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Mk 4, 26

„Je li kto chce pój  za Mn ,

niech si  zaprze samego siebie,

niech we mie krzy  swój

i niech Mnie na laduje!”.
Mk 8, 34
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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W miesi cu wrze niu, na prze o-
mie lata i jesieni, tak daleko od czasu
Wielkiego Postu, liturgia przypomina
nam o krzy u. W miniony czwartek
obchodzili my wi to Podwy szenia
Krzy a wi tego, a dzisiaj, w niedzie-
l , sam Chrystus w Ewangelii mówi
o krzy u. To wszystko chyba po to,
aby my nie zapomnieli, e do istoty
chrze cija -
stwa na-
l e y
krzy .

W
czasach
p r z e d -
chrze cija skich
dwie poprzecznie z o one
belki by y znakiem mierci
i symbolem ha by. Taki kszta t
mia o narz dzie zadawania bólu
i cierpienia, narz dzie pogardy dla
cz owieka. Ludzie bali si
mówi  o krzy u, albowiem znak ten
nasuwa  wiele z ych skojarze .
Na krzy u gin li zbuntowani
niewolnicy w cesarstwie rzym-
skim, a tak e winni pospolitych
przest pstw. Dlatego w. Pa-
we  pisze, e krzy  jest „zgor-
szeniem dla ydów i g upstwem dla
pogan” (1 Kor 1,23). Dla uczniów Chry-
stusa jest zupe nie czym  innym, zna-
kiem niesko czonej Bo ej mi o ci.

Dlaczego Chrystus wybra  krzy ?
Dlaczego da  si  ukrzy owa  na
oczach wielu wiadków, poddawszy
si  wcze niej ha bie i pogardzie?
Mo na odpowiedzie , e sta o si  tak
dlatego, aby my poznali ogrom
Jego mi o ci. Chcia  nam powiedzie ,
e dla ratowania cz owieka gotowy jest

przyj  wszystko, nawet najwi ksz
pogard . Chcia  nam tak e powiedzie ,
e wszelkie cierpienie na ziemi ma sens

i przynosi wspania e, nieogarnione,
duchowe owoce.

Szatan nienawidzi krzy a. Gdy

Jezus zapowiada swoj  m k , Piotr,
który odwodzi go
od tej my li zosta-
je nazwany „sza-
tanem” (por Mk
8,33). Czy to nie
za mocne s o-
wo? Jezus
chcia  da
do zrozu-
m i e n i a ,

e to sza-
tan jest

inspiratorem
do wypowia-
dania pogl -
dów o odrzuce-
niu krzy a.
To szatan kusi
cz owieka, aby
ucieka  od krzy a,
udzi go, e mo e

go krzy  omin .
Jezus mówi

Krzy  zbawienia

inaczej: „Kto chce i  za Mn , niech
we mie swój krzy  i niech Mnie
na laduje” (Mk 8,34). Ucze  Chrystu-
sa wie, e czeka go krzy , e musi
zapiera  si  samego siebie, pokony-
wa  diabelskie pokusy i na ladowa
Chrystusa we wszystkim, tak e
w d wiganiu krzy a. Chrze cija stwo
bez krzy a jest nieprawdziwe; jest
karykatur  i parodi  chrze cija stwa.
Ka dy, kto na serio chce by  uczniem
Pana musi zgodzi  si  na krzy  przy-
gotowany przez innych ludzi: niezro-

zumienia, pogardy, fa szywych
oszczerstw, nienawi ci. Skoro

do wiadczy  tego najdo-
skonalszy Cz owiek-Bóg,
to czy ja mog  by  od tego
wolny? Trzeba si  te  przy-
gotowa  na krzy  cierpie-
nia we wszelkiej jego

postaci, niezale nego od cz owieka.
To b d  wszelkie choroby, s abo-

ci, kalectwo, samotno , smutek
i wreszcie mier . To jest krzy ,
od którego nie da si  uciec.

Trudno jest zrozumie tajem-
nic  krzy a, ale na tym

polega wi to  -
bra  swój krzy

i  i  za Je-
z u s e m .
M a m y
zapew-
nienie,

e on
b dzie

z nami d wiga  krzy ,
e podniesie nas

w trudnych chwilach, doda
otuchy. Pomo e nie  ci kie
jarzmo ludzkiej u omno ci.
Kto zaufa Jemu nigdy nie
dozna zawodu, a swój krzy
zamieni na „chwa  zmar-
twychwstania” (por. Mk 8,35)

Ks. Tomasz Grzywna.
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Nasze sanktuaria

Sanktuarium Matki Bo ej Pocie-
szenia jest bardzo bliskie mojemu ser-
cu, albowiem urodzi em si  i wycho-
wa em w bezpo redniej jego blisko ci.
Moja rodzinna parafia Grodzisko
Dolne jest oddalona od Le ajska
o 12 kilometrów i ju  od dzieci stwa
cz sto pielgrzymowa em do stóp Matki
Bo ej Le ajskiej. W naszej parafii
organizowane by y co roku pielgrzym-
ki na pocz tku maja, a bywa y tak e
wrze niowe pielgrzymki m odzie y.
Wraz z grupami pielgrzymów wiele razy
bra em udzia  w tych pielgrzymkach,
czasami w jedn , a czasem i w obie
strony na nogach. Uczestniczyli my
tak e w Drodze Krzy owej i Dró kach
Matki Bo ej, których stacje s  ukryte
w lesie za klasztorem. W tym czasie
niewiele jeszcze zna em si  na dzie ach

sztuki, dlatego podziw dla pi kna
bazyliki by  mo e mniejszy, a serce
dziecka bardziej kierowa o si  ku spo-
tkaniu z Matk  Bo a w kaplicy cudow-
nego obrazu. To Le ajsk, jako najbli -
sze sanktuarium, zapisa o si  najbar-
dziej w mojej religijnej wiadomo ci.

Teraz ju  jako kap an cz sto przy-
bywam do stóp Matki Bo ej Le ajskiej,
od wielu ju  lat zabieram tam ze sob
dzieci pierwszokomunijne, aby pozna-
y, wraz z rodzicami, to pi kne sanktu-

arium. Mo na si  zachwyca  pi knem
ko cio a, wspania ymi barokowymi
o tarzami i freskami, majestatem le aj-
skich organów czy innymi dzie ami
sztuki, jednak najwa niejsza jest dla
cz owieka wiary wiadomo , e Mat-
ka Bo a w tym miejscu jest szczegól-
nie blisko i wyprasza wiernym wiele

ask, w tym uzdrowienie cia a i duszy
oraz dopomaga w podj ciu wa nych
yciowych decyzji.

Historia Sanktuarium
Warto mo e przybli y  w skrócie

histori  sanktuarium. Historia kultu

Maryjnego w Le ajsku si ga 1590

roku, kiedy to samotnemu, ale bar-

dzo pobo nemu cz owiekowi ukaza-

a si  Matka Boska. Tym cz owiekiem

by  Tomasz Micha ek, który pocho-

dzi  z pobliskiej Giedlarowej,

a w Le ajsku pracowa  jako s odow-

nik browaru. Matka Boska ukaza a

si  Micha kowi na le nej polance

przekazuj c mu takie oto s owa: „Nie

trwó  si , Micha ku, tu Boga swego

a Syna mego chwa  i pomoc moj

poznacie. Tom sobie miejsce obra a,

abym na nim ludzi ratowa a i przed

Synaczkiem zast powa a. Id e tedy

do starszego, co jest dozorc  tego

miasta, powiedz mu, i  Syna mojego

jest wola, aby imieniem moim ko ció

mi tu zbudowali, w którym by ludzie

modl c si  mogli otrzyma  przeze

mnie to, czego by potrzebowali.”

Jednak Tomasz Micha ek nie po-
wiedzia  nikomu o tym, co zobaczy ,
obawiaj c si , e i tak jemu, prostemu
cz owiekowi, nikt nie uwierzy. Modli
si  do Matki Bo ej o to, aby wybra a
na jego miejsce kogo  innego. Jednak
po pewnym czasie Matka Bo a po-
nownie ukaza a si  Micha kowi i pole-
ci a mu, aby uda  si  do rady miasta
i przekaza , e yczy sobie Ona,
aby na miejscu zjawienia wybudowa-
no ko ció . Micha ek by  strapiony,
poniewa  przekaza  informacj  pro-
boszczowi miejskiej fary Wojciecho-
wi Wyszogradow, który by  jednocze-
nie cz onkiem rady miejskiej, ale nikt

z ludzi wp ywowych mu ani nie uwie-
rzy , ani nie chcia  s ysze  o budowie
wi tyni w g uszy le nej. Tym bardziej,
e mie cina by a male ka i istnia a ju

w niej parafia. Micha ek, widz c,
e nikt mu nie wierzy (wtr cono go

nawet do wi zienia, ale z braku

Sanktuarium Matki Bo ej Pocieszenia

w Le ajsku

(C.d. na s. 4)

Obraz Matki Bo ej Le ajskiej
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dowodów winy, uwolniono) w miej-
scu objawienia postawi  s up z M k
Pa sk . W miejsce to zacz li przyby-
wa  ludzie, a plotki zacz y g osi
o tym miejscu jako o wi tym.

W 1595 roku obok s upa zbudo-
wano ma  kapliczk  pod wezwaniem
w. Anny. Jej fundatork  by a Regina

Piekarska, mieszczanka z Le ajska.
 W nied ugim czasie powi kszono j
do rozmiarów ma ego ko ció ka. Pierw-
szym, kto publicznie og osi  to miej-
sce wi tym by  ksi dz Jan Teolog,
a s awa „ wi tego miejsca” przyci -
ga a coraz wi ksze rzesze pielgrzymów.

Tymczasem Matka Boska po raz
kolejny ukaza a si  Tomaszowi Mi-
cha kowi wypowiadaj c yczenie, aby
w tym miejscu, w którym ona sobie
wybra a wystawiono Jej murowan
wi tyni , oraz aby piecz  nad ni  prze-

j li ojcowie z zakonu w. Franciszka
z Asy u. Du y, murowany ko ció
(oraz klasztor) w stylu pó nego rene-
sansu powsta  dzi ki fundatorowi,
którym okaza  si  starosta le ajski

ukasz Opali ski. Wybudowano
go w okresie 1618-1628. Wystrojem
wn trza ko cio a zaj li si  g ównie
arty ci - ojcowie Bernardyni. Ko ció
ma 60 metrów d ugo ci, 26 metrów
szeroko ci i 28 metrów wysoko ci.
Mo e on pomie ci  5 tysi cy ludzi.
W roku 1637 zbudowano ogromny
o tarz, a nieco pó niej bogate stalle
oraz pi kn  ambon . W roku
1675 Ko ció  otoczono wysokim
murem, aby chroni  go przed najaz-
dami tatarskimi.

Le ajskie organy
W 1680 roku Stanis aw Studzi ski,
organmistrz z Przeworska rozpocz
budow , ogromnych jak na owe cza-
sy organów. Po wybudowaniu instru-
mentów okaza o si  jednak, e organy
nie zagra y z powodu wadliwej budo-
wy szaf i mylnym po czeniom pisz-
cza ek. Dzie o do adu doprowadzi  do-
piero Jan S owi ski znany krakowski
organmistrz. Prace trwa y do wrze nia
1693 roku. Organy le ajskie sk adaj
si  z trzech odr bnych instrumentów:
organów wielkich w nawie g ównej
i dwóch mniejszych w nawach bocz-
nych. Organy kilkakrotnie ulega y
przebudowom i rekonstrukcjom. Dzi
graj  ca  gam  g osów, posiadaj  64
rejestry i ponad 6 tysi cy piszcza ek.
Warto zauwa y , e organy Le ajskie

(C.d. ze s.3)

Klasztor O.O.Bernardynów w Le ajsku

Organy g ówne w Bazylice O.O.Bernardynów
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to nie jeden instrument, ale trzy sa-
modzielne. W nawie g ównej znajdu-
je si  najwi kszy, a w nawach bocz-
nych zbudowane zosta y mniejsze
instru menty. Organy g ówne maj
15 m wysoko ci i 7,5 m szeroko ci -
jednak kompozycja architektoniczna
prospektu czy je nierozerwalnie
równie  z dwoma s siednimi instru-
mentami w nawach bocznych,
tworz c jeden monumentalny zespó
organowy, na którym - jedynym
w wiecie - mo e gra  3 organistów
równocze nie.

Wystrój bazyliki
Le ajska bazylika i klasztor ojców

bernardynów nale  do najcenniej-
szych i najch tniej odwiedzanych
zabytków na Podkarpaciu. Na cia-
nach i sklepieniach bazyliki znajduj
si  freski pó no – barokowe, wyko-
nane przez malarza Stanis awa Stroi -
skiego. Na szczególn  uwag  zas u-
guj  tam równie  obrazy o tarzowe:
obraz ze scen  Zwiastowania, p dzla
O. Franciszka Lekszyckiego, oraz dwa
inne jego obrazy przedstawiaj ce
króla Dawida i Proroka Izajasza.
Sam o tarz za  to barokowe dzie o
z 1637 roku.

Warto tak e wspomnie  o obrazie
Madonny z roku 1525. Jest on od wie-
ków czczony jako cudowny. Znajdu-
je si  w bocznym o tarzu, pó nobaro-
kowym, w prawej kaplicy i jest dzie em
Erazma, a przedstawia Madonn
Le ajsk  z Dzieci tkiem. To przed nim

gromadz  si  rzesze pielgrzymów
wierz c w moc wstawiennictwa
Matki Bo ej Le ajskiej.

Ogólnie w nawach bocznych
i przy filarach miedzynawowych znaj-
duje si  12 bocznych o tarzy. Do nie-
zwyk ych dzie  Bazyliki nale y równie
wspania a ambona pochodz ca z dru-
giej wierci XVII wieku, wykonana
w stylu pó norenesansowym. Ambo-
n  os ania baldachim, na szczycie,
którego znajduje si  potrójna korona.
Ciekawostk  jest (wed ug danych
z Kroniki klasztornej), i  w filary ambo-
ny wmurowane s  fragmenty
pni drzew, na tle, których ukaza a si
Matka Boska Micha kowi. Bazylika
Le ajska wraz z wszystkimi swoimi
dzie ami sztuki sakralnej oraz klasztor
ojców bernardynów s  dzi  niew tpli-
wie chlubnym wiadectwem naszej
kultury narodowej. Wci  zaskakuj

te  konserwatorów, ostatnio prowa-
dz cych tu prace renowacyjne.

Co roku we wn trzu Bazyliki orga-
nizowane s  koncerty w ramach
Festiwali Muzyki w a cucie, od 1992
roku w sezonie letnim równie
w ramach Mi dzynarodowych Festi-
wali Muzyki Organowej i Kameralnej.
Przybywaj  na nie go cie, zespo y
muzyczne, chóry i wirtuozi z ca ego
kraju, oraz ró nych cz ci wiata.
Brzmienie cudownych organów,
pi kno Bazyliki oraz sceneria dziewi-
czego krajobrazu sprawiaj , ze miejsce
to na pewno jest godne polecenia
i godne odwiedzenia.

PS. W przybli eniu historii
sanktuarium oraz jego wystroju korzy-
sta em z portalu internetowego
WWW.epodkarpacie.com

opr. ks. Tomasz Grzywna

Ornament - organy g ówne

Baszta Klasztoru O.O.Bernardynów
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1. Nabo e stwo ró a cowe odpra-
wimy dzi  o godzinie 17:30. Zaprasza-
my wszystkich ch tnych.
2. Dzi  niedziela rodków spo eczne-
go przekazu. Nasz  modlitw  i trosk
materialn  obejmujemy wszystkich
pracowników mediów, zw aszcza
katolickich.
3. Jutro wi to w. Stanis awa Kost-
ki, patrona dzieci i m odzie y. Zapra-
szamy na Msz wi t  na godzin
18:00 dzieci, m odzie  wraz z rodzica-
mi, nauczycielami i wychowawcami.
Niech ka demu z nas b dzie zale a o
na religijnym i spo ecznym wychowa-
niu m odego pokolenia.
4. Za tydzie  go ci  b dziemy Ojca
zakonnego ze zgromadzenia Oblatów,
z Zahutynia, który wyg osi kazania
i rozprowadza  b dzie kalendarze
misyjne.
5. Od jakiego  czasu kto  przynosi
nam do ko cio a stare gazety czy te
tygodniki. Nie wiemy co z nimi robi .
Ostatnio te  pokaza  si  obraz Matki
Bo ej Cz stochowskiej. Widocznie
kto  uzna , e mu ju  niepotrzebny,
wi c przyniós  do ko cio a. W ko cie-
le nie mo emy wiesza  obrazów, któ-
rych miejsce jest w domu. By  mo e,
e kto  kieruje si  i dobr  intencj , ale

niech uzgodni z jakim  ksi dzem je li
chce z o y  dar tego rodzaju. Nie
wstyd my si  tego, e w naszym no-
wym domu jest obraz na cianie, bo
jest to znak naszej wiary, znak naszej
nadziei pok adanej w tym przypadku
w Matce Bo ej. Umiejmy nasz  wiar
wyznawa  otwarcie, nie wstyd my si ,
e kto  nas pos dzi o tani  dewocj .

A mo e komu  ten obraz o czym  przy-
pomni, mo e b dzie okazj  do zrobie-
nia rachunku sumienia ze swojego
ycia?

6. W przysz  niedziel  obchodzi  b -
dziemy pi tnast  rocznic  powstania
Towarzystwa Pomocy im. w. Brata
Alberta, w Sanoku. Msza wi ta zo-
stanie odprawiona o godzinie 11:00
w naszym ko ciele – je li by aby po-
goda deszczowa. Natomiast je li b -
dzie s onecznie i pogodnie, Msza wi -
ta dzi kczynna zostanie odprawiona
w ogrodzie Schroniska, przy ul.
Przemyskiej, w Olchowcach, tak e
o godzinie 11:00.
7. Dzi  przypada rocznica napa ci
Zwi zku Sowieckiego na Polsk . Mó-
dlmy si  o pokój, aby nigdy nie po-
wtórzy a si  gehenna wojenna nios -
ca ze sob mier  ludzi i zniszczenie
dobytku narodowego.

24 Niedziela zwyk a – 17.09.2006
Og oszenia duszpasterskie

Intencje w tygodniu

18.09-24.09.2006 r.

Poniedzia ek, 18.09
6.30 + Igor (greg.).
7.00 + Micha  (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. + Katarzyna (greg.).
 2.+ Krystyna Serafin 11 r. m.
3. o yw  wiar , pe ni  darów Ducha

wi tego dla cz onków grupy O. Pio,
ich rodzin oraz kap anów i sióstr
zakonnych w parafii.
Wtorek, 19.09
6.30 + Igor (greg.).
7.00 + Katarzyna (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. + Jerzy Zaprutkiewicz 4 r. m.
2. + Micha  (greg.).
3. o zdrowie, Bo e b ogos awie stwo
i ask  wytrwania w powo aniu dla
Tomasza.

roda, 20.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Micha  (greg.).
8.00 + Jadwiga D browska.
18.00 1. + Igor (greg.).
2. o szcz liw  operacj .
3. + ks. Antoni Por bski od parafian .
Czwartek, 21.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Micha  (greg..)
8.00 .........................................................
18.00 1. dzi kczynna za szcz liw
podró .
2. + Karol i Helena.
3. + Igor (greg.).
Pi tek, 22.09
6.30 + Igor (greg.)
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Micha  (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 + Tekla, Aniela.
2. + Katarzyna (greg.).
3. za ocalenie od z ego.
Sobota, 23.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.)
7.30 + Igor (greg.).
8.00 ..........................................................
10.00 Msza w. ZHP.
18.00 + Micha  (greg.).
Niedziela, 24.09
6.30 + Igor (greg.).
8.00 ...........................................................
9.30 + Micha  (greg.).
11.00 za parafian.
12.30 o zdrowie i potrzebne aski dla
rodziny Tomasik.
16.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
17.30 – nabo e stwo ró a cowe.
18.00 + Katarzyna (greg.).

Og oszenie

Parafia pw. Przemienienia
Pa skiego organizuje

pielgrzymk  dla cz onków
Ró  Ró a cowych i wszystkich

ch tnych na spotkanie diecezjalne
Ró  Ró a cowych w Haczowie

dnia 7.10.2006 r. (sobota).

Koszt wyjazdu oko o 10 z otych.

Prosimy  o zapisywanie si

w zakrystii.

DY UR   PSYCHOLOGA – PSYCHOTERAPEUTY

W ka dy pierwszy i trzeci czwartek miesi ca
w salce katechetycznej na plebanii pe ni dy ur psycholog,

psychoterapeuta mgr Marcin Patronik.
 Dy ur odbywa si   w godzinach 17.00 – 19.00.
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P tniczym szlakiem

Pielgrzymuj c do Gietrzwa du

i wi tej Lipki

Chc  jeszcze zaznaczy , e w cza-
sie objawie  Matka Bo a mówi a po
polsku, a to jest bardzo wa ne. Czasy
by y bardzo trudne dla polskiego
Narodu. Polska w niewoli. Tu zabór
pruski, na Warmii elazn  r k  rz dzi
Bismarck, wielki „dobrodziej” jak
Hitler i Stalin i ich nast pcy po dzie
dzisiejszy. Kaza  pozamyka  ko cio y,
ksi y wtr ci  do wi zienia. Zlikwido-
wa  klasztory i parafie, zabroni  sze-
rzenia kultu maryjnego i ca y Gietrz-
wa d by  wtedy otoczony kordonami
pruskiej policji, a nawet zaaresztowa-
no ks. proboszcza Weichsla za to, e
g osi  kazania po polsku, bo tu Pola-
cy, Warmiacy. By a tylko jedna nie-
miecka rodzina. Siedemdziesi t razy
stawa  przed s dem, p aci  grzywn  za
to, e nie wyda  nazwisk tych ksi y,
którzy tu przybywali z pielgrzymami,
naturalnie po cywilnemu, a w ko ciele
g osili kazania po polsku, a  dudnia o,
i spowiadali! „Pójdziesz do krymina-
u” – i tak bywa o. Tym Warmiakom,

Polakom, mówiono, e tu nigdy Polski
nie by o, e Polska nigdy nie istnia a,
a j zykiem polskim pos uguj  si  lu-
dzie niewykszta ceni, plebs i nieucy!
Prusacy chcieli o mieszy  Matk

kach, e co  tam by o, e si  mo e co
ni o. Wielki wizjoner, wielka wizjoner-

ka… - kompromitacja na ca ego. Trze-
ba wszystko bada , a potem orzeka .
Komisja sk ada si  z czterech teolo-
gów i trzech lekarzy, to jest wa ne –
lekarzy – osób wieckich wyznania
rzymskokatolickiego i ewangelickie-
go; i te dziewczynki, Basia i Justynka.
By y one przes uchiwane oddzielnie,
poddawane ró nego rodzaju testom,
do wiadczeniom, np. nak uwano ig a-
mi ich paluszki, r czko do ko ci;
adnej reakcji nie by o na te bod ce

zewn trzne. Mo na by wiele jeszcze
przytacza , ale idziemy dalej. Jedna
i druga komisja orzek y, e dzieci s
zdrowe pod wzgl dem fizycznym, psy-
chicznym, umys owym, e nie k ami ,
mówi  prawd . Mamy orzeczenie jed-
nej i drugiej komisji i te dokumenty
przechowuje si  w Archiwum. Ju
ówczesny biskup Klemens zatwierdzi
te objawienia jako wiarygodne, ale nie-
oficjalnie. Wielu pyta: prosz  ksi dza,
jak to jest: to jedno drugie wyklucza,
tu wiarygodne, a tu nieoficjalnie!
Dlaczego? Wspomnia em jaka by a
sytuacja na Warmii; straszna germa-
nizacja tych terenów, tu by y bardzo
niesprzyjaj ce warunki, to wszystko
sz o przez Berlin. Objawienia w Gietrz-
wa dzie zosta y oficjalnie zatwierdzo-
ne przez Ko ció , podkre lam – jako
jedyne w Polsce – jako jedyne w Pol-
sce (podkre la dwukrotnie) – dekre-
tem biskupa Józefa Drzazgi. By  to rok
1977, stulecie objawie  Matki Bo ej.
Pami tam, e na tych uroczysto ciach
by o ponad 200 tys. pielgrzymów
z Polski, z zagranicy, a pogoda nie nad-
zwyczajna, pada o. Podziwia em
dzieci, matki z dzieciakami tu siedzia y
na schodach, a mocno wia o. Dla wy-
t umaczenia jeszcze tego stulecia
objawie , w czaerwcu, odbywa  si  tu,
w Gietrzwa dzie, Czwarty Ogólnopol-
ski Kongres Maryjny i Mariologicz-
ny, któremu przewodniczy  nasz rodak,
jako kardyna  karkowski, Karol
Wojty a, obecnie S uga Bozy, który
spogl da z nieba i cieszy si , e tu s

Bo , a Matka Bo a w a nie w tych
trudnych czasach zaborów naszych
ciemi ycieli, mówi a po polsku: „Nie
smu cie si , Ja zawsze b d  z wami”.
Na to s  dokumenty! Do czego do
mo e dochodzi , a  si  wierzy  nie
chce! Warmiacy udali si  do Krako-
wa, na Wawel, aby sprawdzi , czy tam
jest Polska.  Nie otumanili Warmiaków,
bo zwiedzaj c Wawel przekonali si ,
e Polska by a niegdy  mocna, silna,
e mia a ludzi wykszta conych, w ada-

li j zykiem polskim, a Matka Bo a w a-
nie w tym trudnym dla Warmii cza-

sie, mówi a po polsku, by umacnia
polski Naród. Ju  d ugo nie b dzie,
bo s o ce wychodzi, a ja ko omyjk
zaczn  ta czy . Jak ono w prawo,
to ja w lewo uciekam, jak ono w lewo,
to ja w prawo…taka patelnia, e szko-
da gada . Ale jeszcze nie jest tak le,
bo czasem zefirek wieje i jest fajno.

Ówczesny ksi dz biskup Klemens
powo a  specjaln  komisj  dla zbada-
nia tych wydarze  jakie mia y miejsce
w Gietrzwa dzie, czy dzieci mówi
prawd , a to nie jest taka prosta spra-
wa, bo Matka Bo a si  objawi a …
zaraz, zaraz… Ko ció  jest bardzo
ostro ny  w wypowiadaniu si  na te-
mat objawie , bo trzeba operowa
konkretami, nie mo na buja  w ob o-

(C.d. z poprzedniego numeru)

Zas uchani w s owa ksi dza Przewodnika (C.d. na s. 8)
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pielgrzymi z Podkarpacia. Mam nadzie-
j , e przybywaj  tu nie pierwszy i nie
ostatni raz. Przyjechali tu teolodzy,
mariolodzy, kanoni ci, przedstawicie-
le Watykanu, a tematem obrad by y
”Objawienia Matki Bo ej w Gietrzwa -
dzie”. Na podstawie tych dokumen-
tów zebranych przez komisj , w poro-
zumieniu z Ojcem wi tym i Stefanem
kardyna em Wyszy skim, prymasem
Polski, biskup warmi ski Józef
Drzazga wyda  dekret, który zosta
odczytany, a ca ego tu przytacza  nie
b d , by cie nie zaspali, bo jest za d u-
gi, ale tylko to, co jest istotne, e obja-
wienia Matki Bo ej w Gietrzwa dzie s

prawdziwe, wiarygodne, nie sprzeci-
wiaj ce si  wierze i moralno ci chrze-
cija skiej. Trzeba bardzo uwa a ,

bo lata osa… spokojnie, niech sobie
wyleci. A jak b dzie fiki, miki, to ci
u dli! I do szpitala, jak kto  jest uczu-
lony. To miejsce jest oficjalnie zatwier-
dzone. Tutaj tak pi knie t umaczy  m o-
dzie y maturalnej przesz o dwa
miesi ce temu, a by o ponad 2 tys.
m odych ludzi, poprzedni ksi dz
arcybiskup Edmund Piszcz, bo teraz
jest nowy arcybiskup, Wojciech Ziem-
ba, e po naszej Ojczy nie jest rozsia-
nych wiele sanktuariów maryjnych,
gdzie Matka Bo a wybra a sobie miej-
sce, gdzie zaznacza swoj  duchow

obecno . S  tam uzdrowienia,
nawrócenia, a konkretnie, Matka Bo a
przysz a tu z nieba w postaci ludzkiej,
naszej, fizycznej osobie, jako cz owiek,
stan a na polskiej, warmi skiej ziemi.

Co si  sta o z tymi dziewcz tami?
D ugo nie b dzie, ale jest pociecha,
e ju  wnet si  sko czy. Ale jaka

to pociecha, skoro jeszcze mówi!
Jeszcze tak le nie jest, s o ce jeszcze
tak mocno nie parzy, to mówi  dalej.
Gorzej jest wieczorem, bo tu s  koma-
ry, a wtedy trzeba ucieka . Basia
i Justynka wst pi y do Zgromadzenia
Sióstr Szarytek w miejscowo ci Che m-
no, nast pnie wyjecha y do Francji,
do Pary a, gdzie odby y nowicjat,

(C.d. ze s. 7)

Figurka Matki Bo ej przy cudownym róde ku
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i jedna z nich, Basia  Samulowska
po jedenastu latach pobytu w Pary u
jako siostra zakonna wyjecha a na
misje do Gwatemali. Tam pracowa a
ponad 50 lat, dok adnie 54, prowadz c
m. in.: du y miejski szpital i sieroci-
niec. Zmar a w opinii wi to ci w roku
1950, maj c 85 lat. Mamy nadziej ,
e Basia Samulowska b dzie b ogos a-

wion , wyniesion  na o tarze. Rozpo-
cz  si  ju  jej proces beatyfikacyjny.
O ile mi wiadomo, to za przyczyn
Basi Samulowskiej, w Gwatemali
zosta a uzdrowiona osoba z bardzo
powa nej, ci kie choroby kr gos u-
pa. Wiele sióstr jeszcze tam yje,
tak samo osób wieckich. Komisja
zebra a bardzo pi kne wiadectwa
ycia Basi Samulowskiej. Mog  jesz-

cze mówi , ale starczy… Kolej na
Justyn , ale o Justynie tak d ugo nie
b dzie, a chwa a Bogu, bo wreszcie
sko czy to gadanie…. Dobrze i le…
Zag uszarka jedzie dalej, a tak s ucha-
o si  kiedy  Wolnej Europy. O Justy-

nie b dzie bardzo krótko, a dlaczego?
Bo jest bardzo ma o dokumentów,
a jak nie ma dokumentów, to nie b d
buja  w ob okach, bo po co? Opieram
si  tylko na samych dokumentach,
a nie na jakim  widzimisi . Justyna
wyjecha a do Niemiec, zmar a w Gel-
senkurchen, w Westfalii, w którym
roku nie wiem, i nie powiem.

A teraz kolej na drzewo. Ju  jeste-
my na drzewie. Wreszcie! Tylko nie
ycz  samochodem, nie daj Bo e, tego

to ju  nie! Z drzewa daleko wida ,
ale mo na spa  i te  kark skr ci . Te
le! W a nie, by o tu drzewo, a tego

drzewa nie ma. To tak, prosz  ksi dza,
ka dy mo e sobie powiedzie , e drze-
wo by o. Prosz  dokument, bo jak nie,
to zaraz we miemy ksi dza do rapor-
tu, do zakrystii, tam s  podwójne drzwi,
zamkniemy na cztery spusty, umar
ksi dz w butach, amen w pacierzu!
Nie wypu cimy i koniec! Raportu nie
b dzie, ca e szcz cie, a dlaczego?
Bo s  dokumenty! A gdzie? Ju  od-
powiadam. Najlepszy dokument to ks.
Augustyn Weichsel, wiadek wyda-
rze . Zanotowa  w Kronice tego sank-
tuarium – jest taka data – 7 lipca 1888
roku. Pisze m. in., tak: tego dnia, tu,
w Gietrzwa dzie, w okolicy nasta a
straszna, gwa towna burza z pioruna-
mi. Obali a to drzewo. Pielgrzymi
widz c obalone drzewo, ka dy bra
kawa ek do domu jako cenn  relikwi .
Z kolei na pro b  ksi dza proboszcza,

to drzewo zosta o poci te na kawa ki,
na relikwie i ka da rodzina w parafii
gietrzwa dzkiej, tu na Warmii, otrzymali
relikwie. W roku 1945 jak ci Warmiacy
uciekali przed tymi dobrodziejami ze
Wschodu, zabierali te relikwie ze sob .
Potem mo na podej  do tej gablotki
i zobaczy  kawa ek z tego drzewa,
na którym objawia a si  Matka Bo a.
W naszym domu zakonnym, taki czer-
wony budynek, w kaplicy zakonnej
na pierwszym pi trze, znajduje si
krzy  wykonany z tego drzewa klono-
wego. Wykona  go Jakub Wieczorek z
Gietrzwa du, stolarz i rze biarz, a tu jest
jego w asnor czny podpis. Wszyst-
ko jest udokumentowane, nic nie jest
zawieszone w pró ni. Ale zmieniam
temat, do ko ca by cie zasypiali, bo
pewnie jeste cie zm czeni jad c taki
kawa  drogi, ale to jest pielgrzymka.
Wszystko zrozumia e. Zmieniamy te-
mat, aby nie zanudzi , bo tu gadu,
gadu, a ko ca nie wida . By  pocz -
tek, to i koniec by  musi. Ju  nied u-
go. Obraz Matki Bo ej Pani Gietrz-
wa dzkiej znajduje si  w bazylice,
ale teraz jest tam Msza wi ta, wi c
nie mo emy sobie przeszkadza . Znaj-
duje si  w g ównym o tarzu; jest sta-
ry, pochodzi z XVI wieku, namalowa-
ny przez nieznanego artyst  malarza,
pochodz cego z Pozna skiego. Obraz
jest namalowany na p ótnie, ukorono-
wany w 1967 roku przez Prymasa
Tysi clecia, Stefana kardyna a
Wyszy skiego, a wspó koronatorem
by  wielki nasz rodak, wówczas
ks. abp Karol Wojty a, z Krakowa.
Pocz tkowo ten Obraz znajdowa  si

w starym ko ciele. Wielu pyta: prosz
ksi dza, a gdzie jest ten stary ko ció ?
Wida  to wewn trz, ale tu ju  musi
dzia a  wyobra nia. Ta du a wie a oraz
te ma e wie yczki, to jest ten ko ció
pochodz cy z XV wieku i w tym sta-
rym ko ciele znajdowa  si  obraz
Matki Bo ej Pani Gietrzwa dzkiej. Po
objawieniach ks. proboszcz Augu-
styn Weichsel, rozbudowa  ko ció
w stylu gotyckim, a jednak Obrazu do
g ównego o tarza nie wstawi . Wielu
pyta: co to za proboszcz? A to wi ty
cz owiek, mo na powiedzie , kandy-
dat na o tarze! Tylko z y, niedobry
Bismarck, w adze pruskie czy y
objawienia Matki Bo ej z Obrazem,
a Gietrzwa d nazywany by  „Warmi -
sk  Cz stochow ” czyli polsk .
Zabory, wiadomo, pielgrzymki do Cz -
stochowy by y zabronione, wobec
czego tysi ce , tysi ce Polaków przy-
bywa o tu, do Gietrzwa du, gdzie by a
podtrzymywana wiadomo  polska.
O, zegar daje znak, e mamy ko czy !
By o to nie na r k  Bismarckowi, wi c
w adze pruskie skierowa y urz dowe
pismo do ks. proboszcza Weichsla,
eby ten Obraz zniszczy , bo to jest

Polska. Ks. proboszcz Waichsel
na takie ust pstwa absolutnie nie po-
szed . Schowa  ten Obraz na takim
balkoniku, to si  nazywa empora,
w prezbiterium. Tam Obraz by  prze-
chowywany a  o zako czenia II woj-
ny wiatowej, do 1945 roku.

W 1945 roku przybyli my tu
z Krakowa: Kanonicy Regularni Late-
ra scy – Regularni, to nie znaczy,

(C.d. na s. 10)

Pan Stanis aw ca uje krzy  wykonany z drzewa na którym ukaza a si  Matka Bo a
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e regularnie chodzimy sobie do ró-
de ka po wod  i pijemy, ale yjemy
wed ug regu y naszego wi tego za-
o yciela, Augustyna z Hippony. La-

tera scy – nie lutera scy – na mi o
bosk  – adresuj  nieraz ludzie: Kano-
nicy Lutera scy! My nie od Lutra, nie
od Reformatora, tylko z Lateranu,
z bazyliki w. Jana w Rzymie, na Late-
ranie. Pa stwo byli cie tam na pew-
no, a jak nie, to jeszcze b dziecie. Tam
w XV wieku byli Kanonicy Regularni,
a jeden z nich zosta  papie em i znany
jest jako Eugeniusz IV; st d Kanoni-
cy Regularni Latera scy. W niedziele
i wi ta chodzimy w takim stroju jak
papie ; zdziwienie – przyje d aj  tutaj
pielgrzymi, co si  tu dzieje – samo-
zwa cy – jeden papie  odprawia Msz
wi t , drugi spowiada, dziesi ciu

chodzi po tym sanktuarium. Taki
mamy przywilej, e mo emy chodzi
w takich bia ych sutannach, jak pa-
pie  – wiadomo.

I przenie li my ten Obraz do g ów-
nego o tarza. W tej chwili Obraz jest
ods oni ty; tak jest od godziny 7:00 –
21:00. Na zas onie jest Matka Bo a
Niepokalana. O 21:00 jest Apel Ma-
ryjny i zas oni cie Obrazu. Jeszcze
dwie my li i amen w pacierzu b dzie!
Pytaj  pielgrzymi, wi c trzeba im od-
powiada , innej rady nie ma. Czy yje
jeszcze kto  z rodziny Basi Samulow-
skiej? Owszem. Obecnie ta rodzina

mieszka w Niemczech, a dlaczego?
Trzeba wróci  do 1945 roku. Ko czy
si  II wojna wiatowa. Jak wojska so-
wieckie wkroczy y na te tereny War-
mii i Mazur, o nierze mieli pozwolenie
na wszystko. Byli panami ycia i mier-
ci. Dantejskie sceny si  tutaj dzia y!
Sowieci w tym ko ciele urz dzili staj-
ni  dla koni, za o tarzem by a ubika-
cja! „Kultura” przysz a ze Wschodu!
By a to dzicz; krzy e amali. Oczywi-
cie nie mo na uogólnia , nie mo na

mówi , e wszyscy tacy byli, nie mo -
na tak mówi , bo by o wielu wspania-
ych o nierzy, oficerów. Rozmawia em
z tymi staruszkami, Warmiakami, bab-
ciami i dziadziami, mówi : Prosz  ksi -
dza, dzi ki tym dobrym o nierzom
yjemy, Bogu dzi ki, ale otrów i dra-

niów mi dzy nimi tez nie brakowa o,
a ksi dza proboszcza to Sowieci tak
sprali na kwa ne jab ko, bo stawa
w obronie godno ci tej wi tyni; nie
chcia  wpu ci  tu koni, stawa  w obro-
nie godno ci wszystkich kobiet
i dziewcz t w Gietrzwa dzie.  Biedak,
ju  d ugo nie y . A nasz poprzedni
proboszcz, ju p., jeszcze jako m ody
kap an, ks. Borowski, to by  biblista,
by  najpierw proboszczem, a potem
profesorem w olszty skim seminarium
„Hosjanum” gdzie wyk ada  Bibli ,
opiekowa  si  tym kap anem, a potem
pochowa  go tam, na górce. I wielu
tych Warmiaków przed tymi dobro-
dziejami ze Wschodu ucieka o. A Pol-

ska Ludowa nazywa a Warmiaków
Szwabami, Prusakami, a ci ludzie od-
dawali ycie za Polsk ; by y szykany,
wywózka. Jeszcze w 1945 roku wy-
wie li st d na Syberi  m czyzn, wie-
lu z nich ju  nie wróci o. Ci nasi do-
brodzieje zamkn li granice i nikt nie
wyjecha . W latach 70 – tych Gierek
sprzeda  Warmiaków za marki; to by
uk ad polsko – niemiecki. Kto chcia ,
to wyje d a , w tym rodzina Basi,
wspania a, wi ta rodzina. Pojecha em
do Rattingen. By o to ju  19 lat temu.

y a p. Bronis awa, lat 89 – 90, do-
k adnie nie pami tam, na oczy nie wi-
dzia a, ale mia a doskona y s uch.
Pozna a mnie po g osie. Ksi dz z Gie-
trzwa du. Kobieta zacz a p aka . Pro-
sz  ksi dza, Gietrzwa d, Gietrzwa d, to
moje rodzinne strony, a Basia samu-
lowska to by a moja ciocia, czyli bar-
dzo bliska rodzina i ka dego roku, tu,
do Gietrzwa du, przyje d a rodzina,
wnuki… Pan Józef kiedy si  dowie-
dzia , e Basia b dzie b ogos awion ,
ucieszy  si  bardzo.

Jeszcze jedno i koniec ju  b dzie.
Gietrzwa d znany i nieznany. Jest ku
temu wiele przyczyn. Gietrzwa d by
niszczony przez Bismarcka, Hitlera,
potem przez komunistów z Polski Lu-
dowej. Fakty – nic nie b d  przesa-
dza ! Od 1945 roku, od czasu zako -
czenia wojny, tu w Gietrzwa dzie,
przesz o 50 lat, nikomu nie wolno si
by o budowa , nikt nie dosta  pozwo-
lenia na budow . Chcieli zniszczy
sanktuarium, a wtedy nikt by nie przy-
chodzi , a tu pi kna, liczna miejsco-
wo  z bogat  przesz o ci . Nawró-
cony przed mierci  milicjant wyzna ,
e nie wolno by o otwiera  ani baru,

ani restauracji, aby nikt tu nie przy-
je d a  – dziura dechami zabita. Nie ma
co je , ani pi , nie mówi c ju  o Domu
Pielgrzyma. To by o marzenie ci tej
g owy. Ten Dom Pielgrzyma wyrós
w a ciwie – tam by y stajnie, stodo y
– psim sw dem – przepraszam za wy-
ra enie – jako budynek gospodarczy,
a  powsta  Dom Pielgrzyma. Ale o tym
opowiada  nie b d . Do lat 90 – tych
nie by o drogowskazu do Gietrzwa du
– gdzie my yli? -  na ksi ycu czy na
Marsie? Tak, e cz sto pielgrzymi b -
dzili, zamiast do Gietrzwa du, pielgrzymi
udawali si  do Gierzwa du, pola Grun-
waldzkie. Zaje d aj  tam pielgrzymi,
rozgl daj  si , gdzie to sanktuarium?
Nie ma! By  tylko ko ció  ewangelicki.
Z ko cio a wychodzi elegancki pan

(C.d. ze s. 9)

Pielgrzymi przyprzy cudownym róde ku
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pastor, u miecha si  od ucha do ucha,
wiedzia  o co chodzi, i takim wspania-
ym drogowskazem dla katolików by

pastor. Mówili pielgrzymi” Dzi ki
wspania emu pastorowi jeste my dzi
w Gietrzwa dzie. Chwa a Bogu! Pastor
yje, przyje d a tu, dobry ch op, niech
yje 1500 lat! Jak komuni ci nie posta-

wili drogowskazu do Gietrzwa du,
to Matka Bo a pos ugiwa a si  pasto-
rem. Górale z Nowego Targu, góraliki,
drog  pomylili i pojechali sobie do
Gierzwa du! Msza wi ta zamówiona
w intencji górali z Nowego Targu,
godzina 18:00, a tu górali nie ma. Co tu
robi , ko ció  pe en pielgrzymów,
wy adowany po brzegi. Ile mo na
czeka ? Pi  minut? Ich nie ma. Czas
p ynie. A  tu górale jad  z wielk  pa-
rad . Przyjechali na godzin  21:00.
Zd yli, tylko nie na Msz wi t , tyl-
ko Apel Maryjny. Kierowca, ch opi-
sko zdenerwowany, pytam co si  sta-
o? Prosz  ksi dza, nie wiem, chyba

diabe  mnie skusi , ja taki do wiadczo-
ny kierowca, kursuje po ca ej Europie
z pielgrzymami, z wycieczkami, ale tak
odruchowo rzuci em okiem na map ,
ale okazuje si   ze by a to mapa z Pol-
ski Ludowej, stara, a tam nie by o Gie-
trzwa du, tylko Gierzwa d. Ale wi cej
razy ju  si  to nie powtórzy. Absolut-
nie! B d  jecha , to ju  do Gietrzwa du
nie pob dz . Na obrze ach lasu
wreszcie powstaje Droga krzy owa.
Tu ju  dawno by aby Droga krzy o-
wa, ale Polska Ludowa nie pozwoli a.
Te ki po prawej i lewej stronie, wzd u
alejki nale  do parafii, do ko cio a.
Co ksi dz mia  do gadania: do wi zie-
nia, a nie Droga krzy owa. Pami tam
lata siedemdziesi te, bo tu by em, m o-
dzie  wytyczy a Drog  krzy ow
z brzozy, czterna cie krzy y. Odpo-
wiednia w adza ju  si  interesuje:
a po co to stoi? Wyr ba  siekierami!
Id c alejk  grabowo – ró a cow
w kierunku lasu, stoj  takie prowizo-
ryczne kapliczki ró a cowe. Chcieli-
my zbudowa  pi kne kaplice: nie

wolno! A za pierwsza kaplic , któr
ksi dz zacz  budowa , to komuni ci
dali do wyboru: wóz, przewóz, malo-
wane kó ka, albo wi zienie. Wiadomo,
z nimi nikt nie wygra . Tu nie ma ar-
tów. By ustrzec si  przed wi zieniem,
prowincja , w adza naszego zakonu,
skierowa a tego ksi dza ko o E ku.

yje i pracuje staruszek, ale jeszcze
niejednego by przeskoczy  co ma
osiemna cie lat, tak szybko chodzi.

Góral, z gór przyjecha . Fajny jest
ch op. To jest tylko taka male ka cz -
steczka tego, co tu dzia o si  w Gietrz-
wa dzie. Mo na by jeszcze wiele mó-
wi , ale trzeba by  roztropnym.
Wystarczy! Wreszcie powstaje ta Dro-
ga krzy owa, a to dzi ki pielgrzymom,
dobrym waszym sercom. Gdyby kto
chcia  z o y  ofiar  u stóp Matki
Bo ej Pani Gietrzwa dzkiej, to pozosta-
nie ten dar na ca e pokolenia. Planuje-
my w przysz ym roku, 27 czerwca,
w pierwszy dzie  objawie , po wi -
cenie Drogi krzy owej i z serca
za wszystko dzi kuj : Bóg zap a !
Trzymajcie ksi dza za s owo. Wi cej
ju  nic nie powiem, absolutnie. Mia-
em w Krakowie takiego profesora,

który przez sze  lat wyk ada  wst p
do wst pu teologii i nie sko czy …
umar ! Ja mam nadziej , e sko cz ,
ale tez mog  i fikn  przed ta kaplicz-
k , nic nie wiadomo! By oby po mnie,
po ksi dzu, po ch opie. Mam nadzie-
j , e tu jeszcze kiedy  przyjedziecie.
Ptaszki za piewaj , s oneczko
za wieci, pachn ce kwiatki na

ce…Panie zaserwuj  sobie s odycze,
bo to asuchy i nie trzeba tego
t umaczy , a do tego jak  kaw ,
czarn  albo zabielan .

Po tej gaw dzie, pe nej jednak tre-
ci, dobrej na zm czenie, pora na Msz
wi t , w której uczestniczymy o go-

dzinie 12:00. W koncelebrze bierze
udzia  pi ciu kap anów, diakon g osi
s owo Bo e. Zostali my powitani
i przedstawieni, a tak e obdarowani
yczeniami.

Po Mszy wi tej idziemy do Domu
Pielgrzyma na smaczn  rybk , bo to
pi tek, i „w drog  z nami wyrusz,
Panie” – do wi tej Lipki.

Czas wakacji i urlopów sprzyja
ró nego rodzaju wyjazdom, wyciecz-
kom czy wprost pielgrzymkom. Wy-
bierzmy si  – przy pomocy naszej ga-
zetki „Góra Przemienienia” – na wi t
Warmi , do klasztoru ojców jezuitów,
podobnie jak w Starej Wsi, do bazyli-
ki Nawiedzenia Naj wi tszej Maryi
Panny, do wi tej Lipki, do archidie-
cezji warmi skiej. Uroczy to zak tek
naszej Ojczyzny, który trudno nawet
opisywa , bo jest tak pi kny. Wraz ze
swoimi lasami i jeziorami stanowi oaz
skupienia i modlitwy, a przez pobo ny
lud nazywana „drug  Cz stochow ”
czy „Ostr  Bram ”. Do pi kna krajo-
brazu dostroi y si  te  ró ne legendy
czy pobo ne opowiadania. Wszystko
to po to, aby odda  majestat i pi kno
przyrody oraz podkre li  znaczenie
tego sanktuarium, jego wp yw na du-
chowo  wiernych. Przyroda i obec-
na bazylika z moc  podkre laj  maje-
stat Najwy szego Pana i s u ebno
Matki Jezusa Chrystusa. Sanktuarium
to zawsze cieszy o si  wielkim uzna-
niem, czci  i by o miejscem stale przy-
bywaj cych tu, niekiedy utrudzonych
pielgrzymów.

Oto ju  przybyli my do wi tej
Lipki, rozpoczynaj c swój pobyt od
wej cia do wi tolipskiej bazyliki, któ-
ra wraz z kru gankami i klasztorem sta-
nowi per  baroku. Mo emy dokszta -

(C.d. na s. 12)

Krzy  przy Ko ciele w Gietrzwa dzie
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ci  si  w historii sztuki patrz c ma
majestatyczne wie yce, niby stra ni-
ce czuwaj ce nad wielkim skarbem,
którym jest s yn cy askami obraz
Matki Bo ej wi tolipskiej. Niezmier-
nie ciekawe s  prapocz tki tego sank-
tuarium, które nikn  gdzie  w pomro-
ce starych dziejów. Fakty uzupe niaj
legendy. Te prapocz tki kultu Matki
Bo ej si gaj  tam XIV wieku i wcale
nie odnosz  si  do cudownego Obra-
zu, ale do Figurki Matki Bo ej z Dzie-
ci tkiem, któr  mia  wyrze bi  w drew-
nie skazaniec z pobliskiego lochu,
dzi ki czemu odzyska  wolno .
Po uwolnieniu t  Figurk  zawiesi  na
lipie. Z biegiem czasu Figurka ta za-
s yn a cudownymi askami, a wokó
lipy wybudowano kaplic , któr  ob-
s ugiwali ksi a krzy acy, którzy nie
najlepiej si  nam kojarz . Faktem
historycznym jest zapis kapitu y p oc-
kiej z roku 1473, który mówi o odpu-
stach tam si  odbywaj cych. Nie
wspomina jednak o wi tyni. Nast p-
ny dokument pochodz cy z roku 1491,
wydany przez mistrza krzy ackiego
Johanna von Tieffena, potwierdza ist-
nienie tam kaplicy i kapelana przy niej

pracuj cego. Ju  wtedy przybywa y tu
liczne pielgrzymki. W przewodnikach
sanktuaryjnych mo na wyczyta , e
w roku 1519 by  tu ostatni mistrz krzy-
acki ksi  Albrecht Hohenzollern

Branderburski, który za jedynie mo li-
w  do przyj cia religi  uznawa  prote-
stantyzm. Pielgrzymowa  tu pieszo

i boso. Przysz y czasy reformacji, któ-
re nie sprzyja y rozwojowi kultu Mat-
ki Bo ej czy czci obrazów czy figurek.
Najprawdopodobniej w roku 1524
zosta a zniszczona kaplica oraz Figura
Matki Bo ej z Dzieci tkiem, a w miej-
scu kaplicy wystawiono szubienic ,
która mia  odstrasza  p tników. Figu-

(C.d. ze s. 11)

Prezbiterium Ko cio a w Gietrzwa dzie

O tarz polowy przy cudownym róde ku
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ra – jak si  przypuszcza – zosta a znisz-
czona (spalona?, a mo e zatopiona
w jeziorze?). Kult wi tych by  trakto-
wany jako zabobon.

Mimo tak drastycznego fina u
kultu Matki Bo ej, nie zamar  on ca -
kowicie, gdy  w wiadomo ci ludzi po-
zosta a Maryja gromadz ca wokó  sie-
bie lud wierny. Ta Figurka i kaplica
by y symbolem i przypominaniem
religii praojców, którzy trwali w wierze
katolickiej. Mimo gró b i powa nych
zagro e  do tego miejsca z ziemi ma-
zurskiej przybywali wierni. Przychodzi-
li nawet Niemcy, którzy pozostali wier-
ni nauce katolickiej, a co jest
zaskakuj ce – sami protestanci –
którzy nie do ko ca byli przekonani
o s uszno ci wyboru nowej religii.
Oto w roku 1618 rozpocz to budow
nowej kaplicy, któr  uko czono rok
pó niej. Uroczystej konsekracji doko-
na  biskup warmi ski Szymon Rudnic-
ki w dniu 19 listopada 1619 roku.
Od tego czasu dzi ki patronatowi pol-
skiego króla i kapitu y warmi skiej,
przesz a ona we w adanie ksi y jezu-
itów, którzy jednak na sta e osiedlili
si  w niej dopiero w roku 1639 i byli
a  do chwilowej kasaty zakonu, do
roku 1780. W roku 1640 do wi tej Lipki
ksi a jezuici sprowadzili wizerunek
Matki Bo ej namalowany w Wilnie
przez malarza pochodz cego z Nider-
landów, Bart omieja Pensa. Obraz ten
by  wzorowany na obrazie Matki Bo-
ej nie nej z rzymskiej bazyliki Santa

Maria Maggiore. Od samego pocz t-
ku zacz  on s yn  jako cudowny,

a do Maryi ci gn y niezliczone rze-
sze wiernych i to z odleg ych okolic,
jak z Warszawy, Wilna czy Lwowa.
Pielgrzymowa  tu równie  polski kró-
lewicz Jan Kazimierz. Wyrazem kultu
Matki Bo ej by y liczne wota, a od
1654 roku, prowadzona jest ksi ga ask.
Z roku na rok coraz to wi cej p tni-
ków przybywa o do wi tej Lipki. Do-
tychczasowa kaplica ju  nie mog a
mie ci  wszystkich p tników. Wed ug
nieco ró ni cych si  informacji wyni-
ka, e budow  bazyliki rozpocz to ju
w roku 1681, (inni podaj  rok 1685),
kiedy to prze o onym wspólnoty je-
zuickiej by  Marcin Woble. Kamie
w gielny 1 listopada 1687 roku, po o-
y  biskup warmi ski kardyna  Micha

Radziejowski. Pierwsza Msza wi ta
zosta a odprawiona w roku 1690,
a dzie  konsekracji wyznaczono na 15
sierpnia 1693 roku. Dokona  tego bi-
skup Jan Stanis aw Zb ski, który do
roku 1688 by  biskupem przemyskim.
Zmar  w roku 1697. Fasada tej wi ty-
ni zosta a uko czona w roku 1730.
z historycznego punktu widzenia
trzeba doda , e cudowny Obraz
ze starej kaplicy przeniesiono ju  do
nowo buduj cego si , okaza ego ko-
cio a, ju  w roku 1690, do prowizo-

rycznego o tarza g ównego. Mówi ,
e jest to jeden z najpi kniejszych

ko cio ów barokowych w pó nocno
wschodniej Europie, to wiele, ale za
ma o, aby ludzkim s owem odda  pi k-
no i majestat tej bazyliki. Sama wi -
tynia budzi zachwyt. Czytam w anoni-
mowym przewodniku: „Ko ció  sam

stanowi jeden z najwspanialszych
zabytków architektury jezuickiej
w Polsce. Wzniesiony przez Ertlego
z Wilna, w panuj cym wówczas po-
wszechnie stylu barokowym, ozdo-
biony pi knymi malowid ami Mayera,
wywiera na ka dego jakie  dziwne,
przeogromne wra enie. Wysokie wie-
e (50 m) odcinaj  si  wspaniale na tle

widniej cych z oddala lasów i zieleni
lip otaczaj cych ko ció . Ogrom wn -
trza ko cio a, podzielonego na trzy
nawy, wysokie sklepienie (19 m),
liczne o tarze w bocznych nawach,
a wreszcie bogactwo ozdób, po czo-
ne wprost z przepychem, wszystko to
zostawia niezatarte wra enie w duszy
pielgrzymów. (…). Dzi ki hojno ci
dworu polskiego oraz magnatów
polskich i litewskich sta  si  ko ció
w wi tej Lipce prawdziwie monumen-
taln  budowl  z ostatniego okresu
Polski mocarstwowej. (…). Taberna-
kulum na o tarzu, ozdobione przez Gre-
wa Samuela rze b , przedstawiaj c
ostatni  wieczerz  i pi kna, artystycz-
nie wykonana monstrancja, w kszta -
cie roz o ystej lipy, doskonale harmo-
nizuj  z oryginaln  ca o ci . Pot ne
organy – dzie o Mozengela z Królew-
ca – ozdobione rze bami, srebrna sta-
tuetka Matki Boskiej na rodku
ko cio a w miejscu, gdzie pierwotnie
mia a sta  lipa z cudown  statu , krzy
s yn cy cudami w bocznym o tarzu
Matki Boskiej Bolesnej – to najwa -
niejsze pami tki we wn trzu ko cio a.
Wiele cennych pami tek i zabytków
uleg o niestety zag adzie w ostatniej
wojnie. Cz ciowo zosta o zniszczo-
ne archiwum probostwa, gdzie mie ci-
y si  jedne z pierwszych druków

i bardzo stare r kopisy”.
Cudowny Obraz Maryi znajduj -

cy si  w g ównym o tarzu nosi nazw
Matki Jedno ci Chrze cijan. 11 sierp-
nia 1968 roku zosta  on przyozdobio-
ny papieskimi koronami, które na skro-
nie Jezusa i Maryi w o y  Prymas
Tysi clecia, Stefan kardyna  Wyszy -
ski. Uroczystej Mszy wi tej przewod-
niczy  ks. kardyna  Karol Wojty a, któ-
ry 24 lutego 1983 roku, ju  jako Jan
Pawe  II, tutejszej wi tyni nada  tytu
bazyliki mniejszej. Potwierdza to pa-
mi tkowa tablica wmurowana przy
wej ciu do bazyliki. Uroczysto ci od-
pustowe w dniu Nawiedzenia NMP
w ostatni  niedziel  maja, jak i odpust
15 sierpnia, w uroczysto  Wniebo-

(C.d. na s. 14)

Kaplica w Gietrzwa dzie - Pan Jezus bierze krzy  na swoje ramiona
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wzi cia NMP, przyci gaj  rzesze nie
tylko katolików, ale przychodz  te
i protestanci. Posiada wi c wymiar
ekumeniczny1 .

My li te przekazuj  w autokarze,
aby by  nieco przygotowanym
na spotkanie z Maryj  w wi tej
Lipce. Ten dzie  jest wyj tkowy dla
tej uroczej miejscowo ci, bo jest
odpust parafialny. Jad c, tu  przed
samym ko cio em – bazylik , znajduje
si  ogromna ilo  kramów, niczym targ
miejski. S  tu ró no ci – jak zobaczy-
my w wolnym czasie.  Jest godzina
15.15, a my wysiadamy ju  z autokaru.
Podró  z Gietrzwa du do wi tej
Lipki by a przeurocza: lasy, jeziora,
pola, na których dojrzewaj ca, przy-
kulona pszenica oczekuje na gospo-
darza i uprasza si  o kombajn, to zno-
wu zaorane pola z jakim  poplonem.
Za jednym z kombajnów dostojnie
kroczy dumny bociek. Rosn  tu klo-
ny, jesiony, drzewa szpilkowe. Uroczo.
Po drodze, o godzinie 15:00, odmawia-
my Koronk  do Bo ego Mi osierdzia,
jak przysta o na p tników, a tak e i na
wycieczkowiczów.

Po wyj ciu z autokaru podchodz
do nas dwie dziewczyny, pewnie
studentki, oferuj c swoj  us ug  prze-
wodniczek po sanktuarium. Niestety,
jeste my umówieni z kap anem,
jezuit . W recepcji zg aszamy swój
przyjazd i zaraz pieszymy na koncert

organowy. Kap an wita wszystkich
po polsku i po niemiecku, gdy  jest
spora grupa Niemców. Mówi o orga-
nach, o ich walorach, o utworach,
które maj  by  zaprezentowane.
Organy s  tak pi kne, e trzeba pos u-
y  si  fachowym przewodnikiem,

aby w miar  mo liwo ci ukaza  ich
pi kno i zakres d wi ków. Czytam:
„Organy zbudowa  w latach 1719-1721
organmistrz królewski Jan Jozue
Mosengel z Królewca. Ówczesny
kronikarz jezuicki zanotowa , e by y
one równie mi e dla oka, jak i dla ucha.
Maj  bogato rze bion  opraw
z ruchomymi figurkami. Podczas
remontu w 1905 r. zmieniono baroko-
w  dyspozycj  g osów na romantycz-
n , traktur  mechaniczn  zast piono
pneumatyczn  i przyklejono ruchome
cz ci figur. W 1945 r. organy zosta y
zdewastowane, wy amano piszcza ki,
uszkodzono rze by. Ubytki s  uzupe -
nione i obecnie organy maj  40
g osów i ok. 4000 piszcza ek. Dwa anio-
y na przodzie dorobi  w 1964 r.,

wed ug dawnej fotografii, Aleksy
Liza a, a uruchomi  ponownie figurki
w 1970 r. Waldemar Strzy ewski.
Figury na organach przedstawiaj
scen  Zwiastowania. Na prawej
wie y archanio  Gabriel k ania si
nisko. Maryja na lewej wie y lekko
sk ania g ow , anio  na rodkowej wie-
y gra na mandolinie i obraca g ow

z promieniami, cztery anio ki porusza-

j  dzwonkami, a dwa anio y graj ce
na tr bach obracaj  si  wokó  w asnej
osi. Nadto poruszaj  si  gwiazdy
na wie ach bocznych i dzwonki na
wie y rodkowej. Dla wi kszych grup
zwiedzaj cych odbywa si  prezenta-
cja organów wraz z odegraniem kilku
utworów dawnych mistrzów, przy czym
w cza si  mechanizm poruszaj cy
figurki”2 . Od osiemnastu lat organi-
zowane s  Wieczory Muzyczne,
a za organami zasiadaj  najwybitniejsi
mistrzowie tego instrumentu. W dniu
naszego pobytu wyst powa y
dwie Szwedki. Niektórzy z nas naby-
waj  p yt  DVD-R prezentuj c  sank-
tuarium, jego histori  i oraz gr  na tych
wyj tkowych organach.

Mieli my mo liwo  ogl dania
tych ruchomych figur podczas wspa-
nia ej prezentacji utworów muzycz-
nych. Sam prospekt organowy jest
urzekaj cy; tonie w z ocie, zgodnie
z jezuick  maksym : OAMDG et BMV
– Wszystko na wi ksz  chwa  Boga
i Naj wi tszej Maryi zawsze Dziewicy.
Siedz c pod sam  ambon , po lewej
stronie znajduje si  owa s ynna lipa,
która naturalnie ju  dawno zosta a
wyci ta, bo to czasy g bokiego
redniowiecza. Ta lipa stoj ca w bazy-

lice jest imitacj  tamtej lipy: „pie
wyrze biono z drewna, ga zie s
gipsowane, li cie wykonano z blachy.
Lip  ustawiono w 1728 r., ale figurka
stoj ca na niej jest znacznie starsza.
Ufundowa  j  i przekaza  w 1652 r.,
ze sk adek zebranych na dworze
w Warszawie jezuita Jakub Marquard,
d ugoletni spowiednik królewski.
Wykonana jest z blachy srebrnej
na o onej na drewniany rdze . Brat
Jakuba, Jerzy Marquard, kustosz
kapitu y warmi skiej dorobi  srebrne
promienie i gwiazdy wokó  g owy.
Owaln  tarcz  z posrebrzanego br zu
dodano w 1745 r.”3 .

Po koncercie spotykamy si
z kap anem – przewodnikiem, m odym
jeszcze jezuit , ale ju  do wiadczonym
w sztuce oprowadzania, który mówi
z szybko ci  karabinu szybkostrzelne-
go, ukazuj c ca e pi kno i kunszt
wszystkich detali pocz wszy od kutej
bramy. Nie podejmuj  si  opisywa
tego, co on mówi, bo opowiada
o wielu detalach (cho  ogólnie,
ze wzgl du na czas, jakim dysponuje),
ukazuj c ca  palet  rze b, malowide ,
pos gów, obrazów, ambony, konfesjo-
na ów, awek, a nade wszystko

(C.d. ze s. 13)

Kaplica w Gietrzwa dzie - Pan Jezus z szat obna ony
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samego tabernakulum. Tu, w tej
bazylice, nawet najmniejszy
szczegó , wart jest g bokiej reflek-
sji i ma on za sob  swoj  histori ,
swój symbol, swoje znaczenie.
Zapewne wszyscy zapami tamy
go z ró nych, niekiedy bardzo
miesznych wstawek, komentarzy,

pod którymi potrafi  „przemyci ”
ró ne odniesienia do dzisiejszej
rzeczywisto ci ludzkiego ycia.
Podam cho by taki przyk ad.

wi ta Lipka przez kilka wieków
by a pod w adaniem zakonu
krzy ackiego. Wiemy, ze Krzy aków
sprowadzi  do Polski w roku 1226,
ksi  Konrad Mazowiecki.  I tu
ów komentarz: Na granicy stoi
dwóch go ci, Czesiek i Józek.
Józek pyta: Czesiek, ile taki
persching kosztuje? Par  milionów
dolarów! Patrz, jakie bogactwo
do nas leci! miech… Powiada
dalej: wtedy dostali my takiego
perschinga, który nas gryz  przez
wieki, jak ten robak, kornik…
Wiele by o o sensie i celu ycia,
o zgodzie z Bo ymi przykazaniami.
Budzi  refleksj  opowiadaj c o sta-
rych malowid ach czy obrazach.
Mówi  te , mi dzy linijkami,
o walce klas, ale wygl daj cej
zupe nie inaczej jak w rozumieniu
ojców tego terminu, bo dzi  nie
napuszcza si  robotnika na inteli-
genta, tylko wida  watahy panów
w druj cych, manifestuj cych
po Warszawach, Brukselach
i Berlinach w love paradach, a to
jest ta nowa klasa, która nas nisz-
czy, niszczy to co sprawdzone,
tradycyjne. Rodzi to bunt, a jedno-
cze nie wo a o opami tanie, o mo-
dlitw , o szacunek do natury.
Mówi  bardzo szybko, jak p dzi-
wiatr, szybciej jak ów przys owio-
wy ó w: - co si  sta o z twoim
ó wiem? A otwo – rzy – em  akwa

– rium, da – wa – em mu je , a on
myk, myk, myk i ju  go nie ma!
Ks. Marek tak spowiada, czyli ja!
Nast pny prosz !

Mo e to i mieszne, mo e kto
pomy li, po co to pisa ?  Aby
pokaza , e pielgrzymka nie jest
smutna, bo niektórzy na samo s o-
wo „pielgrzymka” ju  trac  ch
wyjazdu, eby um czonych piel-
grzymów rozweseli , eby poprzez
arty co  zapami tali. W tym jest

jaka  metoda, jaki  sens!

Po tak bogatych prze yciach,
osobistej modlitwie w sanktuarium,
spacerujemy po ulicy, gdzie na
obrze ach pe no straganów z polsk
i niemieck  literatur , najcz ciej
przewodnikami, gdzie pe no drobia-
zgów, rzeczy niecodziennych,
gdzie sprzedaj cy oferuj  w j zyku
niemieckim np. ró ne rodzaje miodu,
gdzie mo na porozmawia  po niemiec-
ku. Dziwne to, takie mi dzynarodowe,
europejskie. Po tych prze yciach,
na godzin  19:00 idziemy do bardzo
eleganckiej, nowoczesnej restauracji,
na obiado – kolacj , jak dzi  si  mówi.
Po tym posi ku wyruszamy do Reszla
na nocleg.

Tu zatrzymujemy si  w internacie
jednej z miejscowych szkó . Budynek
na zewn trz wygl da do  okazale.
Dzi ki niepospolitym zdolno ciom na-
szego kierowcy, p. Kazimierza, uda o
nam si  wjecha  na dziedziniec.
Po chwili oczekiwania, która by a
czasem potrzebnym do za atwienia
podstawowych formalno ci zwi za-
nych z naszym przyjazdem, kierownik
tej e placówki oznajmia nam, e jest
remont, ale ze wzgl du na nasz
przyjazd, to troch  posprz tali.
Zastrzega si  jednak, e b d  proble-
my z azienkami i toaletami. Pokazuje
nam takie wojskowe prysznice,
które wywo uj  u nas zdziwienie,
gdy  jeste my przyzwyczajeni do
domowych wygód. Na pocz tku
komentarzy by o wiele, typu: a co na

to sanepid, jak m odzie  mo e miesz-
ka  w takim budynku, gdzie mieszka-
nia i kuchnia pozostawiaj  wiele do
yczenia. Dostali my czyst  po ciel

i ulokowali my si  w salach  po dzie-
si  osób. Jak si  pó niej okaza o,
by o to wielkie prze ycie, bo w ci gu
dnia i ju  nawet po zako czeniu
wycieczki – pielgrzymki, nieraz wraca-
li my z humorem do tych sparta skich
warunków. Dzieci, które by y wraz
ze swoimi rodzicami, pyta y, kiedy
b dzie znowu taka noc, e wszyscy
b dziemy spa  w jednym miejscu.

miechom, artom, zdawa o si
nie by  ko ca, bo tam lata y nietope-
rze, tam … karaluchy…

(C.d.n.)

Ks. Andrzej Skiba

1 Histori  niniejsz  opracowano
na podstawie: wi ta Lipka (Linda
Mariana). O rodek polskiego ycia
religijnego na Mazurach, Wydawnic-
two Ksi y Jezuitów, Warszawa,
ul. Rakowiecka 61, bez autora i roku
wydania, ss. 14; wi ta Lipka, w: Miej-
sca wi te Rzeczypospolitej. Leksy-
kon, pod re. A. Jackowskiego, Wydaw-
nictwo Znak, Kraków 1999, s. 313-316;
strony internetowe: http://www.euro-
mazury.pl; http://www.jezuici.pl/swlip-
ka .  2 J. Paszenda SJ, wi ta Lipka.
Przewodnik, Agencja Fotograficzno-
Wydawnicza „Mazury”, Olsztyn,
b.r.w., s. 43 n.
3 Tam e, s. 47.
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W dniu 8 wrze nia ks. proboszcz
Andrzej Skiba po wi ci  Zespó  Gabi-
netów Lekarskich (Przychodni  Zdro-

Po wi cenie Przychodni Zdrowia

wia) przy ul. Sobieskiego. Wszystkim
pracuj cym tu yczymy serdecznej
troski o zdrowie pacjentów, a wszyst-

kim korzystaj cym  z us ug tej placów-
ki fachowej opieki i zdrowia.
                                                                                                                                                Redakcja


