII, Wsp. św. Ignacego z Loyoli,prezb
Słowo Boże: Jr 26,1-9; Mt 13,54-58
SOBOTA, 1 VIII, Wsp. św. Alfonsa Liguoriego,bpa
Słowo Boże: Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12 
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA,  2 sierpnia 2020
Słowo Boże: Iz 55,1-3; Rz 8,35-39; Mt 14,13-21
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Wizytacja kanoniczna - 
sprawozdanie proboszcza (cd)

Do parafii należy 40 wiosek, ale ilość parafian tam mieszkających to około 2 tys. wiernych, często starych, 
dożywających samotnie, albo przy dzieciach, gospodarzach. Zresztą ilość gospodarstw prawdziwych jest coraz 
mniejsza. Nie ma komu w nich gospodarzyć. Religijność na wioskach tradycyjna, ale mimo ilości pojazdów 
mechanicznych, niełatwo odnaleźć wielu drogę do kościoła na niedzielną Eucharystię. Starsi ubolewają, że 
nie ma kto ich zawieźć do kościoła, mimo, że kilka pojazdów stoi na podwórku. Wielu prezentuje religijność 
okazjonalną, np. uroczystość rodzinna, ślub, czy pogrzeb (wtedy jest najwięcej). Średnia obecność na nie-
dzielnej Eucharystii to 25 %.
Sakramenty Chrztu i Małżeństwa – ich ilość systematycznie spada: np. Chrzty w 2015 – 69, a w 2019 – 55; 
Małżeństwa w 2015 – 34, a w 2019 – 29. Dzieci do I Komunii św. W 2015 – 85, a w 2019 – 34; Bierzmowanie 
w 2015 – 90, a w 2019 – 125 (dwa roczniki młodzieży). Prowadzona jest katecheza przed Chrztem, przez 
rok systematyczne spotkania z młodzieżą do Bierzmowania, dwuletnie przygotowanie dzieci do I Komunii 
św. Co miesiąc jest katecheza dla rodziców dzieci i młodzieży. Dużą wagę przywiązujemy do przygotowania 
narzeczonych do Małżeństwa: jest zawsze kilka spotkań w bezpośrednim przygotowaniu. Katecheza przed-
małżeńska prowadzona jest w ramach dekanatu w Smolanach. Troszczymy się o chorych odwiedzając ich w 
pierwszy piątek w domach, a także w szpitalu sprawując w tamtejszej kaplicy Mszę św. w sobotę.
Nasza społeczność się starzeje, stąd wzrasta ilość pogrzebów: w 2015 – 100; w 2019 – 113.
Pobożność naszych Parafian realizuje się poprzez przyjmowaną Komunię św. Od kilku lat nie zmienia się 
ilość rozdanych Komunii św. Jest to około 110 tys.; poprzez adorację Najśw. Sakramentu w pierwszą niedzielę 
miesiąca, w ostatnią niedzielę po wieczornej Eucharystii wieczory uwielbienia prowadzone przez Parafialny 
Zespół Uwielbienia EFFATA, nabożeństwo pierwszych sobót, pobożność maryjną wyrażaną w nowennie 
cosobotniej i osobistej modlitwie w kaplicy Matki Bożej. Świątynia nasza jest otwarta dla naszych  wiernych 
i pielgrzymów codziennie od rana do wieczora, dając okazję do nawiedzenia i modlitwy.
Parafialny Zespół Caritas troszczy się o ubogich i potrzebujących organizując pomoc żywnościową, pomoc 
w wykupie leków, organizowaną co roku Wigilię dla Ubogich i paczki świąteczne, także poprzez codzienne 
dożywianie najbiedniejszych. Ich liczba się od kilku lat znacznie zmniejsza.
W Parafii są dwie szkoły podstawowe: w Sejnach i Krasnowie, dwie szkoły ponadpodstawowe i szkoła z 
litewskim językiem nauczania. Religii uczą Panie Katechetki, w Zespole Szkół Rolniczych uczył ksiądz mając 
dwie godziny, w Żiburys uczy również ksiądz.
Wspólnotę parafialną ożywiają małe grupy dzieci, młodzieży i dorosłych: schola dziecięca, Koło Misyjne 
Dzieci, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Akcja Katolicka, Domowy Kościół, Żywy Różaniec, Grupy Modli-
tewne Wieczernik, Krąg Biblijny, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Dzieło Nieustannej Nowenny, Chór Parafialny 
polski i litewski, Chór Ziemi Sejneńskiej.
W sprawach duszpasterskich i gospodarczych doradza proboszczowi Rada Parafialna. Parafia wydaje od 
wielu lat pismo dwutygodnik „Siewca” będący jednocześnie zapisem kronikarskim najważniejszych wydarzeń 
parafialnych.
W naszych zamierzeniach pragniemy jeszcze bardziej uaktywnić działalność i formację istniejących grup 
parafialnych, spróbować utworzyć krucjatę eucharystyczną dzieci i młodzieży, jest też zamiar reaktywować 
Straż Honorową Najśw. Serca Pana Jezusa, wrócić do zarzuconej adoracji wieczystej 16-18 sierpnia, 
wprowadzić codzienną modlitwę różańcową w kaplicy Matki Bożej, raz w tygodniu sprawować Mszę św. W 
kaplicy MB przed cudowną Figurą, jeszcze bardzie rozbudzać pobożność maryjną w perspektywie obchodów 
50-lecia koronacji cudownej Figury. (c.d.n)
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„Syn Kościoła, na którego można patrzeć z radością 
i słuszną dumą. Gdy mówimy o świętym Ignacym, 
w jego kolebce i miejscu nawrócenia – w Loyoli, 
przypominają się ćwiczenia duchowe, tak sprawdzo-
na metoda skutecznego zbliżania się do Boga, oraz 
Towarzystwo Jezusowe rozprzestrzenione na całym 
świecie, które zebrało i nadal zbiera tak wielki plon 
dla sprawy Ewangelii. 
Święty Ignacy potrafił okazać posłuszeństwo, kiedy 
podczas leczenia się z ran usłyszał mocny głos Boży 
w swym sercu. Był czujny wobec tchnienia Ducha 
Świętego i dlatego zrozumiał, jakich rozwiązań wy-
magało zło jego czasów. Był w każdym momencie 
posłuszny Stolicy Piotrowej, której chciał pozostawić 
odpowiednie narzędzie ewangelizacji. Posłuszny do 
tego stopnia, że to posłuszeństwo pozostawił jako 
jedną z charakterystycznych cech charyzmatu swego 
Towarzystwa. 
Usłyszeliśmy u świętego Piotra: „Bądźcie naśladow-
cami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa; 
(…) jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, 
nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby 
byli zbawieni” (1 Kor 11,1; 10, 33).
Te słowa możemy włożyć w usta świętego Ignacego 
również dzisiaj, po wiekach. Bowiem charyzmat za-
łożycieli powinien trwać we wspólnotach, którym dali 
początek. Powinien stanowić zawsze zasadę życia 
każdej rodziny zakonnej.
Loyola jest wezwaniem do wierności. Nie tylko dla 
Towarzystwa Jezusowego, lecz również dla innych 
rodzin i zgromadzeń.”   Jan Paweł II

Św. Ignacy Loyola żył w latach 1491 – 1556, założy-
ciel zakonu jezuitów, kapłan, mistyk. W relikwiarium 
Bazyliki Sejneńskiej znajduje się relikwia świętego 
Ignacego Loyoli. Jego wspomnienie przypada 31 lipca.

Święty Ignacy Loyola

Królować znaczy służyć
Chcąc zrozumieć królowanie Ma-
ryi, trzeba najpierw spojrzeć na 
Chrystusa, który nie był królem 
ziemskim, politycznym, ale kró-
lem w koronie cierniowej. Maryja 
jest Królową na wzór Syna – Króla. 
Nie ma swojego królestwa, swo-
jej sprawy. Jej sprawa ma na imię 
Chrystus.

W Ewangelii widzimy Maryję jako 
całkowicie oddaną na służbie kró-
lestwu Chrystusa – od zwiastowa-
nia aż po śmierć Syna i zesłanie 
Jego Ducha. Urodziła Zbawiciela, 
zniosła trudy i niebezpieczeństwa 
podróży do Egiptu, wychowała Go 
w Nazarecie. Cierpiała z Nim, kiedy 
spotykał  się z niezrozumieniem, agresją, odrzuce-
niem. Wierna Mu aż do śmierci stała pod krzyżem. 
Nie uciekła, ale współcierpiała dla Jego królestwa. 
W wieczerniku była z Kościołem, który dopiero 
co się narodził z przebitego boku Chrystusa i po-
trzebował Matki. Po wniebowzięciu dalej pracuje 
i służy królestwu Bożemu. W Maryi jak w lustrze 
widać miłość sprawy Chrystusowej.

Chrystus chce być królem naszych serc. Trzeba 
jednak uznać Go za jedynego Pana, dać Mu 
prawo kierowania życiem, przyjąć królestwo 
prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwo-
ści, miłości i pokoju jako zasadę codziennego 
postępowania. Ale ludzkie serce jest kapryśne. 
Człowiek często zakłada własne królestwo do-
brobytu, władzy, wygodnictwa, sławy, sukcesu. 
Kierując się swawolą, przyznaje sobie prawo do 
zabijania dzieci nienarodzonych i starców, od 
potwornego zniekształcania prawdy o ludzkiej 
godności, płciowości, definiuje na nowo pojęcie 
rodziny i małżeństwa, manipuluje ludzkim ży-
ciem z zakresie genetyki. Narzuca innym swoje 
prawa jako jedynie słuszne. Szydzi z Boga, twier-
dząc, że mandat demokratyczny daje prawo do 

Maryja jest Królową, ponieważ Chrystus jest prawdziwym Królem, a jako Matka uczestniczy 
w godności Syna. Ponieważ była najściślej złączona z Jego dziełem, ma w nim wybitny udział.
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Królować znaczy służyć

decydowania o wszystkim! Tymczasem wszyscy 
zapłacimy straszą cenę za skutki eksperymentów 
kolejnych zbawców ludzkości, bo stworzenie bez 
Stwórcy ginie! 

Św. Matka Teresa wspominała, jak jej mama po-
wiedziała któregoś dnia na spacerze: „Córeczko, 
daj się zawsze prowadzić Madonnie, która jest 
twoją prawdziwą matką. Staraj się zawsze, by cię 
trzymała za rękę, tak, jak ja teraz trzymam cie-
bie. Po latach wyznała: „Zawsze pozwalałam się 
prowadzić Niebiańskiej Matce. Zanim podjęłam 
jakąkolwiek decyzję, zwracałam się najpierw do 
Niej. Ona mną kierowała”. 

„Przyjdź królestwo Twoje!”. Czy staram się, by 
królestwo co dzień przychodziło w moim życiu 
– w rodzinie, sąsiedztwie, miejscu pracy, Ojczyź-
nie? Czy służę zwłaszcza najmniejszym? Czy na 
pierwszym miejscu stawiam sprawę Boga, czy 
swoją? Naśladować Matkę w Jej trosce o króle-
stwo Boże to ciągle podnosić ku Niej wzrok, by 
wiernie oddać Jej rysy swoim życiem, jak artysta, 
który maluje czyjś portret. Tego pragnie Królowa 
– Matka. 

                                                         Ks. Wojciech Przybylski

Maryja jest Królową, ponieważ Chrystus jest prawdziwym Królem, a jako Matka uczestniczy 
w godności Syna. Ponieważ była najściślej złączona z Jego dziełem, ma w nim wybitny udział. Pokonywać trudności... 

z różańcem w dłoni
Kochajcie Maryję i starajcie się, by ją kochano. Odma-
wiajcie zawsze jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej 
modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, 
i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf 
nad wszystkim i nad wszystkimi (św. O. Pio).
Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrzą-
sa całym piekłem (św. Jan Maria Vianey).
Dworzanie noszą u boku miecz, aby bronić swej królowej. 
Podobnie dworzanie Maryi winni przypasać miecz, aby 
bronić czci swojej królowej, a tym mieczem jest różaniec. 
(…) Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników 
i z morza nienawiści wyciąga na brzeg miłosierdzia. 
Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych 
i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala (św. Józef 
Sebastian Pelczar).
Jeśli sługa Boży wśród wielu pokus i okazji do złego chce 
wytrwać w dobrym, niech sobie obierze za patronkę 
i  Syna Bożego Pannę Błogosławioną, czci Ją świętym 
różańcem. Jeśli zaś nie może różańca odmówić, to niech 
przynajmniej na różańcu zamiast Zdrowaś Maryjo mówi: 
Panno Maryjo, Matko Boża, módl się za mną do Jezusa  
(św. Filip Neri).
„Obleczcie się w zbroję Bożą” (Ef 5, 11), przyodziejcie 
zbroję różańca świętego, a zmiażdżycie głowę szatana, 
oprzecie się wszystkim jego pokusom  (św. Ludwik Maria 
Grignion de Montfort).
Otoczmy nasze umysły i serca różańcem jak puklerzem 
nie do przebicia; niech nas zjednoczy ściślej niż kiedy-
kolwiek miłością Jezusa Chrystusa i niech przez naszą 
gorliwość różaniec stanie się dla naszych miast i wsi, 
gdzie wiara rzuca jeszcze trochę blasku, jakby kordonem 
sanitarnym, który ogranicza zarazę (sługa Boża Paulina 
Jaricot).
Różaniec jest strzelaniem do szatana! (św. Maksymilian 
Maria Kolbe).
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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. Jarosław Kalinowski; ks. Adam Łosiewski - rezydent

11/07/2020
Agnieszka Leszczyńska i Łejmel Robert

Odeszli do wieczności:

Sakrament małżeństwa:

U Józef Andrejczyk, Posejanka,  
(l. 99) zm. 03/07/2020

U Stanisław Mełerzyk, Dusznica,  
(l. 76) zm. 04/07/2020

U Józef Kuczyński, Stabieńszczyzna, 
(l. 67) zm. 06/07/2020

U Józef Rutkowski, Marynowo, (l. 80) zm. 08/07/2020
U Euzebiusz Myszczyński, Sejny, (l. 91) zm. 09/07/2020
U Marian Święcicki, Sejny, (l. 68) zm. 09/07/2020
U Helena Alba, Sejny, (l. 92) zm. 11/07/2020

OFIARODAWCY NA REMONT

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy zło-
żyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w Roku 
Pańskim 2020: 
Trzaska Elżbieta, Sejny, Wojska Polskiego
Zdancewicz Marta Wojciech, Sejny, Wojska Polskiego 
Czokajło Wioletta Jan, Sejny, Wojska Polskiego
Wichert Marta, Sejny, Wojska Polskiego
Rutkowscy Halina Czesław, Sejny, Wojska Polskiego 
Walento Marzena Krzysztof, Sejny, Wojska Polskiego
Myszczyńska Krystyna, Sejny, Wojska Polskiego
Milewscy Monika Tomasz, Sejny, Wojska Polskiego
Delniccy Ewa Józef, Sejny, Wojska Polskiego
Fidrych Ryszarda, Sejny, Wojska Polskiego
Adukowska Anna Antoni, Sejny, Wojska Polskiego
Draugialis Bożena, Sejny, Wojska Polskiego
Luto Agnieszka Andrzej, Sejny, Woj. Polskiego
Kopyccy Helena Bogdan, Sejny, Wojska Polskiego
Buchowska Barbara, Sejny, Wojska Polskiego
Wasilewska Urszula, Sejny, Wojska Polskiego
Sujet Grażyna, Sejny, Wojska Polskiego
Wojciechowska Teresa Józef, Sejny, Wojska Polskiego
Kuczyńscy Teresa Zdzisław, Sejny, Wojska Polskiego
Krutul Anna, Sejny, Pogodna
Fidrych Urszula Bogdan, Sejny, Pogodna
Kamińscy Teresa Ryszard, Sejny, Pogodna
Miszkiel Barbara Piotr, Sejny, Pogodna
Miszkiel Maria Stanisław, Sejny, Pogodna
Turowska Agnieszka, Sejny, Pogodna
Derdzikowscy Anna Andrzej, Sejny, Wojska Polskiego
Wołyniec Wiesława Andrzej, Sejny, Wojska Polskiego
Adamowicz Maria, Sejny, Wojska Polskiego
Palewicz Marzena Adam, Sejny, Wojska Polskiego
Czeszkiewicz Marianna, Sejny, Wojska Polskiego
Kotarska Elżbieta, Sejny, Wojska Polskiego
Wojciechowscy Maria Eugeniusz, Sejny, Wojska Polskiego
Luto Melania, Sejny, Wojska Polskiego
Radomska Jadwiga, Sejny, Wojska Polskiego
Majewscy Teresa Grzegorz, Sejny, Wojska Polskiego
Bender Zita, Sejny, Wojska Polskiego
Juszkiewicz Teresa Eugeniusz, Sejny, Jodłowa
Namiotko Stanisław, Sejny, Wojska Polskiego
Rekuć Aldona Kazimierz, Sejny, Wojska Polskiego
Krzywak Maria, Sejny, Wojska Polskiego
Ogórkis Józef, Sejny, Wojska Polskiego

Lilija Bałulis, Adam Bartnik, Ernest 
Bartnik, Tadeusz Boraczewski, Loreta 
Chałkowska, Aneta Czerlanis, Wiktoria 
Czerlanis, Maja Dzimida, Radosław 

Gryszkiewicz, Dawid Janczulewicz, Anna Korzeniecka, Ja-
kub Korzeniecki, Klaudia Krakowska, Justyna Leonczyk, 
Maksymilian Łabutis, Nadia Maksimowicz, Albert Marcinkie-
wicz, Jolanta Misiukanis, Sylwia Misiukanis, Edwin Niewulis, 
Jan Niewulis, Paweł Piwowarski, Klaudia Sidor, Paulina 
Sidor, Norbert Skrypko, Deiwid Stankiewicz, Wiktoria Szu-
lewska, Adrian Wojciechowski, Linas Wojciechowski, Dawid 
Wołyniec, Dawid Zabłocki, Inga Zdanowicz, 

Zapowiedzi 
 przedślubne:

1. Artur Kolesiński, kawaler, Sejny, Parafia tut. i Kinga 
Myszczyńska, panna, Pogorzelec, Parafia Karolin;
2. Szymon Sękałowski, kawaler, Sejny, Parafia tut. i Ju-
styna Łabacz, panna, Giby, Parafia Giby.
3. Józef Iwaszewski, kawaler, Radziuszki, Parafia tut. i 
Hanna Koneszko, wdowa, Sejny, Parafia tut.

W OSTATNIM CZASIE :

Sakrament Bierzmowania: 
4.07.2020
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INTENCJE MSZALNE  19.07 - 02.08.2020
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA, 19 LIPCA 2020 
07:00 +Janina Dziczkowska (gr)
07:00 +Anna +Maria Ponganis 
 +Czesława +Czesław Tarasiewicz
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 rodz. 
Kosińskich

13:00 LT: +Józef +Leokadia +Piotr +Aniela Niewulis
17:30 +Paweł +Witold +dziadkowie
PONIEDZIAŁEK, 20 LIPCA 2020 
06:30 +Czesław Witkowski
08:00 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Helena Jejer (20 rocz)
12:00 Święto Policji: obłog. Boże, opiekę MB i wsta-

wiennictwo św. Michała Archanioła
17:30 +Czesława +Franciszek Bielak
17:30 +Stanisław +Wacław +Zofia Michalscy
WTOREK, 21 LIPCA 2020 
06:30 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Jarosław +Jerzy +Weronika +Wincenty +Danuta
08:00 +Daniel Lewkowicz +Marianna Pietkiewicz
08:00 +Stanisław +Irena Statkiewicz
17:30 +Regina Szułowicz (2 rocz) i z r.  Nazarek
17:30 +Łukasz Gulan (6mc)
17:30 +Józef Gerwel
ŚRODA, 22 LIPCA 2020 
06:30 +Magdalena +Konstanty Bancewicz  +Anna 

Niewulis
08:00 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 O błog. Boże dla Bożeny i rodziny
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla  

r. Sienkiewiczów
17:30 +Helena +Witold Andrulewicz +Marek Sapiega
17:30 +Stanisława (10 rocz) +Jerzy +Jerzy Wiżlańscy
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 
 dla Wojciecha i Piotra i rodziny
CZWARTEK, 23 LIPCA 2020 
06:30 +Adam Roland (6mc)
08:00 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Bazyli Gulan (13 rocz)
08:00 +Bronisław Kutyło (2mc)
17:30 +Ryszard (10 rocz) i z r. Ołów
17:30 +Stanisław Sojko +Waleria +Witold
17:30 +Zuzanna Bednarska (1 rocz.)
PIĄTEK, 24 LIPCA 2020 
06:30 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Anna Leszkiewicz
08:00 +Bronisław Radzewicz (3 rocz)
08:00 +Romuald (7 rocz.) +Jadwiga (5 rocz.) Dzimitko
17:30 +Mieczysław Albowicz (25 rocz)
17:30 +Bronisława Kwaterska (5mc)
17:30 +Władysława Bizio
SOBOTA, 25 LIPCA 2020 
06:30 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Romuald +Helena Wołągiewicz

08:00 +Krzysztof Łepkowski
08:00 +Czesława +Wacław +Bożena +Zbigniew 
 z r. Gryniewiczów
08:00 +Eugeniusz Ziniewicz (27 rocz.)
17:30 +Helena Pachutko (1 rocz)
17:30 +Ks. Sylwester Domel (21 rocz) +Marianna (7 rocz)
17:30 +Anna +Józef Wołyniec
17:30 +Anna (28 rocz) +Jerzy (14 rocz) +Aniela 
 z r. Januszko
NIEDZIELA XVII ZWYKŁA, 26 LIPCA 2020 
07:00 +Janina Dziczkowska (gr)
07:00 +Anna +Wiktor Budowicz +Bernard Kobeldis
08:30 +z rodz. Teodorowiczów
08:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jakuba 

Witkowskiego w 13 rocz. urodzin
10:00 +Anna +Jerzy Wiszniewscy
10:00 +Jerzy +Stefania i z r.Woźnialisów
11:30 Za parafian
11:30 +Anna +Bolesław Andrukanis
13:00 LT: +Anna +Olgierd Macianis
13:00 LT: Sergiusz +Adela z r. Staśkiewiczów
17:30 +Anna +Marian Masianis i rodzice
17:30 +Franciszek i z r. Popielów
PONIEDZIAŁEK 27 LIPCA 2020 
06:30 +Wojciech Wydro (15 rocz.)
08:00 +Leonarda +Franciszek (35 rocz) Błaszczak
08:00 +Janina Dziczkowska (gr)
08:00 +Kazimierz +Zdzisław +Wacław +Zofia  

+Stanisław Cieślukowscy
17:30 +Józefa +Anna +Kazimiera Palanis
17:30 +Tadeusz Jurgielanis (4mc)
17:30 +Natalia +Henryk +Grzegorz +Barbara +Halina 

+Małgorzata z r. Myszczyńskich +Władysław 
+Władysława Cichanowicz

WTOREK 28 LIPCA 2020 
06:30 +Stanisław Motuk
08:00 +Józef +Tadeusz Rasiul
08:00 +Bernard Kobeldis (2 rocz.)
08:00 +Daniel (5 rocz.) i z r. Sztukowskich
17:30 +Czesław (13 rocz) +Jadwiga Bronejko
17:30 +Janina Dziczkowska (gr)
17:30 +Barbara Strękowska (8mc)
17:30 +Piotr Chmielewski (25 rocz.)
ŚRODA 29 LIPCA 2020 
06:30 +Alicja Agafonow
08:00 +Kazimierz i z r. Górskich +Romuald  

i z r. Dąbrowskich
08:00 +Wacława +Lucjan z r. Szczerbów +Marianna  

+Wincenty z r. Jurkiewiczów
08:00 +Tadeusz Wojciechowicz (18 rocz.)
17:30 +Janina Dziczkowska (gr)
17:30 +Jerzy Szlegier
17:30 +Czesław (43 rocz.) i z r. Łebskich
CZWARTEK 30 LIPCA 2020 
06:30 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Ludwika (40 rocz.) +Maciej i z r. Maksimowiczów
08:00 +Zofia +Feliks Majewscy +Jan +Janina Milewscy
08:00 +Jerzy Kamiński +Antoni
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od 

przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, 
nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego 
realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć 
w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współ-
czesnego świata.

2W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki 
dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go 

po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim 
rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do 
którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego 
odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry. 

3W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki 
Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, 

że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę 
współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.

4 W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierw-
szych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród 

Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda 
został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). 

5 Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i 
podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas 

wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Jak co roku będzie 
poświęcenie pojazdów w ramach akcji „jeden grosz za szczęśliwie przejechany kilometr”, jako pomoc mi-
sjonarzom w zakupie pojazdów służącym na misjach. Poświęcenie będzie w niedzielę, 26 lipca po każdej 
Mszy św. na Placu Dominikańskim. Bóg zapłać kierowcom za pomoc misjonarzom. 

6W pierwszym tygodniu sierpnia przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się 
ku Niepokalanemu Sercu Matki. Podczas pierwszosobotniego nabożeństwa powierzymy Jej matczynej 

opiece całą naszą codzienność. Nabożeństwo pierwszosobotnie po wieczornej Mszy św.

7 W sobotę, 1 sierpnia, mija 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny 
jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć. Cześć i chwała bohaterom!

8Przypominamy, że można składać swoje ofiary np. na tacę lub na remont ołtarza głównego za pomocą 
karty płatniczej w formie zbliżeniowej.  W niedzielę przed wejściem do bazyliki stać będzie ktoś ze służby 

liturgicznej z terminalem płatniczym, aby umożliwić wchodzącym złożenie ofiary w ten sposób.

9Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, zwłaszcza na dokończenie remontu 
ołtarza głównego.  Górna część ołtarza jest już prawie gotowa, na swoje miejsce powrócił odnowiony 

obraz Ukrzyżowania. Planowane zakończenie prac około połowy sierpnia. Uroczyste poświęcenie od-
nowionego ołtarza planujemy w czasie uroczystości 45-lecia koronacji Cudnownej Figury Matki Boskiej 
Sejneńskiej w pierwszą niedzielę września, a więc 6 września.

17:30 +Janina Dziczkowska (gr)
17:30 +Franciszek +Helena Sidor
17:30 +Adam Klucznik (6 rocz.)
PIĄTEK 31 LIPCA 2020 
06:30 + Wincenty + Ewa Wojciechowscy  

+Michał +Ewa Roguccy
08:00 +Robert +Stanisław Czeszkiewicz +Helena 

+Józef +Antonina +Stanisław Gajdzińscy
08:00 +Jan (14 rocz.) i z r. Kościelaków
17:30 +Julia +Jadwiga +Józef Wołukanis
17:30 +Janusz Pietkowski (26 rocz.) +Ludwik
17:30 +Anna Miszkiel
SOBOTA 1 SIERPNIA 2020
06:30 +Leokadia Sławińska (3mc)
08:00 +Monika Szczerbińska  (gr)

08:00 +Jan +Józef Andrukanis +Marianna Milewska
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
17:30 +Halina +Witold Karaś i rodzice
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 2 SIERPNIA
07:00 +Regina (7mc) +Andrzej Krzemińscy
08:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Adama  

i Mariusza i ich rodzin
08:30 +Jerzy Salwecki (6mc)
10:00 +Henryk Juszkiewicz (1 rocz.) i rodzice
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Wincenty (10 rocz.) +Anna Niewulis
17:30 +Monika Szczerbińska  (gr)
17:30 +Maria Jakubowska (gr)
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Z dniem 15 lipca ks. Tomasz Sikorski, po trzyletniej pracy duszpasterskiej w naszej parafii, został 
mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa w Węgielsztynie. Pożegnaliśmy księdza Tomka 5 
lipca podczas Mszy św. o 10:00, dziękując mu za zaangażowanie i serce włożone w duszpasterstwo 
- szczególnie w pracy z młodzieżą. 

4 lipca 2020 r.

Z życia Parafii

BIERZMOWANIE 28.06.2020

5 lipca 2020 r. Pożegnanie ks. Tomasza Sikorskiego

Bierzmowanie w języku litewskim

Biskup Koszedarski Jonas Ivanauskas udzielił młodzieży z rodzin litewskich Sakramentu Bierzmo-
wania w sobotę 4 lipca. Sakrament przyjęło 32 młodych ludzi na drogę dojrzałego życia chrześci-
jańskiego.
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Maria Magdalena pod krzyżem
Dzisiejszy obraz Chrystusa Ukrzyżowanego jest oka-
zją do przybliżenia jednej z postaci towarzyszącej 
Jezusowi za życia i podczas Męki Pańskiej. Tą osobą 
jest „Apostołka Apostołów” czyli Maria Magdalena. 
Maria Magdalena pochodziła z miejscowości Mag-
dala (obecnie Migdal). Maria Magdalena oznacza 
więc Marię z Magdali. Duża liczba kobiet noszących 
imię Maria, które występu-
ją w Nowym Testamencie, 
powoduje spory zamęt co 
do ich tożsamości. Spróbuj-
my zatem uporządkować 
ten temat. W ewangeliach 
mamy również wspomnia-
ną Marię z Betanii siostrę 
Marty. Wielu Ojców Ko-
ścioła takich jak: Klemens 
Aleksandryjski, św. Am-
broży, św. Augustyn łączy 
Marię z Magdali i Marię z 
Betanii w jedną postać. Z 
kolei św. Jan Chryzostom 
i św. Hieronim wyraźnie 
odróżniają obie Marie. 
Dodatkowe utrudnienie 
sprawia również pogląd 
zaprezentowany przez pa-
pieża Grzegorza Wielkiego 
w 591 r., że jawnogrzeszni-
ca (Łk 7,36-50) i obie Marie 
to jedna i ta sama osoba. 
Tradycja Kościoła zachod-
niego nie rozstrzyga tego problemu kategorycznie, ale 
i nie sprzyja utożsamianiu. Szczególnie czasy współ-
czesne rozdzielają zdecydowanie Marię z Magdali od 
Marii z Betanii. Wciąż żywa natomiast, szczególnie 
w powszechnym przekonaniu, jest tożsamość Marii 
Magdaleny i jawnogrzesznicy.
Wracając do Marii Magdaleny, jest ona obecna we 
wszystkich czterech Ewangeliach jako świadek ukrzy-
żowania i pogrzebania Jezusa, jako pierwsza osoba, 
która odkryła pusty grób, która widziała zmartwych-
wstałego Chrystusa i otrzymała mandat, by głosić 

dobrą nowinę. 
W ikonografii Maria Magdalena przedstawiana jest 
zwykle jako: „Magdalena pokutująca”, „Magdalena 
pod krzyżem”, w „Złożeniu do grobu” oraz w temacie 
zwanym: „Noli me tangere”. Są to słowa, które według 
Ewangelii Jana (J 20,17) wypowiedział Jezus do Marii 
Magdaleny po zmartwychwstaniu. My skupmy się na 

temacie naszego sejneńskie-
go obrazu czyli Golgocie. 
Postacie Marii Magdale-
ny i innych osób w scenie 
ukrzyżowania pojawiają 
się w malarstwie dopiero w 
połowie XIII wieku. Do tej 
pory pod krzyżem malowa-
na była tylko Matka Boża. 
Generalnie mamy dwa typy 
przedstawień. Jedne są bar-
dzo tłumne, pod krzyżem 
są żołnierze, konie, wielu 
zebranych, a wśród nich: 
Matka, Jan, Magdalena i 
inne kobiety. Na tego ro-
dzaju przedstawieniach 
malowani są zazwyczaj 
także obaj łotrzy. Później-
szy typ obrazowania Jezusa 
na krzyżu jest zdecydowa-
nie bardziej ascetyczny. 
Pod krzyżem znajdują się 
tylko trzy osoby: Maryja, 
Jan i Maria Magdalena. Te 

przedstawienia są o wiele bardziej statyczne. Mniej 
widowiskowe, ale wywołujące więcej refleksji. Z cza-
sem postać Marii Magdaleny ulega modyfikacji, coraz 
częściej klęczy lub leży rozpostarta pod krzyżem w ge-
ście straszliwej rozpaczy. Maria Magdalena występuje 
tam nie tylko jako Jezusowa towarzyszka, ale także 
symbolizuje, według barokowej tradycji, grzeszną 
ludzkość, która kala się u stóp umierającego za nią 
Zbawiciela.

   Marcin Błaszczyk


