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Nie ma Go tu,  
bo zmartwychwstał,  
jak powiedział.

„Odmawiajcie 

gorliwie 

Różaniec!”

W ostatnim dniu objawień  

w Gietrzwałdzie w 1877 roku 

Maryja wypowiedziała słowa:



Słowo od Redakcji 

Drodzy Czytelnicy!
 
	 Rozpoczęły	się	wakacje.	To	czas	odpoczynku,	złapania	od-
dechu	po	to,	by	zaraz	po	nich	wrócić	z	nową	mocą	do	czekających	
nas	obowiązków	i	zadań.	Warto	 jednak	w	wolnych	chwilach	zadbać	 
o	naszą	kondycję	duchową	i	relację	z	Panem	Bogiem,	aby	nie	tylko	
nie	zaniedbać	życia	modlitwy,	ale	je	wzmocnić.	Niech	będą	też	oka-
zją	do	tego,	by	okres	wakacyjny	przeżyć	razem	z	naszym	kanonickim	
czasopismem.	
	 Obecny	 numer	 naszego	 seminaryjnego	 czasopisma	 jest	 
w	dużej	części	poświęcony	tematyce	objawień	maryjnych	w	Gietrzwał-
dzie.	Znajdziecie	w	nim	bowiem	artykuł	o	ich	historii,	o	ks.	Weichslu,	
który	był	proboszczem	w	Gietrzwałdzie	w	czasach	objawień,	oraz	do-
wiecie	się	o	cennych	relikwiach	w	Bazylice	Bożego	Ciała	w	Krakowie	 
i	w	gietrzwałdzkim	sanktuarium.
	 Środek	 czasopisma	 zdobią	 piękne	 pamiątkowe	 zdjęcia	 au-
torstwa	naszego	współbrata	 ks.	 Jarosława	Klimczyka	CRL,	a	 także	
pana	Dariusza	Narwojsza.	Jest	tam	także	modlitwa	Nowenny	Gietrz-
wałdzkiej	„Prowadzeni	orędziem	Maryi”,	towarzysząca	nam	w	przygo-
towaniu	do	wielkiego	 jubileuszu	150-lecia	objawień,	który	będziemy	
obchodzić	w	2027	r.
	 Na	 końcu,	 w	 kronice,	 znajdziecie	 informacje	 o	 tym,	 co	 się	
ostatnio	działo	w	naszym	zakonnym	seminarium.
	 Dziękujemy,	że	nabywacie	i	czytacie	nasze	kleryckie	czasopi-
smo.	Niech	Matka	Boża	Gietrzwałdzka	wyprasza	dla	Was	łaskę	bez-
piecznych	i	z	Bogiem	przeżytych	wakacji.
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GIETRZWAŁD.
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przez
Maryję  
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	 Jak	 Polska	 długa	 i	 szeroka,	 pełna	 jest	 sanktuariów	 poświęco-
nych	 Maryi,	 co	 doskonale	 obrazuje	 naszą	 „polską	 duszę”,	 zakocha-
ną	w	swojej	niebieskiej	Matce.	 Jednak	na	 tej	 duchowej	mapie	 jest	 jed-
no	szczególne	miejsce,	gdzie	Maryja	postanowiła	ukazać	się	osobiście,	 
aby	przekazać	nam	Polakom	swoje	przesłanie.	
 
Wyjątkowe położenie
 
	 Gietrzwałd	 położony	 jest	 w	 samym	 sercu	 historycznej	 Warmii.	
Dlatego	 wszyscy	 przybywający	 pielgrzymi	 mogą	 podziwiać	 niezwykłe	
piękno	 tamtejszej	 przyrody,	 a	 usiadłszy	 w	 pobliżu	 cudownego	 źródeł-
ka,	można	odnieść	wrażenie,	 jakby	śpiew	ptaków,	każde	drzewo,	kwiat	 
i	źdźbło	trawy	oddawały	hołd	uwielbienia	Niepokalanej.	Do	tego	miejsca	
przybyła	Matka	 Boża,	 aby	 słowami	 pełnymi	miłości	 i	 troski	 napomnieć	
swoje	 dzieci,	 zachęcić	 do	 nawrócenia	 oraz	 –	 co	 bardzo	ważne	 –	wlać	 
w	serca	Polaków	otuchę	i	nadzieję.	

Maryja czczona w obrazie
 
	 Objawienia	w	Gietrzwałdzie	 rozpoczęły	się	27	czerwca	1877	 r.,	
jednak	prawdą	 jest,	że	kult	maryjny	w	 tym	miejscu	 jest	o	wiele	starszy.	
Wszyscy,	 którzy	 kierują	 się	 w	 stronę	 Gietrzwałdu,	 już	 z	 daleka	 mogą	
zauważyć	 kościół,	 zbudowany	na	 niewielkim	wzgórzu.	Wewnątrz	 sank-
tuarium,	w	głównym	ołtarzu,	zobaczymy	piękny	wizerunek	Matki	Bożej.	

         Jak Polska długa  
i szeroka, pełna jest 
sanktuariów poświęco-
nych Maryi, co doskonale 
obrazuje naszą „polską 
duszę”, zakochaną  
w swojej niebieskiej Mat-
ce. Jednak na tej ducho-
wej mapie jest jedno 
szczególne miejsce, gdzie 
Maryja postanowiła uka-
zać się osobiście,  
aby przekazać nam Pola-
kom swoje przesłanie.

„Obraz	ten	został	namalowany	na	płót-
nie	 w	 drugiej	 połowie	 XVI	 w.	 przez	
nieznanego	malarza.	Dzieło	przedsta-
wia	Maryję,	 lekko	nachyloną	w	stronę	
swego	Syna,	 trzymającą	w	lewej	ręce	
Dzieciątko	 Jezus,	 zaś	 prawą	 dłonią	
wskazującą	 swego	 Syna.	 Dzieciątko	
prawą	rękę	wznosi	w	geście	błogosła-
wieństwa,	 lewa	 ręka	spoczywa	na	Pi-
śmie	Świętym.	Nad	obiema	postaciami	
umiejscowiony	jest	łaciński	napis:	Ave, 
Regina Caelorum, Ave, Domina Ange-
lorum,	co	 tłumaczymy:	 „Witaj,	Niebios	
Królowo,	 Witaj,	 Pani	 Aniołów”.	 Są	 to	
słowa	 starożytnej	 antyfony	 maryjnej,	
odmawianej	 w	 czasie	 Liturgii	 Godzin	 
w	Kościele	katolickim.	Antyfona	 trady-
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cyjnie	jest	odmawiana	na	zakończenie	komplety	od	3	lutego	do	Wielkiego	Czwart-
ku.	Tytuły	Maryi	wypisane	na	obrazie	w	przedziwny	i	fascynujący	sposób	łączą	się	
z	wizjami,	jakie	miały	dziewczynki.	Wynika	to	z	faktu,	że	w	pierwszych	zjawieniach	
wizjonerki	widziały	Maryję	 jako	Królową	 siedzącą	na	wspaniałym	 tronie,	 pełną	
cudownego	majestatu,	jaki	przynależy	się	Matce	Syna	Bożego	i	Króla	Wszech-
świata,	a	której	w	pełnej	pokorze	usługiwali	aniołowie.	Jakby	Niebo	chciało	zazna-
czyć	i	nawiązać	do	czczonego	w	tym	miejscu	od	wieków	wizerunku	i	powiązać	go	 
z	orędziem,	które	Niepokalana	miała	tutaj	przekazać.	
 
Pierwsze spotkanie z „Piękną Panią” 
 
	 Objawienia	rozpoczęły	się	obok	kościoła	parafialnego.	27	czerwca	1877	r. 
w	godzinach	wieczornych	niebo	było	pochmurne	i	zanosiło	się	na	burzę.	Justyna	
Szafryńska,	trzynastoletnia	wówczas	dziewczyna,	wraz	ze	swoją	mamą	spieszyły	
się	do	swego	domu,	oddalonego	o	3	km	od	kościoła,	aby	uniknąć	burzy.	Justy-
na	była	bardzo	 radosna,	ponieważ	kilka	minut	wcześniej	 zdała	egzamin	przed	
Pierwszą	Komunią	Świętą	u	ks.	proboszcza	Augustyna	Weichsela	i	mogła	spokoj-
nie	oczekiwać	na	ten	wyjątkowy	dzień.	Gdy	przechodziły	obok	świątyni,	dzwony	
zaczęły	wybijać	godzinę	21.00.	Lud	warmiński	słynął	ze	swej	ogromnej	poboż-
ności.	Stąd	też,	gdy	Justyna	i	 jej	mama	usłyszały	dźwięk	dzwonów,	zatrzymały	
się,	aby	modlitwą	uczcić	Matkę	Bożą.	Jednak	w	pewnej	chwili	wzrok	dziewczynki	
skierował	się	na	pobliski	klon,	na	którym	dostrzegła	jasne	światło.	Po	niedługim	

Fragment	obrazu	Jana	Molgi	z	1977	r.
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czasie	zobaczyła	–	 jak	później	powie-
działa	–	„Piękną	Panią”,	która	wyłoniła	
się	 z	 tego	 przedziwnego	 światła.	 Po	
jakimś	 czasie	 mama	 Justyny	 zaczęła	
się	denerwować,	dlaczego	dziewczyn-
ka	nie	kończy	modlitwy,	gdyż	do	domu	
miały	 jeszcze	 spory	 kawałek	 drogi.	
Całym	wydarzeniem	zainteresował	się	
proboszcz,	 który	 akurat	 wyszedł	 na	
zewnątrz.	To	on	poprosił	Justynę,	aby	
podeszła	 bliżej,	 lepiej	 się	 przyjrzała	 
i	 opowiedziała,	 co	 widzi.	 W	 widzeniu	
zobaczyła,	 jak	 przed	 piękną	 Postacią	
pojawił	się	anioł,	który	oddał	Jej	głębo-
ki	 pokłon.	 Po	 zakończonym	 widzeniu	
ks.	Augustyn	Weichsel	poprosił	dziew-
czynkę,	aby	następnego	dnia	przyszła	
także	na	to	miejsce.	
	 Ciekawym	faktem	 jest,	 iż	Ma-
ryja	przychodząc	na	ziemię,	aby	przy-
pomnieć	 ludziom,	 że	 celem	 ostatecz-
nym	każdego	człowieka	jest	zbawienie	
duszy,	 a	 środki	 prowadzące	 do	 tego	
celu	to	życie	sakramentalne,	modlitwa	 
i	 pokuta,	 wybiera	 ubogie	 i	 skromne	
dzieci.	 Takie	 osoby	 bez	 autorytetu	 
i	 o	 słabej	 pozycji	 w	 społeczeństwie,	
pozwalają	 o	 wiele	 wyraźniej	 do-
strzec	 nadprzyrodzoność	 objawień,	
a	 od	 pozostałych	 wymagają	 pokory	
w	 ich	 przyjmowaniu.	 Ten	 sam	 „Bo-
ski	 scenariusz”	 powtarza	 się	 także	 
w	 innych	miejscach	 wybranych	 przez	
Niepokalaną:	 La	 Salette,	 Lourdes,	 
Fatimie,	Kibeho.		
 
„Czego żądasz, Matko Boża?”

 Wracając	do	objawień,	następ-
nego	dnia	wieczorem,	w	wigilię	Uroczy-
stości	Apostołów	Piotra	i	Pawła,	Piękną	
Panią	zobaczyła	także	kuzynka	Justyny,	
Barbara	Samulowska.	Gdy	dzwony	za-

Sługa Boża Siostra  
Stanisława Barbara Samulowska  

urodziła się 21 stycznia 1865 r.  
w warmińskiej wsi Woryty. Była naj-

młodszą z trojga dzieci Karoliny i Józefa, 
ludzi skromnych i pobożnych, troszczą-
cych się o religijne wychowanie dzieci. 
Od 28 czerwca do 16 września 1877 r.  

w Gietrzwałdzie miała objawienia Mat-
ki Bożej. W 1883 r. wstąpiła  

w Chełmnie do Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. 

Rok później wyjechała do Paryża, gdzie 
poświęciła się pracy z dziećmi. W 1895 r. 

została posłana do Gwatemali.  
Pozostała tam już do końca życia, 

pełniąc rozmaite funkcje, m.in. mi-
strzyni nowicjatu, przełożonej szpitala 
i asystentki prowincji. Zmarła w opinii 
świętości 6 grudnia 1950 r. w Szpitalu 
Głównym w Gwatemali. Obecnie trwa 

jej proces beatyfikacyjny.
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częły	bić,	nad	drzewem	ponownie	pojawiło	się	światło,	następnie	na	tronie	znów	uka-
zała	się	Niepokalana,	do	której	zbliżył	się	anioł	przekazując	na	Jej	ręce	Dzieciątko	
Jezus.	Od	tej	chwili	ks.	proboszcz	zaczął	także	wszystko	zapisywać.	Przez	pierwsze	
trzy	dni	objawień	Maryja	nie	wypowiedziała	żadnych	słów.	Dopiero	czwartego	dnia,	 
tj.	30	czerwca,	dziewczynki	na	prośbę	ks.	proboszcza	Augustyna	zapytały	Matkę	
Bożą,	czego	od	nich	oczekuje.	Maryja	odpowiedziała:	„Chcę,	abyście	codziennie	
odmawiali	różaniec”.	Prośba	ta	będzie	się	pojawiać	wielokrotnie	w	trakcie	trwania	
objawień.	
	 O	tym,	jak	niezwykłą	i	cudowną	modlitwą	w	planach	Bożych	jest	róża-
niec,	świadczy	fakt,	że	od	prośby	o	jego	odmawianie	Maryja	rozpoczyna	dialog	 
z	 ludźmi.	Zresztą	podobnie	 jak	19	 lat	wcześniej	w	Lourdes	czy	40	 lat	później	 
w	Fatimie.	Natomiast	unikatowość	objawień	w	Gietrzwałdzie	w	skali	świata	po-
lega	 na	 tym,	 że	 niejako	Niebo	 oddało	 inicjatywę	 ziemi,	 aby	 rozpocząć	 dialog	 
z	milczącą	do	tej	pory	Maryją.	
	 Jednym	z	niezwykle	istotnych	dni	w	ciągu	trwania	objawień	był	1	lipca,	
kiedy	Maryja	przedstawia	się	jako	Niepokalane	Poczęcie.	W	ten	sposób,	podob-
nie	jak	kilkanaście	lat	wcześniej	w	Lourdes,	potwierdza	dogmat	o	Niepokalanym	
Poczęciu	Najświętszej	Maryi	Panny,	ogłoszony	konstytucją	apostolską	Ineffabilis 
Deus 8	grudnia	1854	r.	przez	papieża	Piusa	IX.	
	 Kolejną	niezwykłością	objawień	Maryi	w	Gietrzwałdzie	jest	ich	częstotli-
wość	oraz	ilość.	Wyłania	się	z	nich	obraz	kochającej	i	zatroskanej	Mamy,	która	
przychodzi	do	swoich	dzieci,	spędza	z	nimi	czas	wysłuchując	ich	próśb	i	odpo-
wiadając	na	pytania.	Tym	bardziej,	że	kiedy	24	lipca	dziewczynkom	zaczęły	się	
wakacje,	Matka	Boża	pojawiała	się	trzy	razy	dziennie.	Przez	kolejne	dni	Niepoka-
lana	mówi,	iż	w	tym	miejscu	chorzy	będą	uzdrowieni,	ale	muszą	modlić	się	na	ró-

Fot.: Widok z błoni gietrzwałdzkich na bazylikę
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żańcu.	Przekazuje	także	życzenie,	aby	w	miejscu	objawień	wybudować	kapliczkę	
z	figurą	i	krzyżem	na	jej	szczycie.	Chorzy	będą	mogli	tutaj	przynosić	i	kłaść	płót-
na,	a	następnie	modląc	się	 i	dotykając	materiału,	otrzymywać	 łaskę	uzdrowie-
nia.	Podobnie	można	będzie	zanosić	takie	płótno	do	chorych,	którzy	sami	nie	są	 
w	stanie	dotrzeć	do	kapliczki	o	własnych	siłach.	Tak	się	dzieje	do	dnia	dzisiej-
szego,	gdyż	pielgrzymi	zabierają	z	tego	miejsca	pobłogosławione	przez	Maryję	
płócienka	i	dzięki	wierze	i	modlitwie	otrzymują	uzdrowienia	duszy	oraz	ciała.	

Ludzie pytają, Maryja odpowiada...
 
	 Niejednokrotnie	 pytań	 kierowanych	 do	 Maryi	 było	 bardzo	 wie-
le,	 gdyż	 ludzie	 prosili	 dziewczynki,	 by	 w	 ich	 imieniu	 pytały	 Matkę	 Bożą	 
o	swoich	najbliższych,	tak	żywych,	jak	i	zmarłych.	Maryja	z	wielką	cierpliwością	
odpowiadała,	bardzo	często	zwracając	uwagę,	że	uzdrowienie	czy	nawrócenie	
danej	osoby	zależy	od	tego,	czy	osoba	ta	modli	się	odmawiając	różaniec.	Od-
powiadając	zaś	na	pytanie,	w	 jaki	najlepszy	sposób	można	przyjść	z	pomocą	
duszom	w	czyśćcu,	Maryja	odpowiedziała,	 że	 zamawiając	w	 tej	 intencji	Mszę	
Świętą.	Wskazywała,	że	pomimo	iż	różaniec	jest	potężną	modlitwą,	to	najważ-
niejsza	 jest	Eucharystia.	Msza	Święta	 jest	 także	 najlepszym	 środkiem	wypro-
szenia	nawrócenia	dla	konkretnej	osoby.	Maryja	złożyła	także	obietnicę,	że	jeśli	
ludzie	będą	się	modlić,	Kościół	przestanie	być	prześladowany,	a	opuszczone	do	
tej	pory	parafie	otrzymają	kapłanów.	Należy	w	tym	kontekście	pamiętać,	że	Gie-
trzwałd	w	tamtym	okresie	znajdował	się	pod	zaborem	pruskim,	który	był	wrogo	
nastawiony	do	wszystkiego,	co	polskie,	a	także	do	Kościoła	katolickiego,	który	był	
postrzegany	jako	ostoja	polskości	na	tych	terenach.	Władze	pruskie	prześlado-
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wały	kapłanów,	którzy	byli	choć	trochę	nieposłuszni	wobec	jej	nakazów.	Dlatego	
tak	wielkiej	wagi	nabiera	fakt,	że	Maryja	przychodząc	do	Gietrzwałdu,	od	począt-
ku	mówi	w	języku	polskim,	który	Niemcy	chcieli	stąd	wyrugować.

Zakończenie objawień 
 
	 Ostatnim	dniem	objawień,	według	zapowiedzi	Maryi,	miał	być	8	września.	
I	z	tą	datą	wiąże	się	kolejne	wydarzenie,	ukazujące,	jak	czułą	i	miłującą	nas	Matką	
jest	Niepokalana.	Dla	nas	zmieniła	swój	początkowy	plan.	Otóż,	na	czas	nie	do-
tarła	figura	Matki	Bożej,	zamówiona	przez	ks.	Augustyna	w	Monachium.	Była	to	
figura,	o	którą	poprosiła	Maryja	na	początku	objawień.	To	tego	dnia	Maryja	miała	
wypowiedzieć	te	słowa,	które	w	naszej	świadomości	niezwykle	mocno	łączą	się	 
z	Gietrzwałdem:	„Nie	smućcie	się,	bo	Ja	zawsze	będę	przy	was”.	Te	słowa	Kró-
lowej	Nieba,	skierowane	do	narodu	rozdartego	między	trzech	zaborców,	musiały	
budzić	niezwykle	silne	emocje	i	uczucia.	Że	tak	było,	świadczy	wiele	dowodów,	
m.in.	to,	że	już	w	rok	od	objawień	głośno	o	nich	było	niemalże	na	całym	przedro-
zbiorowym	terytorium	Rzeczypospolitej,	gdzie	mieszkali	Polacy.	
	 8	września	Maryja	pobłogosławiła	źródełko.	Po	dziś	dzień	pobożni	pątni-
cy	czerpią	z	niego	wodę,	aby	modląc	się	z	wiarą,	za	pośrednictwem	Niepokalanej	
upraszać	u	Boga	łaski	uzdrowienia	duszy	i	ciała.	Poświęcenia	figury	Matki	Bożej	

 Maryja poprosiła, aby  
w miejscu objawień wybudować 
kapliczkę z figurą i krzyżem na jej 
szczycie. Chorzy będą mogli tutaj 
przynosić i kłaść płótna, a następ-
nie modląc się i dotykając materia-
łu, otrzymywać łaskę uzdrowienia. 
Podobnie można będzie zanosić ta-
kie płótno do chorych, którzy sami 
nie są w stanie dotrzeć do kapliczki  
o własnych siłach. Tak się dzieje do 
dnia dzisiejszego, gdyż pielgrzymi 
zabierają z tego miejsca pobłogo-
sławione przez Maryję płócienka  
i dzięki wierze i modlitwie dostępu-
ją uzdrowienia duszy oraz ciała. 

„

Fot.:	Figura	Maryi	w	kapliczce	poświęcona	 
na	zakończenie	objawień	16	września



Kl. Tomasz SZYMASZEK CRL

Fot.: Woda wypływająca z cudownego źródła 
na Błoniach Gietrzwałdzkich

dokonano	16	września	1877	r.	W	tym	dniu	Maryja	wypowiedziała	ostanie	słowa	
czasu	objawień,	które	nie	straciły	nic	na	aktualności:	„Odmawiajcie	gorliwie	róża-
niec!”.
	 Św.	 Jan	Paweł	 II	 w	 liście	 apostolskim	Rosarium Virginis Mariae	 pisał	
m.in.	 o	 tym,	 jak	bardzo	Najświętsza	Maryja	Panna,	 której	 umierający	Odkupi-
ciel	powierzył	w	osobie	umiłowanego	ucznia	wszystkie	dzieci	Kościoła	(„Niewia-
sto,	oto	syn	Twój!”	J	19,	26),	chce	 również	dzisiaj,	właśnie	przez	 tę	modlitwę,	
dać	wyraz	swej	macierzyńskiej	 trosce.	W	dziewiętnastym	i	dwudziestym	
stuleciu	(La	Salette,	Gietrzwałd,	Fatima)	Matka	Chrystusowa	w	różnora-
kich	okolicznościach	dawała	odczuć	swoją	obecność	i	usłyszeć	swój	głos,	 
by	zachęcić	lud	Boży	do	tej	formy	modlitwy	kontemplacyjnej,	ze	względu	
na	głęboki	wpływ,	jaki	wywiera	one	na	życie	chrześcijan.	Wsłuchajmy	się	 
w	głos	 świętego	 papieża	 i	włączmy	 się	w	misję	 uświęcania	 siebie,	
swoich	najbliższych	 i	świata	poprzez	codzienne	odmawianie	 różań-

ca,	aby	w	ten	sposób	zadośćuczynić	prośbie	 
naszej	Niebieskiej	Matki.
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 Człowiek	jest	tak	pomyślany,	że	się	przywiązuje	–	gromadzi	wspomnie-
nia,	przechowuje	zdjęcia,	ulubione	miejsca.	Nasza	pamięć	napędza	serce,	po-
trzebujemy	mieć	swoje	„kawałki	świata”.

ISTOTA

	 Tę	dziurę	w	sercu	mają	zapełniać	 relikwie.	A	czym	one	właściwie	są?	 
Łaciński	źródłosłów	podpowiada,	iż	„cząsteczkami”,	ale	również	etymologia	po-
daje,	jakoby	wyraz	pochodził	od	czasownika	relinquo,	który	oznacza:	„pozosta-
wiać,	puszczać,	porzucać”.
	 Zatem	relikwie	to	skarby	pozostawione	nam	przez	świętych.	To,	co	po-
rzucili	odchodząc	z	tego	świata.	To	„kawałki”,	które	pamiętają	piękne	czyny,	 to	
namacalny	dowód	cudu,	jakim	było	życie	oddane	Bogu.

HISTORIA

	 Relikwie	zaczęły	pojawiać	się	w	chrześcijaństwie	wraz	z	kultem	świę-
tych,	gdy	w	epoce	pierwszego	Kościoła	dotykanego	krwawymi	prześladowania-
mi	 czczono	męczenników.	Wynikało	 to	 z	 głębokiego	 przekonania	 o	 świętości	
ludzkiego	ciała,	które	jest	„świątynią	Ducha	Świętego”	(1	Kor	6,	19).	Podziwia-
jąc	wielkość	i	heroizm	świętych,	pamiętano,	że	nie	była	to	ich	osobista	zasługa,	
lecz	łaski,	która	w	nich	działała.	Z	tego	powodu	oddawano	cześć	ich	szczątkom.	 

Kawałki  
łaski
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Fot.:	Jeden	z	większych	zbiorowych	relikwiarzy	w	skarbcu	Klasztoru	Boże-
go	Ciała.	Znajdują	się	w	nim	relikwie	m.in.	św.	Bartłomieja	Apostoła,	 
św.	Marty	i	św.	Pudencjany.
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Relikwiarze w Skarbcu Klasztoru Bożego Ciała

św.	Stanisław	 
Kazimierczyk

św.	Jan
Kanty

św.	Stanisław
Kostka

św.	Augustyn	 
z	Hippony

św.	Wawrzyniec

św.	Albert	
Chmielowski

Krzyż	Święty

Nieznany	
święty	 

w	barokowym	
relikwiarzu	

Pacyfikał
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Od	czasów niepamiętnych,	a	oficjalnie	od	VI	wieku,	umieszcza	się	 je	pod	ołta-
rzem	–	względnie	w	samej	mensie	ołtarza,	aby	celebrować	na	nich	Ofiarę	Eucha-
rystyczną.	Tradycja	podaje,	 iż	sprawowano	święte	obrzędy	właśnie	na	grobach	
męczenników,	co	potem	spowodowało	ewolucję	kształtu	ołtarza	ze	stołu	na	gro-
bowiec,	co	można	dostrzec,	gdy	przyjrzymy	się	ołtarzom	przyściennym	w	wielu	
kościołach.	Święty	Augustyn	przestrzegał	jednak:	„Ołtarz	wznosimy	nie	świętym,	
lecz	Bogu”.	Mając	to	na	uwadze,	widzimy,	jak	pomyślany	jest	kult	relikwii	i	świę-
tych	w	ogóle.	Kościół	nie	robi	nic	niepotrzebnego,	święci	nie	są	miłym	dodatkiem.	
Święci	to	kamienie	budujące	Kościół;	ci,	którzy	nie	przeminęli,	lecz	tak	jak	trwa	 
i	jest	aktualna	Ofiara	Jezusa,	tak	i	oni	trwają	zamknięci	w	ołtarzach,	by	nawet	po	
śmierci	pozostali	tak	blisko	Pana,	jak	to	tylko	możliwe.	Czy	ciało	może	spotkać	
lepszy	los,	niż	stanięcie	się	częścią	ołtarza	symbolizującego	przecież	Chrystusa,	
który	nie	umiera	i	nie	niszczeje?

Relikwiarze w Skarbcu Klasztoru Bożego Ciała
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	 Relikwie	 umieszczano	 również	 w	 drzwiach	 kościołów	 lub	 noszono	 na	
piersi,	np.	przez	pewien	okres	w	krzyżach	biskupów	–	na	sercu	bowiem	nosi	się	
to,	co	jest	cenne.
	 Nie	 zawsze	 jednak	 rozumiano	 poprawnie	 kult	 oddawany	 relikwiom	 –	
szczególnie	w	okresie	średniowiecza	dochodziło	do	wypaczeń:	 traktowania	 re-
likwii	 jak	amuletów,	czy	myślenia	magicznego.	Szerzyło	się	 również	 ich	 fałszo-
wanie.	 Kościelne	 prawodawstwo	 (aktualne	 do	 dziś)	 bezwzględnie	 zakazywało	
handlu	relikwiami,	zaś	ich	kradzież	nie	była	uznawana	za	grzech.	Sobór	trydencki	
(1545–1563),	reformujący	Kościół	po	rewolucji	protestanckiej,	przypomniał	i	za-
chęcił	do	kultu	relikwii	oraz	samych	świętych	jako	zanoszących	nasze	modlitwy	
do	Boga.	Nie	mają	one	mocy	same	w	sobie,	to	Bóg	sprawia,	że	stają	się	owymi	
kawałkami	łaski.	Jak	mawiał	nasz	współbrat,	śp.	ks.	Stefan	Ryłko	CRL,	postulator	
wielu	procesów	beatyfikacyjnych:	„relikwia	to	most	łączący	ziemię	z	niebem”.

GIETRZWAŁDZKI	KLON

	 Spośród	wielu	 ciekawych	 i	 cennych	 relikwii	 chrześcijaństwa	 takich	 jak	
Całun	Turyński,	okowy	(kajdany)	św.	Piotra,	włócznia	św.	Maurycego,	czy	zakrwa-
wiona	po	zamachu	sutanna	św.	Jana	Pawła	II,	wyłania	się	gietrzwałdzki	klon.	Wła-
ściwie	dzisiaj	możemy	mówić	tylko	o	 jego	zachowanym	fragmenciew	kapliczce	
objawień	oraz	o	krzyżu	z	niego	wykonanym.
	 Jak	łączy	ziemię	z	niebem	kawałek	pospolitego	drzewa,	na	którym	obja-
wiła	się	Matka	Boża?

Fot.:	Jeden	z	dwóch	zachowanych	fragmentów	z	klonu,	na	którym	objawiała	się	 
Matka	Boża	w	Gietrzwałdzie.	Znajduje	się	on	w	kapliczce	na	placu	objawień.

Fot.:	Z	drugiego	zachowanego	fragmentu	z	klonu,	na	którym	
objawiała	się	Maryja,	wykonano	krzyż,	którym	błogosławi	się	
pielgrzymów.		Znajduje	się	on	w	kaplicy	zakonnej. 
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	 Łączy	 nas	 tak	 samo	 jak	
gwóźdź,	 czy	 korona	 cierniowa	Chry-
stusa,	nierozkładające	 się	 ciała	wiel-
kich	 świętych	 oraz	 inne,	 bardziej	
oczywiste	 pamiątki.	 Klon	 jest	 świa-
dectwem	 –	 pamięta	 łaskę,	 w	 tym	
wypadku	 mistyczne	 doświadczenie	
dziewczynek	 Justyny	 Szafryńskiej	 
i	Barbary	Samulowskiej.	Pamięta	 ich	
więź	z	Matką	Bożą.	Pamięta	Jej	obiet-
nicę:	„Ja	zawsze	będę	z	Wami”.
	 Patrząc	dziś	nie	tylko	na	klon,	
ale	 i	 na	 każdą	 relikwię,	 możemy	 uj-
rzeć	 obietnicę,	 nadzieję,	 inspirację.	
Świadectwo	–	nie	czasów	minionych,	
ale	żywe	–	bo	łaska	Boża	jest	żywa,	 
a	jej	cząstki	nas	otaczają.
	 Jedyne,	 co	 trzeba	 zrobić,	 to	
spojrzeć	na	nie	sercem	–	nie	oczami.	
Znane	powiedzenie	mówi,	że	czasem	
to,	co	najcenniejsze,	pozostaje	niewi-
doczne.	W	końcu	skarby	mają	 to	do	
siebie,	że	bardzo	często	są	ukryte.

Now. Tadeusz BRODA  

 

 Nie mają one 
mocy same w sobie, 
to Bóg sprawia,  
że stają się owymi 
kawałkami łaski.

„

Fot.:	Z	drugiego	zachowanego	fragmentu	z	klonu,	na	którym	
objawiała	się	Maryja,	wykonano	krzyż,	którym	błogosławi	się	
pielgrzymów.		Znajduje	się	on	w	kaplicy	zakonnej. 
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Świadek  
objawień gietrzwałdzkich 
– ks. Augustyn Weichsel

Kl. Paweł WIŚNIEWSKI CRL 
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	 Ks.	proboszcz	Augustyn	Weichsel,	zaraz	po	wizjonerkach	Justynie	Sza-
fryńskiej	i	Barbarze	Samulowskiej,	jest	chyba	najbardziej	znaczącym	świadkiem	
tego,	co	działo	się	w	Gietrzwałdzie	od	czerwca	do	września	1877	r.	To	właśnie	on	
zachęcił	dziewczynki	do	zadawania	pytań	Pięknej	Pani,	spisywał	ich	opowiada-
nia	i	otoczył	duchową	opieką.	Warto	zatem	przyjrzeć	się	bliżej	jego	postaci	oraz	
kapłańskiej	działalności,	która	położyła	fundament	pod	późniejszy	rozwój	sanktu-
arium.
	 Augustyn	Weichsel	przyszedł	na	świat	3	września	1830	r.	w	Mehlsack	na	
Warmii	 (obecnie	Pieniężno),	w	rodzinie	niemieckiej.	Jego	rodzicami	byli	 Ignacy	 
i	Maria	z	domu	Bludau.	Augustyn	miał	kilkoro	rodzeństwa.	Rodzina	utrzymywała	
się	z	pracy	ojca,	który	z	zawodu	był	tkaczem.
	 Szkołę	powszechną	młody	Weichsel	ukończył	w	rodzinnym	Pieniężnie,	
później	uczęszczał	do	gimnazjum	w	Braniewie.	Odpowiadając	na	głos	powołania	
kapłańskiego,	wstąpił	w	1852	r.	do	seminarium	duchownego	w	Braniewie.	Dał	się	
poznać	 jako	alumn	pilny,	 skromny	 i	gorliwy.	Prawdopodobnie	podczas	studiów	
seminaryjnych	nauczył	się	języka	polskiego,	którego	znajomość	była	niezbędna	
do	pracy	duszpasterskiej	w	wielu	parafiach	diecezji	warmińskiej.	Święcenia	ka-
płańskie	otrzymał	8	czerwca	1856	r.	w	katedrze	we	Fromborku.
	 Pierwszą	placówką	ks.	Weichsela	była	parafia	w	Klebarku	Wielkim.	Po-
sługiwał	tam	jako	wikariusz	tylko	przez	rok.	W	latach	1857-1859	był	wikariuszem	
w	parafii	Lamkowo,	a	w	latach	1859-1865	w	Barczewie.	W	1865	r.	został	probosz-
czem	w	Klonie	w	powiecie	szczycieńskim.	Była	 to	nowa	parafia	utworzona	rok	
wcześniej.
	 25	sierpnia	1869	r.	ks.	Augustyn	Weichsel	objął	urząd	proboszcza	parafii	
w	Gietrzwałdzie.	Tak	rozpoczął	się	ostatni,	ale	i	najważniejszy	etap	w	jego	życiu.	
Osiem	lat	później	przyszło	mu	być	w	swojej	parafii	świadkiem	i	uczestnikiem	wy-
darzeń,	które	z	pewnością	odmieniłyoblicze	religijne	Warmii	i	znacząco	wpłynęły	
na	losy	Polski,	podzielonej	wówczas	między	trzech	zaborców.
	 Pierwsze	 objawienie	Maryi	w	Gietrzwałdzie	miało	miejsce	 27	 czerwca	
1877	r.	około	godziny	dziewiątej	wieczorem.	13-letnia	Justyna	Szafryńska	wraca-
ła	wraz	z	matką	do	domu	po	zdanym	właśnie	u	proboszcza	egzaminie	do	Pierw-
szej	Komunii	Świętej.	Podczas	modlitwy	Anioł	Pański	dziewczynka	ujrzała	na	klo-
nie	koło	plebanii	niezwykłą	światłośći	ubraną	na	biało	postać	siedzącą	na	tronie.	 
To,	co	zobaczyła,	Justyna	opowiedziała	ks.	proboszczowi,	a	on	polecił	jej	przyjść	
w	to	samo	miejsce	następnego	dnia.
	 28	czerwca	już	nie	tylko	Justyna	ujrzała	Piękną	Panią.	Łaski	tej	dostąpiła	
również	12-letnia	kuzynka	Szafryńskiej	Barbara	Samulowska.	30	czerwca	dziew-
czynki	na	polecenie	proboszcza	zaczęły	zadawać	Maryi	pytania.	Pierwsze	z	nich	
dotyczyło	oczekiwań	Maryi	wobec	nich.	Matka	Boża	odpowiedziała:	Życzę sobie, 
byście codziennie odmawiali różaniec.	Dzień	później	Maryja	przedstawiła	się	-	
według	Justyny	-	jako	Niepokalanie	Poczęta,	a	w	relacji	Barbary	jako	Niepokalane	
Poczęcie.



	 Rozpoczęte	objawienia	trwały	przez	80	dni.	Ks.	proboszcz	Weichsel	co-
dziennie	po	każdej	wizji	przepytywał	dziewczęta	i	konfrontował	ze	sobą	ich	zezna-
nia.	Do	opowiadań	podchodził	z	wielką	ostrożnością,	nie	był	łatwowierny,	dlatego	
właśnie	jego	świadectwa	są	wiarygodne.	8	sierpnia	1877	r.,	a	więc	jeszcze	przed	
zakończeniem	objawień,	proboszcz	złożył	z	nich	sprawozdanie	biskupowi	war-
mińskiemu	Filipowi	Krementzowi.	Biskup	powołał	komisję	teologiczną	do	spraw	
zbadania	objawień	i	wyraził	zgodę	na	poddanie	wizjonerek	badaniom	lekarskim.
	 Podczas	jednego	z	objawień,	1	września,	Barbara	zapytała	Maryję,	jakie	
ma	życzenia	wobec	proboszcza.	Matka	Boża	odpowiedziała:	Niech się modli 
do mnie zawsze, Ja mu byłam zawsze obroną i będę aż do końca.	Rzeczywi-
ście,	ks.	Weichsel	był	bardzo	oddany	Maryi	i	sprawie	rozszerzania	Jej	przesłania.	 
To	on	prosił	o	pobłogosławienie	źródełka,	aby	chorzy	mogli	z	niego	czerpać	wodę,	
on	starał	się	o	sprowadzenie	i	poświęcenie	figury	Niepokalanej,	która	stanęła	na	
miejscu	objawień,	poza	tym	kultywował	osobiste	nabożeństwo	do	Matki	Najświęt-
szej.	Proboszcz	był	również	szykanowany	przez	władze	niemieckie.	Musiał	płacić	
kary	pienieżne,	a	w	listopadzie	1877	r.	spędził	kilka	dni	w	więzieniu	za	to,	że	nie	
ujawnił	nazwisk	księży,	którzy	uczestniczyli	w	nabożeństwach	w	Gietrzwałdzie.
	 Mimo	że	z	pochodzenia	był	Niemcem,	ks.	Weichsel	był	przychylnie	na-
stawiony	do	Polaków.	W	Gietrzwałdzie	przez	trzy	niedzielę	w	miesiącu	wygłaszał	
kazania	po	polsku,	po	niemiecku	zaś	tylko	w	jedną	niedzielę.	W	pamięci	parafian	
pozostał	jako	kapłan	o	wielkiej	pobożności,	zatroskany	o	powierzonych	mu	wier-
nych.	Zakładał	bractwa	religijne	i	towarzystwa	charytatywne.	Dzięki	jego	zaanga-
żowaniu	kościół	w	Gietrzwałdzie	został	w	latach	1882-1884	znacznie	rozbudowa-
ny,	aby	mógł	pomieścić	większą	liczbę	pielgrzymów.
	 Otoczony	 powszechnym	 szacunkiem,	 postrzegany	 jako	 wzór	 kapłana 
	 i	 duszpasterza,	 a	 nawet	 uważany	 za	 świętego,	 ks.	Augustyn	Weichsel	 umarł	 
w	Gietrzwałdzie	3	 lutego	1909	r.	W	jego	pogrzebie	uczestniczyło	ok.	60	księży	 
i	tłumy	wiernych.	Ciało	złożono	do	grobu	na	cmentarzu	przykościelnym,	tuż	obok	
zmarłych	wcześniej	matki	i	siostry	.

Fot.:	Grób,	w	którym	spoczywa	ks.	Augu-
styn	Weichsel	(pierwszy	od	lewej).	Obok	
niego	spoczywają	jego	matka	i	siostra.



Mini-przewodnik  
o Gietrzwałdzie.  
W obiektywie.



Bazylika

Kapliczka



Wnętrze bazyliki

Cudowny obraz Maryi



Stacje Drogi Krzyżowej

Cudowne źródełko



Pamiątkowy kamień

Kapliczki różańcowe
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MODLITWA  

NOWENNY GIETRZWAŁDZKIEJ PROWADZENI ORĘDZIEM MARYI

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!

Królowo Niebios i Pani Aniołów!

Ty ukazałaś się na warmińskiej ziemi,

aby wzywać do nawrócenia, pokuty, żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości.

Prowadzeni Twym orędziem, oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę, 

aby z radością przyjmować Ewangelię Twojego Syna.

Ty, która w Gietrzwałdzie obiecałaś, że zawsze będziesz przy nas,

wstawiaj się za nami, 

aby nasza wiara wyznawana, celebrowana i praktykowana na co dzień, 

pogłebiała się i owocowała czynnym udziałem w życiu Kościoła

oraz podejmowaniem dzieł apostolskich.

 Matko Niepokalanie Poczęta!

Ucz nas wiary, nadziei i miłości.

Królowo Różańca Świętego!

Przypominaj nam, że zbawienie dokonane przez Twojego Syna

uobecnia się w życiu sakramentalnym Kościoła.

Uczennico Pańska i Matko Kościoła!

Pomagaj nam w rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego, 

abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego,

dostrzegali znaki Bożej obecności w świecie

i byli posłuszni Jego natchnieniom.

Amen
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za kapłanów 

i o powołania kapłańskie oraz zakonne.

 Wspólnota powstała w 2001 r. 

z inicjatywy Zakonu Kanoników Regu-

larnych Laterańskich. W ciągu osiemna-

stu lat do wspólnoty dołączyło kilkaset 

osób z całej Polski. Przez różne formy 

modlitwy członkowie wspólnoty modlą 

się za kapłanów, braci zakonnych i o po-

wołania.

 Osoby pragnące przyłączyć się 

do wspólnoty proszone są o napisania 

e-maila na adres: guziejko@gmail.com. 

W mailu należy podać imię i nazwisko, 

adres do korespondencji oraz dobro-

wolną formę modlitwy za kapłanów  

i w intencji powołań.

 Dwa razy do roku członkowie 

wspólnoty zapraszani są do Gietrzwał-

du, aby poznać się i przeżyć wspólnie 

trzydniowe rekolekcje.
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Towarzyszenie  
współczesnej rodzinie 

w kryzysie 
na podstawie Adhortacji Apostolskiej papieża 

Franciszka Amoris laetitia 

Kl. Wiktor Ruszlewicz CRL 
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	 O	małżeństwie	i	rodzinie	we	współczesnym	świecie	rozważa	się	bardzo	
często.	Nieraz	dochodzą	do	naszych	uszu	wiadomości	o	tym,	że	coraz	częściej	
podważa	 się	 podstawowe	wartości	 rodziny	 jako	 środowiska	miłości	 i	 jedności.	
„Radość	miłości	 przeżywana	w	 rodzinach	 jest	 także	 radością	Kościoła”	 –	 tymi	
słowami	 papież	 Franciszek	 rozpoczyna	 dokument,	 w	 którym	 przejawia	 swo-
je	ojcowskie	zatroskanie	o	zdrową	kondycję	miłości	małżeńskiej	we	współcze-
snej	rodzinie.	Każdy	z	nas	wyszedł	z	jakiejś	konkretnej	rodziny,	jest		jej	częścią	 
i	do	końca	będzie	ściśle	z	nią	związany.	Pragnę	przedstawić	najważniejsze	myśli	
i	zadania	przedstawione	przez	papieża	Franciszka,	do	których	zachęca	małżon-
ków	chrześcijańskich	i	wszystkich	ludzi	wierzących.		
	 Kościół	 jest	naszą	Matką,	która	cierpiąc	–	 rodzi,	daje	nam	życie.	Gro-
madzi	 nas	 we	 wspólnocie	 wiernych,	 w	 której	 każdy	 ma	 swoje	 miejsce.	 Jak-
że	ważną	 rolę	odgrywa	sakrament	małżeństwa,	który	 „jest	właściwym	źródłem	 
i	pierwotnym	środowiskiem	uświęcenia	rodziny	chrześcijańskiej,	który	podejmuje	
i	rozwija	sakrament	chrztu”	(Familiaris consortio	56).	Małżeństwo	chrześcijańskie,	
jak	 „wszystkie	 sakramenty	 Kościoła,	 których	 celem	 jest	 uświęcenie	 człowieka,	
budowanie	 mistycznego	 Ciała	 Chrystusa,	 a	 wreszcie	 oddawanie	 czci	 jedyne-
mu	Bogu”	 (Gaudium	et	spes	56),	musi	być	obowiązkiem	każdego	wierzącego.	
Gdy	uświęca	 się	 jeden	 człowiek,	 uświęca	 się	 cały	Kościół.	Bycie	 chrześcijani-
nem	 jest	 radością	w	Duchu	Świętym,	gdyż	miłość	miłosierna	koniecznie	podą-
ża	za	radością,	„ponieważ	każdy	kochanek	raduje	się	w	jedności	z	ukochanym,	 
a	konsekwencją	miłości	jest	radość”	–	pisał	św.	Tomasz	z	Akwinu.	To	są	drogi	pro-
wadzące	nas	do	prawdziwego	szczęścia,	którym	jest	Bóg.	Nikt	z	nas	nie	zbawia	
się	sam,	jako	wyizolowana	jednostka,	ale	Wszechmogący	Bóg	przyciąga	nas	do	
Siebie,	bo	on	jest	Drogą,	Prawdą	i	Życiem.
	 „Stworzył	więc	Bóg	człowieka	na	swój	obraz,	na	obraz	Boży	go	stworzył:	
stworzył	mężczyznę	i	niewiastę”	(Rdz	1,	27).	Widzimy	osobiste	zaangażowanie	
Boga	w	dzieło	stworzenia,	w	którym	realizuje	się	zamysł,	zatroskanie	o	człowieka	
i	 jego	przyszłość.	Zdolność	 ludzkiej	pary	do	rodzenia	 jest	drogą,	poprzez	którą	
rozwija	się	historia	zbawienia.	„Człowiek	jest	pierwszą	drogą,	po	której	winien	iść	
Kościół”	(Redemptor hominis 25).	Kościół	jako	wspólnota	chce	dotrzeć	do	rodzin	
z	pokornym	zrozumieniem	i	swoją	chęcią	„towarzyszenia	każdej	i	wszystkim	ro-
dzinom,	aby	odkryły	najlepszy	sposób	przezwyciężenia	trudności	napotykanych	
na	swojej	drodze”.	Konieczny	jest	„wysiłek	ewangelizacyjny	i	katechetyczny	skie-
rowany	do	wnętrza	 rodziny”,	 trudności	 trzeba	 rozwiązywać	zawsze	od	środka,	 
a	zmianę	powinniśmy	rozpoczynać	od	samych	siebie.	Jak	znaleźć	właściwą	dro-
gę?	Jest	nią	swoiste	nawrócenie,	zmiana,	bo	tylko	dobrem	i	miłością	potrafimy	
zaprowadzać	pokój	tam,	gdzie	go	brakuje.	Współczesny	świat	potrzebuje	auten-
tycznych	świadków	Chrystusa,	którzy	swoim	życiem	i	postawą	potrafią	realizować	
misyjny	nakaz	Zbawiciela.	
	 Każde	małżeństwo	jest	powołaniem,	darem	do	życia	miłością,	a	zarazem	
drogą	 pięknej	 i	 czystej	 relacji,	w	 której	można	odnaleźć	Boga.	Pozostać	wier-
nym	na	zawsze,	ponad	wszelkie	próby	i	trudności,	w	wielkodusznym	posłuszeń-
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stwie	świętej	woli	Pana:	„Co	Bóg	złączył,	niech	człowiek	nie	rozdziela”	(Mt	19,6).	
Sakrament	małżeństwa	nie	jest	umową	społeczną,	pustym	rytuałem	lub	jedynie	
zewnętrznym	znakiem.	Jest	darem	dla	uświęcenia	 i	zbawienia	małżonków,	po-
nieważ	„poprzez	sakramentalny	znak	ich	wzajemna	przynależność	jest	rzeczywi-
stym	obrazem	samego	stosunku	Chrystusa	do	Kościoła.	
	 Papież	Franciszek	z	głębokim	zatroskaniem	mówi	o	czterech	postawach,	
które	powinny	charakteryzować	działalność	Kościoła:	przyjąć,	towarzyszyć,	roze-
znawać	i	integrować.
	 Przyjąć. Wszystko	 w	 działaniu	 duszpasterskim	 Kościoła	 powinno	 być	
przepojone	czułością,	nie	może	nigdy	brakować	miłosierdzia.	Ewangelia	wzywa	
nas,	byśmy	nie	osądzali	 i	nie	potępiali.	Jezus	 „oczekuje,	abyśmy	zrezygnowali	

z	poszukiwania	osobistych	lub	wspólnotowych	środków	ochronnych,	pozwalają-
cych	nam	zachować	dystans	w	stosunku	do	 istoty	 ludzkiej	udręki,	 tak	abyśmy	
rzeczywiście	chcieli	wejść	w	kontakt	z	konkretnym	życiem	innych	i	poznali	moc	
czułości”	(AL.	308).	
	 Towarzyszyć	–	to	znaczy	przybliżyć	się	do	drugiego	i	kroczyć	razem.	Na-
leży	 z	 ogromnym	miłosierdziem	 i	 cierpliwością	 towarzyszyć	możliwym	etapom	
wzrastania	osób	formujących	się	dzień	po	dniu.	Czynić	miejsce	dla	miłosierdzia	
Pana,	 zachęcającego	 nas	 do	 czynienia	możliwego	 dobra.	Cieszyć	 się	 z	 tego,	 
że	się	jest	dzieckiem	Bożym,	rozwijać	w	sobie	postawę	prostoty.	Trzeba	każdego	
dnia	rozwijać	i	pomnażać	darmo	dany	dar	od	Boga,	który	chce	dobra	każdego	
stworzenia.	Bóg	kocha	mnie	takim,	jakim	jestem.	Trzeba	powierzyć	i	oddać	się	
całkowicie	w	ręce	Wszechmogącego	Boga,	który	jest	Miłością.	Miłość	braterska	
jest	pierwszym	prawem	chrześcijan	(J	15,	12).	Bez	miłości	rodzina	nie	jest	wspól-
notą	osób,	bez	miłości	nie	może	ona	żyć,	wzrastać	i	doskonalić	się	jako	wspólno-
ta	osób.	Człowiek	nie	może	żyć	bez	miłości,	życie	nie	ma	sensu,	jeżeli	nie	spotka	
się	z	miłością,	jeśli	jej	nie	dotknie	(Familiaris consortio,	18).
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	 Rozeznanie.	Wciąż	na	nowo	musimy	badać	drogi	życia,	poprzez	które	
próbujemy	zbliżyć	się	do	Boga.	Wszystko	jest	łaską…	W	niektórych	sytuacjach	
nie	wystarczają	pełne	mądrości	zasady	Kościoła,	trzeba	rozeznawać.	Dajmy	się	
zaskoczyć,	 szukajmy	 tajemnicy,	 która	 zawsze	wzbudzała	 ciekawość,	 Bóg	ma	
plan	na	każdego	z	nas.	„Rozeznawanie	zakłada	pokorę	i	wielkoduszność	oraz	
wychowywanie	siebie	do	cierpliwości	Boga	i	Jego	czasów,	które	nigdy	nie	będą	
naszymi”	(Gaudete et exsultate,	174).	Rozeznanie	to	zdolność	do	rozpoznawania	
czasów	Boga	i	Jego	łaski,	aby	nie	marnować	natchnień	Pana,	aby	w	codziennym	
zabieganiu	nie	odrzucić	zachęty	do	rozwoju.	
	 Integracja.	Winna	być	z	samym	sobą	 i	ze	wspólnotą	Kościoła.	Jest	 to	
zasadniczy	 cel	w	 rozeznawaniu	 i	 towarzyszeniu	 każdemu	 człowiekowi.	Droga	
Kościoła	jest	drogą	Jezusa.	„Chodzi	o	dojrzewanie	i	wzrost	do	miłości,	które	są	
najlepszą	przeciwwagą	dla	zła”	(GE	163).Nie	możemy	zapomnieć,	że	miłosier-

Modlitwa rodzinna jest środkiem 
wyrażania i umacniania wiary. 
Każdego dnia można znaleźć kilka 
minut, aby zjednoczyć się  
z żywym Panem, powiedzieć 
Jemu o tym, co nas niepokoi, 
modlić się za potrzeby rodziny, 
pomodlić się za kogoś, kto prze-
żywa trudny okres, zwrócić się 
o pomoc, kochać, dziękować za 
życie i dobre rzeczy, prosić Matkę 
Bożą, aby nas chroniła pod swym 
macierzyńskim płaszczem. 

dzie	 to	 nie	 jest	 tylko	 działanie	 Ojca,	
lecz	staje	się	kryterium	pozwalającym	
zrozumieć,	 kim	 są	 Jego	 prawdziwe	
dzieci.	Jesteśmy	więc	wezwani	do	ży-
cia	miłosierdziem,	ponieważ	to	my	naj-
pierw	doznaliśmy	miłosierdzia.	Dobrze	
przeżywana	 komunia	 rodzinna	 jest	
prawdziwą	drogą	do	świętości	w	życiu	
codziennym	 i	 drogą	 rozwoju	 mistycz-
nego,	środkiem	wewnętrznego	zjedno-
czenia	z	Bogiem.
	 Jeśli	rodzinie	udaje	się	skupić	
na	Chrystusie,	 to	 jednoczy	On	i	rzuca	
światło	na	całe	życie	rodzinne.	Pozwa-
la	żyć	i	rozwijać	w	sobie	dobro,	zapro-
wadzać	pokój	we	własnych	rodzinach.	
Cierpienia	i	problemy	będą	zawsze,	bo	
człowiek	jest	tylko	człowiekiem,	skłonnym	do	upadków.	Ale	gdy	zaufamy	Bogu	 
i	powierzymy	Mu	swoje	problemy	i	troski,	życie	stanie	się	o	wiele	łatwiejsze.	Trze-
ba	zanurzyć	się	w	Krzyżu	naszego	Zbawiciela,	ciągle	powracać	do	Boga.	
	 Modlitwa	rodzinna	jest	środkiem	wyrażania	i	umacniania	wiary.	Każdego	
dnia	można	znaleźć	kilka	minut,	aby	zjednoczyć	się	z	żywym	Panem,	powiedzieć	
Mu	o	tym,	co	nas	niepokoi,	modlić	się	o	konkretnepotrzeby	rodziny,	za	kogoś,	 
kto	przeżywa	trudny	okres,	zwrócić	się	o	pomoc,	dziękować	za	życie	i	doznane	
dobro,	prosić	Matkę	Bożą,	aby	nas	chroniła	pod	swym	macierzyńskim	płaszczem.
Pokarm	Eucharystii	jest	siłą	i	inspiracją,	aby	przeżywać	każdego	dnia	przymierze	
małżeńskie	 jako	 „Kościół	domowy”	 (AL	316).	 „Chrześcijańscy	małżonkowie	są	
dla	siebie	nawzajem,	dla	swoich	dzieci	i	innych	domowników,	współpracownika-
mi	łaski	i	świadkami	wiary”.	Wszyscy	jesteśmy	powołani,	aby	nieustannie	dążyć	
ku	temu,	co	nas	przekracza,	w	tym	pokonywania	naszych	ograniczeń,	a	każda	
rodzina	powinna	żyć	tą	nieustanną	zachętą.	



"Tobie, Panie, zaufałem.  

Nie zawstydzę się na wieki"  

Ks. Mieczysław 

Madej  
CRL 

ŚP.

1933-2019

Urodził	się		4	marca	1933	r.	w	Groblach	na	Rzeszowszczyźnie.	Do	Zakonu	Kano-
ników	Regularnych	Laterańskich	wstąpił	w	sierpniu	1952	roku.	28	sierpnia	1953	
roku	złożył	śluby	zakonne.	19	czerwca	1960	roku	otrzymał	święcenia	kapłańskie	
z	rąk	biskupa	Jana	Lorka.	Służył	Kościołowi	i	Zakonowi	na	placówkach	w	Drez-
denku,	Krakowie,	Ełku,	Gietrzwałdzie,	Niegosławiu	i	Kamieniu.	

W	1977	r.	zasłużył	się	przy	organizacji	100-lecia	objawień	Matki	Bożej	Gietrz-
wałdzkiej.	W	latach	1982–1994	był	przeorem	klasztoru	krakowskiego.	Na	okres	
pełnienia	przez	niego	 tej	posługi	przypadło	500-lecie	śmierci	Stanisława	Kazi-
mierczyka	(1989)	oraz	jego	beatyfikacja	(1993).	

Ostatnim	miejscem	jego	posługiwania	było	Drezdenko	(od	2008	r.),	gdzie	zmarł	
16	kwietnia	2019	r.



Ks. Jan

Nowak  
CRL 

1932-2019

Ks. Mieczysław 

Madej  
CRL 

ŚP.

Urodził	 się	 10	 lipca	 1932	 r.	 w	 Wojnarowej	 (diecezja	 tarnowska).	 
Do	Zakonu	Kanoników	Regularnych	Laterańskich	wstąpił	w	 sierpniu	
1951	r.	Po	ukończeniu	nowicjatu	28	sierpnia	1952	r.	złożył	śluby	zakon-
ne.	Święcenia	kapłańskie	otrzymał	22	czerwca	1958	r.	w	Katowicach	 
z	rąk	biskupa	Herberta	Bednorza.

Posługę	 pasterską	 pełnił	 w	 różnych	 parafiach	 na	 terenie	 Polski,	 
m.in.	w	Kamieniu,	Drezdenku,	Ełku,	Bajtkowie,	Gietrzwałdzie,	Rąpinie	 
i	 Krakowie.	 Najdłużej	 pracował	 jako	 proboszcz	 w	 parafii	 Bajtko-
wo	 (1970–1988)	 oraz	 duszpasterz	 i	 spowiednik	 w	 Gietrzwałdzie	 
(1992–1996	i	2000–2012).

Od	 2012	 r.	mieszkał	 w	 klasztorze	 krakowskim,	 służąc	wiernym	mo-
dlitwą,	 sprawowaniem	 Eucharystii	 i	 sakramentu	 pokuty.	 Zmarł	 
14	czerwca	2019	r.
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Redakcja składa serdeczne podziękowania tym, którzy  
modlitwą wspierają naszą pracę. Słowa wdzięczności kierujemy 

także pod  adresem naszych Współbraci, którzy przyczyniają się do 
rozprowadzania naszego pisma na terenie swoich parafii. Wszyst-

kim dziękujemy za życzliwość i wsparcie finansowe. 

Tym, którzy chcieliby ofiarą pieniężną wesprzeć nasze pismo oraz  
Seminarium, podajemy numer konta, na który można dokonać wpłaty:

Wyższe Seminarium Duchowne
Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich

ul. Bożego Ciała 26
31-059 Kraków

Konto: PKO O/KRAKÓW
13 1020 2892 0000 5602 0187 7265

Wszystkim, którzy swoją ofiarnością przyczyniają się do rozwoju  
naszego pisma, składamy serdeczne podziękowania.  

 ZAPŁAĆ!BÓG
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Seminarium

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
	 W	nocy	z	12	na	13	kwietnia	uczestniczyliśmy	w	Ekstremalnej	Drodze	Krzy-
żowej	 na	 trasie	 Kraków–Czerna.	 Przebycie	 całej	 trasy	 zajęło	 nam	 ok.	 12	 godzin.	 
Nie	obyło	się	bez	bólu	i	zmęczenia,	ale	wierzymy,	że	był	to	błogosławiony	trud.

Tekst:  
Kl. Paweł WIŚNIEWSKI CRL 

 

Tym, którzy chcieliby ofiarą pieniężną wesprzeć nasze pismo oraz  
Seminarium, podajemy numer konta, na który można dokonać wpłaty:

 ZAPŁAĆ!BÓG
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	 W	Wielki	Piątek	o	godz.	15:00	uczestniczyliśmy	w	Drodze	Krzyżowej	ulica-
mi	naszej	parafii.	Wieczorem	przeżywaliśmy	Liturgię	Męki	Pańskiej,	celebrowaną	pod	
przewodnictwem	ks.	proboszcza	Przemysława	Sobonia	CRL.

TRIDUUM PASCHALNE
	 Uroczyste	 obchody	 najważniejszych	 tajemnic	 naszej	 wiary	 przeżywaliśmy	 
w	 Bazylice	 Bożego	 Ciała.	 W	 Wielki	 Czwartek,	 Wielki	 Piątek	 i	 Wielką	 Sobotę	 
o	godz.	7:00	celebrowaliśmy	w	kościele	modlitwę	Liturgii	Godzin,	tradycyjnie	zwaną	
Ciemną	Jutrznią.
	 Triduum	Paschalne	 rozpoczęła	Msza	Święta	Wieczerzy	Pańskiej	w	Wielki	
Czwartek.	Eucharystii,	 którą	koncelebrowali	 kapłani	z	klasztoru	krakowskiego,	prze-
wodniczył	Wizytator	Polskiej	Prowincji	Zakonu	Kanoników	Regularnych	Laterańskich,	
ks.	Dariusz	Kaczyński	CRL.	
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	 Sobotniego	wieczoru	podczas	Liturgii	Wigilii	Paschalnej	radowaliśmy	się	już	
ze	zmartwychwstania	Chrystusa.	Po	czterdziestu	dniach	Wielkiego	Postu	ponownie	
zabrzmiało	„Alleluja!”.	Uroczystej	liturgii	przewodniczył	ks.	Maciej	Guziejko	CRL.
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 W	Niedzielę	Zmartwychwstania	o	poranku	odbyła	się	procesja	rezurekcyjna	
wokół	bazyliki.	Następującej	po	procesji	Mszy	Świętej	przewodniczył	ks.	proboszcz	
Przemysław	Soboń	CRL.	
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POGRZEB KS. MIECZYSŁAWA MADEJA CRL
	 W	Środę	Wielkanocną,	24	kwietnia,	w	Drezdenku	odbyły	 się	uroczystości	 
pogrzebowe	ks.	Mieczysława	Madeja	CRL.	
	 O	godzinie	9:00	trumna	z	ciałem	zmarłego	Kapłana	została	wprowadzona	 
do	kościoła	pw.	Przemienienia	Pańskiego	w	Drezdenku,	po	czym	zgromadzeni	współ-
bracia	odmówili	jutrznię	w	jego	intencji.	Mszy	Świętej	o	godzinie	11:00	przewodniczył	 
bp	 Paweł	 Socha	 CM.	 Wśród	 koncelebransów	 znaleźli	 się	 liczni	 nasi	 współbracia	
na	 czele	 z	 Księdzem	Wizytatorem	Dariuszem	Kaczyńskim	CRL	 i	 ks.	 Zdzisławem	 
Palusem	 CRL,	 proboszczem	 parafii	 w	 Drezdenku.	 Kazanie	 wygłosił	 ks.	 Józef	 
Stramek	CRL.	Na	Mszy	Świętej	byli	obecni	członkowie	rodziny	Zmarłego,	przedsta-
wiciele	władz	samorządowych	i	parafianie	z	Drezdenka	oraz	innych	parafii,	w	których	 
ks.	Mieczysław	niegdyś	pracował.	
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UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA
	 5	maja	 to	 dzień,	w	 którym	 czcimy	 pamięć	 św.	Stanisława	Kazimierczyka,	 
naszego	współbrata	żyjącego	w	XV	wieku.	W	bieżącym	roku,	3	maja,	minęło	530	lat	
od	jego	śmierci.
	 W	niedzielę	5	maja,	w	Bazylice	Bożego	Ciała,	kazania	o	św.	Stanisławie	Kazi-
mierczyku	głosił	ks.	dr	Andrzej	Scąber.	Po	każdej	Mszy	Świętej	wierni	modlili	się	litanią	
do	Świętego	Patrona	i	mieli	możliwość	ucałowania	jego	relikwii.
	 Główna	Msza	Święta	została	odprawiona	o	godz.	19:00	pod	przewodnictwem	
ks.	bp.	Jana	Zająca,	który	również	wygłosił	homilię.	Eucharystię	koncelebrowali	dusz-
pasterze	naszej	parafii	i	księża	z	dekanatu.	We	Mszy	Świętej	licznie	uczestniczyli	Nad-
zwyczajni	Szafarze	Komunii	Świętej	z	Archidiecezji	Krakowskiej,	których	św.	Stanisław	
jest	patronem,	a	także	parafianie	i	goście.

	 Doczesne	szczątki	śp.	ks.	Mieczysława	Madeja	CRL	spoczęły	w	grobowcu	
zakonnym	na	cmentarzu	komunalnym	w	Drezdenku.
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NIEDZIELA POWOŁANIOWA
	 4.	 Niedziela	 Wielkanocna,	 zwana	 Niedzielą	 Dobrego	 Pasterza,	 przypadła	 
w	tym	roku	12	maja.	Tego	dnia	na	każdej	Mszy	Świętej	mogliśmy	w	kilku	słowach	zwró-
cić	się	do	parafian	i	gości	i	opowiedzieć	im	o	naszym	Zakonie,	seminarium	i	powołaniu.

TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA – WTOREK 
	 Tydzień	następujący	po	Niedzieli	Dobrego	Pasterza	jest	obchodzony	w	Ko-
ściele	jako	Tydzień	Modlitw	o	Powołania.	Z	tej	okazji	zaprosiliśmy	do	wspólnej	modlitwy	
inne	wspólnoty	seminaryjne	z	Krakowa.	We	wtorek	14	maja	naszą	bazylikę	i	klasztor	
odwiedzili	bracia	klerycy	z	Zakonu	Karmelitów	Bosych	wraz	z	Ojcem	Rektorem	Pawłem	
Hańczakiem	OCD.

TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA – ŚRODA
	 W	środę	15	maja	do	wspólnej	modlitwy	o	powołania	zaprosiliśmy	alumnów	
Wyższego	Seminarium	Duchownego	Archidiecezji	 Krakowskiej.	W	 nasze	 progi	 za-
witała	delegacja	ok.	70	kleryków	wraz	z	przełożonymi.	Mszy	Świętej	przewodniczył	 
ks.	Andrzej	Tarasiuk,	rektor	seminarium	krakowskiego.	Obecny	był	również	ks.	wicerek-
tor	Dariusz	Susek,	natomiast	Słowo	Boże	wygłosił	ojciec	duchowny,	ks.	Adam	Garlacz.	
Po	Eucharystii	zaprosiliśmy	gości	do	zwiedzenia	naszego	klasztoru.
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TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA – CZWARTEK
	 Kolejne	 spotkanie	 modlitewne	 w	 Bazylice	 Bożego	 Ciała	 miało	 miejsce	 
w	czwartek	16	maja.	Tego	dnia	modliliśmy	się	razem	z	naszymi	sąsiadami	z	pobliskiej	
Skałki	–	braćmi	klerykami	z	Zakonu	Paulinów.	Mszy	Świętej	przewodniczył	i	homilię	
wygłosił	o.	Piotr	Łoza	OSPPE,	socjusz	prefekta	alumnów	seminarium	paulińskiego.

TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA – PIĄTEK
	 W	piątek	17	maja	naszą	bazylikę	odwiedzili	klerycy	ze	Zgromadzenia	Księży	
Misjonarzy	św.	Wincentego	a	Paulo	wraz	z	ks.	Szczepanem	Szpotonem	CM,	dyrekto-
rem	seminarium.	Przewodniczył	on	Mszy	Świętej	i	skierował	do	zgromadzonych	Słowo	
Boże.	Spotkanie	z	naszymi	kolegami	ze	studiów	zakończył	poczęstunek	w	refektarzu	
klasztornym.
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WIZYTA W KLOSTERNEUBURGU
	 W	dniach	20–24	maja	przebywaliśmy	na	wyjeździe	w	Austrii.	Wraz	z	Księdzem	
Wizytatorem	Dariuszem	Kaczyńskim	CRL,	ks.	Piotrem	Adamusem	CRL,	rektorem	na-
szego	seminarium,	i	ks.	Przemysławem	Soboniem	CRL	udaliśmy	się	do	klasztoru	ka-
noników	regularnych	kongregacji	austriackiej	w	Klosterneuburgu	pod	Wiedniem.	Nasi	
gospodarze	oprowadzili	nas	po	klasztorze,	którego	historia	sięga	XII	w.,	jak	również	
zapewnili	możliwość	udania	się	do	sanktuarium	maryjnego	w	Mariazell	i	zwiedzenia	
historycznej	części	Wiednia.	Polskim	akcentem	była	wyprawa	na	wzgórze	Kahlenberg,	
skąd	król	Jan	III	Sobieski	w	1683	r.	dowodził	zwycięską	bitwą	z	Turkami.
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PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
	 4	czerwca	po	południu	przybyła	do	Bazyliki	Bożego	Ciała	figura	św.	Michała	
Archanioła	z	Góry	Gargano.	Tak	rozpoczęło	się	trwające	do	6	czerwca	nawiedzenie	
naszej	parafii	przez	Cudowną	Figurę.	Podczas	tych	dni	uczestniczyliśmy	w	Mszach	
Świętych,	Apelach	Maryjnych	i	specjalnych	nabożeństwach	ku	czci	św.	Michała.	Ostat-
niego	dnia	peregrynacji	nastąpiło	zawierzenie	parafii	i	naszego	Zakonu	św.	Michałowi	
Archaniołowi.
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POGRZEB KS. JANA NOWAKA CRL
	 W	środę	19	czerwca	2019	w	Krakowie	miały	miejsce	uroczystości	pogrzebo-
we	ks.	Jana	Nowaka	CRL.
	 Pierwsza	część	uroczystości	rozpoczęła	się	o	godz.	10:00	wprowadzeniem	
trumny	z	ciałem	Zmarłego	Kapłana	do	Bazyliki	Bożego	Ciała.	Następnie	odprawiono	
żałobną	Jutrznię	i	modlono	się	Koronką	do	Miłosierdzia	Bożego.
	 Eucharystii	w	intencji	naszego	Współbrata	przewodniczył	biskup	pomocniczy	
krakowski	Damian	Muskus	OFM.	Przy	ołtarzu	stanęli	również	kapłani	z	naszego	Za-
konu,	na	czele	z	Księdzem	Wizytatorem	Dariuszem	Kaczyńskim	CRL,	oraz	goście	 
z	diecezji	tarnowskiej.	Kazanie	do	uczestników	pogrzebu	skierował	ks.	Jan	Brzozow-
ski	CRL.	We	Mszy	Świętej	uczestniczyło	wielu	członków	rodziny	śp.	ks.	Jana,	rodacy	 
z	jego	rodzinnej	parafii	i	parafianie	z	Bożego	Ciała.

DZIĘKCZYNIENIE ZA BEATYFIKACJĘ MICHAŁA GIEDROYCIA
 8	 czerwca	 delegacja	 naszego	 semi-
narium	 udała	 się	 do	 Kościoła	 Mariackiego,	 
aby	uczestniczyć	w	uroczystej	Mszy	dziękczyn-
nej	za	dar	beatyfikacji	Michała	Giedroycia.	
	 Bł.	 Michał	 należał	 do	 Zakonu	 Kano-
ników	 Regularnych	 od	 Pokuty	 i	 był	 jednym	 
z	 reprezentantów	 felix saeculum Cracoviae 
(szczęśliwego	wieku	 Krakowa)	 obok	 św.	 Stani-
sława	Kazimierczyka.
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	 Druga	 część	 uroczystości	 odbyła	 się	 na	 Cmentarzu	 Rakowickim.	 Ksiądz	 
Wizytator	 poprowadził	 procesję	 żałobną	 i	 przewodniczył	 obrzędom	 pochówku.	 
Ciało	ks.	Jana	spoczęło	w	grobowcu	zakonnym.
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Artykuł	Towarzyszenie współczesnej rodzinie w kryzysie został	przedrukowany	z	numeru	po-
przedniego	[nr	1	(57)	2019],	gdyż	z	powodów	technicznych	ukazał	się	w	formie	niepełnej.	



Powołaniowa!



Już to po zachodzie słońca,
Cudna gwiazda jaśniejąca
Wzeszła na warmińskiej ziemi
I świeci promieńmi swymi.

Ta wiadomość, prawie cudem,
Rozeszła się między ludem.
Wszędzie słychać taką mowę:
Na Warmii są cuda nowe.

Gietrzwałd, szczęśliwa to wioska,
Bo ta Gwiazda, Matka Boska,
Objawiła się na klonie,
Swoim wiernym ku obronie.

Całkiem to niebieska sprawa,
Że Maryja tak łaskawa
Spogląda z klonu tego,
Na ucisk ludu swojego.

Obrała tu Panna Święta,
Dwie proste, skromne dziewczęta,
Aby z nami rozmawiała,
Różaniec mówić kazała.

(tekst: A. Samulowski, 1877 r., fragm.)
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