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Rok 2018 to dla Sanktuarium Matki Bożej 
w Świętej Lipce czas kilku istotnych rocznic, 
spośród których na pierwszy plan wysuwa 
się 50. rocznica koronacji cudownego obrazu 
Matki Bożej Świętolipskiej, której w niedzie-
lę 11. 08. 1968 r. dokonał Prymas Tysiąclecia 
Stefan kardynał Wyszyński, a współkoronato-
rami byli ówczesny Metropolita Krakowski ks. 
kardynał Karol Wojtyła oraz ówczesny biskup 
warmiński Józef Drzazga. Innymi ważnymi 
rocznicami są:

• 400. rocznica oddania Świętej Lipki 
pod opiekę króla polskiego i jego następców  
(27.03.1618),

• 330. rocznica rozpoczęcia budowy 
świątyni (16.03.1688 r.),

• 325. rocznica konsekracji kościoła  
(15.08.1693). Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny,

• 125. rocznica ukończenia szkoły mu-
zycznej przez Feliksa Nowowiejskiego  
(29.07.1893),

• 60. rocznica przybycia do Świętej 
Lipki ks. biskupa nominata Karola Wojtyły  
(24. 08.1958),

• 35. rocznica nadania kościołowi tytułu 
bazyliki mniejszej (24. 02. 1983).

Wszystkie te rocznice sprawiły, że rok 
2018 jest przeżywany w naszym Sanktuarium 
jako Rok Jubileuszowy, w którym odbywa się 
szereg istotnych uroczystości i innych wyda-
rzeń. O niektórych spośród nich piszemy po-
niżej.

ŚWIĘTOLIPSKIE SYMPOZJUM
W sobotę 17. 03. 2018  r. w Domu Piel-

grzyma przy Sanktuarium w Świętej Lipce 
odbyło się, w 10 lat po poprzednim, sym-
pozjum popularnonaukowe „Święta Lip-
ka - perła na pograniczu ziem, kultur i wy-
znań”. Szczegółowe tematy były omawiane 
w porządku mniej więcej chronologicznym. 
Podczas sesji przedpołudniowej o związkach 
wierzeń Prusów z początkami kultu Matki 
Bożej w Świętej Lipce i innych ośrodkach kul-
tu na dawnych ziemiach pruskich opowiadał 
dr Seweryn Szczepański. Dr Arkadiusz Ko-

perkiewicz (od lat prowadzący wykopaliska 
archeologiczne na jedynym okrytym do tej 
pory chrześcijańskim cmentarzysku Prusów, 
znajdującym się w Bezławkach) przybliżył te-
mat „Pierwsi chrześcijanie w okolicach Świę-
tej Lipki w świetle badań archeologicznych 
najstarszych cmentarzysk średniowiecz-
nych”. O Krzyżakach u początków Świętej 
Lipki (do 1525 r.) mówił dr hab. Jan Gan-
cewski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego. Mgr Robert Klimek przybliżył 
temat „Święta Lipka – średniowieczne sank-
tuarium na granicy Warmii biskupiej”, a dr 
hab. Dariusz Makiłła - skoncentrował się na 
uwagach prawno-ustrojowych dotyczących 
Warmii (1466-1772) i Prus Książęcych (1525-
1657/1702). Ostatnich zagadnieniem przed-
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południowym była Święta Lipka w okresie 
rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego 
(1633-1643). Ten temat omówiła dr hab. Ire-
na Makarczyk.

Sesję popołudniową rozpoczął prof. dr 
hab. Stanisław Achremczyk, koncentru-
jąc się na zagadnieniu „Święta Lipka pod 
opieką królów polskich”. Po nim dr Edgar 
Sukiennik opowiedział o mazowszanach w 
sanktuarium świętolipskim w XVII i XVIII w. 
Natomiast ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko 
mówił o społeczności świętolipskiej w XVIII 
w. na podstawie ksiąg metrykalnych. Trady-
cje ekumeniczne Świętej Lipki przybliżył dr 
hab. Janusz Hochleitner, profesor Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego. Refleksje 
na temat „Krużganki odpustowe w Świętej 
Lipce: proweniencje, analogie, problemy 
konserwatorskie” snuła dr Eliza Buszko, au-
torka pracy doktorskiej poświęconej tej te-
matyce. O przydrożnych figurach Maryjnych 
w Świętej Lipce i okolicy mówił dr Stanisław 
Kuprjaniuk. Dopełnieniem sympozjum była 
„Więź Feliksa Nowowiejskiego ze Świętą 
Lipką”. Prelegentka - mgr Bogna Nowowiej-
ska, wnuczka Feliksa Nowowiejskiego, nie 
mogła przybyć na sympozjum, ale przesłała 
tekst swego wystąpienia, które miejmy na-
dzieję wkrótce zostanie opublikowane  wraz  
z wszystkimi pozostałymi referatami z sym-
pozjum. 

Sympozjum cieszyło się wielkim zainte-
resowaniem. Referatów  wysłuchała oko-
ło 150-osobowa grupa zainteresowanych, 
głównie przewodników turystycznych, na-
uczycieli historii, parafian i sympatyków 
naszego Sanktuarium, zainteresowanych 
historią naszej małej Ojczyzny i jezuitów po-
sługujących w Świętej Lipce. Mamy nadzie-
ję, że z podobnym zainteresowaniem spotka 
się publikacja zawierająca teksty wszystkich 
wymienionych powyżej oraz kilku innych 
referatów, m. in. o historii miejscowości 
wchodzących w skład świętolipskiej parafii, 
autorstwa Tadeusza Korowaja, o malowi-
dłach wotywnych w świętolipskiej bazylice, 
autorstwa Roberta Połubińskiego, oraz o 
ikonografii wnętrza, autorstwa ks. dr Alek-
sandra Jacyniaka SJ, na wygłoszenie których 
zabrakło czasu. 

Ks. Aleksander Jacyniak SJ

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW 
Z ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 
Sanktuarium Świętolipskie gościło w 

pierwszy czwartek kwietnia 2018 r. matu-
rzystów z terenu Archidiecezji Warmińskiej, 
którzy pielgrzymowali tu, aby powierzyć 
najbliższy czas Matce Bożej. Spotkanie roz-
począł koncert organowy, po którym świa-
dectwo złożył Bartek Krakowiak. Wywarło 
ono ogromne wrażenie. Opowiadał o swo-
im dzieciństwie pełnym przemocy, kiedy  
w ogóle nie doświadczał miłości i akcepta-
cji, a także o późniejszym nawróceniu i po-
nownym odejściu od Boga. „Kiedy chciałem 
popełnić samobójstwo, Jezus upomniał się  
o mnie. Poszedłem na pieszo z Warszawy do 
Medjugorie, bez pieniędzy, śpiąc w rowach. 
Zaufałem Bogu. Szedłem dwa miesiące. Cała 
moja podróż była jednym wielkim nawróce-
niem. Od tego momentu jestem prawdziwie 
szczęśliwym człowiekiem” - mówił.

Po modlitwie różańcowej celebrowano 
Eucharystię, której przewodniczył rektor 
WSD „Hosianum” ks. Hubert Tryk. Homilię 
wygłosił o. Aleksander Jacyniak SJ. Po Mszy 
św. był czas na wspólny posiłek przy ognisku.

– Czas wyborów drogi życiowej jest nie-
zwykle ważny i budzi w każdym naturalny lęk, 
co robić dalej, którą drogą wejść w dorosłe 
życie. Jeden z biblistów wyliczył, że słowa 
„nie lękaj się” są wymienione w Piśmie Świę-
tym 365 razy, czyli tyle, ile jest dni w roku. 
Ta nauka powinna dziś dotknąć tych młodych 
serc, żeby się nie lękać – zauważył ks. Rado-
sław Czerwiński.

– Wizyta u Matki Bożej Świętolipskiej to 
dobry początek, aby z Maryją zacząć wcho-
dzenie w dojrzałość. Dziś mamy możliwość 
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razem we wspólnocie łączyć się w modlitwie 
w tych intencjach. To ubogaca każdego – 
mówi ks. Paweł Szumowski z Bartoszyc.

Maturzyści w liczbie kilkuset osób przyje-
chali z wielu miast archidiecezji. – W Świętej 
Lipce jestem pierwszy raz. Piękne miejsce – 
podkreśla Aleksandra z Rozóg. – Takie spo-
tkania są ważne, by umocnić naszą wiarę nie 
tylko w to, że zdamy maturę. Pragniemy, by 
Bóg i Maryja wspierali nas w tych ważnych 
dniach – dodaje.

ŚWIĘTOLIPSKIE SANKTUARIUM 
POMNIKIEM HISTORII

W piątek 20. 04. 2018 r. Prezydent Rze-
czypospolitej Andrzej Duda wpisał na listę 
Pomników Historii 10 kolejnych obiektów  
i terenów zabytkowych, a wśród nich nasze 
Sanktuarium w Świętej Lipce. Rozporządze-
nie uznające nasze Sanktuarium (bazylikę, 
okalające je krużganki i dom zakonny) za 
Pomnik Historii odebrał w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie z rąk Prezydenta RP 
kustosz Świętolipskiego Sanktuarium ks. 
Aleksander Jacyniak SJ. W rozporządzeniu 

uznającym nasze Sanktuarium za Pomnik 
Historii doprecyzowano: „Celem ochrony 
pomnika historii (…) jest zachowanie, ze 
względu na wartości historyczne, artystycz-
ne, naukowe, niematerialne, integralność  
i autentyczność substancji, wyjątkowej klasy 
barokowego zespołu sakralnego, będące-
go najstarszym ośrodkiem kultu maryjnego 
w północnej Polsce, ostoi wiary katolickiej  

i kultury polskiej w granicach historycznych 
Mazur.

W uzasadnieniu tej decyzji napisano: 
„Sanktuarium pielgrzymkowe w Świętej 
Lipce jest obiektem o szczególnych warto-
ściach dla kultury polskiej oraz dla historii  
i kształtowania tożsamości Warmii. Substan-
cja materialna, jak i dziedzictwo niematerial-
ne, oparte na żywej do dziś funkcji religijnej, 
są interesującym świadectwem przenikania 
się procesów historycznych, społecznych, 
religijnych i kulturowych, związanych szcze-
gólnie z długotrwałym usytuowaniem wsi 
na pograniczu konfesyjnym Warmii i Prus 
Książęcych”.

Natomiast po opisie historii tego miejsca 
dodano: „Wpisane umiejętnie w krajobraz 
sanktuarium pielgrzymkowe w Świętej Lip-
ce prezentuje wysoki poziom artystyczny  
i wyróżnia się integralnością oraz autenty-
zmem substancji zabytkowej. Wybór form 
kompozycji przestrzennej, architektury  
i dekoracji jest zgodny z barokową zasadą 
holistycznego kształtowania bogatego pla-
stycznie dzieła sztuki. Formy kościoła oraz 
krużganków wykazują jednorodność stylo-
wą architektury barokowej, czytelną w uroz-
maiconej kompozycji brył, akcentowaniu 
osiowości i fasadowości zarówno kościoła, 
jak i krużganków, w urozmaiconej dekoracji 
rzeźbiarskiej, podziałach i detalu architekto-
nicznym elewacji. Całościowe dzieło sztuki, 
jakie współtworzy wystrój i wyposażenie ko-
ścioła i krużganków, rozwija bogaty i wielo-
wątkowy program ikonograficzny związany 
z tematami dogmatycznymi, chrystologicz-
nymi, maryjnymi, jezuickimi, alegorycznymi, 
lokalnymi (seria wizerunków cudownych 
uzdrowień doznanych za wstawiennictwem 
Matki Boskiej czczonej w Świętej Lipce). 
Formy barokowe, choć uproszczone stosow-
nie do rangi i funkcji, ma również budynek 
klasztorny przylegający do południowego 
ramienia krużganków.

Kompleks pielgrzymkowy w Świętej Lip-
ce, w zachowanej do dziś formie – kościół 
otoczony krużgankami z narożnymi kapli-
cami – jest jedynym tego typu założeniem 
jezuickim w Polsce. Jego wartość podkreśla 
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fakt, że stał się pierwowzorem dla grupy 
barokowych sanktuariów warmińskich: w 
Stoczku Klasztornym, w Krośnie, w Głotowie, 
w Międzylesiu. Ta tradycja była na Warmii 
żywotna jeszcze w XIX w. (krużganki wokół 
kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Chwalęcinie). Świętolipski trójkondygnacyj-
ny architektoniczny ołtarz główny stanowił z 
kolei punkt wyjścia do rozwoju barokowych 
form ołtarzowych na Warmii”.

Przy tej okazji Prezydent podziękował 
także „za opiekę nad tą piękną, zabytkową 
substancją, nad tymi wielkimi świadectwa-
mi naszej historii, nad tymi wielkimi świa-
dectwami naszych dziejów”. W uroczystości 
wzięli udział m. in. wicepremier, minister 
kultury prof. Piotr Gliński, wiceministrowie 
kultury: Jarosław Sellin i Magdalena Gawin, 
przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków 
prof. Bogumiła Rouba, p.o. dyrektora Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skal-
dawski, a z naszego regionu ks. abp Józef 
Górzyński – Metropolita Warmiński, Gustaw 
Marek Brzezin – Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Dariusz Barton 
– Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków, Ks. Marek Jodkowski – 
Archidiecezjalny Konserwator Zabytków, Ma-
rek Janiszewski – Burmistrz Miasta i Gminy 
Reszel (na terenie której znajduje się Święta 
Lipka), natomiast z osób związanych ze Świę-

tolipskim Sanktuarium o. Prowincjał Tomasz 
Ortmann SJ, o. Edmund Lenz SJ i Wiesław 
Kulisz SJ – byli kustosze Sanktuarium Matki 
Bożej w Świętej Lipce, s. Małgorzata Arkadia 
Napiórkowska - była Prezes Zarządu Funda-
cji Sanktuarium Świętolipskiego i były koor-
dynator projektów dotyczących renowacji 
Sanktuarium Świętolipskiego, obecna Dyrek-
tor Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku i 
Małgorzata Stępień – obecna Prezes Zarządu 
Fundacji Sanktuarium Świętolipskiego i ko-
ordynator projektów dotyczących renowacji 
Sanktuarium Świętolipskiego. 

Tytuł Pomnika Historii otrzymują wyjąt-
kowe obiekty i tereny o najwyższych w skali 
kraju wartościach historycznych, architek-
tonicznych, artystycznych i naukowych. Jest 
to najwyższa forma wyróżnienia terenu lub 
obiektu zabytkowego, jakim dysponuje Pań-
stwo Polskie. Nasze Sanktuarium zostało 
dołączone do elitarnej grupy kilkudziesięciu 
najbardziej cennych obiektów i terenów za-
bytkowych w Polsce. Tak wielkie wyróżnienie 
stanowi docenienie wysiłku naszych współ-
braci zakonnych – jezuitów, którzy przed wie-
kami je budowali oraz tych wszystkich, którzy 
zwłaszcza w okresie powojennym troszczyli 
się o przywrócenie mu pierwotnego piękna. 
Im wszystkim pragniemy wyrazić ogromną 
wdzięczność.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ
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BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY 
Z DEKANATU KETRZYN

Wydawało się, że do przeszłości należy 
grupowe udzielanie sakramentu bierzmo-
wania w naszej świętolipskiej świątyni dla 
grup liczących ponad stu kandydatów. Je-
dynie dwie pierwsze powojenne tego typu 
posługi (w 1947 r. i w 1955 r.) zgromadziły za 
każdym razem ponad 500-osobową grupę 
bierzmowanych. Dwukrotnie były to grupy 
liczące ponad 200 bierzmowanych (w 1957 r. 
i w 1971 r) i trzykrotnie ponad 100 bierzmo-
wanych (w 1959 r., w 1962 r. i w 1974 r., 
kiedy to sakrament ten przyjął niżej podpi-
sany). W latach 1977-2016 szesnastokrot-
nie grupowo udzielano tego sakramentu, a 
kandydatów do niego było od 21 (w 2016 r.) 
do 97 (w 1979 r.). Gdy wobec kurczących się 
liczbowo grup kandydatów do bierzmowa-
nia, udzielanego w cyklu dwuletnim, zapy-
tałem Metropolitę Warmińskiego ks. Abpa 
Józefa Górzyńskiego, co robić na przyszłość, 
czy organizować bierzmowanie nie raz na 
dwa, ale trzy lata, czy też łączyć kandyda-
tów do bierzmowania z kilku okolicznych 
parafii, zasugerował to drugie rozwiązanie. 
Na jego realizację nie trzeba było długo cze-
kać. Przeżywany przez nasze Sanktuarium 
obecny rok jubileuszowy stał się doskonałą 
okazją do zorganizowania właśnie w nim w 
sobotę 21 kwietnia br. o 18.00 sakramentu 
bierzmowania dla kandydatów z 4 parafii. 
Kandydaci przygotowywali się do bierzmo-
wania podczas lekcji religii w szkołach oraz 
w ramach katechez w parafiach. Najliczniej-
szą grupą byli kandydaci z Parafii św. Jerzego 
w Kętrzynie. Na drugim miejscu uplasowała 
się Parafia św. Jacka w Kętrzynie, na kolej-
nych chętni z naszej parafii i z Parafii Matki 
Bożej Królowej Polski w Garbnie. W sumie 
tego dnia sakrament bierzmowania przyjęło 
169 młodych. Liturgii przewodniczył i kaza-
nie wygłosił Metropolita Warmiński Ks. Abp 
Józef Górzyński. W liturgię włączyli się księ-
ża proboszczowie i katecheci z ww. parafii. 
Wszyscy bierzmowani otrzymali m. in. opra-
wioną kopię cudownego wizerunku Matki 
Bożej Świętolipskiej z podpisem „Bierzmo-

wanie – Święta Lipka 2018”. W następnym 
roku takie grupowe bierzmowanie odbędzie 
się w Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie, która 
będzie przeżywać 660-lecie swego istnienia.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ

PIELGRZYMKA 
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Siedem dni, które nami wstrząsnęły

Ziemię Świętą nawiedziliśmy w 50-oso-
bowej grupie  pielgrzymiej w dniach 26.04- 
3.05.2018. Obecne państwo Izrael, zajmu-
jące małą powierzchnię 25 124 km2, leży na 
swoich dawnych terenach, na wschodnim 
wybrzeżu Morza Śródziemnego. Niepodle-
głość uzyskało 14.05.1948 r. Ma więc 70 lat. 
Stolicą było portowe miasto Tel Aviv, obec-
nie aspiruje do tego zaszczytu Jerozolima. 
Wyjazd o. Aleksander Jacyniak zaplanował 
jeszcze w grudniu 2016 r. Autokar kętrzyń-
skiej Arriwy odtransportował uczestni-
ków pielgrzymki do Lublina, skąd samolot 
LOT- u dokończył dzieła w porcie lotniczym  
Tel Aviv. Bez większego zmęczenia i po nie-
skomplikowanych procedurach granicznych 
wygodnym autokarem rozpoczęliśmy trasę 
zwiedzania. Nie było gorąco. Widoki piasko-
wego koloru wzgórz z niedużymi w dolinach 
oazami zielonych nasadzeń cytrusowych, w 
tym dominujących palm, napełniały nasze 
źrenice ciekawym doznaniem.

Zwiedzanie jest ucztą dla ducha, w 
moim przypadku nieco leciwego. Zagapio-
na przeważnie wlokłam się „w ogonie”, co w 
zatłoczonych, wąskich uliczkach ogromnych 
bazarów groziło zagubieniem. Raz to mi się 
zdarzyło, czego „wrogowi nie życzę”.

Z portu lotniczego dotarliśmy do rzym-
skiej Cezarei Nadmorskiej. W czasach pro-
cesu nad Jezusem mieszkał tam w rzym-
skim garnizonie namiestnik Judei Poncjusz 
Piłat z atrakcyjną małżonką. Pochodził z 
Hiszpanów, dlatego gorliwie służył Rzymo-
wi. Na wzgórzu Moria w pobliżu świątyni 
Heroda wytworny pałac Antonia służył na 
pobyt podczas ważnych wydarzeń. W Ceza-
rei było spokojniej… W mgnieniu oka zrzu-
ciliśmy nasze sandały, by zanurzyć umęczo-
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ne stopy w mocno zasolonej wodzie Morza 
Śródziemnego. Niektórzy uwieczniali swoje 
oblicza na tle smutnego akweduktu – pa-
miętającego świetności z I w. p. n. e.

Tuż w pobliżu Góra Karmel (mało do góry 
podobna). W kościele ołtarz Matki Bożej 
Szkaplerznej (znanej mi z Miadzioła na tere-
nie obecnej Białorusi). I prorok Eliasz siedzi 
tam w grocie. W bocznej przybudowanej 
kaplicy odbyła się nasza pierwsza Msza św., 
którą celebruje o. Aleksander. Ofiary z ko-
szyczka rekwiruje miejscowy kościół.

Na spoczynek nocny stanęliśmy w mie-
ście Tyberiada, które zbudowano dla Tybe-
riusza. To cesarz rzymski – pasierb cesarza 
Augusta, którego jedyną córką była pięk-
na Julia. U podnóża Tyberiady Jezioro Ga-
lilejskie czyli Tyberiadzkie lub Genezaret, 
a samo miasto leżące na górze czarująco  
w nocy oświetlone.

Z trzech prowincji – Galilea, Samaria, 
Judea – Chrystus Pan w Galilei mieszkał w 
Nazarecie, cudu dokonał w Kanie, chleb 
rozmnożył w miejscowości Tabhga, a Ma-
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ria przybyła z Magdali. Wybór Apostołów 
Piotra i Andrzeja, cuda i nauki Jezusa miały 
miejsce nad brzegami Jeziora Galilejskiego, 
po którym nasza 50-osobowa grupa odby-
ła godzinny rejs statkiem, po czym w barze 
przyjęła poczęstunek w postaci ogromnej 
ryby. Nie mieściła się ona na talerzu. Su-
rówki i daktyle znikały szybko.

W Kafarnaum „dobrze” zachowane fun-
damenty domu św. Piotra. Tu Jezus uzdro-
wił teściową Piotra. Wspaniałe kolumny 
(doryckie – z liśćmi akantu na kapitelach), 
solidne mocne ściany – to resztki synagogi, 
do której uczęszczał nasz Zbawiciel. Góra 
Tabor w albumie wygląda, jak wyrośnięty 
bochen chleba. Arabowie ścięli jej szczyto-
wą część, by zbudować twierdzę. Nie przy-
dało się to im na długo. Bazylika Przemie-
nienia Pańskiego piękna, z tarasu widoki na 
pola pobliskiego kibucu, czyli sowchozu. Z 
mądrej oszczędności podlewanie roślin od-
bywa się kropelkowo, bo wirowe rozprasza 
cenną wodę. Busiki wiozły nas na górę, na 
którą pieszo wszedł Pan Jezus z uczniami. 
Tu ujrzeli Boże oblicze w bieli: uduchowio-
ne, przemienione.

Miasto Betlejem, gdzie spaliśmy 4 noce, 
obecnie w gestii Autonomii Palestyńskiej. 
Trudno określić jego plan, a budujących 
się domów bez liku. Wszystko jednostajnie 
wygląda, ogromne i z jasnego budulca. Do 
Jerozolimy 8 km. Wieczernik (znany z pięk-
nego obrazu Leonarda da Vinci) przebudo-
wali Arabowie, wnosząc 4 mauretańskie ko-
lumny  wedle własnej fantazji. W synagodze 
poniżej grób króla Dawida. Panowie wcho-
dzili na prawo, my (kobiety) na lewo. Potem 
nawiedzamy  kościół Zaśnięcia Matki Bożej.

Góra Oliwna w Jerozolimie też mało do 
góry podobna. Wszystko ścięte, złagodzone, 
tylko ogromne pnie paru drzew oliwnych są 
potomkami tych drzew oliwnych, które były 
świadkami agonii Jezusa w Ogrójcu. Miasto 
Betfage znajduje się obecnie w Jerozolimie. 
Stąd Chrystus na osiołku wjechał do miasta 
w Niedzielę Palmową.

Wzruszająca Bazylika Grobu Pańskiego, 
którą zbudował na prośbę św. Heleny jej syn 
cesarz Konstantyn Wielki w IV w. Zburzona 

przez najeźdźców, odbudowana w XVIII w. 
Grób Pana Jezusa w jej centrum. Ogromne 
tłumy, po dwu godzinach czekania w kolej-
ce wchodzą pojedynczo na 1 minutę. Ka-
mienna, chyba marmurowa ława – miejsce 
złożenia ciała - do ucałowania.

 Wcześniej nawiedzoną przez nas Bazy-
likę Narodzenia w Betlejem zapamiętałam 
z mocnego rąbnięcia głową o belkę nad 
wejściem wielkości naszej szyby okiennej. 
Za późno zrealizowałam przestrogę o uchy-
lenie czoła. Też tłumy i też sekunda na uca-
łowanie gwiazdy nad „żłóbkiem”. Ledwo 
uklękłam, a wstanie nieco się przedłużyło. 
W czasie wolnym weszłam tam po raz drugi 
od strony wyjścia. Pilnujący Żydzi grzecznie 
mnie wpuścili. Usłyszałam ripostę: „Zlito-
wali się nad staruszką...”. Grób Pana Jezusa 
też odwiedziłam raz jeszcze w samotności, 
bez pośpiechu poświęciłam różańce. 

Ściana płaczu – resztka muru otaczają-
cego świątynię Heroda - gromadzi rzesze 
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pragnących kontaktu z Panem Bogiem. Kar-
teluszki z prośbami nie mają dość szczeli-
nek, a płacz jakoś nie nadchodził. Błądząc 
w ostatnim dniu pobytu dobrnęłam, by w 
cieniu, na krzesełku plastikowym skonsu-
mować kanapkę z chleba i chałwy. To się 
podkradało w restauracji hotelowej rano 
lub wieczorem. Domowe zapasy nie grze-
szyły smakowitością. 

Oprócz wielu kościołów, bazylik i gór 
godzi się wspomnieć o wodzie. Ta w rzece 

Jordan: zimna, szmaragdowa, kryjąca śliskie 
kamienie. Ale w miejscu chrztu Chrystusa z 
rąk Jana Chrzciciela nic ze szmaragdu. Wy-
gląda jak gęsta kawa z mlekiem w małym 
bajorku. Nasz kapelan o. Aleksander ubrany 
w albę dokonywał odnowy chrztu św.: pole-
wał głowy z pięknego naczynka – muszelki. 
Mnie trafiło mało tej wody. Nieusatysfak-
cjonowana z małości wrażeń wskoczyłam 
do tej wody, co jak kawa, przy barierce. Led-
wo podskoczyłam kilka razy, a tu oburzenie 
oczekujących w kolejce. „Być nad Jordanem 
i się nie zanurzyć..” – nie do pomyślenia.

Morze Martwe (o długości około 76 km, 
szerokości 17 km i głębokości 40 m) 400 m 
poniżej poziomu Morza Śródziemnego też 
niby szmaragdowe, ale nie daj Boże narazić 
oczęta, jamę ustną, czy rany na ciele. Ojciec 

Aleksander spokojnie stąpał jak żuraw, aż 
dalej się położył … i spokojnie na tej niby 
wodzie długo sobie leżał, czuwając jednak, 
by na niej nie zasnąć. Reszta towarzystwa 
smarowała się błotem. Czarni… wyglą-
dali jak z innej planety. Śliskie kamienie, 
muł, zdopingowały mnie do wykorzystania 
ustronnego miejsca znowu przy barierce. 
O podskokach nie było mowy. Odczułam 
jednak poprawę w moim wyglądzie… po tej 
błotnej kosmetyce. Odchodząc w godzinie 

zapadającego zmroku z nostalgią dostrze-
głam czystość lazuru. Morze Martwe wy-
piękniało (jak my…).

 I oto dzisiaj przywołując piękne wspo-
mnienia, twierdzę: „Pojechaliśmy, zoba-
czyliśmy, o. Aleksander Jacyniak zorganizo-
wał, a Bóg dopomógł”. Piękno, jak miłość, 
nie jedno ma imię: modlitwa różańcowa w 
autokarze, codzienne  Msze święte – (naj-
głębszych przeżyć dostarczyła  ta na Pustyni 
Judzkiej), pogodne oblicze opiekuna i jego 
troska o 50 owieczek. Wręczony kwiat – 
czyli palmę pierwszeństwa, jak to określiła 
wyróżniona Bronisława Rutkowska, roz-
wiał niepewności wiekowe co do jej osoby. 
Odtąd słyszałam „Ja tyle nie przeżyję…”. 
„Mała bieda” – odpowiadałam. Pan An-
drzej – przewodnik z Wrocławia wspaniały, 
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oczytany, gadający. W czasach studenckich 
pokrętnie mówiliśmy „wszystko płynie”- jak 
powiedział „Panta Rhei”. I nasze życie… pły-
nące ucieka... Ale... jakaś wycieczka – piel-
grzymka jeszcze by się przydała. Może ła-
skawy Bóg dokona cudu i da nam tę szansę.

Bronisława Rutkowska

WARSZTATY LITURGICZNO-MUZYCZNE

W dniach 2-6 maja 2018 r. już po raz 
6. odbyły się w Świętej Lipce Warsztaty 
Liturgiczno-Muzyczne. Wzięło w nich 
udział 150 osób z całej Polski. Historia 
tego typu warsztatów w Świętej Lipce się-
ga 2013 r. Z roku na rok przybywa na nie 
coraz więcej chórzystów i instrumentali-
stów nie tylko z regionu, ale z całej Polski. 
Mają one na celu pobudzanie świadomo-
ści, pogłębianie umiejętności, naukę pie-
śni oraz zwrócenie uwagi osobom posłu-

gującym w chórach i scholach, jak ważna 
jest treść utworów wykorzystywanych w 
liturgii. Każde kolejne spotkanie warsz-
tatowe pozwala pogłębić przekonanie, 
że muzyka i śpiew to istotne sposoby na 
przekazywanie treści naszej wiary. W 
tym czasie podejmowana jest praca nad 
warsztatem wokalnym i instrumental-
nym. Oprócz wielu godzin prób, w pro-
gram warsztatów wpisana jest codzienna 
jutrznia, Eucharystia, Koronka do Bożego 
Miłosierdzia, różaniec oraz adoracja Naj-
świętszego Sakramentu.
– W tym roku temat, nad którym pracu-
jemy, to „Duch, który umacnia miłość”. 

Zależy nam na tym, by oprócz warstwy 
muzycznej uczestnicy mieli możliwość 
doświadczenia tego, że Duch Święty nas 
przemienia – chcemy, żeby mieli okazję 
przez muzykę, śpiew, wspólnotę, modli-
twę doświadczyć obecności żywego Pana 
Jezusa – tłumaczy Justyna Kliszewicz, ko-
ordynatorka warsztatów.

W tym roku warsztaty prowadzili Pa-
weł Bębenek, Hubert Kowalski, Leopold 
Twardowski, s. Dolores Nowak PDDM 
oraz ks. Grzegorz Mączka. – Pracujemy 
nad utworami, które potem wykorzysta-
my w liturgii – są to często opracowania 
utworów tradycyjnych, ale są również 
nowe utwory, na tyle proste, że uczest-
nicy mogą je potem wdrożyć w swoich 
scholach czy chórach. To pokazuje też 
innym, że muzyka w Kościele może być 
piękna i dawać wspaniałe doświadcze-
nie: muzyka w liturgii to dźwięki i słowa, 
które te utwory ze sobą niosą i powodują, 
że w sercach ludzi coś się zmienia i do-
świadczają Pana Boga – podkreśla J. Kli-
szewicz.
– Dzielę się tym, co mi Pan Bóg dał, ja to 
otrzymałem darmo i moją radością jest 
przekazywanie tego innym – zaznacza 
Leopold Twardowski. Dodaje, że muzyka 
jest na cześć i chwałę Boga.
– Każdy muzyk pragnie uwielbienia Boga 
– wierzący czy niewierzący. Jest w nas 
taka potrzeba, żeby zagrać Mistrzowi mi-
strzów, żeby wylać przed Nim swoją du-
szę, żeby On nas posłuchał. My po prostu 
gramy Panu – podkreśla L. Twardowski.

Warsztaty zakończyły się w niedzielę 
6 maja 2018 roku uroczystą Eucharystią 
o godzinie 11.00 w Bazylice Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

ROZWAŻANIA NA NABOŻEŃSTWA 
MAJOWE I NIE TYLKO

 
Tegoroczne rocznice dotyczące Święto-

lipskiego Sanktuarium stały się okazją do 
ponownego wydania drukiem książki o. Sta-
nisława Szymańskiego SJ o Matce Boskiej 
Świętolipskiej. Przygotował on ją jako rozwa-
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żania majowe przed uroczystością koronacji 
obrazu w roku 1968. Po upływie półwiecza, 
przekazywane w formie poprawionej i uzu-
pełnionej, są dla uczestników koronacji przy-
pomnieniem dawnych przeżyć, a dla wszyst-
kich — przygotowaniem do spotkania z 
Matką Bożą w Jej cudownym wizerunku pod-
czas pielgrzymowania do Jej świętolipskiego 
sanktuarium w ramach różnych uroczystości 
związanych np. z tymi rocznicami i jubileusza-
mi.

Jest to książka, która — zapoznając z hi-
storią tego sanktuarium — daje zarazem 
możliwość duchowych przeżyć i pogłębienia 
pobożności Maryjnej. Rozważania te były 
odczytywane podczas tegorocznych nabo-
żeństw majowych w kościołach i kaplicach 
Archidiecezji Warmińskiej oraz w kościołach 
w Polsce, w których posługują jezuici. Oprócz 
31 rozważań na każdy dzień maja, licząca 107 
stron publikacja, zawiera także modlitwę do 
Matki Bożej Świętolipskiej i kalendarium te-
gorocznych świętolipskich wydarzeń i uroczy-
stości jubileuszowych.

OFIAROWANIE 
FLAGI PAŃSTWOWEJ 

NASZEMU SANKTUARIUM 
PRZEZ PREZYDENTA RP

W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
dnia 2 maja br. Prezydent Rzeczypospoli-
tej Andrzej Duda wręczył naszemu Sank-
tuarium jako jedynej świątyni w Polsce, na 
dziedzińcu przed Pałacem Prezydenckim w 
Warszawie, biało-czerwoną flagę państwo-
wą. W liście do niej dołączonej napisał, iż 
jest ona „symbolem polskiej wspólnoty. 
Jest znakiem, w którym wyraża się nasza 
tożsamość, kultura, wielowiekowa historia. 
Patriotyczna więź pod biało-czerwonymi 
barwami łączy nas zawsze i wszędzie. W 
sposób szczególny odczuwamy ją właśnie 
teraz, w roku doniosłego jubileuszu – w 
setną rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości.

To chwila, w której ogarniamy myślą 
dziedzictwo naszych dziejów, a także pa-
trzymy w przyszłość. Przez stulecia biel  
i czerwień towarzyszyły Polakom podczas 

najważniejszych wydarzeń. Przepasani szar-
fami o tych kolorach nasi przodkowie wita-
li uchwalenie Konstytucji 3 maja. Podczas 
zmagań z zaborcami i licznych insurekcji biel 
i czerwień wyrażały wolnościowe dążenia 
narodu polskiego. Dumnie łopotały polskie 
flagi państwowe oraz wojskowe sztandary 
w pamiętnym roku 1918, gdy Rzeczpospo-
lita odrodziła się do niepodległego bytu. 
Wszystkie nasze nieugięte walki w obronie 
suwerenności, podmiotowości i godności 
narodu, wszystkie nasze zwycięstwa, osią-
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gnięcia i nadzieje naznaczone są biało-czer-
wonymi barwami. Dzień Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej jest tego pięknym, wymownym 
wyrazem.

Uświadamiamy sobie wyjątkowo moc-
no, że jesteśmy wielką wspólnotą, która 
obejmuje indywidualne losy każdego z nas, 
daje nam poczucie przynależności i ducho-
wej siły. Rozciąga się przez pokolenia, jed-
noczy ponad wszelkimi podziałami różne 
środowiska, skupia miliony Polaków w kraju 
i w polonijnych społecznościach na wielu 
kontynentach. Świętujemy polskość, do 
której jesteśmy włączeni i którą współtwo-
rzymy”.

Swe przesłanie Prezydent Rzeczypospo-
litej zakończył słowami: „Eksponujcie ją 
Państwo z dumą i satysfakcją, jako manife-
stację patriotycznej służby i oddania Polsce, 
jako wyraz solidarności Polaków, jako sym-
bol wspaniałego dorobku naszego narodu, 
w którym także Państwo mają swój piękny 
udział. Serdecznie gratuluję tego prestiżo-
wego wyróżnienia. Składam Państwu wy-
razy uznania i łączę życzenia wszelkiej po-
myślności oraz serdecznie pozdrawiam”.

EMISJA KART POCZTOWYCH I KOPERT 
POŚWIĘCONYCH ŚWIĘTEJ LIPCE 

Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii 
Maltańskiej w maju tego roku przygotowa-
ło serię znaczków, kart pocztowych oraz ko-
pert związanych z tegorocznymi świętolip-
skimi jubileuszami oraz kalendarz. Podczas 
wiodących uroczystości rozprowadzało je 

na specjalnym stoisku. Powyżej prezentuje-
my jedną kopertę oraz jedną kartę.

PIELGRZYMKA 
WŁADZ WOJEWÓDSZKICH, 

SAMORZĄDOWYCH I SOŁTYSÓW

Kilkuset przedstawicieli samorządowców, 
parlamentarzystów, przedstawicieli admi-
nistracji rządowej, radnych Sejmiku Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego, zarządu 
województwa, komendantów wojewódz-

kich, prezydentów, starostów, burmistrzów, 
wójtów, sołtysów, przewodniczących i człon-
ków rad miast, gmin, powiatów  i sołectw, 
pracowników administracji z Warmii i Mazur, 
z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim - Artu-
rem Chojeckim, Marszałkiem Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego – Gustawem Mar-
kiem Brzezinem, poseł Iwoną Arent i  Wice-
marszałkiem Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego – Wiolettą Śląską-Zyśk na czele 
pielgrzymowało w sobotę 12. 05. 2018 r. do 
sanktuarium w Świętej Lipce. Pielgrzymka 
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rozpoczęła się o 11.00 przywitaniem przy-
byłych i słowem wstępnym o. Kustosza Alek-
sandra Jacyniaka, nawiązaniem do historii 
Sanktuarium, a zwłaszcza do 400-lecia odda-
nia Świętej Lipki pod opiekę króla polskiego 
i jego następców. Następnie zebrani wysłu-
chali refleksji odnoszącej się do społecznego 
nauczania Kościoła i uczestniczyli w prezen-
tacji organowej. Mszy św. o 12.00 przewod-
niczył duszpasterz powyższych środowisk 
– ks. Piotr Hartkiewicz. W homilii podkreślił 
on, że różnice poglądów mogą przynieść 
korzyść wszystkim Polakom. Po Mszy św. w 
krużgankach odbył się koncert w wykonaniu 
Antoniny Krzysztoń z zespołem, a na koniec 

wszyscy uraczyli się zupą z wojskowego kotła.
Posłanka Iwona Arent zaznaczyła: „Poka-

zujemy, że Kościół łączy wszystkich polityków, 
samorządowców z różnych opcji i wspólnie 
się modlimy o dobro Polski. Natomiast mar-
szałek województwa warmińsko-mazurskie-
go Gustaw Marek Brzezin wskazał, że „zawie-
rzenie Bogu zawsze jest ważne, szczególnie 
jeśli chodzi o ludzi wierzących, bo oprócz 
tego, że pełnimy funkcje publiczne, to jeszcze 
osobiście jesteśmy ludźmi wierzącymi”. Piel-
grzymka ta stała się jednocześnie dla samo-
rządowców okazją do tego, by podziękować 
Bogu za kończącą się w tym roku kadencję i 
prosić o siły przed zbliżającymi się wyborami 
samorządowymi.

INAUGURACA 
NABOŻEŃSTW FATIMSKICH

W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskie-
go, która w tym roku przypadła 13 maja, w 
Świętej Lipce odbyła się uroczystość inaugu-
racji Nabożeństw Fatimskich, której przewod-
niczył abp Józef Górzyński.

– Jest z nami Jezus Chrystus, jest z nami 
Jego Matka, którą pragniemy uczcić dziś, w 
13. dniu maja na rozpoczęcie tegorocznych 
nabożeństw – mówił na wstępie Eucharystii 
o. Aleksander Jacyniak SJ, kustosz  Świętolip-
skiego Sanktuarium. W wygłoszonej homilii 
abp Józef Górzyński nawiązywał do Zesłania 
Ducha Świętego. – Tajemnica Chrystusowego 
Wniebowstąpienia łączy się ściśle z darem 
zesłania Ducha Świętego. Duch Pocieszyciel 
sprawi, że Chrystus będzie obecny w znakach 
– podkreślał metropolita.

Poczęcie Syna Bożego z dziewicy Maryi 
jest dziełem Ducha Świętego. Przez Niego 
rodzi się i w nas obecność Chrystusa. – Mat-
ka Boża jest Mistrzynią w otwarciu na Ducha 
Świętego i rodzenia się w nas Chrystusa. Ona 
jest nauczycielką życia w Duchu Świętym – 
mówił abp Górzyński. Podkreślał, że nikt tak 
jak Ona nie pokazuje, jak otworzyć się na 
dary z Nieba i sprawić, aby one owocowały w 
nas obecnością Chrystusa. – Otworzyć się na 
dary Ducha Świętego i zrodzić w sobie Chry-
stusa. Na tym polega nasze chrześcijańskie 
życie – mówił metropolita.

Wspominał też o znaczeniu orędzia Matki 
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Bożej, skierowanym do nas w Fatimie. – Śro-
dowiska związane z kultem Matki Bożej biorą 
na siebie odpowiedzialność przypominania i 
podejmowania tego, co mówi Maryja. To jest 
ważne zadanie. Tam jest wezwanie do modli-
twy różańcowej, do przemiany życia, do życia 
sakramentalnego. Bądźcie Jej wiernymi czci-
cielami poprzez to, że będziecie to orędzie 
przypominać światu, żebyśmy nie zapominali 
o tym, do czego wzywa nas Bóg poprzez Mat-
kę – mówił abp Józef Górzyński.

Po Eucharystii zgromadzeni odmówili Ró-
żaniec przed Najświętszym Sakramentem. 
Następnie krużgankami przeszli w procesji 
fatimskiej. W uroczystości wzięli udział para-
fianie świętolipskiej parafii, sympatycy świę-
tolipskiego Sanktuarium oraz przedstawiciele 
Maryjnych ruchów, zrzeszeń i stowarzyszeń.

PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW
 
W piątek 18 maja, w ramach wojewódz-

kich obchodów Dnia Strażaka 2018, strażacy 
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego ponownie spotkali się na 
Strażackiej Pielgrzymce; tym razem w Świę-

tolipskim Sanktuarium Matki Jedności Chrze-
ścijan. Rok wcześniej brać strażacka z naszego 
województwa spotkała się w Gietrzwałdzie. 
Strażacy zebrali się na górnym parkingu przy 
rozwidleniu dróg wiodących na Reszel, Kę-
trzyn i Mrągowo i marszowym krokiem prze-
szli do świętolipskiej bazyliki. Mszę Świętą 
koncelebrowaną pod przewodnictwem Abpa 
Seniora Edmunda Piszcza, poprzedził koncert 
organowy. Po Eucharystii można było wysłu-
chać w krużgankach koncertu orkiestry stra-
żackiej z Lidzbarka i zjeść zupę. Ks. Arcybiskup 
dokonał bardzo sugestywnego wpisu do Kro-
niki Sanktuarium: „Niech Maryja Świętolip-
ska wyprasza wszystkim strażakom potrzebne 
łaski – zdrowia i wolnego o niebezpieczeństw 
życia”, a kapelan strażaków w Archidiece-
zji Warmińskiej, ks. Andrzej Bawirsz, dodał: 
„Maryjo, dziękuję Ci za Twoją opiekę. Miej 
mnie dalej w swej opiece”. W przygotowa-

nia i sprawny przebieg tej pielgrzymki bardzo 
ofiarnie włączyli się strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pilcu – jedynej tego typu 
jednostki na terenie świętolipskiej parafii.

CZUWANIE RUCHÓW  
I WSPÓLNOT KATOLICKICH

W sobotę 19 maja 2018 r., w bardzo 
niezwykły dzień, jakim jest wigilia Uroczy-
stości Zesłania Ducha Świętego do Święto-
lipskiego Sanktuarium przybyli przedstawi-
ciele różnych ruchów i wspólnot katolickich 
działających w Archidiecezji Warmińskiej. 
Uczestniczyli w nabożeństwie majowym o 
17.30, następnie o 18.00 w Eucharystii. Po 
niej przyszedł czas na konferencję i modlitwę 
uwielbienia. Czuwanie zakończyło się Ape-
lem Maryjnym o 21.00.
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PIELGRZYMKA BIBLIOTEKARZY

W roku jubileuszowym pielgrzymowali 
do Świętej Lipki także bibliotekarze. Ta piel-
grzymka odbyła się w sobotę 26 maja 2018 
r., w wigilię zewnętrznej Uroczystości Na-
wiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Przy-
byli oni na godz. 11.00. Po słowie powitania 
wysłuchali prezentacji organowej o 11.30. 
Następnie o 12.00 uczestniczyli we Mszy św. 
pod przewodnictwem i z homilią Duszpaste-
rza Bibliotekarzy Archidiecezji Warmińskiej 
ks. kan. Tomasza Garwolińskiego, który w 
kronice Sanktuarium napisał: „Czcigodni Go-
spodarze, dziękujemy za przyjęcie pielgrzym-
ki bibliotekarzy. Zapraszamy do współpracy 
w ramach Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki 
Cyfrowej”. Tuż po Mszy uczestnicy pielgrzym-
ki włączyli się w śpiew Litanii do Matki Bożej. 
Kolejnym punktem było zwiedzenie święto-
lipskiego Muzeum Jezuitów, w którym zain-
teresował ich m. in. osobisty księgozbiór św. 
Jana Pawła II oraz starodruki eksponowane w 
tym muzeum. Ostatnim punktem pielgrzymki 
było braterskie spotkanie przy ognisku. Pani 
Scholastyka Baran, Dyrektor Biblioteki Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, napisa-
ła: „Wspaniałe przeżycie duchowe, dziękuję 
(…) za przyjęcie i piękną prezentację świątyni 
w Świętej Lipce”.

UROCZYSTROŚĆ NAWIEDZENIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny jest dniem odpustu w Świętej 
Lipce. Tego dnia do sanktuarium maryjnego 
przybywają piesze pielgrzymki z Mrągowa, 
Reszla i Giżycka w tzw. pielgrzymce gwiaździ-
stej. Tak było i w tym roku. Uroczystej Eucha-
rystii przewodniczył Arcybiskup Józef Górzyń-
ski Metropolita Warmiński.

Tegoroczna uroczystość miała szczegól-
ny charakter. Abp Józef Górzyński zawierzył 
archidiecezję warmińską Matce Bożej Świę-
tolipskiej, a wydarzenie to wpisane było w 
jubileusz 50. rocznicy koronacji w 1968 r. cu-
downego obrazu przez prymasa kard. Stefana 
Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyłę. Wraz z 
metropolitą warmińskim Eucharystię sprawo-
wali pochodzący z Papui-Nowej Gwinei kard. 
John Ribat oraz tamtejszy biskup Roszyński 
SVD, który wygłosił homilię.

Przytaczał przykłady z Papui-Nowej Gwi-
nei – jak tam ludzie wierzą, jak z wielkim 
szacunkiem i nadzieją odnoszą się do Mat-
ki Bożej. – Jeśli damy się zwieść wszystkim 
atrakcjom tego świata i całe nasze wysiłki 
poświęcimy na bieganie za świetlikami, któ-
re nie są prawdziwym światłem, to poddamy 
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się ułudzie. Zabłądzimy i utkniemy na grzęza-
wiskach. Właśnie Matka Boża wielokrotnie 
przychodzi do nas, aby przyprowadzić nas z 
powrotem do Chrystusa. Do Tego, który jest 
prawdziwym światłem i sensem życia – mó-
wił bp Roszyński.

Podkreślił, że takie miejsca, jak Święta 
Lipka, Gietrzwałd czy Jasna Góra, przyciągają 
nas, próbują zebrać na modlitwie, aby wie-
rzący mogli nabrać nowej siły, bo wiara jest 
taka, że kiedy się nią dzielimy, ona się pomna-
ża.

Dzielił się doświadczeniem, że w miejscu 
pracy widzi, jak Matka Boża przyprowadza 
ludzi do Kościoła po wielu latach obojętności 
na wiarę. – My też mamy iść i nauczać, głosić 
Ewangelię. Dlatego Maryja wciąż nam o tym 
przypomina. Ci, którzy Jej słuchają, cieszą się 
Jej opieką i cudami. Szanuj Matkę Jezusa. Pra-
gnij świętości! – mówił.

– Chodzi nam o to, aby wyrazić naszą po-
stawę woli słuchania Matki Bożej. Podejmu-
jemy również zobowiązania co do naszego 
właściwego postępowania w wierze. Żeby-
śmy kierowali się zasadami wiary, których 
naucza Kościół. Aby nasza droga była drogą 
wierności Chrystusowi – wyjaśniał abp Gó-
rzyński.

Po akcie zawierzenia odbyła się procesja 
eucharystyczna, a potem zgromadzonych 
pobłogosławił Najświętszym Sakramentem 
kard. Ribat.

Setki wiernych modliły się w Świętej Lip-
ce. Niektórzy przyszli pieszo, podtrzymując 
wieloletnią tradycję. Wszyscy podkreślają 
wyjątkową atmosferę, która panuje w tym 
sanktuarium. – Po raz pierwszy przyszłam w 
pielgrzymce. Bywałam tu, ale przyjeżdżając. 
Przebycie drogi do Świętej Lipki to wzrusze-
nie, przejście z ludźmi, których się nie zna, ale 
wspólna modlitwa i intencje dodają wiary i 
siły, wytrwałości w dążeniu do Boga, do Matki 
Przenajświętszej – mówi Mariola z Mrągowa.

KONFERENCJA PRASOWA
W obliczu zbliżających się centralnych 

uroczystości jubileuszowych w Świętej Lipce, 
w Kurii Arcybiskupiej Warmińskiej odbyła się 
14. 06. 2018 r. konferencja prasowa. Arcybi-

skup Józef Górzyński Metropolita Warmiń-
ski podkreślił podczas niej, że sanktuarium 
w Świętej Lipce odgrywa bardzo ważną rolę 
w historii Archidiecezji Warmińskiej. Ono i 
sanktuarium w Gietrzwałdzie są najbardziej 
znanymi miejscami w regionie – powiedział 
hierarcha. Przypomniał, że z okazji obcho-
dów 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę prezydent Andrzej Duda umie-
ścił sanktuarium w Świętej Lipce obok Zamku 
biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmiń-
skim na liście Pomników historii. „To pokazu-
je, jak Święta Lipka jest ważnym historycznie 
miejscem” – powiedział hierarcha.

Uczestnicy konferencji prasowej otrzyma-
li precyzyjne informacje dotyczące zarówno 
duchowego wymiaru zbliżających się głów-
nych uroczystości jubileuszowych, jak i ich 
praktycznego przebiegu.

PODSUMOWUJĄC ROK 2018
W ŚWIĘTOLIPSKIEJ 

PARAFII 
I SANKTUARIUM

W roku jubileuszowym zaistniało  
7 następujących wydarzeń o zasięgu 
przynajmniej ogólnopolskim:

1. wpisanie Sanktuarium na listę Po-
mników Historii przez Prezydenta RP i 
Premiera Rządu RP (20. 04. 2018)

2. ofiarowanie naszemu Sanktuarium 
przez Prezydenta RP jako jedynej świąty-
ni w Polsce flagi państwowej w Dniu Flagi 
RP (2. 05. 2018)

3. transmisja Mszy św. z naszego 
Sanktuarium przez Telewizję Polonia  
(15. 07. 2018)

4. transmisja głównej uroczystości ju-
bileuszowej przez TVP Info (11. 08. 2018)

5. emisja znaczka pocztowego z ob-
razem Matki Bożej Świętolipskiej przez 
Pocztę Polską (11. 08. 2018)

6. przyznanie naszemu Sanktuarium 
odznaki honorowej Ministra Sportu i Tu-
rystyki „Za zasługi dla turystyki” (28. 09. 
2018)

7. reportaż z przygotowań do koncer-
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tu i koncert kolęd z naszego Sanktuarium 
emitowany przez Telewizję Polsat (22 i 
24. 12. 2018)

W naszej parafii w tym roku w zakre-
sie statystycznym:

• Godność dziecka Bożego w Sakra-
mencie Chrztu św. otrzymało 37 dzieci; w 
tym tylko 9 z naszej parafii (o 3 mniej niż 
w 2017r.), 28 dzieci spoza naszej parafii, 
w tym 7 dzieci z rodzin wywodzących się 
z naszej parafii i 5 dzieci mieszkających 
wraz z rodzicami za granicą.

• Jezusa Eucharystycznego po raz 
pierwszy w Komunii św. przyjęło 17 dzie-
ci, w tym dwoje spoza naszej parafii.

• Sakrament bierzmowania poprzez 
posługę Metropolity Warmińskiego ks. 
abpa Józefa Górzyńskiego przyjęło aż 169 
młodych ludzi, spośród których 26 było z 
naszej parafii; pozostali z Parafii św. Jac-
ka i Parafii św. Jerzego w Kętrzynie oraz 
z Parafii MB Królowej Polski w Garbnie.

• Zawierzyły Bogu i sobie nawzajem 
w Sakramencie Małżeństwa 42 pary mał-
żeńskie, ale wśród nich tylko 4 pary, w 
których zarówno panna młoda jak i pan 
młody w momencie zawierania związku 
małżeńskiego byli członkami naszej pa-
rafii, i 2 pary, z których pan młody lub 
panna młoda byli w momencie ślubu na-
szymi parafianami.

• Próg wieczności przekroczyło 9 
naszych parafian. Wśród miejscowości, 
w których mieszkali zmarli przed śmier-
cią, na pierwszym miejscu znajduje się 
Pieckowo – 4 zmarłych, następnie Ko-
cibórz – 2 zmarłych i po jednym z Pilca, 
Ramt i Świętej Lipki. W tym roku przy-
padał dokładnie 1 chrzest na 1  pogrzeb; 
w zeszłym natomiast przypadały 2 po-
grzeby na jeden chrzest (24 pogrzeby i 
12 chrztów). Był niedawno rok, podczas 
którego przypadały aż 4 pogrzeby na je-
den chrzest. Sytuacja pod tym względem 
poprawia się.

W życiu naszej parafii i Sanktuarium:
• We współpracy z przewodnikami 

świeckimi obsłużyliśmy tysiące grup tu-
rystyczno-pielgrzymkowych oraz dzie-
siątki tysięcy indywidualnych pielgrzy-
mów i turystów. Przypuszczamy, że nasze 
Sanktuarium odwiedziło w tym roku 
ponad 400 tys. pielgrzymów i turystów. 
Dodatkowym motywem potęgującym 
wzrost pielgrzymowania był fakt, iż prze-
żywaliśmy rok jubileuszowy.

• Przeżyliśmy główne uroczystości 
jubileuszowe oraz odpusty nawiedze-
nia i wniebowzięcia NMP z celebracjami 
na placu przed bazyliką, gromadzącymi 
za każdym razem kilkutysięczne rzesze 
wiernych. Podczas centralnej uroczysto-
ści jubileuszowej, która odbywała się w 
strugach deszczu, ok. 2 tysiące wiernych 
wypełniło szczelnie naszą bazylikę i do 
pewnego stopnia okalające je krużganki.

• Wśród obchodów jubileuszowych 
znalazły się m. in.:

– sympozjum popularnonaukowe po-
święcone Świętej Lipce (17. 03. 2018)

– pielgrzymki przedstawicieli różnych 
społeczności z Archidiecezji Warmiń-
skiej: maturzystów, władz wojewódzkich, 
samorządowych i sołtysów, strażaków, 
bibliotekarzy, kapłanów przeżywających 
35-lecie kapłaństwa, nauczycieli, rodzin,  
Bractwa św. Jakuba i członków Akcji Kato-
lickiej Archidiecezji oraz m.in. pielgrzym-
ka Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego z 
Kalisza, Góralska Pielgrzymka Rowerowa 
dokoła Polski i pielgrzymka kleryków 
Wyższego Seminarium Duchownego Die-
cezji Siedleckiej.

• Do Księgi Księży Gości nawiedzają-
cych nasze Sanktuarium wpisało się 495 
kapłanów i biskupów, którzy zasadniczo 
odprawiali w naszej bazylice Msze świę-
te; o 51 więcej w porównaniu z rokiem 
poprzednim, a wielu, zwłaszcza przyby-
łych na uroczystości centralne, nie zdąży-
ło się wpisać.

• Prowadziliśmy katechezy dla dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. 
oraz dla młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania.

• Kontynuowaliśmy Nabożeństwa Fa- 
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timskie, które odbywały się w naszym 
Sanktuarium 13. dnia każdego miesiąca 
od maja do października oraz liturgie ku 
czci św. Andrzeja Boboli, celebrowane w 
zatroskaniu o Ojczyznę, które odbywały 
się 16. dnia miesiąca od maja do września 
w kaplicy tego świętego w Pilcu.

• Zorganizowaliśmy 2 pielgrzymki: 
jedną do Ziemi św. (pierwszą w powojen-
nej historii naszej parafii, a może w całej 
dotychczasowej jej historii), a drugą do 
ziemi rodzinnej św. Stanisława Kostki - 
Przasnysza, Rostkowa i Ciechanowa - z 
okazji Roku tego świętego.

• Odbyła się wizytacja kanonicz-
na, którą przeprowadził arcybiskup se-
nior Archidiecezji Warmińskiej Edmund 
Piszcz, który podczas niej nawiedził nie 
tylko naszą bazylikę, ale i wszystkie 3 
kaplice filialne w Lembruku, Pilcu i Siem-
kach, spotkał się z przedstawicielami 
wszystkich wspólnot, gromadzących się 
przy naszym Sanktuarium i zasadził 3 
lipy wyhodowane w tutejszym Leśnic-
twie Święta Lipka z nasion pobłogosła-
wionych przez papieża Franciszka w 
grudniu 2017 r. (29-30. 09. 2018).

• Jedenaście osób, małżeństw lub ro-
dzin uhonorowaliśmy wyróżnieniem „Za-
służony/-eni dla parafii i Sanktuarium 
Świętolipskiego” (30. 09 i 9. 12. 2018).

• W Domach Pielgrzyma i w naszym 
Sanktuarium odbyły się: 

– rekolekcje: członków Wspólnoty 
Benedictus, wychowanków śp. o. Mieczy-
sława Wołoszyna SJ, rekolekcje dla par 
małżeńskich „Spotkania małżeńskie” –  
2 serie (niestety nie uczestniczyła w nich 
ani jedna para z naszej parafii), dla kapła-
nów diecezjalnych oraz dla jezuitów

– warsztaty: liturgiczno-muzyczne, 
ikonopisania: 3 serie prowadzone przez 
grupę ikonopisów Agathos i 1 seria pro-
wadzona przez Akademię Ikony z War-
szawy,

– 2 konwiwencje Wspólnot Neokate-
chumenalnych

– spotkanie przełożonych wspólnot lo-
kalnych naszej prowincji zakonnej jezuitów

– konferencja naukowa nt. Bezławek 
(zamek i jedyne chrześcijańskie cmenta-
rzysko Prusów) (7. 07. 2018)

– kurs gry na organach.
• Nasze Domy Pielgrzyma w różnym 

wymiarze czasowym gościły dodatko-
wo wiele grup turystyczno-pielgrzym-
kowych oraz wielu indywidualnych 
pielgrzymów i turystów (nie licząc wy-
mienionych wcześniej grup, które przy-
bywały na rekolekcje, warsztaty, spotka-
nia i skupienia oraz gości odpustowych).

• Odbyło się 8 spotkań otwartych z 
formacji duchowej, które proponujemy w 
jedną z sobót miesiąca od jesieni do wio-
sny. Uczestniczyli w nich zainteresowani 
zasadniczo z 5 dekanatów: 2 dekanaty 
Kętrzyn, 2 dekanaty Mrągowo i dekanat 
Reszel.

• Poprowadziłem 27 spotkań Kręgu 
Biblijnego, w których uczestniczyli za-
sadniczo zainteresowani z wymienionych 
powyżej 5 dekanatów.

• Oprócz solistów i chórów występu-
jących podczas 12. koncertów w ramach 
Świętolipskich Wieczorów Muzycznych 
i oprócz naszego chóru świętolipskiego 
śpiewały w naszym Sanktuarium różne 
chóry i zespoły wokalno-instrumentalne.

• W naszym muzeum zorganizowali-
śmy 2 wystawy czasowe: „Ikona – okno 
ku wieczności” – przygotowaną przez 
grupę polskich ikonopisów „Agathos” i 
„Ikona – piękno zanurzone w Tajemni-
cy” - prezentującą ikony współczesne z 
Akademii Ikony – Pracowni św. Andrzeja 
Apostoła w Warszawie

• Wydaliśmy 2 kolejne numery na-
szego czasopisma „U Stóp Świętolipskiej 
Matki”. Każdy z numerów ukazywał się w 
nakładzie 5000 egzemplarzy. 

• Przeprowadziliśmy zbiórkę zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go, by wspomóc w ten sposób działalność 
charytatywną w jednym z krajów misyj-
nych.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ
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INFORMACJE BIEŻĄCE

Msze święte niedzielne i świąteczne:
 w świętolipskiej bazylice: 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00
w kaplicach: Siemki - 9.15; Lembruk - 10.45; Pilec - 12.00

Msze święte w dni powszednie: 7.00, 17.00

LISTOPAD - MARZEC

Prezentacje organów świętolipskich:
(jeśli są obecne grupy turystyczno-pielgrzymkowe)

 Soboty: godz. 10.00, 14.00
 Niedziele i święta: 10.00, 12.00, 15.00

W pozostałe dni po uprzednim uzgodnieniu; tel.: 512 730 375

KWIECIEŃ

Prezentacje organów świętolipskich:
Niedziele: 10.00, 12.30, 13.30, 15.00
Dni powszednie: 10.00, 12.00, 14.00

Święta Lipka 29; 11-440 Reszel
www.swlipka.pl; e-mail: sanktuarium@swlipka.pl

tel.: 512 730 375; fax: 89/755 35 66
Nr konta: 45 1020 3639 0000 8102 0044 4281
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