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Nasze sprawy

Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego

Słowo na niedzielę

 Oto słowo Pańskie.

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA IZAJASZA:
 iZ 56, 1. 6-7

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu,
aby wszystkim okazać miłosierdzie

Powszechność zbawienia

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.EWANGELIA:

Mt 15, 21-28 Wiara niewiasty kananejskiej

Rz 11, 13-15. 29-32

Radosne spotkanie
W czwartek 8 sierpnia

nasza grupa pielgrzymko-
wa oddając hołd Matce
Bożej Królowej Tatr, przy-
była i na Krzeptówki.

Czczona tam Matka Boża Fatimska
wciąż nas urzeka. Przy jej boku przeżyli-
śmy niepowtarzalne spotkanie z Dyrek-
torem Radio Maryja ojcem Tadeuszem
Rydzykiem. Jeszcze raz przekonaliśmy się,
co to za dynamiczna osobowość. W pol-
skiej współczesnej mozaice religijnej nie
wątpliwie zajmuje wyjątkowe miejsce. W
jego radio wiele milionów Polaków jest
zakochanych. Dzięki temu radio wiele ty-
sięcy pogłębia swoją religijność.

„Pogrzeb” Matki Bożej
W tym roku uroczystości kalwaryjskie

tzw. Pogrzebu Matki Bożej odbyły się we
wtorek 13 sierpnia. Przewodniczył im ks.
abp Tadeusz Kondrusiewicz – arcybiskup
z Moskwy. Z naszej parafii pojechaliśmy
trzema autokarami w sumie 152 osoby.

Łagiewniki
We Mszy Świętej

Konsekracyjnej Świą-
tyni w Łagiewnikach
wzięła udział z naszej parafii bardzo ogra-
niczona liczba. Pewno nie więcej jak dzie-
sięciu. Wśród nich był ks. Proboszcz.
Miał szczególną okazję, aby w tym spe-
cjalnym miejscu wybranym przez Chry-
stusa bogatego w Miłosierdzie dziękować
za ogrom Miłosierdzia, którego doznawał
w różnych parafiach, a obecnie doświad-
cza w parafii wadowickiej. Dziękował
Chrystusowi Miłosiernemu za wszystkich
miłosiernych, dzięki którym m.in. może od-
restaurowywać bazylikę wadowicką.

Bóg zapłać
W niedzielę 11 sierpnia Panie z Zespo-

łu Charytatywnego kwestowały przy ba-
zylice na pomoce szkolne dla dzieci z ro-
dzin biednych. Uzbierały 2300 zł. Ofia-
rodawcom w imieniu obdarowanych wy-
rażamy wdzięczność.

Wadowicka Matka Bożą czczona jako Nieustająca Pomoc serdecznie prosi wszyst-
kich czcicieli, aby zebrali się na Rynku Wadowickim w poniedziałek 19 sierpnia
pomiędzy godziną 15.00 a 17.00, by tutaj przywitać i pożegnać naszego najwybit-
niejszego rodaka Jana Pawła II, który przebywając w helikopterze, udzieli miesz-
kańcom Wadowic specjalnego błogosławieństwa.

Nieustająca Pomoc

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych
okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczo-
na przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do
Niego uczniowie i prosili: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Je-
stem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, upadła
przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi». On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać
chleb dzieciom i rzucić psom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z
okruszyn, które spadają ze stołu ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto,
wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz». Od tej chwili jej córka została
uzdrowiona.

REFLEKSJA:
Teksty liturgii słowa tchną uniwersali-

zmem. Bóg postanowił okazać swoją ła-
skę wielu ludziom, nie tylko tym, którzy
pochodzili z domu Izraela. Każdy człowiek
może dostąpić zbawienia na podstawie
wiary. Ewangelia mówi nam dziś wyraź-
nie, że wierzyć może każdy człowiek, cze-
go przykładem jest kananejska niewiasta.
Ona właśnie okazuje się człowiekiem wia-
ry głębokiej i pokornej. Dlatego jej prośba

jest taka natarczywa. Kananejka jest w
pełni świadoma, że Jezus może uzdrowić
jej córkę, że to On ma łaskę Boga i jej
hojnie udziela. I zwraca się do Pana aby
tę łaskę otrzymać. Zdaje sobie jednak
sprawę że Jezus jest żydem a ona kana-
nejką. Ta różnica, bardzo poważna w tam-
tych czasach, nie stanęła na przeszkodzie
jej wiary. Bo dla tego kto naprawdę wie-
rzy nawet duże trudności nie są powo-
dem do zwątpienia. Ks. Jan J.
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XX NIEDZIELA ZWYKŁA - 18.08.2002 r.
Ogłoszenia parafialne

Maria Zadora

/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

Radosne wędrowanie (część II)
(ciąg dalszy z poprzedniego numeru)

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w
łączności z IX historyczną pielgrzymką
Jana Pawła II do naszej ojczyzny. Jutro
na spotkanie z Ojcem Świętym w Kal-
warii wyjeżdżamy o godz. 5.00 rano. Na
naszym rynku chcemy pożegnać Ojca
Świętego, który będzie przelatywał heli-
kopterem pomiędzy godz. 15.30 a 17.00.
Dziękczynna Mszę Św. odprawimy jutro
o godz. 20.00.

2. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30, dziękujemy Matce Bożej za
troskę macierzyńską nad dziećmi i mło-
dzieżą, a zwłaszcza za owoce tegorocz-
nego III Forum Młodych w Wadowicach
zorganizowanych przez wspólnotę „Em-
manuel”.

3. Spotkanie członków Straży Hono-
rowej Serca Bożego w czwartek, 22 sierp-
nia o godz. 16.30.

4. Serdecznie dziękujemy naszym pa-
rafianom, a także gościom, za składane
ofiary przeznaczone na malowanie naszej
świątyni.

5. W ostatnim tygodniu artystyczna pra-
cownia krakowska Pana Krystyna Kozio-
ła zamontowała odnowiony Ołtarz Ukrzy-
żowania. Koszt odnowy: 40.000 zł. pokrył
Wojewódzki Konserwator Zabytków. Cie-
szymy się, że w naszej odnawianej bazyli-
ce zostały odrestaurowane już trzy ołta-
rze: Ołtarz Główny, Ołtarz Św. Rodziny a
obecnie Ołtarz Ukrzyżowania. W krakow-
skiej pracowni artystycznej znajduje się
Ołtarz Św. Józefa.

6. W najbliższą sobotę i niedzielę piel-
grzymujemy do Lednicy, Gniezna i Liche-
nia. Wyjazd o godz. 4.00. Koszt przejazdu
80 zł. W poniedziałek4 26 sierpnia piel-
grzymujemy na Podhale tzw. „Śladami śp.
ks. Tishnera”. Koszt przejazdu 15 zł. Wy-
jazd o godz. 7.00.

7. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Bernarda, opata i dok-
tora Kościoła, w środę – wspomnienie św.
Piusa X, papieża, w czwartek – wspomnie-
nie najświętszej Maryi Panny Królowej,
w sobotę - Święto św. Bartłomieja.

O godz. 11.30 ruszamy dalej, słońce
mocna przygrzewa, kierujemy się drogą
w stronę Jaroszowic. Po krótkim marszu
jesteśmy nad Skawą. Znajdujemy dogod-
ne miejsce tuż nad wodą nieopodal mo-
stu w Jaroszowicach – tutaj nie czuć tego
upału. Najprzyjemniejsza chwila, mocze-

- „Bardzo fajna wycieczka, podobała mi się kapliczka na Dzwonku” – Kasia, 5 lat.
- „Bardzo podobała mi się wycieczka, chciałabym, aby było więcej takich wycieczek”
    – Klaudia, 11 lat.
-„Na dzisiejszej pieszej wycieczce było fajnie, podobało mi się muzeum Emila  Zega-
   dłowicza” – Dawid, 13 lat.
-„Najbardziej podobał mi się pobyt nad Skawą, budowanie tamy” – Daniel, 8 lat.
-„Na wycieczce byłam z braciszkiem i babcią, bardzo mi się podobało” – Joanna, 9 lat.
-„Na wycieczce byłem z siostrą, podobało mi się budowanie tamy” – Piotrek, 8 lat.

nie nóg, chlapanie, budowa wielkiej tamy.
Czas płynie szybko, zbliża się godzina
14.00, czas wracać do domu. Idziemy
przez centrum Jaroszowic asfaltową dro-
gą, a potem wzdłuż Skawy wikliną. O go-
dzinie 15.00 jesteśmy w Wadowicach.

Błonia – Msza Papieska
W niedzielę 18 sierpnia o godz. 3.00 nad

ranem osiem autokarów z pątnikami wy-
jechało z naszej parafii. Na Mszę Świętą
Papieską na Błoniach rozprowadziliśmy
1300 kart wstępu. Bogu niech będą dzięki
za ofiarnych parafian, którzy zechcieli
wziąć udział w tym narodowym i kościel-
nym obowiązku.

Matka Boża Kalwaryjska
19 sierpnia w poniedziałek o godz. 5.00

wyruszą czteroma autokarami pielgrzy-
mi z naszej parafii, aby wziąć udział w
Mszy Świętej Papieskiej w Sanktuarium
Kalwaryjskim. Zamówione 300 kart wstę-
pu na tę uroczystość szybko się rozeszły.
Matka Boża Kalwaryjska jest nam Wa-
dowiczanom specjalnie droga.

Zapowiedzi: Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Dariusz Rafał Kasprzycki, syn: Macieja i Teresy z d. Radwan,
zam. Wadowice, pl. Jana Pawła II 22/1 i Ewa Przystał, córka: Adolfa
i Marii z d. Badura, zam. Wadowice, oś. Kopernika 8/67
Robert Kozela, syn: Franciszka i Barbary z d. Klęk, zam. Borek
Szlachecki 1 i Monika Małgorzata Łabędź, córka: Andrzeja i Ma-
rii z d. Hupert, zam. Wadowice, ul. Poprzeczna 1/68
Mirosław Kazimierz Tuchowski, syn: Zbigniewa, zam. Wadowi-
ce, oś. Pod Skarpą 25/50 i Jolanta Magdalena Tatar, córka: Kazi-
mierza, zam. Wadowice, Łazówka 53

Pożegnaliśmy: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszli do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Helena Góral, ur. 1924 r., zam. Frydrychowice
Stanisław Deptuła, ur. 1964 r., zam. Wadowice ul. Sportowców

Nasze sprawy
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Intencje mszalne:

Ks. Proboszcz

Ten czas dał nam Pan

Poniedziałek: Ez 24, 15-24   *   Mt 19, 16-22
Wtorek: Ez 28, 1-10   *   Mt 19, 23-30
Środa: Ez 34, 1-11   *   Mt 20, 1-16a
Czwartek: Ez 36, 23-28   *   Mt 22, 1-14

       (albo) Iz 9, 1-3. 5-6   *   Łk 1, 26-38
Piątek: Ez 37, 1-14   *   Mt 22, 34-40
Sobota: Ap 21, 9b-14   *   J 1, 45-51

Pismo święte
na codzień:

Ojciec Święty często powtarzał zdanie:
„Z niezbadanych wyroków Boskich Kar-
dynał z Karkowa został Papieżem.” Z
niezbadanych wyroków ten krakowski
Kardynał urodził się oraz dzieciństwo i
młodość spędził w Wadowicach.

Boże Miłosierdzie towarzyszyło nasze-
mu Papieżowi. Przypomnijmy pewne
szczegóły z Jego życiorysu. Osierocony
przez matkę w dziewiątym roku życia.
Ojciec go obumiera, gdy ma 21 lat. Jakże
często psychologia mówi o niebezpieczeń-
stwach, na które skazane jest dziecko bez
matki. Jak dużo nauka pisze o skrzywie-
niach młodego człowieka, który pozbawio-
ny jest domu rodzinnego? Tymczasem
dzieciństwo półsieroty z Wadowic rozwi-
nęło się w pełnym bogactwie, młodość bez
domu nie zostawiła szwanku na Jego oso-
bowości. Często powtarza się dość nie-
prawdziwe powiedzenie, że dobrego
karczma nie zepsuje, a złego kościół nie
naprawi. Jednak to przysłowie sprawdzi-
ło się w życiu młodego Karola Wojtyły.

Wiemy, że w młodości swojej podczas
wojny został potrącony przez samochód.
Uległ poważnemu wypadkowi. Znaleźli
się jednak miłosierni ludzie, którzy Go z
tej opresji wyratowali.

Z niezbadanych wyroków Boskich –
wojna przeszkodziła Mu w studiowaniu
polonistyki. Przeszkodziła w pracy aktor-
skiej. Te poważne utrudnienia jeszcze bar-
dziej zmobilizowało Go, by obrał drogę
służby kapłańskiej.

Jego studia teologiczne na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim, a później w Rzymie to
splot wyjątkowych intuicji Księdza Arcy-
biskupa Sapiehy. Te niebywałe szybkie

kościelne awanse. 38 lat ma, gdy zostaje
biskupem. 46 lat, gdy otrzymał nominacje
na Arcybiskupa Krakowskiego. Biret Kar-

dynalski otrzymał metropolita
z rąk papieża Pawła VI, gdy
miał 48 lat. Konklawe po-
wołało Go na Stolice Apo-

stolską, gdy
miał 58 lat.
24 lata słu-
ży Ko-
ściołowi.

Z nie-
z b a d a -

nych wy-
roków Bo-

skich. Gdyby
nie specjalna

opieka Boska to
niechybnie zginąłby 13 maja 1981 roku,
po trzech latach pontyfikatu.

Piszę to bardzo skrótowo i nieudolnie.
Chcę jednak podkreślić, jak bardzo Ojciec
Święty nosi w sobie świadomość, iż z ła-
ski Bożej jest tym, czym jest, a łaska nie
była dana na próżno. Pragnie Bożemu
Miłosierdziu za obfitość tej łaski, której
stał się dziedzicem serdecznie dziękować.
Także każdy z nas, poprzez pośrednictwo
Namiestnika Chrystusowego, miał to
szczęście, że mógł uczestniczyć w wielo-
rakich spotkaniach z Bożym Miłosier-
dziem. Czyż Boga bogatego w Miłosier-
dzie nie powinniśmy uwielbiać i pokornie
Mu dziękować? Tym niech się staną te
dni papieskie pielgrzymki do naszej Ojczy-
zny. Tego bardzo życzy:

Poniedziałek 19 sierpień   Jana,Bolesława
  6.00  W 38rocz.ślubu Władysława

i Genowefy Kruk z prośbą o łaski dla
rodziny

  7.00 O uzdrowienie Bogusławy
  8.00 Śp. Helena Handzlik
12.00 Sp. Helena Kajdas, rodzice i brat

ks.Stefan
18.00 Śp. Teresa  Żeglińska

Wtorek 20 sierpień   Sobiesława, Bernarda
  6.00 Śp. Barbara i Antoni Nowakowie
  7.00 O uzdrowienie Bogusławy
  8.00 Śp. Emilia Kotowiecka
12.00 Śp. Jan Matusik
18.00 Śp. Teresa Żeglińska

Środa 21 sierpień   Kazimiery, Joanny
  6.00 Śp. Stanisława Hyzińska
  7.00 Śp. Teresa Żeglińska
  8.00 Śp. Wiktoria, Henryk i Marian
12.00 Śp. Tadeusz Popardowski w 15r. śm

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30

18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziekowań

Czwartek 22 sierpień   Marii, Cezarego
  6.00 Sp. Tadeusz Pawlik
  7.00 O uzdrowienie Bogusławy
  8.00 Śp. Jan Matusik
12.00 O błogosławieństwo Boże w rodzinie
18.00 Śp. Teresa Zeglińska

Piątek 23 sierpień   Róży, Apolinarego
  6.00 Śp. Jan Bucki
  7.00 Sp. Józef Szczur w 3 r. śm.
  8.00 Śp. Bolesława Putka, Jan, Helena

i Zuzanna
12.00

18.00 Śp. Teresa Zeglińska

Sobota 24 sierpień   Jerzego, Bartłomieja
  6.00 Śp. Jan Matusik
  7.00 Sp. Zofia Pęczek
  8.00 Śp. Witek Studnicki
12.00

18.00 Śp. Teresa Zeglińska

Niedziela 25 sierpień   Zefiryny, Marii
  6.00 Śp. Jerzy i Władysław Salepa
  7.30 Sp. Ludwik, Ewa Witek i syn

Bolesław
  9.00 Sp. Jan Matusik
10.30 O uzdrowienie Bogusławy
12.00 Śp. Michał Jakubik w 8 r. śm.
13.15 Śp. Jan, Irena, Anna
19.00 Śp. Ludwika Dębska



 I znów ku radości parafian kolejna pielgrzym-
ka. Tym razem dwudniowa, na ziemię Warmiń-
sko- Mazurską.
Planowana trasa to: Gietrzwałd ,Święta Lipka,
Kętrzyn i  Stoczek Warmiński.
Wyruszmy jeszcze przed świtem. Opiekunem
naszym i przewodnikiem jest Ks. Mieszko.
Po około 10 godz. Podróży jeste-
śmy u celu.
Mazury witają nas obfitością zie-
lonych lasów i ulewnym desz-
czem.
Wjeżdżamy do niewielkiej wsi –
Święta Lipka. Tam właśnie roz-
poczniemy nasze pielgrzymowa-
nie.
W dole między zalesionymi wzgó-
rzami widzimy sławne sanktuarium
maryjne. Słuchając Przewodnicz-
ki poznajemy historie powstania
kościoła w  tym szczególnym miej-
scu.
Wchodzimy na teren sanktuarium przez pięk-
ną zabytkową bramę- arcydzieło sztuki kowal-
skiej. W obramowaniach są bardzo liczne skrę-
cone motywy z liści akantu.
Początki Świętej Lipki to I połowa XVw.
Według legendy figurę Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem wyrzeźbił skazaniec, któremu w noc przed
egzekucją objawiła się Matka Boża i poleciła
wykonać tę rzeźbę. Zalazł obok siebie kawałek
drewna i dłuto i wykonał rzeźbę. Sędziowie
uznali to za znak Boży i  przywrócili mu wol-
ność. Umieścił on figurę na przydrożnej lipie.
Wkrótce figura zaczęła słynąć cudami. Prze-
niesiono ją do kościoła w pobliskim Kętrzynie,
ale figura powróciła na lipę. Wobec tego faktu
tam zbudowano kaplicę, lipa rosła wewnątrz
kaplicy i wystawała ponad dach.
W  pierwszej poł.XVI wieku ziemie te zostały
opanowane przez protestantów. Kaplicę zbu-
rzono, lipę wycięto figurkę zniszczono. Mimo
to, na miejsce po kaplicy nocami przychodzili

-5--4-

Wadowice na Warmii
pielgrzymi. Po 100 latach na odkopanych fun-
damentach zbudowano nowy kościół.
Wchodzimy na teren Sanktuarium. W kruż-
gankach podziwiamy pięknie zachowane fre-
ski przedstawiające sceny biblijne ze Starego i
Nowego Testamentu. Przewodniczka prowa-
dzi nas do kościoła . Posiada on tytuł bazyliki

mniejszej nadany przez Ojca
Św. Jana Pawła II w 1983 r.
Wnętrze kościoła jest boga-
to ozdobione rzeźbami, fre-
skami i witrażami. W ołtarzu
głównym widzimy obrazy
Wniebowzięcia M.Bożej,
Nawiedzenia św. Elżbiety /w
części górnej/ oraz obraz
Matki Bożej Świętolipskiej-
koronowany przez Ks. Pry-
masa kard. Wyszyńskiego.
Po krótkiej modlitwie i ado-
racji Najświętszego Sakra-
mentu słuchamy koncertu

na starych zabytkowych organach. Z zachwy-
tem wpatrujemy się w pięknie rzeźbione i ozdo-
bione aniołkami organy. W końcowej części
koncertu grany jest polonez M. Ogińskigo „
Pożegnanie z Ojczyzną” i wtedy to zaczynają
poruszać się aniołki grające na trąbkach, , man-
dolinie i dzwoniące dzwoneczkami. W górnej
części organów przedstawiono scenę Zwia-
stowania – Archanioł Gabriel nisko kłania się
Najświętszej Maryi Pannie a Ona odpowiada
lekkim skinieniem głowy, wyrażając swoja zgo-
dę na zwiastowanie.
Dziękujemy Bogu za wszystkie przeżycia wy-
jeżdżamy z tego Świętego Miejsca do Kętrzy-
na. Tam czeka na nas nocleg. Deszcz uniemoż-
liwia nam dalsze zwiedzanie tego dnia.

Niedziela – Dzień Pański, wyjeżdżamy rankiem
do Stoczka Warmińskiego. W Sanktuarium
Matki Pokoju uczestniczymy w Najświętszej
Eucharystii. Gospodarzami tego Sanktuarium

są od 1957 roku Księża Marianie, którzy przy-
byli tu po wysiedleniu ich przez ówczesne
władze państwowe z klasztoru na Bielanach
w  Warszawie.Stoczek Warmiński znany jest
nam również jako miejsce uwięzienia Kardy-
nała Wyszyńskiego w latach od IX  1953 do
X 1954 roku.
Po uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej
również przez Ks. Mieszka, o historii kościoła
i klasztoru opowiada nam Ks. Bonifacy. Oka-
zuje nam wadowiczanom szczególna życzli-
wość i  radość z naszego przybycia.
Świątynia została zbudowana w stylu baro-
kowym w kształcie rotundy, ufundowana
przez   Biskupa Warmii Szyszkowskiego jako
wotum wdzięczności za zawarcie pokoju w
1635 roku ,  po długotrwałych wojnach ze
Szwecją. On także sprowadził z Rzymu kopię
obrazu M. B. Śnieżnej.  W sto lat później ko-
ściół rozbudowano ze względu na dużą licz-
bę pielgrzymów, którzy tam doznawali licz-
nych łask i uzdrowień.
W kościele zgromadzono relikwie licznych
świętych polskich mn. Św. Kingi , 8 polskich
Męczenników, którymi pobłogosławił nas Ks.
Bonifacy życząc nam silnej i wytrwałej wiary
, uczciliśmy  także relikwie św. Antoniego ,
które podawał nam Ks. Mieszko.
Zwiedzamy pomieszczenia klasztorne w któ-
rych Kardynał Wyszyński był uwięziony, tyle
cierpiał i tak dużo modlił się - także za swoich
prześladowców.
Serdecznie żegnani wyruszmy w dalszą pod-
róż. Wjeżdżamy do Lidzbarka Warmińskigo.
Tam zwiedzamy XIV wieczny gotycki zamek,
rezydencję Biskupów warmińskich. Było to
także miejsce pobytu Mikołaja Koperni-
ka.Ostatnim rezydentem był bp. Ignacy Kra-
siski – pisarz. Na zamku prócz licznych kom-
nat i zabytków oglądamy także wystawę ikon.
Przed nami Gietrzwałd. Ksiądz Mieszko za-
poznaje nas z historią tego świętego miejsca.
 W całej Polsce Gietrzwałd znany jest jako
miejsce objawień Matki Bożej, zatwierdzo-
nych przez Kościół .

Matka Boża ukazała się na drzewie Justynce
Szafryńskij w przeddzień przyjęcia przez nią
pierwszej Komunii św.Łaskę widzenia Najświęt-
szej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej miała
także jej koleżanka Barbara Samulowska,której
M. Boża wskazała drogę życia zakonnego. ob-
jawienia trwały do 8 września.Matka Boża pro-
siła dzieci aby odmawiali Różaniec, obiecała
uzdrowienia chorych a także poleciła aby w
miejscu objawień została wybudowana kapli-
ca.W swoich objawieniach Matka Boża pod-
kreśliła rangę mszy św., która jak sama powie-
działa jest ważniejsza od modlitwy różańco-
wej.W gotyckim kościele najstarszym zabytkiem
jest rzeźba drewniana Pieta, którą czczono jesz-
cze przed umieszczeniem w nim Cudownego
Obrazu M.B. Gietrzwałdzkiej.Obraz ten został
koronowany przez Prymasa Polski kard. Wyszyń-
skiego w 1976r. Przy udziale kard. K. Wojtyły.
W Sanktuarium mamy czas na osobistą modli-
twę przed Cudownym Obrazem. Matce Bożej w
cichej modlitwie zawierzamy wszystkie swoje ra-
dości i troski. Miejsce to słynie z cudownych
uzdrowień, które zdarzają się także współcze-
śnie. Opodal Sanktuarium znajduje się Cudow-
ne źródełko, tam czerpiemy wodę dla chorych,
którzy nie mogli tu przybyć.
Czas nagli. Wyruszamy w drogę powrotną. Za-
trzymujemy się na krótki czas na polach grun-
waldzkich gdzie 15 VII 1410 roku wojska pol-
sko-litewskie pokonały potęgę krzyżacką. Zwy-
cięstwo Władysława Jagiełły miało istotne zna-
czenie dla Polski.
Żegnamy piękną Ziemię Warmińsko-Mazurską.
W autokarze modlimy się- pamiętając o prośbie
Matki Bożej odmawiamy Różaniec. Dziękujemy
Bożej Opatrzności że przywiodła nas na te Świę-
te Miejsca,dziękujemy za doznanie bliskości
Boga i  Jego Najświętszej Matki , za wszystkie
przeżycia na tej pielgrzymce. Modlimy się o
szczęśliwy powrót do Wadowic.
Księdzu Mieszkowi dziękujemy za podjęcie tru-
du pielgrzymowania i polecamy go opiece Matki
Najświętszej.
Bóg zapłać.     Anna Brańka


