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„JeĞli kto chce pójĞü za Mną,
niech siĊ zaprze samego siebie,
niech weĨmie krzyĪ swój
i niech Mnie naĞladuje!”.
Mk 8, 34
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

KrzyĪ zbawienia

W NUMERZE

W miesiącu wrzeĞniu, na przeáomie lata i jesieni, tak daleko od czasu
Wielkiego Postu, liturgia przypomina
nam o krzyĪu. W miniony czwartek
obchodziliĞmy ĞwiĊto PodwyĪszenia
KrzyĪa ĝwiĊtego, a dzisiaj, w niedzielĊ, sam Chrystus w Ewangelii mówi
o krzyĪu. To wszystko chyba po to,
abyĞmy nie zapomnieli, Īe do istoty
chrzeĞcijaĔstwa nal e Ī y
krzyĪ.
W
czasach
przedchrzeĞcijaĔskich
dwie poprzecznie záoĪone
belki byáy znakiem Ğmierci
i symbolem haĔby. Taki ksztaát
miaáo narzĊdzie zadawania bólu
i cierpienia, narzĊdzie pogardy dla
czáowieka. Ludzie bali siĊ
mówiü o krzyĪu, albowiem znak ten
nasuwaá wiele záych skojarzeĔ.
Na krzyĪu ginĊli zbuntowani
niewolnicy w cesarstwie rzymskim, a takĪe winni pospolitych
przestĊpstw. Dlatego Ğw. Paweá pisze, Īe krzyĪ jest „zgorszeniem dla ĩydów i gáupstwem dla
pogan” (1 Kor 1,23). Dla uczniów Chrystusa jest zupeánie czymĞ innym, znakiem nieskoĔczonej BoĪej miáoĞci.
Dlaczego Chrystus wybraá krzyĪ?
Dlaczego daá siĊ ukrzyĪowaü na
oczach wielu Ğwiadków, poddawszy
siĊ wczeĞniej haĔbie i pogardzie?
MoĪna odpowiedzieü, Īe staáo siĊ tak
dlatego, abyĞmy poznali ogrom
Jego miáoĞci. Chciaá nam powiedzieü,
Īe dla ratowania czáowieka gotowy jest
przyjąü wszystko, nawet najwiĊkszą
pogardĊ. Chciaá nam takĪe powiedzieü,
Īe wszelkie cierpienie na ziemi ma sens
i przynosi wspaniaáe, nieogarnione,
duchowe owoce.
Szatan nienawidzi krzyĪa. Gdy

Jezus zapowiada swoją mĊkĊ, Piotr,
który odwodzi go
od tej myĞli zostaje nazwany „szatanem” (por Mk
8,33). Czy to nie
za mocne sáowo? Jezus
chciaá daü
do zrozumienia,
Īe to szatan jest

inspiratorem
do wypowiadania poglądów o odrzuceniu
krzyĪa.
To szatan kusi
czáowieka, aby
uciekaá od krzyĪa,
áudzi go, Īe moĪe
go krzyĪ ominąü.
Jezus mówi
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inaczej: „Kto chce iĞü za Mną, niech
weĨmie swój krzyĪ i niech Mnie
naĞladuje” (Mk 8,34). UczeĔ Chrystusa wie, Īe czeka go krzyĪ, Īe musi
zapieraü siĊ samego siebie, pokonywaü diabelskie pokusy i naĞladowaü
Chrystusa we wszystkim, takĪe
w dĨwiganiu krzyĪa. ChrzeĞcijaĔstwo
bez krzyĪa jest nieprawdziwe; jest
karykaturą i parodią chrzeĞcijaĔstwa.
KaĪdy, kto na serio chce byü uczniem
Pana musi zgodziü siĊ na krzyĪ przygotowany przez innych ludzi: niezrozumienia, pogardy, faászywych
oszczerstw, nienawiĞci. Skoro
doĞwiadczyá tego najdoskonalszy Czáowiek-Bóg,
to czy ja mogĊ byü od tego
wolny? Trzeba siĊ teĪ przygotowaü na krzyĪ cierpienia we wszelkiej jego
postaci, niezaleĪnego od czáowieka.
To bĊdą wszelkie choroby, sáaboĞci, kalectwo, samotnoĞü, smutek
i wreszcie Ğmierü. To jest krzyĪ,
od którego nie da siĊ uciec.
Trudno jest zrozumieü tajemnicĊ krzyĪa, ale na tym
polega ĞwiĊtoĞü braü swój krzyĪ
i iĞü za Jezusem.
Mamy
zapewnienie,
Īe on
bĊdzie
z nami dĨwigaá krzyĪ,
Īe podniesie nas
w trudnych chwilach, doda
otuchy. PomoĪe nieĞü ciĊĪkie
jarzmo ludzkiej uáomnoĞci.
Kto zaufa Jemu nigdy nie
dozna zawodu, a swój krzyĪ
zamieni na „chwaáĊ zmartwychwstania” (por. Mk 8,35)
Ks. Tomasz Grzywna.

Pątniczym szlakiem......................................................7
PoĞwiĊcenie Zespoáu Gabinetów Lekarskich.................16
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Nasze sanktuaria

Sanktuarium Matki BoĪej Pocieszenia
w LeĪajsku

Obraz Matki BoĪej LeĪajskiej

Sanktuarium Matki BoĪej Pocieszenia jest bardzo bliskie mojemu sercu, albowiem urodziáem siĊ i wychowaáem w bezpoĞredniej jego bliskoĞci.
Moja rodzinna parafia Grodzisko
Dolne jest oddalona od LeĪajska
o 12 kilometrów i juĪ od dzieciĔstwa
czĊsto pielgrzymowaáem do stóp Matki
BoĪej LeĪajskiej. W naszej parafii
organizowane byáy co roku pielgrzymki na początku maja, a bywaáy takĪe
wrzeĞniowe pielgrzymki máodzieĪy.
Wraz z grupami pielgrzymów wiele razy
braáem udziaá w tych pielgrzymkach,
czasami w jedną, a czasem i w obie
strony na nogach. UczestniczyliĞmy
takĪe w Drodze KrzyĪowej i DróĪkach
Matki BoĪej, których stacje są ukryte
w lesie za klasztorem. W tym czasie
niewiele jeszcze znaáem siĊ na dzieáach

sztuki, dlatego podziw dla piĊkna
bazyliki byá moĪe mniejszy, a serce
dziecka bardziej kierowaáo siĊ ku spotkaniu z Matką BoĪa w kaplicy cudownego obrazu. To LeĪajsk, jako najbliĪsze sanktuarium, zapisaáo siĊ najbardziej w mojej religijnej ĞwiadomoĞci.
Teraz juĪ jako kapáan czĊsto przybywam do stóp Matki BoĪej LeĪajskiej,
od wielu juĪ lat zabieram tam ze sobą
dzieci pierwszokomunijne, aby poznaáy, wraz z rodzicami, to piĊkne sanktuarium. MoĪna siĊ zachwycaü piĊknem
koĞcioáa, wspaniaáymi barokowymi
oátarzami i freskami, majestatem leĪajskich organów czy innymi dzieáami
sztuki, jednak najwaĪniejsza jest dla
czáowieka wiary ĞwiadomoĞü, Īe Matka BoĪa w tym miejscu jest szczególnie blisko i wyprasza wiernym wiele

áask, w tym uzdrowienie ciaáa i duszy
oraz dopomaga w podjĊciu waĪnych
Īyciowych decyzji.
Historia Sanktuarium
Warto moĪe przybliĪyü w skrócie
historiĊ sanktuarium. Historia kultu
Maryjnego w LeĪajsku siĊga 1590
roku, kiedy to samotnemu, ale bardzo poboĪnemu czáowiekowi ukazaáa siĊ Matka Boska. Tym czáowiekiem
byá Tomasz Michaáek, który pochodziá z pobliskiej Giedlarowej,
a w LeĪajsku pracowaá jako sáodownik browaru. Matka Boska ukazaáa
siĊ Michaákowi na leĞnej polance
przekazując mu takie oto sáowa: „Nie
trwóĪ siĊ, Michaáku, tu Boga swego
a Syna mego chwaáĊ i pomoc moją
poznacie. Tom sobie miejsce obraáa,
abym na nim ludzi ratowaáa i przed
Synaczkiem zastĊpowaáa. IdĨĪe tedy
do starszego, co jest dozorcą tego
miasta, powiedz mu, iĪ Syna mojego
jest wola, aby imieniem moim koĞcióá
mi tu zbudowali, w którym by ludzie
modląc siĊ mogli otrzymaü przeze
mnie to, czego by potrzebowali.”
Jednak Tomasz Michaáek nie powiedziaá nikomu o tym, co zobaczyá,
obawiając siĊ, Īe i tak jemu, prostemu
czáowiekowi, nikt nie uwierzy. Modliá
siĊ do Matki BoĪej o to, aby wybraáa
na jego miejsce kogoĞ innego. Jednak
po pewnym czasie Matka BoĪa ponownie ukazaáa siĊ Michaákowi i poleciáa mu, aby udaá siĊ do rady miasta
i przekazaá, Īe Īyczy sobie Ona,
aby na miejscu zjawienia wybudowano koĞcióá. Michaáek byá strapiony,
poniewaĪ przekazaá informacjĊ proboszczowi miejskiej fary Wojciechowi Wyszogradow, który byá jednoczeĞnie czáonkiem rady miejskiej, ale nikt
z ludzi wpáywowych mu ani nie uwierzyá, ani nie chciaá sáyszeü o budowie
Ğwiątyni w gáuszy leĞnej. Tym bardziej,
Īe mieĞcina byáa maleĔka i istniaáa juĪ
w niej parafia. Michaáek, widząc,
Īe nikt mu nie wierzy (wtrącono go
nawet do wiĊzienia, ale z braku
(C.d. na s. 4)
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Klasztor O.O.Bernardynów w LeĪajsku

(C.d. ze s.3)
dowodów winy, uwolniono) w miejscu objawienia postawiá sáup z MĊką
PaĔską. W miejsce to zaczĊli przybywaü ludzie, a plotki zaczĊáy gáosiü
o tym miejscu jako o ĞwiĊtym.
W 1595 roku obok sáupa zbudowano maáą kapliczkĊ pod wezwaniem
Ğw. Anny. Jej fundatorką byáa Regina
Piekarska, mieszczanka z LeĪajska.
W niedáugim czasie powiĊkszono ją
do rozmiarów maáego koĞcióáka. Pierwszym, kto publicznie ogáosiá to miejsce ĞwiĊtym byá ksiądz Jan Teolog,
a sáawa „ĞwiĊtego miejsca” przyciągaáa coraz wiĊksze rzesze pielgrzymów.
Tymczasem Matka Boska po raz
kolejny ukazaáa siĊ Tomaszowi Michaákowi wypowiadając Īyczenie, aby
w tym miejscu, w którym ona sobie
wybraáa wystawiono Jej murowaną
ĞwiątyniĊ, oraz aby pieczĊ nad nią przejĊli ojcowie z zakonu Ğw. Franciszka
z AsyĪu. DuĪy, murowany koĞcióá
(oraz klasztor) w stylu póĨnego renesansu powstaá dziĊki fundatorowi,
którym okazaá siĊ starosta leĪajski
àukasz OpaliĔski. Wybudowano
go w okresie 1618-1628. Wystrojem
wnĊtrza koĞcioáa zajĊli siĊ gáównie
artyĞci - ojcowie Bernardyni. KoĞcióá
ma 60 metrów dáugoĞci, 26 metrów
szerokoĞci i 28 metrów wysokoĞci.
MoĪe on pomieĞciü 5 tysiĊcy ludzi.
W roku 1637 zbudowano ogromny
oátarz, a nieco póĨniej bogate stalle
oraz piĊkną ambonĊ. W roku
1675 KoĞcióá otoczono wysokim
murem, aby chroniü go przed najazdami tatarskimi.

LeĪajskie organy
W 1680 roku Stanisáaw StudziĔski,
organmistrz z Przeworska rozpocząá
budowĊ, ogromnych jak na owe czasy organów. Po wybudowaniu instrumentów okazaáo siĊ jednak, Īe organy
nie zagraáy z powodu wadliwej budowy szaf i mylnym poáączeniom piszczaáek. Dzieáo do áadu doprowadziá dopiero Jan SáowiĔski znany krakowski
organmistrz. Prace trwaáy do wrzeĞnia
1693 roku. Organy leĪajskie skáadają
siĊ z trzech odrĊbnych instrumentów:
organów wielkich w nawie gáównej
i dwóch mniejszych w nawach bocznych. Organy kilkakrotnie ulegaáy
przebudowom i rekonstrukcjom. DziĞ
grają caáą gamą gáosów, posiadają 64
rejestry i ponad 6 tysiĊcy piszczaáek.
Warto zauwaĪyü, Īe organy LeĪajskie

Organy gáówne w Bazylice O.O.Bernardynów
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to nie jeden instrument, ale trzy samodzielne. W nawie gáównej znajduje siĊ najwiĊkszy, a w nawach bocznych zbudowane zostaáy mniejsze
instru menty. Organy gáówne mają
15 m wysokoĞci i 7,5 m szerokoĞci jednak kompozycja architektoniczna
prospektu áączy je nierozerwalnie
równieĪ z dwoma sąsiednimi instrumentami w nawach bocznych,
tworząc jeden monumentalny zespóá
organowy, na którym - jedynym
w Ğwiecie - moĪe graü 3 organistów
równoczeĞnie.
Wystrój bazyliki
LeĪajska bazylika i klasztor ojców
bernardynów naleĪą do najcenniejszych i najchĊtniej odwiedzanych
zabytków na Podkarpaciu. Na Ğcianach i sklepieniach bazyliki znajdują
siĊ freski póĨno – barokowe, wykonane przez malarza Stanisáawa StroiĔskiego. Na szczególną uwagĊ zasáugują tam równieĪ obrazy oátarzowe:
obraz ze sceną Zwiastowania, pĊdzla
O. Franciszka Lekszyckiego, oraz dwa
inne jego obrazy przedstawiające
króla Dawida i Proroka Izajasza.
Sam oátarz zaĞ to barokowe dzieáo
z 1637 roku.
Warto takĪe wspomnieü o obrazie
Madonny z roku 1525. Jest on od wieków czczony jako cudowny. Znajduje siĊ w bocznym oátarzu, póĨnobarokowym, w prawej kaplicy i jest dzieáem
Erazma, a przedstawia MadonnĊ
LeĪajską z Dzieciątkiem. To przed nim
Ornament - organy gáówne

Baszta Klasztoru O.O.Bernardynów

gromadzą siĊ rzesze pielgrzymów
wierząc w moc wstawiennictwa
Matki BoĪej LeĪajskiej.
Ogólnie w nawach bocznych
i przy filarach miedzynawowych znajduje siĊ 12 bocznych oátarzy. Do niezwykáych dzieá Bazyliki naleĪy równieĪ
wspaniaáa ambona pochodząca z drugiej üwierci XVII wieku, wykonana
w stylu póĨnorenesansowym. AmbonĊ osáania baldachim, na szczycie,
którego znajduje siĊ potrójna korona.
Ciekawostką jest (wedáug danych
z Kroniki klasztornej), iĪ w filary ambony wmurowane są fragmenty
pni drzew, na tle, których ukazaáa siĊ
Matka Boska Michaákowi. Bazylika
LeĪajska wraz z wszystkimi swoimi
dzieáami sztuki sakralnej oraz klasztor
ojców bernardynów są dziĞ niewątpliwie chlubnym Ğwiadectwem naszej
kultury narodowej. WciąĪ zaskakują

teĪ konserwatorów, ostatnio prowadzących tu prace renowacyjne.
Co roku we wnĊtrzu Bazyliki organizowane są koncerty w ramach
Festiwali Muzyki w àaĔcucie, od 1992
roku w sezonie letnim równieĪ
w ramach MiĊdzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej.
Przybywają na nie goĞcie, zespoáy
muzyczne, chóry i wirtuozi z caáego
kraju, oraz róĪnych czĊĞci Ğwiata.
Brzmienie cudownych organów,
piĊkno Bazyliki oraz sceneria dziewiczego krajobrazu sprawiają, ze miejsce
to na pewno jest godne polecenia
i godne odwiedzenia.
PS. W przybliĪeniu historii
sanktuarium oraz jego wystroju korzystaáem z portalu internetowego
WWW.epodkarpacie.com
opr. ks. Tomasz Grzywna
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24 Niedziela zwykáa – 17.09.2006
Ogáoszenia duszpasterskie
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe odprawimy dziĞ o godzinie 17:30. Zapraszamy wszystkich chĊtnych.
2. DziĞ niedziela Ğrodków spoáecznego przekazu. Naszą modlitwą i troską
materialną obejmujemy wszystkich
pracowników mediów, zwáaszcza
katolickich.
3. Jutro ĞwiĊto Ğw. Stanisáawa Kostki, patrona dzieci i máodzieĪy. Zapraszamy na MszĊ ĞwiĊtą na godzinĊ
18:00 dzieci, máodzieĪ wraz z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami.
Niech kaĪdemu z nas bĊdzie zaleĪaáo
na religijnym i spoáecznym wychowaniu máodego pokolenia.
4. Za tydzieĔ goĞciü bĊdziemy Ojca
zakonnego ze zgromadzenia Oblatów,
z Zahutynia, który wygáosi kazania
i rozprowadzaá bĊdzie kalendarze
misyjne.
5. Od jakiegoĞ czasu ktoĞ przynosi
nam do koĞcioáa stare gazety czy teĪ
tygodniki. Nie wiemy co z nimi robiü.
Ostatnio teĪ pokazaá siĊ obraz Matki
BoĪej CzĊstochowskiej. Widocznie
ktoĞ uznaá, Īe mu juĪ niepotrzebny,
wiĊc przyniósá do koĞcioáa. W koĞciele nie moĪemy wieszaü obrazów, których miejsce jest w domu. Byü moĪe,
Īe ktoĞ kieruje siĊ i dobrą intencją, ale

niech uzgodni z jakimĞ ksiĊdzem jeĞli
chce záoĪyü dar tego rodzaju. Nie
wstydĨmy siĊ tego, Īe w naszym nowym domu jest obraz na Ğcianie, bo
jest to znak naszej wiary, znak naszej
nadziei pokáadanej w tym przypadku
w Matce BoĪej. Umiejmy naszą wiarĊ
wyznawaü otwarcie, nie wstydĨmy siĊ,
Īe ktoĞ nas posądzi o tanią dewocjĊ.
A moĪe komuĞ ten obraz o czymĞ przypomni, moĪe bĊdzie okazją do zrobienia rachunku sumienia ze swojego
Īycia?
6. W przyszáą niedzielĊ obchodziü bĊdziemy piĊtnastą rocznicĊ powstania
Towarzystwa Pomocy im. ĝw. Brata
Alberta, w Sanoku. Msza ĞwiĊta zostanie odprawiona o godzinie 11:00
w naszym koĞciele – jeĞli byáaby pogoda deszczowa. Natomiast jeĞli bĊdzie sáonecznie i pogodnie, Msza ĞwiĊta dziĊkczynna zostanie odprawiona
w ogrodzie Schroniska, przy ul.
Przemyskiej, w Olchowcach, takĪe
o godzinie 11:00.
7. DziĞ przypada rocznica napaĞci
Związku Sowieckiego na PolskĊ. Módlmy siĊ o pokój, aby nigdy nie powtórzyáa siĊ gehenna wojenna niosąca ze sobą Ğmierü ludzi i zniszczenie
dobytku narodowego.

Ogáoszenie
Parafia pw. Przemienienia
PaĔskiego organizuje
pielgrzymkĊ dla czáonków
RóĪ RóĪaĔcowych i wszystkich
chĊtnych na spotkanie diecezjalne
RóĪ RóĪaĔcowych w Haczowie
dnia 7.10.2006 r. (sobota).
Koszt wyjazdu okoáo 10 záotych.
Prosimy o zapisywanie siĊ
w zakrystii.

DYĩUR

PSYCHOLOGA – PSYCHOTERAPEUTY

W kaĪdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca
w salce katechetycznej na plebanii peáni dyĪur psycholog,
psychoterapeuta mgr Marcin Patronik.
DyĪur odbywa siĊ w godzinach 17.00 – 19.00.

Intencje w tygodniu
18.09-24.09.2006 r.
Poniedziaáek, 18.09
6.30 + Igor (greg.).
7.00 + Michaá (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. + Katarzyna (greg.).
2.+ Krystyna Serafin 11 r. Ğm.
3. o Īywą wiarĊ, peániĊ darów Ducha
ĝwiĊtego dla czáonków grupy O. Pio,
ich rodzin oraz kapáanów 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. Ğm.
2. + Michaá (greg.).
3. o zdrowie, BoĪe báogosáawieĔstwo
i áaskĊ wytrwania w powoáaniu dla
Tomasza.
ĝroda, 20.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Michaá (greg.).
8.00 + Jadwiga Dąbrowska.
18.00 1. + Igor (greg.).
2. o szczĊĞliwą operacjĊ.
3. + ks. Antoni PorĊbski od parafian .
Czwartek, 21.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Michaá (greg..)
8.00 .........................................................
18.00 1. dziĊkczynna za szczĊĞliwą
podróĪ.
2. + Karol i Helena.
3. + Igor (greg.).
Piątek, 22.09
6.30 + Igor (greg.)
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Michaá (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 + Tekla, Aniela.
2. + Katarzyna (greg.).
3. za ocalenie od záego.
Sobota, 23.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.)
7.30 + Igor (greg.).
8.00 ..........................................................
10.00 Msza Ğw. ZHP.
18.00 + Michaá (greg.).
Niedziela, 24.09
6.30 + Igor (greg.).
8.00 ...........................................................
9.30 + Michaá (greg.).
11.00 za parafian.
12.30 o zdrowie i potrzebne áaski dla
rodziny Tomasik.
16.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
17.30 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe.
18.00 + Katarzyna (greg.).
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Pątniczym szlakiem

Pielgrzymując do Gietrzwaádu
i ĝwiĊtej Lipki
(C.d. z poprzedniego numeru)
ChcĊ jeszcze zaznaczyü, Īe w czasie objawieĔ Matka BoĪa mówiáa po
polsku, a to jest bardzo waĪne. Czasy
byáy bardzo trudne dla polskiego
Narodu. Polska w niewoli. Tu zabór
pruski, na Warmii Īelazną rĊką rządzi
Bismarck, wielki „dobrodziej” jak
Hitler i Stalin i ich nastĊpcy po dzieĔ
dzisiejszy. Kazaá pozamykaü koĞcioáy,
ksiĊĪy wtrąciá do wiĊzienia. Zlikwidowaá klasztory i parafie, zabroniá szerzenia kultu maryjnego i caáy Gietrzwaád byá wtedy otoczony kordonami
pruskiej policji, a nawet zaaresztowano ks. proboszcza Weichsla za to, Īe
gáosiá kazania po polsku, bo tu Polacy, Warmiacy. Byáa tylko jedna niemiecka rodzina. Siedemdziesiąt razy
stawaá przed sądem, páaciá grzywnĊ za
to, Īe nie wydaá nazwisk tych ksiĊĪy,
którzy tu przybywali z pielgrzymami,
naturalnie po cywilnemu, a w koĞciele
gáosili kazania po polsku, aĪ dudniaáo,
i spowiadali! „Pójdziesz do kryminaáu” – i tak bywaáo. Tym Warmiakom,
Polakom, mówiono, Īe tu nigdy Polski
nie byáo, Īe Polska nigdy nie istniaáa,
a jĊzykiem polskim posáugują siĊ ludzie niewyksztaáceni, plebs i nieucy!
Prusacy chcieli oĞmieszyü MatkĊ

BoĪą, a Matka BoĪa wáaĞnie w tych
trudnych czasach zaborów naszych
ciemiĊĪycieli, mówiáa po polsku: „Nie
smuücie siĊ, Ja zawsze bĊdĊ z wami”.
Na to są dokumenty! Do czego do
moĪe dochodziü, aĪ siĊ wierzyü nie
chce! Warmiacy udali siĊ do Krakowa, na Wawel, aby sprawdziü, czy tam
jest Polska. Nie otumanili Warmiaków,
bo zwiedzając Wawel przekonali siĊ,
Īe Polska byáa niegdyĞ mocna, silna,
Īe miaáa ludzi wyksztaáconych, wáadali jĊzykiem polskim, a Matka BoĪa wáaĞnie w tym trudnym dla Warmii czasie, mówiáa po polsku, by umacniaü
polski Naród. JuĪ dáugo nie bĊdzie,
bo sáoĔce wychodzi, a ja koáomyjkĊ
zacznĊ taĔczyü. Jak ono w prawo,
to ja w lewo uciekam, jak ono w lewo,
to ja w prawo…taka patelnia, Īe szkoda gadaü. Ale jeszcze nie jest tak Ĩle,
bo czasem zefirek wieje i jest fajno.
Ówczesny ksiądz biskup Klemens
powoáaá specjalną komisjĊ dla zbadania tych wydarzeĔ jakie miaáy miejsce
w Gietrzwaádzie, czy dzieci mówią
prawdĊ, a to nie jest taka prosta sprawa, bo Matka BoĪa siĊ objawiáa …
zaraz, zaraz… KoĞcióá jest bardzo
ostroĪny w wypowiadaniu siĊ na temat objawieĔ, bo trzeba operowaü
konkretami, nie moĪna bujaü w obáo-

Zasáuchani w sáowa ksiĊdza Przewodnika

kach, Īe coĞ tam byáo, Īe siĊ moĪe coĞ
Ğniáo. Wielki wizjoner, wielka wizjonerka… - kompromitacja na caáego. Trzeba wszystko badaü, a potem orzekaü.
Komisja skáada siĊ z czterech teologów i trzech lekarzy, to jest waĪne –
lekarzy – osób Ğwieckich wyznania
rzymskokatolickiego i ewangelickiego; i te dziewczynki, Basia i Justynka.
Byáy one przesáuchiwane oddzielnie,
poddawane róĪnego rodzaju testom,
doĞwiadczeniom, np. nakáuwano igáami ich paluszki, rączko do koĞci;
Īadnej reakcji nie byáo na te bodĨce
zewnĊtrzne. MoĪna by wiele jeszcze
przytaczaü, ale idziemy dalej. Jedna
i druga komisja orzekáy, Īe dzieci są
zdrowe pod wzglĊdem fizycznym, psychicznym, umysáowym, Īe nie káamią,
mówią prawdĊ. Mamy orzeczenie jednej i drugiej komisji i te dokumenty
przechowuje siĊ w Archiwum. JuĪ
ówczesny biskup Klemens zatwierdziá
te objawienia jako wiarygodne, ale nieoficjalnie. Wielu pyta: proszĊ ksiĊdza,
jak to jest: to jedno drugie wyklucza,
tu wiarygodne, a tu nieoficjalnie!
Dlaczego? Wspomniaáem jaka byáa
sytuacja na Warmii; straszna germanizacja tych terenów, tu byáy bardzo
niesprzyjające warunki, to wszystko
száo przez Berlin. Objawienia w Gietrzwaádzie zostaáy oficjalnie zatwierdzone przez KoĞcióá, podkreĞlam – jako
jedyne w Polsce – jako jedyne w Polsce (podkreĞla dwukrotnie) – dekretem biskupa Józefa Drzazgi. Byá to rok
1977, stulecie objawieĔ Matki BoĪej.
PamiĊtam, Īe na tych uroczystoĞciach
byáo ponad 200 tys. pielgrzymów
z Polski, z zagranicy, a pogoda nie nadzwyczajna, padaáo. Podziwiaáem
dzieci, matki z dzieciakami tu siedziaáy
na schodach, a mocno wiaáo. Dla wytáumaczenia jeszcze tego stulecia
objawieĔ, w czaerwcu, odbywaá siĊ tu,
w Gietrzwaádzie, Czwarty Ogólnopolski Kongres Maryjny i Mariologiczny, któremu przewodniczyá nasz rodak,
jako kardynaá karkowski, Karol
Wojtyáa, obecnie Sáuga Bozy, który
spogląda z nieba i cieszy siĊ, Īe tu są
(C.d. na s. 8)
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Figurka Matki BoĪej przy cudownym Ĩródeáku

(C.d. ze s. 7)
pielgrzymi z Podkarpacia. Mam nadziejĊ, Īe przybywają tu nie pierwszy i nie
ostatni raz. Przyjechali tu teolodzy,
mariolodzy, kanoniĞci, przedstawiciele Watykanu, a tematem obrad byáy
”Objawienia Matki BoĪej w Gietrzwaádzie”. Na podstawie tych dokumentów zebranych przez komisjĊ, w porozumieniu z Ojcem ĝwiĊtym i Stefanem
kardynaáem WyszyĔskim, prymasem
Polski, biskup warmiĔski Józef
Drzazga wydaá dekret, który zostaá
odczytany, a caáego tu przytaczaá nie
bĊdĊ, byĞcie nie zaspali, bo jest za dáugi, ale tylko to, co jest istotne, Īe objawienia Matki BoĪej w Gietrzwaádzie są

prawdziwe, wiarygodne, nie sprzeciwiające siĊ wierze i moralnoĞci chrzeĞcijaĔskiej. Trzeba bardzo uwaĪaü,
bo lata osa… spokojnie, niech sobie
wyleci. A jak bĊdzie fiki, miki, to ciĊ
uĪądli! I do szpitala, jak ktoĞ jest uczulony. To miejsce jest oficjalnie zatwierdzone. Tutaj tak piĊknie táumaczyá máodzieĪy maturalnej przeszáo dwa
miesiące temu, a byáo ponad 2 tys.
máodych ludzi, poprzedni ksiądz
arcybiskup Edmund Piszcz, bo teraz
jest nowy arcybiskup, Wojciech Ziemba, Īe po naszej OjczyĨnie jest rozsianych wiele sanktuariów maryjnych,
gdzie Matka BoĪa wybraáa sobie miejsce, gdzie zaznacza swoją duchową

obecnoĞü. Są tam uzdrowienia,
nawrócenia, a konkretnie, Matka BoĪa
przyszáa tu z nieba w postaci ludzkiej,
naszej, fizycznej osobie, jako czáowiek,
stanĊáa na polskiej, warmiĔskiej ziemi.
Co siĊ staáo z tymi dziewczĊtami?
Dáugo nie bĊdzie, ale jest pociecha,
Īe juĪ wnet siĊ skoĔczy. Ale jaka
to pociecha, skoro jeszcze mówi!
Jeszcze tak Ĩle nie jest, sáoĔce jeszcze
tak mocno nie parzy, to mówiĊ dalej.
Gorzej jest wieczorem, bo tu są komary, a wtedy trzeba uciekaü. Basia
i Justynka wstąpiáy do Zgromadzenia
Sióstr Szarytek w miejscowoĞci Cheámno, nastĊpnie wyjechaáy do Francji,
do ParyĪa, gdzie odbyáy nowicjat,
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i jedna z nich, Basia Samulowska
po jedenastu latach pobytu w ParyĪu
jako siostra zakonna wyjechaáa na
misje do Gwatemali. Tam pracowaáa
ponad 50 lat, dokáadnie 54, prowadząc
m. in.: duĪy miejski szpital i sierociniec. Zmaráa w opinii ĞwiĊtoĞci w roku
1950, mając 85 lat. Mamy nadziejĊ,
Īe Basia Samulowska bĊdzie báogosáawioną, wyniesioną na oátarze. Rozpocząá siĊ juĪ jej proces beatyfikacyjny.
O ile mi wiadomo, to za przyczyną
Basi Samulowskiej, w Gwatemali
zostaáa uzdrowiona osoba z bardzo
powaĪnej, ciĊĪkie choroby krĊgosáupa. Wiele sióstr jeszcze tam Īyje,
tak samo osób Ğwieckich. Komisja
zebraáa bardzo piĊkne Ğwiadectwa
Īycia Basi Samulowskiej. MogĊ jeszcze mówiü, ale starczy… Kolej na
JustynĊ, ale o Justynie tak dáugo nie
bĊdzie, a chwaáa Bogu, bo wreszcie
skoĔczy to gadanie…. Dobrze i Ĩle…
Zagáuszarka jedzie dalej, a tak sáuchaáo siĊ kiedyĞ Wolnej Europy. O Justynie bĊdzie bardzo krótko, a dlaczego?
Bo jest bardzo maáo dokumentów,
a jak nie ma dokumentów, to nie bĊdĊ
bujaá w obáokach, bo po co? Opieram
siĊ tylko na samych dokumentach,
a nie na jakimĞ widzimisiĊ. Justyna
wyjechaáa do Niemiec, zmaráa w Gelsenkurchen, w Westfalii, w którym
roku nie wiem, i nie powiem.
A teraz kolej na drzewo. JuĪ jesteĞmy na drzewie. Wreszcie! Tylko nie
ĪyczĊ samochodem, nie daj BoĪe, tego
to juĪ nie! Z drzewa daleko widaü,
ale moĪna spaĞü i teĪ kark skrĊciü. TeĪ
Ĩle! WáaĞnie, byáo tu drzewo, a tego
drzewa nie ma. To tak, proszĊ ksiĊdza,
kaĪdy moĪe sobie powiedzieü, Īe drzewo byáo. ProszĊ dokument, bo jak nie,
to zaraz weĨmiemy ksiĊdza do raportu, do zakrystii, tam są podwójne drzwi,
zamkniemy na cztery spusty, umará
ksiądz w butach, amen w pacierzu!
Nie wypuĞcimy i koniec! Raportu nie
bĊdzie, caáe szczĊĞcie, a dlaczego?
Bo są dokumenty! A gdzie? JuĪ odpowiadam. Najlepszy dokument to ks.
Augustyn Weichsel, Ğwiadek wydarzeĔ. Zanotowaá w Kronice tego sanktuarium – jest taka data – 7 lipca 1888
roku. Pisze m. in., tak: tego dnia, tu,
w Gietrzwaádzie, w okolicy nastaáa
straszna, gwaátowna burza z piorunami. Obaliáa to drzewo. Pielgrzymi
widząc obalone drzewo, kaĪdy braá
kawaáek do domu jako cenną relikwiĊ.
Z kolei na proĞbĊ ksiĊdza proboszcza,

to drzewo zostaáo pociĊte na kawaáki,
na relikwie i kaĪda rodzina w parafii
gietrzwaádzkiej, tu na Warmii, otrzymali
relikwie. W roku 1945 jak ci Warmiacy
uciekali przed tymi dobrodziejami ze
Wschodu, zabierali te relikwie ze sobą.
Potem moĪna podejĞü do tej gablotki
i zobaczyü kawaáek z tego drzewa,
na którym objawiaáa siĊ Matka BoĪa.
W naszym domu zakonnym, taki czerwony budynek, w kaplicy zakonnej
na pierwszym piĊtrze, znajduje siĊ
krzyĪ wykonany z tego drzewa klonowego. Wykonaá go Jakub Wieczorek z
Gietrzwaádu, stolarz i rzeĨbiarz, a tu jest
jego wáasnorĊczny podpis. Wszystko jest udokumentowane, nic nie jest
zawieszone w próĪni. Ale zmieniam
temat, do koĔca byĞcie zasypiali, bo
pewnie jesteĞcie zmĊczeni jadąc taki
kawaá drogi, ale to jest pielgrzymka.
Wszystko zrozumiaáe. Zmieniamy temat, aby nie zanudziü, bo tu gadu,
gadu, a koĔca nie widaü. Byá początek, to i koniec byü musi. JuĪ niedáugo. Obraz Matki BoĪej Pani Gietrzwaádzkiej znajduje siĊ w bazylice,
ale teraz jest tam Msza ĞwiĊta, wiĊc
nie moĪemy sobie przeszkadzaü. Znajduje siĊ w gáównym oátarzu; jest stary, pochodzi z XVI wieku, namalowany przez nieznanego artystĊ malarza,
pochodzącego z PoznaĔskiego. Obraz
jest namalowany na páótnie, ukoronowany w 1967 roku przez Prymasa
Tysiąclecia, Stefana kardynaáa
WyszyĔskiego, a wspóákoronatorem
byá wielki nasz rodak, wówczas
ks. abp Karol Wojtyáa, z Krakowa.
Początkowo ten Obraz znajdowaá siĊ

w starym koĞciele. Wielu pyta: proszĊ
ksiĊdza, a gdzie jest ten stary koĞcióá?
Widaü to wewnątrz, ale tu juĪ musi
dziaáaü wyobraĨnia. Ta duĪa wieĪa oraz
te maáe wieĪyczki, to jest ten koĞcióá
pochodzący z XV wieku i w tym starym koĞciele znajdowaá siĊ obraz
Matki BoĪej Pani Gietrzwaádzkiej. Po
objawieniach ks. proboszcz Augustyn Weichsel, rozbudowaá koĞcióá
w stylu gotyckim, a jednak Obrazu do
gáównego oátarza nie wstawiá. Wielu
pyta: co to za proboszcz? A to ĞwiĊty
czáowiek, moĪna powiedzieü, kandydat na oátarze! Tylko záy, niedobry
Bismarck, wáadze pruskie áączyáy
objawienia Matki BoĪej z Obrazem,
a Gietrzwaád nazywany byá „WarmiĔską CzĊstochową” czyli polską.
Zabory, wiadomo, pielgrzymki do CzĊstochowy byáy zabronione, wobec
czego tysiące , tysiące Polaków przybywaáo tu, do Gietrzwaádu, gdzie byáa
podtrzymywana ĞwiadomoĞü polska.
O, zegar daje znak, Īe mamy koĔczyü!
Byáo to nie na rĊkĊ Bismarckowi, wiĊc
wáadze pruskie skierowaáy urzĊdowe
pismo do ks. proboszcza Weichsla,
Īeby ten Obraz zniszczyá, bo to jest
Polska. Ks. proboszcz Waichsel
na takie ustĊpstwa absolutnie nie poszedá. Schowaá ten Obraz na takim
balkoniku, to siĊ nazywa empora,
w prezbiterium. Tam Obraz byá przechowywany aĪ o zakoĔczenia II wojny Ğwiatowej, do 1945 roku.
W 1945 roku przybyliĞmy tu
z Krakowa: Kanonicy Regularni LateraĔscy – Regularni, to nie znaczy,
(C.d. na s. 10)

Pan Stanisáaw caáuje krzyĪ wykonany z drzewa na którym ukazaáa siĊ Matka BoĪa
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(C.d. ze s. 9)
Īe regularnie chodzimy sobie do Ĩródeáka po wodĊ i pijemy, ale Īyjemy
wedáug reguáy naszego ĞwiĊtego zaáoĪyciela, Augustyna z Hippony. LateraĔscy – nie luteraĔscy – na miáoĞü
boską – adresują nieraz ludzie: Kanonicy LuteraĔscy! My nie od Lutra, nie
od Reformatora, tylko z Lateranu,
z bazyliki Ğw. Jana w Rzymie, na Lateranie. PaĔstwo byliĞcie tam na pewno, a jak nie, to jeszcze bĊdziecie. Tam
w XV wieku byli Kanonicy Regularni,
a jeden z nich zostaá papieĪem i znany
jest jako Eugeniusz IV; stąd Kanonicy Regularni LateraĔscy. W niedziele
i ĞwiĊta chodzimy w takim stroju jak
papieĪ; zdziwienie – przyjeĪdĪają tutaj
pielgrzymi, co siĊ tu dzieje – samozwaĔcy – jeden papieĪ odprawia MszĊ
ĞwiĊtą, drugi spowiada, dziesiĊciu
chodzi po tym sanktuarium. Taki
mamy przywilej, Īe moĪemy chodziü
w takich biaáych sutannach, jak papieĪ – wiadomo.
I przenieĞliĞmy ten Obraz do gáównego oátarza. W tej chwili Obraz jest
odsáoniĊty; tak jest od godziny 7:00 –
21:00. Na zasáonie jest Matka BoĪa
Niepokalana. O 21:00 jest Apel Maryjny i zasáoniĊcie Obrazu. Jeszcze
dwie myĞli i amen w pacierzu bĊdzie!
Pytają pielgrzymi, wiĊc trzeba im odpowiadaü, innej rady nie ma. Czy Īyje
jeszcze ktoĞ z rodziny Basi Samulowskiej? Owszem. Obecnie ta rodzina

mieszka w Niemczech, a dlaczego?
Trzeba wróciü do 1945 roku. KoĔczy
siĊ II wojna Ğwiatowa. Jak wojska sowieckie wkroczyáy na te tereny Warmii i Mazur, Īoánierze mieli pozwolenie
na wszystko. Byli panami Īycia i Ğmierci. Dantejskie sceny siĊ tutaj dziaáy!
Sowieci w tym koĞciele urządzili stajniĊ dla koni, za oátarzem byáa ubikacja! „Kultura” przyszáa ze Wschodu!
Byáa to dzicz; krzyĪe áamali. OczywiĞcie nie moĪna uogólniaü, nie moĪna
mówiü, Īe wszyscy tacy byli, nie moĪna tak mówiü, bo byáo wielu wspaniaáych Īoánierzy, oficerów. Rozmawiaáem
z tymi staruszkami, Warmiakami, babciami i dziadziami, mówią: ProszĊ ksiĊdza, dziĊki tym dobrym Īoánierzom
Īyjemy, Bogu dziĊki, ale áotrów i draniów miĊdzy nimi tez nie brakowaáo,
a ksiĊdza proboszcza to Sowieci tak
sprali na kwaĞne jabáko, bo stawaá
w obronie godnoĞci tej Ğwiątyni; nie
chciaá wpuĞciü tu koni, stawaá w obronie godnoĞci wszystkich kobiet
i dziewcząt w Gietrzwaádzie. Biedak,
juĪ dáugo nie Īyá. A nasz poprzedni
proboszcz, juĪ Ğp., jeszcze jako máody
kapáan, ks. Borowski, to byá biblista,
byá najpierw proboszczem, a potem
profesorem w olsztyĔskim seminarium
„Hosjanum” gdzie wykáadaá BibliĊ,
opiekowaá siĊ tym kapáanem, a potem
pochowaá go tam, na górce. I wielu
tych Warmiaków przed tymi dobrodziejami ze Wschodu uciekaáo. A Pol-

Pielgrzymi przyprzy cudownym Ĩródeáku

ska Ludowa nazywaáa Warmiaków
Szwabami, Prusakami, a ci ludzie oddawali Īycie za PolskĊ; byáy szykany,
wywózka. Jeszcze w 1945 roku wywieĨli stąd na SyberiĊ mĊĪczyzn, wielu z nich juĪ nie wróciáo. Ci nasi dobrodzieje zamknĊli granice i nikt nie
wyjechaá. W latach 70 – tych Gierek
sprzedaá Warmiaków za marki; to byá
ukáad polsko – niemiecki. Kto chciaá,
to wyjeĪdĪaá, w tym rodzina Basi,
wspaniaáa, ĞwiĊta rodzina. Pojechaáem
do Rattingen. Byáo to juĪ 19 lat temu.
ĩyáa p. Bronisáawa, lat 89 – 90, dokáadnie nie pamiĊtam, na oczy nie widziaáa, ale miaáa doskonaáy sáuch.
Poznaáa mnie po gáosie. Ksiądz z Gietrzwaádu. Kobieta zaczĊáa páakaü. ProszĊ ksiĊdza, Gietrzwaád, Gietrzwaád, to
moje rodzinne strony, a Basia samulowska to byáa moja ciocia, czyli bardzo bliska rodzina i kaĪdego roku, tu,
do Gietrzwaádu, przyjeĪdĪa rodzina,
wnuki… Pan Józef kiedy siĊ dowiedziaá, Īe Basia bĊdzie báogosáawioną,
ucieszyá siĊ bardzo.
Jeszcze jedno i koniec juĪ bĊdzie.
Gietrzwaád znany i nieznany. Jest ku
temu wiele przyczyn. Gietrzwaád byá
niszczony przez Bismarcka, Hitlera,
potem przez komunistów z Polski Ludowej. Fakty – nic nie bĊdĊ przesadzaá! Od 1945 roku, od czasu zakoĔczenia wojny, tu w Gietrzwaádzie,
przeszáo 50 lat, nikomu nie wolno siĊ
byáo budowaü, nikt nie dostaá pozwolenia na budowĊ. Chcieli zniszczyü
sanktuarium, a wtedy nikt by nie przychodziá, a tu piĊkna, Ğliczna miejscowoĞü z bogatą przeszáoĞcią. Nawrócony przed Ğmiercią milicjant wyznaá,
Īe nie wolno byáo otwieraü ani baru,
ani restauracji, aby nikt tu nie przyjeĪdĪaá – dziura dechami zabita. Nie ma
co jeĞü, ani piü, nie mówiąc juĪ o Domu
Pielgrzyma. To byáo marzenie ĞciĊtej
gáowy. Ten Dom Pielgrzyma wyrósá
wáaĞciwie – tam byáy stajnie, stodoáy
– psim swĊdem – przepraszam za wyraĪenie – jako budynek gospodarczy,
aĪ powstaá Dom Pielgrzyma. Ale o tym
opowiadaá nie bĊdĊ. Do lat 90 – tych
nie byáo drogowskazu do Gietrzwaádu
– gdzieĞmy Īyli? - na ksiĊĪycu czy na
Marsie? Tak, Īe czĊsto pielgrzymi báądzili, zamiast do Gietrzwaádu, pielgrzymi
udawali siĊ do Gierzwaádu, pola Grunwaldzkie. ZajeĪdĪają tam pielgrzymi,
rozglądają siĊ, gdzie to sanktuarium?
Nie ma! Byá tylko koĞcióá ewangelicki.
Z koĞcioáa wychodzi elegancki pan
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pastor, uĞmiecha siĊ od ucha do ucha,
wiedziaá o co chodzi, i takim wspaniaáym drogowskazem dla katolików byá
pastor. Mówili pielgrzymi” DziĊki
wspaniaáemu pastorowi jesteĞmy dziĞ
w Gietrzwaádzie. Chwaáa Bogu! Pastor
Īyje, przyjeĪdĪa tu, dobry cháop, niech
Īyje 1500 lat! Jak komuniĞci nie postawili drogowskazu do Gietrzwaádu,
to Matka BoĪa posáugiwaáa siĊ pastorem. Górale z Nowego Targu, góraliki,
drogĊ pomylili i pojechali sobie do
Gierzwaádu! Msza ĞwiĊta zamówiona
w intencji górali z Nowego Targu,
godzina 18:00, a tu górali nie ma. Co tu
robiü, koĞcióá peáen pielgrzymów,
wyáadowany po brzegi. Ile moĪna
czekaü? PiĊü minut? Ich nie ma. Czas
páynie. AĪ tu górale jadą z wielką paradą. Przyjechali na godzinĊ 21:00.
ZdąĪyli, tylko nie na MszĊ ĞwiĊtą, tylko Apel Maryjny. Kierowca, cháopisko zdenerwowany, pytam co siĊ staáo? ProszĊ ksiĊdza, nie wiem, chyba
diabeá mnie skusiá, ja taki doĞwiadczony kierowca, kursuje po caáej Europie
z pielgrzymami, z wycieczkami, ale tak
odruchowo rzuciáem okiem na mapĊ,
ale okazuje siĊ ze byáa to mapa z Polski Ludowej, stara, a tam nie byáo Gietrzwaádu, tylko Gierzwaád. Ale wiĊcej
razy juĪ siĊ to nie powtórzy. Absolutnie! BĊdĊ jechaá, to juĪ do Gietrzwaádu
nie pobáądzĊ. Na obrzeĪach lasu
wreszcie powstaje Droga krzyĪowa.
Tu juĪ dawno byáaby Droga krzyĪowa, ale Polska Ludowa nie pozwoliáa.
Te áąki po prawej i lewej stronie, wzdáuĪ
alejki naleĪą do parafii, do koĞcioáa.
Co ksiądz miaá do gadania: do wiĊzienia, a nie Droga krzyĪowa. PamiĊtam
lata siedemdziesiąte, bo tu byáem, máodzieĪ wytyczyáa DrogĊ krzyĪową
z brzozy, czternaĞcie krzyĪy. Odpowiednia wáadza juĪ siĊ interesuje:
a po co to stoi? Wyrąbaü siekierami!
Idąc alejką grabowo – róĪaĔcową
w kierunku lasu, stoją takie prowizoryczne kapliczki róĪaĔcowe. ChcieliĞmy zbudowaü piĊkne kaplice: nie
wolno! A za pierwsza kaplicĊ, którą
ksiądz zacząá budowaü, to komuniĞci
dali do wyboru: wóz, przewóz, malowane kóáka, albo wiĊzienie. Wiadomo,
z nimi nikt nie wygraá. Tu nie ma Īartów. By ustrzec siĊ przed wiĊzieniem,
prowincjaá, wáadza naszego zakonu,
skierowaáa tego ksiĊdza koáo Eáku.
ĩyje i pracuje staruszek, ale jeszcze
niejednego by przeskoczyá co ma
osiemnaĞcie lat, tak szybko chodzi.

KrzyĪ przy KoĞciele w Gietrzwaádzie

Góral, z gór przyjechaá. Fajny jest
cháop. To jest tylko taka maleĔka cząsteczka tego, co tu dziaáo siĊ w Gietrzwaádzie. MoĪna by jeszcze wiele mówiü, ale trzeba byü roztropnym.
Wystarczy! Wreszcie powstaje ta Droga krzyĪowa, a to dziĊki pielgrzymom,
dobrym waszym sercom. Gdyby ktoĞ
chciaá záoĪyü ofiarĊ u stóp Matki
BoĪej Pani Gietrzwaádzkiej, to pozostanie ten dar na caáe pokolenia. Planujemy w przyszáym roku, 27 czerwca,
w pierwszy dzieĔ objawieĔ, poĞwiĊcenie Drogi krzyĪowej i z serca
za wszystko dziĊkujĊ: Bóg zapáaü!
Trzymajcie ksiĊdza za sáowo. WiĊcej
juĪ nic nie powiem, absolutnie. Miaáem w Krakowie takiego profesora,
który przez szeĞü lat wykáadaá wstĊp
do wstĊpu teologii i nie skoĔczyá…
umará! Ja mam nadziejĊ, Īe skoĔczĊ,
ale tez mogĊ i fiknąü przed ta kapliczką, nic nie wiadomo! Byáoby po mnie,
po ksiĊdzu, po cháopie. Mam nadziejĊ, Īe tu jeszcze kiedyĞ przyjedziecie.
Ptaszki zaĞpiewają, sáoneczko
zaĞwieci, pachnące kwiatki na
áące…Panie zaserwują sobie sáodycze,
bo to áasuchy i nie trzeba tego
táumaczyü, a do tego jakąĞ kawĊ,
czarną albo zabielaną.
Po tej gawĊdzie, peánej jednak treĞci, dobrej na zmĊczenie, pora na MszĊ
ĞwiĊtą, w której uczestniczymy o godzinie 12:00. W koncelebrze bierze
udziaá piĊciu kapáanów, diakon gáosi
sáowo BoĪe. ZostaliĞmy powitani
i przedstawieni, a takĪe obdarowani
Īyczeniami.

Po Mszy ĞwiĊtej idziemy do Domu
Pielgrzyma na smaczną rybkĊ, bo to
piątek, i „w drogĊ z nami wyrusz,
Panie” – do ĝwiĊtej Lipki.
Czas wakacji i urlopów sprzyja
róĪnego rodzaju wyjazdom, wycieczkom czy wprost pielgrzymkom. Wybierzmy siĊ – przy pomocy naszej gazetki „Góra Przemienienia” – na ĝwiĊtą
WarmiĊ, do klasztoru ojców jezuitów,
podobnie jak w Starej Wsi, do bazyliki Nawiedzenia NajĞwiĊtszej Maryi
Panny, do ĝwiĊtej Lipki, do archidiecezji warmiĔskiej. Uroczy to zakątek
naszej Ojczyzny, który trudno nawet
opisywaü, bo jest tak piĊkny. Wraz ze
swoimi lasami i jeziorami stanowi oazĊ
skupienia i modlitwy, a przez poboĪny
lud nazywana „drugą CzĊstochową”
czy „Ostrą Bramą”. Do piĊkna krajobrazu dostroiáy siĊ teĪ róĪne legendy
czy poboĪne opowiadania. Wszystko
to po to, aby oddaü majestat i piĊkno
przyrody oraz podkreĞliü znaczenie
tego sanktuarium, jego wpáyw na duchowoĞü wiernych. Przyroda i obecna bazylika z mocą podkreĞlają majestat NajwyĪszego Pana i sáuĪebnoĞü
Matki Jezusa Chrystusa. Sanktuarium
to zawsze cieszyáo siĊ wielkim uznaniem, czcią i byáo miejscem stale przybywających tu, niekiedy utrudzonych
pielgrzymów.
Oto juĪ przybyliĞmy do ĝwiĊtej
Lipki, rozpoczynając swój pobyt od
wejĞcia do ĞwiĊtolipskiej bazyliki, która wraz z kruĪgankami i klasztorem stanowi peráĊ baroku. MoĪemy doksztaá(C.d. na s. 12)
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(C.d. ze s. 11)
ciü siĊ w historii sztuki patrząc ma
majestatyczne wieĪyce, niby straĪnice czuwające nad wielkim skarbem,
którym jest sáynący áaskami obraz
Matki BoĪej ĝwiĊtolipskiej. Niezmiernie ciekawe są prapoczątki tego sanktuarium, które nikną gdzieĞ w pomroce starych dziejów. Fakty uzupeániają
legendy. Te prapoczątki kultu Matki
BoĪej siĊgają tam XIV wieku i wcale
nie odnoszą siĊ do cudownego Obrazu, ale do Figurki Matki BoĪej z Dzieciątkiem, którą miaá wyrzeĨbiü w drewnie skazaniec z pobliskiego lochu,
dziĊki czemu odzyskaá wolnoĞü.
Po uwolnieniu tĊ FigurkĊ zawiesiá na
lipie. Z biegiem czasu Figurka ta zasáynĊáa cudownymi áaskami, a wokóá
lipy wybudowano kaplicĊ, którą obsáugiwali ksiĊĪa krzyĪacy, którzy nie
najlepiej siĊ nam kojarzą. Faktem
historycznym jest zapis kapituáy páockiej z roku 1473, który mówi o odpustach tam siĊ odbywających. Nie
wspomina jednak o Ğwiątyni. NastĊpny dokument pochodzący z roku 1491,
wydany przez mistrza krzyĪackiego
Johanna von Tieffena, potwierdza istnienie tam kaplicy i kapelana przy niej

pracującego. JuĪ wtedy przybywaáy tu
liczne pielgrzymki. W przewodnikach
sanktuaryjnych moĪna wyczytaü, Īe
w roku 1519 byá tu ostatni mistrz krzyĪacki ksiąĪĊ Albrecht Hohenzollern
Branderburski, który za jedynie moĪliwą do przyjĊcia religiĊ uznawaá protestantyzm. Pielgrzymowaá tu pieszo

i boso. Przyszáy czasy reformacji, które nie sprzyjaáy rozwojowi kultu Matki BoĪej czy czci obrazów czy figurek.
Najprawdopodobniej w roku 1524
zostaáa zniszczona kaplica oraz Figura
Matki BoĪej z Dzieciątkiem, a w miejscu kaplicy wystawiono szubienicĊ,
która miaá odstraszaü pątników. Figu-

Oátarz polowy przy cudownym Ĩródeáku
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ra – jak siĊ przypuszcza – zostaáa zniszczona (spalona?, a moĪe zatopiona
w jeziorze?). Kult ĞwiĊtych byá traktowany jako zabobon.
Mimo tak drastycznego finaáu
kultu Matki BoĪej, nie zamará on caákowicie, gdyĪ w ĞwiadomoĞci ludzi pozostaáa Maryja gromadząca wokóá siebie lud wierny. Ta Figurka i kaplica
byáy symbolem i przypominaniem
religii praojców, którzy trwali w wierze
katolickiej. Mimo gróĨb i powaĪnych
zagroĪeĔ do tego miejsca z ziemi mazurskiej przybywali wierni. Przychodzili nawet Niemcy, którzy pozostali wierni nauce katolickiej, a co jest
zaskakujące – sami protestanci –
którzy nie do koĔca byli przekonani
o sáusznoĞci wyboru nowej religii.
Oto w roku 1618 rozpoczĊto budowĊ
nowej kaplicy, którą ukoĔczono rok
póĨniej. Uroczystej konsekracji dokonaá biskup warmiĔski Szymon Rudnicki w dniu 19 listopada 1619 roku.
Od tego czasu dziĊki patronatowi polskiego króla i kapituáy warmiĔskiej,
przeszáa ona we wáadanie ksiĊĪy jezuitów, którzy jednak na staáe osiedlili
siĊ w niej dopiero w roku 1639 i byli
aĪ do chwilowej kasaty zakonu, do
roku 1780. W roku 1640 do ĝwiĊtej Lipki
ksiĊĪa jezuici sprowadzili wizerunek
Matki BoĪej namalowany w Wilnie
przez malarza pochodzącego z Niderlandów, Bartáomieja Pensa. Obraz ten
byá wzorowany na obrazie Matki BoĪej ĝnieĪnej z rzymskiej bazyliki Santa
Maria Maggiore. Od samego początku zacząá on sáynąü jako cudowny,

a do Maryi ciągnĊáy niezliczone rzesze wiernych i to z odlegáych okolic,
jak z Warszawy, Wilna czy Lwowa.
Pielgrzymowaá tu równieĪ polski królewicz Jan Kazimierz. Wyrazem kultu
Matki BoĪej byáy liczne wota, a od
1654 roku, prowadzona jest ksiĊga áask.
Z roku na rok coraz to wiĊcej pątników przybywaáo do ĝwiĊtej Lipki. Dotychczasowa kaplica juĪ nie mogáa
mieĞciü wszystkich pątników. Wedáug
nieco róĪniących siĊ informacji wynika, Īe budowĊ bazyliki rozpoczĊto juĪ
w roku 1681, (inni podają rok 1685),
kiedy to przeáoĪonym wspólnoty jezuickiej byá Marcin Woble. KamieĔ
wĊgielny 1 listopada 1687 roku, poáoĪyá biskup warmiĔski kardynaá Michaá
Radziejowski. Pierwsza Msza ĞwiĊta
zostaáa odprawiona w roku 1690,
a dzieĔ konsekracji wyznaczono na 15
sierpnia 1693 roku. Dokonaá tego biskup Jan Stanisáaw Zbąski, który do
roku 1688 byá biskupem przemyskim.
Zmará w roku 1697. Fasada tej Ğwiątyni zostaáa ukoĔczona w roku 1730.
z historycznego punktu widzenia
trzeba dodaü, Īe cudowny Obraz
ze starej kaplicy przeniesiono juĪ do
nowo budującego siĊ, okazaáego koĞcioáa, juĪ w roku 1690, do prowizorycznego oátarza gáównego. Mówiü,
Īe jest to jeden z najpiĊkniejszych
koĞcioáów barokowych w póánocno
wschodniej Europie, to wiele, ale za
maáo, aby ludzkim sáowem oddaü piĊkno i majestat tej bazyliki. Sama Ğwiątynia budzi zachwyt. Czytam w anonimowym przewodniku: „KoĞcióá sam

stanowi jeden z najwspanialszych
zabytków architektury jezuickiej
w Polsce. Wzniesiony przez Ertlego
z Wilna, w panującym wówczas powszechnie stylu barokowym, ozdobiony piĊknymi malowidáami Mayera,
wywiera na kaĪdego jakieĞ dziwne,
przeogromne wraĪenie. Wysokie wieĪe (50 m) odcinają siĊ wspaniale na tle
widniejących z oddala lasów i zieleni
lip otaczających koĞcióá. Ogrom wnĊtrza koĞcioáa, podzielonego na trzy
nawy, wysokie sklepienie (19 m),
liczne oátarze w bocznych nawach,
a wreszcie bogactwo ozdób, poáączone wprost z przepychem, wszystko to
zostawia niezatarte wraĪenie w duszy
pielgrzymów. (…). DziĊki hojnoĞci
dworu polskiego oraz magnatów
polskich i litewskich staá siĊ koĞcióá
w ĝwiĊtej Lipce prawdziwie monumentalną budowlą z ostatniego okresu
Polski mocarstwowej. (…). Tabernakulum na oátarzu, ozdobione przez Grewa Samuela rzeĨbą, przedstawiającą
ostatnią wieczerzĊ i piĊkna, artystycznie wykonana monstrancja, w ksztaácie rozáoĪystej lipy, doskonale harmonizują z oryginalną caáoĞcią. PotĊĪne
organy – dzieáo Mozengela z Królewca – ozdobione rzeĨbami, srebrna statuetka Matki Boskiej na Ğrodku
koĞcioáa w miejscu, gdzie pierwotnie
miaáa staü lipa z cudowną statuą, krzyĪ
sáynący cudami w bocznym oátarzu
Matki Boskiej Bolesnej – to najwaĪniejsze pamiątki we wnĊtrzu koĞcioáa.
Wiele cennych pamiątek i zabytków
ulegáo niestety zagáadzie w ostatniej
wojnie. CzĊĞciowo zostaáo zniszczone archiwum probostwa, gdzie mieĞciáy siĊ jedne z pierwszych druków
i bardzo stare rĊkopisy”.
Cudowny Obraz Maryi znajdujący siĊ w gáównym oátarzu nosi nazwĊ
Matki JednoĞci ChrzeĞcijan. 11 sierpnia 1968 roku zostaá on przyozdobiony papieskimi koronami, które na skronie Jezusa i Maryi wáoĪyá Prymas
Tysiąclecia, Stefan kardynaá WyszyĔski. Uroczystej Mszy ĞwiĊtej przewodniczyá ks. kardynaá Karol Wojtyáa, który 24 lutego 1983 roku, juĪ jako Jan
Paweá II, tutejszej Ğwiątyni nadaá tytuá
bazyliki mniejszej. Potwierdza to pamiątkowa tablica wmurowana przy
wejĞciu do bazyliki. UroczystoĞci odpustowe w dniu Nawiedzenia NMP
w ostatnią niedzielĊ maja, jak i odpust
15 sierpnia, w uroczystoĞü Wniebo(C.d. na s. 14)
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(C.d. ze s. 13)
wziĊcia NMP, przyciągają rzesze nie
tylko katolików, ale przychodzą teĪ
i protestanci. Posiada wiĊc wymiar
ekumeniczny1 .
MyĞli te przekazujĊ w autokarze,
aby byü nieco przygotowanym
na spotkanie z Maryją w ĝwiĊtej
Lipce. Ten dzieĔ jest wyjątkowy dla
tej uroczej miejscowoĞci, bo jest
odpust parafialny. Jadąc, tuĪ przed
samym koĞcioáem – bazyliką, znajduje
siĊ ogromna iloĞü kramów, niczym targ
miejski. Są tu róĪnoĞci – jak zobaczymy w wolnym czasie. Jest godzina
15.15, a my wysiadamy juĪ z autokaru.
PodróĪ z Gietrzwaádu do ĝwiĊtej
Lipki byáa przeurocza: lasy, jeziora,
pola, na których dojrzewająca, przykulona pszenica oczekuje na gospodarza i uprasza siĊ o kombajn, to znowu zaorane pola z jakimĞ poplonem.
Za jednym z kombajnów dostojnie
kroczy dumny bociek. Rosną tu klony, jesiony, drzewa szpilkowe. Uroczo.
Po drodze, o godzinie 15:00, odmawiamy KoronkĊ do BoĪego Miáosierdzia,
jak przystaáo na pątników, a takĪe i na
wycieczkowiczów.
Po wyjĞciu z autokaru podchodzą
do nas dwie dziewczyny, pewnie
studentki, oferując swoją usáugĊ przewodniczek po sanktuarium. Niestety,
jesteĞmy umówieni z kapáanem,
jezuitą. W recepcji zgáaszamy swój
przyjazd i zaraz Ğpieszymy na koncert

organowy. Kapáan wita wszystkich
po polsku i po niemiecku, gdyĪ jest
spora grupa Niemców. Mówi o organach, o ich walorach, o utworach,
które mają byü zaprezentowane.
Organy są tak piĊkne, Īe trzeba posáuĪyü siĊ fachowym przewodnikiem,
aby w miarĊ moĪliwoĞci ukazaü ich
piĊkno i zakres dĨwiĊków. Czytam:
„Organy zbudowaá w latach 1719-1721
organmistrz królewski Jan Jozue
Mosengel z Królewca. Ówczesny
kronikarz jezuicki zanotowaá, Īe byáy
one równie miáe dla oka, jak i dla ucha.
Mają bogato rzeĨbioną oprawĊ
z ruchomymi figurkami. Podczas
remontu w 1905 r. zmieniono barokową dyspozycjĊ gáosów na romantyczną, trakturĊ mechaniczną zastąpiono
pneumatyczną i przyklejono ruchome
czĊĞci figur. W 1945 r. organy zostaáy
zdewastowane, wyáamano piszczaáki,
uszkodzono rzeĨby. Ubytki są uzupeánione i obecnie organy mają 40
gáosów i ok. 4000 piszczaáek. Dwa anioáy na przodzie dorobiá w 1964 r.,
wedáug dawnej fotografii, Aleksy
Lizaáa, a uruchomiá ponownie figurki
w 1970 r. Waldemar StrzyĪewski.
Figury na organach przedstawiają
scenĊ Zwiastowania. Na prawej
wieĪy archanioá Gabriel káania siĊ
nisko. Maryja na lewej wieĪy lekko
skáania gáowĊ, anioá na Ğrodkowej wieĪy gra na mandolinie i obraca gáową
z promieniami, cztery anioáki porusza-

ją dzwonkami, a dwa anioáy grające
na trąbach obracają siĊ wokóá wáasnej
osi. Nadto poruszają siĊ gwiazdy
na wieĪach bocznych i dzwonki na
wieĪy Ğrodkowej. Dla wiĊkszych grup
zwiedzających odbywa siĊ prezentacja organów wraz z odegraniem kilku
utworów dawnych mistrzów, przy czym
wáącza siĊ mechanizm poruszający
figurki”2 . Od osiemnastu lat organizowane są Wieczory Muzyczne,
a za organami zasiadają najwybitniejsi
mistrzowie tego instrumentu. W dniu
naszego pobytu wystĊpowaáy
dwie Szwedki. Niektórzy z nas nabywają páytĊ DVD-R prezentującą sanktuarium, jego historiĊ i oraz grĊ na tych
wyjątkowych organach.
MieliĞmy moĪliwoĞü oglądania
tych ruchomych figur podczas wspaniaáej prezentacji utworów muzycznych. Sam prospekt organowy jest
urzekający; tonie w záocie, zgodnie
z jezuicką maksymą: OAMDG et BMV
– Wszystko na wiĊkszą chwaáĊ Boga
i NajĞwiĊtszej Maryi zawsze Dziewicy.
Siedząc pod samą amboną, po lewej
stronie znajduje siĊ owa sáynna lipa,
która naturalnie juĪ dawno zostaáa
wyciĊta, bo to czasy gáĊbokiego
Ğredniowiecza. Ta lipa stojąca w bazylice jest imitacjĊ tamtej lipy: „pieĔ
wyrzeĨbiono z drewna, gaáĊzie są
gipsowane, liĞcie wykonano z blachy.
LipĊ ustawiono w 1728 r., ale figurka
stojąca na niej jest znacznie starsza.
Ufundowaá ją i przekazaá w 1652 r.,
ze skáadek zebranych na dworze
w Warszawie jezuita Jakub Marquard,
dáugoletni spowiednik królewski.
Wykonana jest z blachy srebrnej
naáoĪonej na drewniany rdzeĔ. Brat
Jakuba, Jerzy Marquard, kustosz
kapituáy warmiĔskiej dorobiá srebrne
promienie i gwiazdy wokóá gáowy.
Owalną tarczĊ z posrebrzanego brązu
dodano w 1745 r.”3 .
Po koncercie spotykamy siĊ
z kapáanem – przewodnikiem, máodym
jeszcze jezuitą, ale juĪ doĞwiadczonym
w sztuce oprowadzania, który mówi
z szybkoĞcią karabinu szybkostrzelnego, ukazując caáe piĊkno i kunszt
wszystkich detali począwszy od kutej
bramy. Nie podejmujĊ siĊ opisywaü
tego, co on mówi, bo opowiada
o wielu detalach (choü ogólnie,
ze wzglĊdu na czas, jakim dysponuje),
ukazując caáą paletĊ rzeĨb, malowideá,
posągów, obrazów, ambony, konfesjonaáów, áawek, a nade wszystko
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samego tabernakulum. Tu, w tej
bazylice, nawet najmniejszy
szczegóá, wart jest gáĊbokiej refleksji i ma on za sobą swoją historiĊ,
swój symbol, swoje znaczenie.
Zapewne wszyscy zapamiĊtamy
go z róĪnych, niekiedy bardzo
Ğmiesznych wstawek, komentarzy,
pod którymi potrafiá „przemyciü”
róĪne odniesienia do dzisiejszej
rzeczywistoĞci ludzkiego Īycia.
Podam choüby taki przykáad.
ĝwiĊta Lipka przez kilka wieków
byáa pod wáadaniem zakonu
krzyĪackiego. Wiemy, ze KrzyĪaków
sprowadziá do Polski w roku 1226,
ksiąĪĊ Konrad Mazowiecki. I tu
ów komentarz: Na granicy stoi
dwóch goĞci, Czesiek i Józek.
Józek pyta: Czesiek, ile taki
persching kosztuje? ParĊ milionów
dolarów! Patrz, jakie bogactwo
do nas leci! ĝmiech… Powiada
dalej: wtedy dostaliĞmy takiego
perschinga, który nas gryzá przez
wieki, jak ten robak, kornik…
Wiele byáo o sensie i celu Īycia,
o zgodzie z BoĪymi przykazaniami.
Budziá refleksjĊ opowiadając o starych malowidáach czy obrazach.
Mówiá teĪ, miĊdzy linijkami,
o walce klas, ale wyglądającej
zupeánie inaczej jak w rozumieniu
ojców tego terminu, bo dziĞ nie
napuszcza siĊ robotnika na inteligenta, tylko widaü watahy panów
wĊdrujących, manifestujących
po Warszawach, Brukselach
i Berlinach w love paradach, a to
jest ta nowa klasa, która nas niszczy, niszczy to co sprawdzone,
tradycyjne. Rodzi to bunt, a jednoczeĞnie woáa o opamiĊtanie, o modlitwĊ, o szacunek do natury.
Mówiá bardzo szybko, jak pĊdziwiatr, szybciej jak ów przysáowiowy Īóáw: - co siĊ staáo z twoim
Īóáwiem? A otwo – rzy – áem akwa
– rium, da – wa – áem mu jeĞü, a on
myk, myk, myk i juĪ go nie ma!
Ks. Marek tak spowiada, czyli ja!
NastĊpny proszĊ!
MoĪe to i Ğmieszne, moĪe ktoĞ
pomyĞli, po co to pisaü? Aby
pokazaü, Īe pielgrzymka nie jest
smutna, bo niektórzy na samo sáowo „pielgrzymka” juĪ tracą chĊü
wyjazdu, Īeby umĊczonych pielgrzymów rozweseliü, Īeby poprzez
Īarty coĞ zapamiĊtali. W tym jest
jakaĞ metoda, jakiĞ sens!

Po tak bogatych przeĪyciach,
osobistej modlitwie w sanktuarium,
spacerujemy po ulicy, gdzie na
obrzeĪach peáno straganów z polską
i niemiecką literaturą, najczĊĞciej
przewodnikami, gdzie peáno drobiazgów, rzeczy niecodziennych,
gdzie sprzedający oferują w jĊzyku
niemieckim np. róĪne rodzaje miodu,
gdzie moĪna porozmawiaü po niemiecku. Dziwne to, takie miĊdzynarodowe,
europejskie. Po tych przeĪyciach,
na godzinĊ 19:00 idziemy do bardzo
eleganckiej, nowoczesnej restauracji,
na obiado – kolacjĊ, jak dziĞ siĊ mówi.
Po tym posiáku wyruszamy do Reszla
na nocleg.
Tu zatrzymujemy siĊ w internacie
jednej z miejscowych szkóá. Budynek
na zewnątrz wygląda doĞü okazale.
DziĊki niepospolitym zdolnoĞciom naszego kierowcy, p. Kazimierza, udaáo
nam siĊ wjechaü na dziedziniec.
Po chwili oczekiwania, która byáa
czasem potrzebnym do zaáatwienia
podstawowych formalnoĞci związanych z naszym przyjazdem, kierownik
tejĪe placówki oznajmia nam, Īe jest
remont, ale ze wzglĊdu na nasz
przyjazd, to trochĊ posprzątali.
Zastrzega siĊ jednak, Īe bĊdą problemy z áazienkami i toaletami. Pokazuje
nam takie wojskowe prysznice,
które wywoáują u nas zdziwienie,
gdyĪ jesteĞmy przyzwyczajeni do
domowych wygód. Na początku
komentarzy byáo wiele, typu: a co na

to sanepid, jak máodzieĪ moĪe mieszkaü w takim budynku, gdzie mieszkania i kuchnia pozostawiają wiele do
Īyczenia. DostaliĞmy czystą poĞciel
i ulokowaliĞmy siĊ w salach po dziesiĊü osób. Jak siĊ póĨniej okazaáo,
byáo to wielkie przeĪycie, bo w ciągu
dnia i juĪ nawet po zakoĔczeniu
wycieczki – pielgrzymki, nieraz wracaliĞmy z humorem do tych spartaĔskich
warunków. Dzieci, które byáy wraz
ze swoimi rodzicami, pytaáy, kiedy
bĊdzie znowu taka noc, Īe wszyscy
bĊdziemy spaü w jednym miejscu.
ĝmiechom, Īartom, zdawaáo siĊ
nie byü koĔca, bo tam lataáy nietoperze, tam … karaluchy…
(C.d.n.)
Ks. Andrzej Skiba
1 HistoriĊ niniejszą opracowano
na podstawie: ĝwiĊta Lipka (Linda
Mariana). OĞrodek polskiego Īycia
religijnego na Mazurach, Wydawnictwo KsiĊĪy Jezuitów, Warszawa,
ul. Rakowiecka 61, bez autora i roku
wydania, ss. 14; ĝwiĊta Lipka, w: Miejsca ĞwiĊte Rzeczypospolitej. Leksykon, pod re. A. Jackowskiego, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, s. 313-316;
strony internetowe: http://www.euromazury.pl; http://www.jezuici.pl/swlipka . 2 J. Paszenda SJ, ĝwiĊta Lipka.
Przewodnik, Agencja FotograficznoWydawnicza „Mazury”, Olsztyn,
b.r.w., s. 43 n.
3 TamĪe, s. 47.

Kaplica w Gietrzwaádzie - Piáat umywa rĊce
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PoĞwiĊcenie Przychodni Zdrowia

W dniu 8 wrzeĞnia ks. proboszcz
Andrzej Skiba poĞwiĊciá Zespóá Gabinetów Lekarskich (PrzychodniĊ Zdro-

wia) przy ul. Sobieskiego. Wszystkim
pracującym tu Īyczymy serdecznej
troski o zdrowie pacjentów, a wszyst-

kim korzystającym z usáug tej placówki fachowej opieki i zdrowia.
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