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W kalendarzu jest taki dzień przezna- 
czony wyłącznie dla Ciebie: urodziny, imie-
niny, rocznica udanego spotkania, czy może 
zdrady (uchowaj Boże). Jednak pierwsze 
dni letnich wakacji cieszą wszystkich: od 
przedszkola do szkół podstawowych i śred-
nich, z seniorami Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku włącznie (wśród których zdarzają 
się dinozaury). Wtedy ks. Aleksander Ja-
cyniak duszpasterzujący w Świętej Lipce 
zaplanował wyjazd pielgrzymkowy, jeszcze 
kętrzyńską Arrivą, do ziemi rodzinnej św. 
Stanisława Kostki na terenie pobliskiego 
Mazowsza. Wyjazd został zrealizowany w 
poniedziałek 25 czerwca 2018 r. Głównym 
motywem trasy pielgrzymkowej był przeży-

wany w 2018 r. w Polsce Rok św. Stanisła-
wa Kostki z okazji 450-lecia jego śmierci. 
Wszyscy uczestnicy pielgrzymki o bardzo 
zróżnicowanym rodowodzie szkolnym, wy-
posażeni w ściśle przez organizatora opra-
cowany program, siedząc na swoich miej-
scach bacznie go studiowali. Do programu 

zostały dołączone informacje o niezbędno-
ści posiadania dokumentu tożsamości i legi- 
tymacji upoważniających do zniżek, ko-
niecznych leków i wyżywienia na cały dzień.

W myśl zasady „pogodnym i życzliwym 
sprzyja Bóg” wyruszamy o 6.30 z placu przed 
świętolipską bazyliką i pokonujemy regio-
nalnymi drogami piękne tereny ukwieco- 
nych pól i wiejskich sadyb. Zapanowała ci-
sza. Może z zachwytu…? Słońce i ziemia 
zgodnie zajęły swoje pozycje, jak przystało 
na zaawansowany poranek.

Najpierw około 9.00 dotarliśmy do Prza- 
snysza, gdzie zwiedziliśmy kościół farny 
z wieloma zabytkami. Chrzcielnica, gdzie 
sakrament chrztu św. otrzymał później-
szy św. Stanisław Kostka, zajmuje należ-
ne jej wyeksponowane miejsce. W po-
bliżu widnieje kościół parafialny Ojców 
Pasjonistów (Parafia św. Stanisława Kost-
ki). Uwagę zwraca remontowany, a raczej 
zmieniany fachowo dach. Odczytujemy infor- 
mację: Za wszystkich naszych dobrodziejów 
i darczyńców sprawujemy Mszę Św. w każ-
dą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.30. 
Serdecznie zapraszamy”. Z ciekawością za-
glądamy w dostępne pomieszczenia przy 
bardzo długich korytarzach.

W pobliżu usadowił się klasztor Zgroma-
dzenia Sióstr Pasjonistek (z 1918 r.). Ich za-
łożycielką jest Służebnica Boża matka Józefa 
Hałacińska (1867-1946). W czarnych habi-
tach i białych welonach łączą troskę o chwa-
łę Bożą z działalnością apostolską. Ciekawe, 
że te dwa zgromadzenia pokojowo egzystu-
ją każde na swoim terenie.

Czas wolny spędzamy na ładnej starów-
ce, którą zdobią ustawione piramidy ukwie-
ceń, podobnie jak w Kętrzynie. Spacerek się 
rozpoczął ale deszczyk też, zatem przyśpie-
szony został odjazd do Rostkowa. Krótką 
trasę pokonaliśmy w deszczu. Ładny nieduży 
neogotycki kościółek stoi na miejscu daw-
nego dworu Kostków. Tu w 1550 r. urodził 

Pielgrzymka do Przasnysza, Rostkowa i Ciechanowa
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się Stanisław Kostka jako syn kasztelana za-
kroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. Miał 
trzech braci i dwie siostry. W pobliskim nie-
dużym parku zachowała się lipa, pod którą 
się modlił i duży kamień z odciśniętą stopą 
świętego. W 1564 r. z bratem Pawłem został 
wysłany do szkół jezuitów w Wiedniu. Był 
pilnie uczącym się studentem, dbał o roz-
wój duchowy. Niebawem (w 1565 r.) ciężko 
zachorował. Objawiła mu się Najświętsza 
Maryja Panna z Dzieciątkiem. Usłyszał po-
lecenie wstąpienia do Towarzystwa Jezuso-
wego. Pokonał opory ojca. Zmarł w opinii 
świętości w wieku zaledwie 18 lat w 1568 r. 
W budowanej w tamtym czasie Bazylice św. 
Piotra w Rzymie jego posąg stanął wśród 
350 figur innych świętych na gzymsie dachu.

Mszę św. w kościele św. Stanisława Kost-
ki odprawił o. Aleksander Jacyniak, orga-
nizator pielgrzymki. Uczestniczące dzieci 
pierwszokomunijne, młodzież bierzmowa-

na, ministranci, bielanki, jak też inni uczest-
nicy złożyli hołd patronowi młodzieży pol-
skiej Stanisławowi Kostce.

Dalej, już bez deszczu jedziemy do Ciecha- 

nowa bardzo malowniczą, prawie polną 
drogą. Zamek Książąt Mazowieckich w Cie-
chanowie - majestatyczny, niewysoki, ze 
śladami niedawnych remontów. Parasolki 
przydały się na chwilę, bo pośpiech naglił 
do Mc Donalda. Wszyscy najmłodsi świetnie 
sobie radzili w zawiłych procedurach otrzy-
mania upragnionej potrawy; dominowały 
frytki i inne frykasy mniej znane lub całkiem 
nieznane pani Broni.

Po wszystkim, około 18.00 – wracamy 
do domu. Co za szczęście! Już Święta Lip-
ka, ale wcześniej wymieniliśmy „uroczyste 
przemówienia”: Ksiądz Aleksander wszyst-
kim podziękował za przyjęcie propozycji 
pielgrzymki w Roku Św. Stanisława Kost-
ki, zaś uczestnicy wielce zadowoleni prze-
kazali należne „Bóg zapłać” Wielebnemu 
Kapłanowi. Dzieci zostały pochwalone za 
dobre zachowanie, zatem mamy (młode  
dziewczyny) ucieszone. Chętnie pojedziemy 
w przyszłości. Boże, dopomóż w organizacji.

Bronisława Rutkowska
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 Fragmenty kazania wygłoszonego 
podczas Mszy Św. transmitowanej 

z bazyliki świętolipskiej 
przez TV Polonia 

(15.07.2018)                           
Drodzy moi Współparafianie, pielgrzymi, 

turyści, goście, 
Drodzy Rodacy, którzy przeżywacie tę 

Liturgię Najświętszej Ofiary za pośrednic-
twem telewizji!

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z 
Jezusem, który „przywołał Dwunastu i za-
czął rozsyłać ich po dwóch, by nieśli innym 
Dobrą Nowinę” (Mk 6, 7). (…) „Owych Dwu-
nastu – jak sygnalizuje Giuseppe Ricciotti – 
(…) była to jakby lotna grupa przeznaczona 
dla specjalnych zadań, z dokładnie określo-
ną metodą działania. Cała ich praca polegać 
miała na tym, by głosili, że przybliżyło się 
Królestwo Boże (…). Owa lotna grupa po-
winna była dotrzeć tam, gdzie dotychczas 
podobnej działalności nie było. Polecono 
jej jednak, by nie przekraczała granic Pale-
styny, w myśl bowiem dawnych proroctw 
naród izraelski miał usłyszeć dobrą nowinę 
przed innymi narodami” (…). Jak zaznacza 
Daniel-Rops w książce „Dzieje Chrystusa” 
„Wygląda to na próbę, na przygotowanie do 
zadania, które stanie przed nimi, gdy Jego 
zabraknie”. I rzeczywiście apostołowie Jezu-
sa po Jego Wniebowstąpieniu i po Zesłaniu 
Ducha Świętego poszli w różne strony świa-
ta, by głosić Jezusową Dobrą Nowinę.

Minęło około 900 lat nim uczniowie 
uczniów Jezusa dotarli z tym przesłaniem na 
ziemie, na których rodziło się państwo pol-
skie, które w tym roku przeżywa 100-lecie 
odzyskania niepodległości. Mijały kolejne 
dziesięciolecia, nim zaczęli oni docierać naj-
pierw na obrzeża, potem w głąb tego regio-
nu, w sercu którego się znajdujemy. Kiedy 
w 997 r. św. Wojciech wraz z towarzyszami 
przybył do Prus i najpewniej na wiecu starał 
się przekonać mieszkańców ziem pruskich 
do nowej wiary, ci na jego ofertę, jednogło-
śnie i zdecydowanie – jak czytamy w „Żywo-
cie I” - odpowiedzieli: „Nas i cały ten kraj, na 

którego krańcach my mieszkamy, obowiązu-
je wspólne prawo i jeden sposób życia. Wy 
zaś, którzy rządzicie się innym i nieznanym 
prawem, jeśli tej nocy się nie oddalicie, ju-
tro zostaniecie ścięci”. Duchowni nie tylko 
nie wzbudzili u pogan jakiegokolwiek zain- 
teresowania nową wiarą, ale spotkali się 
ze zdecydowaną odmową i groźbą utraty 
życia w razie dalszego przebywania na zie- 
miach Prusów. Misjonarze nie posłuchali 
rady pogan, w konsekwencji Wojciech po-
niósł śmierć, a jego towarzysze ledwie unik-
nęli podobnego losu.

Pewne symptomy zmiany stosunku Pru-
sów do chrześcijaństwa zaistniały w odnie-
sieniu do kolejnej misji. W 1009 r. dotarł 
na te ziemie wraz z towarzyszami Brunon. 
Ostatecznie jednak i ta misja skończyła się 
fiaskiem. Brunon, podobnie jak jego po-
przednik, zginął z rąk pogan.

O ile misje z przełomu X i XI w. kończyły 
się niepowodzeniem, a Prusowie wyraźnie 
(…) nie odczuwali potrzeby otwarcia na Boga 
Biblii, na Boga chrześcijan, ani do zaakcep-
towania nowej wizji świata, o tyle niespeł-
na dwieście lat potem sytuacja wydawała 
się być jednoznacznie inna. Misja członków 
Zakonu Cystersów przeprowadzana na po-
czątku XIII w. spotkała się z dość życzliwym 
przyjęciem. W 1206 r., przybyli na ziemie 
Prusów cystersi, nie doświadczyli przemo-
cy ze strony ich mieszkańców. Z kroniki Al-
beryka wiemy, że w 1207 r. chrzest przyję-
ło dwóch mieszkańców tych ziem. Kilka lat 
później dwu innych spośród mieszkańców 
tych ziem udało się aż do Rzymu, gdzie na 
przełomie 1215 i 1216 r. otrzymali chrzest  
z rąk papieża. Wiara zaczęła się tu rozsze-
rzać, o czym świadczy m. in. pierwsze i jak 
do tej pory jedyne odkryte chrześcijańskie 
cmentarzysko Prusów, znajdujące się zaled-
wie 4 km stąd, w Bezławkach.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zasiew 
Dobrej Nowiny na tych ziemiach nie za-
wsze przebiegał łagodnie, czego emblema- 
tycznym przykładem jest działalność Zakonu 
Krzyżackiego. Warto o tym wspomnieć dziś, 
w kolejną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 
a także w roku, w którym przypada 820. 
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rocznica powstania Rycerskiego Zakonu 
Krzyżaków i 790. rocznica przybycia pierw-
szych krzyżaków na te ziemie oraz także  
z tego względu, że pierwszym znanym nam 
z imienia kapłanem, który posługiwał w tym 
miejscu, w którym teraz się znajdujemy, był 
kapłan Szymon, będący właśnie członkiem 
Zakonu Krzyżackiego.

W głoszeniu Dobrej Nowiny spotykały 
się tu, jak w wielu innych regionach świata, 
wielkość Bożej prawdy i miłości z ludzkimi 
słabościami, ograniczeniami i wadami, czy 
wprost z ludzkim złem. Ale nawet pomimo 

ułomności tych, którzy mieli i mają być wier- 
nymi sługami Jezusa, Ewangelia była i jest 
głoszona. W Jezusie Chrystusie „także my 
usłyszeliśmy słowo prawdy, Dobrą Nowinę 
o naszym zbawieniu. W Nim również uwie-
rzyliśmy i zostaliśmy naznaczeni pieczęcią 
Ducha Świętego” (Ef 1) – jak to słyszeliśmy 
w dzisiejszym II czytaniu.

Przepiękne są słowa rozpoczynające  
II czytanie, usytuowane w sercu dzisiejszej 
Liturgii Słowa: „Niech będzie błogosławiony 
Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
który napełnił nas wszelkim błogosławień-
stwem duchowym na wyżynach niebie-
skich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał 
nas przed założeniem świata (…). Z miłości 

przeznaczył nas dla siebie” (Ef 1, 3nn.). Od-
czytując te słowa tu, w Sanktuarium Matki 
Jedności Chrześcijan, położonym na styku 
warmińskiej i mazurskiej ziemi, nie spo-
sób nie odnieść ich przede wszystkim do 
Niej, Pani Świętolipskiej, spoglądającej na 
nas z czułością i zatroskaniem z cudowne-
go wizerunku, ukoronowanego koronami 
papieskimi przez Prymasa Tysiąclecia sługę 
Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego  
i ówczesnego Metropolitę Krakowskiego kar-
dynała Wojtyłę przed pięćdziesięcioma laty.
Niepokalanie poczęta Matka Najświęt-

sza jest najdoskonalszym przykładem wy-
brania nas ludzi przed założeniem świata  
i przeznaczenia nas dla Niego, Boga, które-
go Ona stała się najwspanialszą Służebnicą. 
Ewangelia mówi o Niej, iż jest pełna łaski. Te 
słowa możemy interpretować jako zapew-
nienie, że jest Ona bezgranicznie ukochana 
przez Boga. Stąd rodzi się Jej przeogromna 
godność: „Ty, Maryjo jesteś od wieków bez-
granicznie ukochana” (…).

Otwarcie na Bożą miłość to także za-
słuchanie w Boże Słowo, szczere miłosne 
przyjęcie Słowa Bożego. Przyjęcie takie, ja-
kie cechowało w sposób doskonały Maryję, 
gdy odpowiedziała Bożemu wysłannikowi: 
„Niech mi się stanie według słowa Twe-
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go”. Godność człowieka wyraża się więc w 
wielkodusznym pokornym bezgranicznym 
zaufaniu i zawierzeniu Bogu, ale także w 
zaangażowaniu w głoszenie Jego Dobrej 
Nowiny. Zechciejmy więc i my włączyć się w 
bardzo długi orszak głosicieli Dobrej Nowi-
ny i zechciejmy modlić się słowami pieśni, 
którą śpiewaliśmy na rozpoczęcie dzisiejszej 
liturgii: „(…) Niech życiem świadczym Mu, 
żeś dobry Ojciec jest”. Nieśmy Dobrą No-
winę do tych wszystkich środowisk, do któ-
rych możemy dotrzeć. A jeśli przygniata nas  
świadomość naszych małości, grzechu, 
skłonności do zła, kierujmy nasz wzrok  
i nasze serca ku Maryi. Niech Ona, naj- 
doskonalsza z ludzi, wyprasza nam u swe-
go Syna łaskę powstawania z grzechów  
i wzrost w świadomości, jak wielka jest nasza  
godność i jak wielkie wybranie w Bogu.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ

Centralne uroczystości
jubileuszowe 

w Świętej Lipce
W sobotę 11 sierpnia 2018 r. odbyły się 

główne uroczystości 50-lecia koronacji ob-
razu Matki Bożej Świętolipskiej (pół wieku 
temu koronacji cudownego wizerunku Matki 
Bożej dokonali Prymas Polski, kardynał Ste-
fan Wyszyński, ówczesny Metropolita Kra-
kowski kardynał Karol Wojtyła oraz biskup 
warmiński Józef Drzazga), 400-lecia od- 
dania Świętej Lipki pod opiekę króla polskie-
go i jego następców oraz 125-lecia ukoń-
czenia szkoły muzycznej przy świętolipskim 
sanktuarium przez znakomitego kompozy-
tora Feliksa Nowowiejskiego twórcę melodii 
„Roty”.

W dniu uroczystości w godz. 9.00-14.00 
zamknięty był dla ruchu kołowego odcinek 
drogi od wjazdu do Świętej Lipki od strony 
Kętrzyna do rozjazdu na Mrągowo i Reszel. 
W tym czasie możliwy był przejazd drogą 
Reszel – Mrągowo wiodącą przez obrzeża 
Świętej Lipki, natomiast przejazd na trasie 
Kętrzyn – Reszel odbywał się drogą wiodą-

cą przez Siemki i Klewno. Połączenie na tra-
sie Kętrzyn – Mrągowo było możliwe przez 
Muławki, Wilkowo i Szestno. W tym czasie 
utrudniony był też przejazd pojazdów dro-
gą z Wilkowa do Świętej Lipki wiodącą przez 
Bezławki. Została również uruchomiona 
specjalna komunikacja autobusowa. Z dwor-
ca w Kętrzynie autobusy przejeżdżały przez 
Osiedle Piastowskie i ul. Gdańską na parking 
obok cmentarza w Świętej Lipce. Autobusy 
z Mrągowa wyjeżdżały z przystanku przy ul. 
Marii-Curie Skłodowskiej, z zatrzymaniem 
na przystankach przy ul. Mrongowiusza  
i Wolności.

Parking dla pojazdów osobowych jadą-
cych z Kętrzyna był usytuowany przy wjeź-
dzie do Świętej Lipki po prawej stronie od 
jezdni; dla przybywających od strony Mrągo-
wa – na polu po lewej stronie przed wjazdem 
do Świętej Lipki; natomiast dla jadących od 
strony Reszla – na parkingu przy rozjeździe 
na Reszel – Mrągowo, na placu wielofunk- 
cyjnym między Muzeum i Jeziorem Dejno-
wa oraz wzdłuż drogi do Kociborza. Autoka-
ry wiozące pielgrzymów drogą z Mrągowa, 
po wysadzeniu pasażerów na skrzyżowaniu  
w Świętej Lipce, były kierowane na miejsca 
parkingowe w Ramtach, autokary jadące  
z Reszla, też po wysadzeniu pasażerów na 
skrzyżowaniu w Świętej Lipce, były kiero-
wane na miejsca parkingowe w Pilcu, nato-
miast jadące z Kętrzyna parkowały na po-
boczach drogi wiodącej ze Świętej Lipki do 
Stąpławek.

Na uroczystości przybyli pielgrzymi  
z różnych stron Polski. Była wśród nich m. 
in. pielgrzymka kapłanów, pielgrzymka 
Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego oraz 
pielgrzymka rowerowa Bractwa św. Jaku-
ba z Kętrzyna. Do Świętej Lipki przybyły też 
pielgrzymki piesze. Sprzed kościoła św. Woj- 
ciecha w Mrągowie wyruszyła ona o 4.00, 
sprzed kościoła św. Katarzyny w Kętrzynie o 
6.30 i sprzed kościoła św. Apostołów Piotra  
i Pawła w Reszlu o 8.30.
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O 9.30 miało miejsce zawiązanie wspól-
noty oraz Godzinki o Najświętszej Maryi 
Pannie i modlitwa różańcowa, a o 11.00 
rozpoczęła się w strugach intensywnie 
padającego deszczu Msza Św. na placu 
przed bazyliką, której przewodniczył krako- 
wski metropolita senior kardynał Stanisław  
Dziwisz. Koncelebrował metropolita war-
szawski ks. kard. Kazimierz Nycz oraz kilku-
nastu biskupów i arcybiskupów z Prymasem 
Polski abp Wojciechem Polakiem, który 
wygłosił podczas niej homilię. Jej tekst pu-
blikujemy poniżej. W Mszy uczestniczyli 
przedstawiciele Sejmu i Senatu, marszałek 
i wojewoda warmińsko-mazurski, przedsta- 
wiciele zarządu Poczty Polskiej, Lasów Pań-
stwowych i tysiące pielgrzymów.

Słowo powitania na początku liturgii skie-
rował Arcybiskup Józef Górzyński Metropoli-
ta Warmiński podkreślając, że sanktuarium 
w Świętej Lipce odgrywa bardzo ważną rolę 
w historii Archidiecezji Warmińskiej. Ono  
i sanktuarium w Gietrzwałdzie są najbardziej 
znanymi miejscami w regionie. Przypomniał 
też, że z okazji obchodów 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę prezydent 
Andrzej Duda umieścił sanktuarium w Świę-
tej Lipce obok zamku biskupów warmińskich 
w Lidzbarku Warmińskim na liście Pomników 
Historii. „To pokazuje – podkreślił – jak Świę-
ta Lipka jest ważnym historycznie miejscem”.

W procesji z darami przedstawiciele naj-
młodszej generacji polskich jezuitów przy-
nieśli zabytkowe relikwiarze z relikwiami 

wielu świętych i błogosławionych, ofiaro-
wane Świętolipskiemu Sanktuarium przez 
Kurię Generalną Zakonu Jezuitów w Rzymie. 
Przyniesiono także rozporządzenie „Świę-
ta Lipka Pomnikiem Historii’’, podpisane 
przez Prezydenta i Premiera Rzeczpospoli-

tej dnia 20. 04. 2018 r. oraz flagę państwo-
wą ofiarowaną Świętolipskiemu Sanktu-
arium przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej dnia 
2 maja 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Ma-
zurski ofiarował srebrną paterę z okolicz-
nościowym napisem, a Marszałek Warmiń- 
sko-Mazurski głęboką patenę na potrzeby 
posług liturgicznych w Świętolipskim Sank-
tuarium. Przedstawiciele Zarządu Lasów 
Państwowych przynieśli w darze młode 
lipy wyhodowane z nasion pobłogosławio- 
nych przez papieża Franciszka przed Bożym 
Narodzeniem 2017 r., dostarczonych przez 
delegację Leśników Olsztyńskich, którzy za-
wieźli choinkę Bożonarodzeniową na plac 
św. Piotra. Lipy te zostały wyhodowane w 
świętolipskiej szkółce (kilka z nich zostało 
pod koniec września posadzonych w Świętej 
Lipce, o czym wspomnimy poniżej). Przed-
stawiciele Poczty Polskiej ofiarowali folder 
ze znaczkiem pocztowym przedstawiającym 
Matkę Bożą Świętolipską. Dzień 50-lecia 
koronacji wizerunku Matki Bożej Święto-
lipskiej był bowiem także dniem uroczystej 
promocji tego znaczka. 
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Prezydent RP Andrzej Duda skierował 
do uczestników uroczystości list, który zo-
stał odczytany przed zakończeniem litur-
gii. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski  
w liście do uczestników uroczystości napi-
sał, że miejsce to jest „perłą na pograniczu 
ziem, kultur i wyznań, ostoją wiary kato- 
lickiej i kultury polskiej”. Życzył następnie, 
by „Sanktuarium Matki Jedności Chrze-
ścijan było miejscem, gdzie spotykają się 
dwa wyznania katolickie i luterańskie, które  
w bliskiej współpracy i we współdziałaniu 
mogą bronić w Europie chrześcijańskich 
wartości”.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ

Homilia Prymasa Polski
Abpa Wojciecha Polaka

wygłoszona podczas 
centralnej uroczystości jubileuszowej 

11. 08. 2018 r.

Eminencjo, Czcigodny Księże Kardynale,
Dostojny Pasterzu Kościoła Warmińskiego, 
Arcybiskupie Józefie,
Drodzy Współbracia 
w Kapłańskim Posługiwaniu, 
Biskupi i Prezbiterzy,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Ojcowie Jezuici, Kustosze Sanktuarium,
Umiłowani 
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,
Kochani Pielgrzymi,

Przybyliśmy dziś na to święte miejsce, na 
jubileuszowe uroczystości, z wdzięcznością 
w sercu. Stajemy bowiem na tej umiłowanej 
Ziemi Warmińskiej, na pograniczu Warmii 
i Mazur, aby uwielbić Boga przez Maryję, 
Panią Świętolipską, Patronkę tego sanktua- 
rium. To właśnie tutaj, dokładnie pięć-
dziesiąt lat temu, Sługa Boży Kardynał 
Stefan Wyszyński, Prymas Polski, Prymas 
Tysiąclecia, otoczony rzeszą biskupów, 
kapłanów, osób życia konsekrowanego  

i wiernych świeckich, wzniósł – jak wów-
czas sam powiedział – swoje ramiona  
z dziękczynieniem i pokorą, ale i mocą, a 
zbliżając je do macierzyńskich skroni Maryi,  
z głębi serca zawołał: przyjdź, Oblubienico 
nasza, będziesz ukoronowana. Koronując 
Cudowny Wizerunek Matki Bożej Święto-
lipskiej, pragnął w ten sposób – jak sam 
zaznaczył – złożyć hołd dziękczynienia za 
wieki Jej trwania, obecności i zwycięstwa w 
imię Boże. Maryja od wieków obecna tutaj  
w swoim Cudownym Wizerunku, umacnia 
wiarę wszystkich, którzy do Niej przychodzą. 
Ta, którą za Elżbietą nazywamy błogosła-
wioną między niewiastami, błogosławioną, 
która uwierzyła, wstawia się tutaj za nami 
u Boga, upraszając dla nas potrzebne łaski, 
a zwłaszcza dar i łaskę wiary. Albowiem to 
właśnie tutaj, w Świętej Lipce, Maryja – jak 
mówił jeszcze wówczas Prymas Tysiącle-
cia – pokazała nam, że wprawdzie wiara 
jest trudna i wiele od nas wymaga, ale daje 
wolność ducha i wolność sumienia. I nie ma 
 – jak dodawał jeszcze Ksiądz Prymas – takiej 
siły fizycznej czy politycznej, która zdołała-
by przezwyciężyć głos i pragnienie sumień 
ludzkich.

Umiłowani Siostry i Bracia! Drodzy Czci-
ciele Świętolipskiej Pani! Ewangelia świę-
tego Łukasza przypomniała nam spotkanie 
Maryi i Elżbiety. Papież Franciszek wskazał 
nam kiedyś, że było to spotkanie dwóch 
kobiet, młodej ze starszą, wypełnione obec-
nością Ducha Świętego, pełne radości i za-
dziwienia. Dwie matki, które niemal tańczą 
ze szczęścia. I to właśnie wtedy, podczas 
tego właśnie spotkania, Elżbieta – jak po-
wiedział wtedy późniejszy papież – wprost 
uderzona wiarą Maryi, wykrzykuje te słowa: 
błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że 
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. 
Tak, jednym bowiem z największych darów, 
jakie otrzymała Maryja, jest wiara. Wiara w 
Boga – jak wyjaśniał dalej sam Ojciec Świę-
ty – jest naprawdę nieocenionym darem. 
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Wiara jest łaską. Wiara jest Bożym darem. 
To ona niesie nam zbawienie. Łaską bowiem 
zbawieni jesteście przez wiarę – jak pisał w 
swym Liście do Efezjan Apostoł Paweł – a to 
pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. 
To sam Bóg w Jezusie Chrystusie nas zbawił. 
Sam nas odkupił i uczynił swoimi przybra-
nymi dziećmi. Obdarował nas swoją łaską  
i swoim miłosierdziem. Za nas umarł i dla 
nas zmartwychwstał! Ale wiara, jak ukazuje 
nam życie Maryi Panny, wymaga także, aby 
ten Boży dar łaski i zbawienia, został przez 
nas przyjęty. Właśnie z tego powodu, wła-
śnie dlatego tak naprawdę Elżbieta błogo-
sławi Maryję. Mówi przecież: Błogosławio-
na jesteś, któraś uwierzyła. Błogosławiona 
jesteś, któraś w swym życiu i w swoim po-
wołaniu uwierzyła i któraś odpowiedziała 
Bogu. Błogosławiona jesteś, bo jesteś ko-
bietą wierzącą. Ty jesteś, Maryjo, pierwszą 
wierzącą i wzorem wiary dla całego Ludu 
Bożego. Jesteś, Maryjo, przykładem tego, 
jak otworzyć nasze serce i życie Bogu, jak 
przyjąć to, co do nas mówi i czego od nas 
oczekuje, jak uwierzyć, zaakceptować i pod-
jąć nasze powołanie i dziś je konkretnie wy-
pełnić, jak odpowiedzieć na dar i łaskę wiary 
naszym życiem, jak nie zatrzymać się tylko 
na słowach, jak nie dać się sparaliżować 
strachem czy też pychą, jak nie zamknąć się 
w swoich własnych zabezpieczeniach i w 
swej wygodzie, jak nie okazać się obojętnym  
i małodusznym, ale pójść odważnie, pójść 
tak konkretnie, jak Ty poszłaś do Elżbiety, 

by podjąć i odpowiedzieć na to wezwanie, 
przed którym sam Bóg nas stawia. Trwając 
zaś tutaj od wieków, na tej ziemi, pośród 
doświadczeń tego ludu, tylu jego pokoleń, 
w różnych jego dziejowych okolicznościach 

i często niełatwych przecież zmaganiach, 
wciąż nam, Maryjo, przypominasz, wciąż 
– jak wskazywał nam tutaj pięćdziesiąt lat 
temu Prymas Tysiąclecia – dajesz świadec-
two, że wiara trudna, wiele wymagająca, 
broni nas przed łatwizną życiową i zawsze 
jest zwycięstwem, że daje wolność ducha  
i wolność sumienia, i przez to nasze trwanie 
w wierze, staje się także świadectwem dla 
innych. Idziemy więc do Ciebie, i garniemy 
się do Ciebie, Maryjo, Świętolipska Pani, 
zwłaszcza w tym czasie częstego pogubienia 
i rozchwiania serc i umysłów naszych, bo Ty, 
Maryjo, jesteś przecież – jak przypomniał 
nam tutaj koronując Twój Święty Obraz Pry-
mas Tysiąclecia – naprawdę kobietą silną  
w wierze.

Umiłowani Siostry i Bracia! Świętolipska 
Pani uczy nas i przypomina nam – jeszcze 
raz powtórzę – że wiara w Boga jest nie-
ocenionym darem, ale wymaga także, aby 
był on przyjęty. Co więcej, mówi nam jesz-
cze, że ten dar, przyjęty przez nas, tak jak 
kiedyś przez Nią, w całej naszej wolności  
i posłuszeństwie Bogu, musi teraz być kon-
kretnie widoczny w naszym życiu. Błogosła-
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wiony i błogosławiona jesteś, któraś uwie-
rzyła. Owszem, ale także – jak powiedział 
kiedyś Chrystus i to właśnie w obecności 
swej Matki i uczniów – błogosławieni są ci, 
którzy słuchają słowa Bożego i zachowu-
ją, wypełniają je. Albowiem – jak zapisał w 
swym Liście od Galatów Apostoł Paweł –  
w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nie ma 
żadnego znaczenia, ani jego brak, tylko wia-
ra, która działa przez miłość. Wiara musi 
działać przez miłość, inaczej jest martwa; 
martwa jest sama w sobie. Gdy bowiem po-
zostaje jedynie w deklaracjach i wzniosłych 
hasłach, gdy manifestowana jest jedynie 
na sztandarach, budzi zdziwienie, a niekie-
dy wręcz nawet zgorszenie, bo nie widać 
jej tak naprawdę w życiu, nas, wierzących. 
Dlatego – jak przypomniał nam w jednej ze 
swych katechez o życiu chrześcijańskim pa-
pież Franciszek – żywa obecność Chrystusa, 
którą trzeba w nas strzec, bronić i rozwi-
jać, jest lampą, która oświetla nasze kroki, 
światłem ukierunkowującym nasze wybo-
ry, płomieniem rozpalającym serca wycho-
dzące na spotkanie Pana, czyniąc nas zdol-
nymi do pomagania tym, którzy idą drogą 
wraz z nami. Maryja niosła już do Elżbiety 
pod swym sercem Jezusa. Elżbieta, pełna 
Ducha Świętego, rozpoznała w Niej Mat-
kę swego Pana. Jezus był wraz z Nią. Był w 
Niej. Był z Nią. Przyjęła Go przecież w swym 
matczynym łonie. Przyjęła – jak uczy nas 
Kościół – wpierw przez wiarę. Uwierzyła – 
jak słusznie powie Elżbieta – że spełnią się 
słowa powiedziane Jej przez Pana. W Niej 
więc była tak bardzo konkretnie żywa obec-
ność Chrystusa. W każdym i w każdej z nas 
wierzących, od chrztu świętego – jak napi-
sał w swym Liście do Efezjan Święty Paweł 
– Chrystus przez wiarę mieszka w naszych 
sercach. Jeśli więc chcemy żyć wiarą, jeśli 
w naszym myśleniu i naszym działaniu, rze- 
czywiście wiara ma być obecna przez mi-
łość, trzeba – przypomnę jeszcze raz słowa 
papieża Franciszka – tej obecności Jezusa 

w nas strzec, bronić i rozwijać. Chrześcija-
nin żyje bowiem mocą Chrystusa. Pozwala, 
aby On działał w naszych czynach: aby Jego 
myśli były naszymi myślami, Jego uczucia 
naszymi uczuciami, Jego wybory naszymi 
wyborami. A to jest świętością – mówił nam 
papież Franciszek – czynienie tego, co czynił 
Chrystus, to nasza chrześcijańska świętość. 
To życie wiarą!

Czciciele Świętolipskiej Pani!
Pięćdziesięciolecie koronacji tutejszego 

Cudownego Obrazu Matki Bożej, pozwala  
i nam wszystkim, jak kiedyś Elżbiecie, spo-
tkać się z Maryją. Pozwala też w uwielbie-
niu i dziękczynieniu powtórzyć słowa żony 
Zachariasza: błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła, że spełnią się słowa powie- 
dziane Ci od Pana. Nasze świętowanie jest 
również okazją do tego, by śladem naszych 
wielkich poprzedników, dostrzec w War-
mińskiej Pani, kobietę silną w wierze, a 
nam wszystkim jeszcze raz przypomnieć, że  
wiara trudna, wiele wymagająca, bronią-
ca nas przed łatwizną życiową, zawsze jest 
zwycięstwem. Wiara bowiem zobowiązu-
je. Zobowiązuje do życia i do świadectwa 
miłości. Zobowiązuje do nawrócenia serca 
i do przyjęcia Chrystusowej obecności w 
nas jako wezwania, by wiara działała w nas 
przez miłość. Pięćdziesiąt lat temu, kończąc 
swoją koronacyjną homilię, Prymas Tysiąc-
lecia nawiązał wprost do ducha Społecznej 
Krucjaty Miłości. Poranionemu wstrząsami 
różnych bolesnych kryzysów społecznych  
i wezwanemu do obrony i zmagania z prze-
ciwnościami wiary ludowi Bożemu ten Świę-
ty Pasterz wskazywał Matkę Pięknej Miłości. 
Wypowiedziane wobec Niej przyrzeczenia 
stają się, po tych pięćdziesięciu latach, nie 
mniej aktualne. Dlatego pragnę je, Siostry i 
Bracia, teraz wobec Was i wraz z Wami po-
wtórzyć: Matko Pięknej Miłości, Pani zawsze 
wierna, Błogosławiona, któraś uwierzyła, 
i my, dziś tutaj zgromadzeni, pragniemy Ci 
przyrzec:
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Będziemy szanować wszystkich naszych 
braci, bo żyje w nich Chrystus.

Będziemy się strzec każdej złej myśli – nie 
chcemy o nikim źle myśleć i mówić. Będzie-
my naprawiać wszelką krzywdę, wyrządzoną 
słowem.

Wobec każdego człowieka stosować bę-
dziemy mowę miłości. Nie podniesiemy gło-
su przeciwko nikomu – nie będziemy przekli-
nać i wyciskać łez z oczu ludzkich.

Będziemy się modlić za wszystkich 
naszych braci, nawet za nieprzyjaciół  
i wszystkim przebaczać wszystko.

Będziemy odnosili się do ludzi z ufnością, 
chroniąc się od podejrzliwości i działając za-
wsze na korzyść bliźniego.

Chcemy czynić dobrze każdemu, jak sa-
memu sobie; czynnie współczuć w cierpie-
niu, chętnie śpieszyć z pomocą.

Pracując sumiennie, będziemy się wy-
wdzięczali innym za ich rzetelną pracę na 
naszą korzyść.

Tymi postanowieniami i my, tutaj zgro-
madzeni, składajmy wszystko, co powie-
dzieliśmy, w ramiona przedziwnie owoc-
nej Matki Boga Człowieka, Matki Kościoła  
i Matki naszej. Amen.

Znaczek pocztowy 
z obrazem Matki Bożej Świętolipskiej

wydany przez Pocztę Polską 
(11. 08. 2018)

Jeszcze w grudniu 2017 r. skierowałem 
pismo do Wiceprezesa Zarządu Poczty Pol-
skiej Wiesława Włodka z serdeczną proś-
bą o emisję w 2018 r. znaczka pocztowego  
z wizerunkiem Matki Bożej Świętolipskiej. 
W liście zaznaczyłem, że będzie to dla nas rok 
jubileuszowy z racji trzech głównych rocznic: 
400-lecia oddania Świętej Lipki pod opiekę 
króla polskiego i jego następców, 50. rocznicy 
koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej 
oraz 125. rocznicy ukończenia szkoły muzycz-
nej w Świętej Lipce przez Feliksa Nowowiej-
skiego, do których dołączały i inne rocznice.

Po szczegółowych konsultacjach i po- 
szukiwaniach najoptymalniejszych rozwią-
zań wyłonił się projekt autorstwa Bożydara 
Grozdewa nie tylko znaczka o formacie 31,25 
x 43 mm na papierze fluoroscencyjnym, ale 
także i okolicznościowej koperty z nadru-
kiem: „50. rocznica koronacji obrazu Matki 
Bożej Świętolipskiej. Pierwszy dzień obie-
gu FDC Poczta Polska S. A.” oraz piecząt-
ką, na której umieszczono datę i miejsce 
„11.08. 2018 Reszel”. Znaczek o nomina-
le 2,60 zł wydano w nakładzie 120 tysięcy  
egzemplarzy.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ
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Przesłanie 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

do uczestników centralnej uroczystości jubileuszowej
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Wystawa o Świętej Lipce
Biblioteka Wyższego Seminarium Du-

chownego “Hosianum” przygotowała 
wystawę z okazji 50. rocznicy koronacji 
obrazu Matki Bożej Świętolipskiej. Najcen-
niejszym obiektem na ekspozycji był stary 
druk „Linda Mariana” autorstwa o. Toma-
sza Klagego SJ, wydany w Kolonii w 1659 r.  
O. Tomasz Klage (Clagius) urodził się oko-
ło 1598 r. w Cegłowie pod Olsztynem. 
 W 1618 r. wstąpił do Zakonu Jezuitów  
w Wilnie. W 1630 r. przyjął święcenia ka-
płańskie. Był profesorem poetyki i reto-
ryki w Nieświeżu, następnie misjonarzem 
w Królewcu, profesorem matematyki w 
Pułtusku i superiorem w Reszlu. W 1639 r. 
przejął od kapituły warmińskiej Świętą Lip-
kę. Był rektorem w Nieświeżu i regensem  
w Braniewie. Napisał kilka dzieł polemicz- 
nych i historycznych, m.in. „Linda Mariana” 
(łacińska nazwa Świętej Lipki). Zmarł w Re-

szlu 14 czerwca 1664 r. Biblioteka „Hosia-
num” ma w swoich zbiorach dwa egzem-
plarze dzieła „Linda Mariana”. W jednym  
z nich przed stroną tytułową doklejono ilu-
strację przedstawiającą historię i usytuowa-
nie geograficzne Świętej Lipki według po-
miarów Eustachego Kreczmera z 1612 roku. 
Rycina pochodzi z 1614 r.

Na wystawie zaprezentowano rów-
nież zdjęcia i publikacje dotyczące świę-
tolipskiego sanktuarium z XIX i XX w.  
Ks. dyrektor Tomasz Garwoliński udostępnił 
także swoje prywatne zdjęcia z uroczystości 
25. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej 
Świętolipskiej w 1993 r., gdzie posługiwał 
jako diakon podczas Mszy Św., której prze-
wodniczył kard. Józef Glemp, Prymas Polski.
Wystawę można było oglądać w Bibliotece 
Wyższego Seminarium Duchownego Metro-
polii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie do 
końca października 2018 r.
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Przyznanie naszemu Sanktuarium  
odznaki honorowej 

Ministra Sportu i Turystyki
„Za Zasługi dla Turystyki”

Minister Sportu i Turystyki przyznał na-
szemu Sanktuarium dnia 9 lipca 2018 r. od-
znakę honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, 
która została wręczona niżej podpisanemu 
jako Kustoszowi Sanktuarium przez przed-
stawiciela Zarządu Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego podczas części oficjalnej 
Wojewódzkich Obchodów Światowego 
Dnia Turystyki. Odbyły się one 28 września  
2018 r. w Ostródzie.

Po uznaniu przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej naszego Sanktuarium za „Pomnik Hi-
storii” i po ofiarowaniu przez niego naszemu 
Sanktuarium jako jedynej świątyni w Polsce 
flagi państwowej, była to kolejna forma do-
wartościowania naszego Sanktuarium w tym 
jubileuszowym dla nas roku. Poprzez tę od-
znakę wyrażono wdzięczność za nasz wkład 
zwłaszcza w rozwój turystyki religijnej oraz 
idei zróżnicowanego pielgrzymowania do 
świętego miejsca.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ

Wizytacja kanoniczna ks. Abpa Edmunda Piszcza
i peregrynacja największej relikwii cząstkowej św. Stanisława Kostki

Zgodnie z normami kościelnymi zazwy-
czaj raz na pięć lat odbywa się wizytacja 
kanoniczna. Tym razem przeprowadził ją w 
dniach 29-30 września 2018 r. Arcybiskup 
Senior Archidiecezji Warmińskiej Edmund 
Piszcz. Rozpoczęła się ona w sobotę 29 
września o 10.45 od spotkania w sali Domu 
Pielgrzyma z grupami działającymi w parafii i 
Sanktuarium. Przybywającego Arcypasterza 
przywitał swym śpiewem nasz Chór Święto-
lipski, co go całkowicie zaskoczyło. Absolut-
nie nie spodziewał się aż takiego powitania. 
Oprócz członków chóru uczestniczyli w nim 
członkowie Kręgu Biblijnego, Rady Inwesty-
cyjnej Parafii i Sanktuarium, rodzice dzieci 
przygotowujących się do I Komunii Św. oraz 
zainteresowani spotkaniami z formacji du-

chowej. Spotkanie zostało zatytułowane 
„Arcybiskup odpowiada na nasze pytania” 
i rzeczywiście takim było. Po refleksjach 
wstępnych na temat wagi obecności i ak-
tywności gorliwych oraz  zaangażowanych w 
życie Kościoła wiernych świeckich, ks. Arcy- 
biskup odpowiadał szczegółowo z wielką 
chęcią na pytania zadawane mu przez uczes- 
tników spotkania, które dotyczyły najpierw 
jego drogi życia i powołania. Chyba najstar-
sza uczestniczka spotkania, prawie równo-
latka Ks. Arcybiskupa (liczącego sobie 89 
lat) zakomunikowała, że przyszła na świat 
w miejscowości Piszcze na Wileńszczyźnie  
i zapytała, czy może jego rodzina pochodzi z 
tamtych stron. Ks. Arcybiskup odpowiedział, 
że jego rodzina wywodzi się z Poznańskiego. 
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Wówczas ona zakomunikowała, że zarząd-
cą pobliskiego majątku Kuźmicze był niejaki 
Piszcz, pochodzący z Poznańskiego i że wła-
śnie on zajmował się rozparcelowaniem te-
goż majątku. Kwestia, czy mógł być on jakoś 
spokrewniony z rodziną, w której przyszedł 
na świat Ks. Arcybiskup, pozostaje otwarta. 
Kolejne pytania dotyczyły jego pasterskiej 
posługi i różnych zagadnień życia współcze-
snego świata i Kościoła.

Po zakończeniu spotkania, o 12.30, Ks. 
Arcybiskup wraz z Burmistrzem Miasta  
i Gminy Reszel, Starostą Powiatu Kętrzyń-
skiego i Nadleśniczym Nadleśnictwa Mrągo-
wo zasadzili w Świętej Lipce trzy lipy wyho-
dowane z nasion pobłogosławionych przez 
papieża Franciszka i kolejnych kilka przy dro-
dze leśnej prowadzącej ze Świętej Lipki w 
kierunku na Reszel, w pobliżu przydrożnego 
zabytkowego krzyża. Następnie w scenerii 
lasu odbyło się spotkanie Ks. Arcybiskupa  
z przedstawicielami służb leśnych.

Od godz. 15.00 rozpoczął się maraton 
popołudniowo-wieczornych Mszy Świętych 
w kaplicach filialnych naszej parafii, którym 
towarzyszyła największa relikwia cząstkowa 

św. Stanisława Kostki, pielgrzymująca w ra-
mach trwającego Jubileuszowego Roku św. 
Stanisława, a ten rok został ustanowiony 
przez Konferencję Episkopatu Polski z racji 
450-lecia jego śmierci. Najpierw ks. Arcy- 
biskup wygłosił kazanie podczas Mszy Św. w 
kaplicy pw. Matki Bożej Fatimskiej w Siem-
kach, w którym wspomniał m.in. o swej wi-
zycie w Fatimie i o osobistym spotkaniu z  
s. Łucją, jedną z trojga dzieci, które mia-
ły objawienia Matki Bożej w Fatimie. Na-
stępnie o 16.30 przewodniczył Mszy Św. w 
kaplicy w Pilcu, w której wraz z wiernymi  
z tej miejscowości wzięli udział i posługiwali 
jako Liturgiczna Służba Ołtarza członkowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu, jedynej, 
jaka istnieje na terenie naszej parafii. Ostat-
nim akordem pierwszego dnia wizytacji była 
Msza Św. o 18.00 w kaplicy w Lembruku.

W drugim dniu wizytacji, w niedzielę 
30 września 2018 r. Ks. Arcybiskup głosił 
homilie podczas Mszy świętych w bazy-
lice świętolipskiej o 7.00, 9.00 i 14.00, a o 
11.00 przewodniczył Mszy Św., połączonej 
ze sprawozdaniem o. proboszcza o stanie 
parafii. Na jej zakończenie siedem osób  
i jedna para małżeńska zostało wyróżnionych 
jako „Zasłużeni dla Parafii i Sanktuarium”. 
Pierwszym z wyróżnionych był oczywiście 
Ks. Arcybiskup Edmund Piszcz. Wyraziliśmy 
mu w ten sposób wdzięczność za jego wie-
loletnie zatroskanie o nasze Świętolipskie 
Sanktuarium. Trzy kolejne osoby, Janina Kry-
styna Buksa z Pilca, Grażyna Cicha i Benon 
Kaczyński ze Świętej Lipki zostali docenieni 
ze względu na ich zróżnicowaną wielolet-
nią współpracę z Sanktuarium i domem za-
konnym. Pani Henryka Łazarczyk z Siemek 
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została wyróżniona za trwające wiele lat 
udostępnianie swego domu na celebracje 
Mszy Świętych w okresie powojennym, gdy 
nie było jeszcze kaplicy w tej miejscowości; 
Alina Szluma z Pieckowa natomiast za to, że 
w jej domu odbywała się katechizacja dzie-
ci i młodzieży uczęszczającej do miejscowej 
szkoły podstawowej. Albinie Makutonowicz 
z Lembruka wyraziliśmy wdzięczność za wy-
trwałe podejmowanie starań o wybudowa-
nie kaplicy w Lembruku (ona sama ze wzglę-
dów wiekowych i zdrowotnych nie mogła 
przybyć na tę uroczystość; w jej imieniu 
wyróżnienie odebrały jej córki), a Państwu 
Janinie i Janowi Ropulewskim z Lembruka 
za opiekę nad nią przez ponad 30 lat. Uro-
czystościom świętolipskim w tym dniu także 
towarzyszyła największa relikwia cząstkowa 
św. Stanisława Kostki.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ

Kazanie wygłoszone podczas
pogrzebu śp. o. Tadeusza Filasa 

(30. 10. 2018)
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, Metropoli-
to Warmiński,
Przewielebny o. Tomaszu, przełożony naszej 
prowincji zakonnej,
Drogie Siostry śp. o. Tadeusza, jego bliscy, 
krewni, znajomi,
Drodzy Współbracia w życiu zakonnym  
i kapłańskim z księdzem dziekanem na czele,
Drodzy moi Współparafianie i wszyscy przy-
byli na tę żałobną liturgię!

Śp. o. Tadeusza poznałem nieco ponad 40 
lat temu, latem 1978 r. zaledwie kilkanaście 
metrów stąd, w zakrystii tutejszej bazyliki, 
gdy przybył do Świętej Lipki na rekolekcje 
powołaniowe… Nigdy nie przypuszczałem 
i przenigdy nie mógłbym przypuszczać, że 
właśnie tu, w tutejszej bazylice, będę wraz  
z Wami wszystkimi żegnał go, i to po zupeł-
nie nagłym zakończeniu ziemskiego etapu 
jego życia. 

W miniony piątek 26 października oko-
ło 15.00 zatrzymał się zegar jego ziemskie-
go życia (celowo odwołuję się do metafory 
zegara, gdyż jego tata był zegarmistrzem),  

wskazując 59 lat i 3 dni. Znowu sprawdziło 
się przysłowie: Improvisa mors – sacerdotum 
sors (Losem kapłana –  śmierć niespodzie-
wana). Nikt nie przypuszczał, że tak nagle, 
tak znienacka odejdzie z tego świata. Jesz-
cze w miniony piątek posługiwał z rana w 
tutejszej bazylice, jeszcze był na modlitwie 
naszej wspólnoty zakonnej o 12.30 i potem 
na obiedzie. Jadł mało, ale braliśmy to na 
karb tego, że dzień wcześniej usunięto mu 
dwa zęby i dziąsła były podrażnione. Jeszcze 
przygotował wszystko do Mszy św. wspól-
notowej, którą mieliśmy celebrować w ka-
plicy pod przewodnictwem o. Prowincjała 
o 15.00. Jeszcze o 14.45 nasz współpracow-
nik Andrzej słyszał, jak wchodził do pokoju,  
w którym mieszkał. Gdy nie pojawił się w 
kaplicy tuż przed 15.00 i gdy nie odpowiadał 
na telefon, pobiegł do jego pokoju br. Ma-
rek i zastał go już nieżywego. Jego odejście 
z tego świata rozegrało się w ciągu zaledwie 
kilkunastu minut. Rozmawiałem z różnymi 
ludźmi, którzy spotkali go jeszcze tego dnia. 
Z tych rozmów wynika jedna konkluzja: pew-
ne symptomy, które zostały potraktowane 
jako początek grypy żołądkowej (grypy jeli-
towej), były najprawdopodobniej sygnałami 
zbliżającego się zawału serca. Odszedł do 
Pana w piątek, w dzień męki naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, w godzinie śmierci Jego 

śmierci na krzyżu, w godzinie Bożego Miło-
sierdzia, któremu poświęcił znaczną część 
swego kapłańskiego posługiwania.

Przechodziły przed nami i przechodzą 
przez ziemię miliardy ludzi. Każdy nosi w 
sobie ogromny świat przeżyć. Każdy inny, 
niepowtarzalny. Spotykając mężczyzn, ko-
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biety, młodych i dzieci, myślę nieraz: jaki 
świat noszą w sobie, jaka jest tajemnica 
ich wnętrza? Jeśli podziwiamy świat mate-
rialny z bogatą i zróżnicowaną przyrodą, z 
niezliczoną liczbą galaktyk zawierających 
miliardy ciał niebieskich, każdy świat świad-
czący o wielkości, potędze i mądrości Boga 
Stwórcy, to tym bardziej godne zauważenia 
i podziwu muszą być te wewnętrzne światy 
ludzi, każdy inny, własny, z ich dramatami, 
niekiedy tragediami, ale także wydarzenia- 
mi pomyślnymi i szczęśliwymi, groma- 
dzonymi minuta po minucie, dzień po dniu 
przez całe ziemskie życie. Świat material-
ny jest jeden, tych światów duchowych 
jest tyle, ilu ludzi było, jest i będzie w przy- 
szłości. Zdumiewająca jest pomysłowość 
Pana Boga.

Zegar ziemskiego życia o. Tadeusza sta-

nął. Skończył się dla niego ziemski czas, a 
zaczęła wieczność. Spróbujmy zapytać, jak 
i czym o. Tadeusz wypełnił swój czas objęty 
ramami dwóch dat, narodzin i śmierci. A przy 
tym dobrze będzie zastanowić się, jak i czym 
my wypełniamy nasz czas. Możemy go wy-
pełnić - używając biblijnego obrazu – słomą, 
która spłonie i plewami, które wiatr rozmie-
cie, a możemy go wypełniać dzień po dniu 
staranną uprawą roli, Bożej roli, i siewem do-
brego ziarna, które wprawdzie obumrze, ale 
w wieczności przyniesie obfity plon.

Spójrzmy najpierw na jego życie widzia-
ne od strony wydarzeń zewnętrznych. Ze-
gar jego życia zaczął odmierzanie czasu w 
 1959 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Roz-
począł się ciąg wydarzeń i przeżyć, wielki 
świat doznań i doświadczeń. Rodzice – Józef  

i Krystyna. Rodzeństwo – dwie siostry, uczes- 
tniczące w dzisiejszej żałobnej uroczystości, 
i brat – lekarz pracujący w Hiszpanii, który ze 
względu na obowiązki medyczne, nie może 
dziś z nami być. Z nimi szczególnie dzielimy 
smutek i ból. Czas nauki szkolnej w Piotrko-
wie Trybunalskim, najpierw w Szkole Pod-
stawowej, potem w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Bolesława Chrobrego.

Wychowany w klimacie duchowości ru-
chu oazowego „Światło Życie” do Towarzy-
stwa Jezusowego wstąpił 21 sierpnia 1978 r. 
i odbył nowicjat w Kaliszu, który przeżyłem 
razem z nim. Już wtedy mogliśmy podzi-
wiać m.in. jego niezwykłe umiłowanie litur-
gii. Pierwsze śluby zakonne złożył 23 sierp-
nia 1980 r. na ręce o. Stefana Dzierżka SJ, 
ówczesnego Rektora Kolegium Jezuitów w 
Kaliszu, który znał jeszcze osobiście uczest-
ników Powstania Styczniowego. Potem 
studiował filozofię w Krakowie, i wówczas 
współtworzył zespół „Inigo” (1980-1982),  
i teologię w Warszawie (1984-1987). Dnia 
9 czerwca 1987 r. przyjął święcenia kapłań-
skie w Lublinie przez posługę św. Jana Paw-
ła II. Wszyscy ówcześni polscy jezuici kan-
dydaci do święceń chcieli być wyświęceni 
przez Ojca św., ale mógł być tylko jeden z 



U stóp Świętolipskiej Matki
- 18 -

nich. W związku z tym zdecydowano się na 
losowanie i los wskazał akurat na niego. Po 
święceniach kontynuował studia z teologii 
fundamentalnej na KUL w Lublinie (1987-
1989). Po studiach pracował w Warszawie 
w redakcji Przeglądu Powszechnego (1989-
1993).

W latach 1993 – 1994 odbył ostatni etap 
klasycznej formacji jezuickiej, czyli tzw. III 
probację w Jastrzębiej Górze pod kierun-
kiem o. Stefana Miecznikowskiego SJ. W 
1994 r. został skierowany do parafii pw. św. 
Andrzeja Boboli w Warszawie, gdzie naj-
pierw był wikariuszem i katechetą, a potem 
proboszczem tejże parafii. Ostatnie śluby 
złożył 3 grudnia 1995 r. w rodzinnym Piotr-
kowie Trybunalskim.

Następnie został skierowany do Rado-
mia, gdzie pracował jako kapelan szpita-
la oraz pomagał w kościele (1997-2002). 
W kolejnych latach posługiwał głównie 
jako misjonarz ludowy i rekolekcjonista na 
placówkach w Piotrkowie Trybunalskim 
(2002-2003), Kaliszu (2003-2012) i Pozna-
niu (2012-2013). W tym okresie był zaanga-
żowany w prowadzenie misji Miłosierdzia 
Bożego m.in. w Diecezji Kaliskiej i Kosza-
lińsko-Kołobrzeskiej. Biskup Senior Diece-
zji Kaliskiej Stanisław Napierała, na wiado-
mość o jego śmierci, składając kondolencje 
podkreślał niezwykły wkład śp. o. Tadeusza 
w misje Miłosierdzia Bożego na terenie tej 
diecezji, którym towarzyszył obraz Jezusa 
Miłosiernego z kaliskiego Sanktuarium Ser-
ca Jezusa Miłosiernego, obraz powstały z 
inspiracji bł. Michała Sopoćki i pobłogosła- 
wiony przez św. Jana Pawła II w krakow-
skich Łagiewnikach podczas jego ostatniej 
pielgrzymki do naszej Ojczyzny. W ostatnich 
latach pracował w parafii i Sanktuarium w 
Świętej Lipce, pełniąc różne posługi sakra-
mentalne, będąc do dyspozycji setek tysię-
cy pielgrzymów i turystów, pomagając w 
zakrystii i w domu zakonnym.

Dotknijmy kilku fragmentów jego oso- 
bowości, aby lepiej uświadomić sobie, kim 
był i kogo straciliśmy na tym świecie. Są-
dzę, że im dłużej ktoś żyje, tym bardziej 

ceni sobie czas i uważa go za największy 
dar, jaki może ofiarować innym. Dla każde-
go chrześcijanina, tym bardziej dla kapłana, 
Bóg jest pierwszą wartością. Człowiek wie- 
rzący oddaje Panu Bogu swój czas, ale są w 
nim momenty przeznaczone wyłącznie dla 
Boga. To czas modlitwy, skupienia, głęboko 
ukryty i trudny do przeniknięcia przez kogoś 
z zewnątrz. Wiem, że o. Tadeusz modlił się 
zwłaszcza wczesnym rankiem; wstawał bo-
wiem po 4.00 i bardzo poważnie traktował 
Mszę św.; głęboko się do niej przygotowy-
wał. Służył wiernym homilią, zawsze staran-
nie przygotowaną.

Nieraz byłem powiernikiem niektórych 
jego przeżyć. Jeszcze w początkach paździer-
nika wyrażał mi swą wielką radość z tego, że 
szczęśliwie udało się nam przeżyć niezwykle 
intensywny sezon tegorocznych jubileuszy: 
400-lecia oddania Świętej Lipki pod opie-
kę króla polskiego i jego następców, 125- 
lecia ukończenia szkoły muzycznej w Świętej 
Lipce przez Feliksa Nowowiejskiego i 50-le-
cia koronacji cudownego wizerunku Matki 
Bożej Świętolipskiej. Wyrażał też radość  
z tego, że od początku października miał  
3 dni w tygodniu bardziej wolne, które 
chciał przeznaczać na większą dozę odpo-
czynku, lekturę i niezbędne leczenie.

Cechowało go myślenie twórcze, anali-
tyczne. Choć czasami musieliśmy poruszać 
kwestie trudne i bardzo delikatne, zawsze 
rozstawaliśmy się w duchu wzajemnego 
zrozumienia i przyjaźni. Odczuwał nie- 
kiedy dotkliwie samotność i wtedy raczej 
nie chwytał za telefon, by choć przez chwilę 
podzielić się z kimś swoimi przeżyciami. Był 
introwertykiem. Większość spraw przeży-
wał jedynie w głębi swego wnętrza i przed 
Bogiem oraz Matką Bożą Świętolipską… 

W liturgii wielkanocnej rozbrzmiewają 
słowa: „Śmierć zwarła się z życiem i w boju, 
o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje 
dziś żywy”. Znowu śmierć zwarła się z ży-
ciem i w boju poległ nasz współbrat Tade-
usz. Od początku ludzkości ten bój kończy 
się zwycięstwem śmierci. Na szczęście nie 
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na zawsze. Choć poległ Wódz życia, królu-
je dziś żywy. W tym Jego zwycięstwie każdy  
z nas może otrzymać udział, także śp. o. 
Tadeusz, który odchodził z tego świata  
w piątek, dzień męki naszego Pana i  w go-
dzinie Jego śmierci.

Stanął zegar ziemskiego życia o. Tade-
usza. Przerwał się strumień ziemskich prze-
żyć i doświadczeń. W trumnie cicho spoczy-
wa jego ciało, ale dla duszy w tym samym 
momencie otworzyła się nowa przestrzeń 
trwania już bez końca. Zaczęła się nowa, 
tajemnicza dla nas, ale, jak jesteśmy pew-
ni, niezwykle intensywna, niezwykle bogata 
sfera zupełnie nowych doświadczeń: spo-
tkanie z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem 
Świętym, z Maryją, świętymi, rodzicami, 
zmarłymi przyjaciółmi. Możemy tyl ko do-
myślać się, co teraz przeżywa, czego do-
świadcza, jak teraz patrzy na nas zgroma-
dzonych na Eucharystii sprawowanej w jego 
intencji.

Modlimy się gorąco, by Bóg darował mu 
długi, jakie jeszcze pozostały do spłacenia 
Bożej Sprawiedliwości, trwając w głębokim 
przekonaniu, że choć nadal tak niezwykle 
potrzebny byłby w posługiwaniu w tutej- 
szym Sanktuarium, to jednak Bóg zabrał 
go z tego świata w najbardziej właściwym 
dla niego czasie. „Zabrany został, by – jak 
napisał autor Księgi Mądrości – (…) ułuda 
nie uwiodła jego duszy: bo urok marności 
przesłania dobro…” (Mdr 4). I życzymy mu, 
by usłyszał odnoszący się do niego donośny 
głos mówiący od tronu Bożego: „Oto czynię 
wszystko nowe… Spragnionemu dam dar-
mo pić ze źródła życia..., źródła prawdziwe-
go, źródła wiecznego, źródła, które zaspokoi 
każde pragnienie, i będę Bogiem dla niego, 
a on dla mnie będzie synem... W domu 
Ojca mego jest mieszkań wiele. Wejdź do 
Królestwa Pana Twego…”. Niech do Króle- 
stwa wieczności przyjmie go Miłosierny 
Pan, któremu tak ofiarnie służył przez wiele 
lat swego kapłaństwa.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ

90. Urodziny 
o. Franciszka kUrkowskiego sJ
Dnia 3 grudnia 2018 r. o. Franciszek 

Kurkowski SJ, senior naszej świętolipskiej 
wspólnoty zakonnej, obchodził swe 90. 
urodziny. Związana z nimi zewnętrzna uro-
czystość odbyła się w niedzielę 9 grudnia 
2018 r. w świętolipskiej bazylice podczas 
Mszy św. o 11.00, której przewodniczył Ar-
cybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej 
Edmund Piszcz. On też wygłosił podczas niej 
okolicznościowe słowo. Liturgia ta została 
ubogacona także wyróżnieniem jako zasłu-
żonych dla Parafii i Sanktuarium kolejnych 

osób (Stefanii i Zdzisława Pawłowskich oraz 
Danuty Suszyńskiej z Pieckowa i Mirosławy 
oraz Mariana Waszkiewiczów z Siemek) za 
ich wieloletnią ofiarną i bezinteresowną 
pomoc świadczoną świętolipskiej parafii  
i sanktuarium.
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