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KOLEJNA PŁYTA KU CZCI MATKI BOŻEJ ŚWIĘTOLIPSKIEJ
Płyta sławiąca Matkę Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce, nagrana tym razem
przez Servi Domini Cantores, to następna
płyta zrealizowana przez zespół złożony
z księży w znanym sanktuarium. W minionym roku pojawiły się dwie płyty ich autorstwa: pierwsza pt. „Sancta Maria, Mater
Dei”, zrealizowana w usytuowanym w południowo-wschodniej części Polski Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku;
druga natomiast pt.: „U stóp Krzyża” –
w Metropolitalnym Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie Śląskim.
Pomysłodawcą nagrania płyty jest prof.
Andrzej Chorosiński, a utwory zamieszczone na płycie zostały wykonane we wnętrzu
świętolipskiej bazyliki przez artystów, którzy
łączą powołanie kapłańskie z profesjonalnym zaangażowaniem w śpiew. W informacji prezentującej płytę napisano: „Matce Bożej można uwić koronę z pięknych kwiatów
lub wykuć ze złota, ale tym razem utworzyli
ją z muzyki operowi śpiewacy, Servi Domini
Cantores oraz wirtuoz organów Rafał Sulima (były wieloletni organista świętolipski).
Zaprezentowane na płycie utwory wokalno-instrumentalne stanowią splot muzyki organowej z pięknymi pieśniami takich
kompozytorów jak: Chopin, Moniuszko,
Elsner, Donizetti, Mascagni, Schubert czy

Nowowiejski. Wybrane utwory organowe
wspaniale prezentują romantyczne walory
brzmieniowe organów świętolipskich, a są
wśród nich także nowe – XXI-wieczne kompozycje Grinholca czy Bedarda. Płytę kończą
improwizacje organowe Rafała Sulimy. Jest
to z pewnością jedna z najlepiej brzmiących
płyt, o jakie wzbogaciła się w ostatnim czasie Święta Lipka”.
Na płycie możemy usłyszeć redemptorystę o. Tomasza Jarosza (baryton), jezuitę
o. Rafała Kobylińskiego (tenor) i ks. Pawła
Sobierajskiego (tenor). Wydanej płycie towarzyszy książeczka opowiadająca o historii
Sanktuarium począwszy od XIV wieku, gdy
na lipie została umieszczona drewniana figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, aż do czasów obecnych. Nagranie i wydanie tej płyty
wpisuje się w cały szereg wydarzeń związanych z przypadającym w tym roku 300-leciem oddania do użytku świętolipskich organów, zbudowanych w latach 1719-1721
przez organmistrza z Królewca, Jana Josuego
Mosengela. Wnętrze organów przebudowane zostało na początku XX wieku. Zniszczone w końcówce II wojny światowej organy
są dziś, po wielu naprawach i renowacjach,
jedną z najciekawszych atrakcji kulturalnych
północno-wschodniej Polski. Gratulujemy
twórcom nagrania kolejnej płyty, a słuchaczy zachęcamy do jej nabycia.
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NIECODZIENNE „WAKACJE Z MARYJĄ I ŚW. JÓZEFEM”
W ŚWIĘTEJ LIPCE

Po raz pierwszy, jako członkowie Wspólnoty Niespokojni Nadzieją, przebywaliśmy
w dniach od 23 lipca do 1 sierpnia 2021 r.
w Sanktuarium Świętolipskim na „Wakacjach z Maryją i św. Józefem”. Wybór tematu wczasorekolekcji był dla nas oczywisty.
Przebywaliśmy w jednym z trzech głównych
sanktuariów Maryjnych na Warmii i Mazurach w czasie, gdy trwał Jubileuszowy Rok
św. Józefa. Kim jesteśmy? Nasza Wspólnota działa przy Bractwie Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski. Celem
Wspólnoty jest spotkanie przez jej członków
partnera/-ki w celu zawarcia sakramentu
małżeństwa i założenia rodziny w oparciu o
wartości proponowane przez Kościół katolicki. Członkami Wspólnoty mogą być wierni świeccy Kościoła Rzymskokatolickiego
i Grekokatolickiego: kobiety w wieku 25-40
lat, a mężczyźni w wieku 25-45 lat. I właśnie ponad 50-osobowa grupa członków
tej Wspólnoty (mniej więcej w równej liczbie młodych niewiast i mężczyzn) zjechała
się z różnych stron Polski i spoza jej granic
do Świętej Lipki. Każdego dnia uczestniczyliśmy we Mszy św., prawie każdego dnia
mieliśmy jakąś konferencję, które prowadził zasadniczo Kustosz Sanktuarium o.

Aleksander Jacyniak, a jedną z nich – członek świętolipskiej wspólnoty jezuitów – o.
Leszek Gołębiewski. Prawie każdego dnia
były też wieczorne zabawy taneczne.
Przybyliśmy w piątek 23 lipca, w liturgiczne wspomnienie św. Brygidy Szwedzkiej. Po zakwaterowaniu w Domu Pielgrzyma uczestniczyliśmy w wieczornej Mszy św.
o 18:00 w bazylice świętolipskiej, a następnie o 20:00 w koncercie, który odbywał się
w ramach XXXIII Świętolipskich Wieczorów
Muzycznych. Tego dnia występowali: Małgorzata Klorek – organy i Ewa Rułka – flet.
Dzień przyjazdu zakończył się spotkaniem
powitalno-zapoznawczym, które odbyło
się w sali na parterze Domu Pielgrzyma.
W sobotę 24 lipca, w pierwszym pełnym dniu pobytu, wyjechaliśmy naszymi
samochodami do Mikołajek, by stamtąd
wyruszyć w rejs statkiem, który wiódł
przez największe polskie jezioro Śniardwy
do Rucianego Nidy, gdzie była półtoragodzinna przerwa, po której powróciliśmy też
statkiem do Mikołajek, a stamtąd autami
do Świętej Lipki, gdzie po wieczornej Mszy
św. w bazylice przyszedł czas na zwiedzanie Sanktuarium zakończone Apelem Maryjnym.
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Niedzielę 25 lipca rozpoczęliśmy od wysłuchania konferencji nt. ludzkich decyzji
i motywów, kierujących nami przy ich podejmowaniu, a następnie udaliśmy się do bazyliki świętolipskiej na modlitwę różańcową
i Mszę św. prymicyjną niedawno wyświęconego na księdza, pochodzącego z Kalisza
młodego jezuity o. Adama Szymańskiego,
połączoną z jego błogosławieństwem prymicyjnym. Po południu mieliśmy czas wolny, który w mniejszych i większych grupach
zagospodarowywaliśmy w różny sposób,
a wieczorem spotkaliśmy się przy ognisku.
W poniedziałek 26 lipca najpierw zwiedziliśmy w Kętrzynie bazylikę św. Jerzego,
zamek (z zewnątrz, gdyż w poniedziałki
muzeum zamkowe jest nieczynne) i współczesną cerkiew grekokatolicką, następnie
wojenną siedzibę Hitlera „Wilczy Szaniec”
w Gierłoży, zamek krzyżacki w Barcianach
i pałac w Drogoszach. Stamtąd udaliśmy
się do Reszla, by zwiedzić Rynek Starego
Miasta, kościół Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, zamek, kościół pojezuicki i byłe kolegium jezuitów. Po powrocie do Świętej
Lipki i Mszy św. w bazylice wysłuchaliśmy
konferencji „Niełatwe początki wspólnego
bytowania Maryi ze św. Józefem”. Dzień
zakończyliśmy w kaplicy Domu Pielgrzyma
Apelem Maryjnym.

We wtorek 27 lipca udaliśmy się na spacer po okolicach Świętej Lipki. Korzystając
z pięknej pogody powędrowaliśmy przez Staniewo (gdzie zatrzymaliśmy się przed dworkiem wybudowanym w końcówce XIX w.),
Niewodnik/Niewodnicę (tam przeszliśmy
przez most nad rzeką Dajną i zobaczyliśmy
elektrownię wodną), Stachowiznę (w której
głównym obiektem przykuwającym uwagę
jest XIX-wieczny, mocno zniszczony pałac),
Bezławki (z wznoszącym się majestatycznie
XIV-wiecznym przygranicznym wtedy zamkiem krzyżackim, przeobrażonym w XVI w.
na kościół) i przez Stąpławki powróciliśmy
do Świętej Lipki. W różnych miejscach na
tej liczącej prawie 12 km trasie wsłuchiwaliśmy się w opowieści dotyczące różnych elementów historii nawiedzanych
miejsc. Natomiast po wieczornej Mszy św.
o 18.00 wysłuchaliśmy konferencji o św. Józefie zawierzającym w swym życiu znakom
tak słabym jak sen. Tradycyjnie dzień zakończyliśmy Apelem Maryjnym.
W środę 28 lipca udaliśmy się autokarem
do Stoczka Klasztornego, gdzie nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, przy którym internowany był Prymas
Wyszyński, a stamtąd przejechaliśmy do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie czekał na nas
zamek biskupów warmińskich i kościół Apo-
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stołów Piotra i Pawła. Dalsza trasa wiodła
do Fromborka, a w nim katedra, Muzeum
Mikołaja Kopernika i spacer nad Zalewem
Wiślanym. Wieczorna konferencja poświęcona była św. Józefowi jako ikonie Boga
Ojca i wzorowi ojcostwa.
W czwartek 29 lipca pozwoliliśmy sobie
na spływ kajakami po rzece Krutyni. Wieczorna konferencja przybliżyła nam natomiast św. Józefa w realiach nazaretańskiego
domu. Całość ułożona była w swoisty dekalog Nazaretu, ukazujący św. Józefa w dziesięciu zakresach rzeczywistości tego miasteczka, w którym wzrastał i wychowywał
się Jezus.
W piątek 30 lipca czekała nas wyprawa
autokarem do Olsztyna, gdzie zwiedziliśmy
zamek i muzeum oraz konkatedrę św. Jakuba. Stamtąd przejechaliśmy do odległego
o 19 km Gietrzwałdu, by nawiedzić Sanktuarium Matki Bożej, w którym w XIX w. zaistniały jedyne w Polsce objawienia Maryjne
oficjalnie zatwierdzone przez Kościół hierarchiczny. Modliliśmy się w bazylice, piliśmy
wodę ze źródełka oraz przeszliśmy przez
obszerny plac, na obrzeżach którego usytuowane są stacje Drogi Krzyżowej. Stamtąd
trasa wiodła do Olsztynka, gdzie zwiedzili-

śmy Skansen Budownictwa Drewnianego.
Po powrocie do Świętej Lipki czekała nas
konferencja nt. rozeznawania poruszeń duchowych i trzech czasów/pór wyborów według św. Ignacego Loyoli oraz kolejny koncert
w ramach Świętolipskich Wieczorów Muzycznych. Tym razem na organach grał Roman Perucki, a na skrzypcach – Maria Perucka.
Sobotę 31 lipca, Uroczystość św. Ignacego Loyoli – założyciela Zakonu Jezuitów,
przeżywaliśmy jako tzw. dzień wolny. Przeglądając w myślach i sercach wszystkie
wrażenia i doświadczenia minionych dni,
spędzonych na Warmii i Mazurach, udaliśmy się do tych miejsc, które chcieliśmy
ponownie nawiedzić i w których chcieliśmy
jeszcze raz być. Wieczorna konferencja była
poświęcona poszukiwaniu i znajdowaniu
Boga w małżeństwie.
Niedziela 1 sierpnia była dniem naszego
pożegnania i z tym przepięknym miejscem i
regionem i z nami nawzajem. Po porannej
konferencji zakreślającej elementarz modlitwy chrześcijanina dojrzałego i dojrzewającego udaliśmy się po raz ostatni do świętolipskiej bazyliki na modlitwę różańcową
i Mszę św., podczas której jubileusz 50-le-
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cia kapłaństwa obchodził jezuita o. Edmund
Lenz, który właśnie tu przeżył ponad 15
lat swego kapłańskiego życia. Po Mszy św.
wzięliśmy udział w procesji eucharystycznej
wokół placu przed bazyliką, która odbywała
się z racji pierwszej niedzieli miesiąca.
Na kartce z wyrazami wdzięczności i z
podpisami wszystkich uczestników tych wakacji, przekazanej w chwili pożegnania, zaczęliśmy od motta „Twoje słowo jest lampą
dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce”, a następnie napisaliśmy: „Ojcze Aleksandrze, dziękujemy za niezapomniane wakacje z Maryją i św. Józefem, za dobre serce
i życzliwość, błyskotliwe poczucie humoru,
niezbędne wskazówki do rozeznania powołania, konkursy i spacer w ‚żółwim tempie’”
(to był ten spacerek po okolicach Świętej
Lipki).
Kasia, wspominając te wakacje, napisała: „Czas spędzony w Świętej Lipce był dla
mnie wartościowy na wielu płaszczyznach.
Sprzyjał wyciszeniu, modlitwie i zbliżeniu
do Boga, pozwalając jednocześnie wysycić oczy pięknymi krajobrazami. Nie każdy

wie, ale Sanktuarium otaczają porośnięte
lasami wzgórza i liczne jeziora, a pogoda
zawsze dopisuje. W czasie pobytu szczególnie dobrze wspominam czas poświęcony
nam przez kustosza Sanktuarium. Dzielił się
z nami nie tylko swoją wiedzą w sprawach
duchowych, ale również zamiłowaniem do
historii tamtejszego regionu. Pokazał nam
bogate zbiory lokalnego muzeum oraz odkrył przed nami okolicę. Wspólna wędrówka obfitowała w anegdoty na temat tego
świętego miejsca. Niezapomniane wrażenie
wywarł na mnie również koncert organowy
zorganizowany pod koniec pobytu. To był
z pewnością dobry czas spędzony na spotkaniu ze Stwórcą, sobą oraz przyjaciółmi”.
Podobne refleksje snuje Mariusz: „Wyjazd do Świętej Lipki wspominam bardzo
dobrze. Nasz pobyt trwał 10 dni, dzięki
czemu mogłem ten czas lepiej przeżyć tak
duchowo, jak i towarzysko. W trakcie pobytu odwiedziliśmy pobliskie sanktuaria
i poznaliśmy historię Świętej Lipki. W szczególności podobał mi się spacer po okolicy
z kustoszem Sanktuarium. W swoją opowieść
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potrafił wpleść sporo humoru i dowcipu.
A wieczorem mogliśmy miło spędzić czas
w gronie naszej wspólnoty”. Tomek natomiast dodaje: „Wyjazd do Świętej Lipki
wspominam jako bardzo intensywny i dobry czas. Przede wszystkim poznałem wtedy wiele wartościowych osób. Bardzo się
też cieszę, że pośród wielu wycieczek udało
nam się także odwiedzić Gietrzwałd – miejsce jedynych w Polsce objawień Matki Bożej uznanych przez Kościół”.
Zwierzenia Kasi i Jacka są jeszcze bardziej
osobiste: „Nasza przygoda ze Świętą Lipką
zaczęła się w Częstochowie od planowania
miejsc w samochodzie, w wyniku którego
trafiliśmy do jednego auta. W trakcie pobytu o. Aleksander wygłaszał ciekawe konferencje o duchowości ignacjańskiej, problemie wyboru, a także przybliżał postać św.
Józefa. Ponadto była odprawiana Nowenna
za uczestników i wieczór ostatniego dnia
Nowenny okazał się dla nas przełomowy,
bo nawiązaliśmy wtedy bliższą relację”.
Dopełnieniem niech będą zwierzenia
Beaty i Przemysława: „Chcielibyśmy oddać
Bogu chwałę za wakacje 2021 z Maryją i św.
Józefem w Świętej Lipce. Przyjechaliśmy
tam z różnych zakątków świata. Ja (Beata)

z Białegostoku, a Przemysław z miasteczka
w zachodnich Niemczech. To była idealna
okazja, żeby na neutralnym gruncie, gdzie
każdy był gościem, poznać się bliżej. Bycie
blisko natury, a zwłaszcza wody pozwoliło
na relaks, wyciszenie i przyjęcie wszystkiego, co na ten czas przygotował dla nas Bóg.
Zadziwiające było to, że nie tylko księża czy
pani Maria, którzy głosili do nas słowo, byli
naszymi rekolekcjonistami, ale również rozmowy prowadzone w pokojach, podczas
wspólnych wyjazdów, na plaży były inspiracją i skłaniały do refleksji nad swoim życiem. Odpowiednia liczba zapisanych ludzi
z różnych miejscowości, w różnym wieku
sprawiła, że wszyscy mieliśmy okazję dobrze się poznać. Dzięki temu zawiązały się
relacje na lata i nie mówię tu tylko o naszej
relacji małżeńskiej, gdzie Święta Lipka była
początkiem tworzenia się naszego związku
i kładzenia solidnych fundamentów, ponieważ po miesiącu znajomości podjęliśmy
decyzję o ślubie, a po 6 miesiącach byliśmy
już małżeństwem, ale też przyjaźniach, które zawiązaliśmy podczas tych wakacji i które trwają do dziś. Ciepło wspominamy ten
czas i jednomyślnie mówimy, że wrócimy tu
nie raz!”.
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ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA O. EDMUNDA LENZA SJ
KAZANIE WYGŁOSZONE W NIEDZIELĘ 1 SIERPNIA 2021 ROKU

Czcigodny, bardzo zasłużony dla Świętolipskiego Sanktuarium i Parafii Jubilacie,
Drodzy moi Współparafianie, Pielgrzymi
i Goście
Obecny rok opromieniony jest w naszym
Sanktuarium trzema istotnymi rocznicami,
zamykającymi się w liczbach: 500, 400 i 300.
Pięćset lat od nawrócenia św. Ignacego Loyoli, którego duchowi synowie wybudowali to
Sanktuarium, 400 lat od ogłoszenia go świętym i 300 lat od oddania do użytku świętolipskich organów. Dziś do tych liczb dołącza
się kolejna: 50 – 50. rocznica święceń kapłańskich naszego dostojnego Jubilata, Ojca
Edmunda. Liczba 50 jest w Piśmie św. liczbą
radości, której źródłem jest sam Bóg. Ta liczba bierze się z pomnożenia cyfry 7, oznaczającej wielość, przez 7, czyli wielość razy wielość + jeszcze 1, czyli więcej niż wielość razy
wielość. Co wpisało się w wielość lat życia
i kapłaństwa naszego Jubilata?
O. Edmund urodził się w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia
1943 r. na Kaszubach. 19 lat później,
po uzyskaniu świadectwa dojrzałości
w Gdańsku-Wrzeszczu, wstąpił do Zakonu
Jezuitów i rozpoczął nowicjat w Kaliszu. Studia filozoficzne odbywał w Krakowie, a teologiczne w Warszawie. Święcenia kapłańskie
przyjął 31 lipca 1971 r. w Warszawie (wczoraj minęło od tej daty dokładnie 50 lat), po

czym jeszcze przez rok kontynuował studia
teologiczne. Pierwszym miejscem jego pracy był Piotrków Trybunalski, gdzie jezuici
prowadzą Sanktuarium Maryjne z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Trybunalskiej.
Tam podjął obowiązki katechety i dał się poznać jako duszpasterz będący blisko ludzi.
W 1975 roku rozpoczął ostatni etap klasycznej formacji zakonnej (tzw. III probację)
w Czechowicach-Dziedzicach, a w roku następnym wyjechał do domu zakonnego,
w którym znajdował się nowicjat (czyli dwa
pierwsze lata formacji zakonnej) w Kaliszu,
by pełnić posługę pomocnika mistrza nowicjatu, sprawując opiekę nad rozpoczynającymi życie zakonne. I tam 43 lata temu
poznałem Jubilata, gdy wstępowałem do nowicjatu. W 1979 r. został zamianowany przełożonym wspólnoty jezuitów w Świętej Lipce. 40 lat temu, w sierpniu 1981 r. został po
raz pierwszy proboszczem parafii świętolipskiej. Od tamtego momentu łączył posługę
przełożonego domu zakonnego, proboszcza
parafii i kustosza Sanktuarium.
Ojciec Jubilat kontynuował zaangażowania w zakresie opieki nad zabytkiem. Trwały
wówczas m.in. prace ratunkowe dotyczące
niszczejących krużganków i kaplic narożnych,
które z racji niekorzystnych warunków klimatycznych narażone są na szybką degradację
i trzeba je nieustannie odnawiać. Ukończył
tynkowanie ścian zewnętrznych, położył
blachę miedzianą w miejsce cynkowej
oraz rozpoczął trwającą ponad rok konserwację fresków Macieja Mayera i jego
uczniów w północnym skrzydle krużganków. Jego wysiłki zmierzające do ocalenia bezcennego zabytku zostały docenione przez ministra kultury i sztuki, który
w 1982 r. uhonorował go odznaczeniem
„Za opiekę nad zabytkami”. Wybudował
dwukondygnacyjny Dom Pielgrzyma,
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który stanął na miejscu stodoły strawionej
uprzednio przez pożar. Dom ten został wyposażony nie tylko w miejsca noclegowe,
ale również w kaplicę i przestronną salę
konferencyjno-wykładową. Zlecił zespołowi
specjalistów konserwację figur kamiennych
na szczycie krużganku. Zatrudnił blacharzy, którzy pokryli blachą miedzianą dach
kościoła, sygnaturkę, wieżyczkę środkową
i obie wieże. Zlecił wymianę okrągłych okien
na fasadzie i na emporach oraz otynkowanie całego kościoła z zewnątrz, naprawienie
żelaznych balustrad na wieżach oraz uzupełnienie brakujących elementów na poręczach
przed wejściem do kościoła. Zatroszczył się
też o wykonanie kopii barokowej monstrancji w kształcie drzewa lipowego, która została
skradziona przez nieznanych sprawców i do
dziś nie została odnaleziona.
Ojciec Lenz posługiwał w Świętej Lipce do jesieni 1988 r., kiedy powierzono mu
pieczę nad parafią św. Stanisława Kostki
w Gdyni. Dwa lata później został proboszczem Parafii Krzyża Świętego w Gdańsku-Wrzeszczu, by w 1998 r. objąć równie zaszczytną funkcję Kustosza Sanktuarium
Matki Bożej Trybunalskiej w Piotrkowie
Trybunalskim. Rozpoczął jego rewitalizację
i przeprowadził większość z zaplanowanych
prac. Za troskę o cenny zabytek w Piotrkowie otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Do
Świętej Lipki zawitał ponownie w 2002 r.,
by znów objąć funkcję przełożonego wspólnoty zakonnej, proboszcza parafii i kustosza
Sanktuarium. Tym razem ponownie zmierzył
się z problemami konserwatorskimi fresków
w krużgankach. Sfinalizował rewitalizację
bramy głównej wraz z żelbetową konstrukcją
w krużganku. W tym samym roku rozpoczął
konserwację witraży, które zostały wzmocnione konstrukcją metalową oraz zabezpieczone dodatkowymi szybami od zewnątrz.
Wybudował w pobliżu jeziora Dejnowa

parking przy rozjeździe na Mrągowo i Reszel.
Wyłożył płytami plac przed bazyliką. Wybudował kolejny parking, tym razem nad strumykiem, a później wytyczył i przyozdobił Aleję Matki Bożej Świętolipskiej, która połączyła
bramę w krużgankach z drogą prowadzącą
z Kętrzyna do Reszla i Mrągowa. Ostatnią
inwestycją gospodarnego proboszcza było
postawienie pomnika Ojca św. Jana Pawła II
i Prymasa Stefana Wyszyńskiego obok krużganków.
O. Edmund posługiwał w Świętolipskim
Sanktuarium do października 2008 r. Obecnie
pomaga duszpastersko w parafii prowadzonej
przez jezuitów w Gdyni. Jego wysiłek duszpasterski i organizacyjny na rzecz Sanktuarium
Świętolipskiego jest nadal doceniany i respektowany. Świadczy o tym chociażby zaproszenie
Jubilata do Warszawy na uroczystość, podczas
której Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej
Duda 20 kwietnia 2018 r. wręczył dekret uznający Świętą Lipkę jako Pomnik Historii. Tak duże
wyróżnienie Sanktuarium było docenieniem
wysiłku wielu pokoleń jezuitów, a więc również
o. Edmunda, który dbał o piękno tego miejsca.
Przeżywane wczoraj i dziś 50 lat kapłaństwa Ojca Edmunda to 600 miesięcy, to 2600
tygodni, to 18 250 dni. Z wielości tych lat,
miesięcy, tygodni i dni ponad 15 lat przeżył
tu w Świętej Lipce i tu posługiwał. Stanowi
to prawie 1/3 całego czasu jego kapłaństwa.
Dzisiejsze I czytanie liturgiczne kończy się
słowami „To jest chleb, który Pan wam daje
na pokarm”. W psalmie słyszeliśmy natomiast słowa „Jak deszcz spuścił mannę do
jedzenia, podarował im chleb niebieski”.
Ewangelia natomiast kończy się stwierdzeniem Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb
z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam
prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje
i życie daje światu”. I dalej: „Jam jest chleb
życia”. Ten Chleb Życia, którym jest nasz
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Pan Jezus Chrystus, nasz Jubilat rozmnażał
przez 50 lat podczas każdej Mszy św., tym
Chlebem karmił w różnych miejscach, także tu tych wszystkich, którzy pragnęli posilić
się nim. Wyrażając za przyczyną Pani Świętolipskiej wdzięczność Bogu i jednocześnie
wdzięczność Ojcu Edmundowi za 50 lat jego
posługi kapłańskiej, pragniemy życzyć obfitości Bożych darów, a wśród nich i tego, by

za 25 lat dożył brylantowych godów kapłańskich i by zechciał radować się nimi także
w naszym Sanktuarium i naszej parafii. Amen
ks. Aleksander Jacyniak SJ
P.s. W przygotowaniu tego kazania skorzystałem m. in. z fragmentów książki Edgara
Sukiennika pt. „Postacie Sanktuarium Świętolipskiego w ciągu wieków”, s. 168-170.

UROCZYSTOŚCI SIERPNIOWE 2021
Tegoroczne przeżywanie Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny wpisało się w obchody Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego, związanego
w 500-leciem nawrócenia św. Ignacego i 400-leciem jego kanonizacji. Z tej
racji gościliśmy w tym czasie w naszym
Sanktuarium ikonę św. Ignacego, przed
którą mogli modlić się wszyscy wchodzący do bazyliki. Bezpośrednie obchody rozpoczęliśmy w środę 11 sierpnia w
Uroczystość Matki Bożej Świętolipskiej
i równocześnie 53. rocznicę koronacji
Jej cudownego obrazu. Celebrowaliśmy
w tym dniu Msze święte o 7.00, 9.50,
12.00 i 18.00. Dwa dni później, w piątek
13 sierpnia od Mszy św. o 18.00 rozpoczęło się Nabożeństwo Fatimskie, w które została wpleciona modlitwa różańcowa i procesja w krużgankach. Zakończyło

się ono Apelem Maryjnym. Tego dnia
o 20.00 odbył się natomiast kolejny koncert w ramach Świętolipskich Wieczorów
Muzycznych, podczas których na organach zagrał Paweł Seligman, na skrzypcach Zofia Sobocińska, a na fortepianie
Arkadiusz Krawiel. Wigilię uroczystości,
sobotę 14 sierpnia, przeżywaliśmy jako
dzień chorych, z różańcem o 11.30 i Mszą
św. o 12.00, połączoną z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. Nocne czuwanie modlitewne rozpoczęło się
w tym dniu od Apelu Maryjnego o 21.00,
podczas którego Przełożony Prowincji
Wielkopolsko-Mazowieckiej naszego Zakonu Jezuitów, o. Tomasz Ortmann SJ poprowadził rozważanie, i było ubogacone
Mszą św. o północy.
W niedzielę 15 sierpnia o 11.00,
w Uroczystość Wniebowzięcia, sumie
odpustowej na placu przed
bazyliką przewodniczył Biskup
Senior Diecezji Drohiczyńskiej
Tadeusz Pikus. Po Mszy św.
przeszliśmy w procesji wokół
placu. W tym dniu dr Edgar Sukiennik na zakończenie Mszy
świętych o 7.00, 9.00, 14.00
i 17.00 prezentował bogato
ilustrowaną książkę jego autorstwa pt.: „Postacie Sanktuarium Świętolipskiego w ciągu
wieków”, którą można nabyć
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w pawilonie w krużgankach. Wśród 100
zaprezentowanych tam postaci znalazły
się, oprócz tych sprzed wieków, także sylwetki tych, którzy w Świętej Lipce posługiwali niedawno: ojców Macha, Ząbka,
Grobelnego, Pawlickiego, Motylińskiego,
Wołoszyna, Lenza, Kurkowskiego i Kulisza, braci Lizały, Seroczyńskiego, Bitrowicza, Strzyżewskiego, Gepperta, po osoby,
które aktualnie posługują w naszej parafii i Sanktuarium. Przybyli także jezuici
z innych placówek zakonnych w Polsce, by pomóc w spowiadaniu wiernych
i włączyć się w uroczystą celebrację.
W słowie powitania, skierowanym
do głównego celebransa, Kustosz Świętolipskiego Sanktuarium o. Aleksander
Jacyniak zaznaczył, że posługa księdza
biskupa podczas tej uroczystości wpisuje
się w sposób całkowicie naturalny w jego
działalność na rzecz jedności chrześcijan,
w którą był i jest on zaangażowany od
dziesięcioleci, pracując na terenach Polski, Związku Radzieckiego, Białorusi i Litwy oraz zawierzał Świętolipskiej Matce
Jedności Chrześcijan wielość pełnionych
przez księdza biskupa posług na rzecz
jedności chrześcijan. Podkreślił również,
że ta uroczystość przeżywana jest w Roku
Jubileuszowym, wyznaczonym m.in.
przez 500. rocznicę nawrócenia Ignacego
Loyoli – założyciela Zakonu Jezuitów, którego duchowi synowie posługują tu od
390 lat i którzy wybudowali tę świątynię,
i jednocześnie w 300. rocznicę oddania
do użytku świętolipskich organów, które
nastąpiło zaledwie w 10 lat po zakończeniu potwornej epidemii dżumy, na skutek której zmarło tylko w naszym regionie ponad 200 tysięcy osób. Życzył też,
by tak jak oddanie do użytku organów z
przedstawioną na nich sceną Zwiastowania było triumfem piękna i życia, tak i ta
uroczystość była opromieniona nadzieją

życia, które będzie trwało na wieczność.
Ksiądz Biskup nawiązał w kazaniu do
duchowości maryjnej Sługi Bożego kard.
Stefana Wyszyńskiego i do rycerskości
św. Ignacego Loyoli, przypomniał dawne
świadectwa dotyczące kultu Matki Bożej
Świętolipskiej, zachęcił wszystkich, aby
biorąc przykład z Maryi Wniebowziętej
byli wierni i posłuszni Synowi Bożemu, by
zaufali Temu, który przyszedł po to, by o
nas walczyć. Wspominając trudne karty
historii naszej Ojczyzny zacytował słowa
kard. Stefana Wyszyńskiego zachęcające
kapłanów do walki z wrogością między
ludźmi. Poniżej umieszczamy obszerne
fragmenty tego kazania.
Przed chwilą wysłuchaliśmy słów
Apokalipsy, które opisują walkę smoka
z Niewiastą. Smok ten, chcąc pożreć Jej
Dziecię, chciał zniszczyć plan pojednania
człowieka z Bogiem (…). Walka smoka
z Maryją była przede wszystkim walką
szatana – w postaci smoka – z Bogiem
o człowieka. O przegranej walce szatana
mówi Apokalipsa: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i
władza Jego Pomazańca” (Ap 12,10).
Ewangelia z dzisiejszej uroczystości
opisuje spotkanie Maryi z Elżbietą. „Gdy
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie,
a Duch Święty napełnił Elżbietę” (Łk
1,41). Duch Święty sprawił, że Elżbieta
poznała prawdę o Maryi i Jej Dziecięciu. Stąd ten okrzyk Elżbiety: „A skądże
mi to, że Matka mojego Pana przychodzi
do mnie?” (Łk 1,41-43). Paweł Apostoł –
powie – „Nikt nie może powiedzieć bez
pomocy Ducha Świętego «Panem jest Jezus»” (1Kor 12,3).
Przybyliśmy dzisiaj do Sanktuarium
Matki Bożej w Świętej Lipce, czczonej
jako Matki Jedności Chrześcijan. Chcemy usłyszeć Jej pozdrowienie. W tym
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dniu wraz z całym Kościołem rozważamy tajemnicę Jej Wniebowzięcia (...).
Dzisiejsza uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem ukazuje nam prawdę o tym, że przez
Maryję Bóg wszedł w nasz ludzki świat, a
Ona stoi na straży nierozerwalności tego,
co ludzkie z tym co Boskie.
Chrześcijanie w wielu miejscach świata zaznaczają obecność Maryi w naszym
ziemskim życiu w postaci obrazów i figur.
Kilka lat temu wizytowałem parafię pw.
Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie.
Ksiądz proboszcz przygotował wystawę
kilkuset obrazów i figurek Maryi z całego świata. Różniły się od siebie kolorem,
stylem i wyglądem. Tuż za nami szła
matka z małą córeczką. W pewnym momencie dziecko szeptem zapytało matkę:
„Mamo, która Matka Boża jest prawdziwa?”
O swoim doświadczeniu z dzieciństwa
tak wspomina (...) Stefan kard. Wyszyński: „W domu moim nad łóżkiem wisiały
dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej (…)
po obudzeniu się długo przyglądałem się
tej Czarnej Pani i tej Białej. Zastanawiało
mnie tylko, dlaczego jedna jest czarna,
a druga – biała (...). Mój ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja

matka – do Ostrej Bramy. Razem potem
schodzili się (…) i opowiadali wrażenia
ze swoich pielgrzymek. Ja, mały brzdąc,
podsłuchiwałem, co stamtąd przywozili.
A przywozili bardzo dużo, bo oboje odznaczali się głęboką czcią i miłością do
Matki Najświętszej i jeżeli co na ten temat ich różniło – to wieczny dialog: która
Matka Boża jest skuteczniejsza, czy Ta, co
„w Ostrej świeci Bramie”, czy Ta, „co Jasnej broni Częstochowy”.
Ba! Dawno temu, kiedy posługiwałem w parafii jako wikariusz, powiedziałem parafiance, żeby modliła się za
wstawiennictwem Maryi o rozwiązanie
trudnych spraw. Do której? – zapytała.
O tutaj w naszej kaplicy jest obraz Maryi – odpowiedziałem. Ona nic nie może!
Próbowałam już kilkakrotnie. Mówią, że
kalwaryjska jest najlepsza – odparła.
Może tak być, że my też w jakimś
konkretnym obrazie lub figurze szukamy
prawdziwej, najpiękniejszej i najskuteczniej Matki Bożej. Ks. Jan Twardowski napisał wiersz pt. O szukaniu Matki Bożej:
„Znam na pamięć jasnogórskie rysy,
ostrobramskie, wileńskie srebro (…)
– wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja
i koral,
Gdzie Twa rana, Dzieciątko i berło.
Ręką farby sukni odgadnę
– złote ramy, lipowe drewno
– lecz dopiero gdzieś za
swym obrazem
żywa jesteś i milczysz ze
mną”.
Nie przychodzimy do obrazu, lecz do Maryi, która za
swym obrazem żywa jest i –
według poety – milczy. Wiemy
jednak, że wiele jest miejsc, w
których obrazy i figury świadczą o tym, że Maryja przema-
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wiała zarówno przed Wniebowzięciem,
jak i po Wniebowzięciu. Słyszano Jej
mowę w Kanie Galilejskiej, w Guadalupe,
w La Salette, w Lourdes, w Gietrzwałdzie,
w Fatimie i w wielu innych sanktuariach.
Przybywamy tutaj, aby wraz z kustoszami tego miejsca jezuitami, wsłuchiwać się w Jej głos pozdrowienia. O Świętej Lipce średniowieczny autor napisał:
„Jest w Prusach słynne miejsce, które
wzięło nazwę od lipy. Bo od bardzo dawna stała na tym miejscu rozłożysta lipa,
a na niej prawie z pierwszym posiewem
chrześcijaństwa w Prusach – pojawiła
się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
dzieło rąk Boskich”.
(…) Ufna wiara Niepokalanej i Jej
wierność Bogu pomogły Jej w pełni przyjąć Jego wolę. Jest Ona dla nas wzorem
wiary i wierności. Niełatwo nam jest,
mając nawet wiarę, dochować wierności
Bogu. Jeden z kapłanów żegnając swoją
matkę, dał o niej takie świadectwo. „Niektórzy ludzie – powiedział – traktują wiarę jak koszulę, zakładają i zdejmują, moja
mama, miała wiarę jak skórę na ciele, na
trwałe i na zawsze”.
Św. Paweł – którego dzisiaj słuchaliśmy – głosi w Liście do Koryntian chwałę
zmartwychwstania. Zmartwychwstania,
które też dotyczy naszego losu. „Bracia:
– napisał apostoł – Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co
pomarli… I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą
ożywieni” (1 Kor 15,20.22). Chrystus po
śmierci i zmartwychwstaniu „wstąpił
na Niebiosa”. Tak spełniły się Jego słowa wypowiedziane do swoich uczniów:
„Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na
świat; znowu opuszczam świat i idę do
Ojca” (J 16,28). Jezus Chrystus wstąpił do
nieba własną mocą, Maryja zaś została
wzięta do nieba mocą Boga.

Maryja – Służebnica Pańska, włączona w plan Bożego zbawienia zachęca nas
do posłuszeństwa Jej Synowi, mówiąc:
„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5). Maryja mówi o Jezusie Chrystusie Synu Bożym, który przyszedł na
świat, nie po to, by walczyć z nami, lecz
walczyć o nas, o nasze zbawienie, o wyzwolenie nas spod władzy szatana. Orężem Jego walki jest wymagająca miłość
miłosierna. Syn Boży „opuścił niebo”,
przyszedł na ziemię sam, ale nie wraca
do nieba sam. Powie: „kiedy będę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Pytamy, w jaki
sposób tego dokona? Czy użyje siły wobec nas, przemocy lub podstępu? Nie!
Kieruje do nas zaproszenie, mówiąc: „Jeśli kto chce iść za Mną niech się zaprze
samego siebie, niech co dnia bierze krzyż
swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23).
W Jubileuszowym Roku Ignacjańskim
wspominamy św. Ignacego Loyolę, który
dzięki swojemu nawróceniu zmienił się
z „próżnego rycerza” w „pokornego żołnierza Jezusa Chrystusa”.
Bracia i Siostry, odpowiedzmy jednak
sobie, kto z nas przyjmie to zaproszenie,
by iść za Jezusem Chrystusem, jeśli nie
będzie Go znał, nie uwierzy w Niego, nie
zaufa Mu i nie pokocha Go? Tymczasem
ze znajomością Chrystusa i wiarą w Niego różnie dzisiaj bywa. Powiem wam historię, która (...) miała miejsce w dużym
mieście. Pewna niewiasta prosiła księdza
proboszcza, by dopuścił jej córkę, uczennicę III klasy, do pierwszej Komunii św.
Córka nie chodzi na lekcje religii, ale ona
chce z całą klasą przyjąć Komunię świętą. Ja ją przygotuję. Nie chcę odmówić
jej tej przyjemności. Proboszcz, łagodny
człowiek, zgodził się. Przed dniem Komunii św. ks. proboszcz poprosił matkę,
by przyszła z córką na rozmowę. Zadał
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dziecku kilka pytań. Dziewczynka nie
potrafiła odpowiedzieć na żadne z nich.
„Sama Pani widzi, córka nic nie wie,
nie wie nawet że Jezus Chrystus umarł
i zmartwychwstał”. Na to matka: „Proszę
księdza proboszcza, od dwóch tygodni
nie mamy Internetu, nawet nie wiedzieliśmy, że On chorował”.
Nasze życie na ziemi, które ma początek w Bogu Stwórcy, jest niczym droga,
która powinna prowadzić nas, na wzór
Maryi, do nieba. Znany aforyzm uczy, że:
„chociaż istnieje niezliczona liczba dróg
do wyboru, i tak pójdziemy tylko jedną
drogą”. Będzie to droga naszego życia.
Tak o swojej drodze życia mówił św. Jan
Paweł II: „Przejdę przez ten świat tylko
jeden raz. Dlatego cokolwiek mogę zrobić dobrego, lub jakąkolwiek komukolwiek wyświadczyć przysługę, niech uczynię to teraz, niech tego nie odkładam,
ani nie zaniedbuję, bo nie będę szedł tą
drogą nigdy więcej”. W perspektywie
wielu proponowanych nam przez świat
dróg, jest ta droga, na którą zaprasza Jezus Chrystus, mówiąc: „Ja jestem drogą
i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”
(J 14,6).
Żyjąc na tym świecie doświadczamy
zarówno przedsmaku nieba jak i piekła.

I mimo tego, że przychodząc na ten świat
nic do niego nie wnosimy, a odchodząc
z niego nic nie wynosimy, to wciąż kłócimy się i walczymy o wszystko. Kłócimy
się i walczymy jako chrześcijanie różnych
wyznań, kłócimy się i walczymy między
sobą w rodzinach, w Ojczyźnie i na świecie. Jest to skutek zakłóconych relacji
człowieka z Bogiem. Rocznice dramatów
narodowych każdorazowo przypominają
nam na żywo porażające żniwa ludzkich
grzechów, pychy, niezgody i nienawiści.
Ostatnie stulecie w sposób szczególny
ukazało piekło wojen w wymiarze ogólnoświatowym. Ogrom popełnionych
zbrodni wskazywałby na inspirację szatana, owego apokaliptycznego smoka, który wcielił się i wciela wciąż w totalitarne
i ludobójcze ideologie. Znany nam komunizm i nazizm pozostawiły krwawe ślady
w naszej Ojczyźnie. Nie sposób zatem nie
wspomnieć o sierpniowych rocznicach.
Pierwszego sierpnia obchodziliśmy 77
rocznicę Powstania Warszawskiego. Dzisiaj świętujemy 101 rocznicę zwycięskiej
Bitwy Warszawskiej. W obu przypadkach
była to mordercza długa droga Polaków
prowadząca do wolności, niepodległości i suwerenności. Obok walki zbrojnej
w obronie Ojczyzny, ważną dla walczących z agresorami była walka duchowa,
prowadząca do opanowania
nienawiści. Oddajemy hołd
wszystkim bohaterom, tym
którzy – nawet jeśli polegli –
pozostali duchowo niepokonani, gdyż w większości zachowali wiarę w Boga oraz cenili
wolność, godność i jakość życia każdego człowieka.
Po II wojnie światowej,
w kontekście koszmarnych
skutków totalitarnych działań,
Stefan kard. Wyszyński w roku
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1949 w swym liście do kapłanów napisał:
„Nie walczmy przeciwko ciału i krwi, nie
walczmy z ludźmi, tylko z szatanem. Ludzi
miłujmy! (…). Ktoś na świecie musi ludzi
kochać (…). Twórzcie królestwo miłości
Bożej i pokoju. Szczególną miłością otoczcie jawnych czy ukrytych nieprzyjaciół
waszych. Pamiętajcie, że wielu nienawidzi was z rozkazu (…). Pracujecie nie dla
orderów, ale dla Nieśmiertelnego Króla
Chwały. Karierą waszą jest królestwo niebieskie. Czegóż więc macie się lękać?”
Bracia i Siostry, przyjmijmy wszyscy do
naszych serc przykład i słowa Maryi, naszej Matki i wspomnianych dzisiaj świętych: Ignacego Loyoli, Jana Pawła II oraz
(...) Stefana kardynała Wyszyńskiego i
módlmy się za ich wstawiennictwem o łaskę wiary i wierności naszemu Bogu, aby-

śmy – chronieni Jego mocą przed atakami
szatana – troszcząc się o dobra duchowe,
byli na drodze do nieba, żywym dokumentem chrześcijańskiej nadziei, miłości
i prawdy. Amen.
P.s. W e-mailu wysłanym do kustosza
Sanktuarium nazajutrz po tej uroczystości ks. bp Pikus napisał: „Czcigodny Księże
Aleksandrze, bardzo dziękuję za zaproszenie na piękne święto. Uroczystość była
wspaniała. Gratuluję. Bardzo się cieszę
że mogłem uczestniczyć w tym święcie.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Księży i Braci oraz Współpracowników. Życzę
błogosławieństwa Bożego i Opieki Matki
Najświętszej.
Z Panem Bogiem. Bp Tadeusz Pikus

TRZYKROTNE PRYMICJE NOWYCH KAPŁANÓW NASZEJ PROWINCJI ZAKONNEJ
W naszej świętolipskiej bazylice odprawili Msze prymicyjne trzej młodzi kapłani jezuici, którzy otrzymali święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Czesława Kozona 26
czerwca podczas Mszy św. o godz. 11:00
w Narodowym Sanktuarium św. Andrzeja
Boboli w Warszawie. W ostatnią niedzielę
lipca 2021 r. swą Mszę prymicyjną odprawił
o. Adam Szymański SJ, a kazanie wygłosił
kustosz Sanktuarium o. Aleksander Jacyniak
SJ. Po dwu tygodniach, w niedzielę 8 sierpnia, przyszedł czas na Mszę prymicyjną o.

Damiana Krawczyka SJ. Po kolejnych dwu
tygodniach, w niedzielę 22 sierpnia sprawował ją o. Łukasz Wysocki SJ. Dwaj ostatni
z wymienionych sami głosili homilie/kazania podczas tych liturgii. Na ich zakończenie udzielali kapłanom i osobom zakonnym
błogosławieństwa prymicyjnego w bazylice,
a wszystkim wiernym na placu przed nią,
rozdając przy tej okazji obrazki prymicyjne.
Każdemu z nich tych obrazków zabrakło ze
względu na obfitość uczestników tych prymicyjnych liturgii.

ZASŁUŻENI DLA PARAFII I SANKTUARIUM ŚWIĘTOLIPSKIEGO
Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę
września odbyły się w naszym Sanktuarium
dożynki parafialne. Poszczególne sołectwa,
które w całości lub w części znajdują się na
terenie naszej parafii, przygotowały wieńce
lub bukiety dożynkowe. Zostały one poświęcone podczas Mszy św. o 11.00, a po
niej były niesione w procesji eucharystycznej wokół placu przed bazyliką. Procesja ta

odbyła się z racji pierwszej niedzieli miesiąca. Podczas tej Mszy św. cztery kolejne osoby zostały uhonorowane jako zasłużone dla
naszej parafii i Sanktuarium.
Dwoje z nich to małżonkowie Alicja
i Andrzej Grąccy, którzy ofiarnie współpracują z naszym Sanktuarium od ponad 20 lat.
Domeną Alicji jest obecnie telefon sanktuaryjny, za pomocą którego udziela dzwo-
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niącym wszelkich informacji dotyczących w procesje w pierwsze niedziele miesiąca
funkcjonowania Sanktuarium oraz obsługa od maja do października, w odpusty oraz
domów pielgrzyma, czyli przyjmowanie re- w pełnienie straży przy Grobie Pańskim
w Wielką Sobotę.
Kolejnym zasłużonym jest Robert Połubiński, który rozpoczął
pracę w Świętej Lipce w 2001 r.
początkowo jako pracownik
fizyczny, a następnie jako zakrystian. Ukończył studia na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. W jubileuszowym
roku 2018 r., w którym nasze
sanktuarium świętolipskie obzerwacji, przyjmowanie pielgrzymów
i turystów, sprzątanie, itd. Andrzej
natomiast dokonuje niezbędnych zakupów, kosi trawę, porządkuje różne
rzeczy, pomaga w wielu sprawach logistycznych i dekoracjach związanych
z odpustami, świętami i uroczystościami, jako złota rączka dokonuje
szeregu napraw i drobnych remontów,
załatwia niektóre formalności w urzędach, stróżuje w niektóre noce, itd.
Jest także członkiem Rady Inwestycyjchodziło potrójny jubileusz: 400-lecia oddania Świętej Lipki pod opiekę króla polskiego i jego następców,
125-lecia ukończenia szkoły muzycznej przez Feliksa Nowowiejskiego
i 50-lecia koronacji cudownego obrazu
Matki Bożej Świętolipskiej, przygotował ilustrowany przewodnik po Świętej Lipce, w którym zawarł najważniejsze informacje o historii sanktuarium
i wartości artystycznej kościoła, kaplic oraz krużganków. Popularyzowanej Parafii i Sanktuarium oraz Ochotniczej nie historii niezwykłego sanktuarium łączy
Straży Pożarnej w Pilcu, która angażuje się z aktywnością w bazylice. Wspomaga duszU stóp Świętolipskiej Matki
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pasterzy jako zakrystian, służbą przy ołtarzu oraz współorganizuje wielkie uroczystości i odpusty parafialne. Oprowadza
po sanktuarium grupy turystyczno-pielgrzymkowe. Angażuje się w katalogowanie eksponatów w naszym świętolipskim
muzeum i w posługę w nim oraz w katechizację młodzieży z parafii świętolipskiej,
przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jest aktywnym członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu oraz
Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic.
Dorota Witek natomiast już w wieku młodzieńczym, który oczywiście nadal
trwa, angażowała się w sprzątanie świą-

tyni i jej otoczenia przed odpustami oraz
w przygotowywanie dekoracji związanych
z Triduum Paschalnym. W okresach wakacyjnych pomagała w kuchni, gdy w Świętej
Lipce odbywały się turnusy powołaniowe
organizowane przez o. Joecka SJ. W latach
1979-88 śpiewała w scholi prowadzonej
przez śp. br. organistę Waldemara Strzyżewskiego SJ. W latach 2005-2010 współprowadziła scholę Inigo, a od 2009 r. jest
członkiem Chóru Świętolipskiego. Od 24 lat
każdego roku włącza się w przygotowania
i przebieg uroczystości I Komunii św. Obecnie
pełni posługę sołtysa Sołectwa Pieckowo.
ks. Aleksander Jacyniak SJ

P O D S U M OWA N I E R O K U 2021
Na to, co działo się w ciągu całego mijającego roku wielki wpływ w różnych zakresach miała pandemia. Rzutowało to jednoznacznie m.in. na wymiar statystyczny.
Patrząc na naszą parafię w minionym roku
w zakresie statystycznym:
• Godność dziecka Bożego w Sakramencie
Chrztu św. otrzymało 36 dzieci (o 3 więcej
niż w roku poprzednim); w tym tylko 3 z naszej parafii (o 4 mniej niż w 2020 r. i aż o 9
mniej w porównaniu z 2019 r.). Być może
oprócz już istniejących powodów dość niskiej dzietności zaistniała obawa przed wydawaniem na świat dzieci w nieprzewidywalnym czasie pandemii. Aż 33 dzieci było
spoza naszej parafii, w tym 9 dzieci mieszkających wraz z rodzicami poza granicami
naszej Ojczyzny. Są to w części dzieci, których rodziny w jakimś stopniu są związane
z naszą parafią i Sanktuarium.
• Jezusa Eucharystycznego po raz pierwszy
w Komunii św. przyjęło 8 dzieci (o 1 więcej
niż w zeszłym roku).
• Sakrament bierzmowania przyjęło 8 młodych osób.
• Zawierzyło Bogu i sobie nawzajem w Sa-

kramencie Małżeństwa 29 par małżeńskich
(o 2 więcej w porównaniu z 2020 r., ale aż
o 15 mniej w porównaniu z rokiem 2019).
Wśród nich jest tylko jedna para nowożeńców, w której panna młoda była członkiem
naszej parafii. Nie było ani jednej pary,
w której zarówno pan młody jak i panna
młoda pochodziliby z naszej parafii. Niektóre pary z powodu koronawirusa zrezygnowały na razie ze ślubu lub przeniosły go na
rok 2022.
• Próg wieczności przekroczyło 17 naszych
parafian (o pięciu więcej w porównaniu z
rokiem 2020). Wśród zmarłych 5 było ze
Świętej Lipki, po 3 z Lembruka i Pieckowa,
2 z Ramt i po 1 z Kociborza, Pilca, Siemek
i Stąpławek. Na świętolipskim cmentarzu
pochowano także przynajmniej kilku zmarłych spoza naszej parafii. Pogrzebów było w
minionym roku ponad pięciokrotnie więcej
w porównaniu z chrztami. Nie wiem, czy
kiedykolwiek była w tej parafii tak druzgocąca przewaga pogrzebów nad chrztami.
W życiu naszej parafii i Sanktuarium:
• Ukazały się 3 publikacje naukowe o Świętej Lipce.
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• Kontynuowaliśmy naszą działalność na
kanale „Jezuici Święta Lipka” na Youtube
i na koncie na Facebooku, za pośrednictwem którego transmitujemy niektóre
Msze i nabożeństwa, jeśli sprawny jest
niezbędny do tego sprzęt.
• Choć obsłużyliśmy we współpracy
z przewodnikami świeckimi liczne grupy
turystyczno-pielgrzymkowe oraz wielu
indywidualnych pielgrzymów i turystów,
którzy przybywali do nas zwłaszcza od
ostatniej dekady czerwca do końca września, to jednak pandemia sprawiła, że było
ich całościowo znacznie mniej w porównaniu z latami przed pandemią. Bardzo mizernie było pod tym względem zwłaszcza
w pierwszym i ostatnim kwartale mijającego roku.
• Przeżyliśmy odpust nawiedzenia NMP
w bazylice i wniebowzięcia NMP z główną celebracją na placu przed bazyliką, na
którą przybyła w miarę liczna rzesza wiernych.
• Do Księgi Księży Gości nawiedzających
nasze Sanktuarium wpisało się 302 kapłanów i biskupów, którzy zasadniczo odprawiali w naszej bazylice Msze Święte;
o 1 mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.
• Prowadziliśmy wtedy, gdy było to
możliwe, katechezy parafialne dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
i dla młodzieży przygotowującej się do
bierzmowania.
• Kontynuowaliśmy Nabożeństwa Fatimskie, 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.
• W ramach Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego gościliśmy ikonę św. Ignacego
Loyoli.

• Cztery kolejne osoby uhonorowaliśmy wyróżnieniem „Zasłużony dla parafii
i Sanktuarium Świętolipskiego”, a proboszcz i kustosz Sanktuarium otrzymał
wyróżnienie „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”.
• W Domach Pielgrzyma i w naszym Sanktuarium odbyły się:
– 4 serie rekolekcji dla par małżeńskich
„Spotkania małżeńskie – dialog we dwoje” (niestety nie uczestniczyła w nich ani
jedna para z naszej parafii);
– rekolekcje biblijne dla wychowanków
śp. o. Mieczysława Wołoszyna SJ, rekolekcje dla kapłanów diecezjalnych oraz
rekolekcje dla jezuitów;
– warsztaty ikonopisania: 2 serie prowadzone przez grupę ikonopisów
Agathos i 1 seria prowadzona przez Akademię Ikony z Warszawy;
– zjazd przełożonych naszej prowincji
zakonnej;
– dziewięciodniowe „Wakacje z Maryją
i św. Józefem” dla członków Wspólnoty
„Niespokojni Nadzieją”;
– kurs improwizacji organowej;
– wakacyjny odpoczynek nowicjuszy
polskich prowincji naszego zakonu jezuitów.
– Nasze Domy Pielgrzyma w różnym
wymiarze czasowym gościły dodatkowo kilkadziesiąt grup turystyczno-pielgrzymkowych (znacznie więcej w porównaniu z 2020 r., ale jednocześnie
znacznie mniej w porównaniu z czasem
przed pandemią) oraz wielu indywidualnych pielgrzymów i turystów (nie licząc wymienionych wcześniej grup, które przybywały na rekolekcje i warsztaty
oraz gości odpustowych).
• Poprowadziłem 11 spotkań Kręgu Biblijnego (o 4 mniej w porównaniu z rokiem
2020), w których uczestniczyli zasadniczo
zainteresowani z 5 dekanatów: 2 deka-
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naty Kętrzyn, 2 dekanaty Mrągowo i dekanat Reszel.
• Odbyło się 11 koncertów w ramach
Świętolipskich Wieczorów Muzycznych (o
4 więcej w porównaniu z 2020 r., w którym
rozpoczęły się one dopiero od pierwszego
piątku sierpnia).
• Zorganizowaliśmy 3 wystawy czasowe:
– wystawę planszową poświęconą św.
Ignacemu Loyoli z racji trwającego Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego
(w nawach bocznych Sanktuarium
i w muzeum),
– Ikony Ewy Grześkiewicz i Katarzyny
Barszcz z grupy ikonopisów „Agathos”,
– „Ikona – korzenie i owoce wiary” prezentującą ikony współczesne z Akademii Ikony – Pracowni św. Andrzeja
Apostoła w Warszawie.
• Niektóre eksponaty z naszego muzeum
przez cały mijający rok znajdowały się i
nadal znajdują na wystawie w kościele
pojezuickim w Kaliszu (powrócą one do
nas w końcówce marca 2022). Powróciły
do nas z Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku eksponaty po zakończeniu zorganizowanej tam wystawy czasowej „Człowiek, osoba, persona”. Zostało natomiast
wypożyczonych do tegoż muzeum 7 kolejnych eksponatów na przygotowywane
tam wystawy czasowe „Peregrinus Warmiensis” (Pielgrzym Warmiński) i „Skóra
anatomiczna/skóra sakralna”.
• Wydaliśmy 2 kolejne numery naszego
czasopisma „U Stóp Świętolipskiej Matki”, odpowiednio w nakładzie 5000 i 3000
egzemplarzy. Najnowszy numer powinien
ukazać się za kilka miesięcy, jeśli nie pojawią się problemy z nabyciem papieru drukarskiego.
• Kontynuowaliśmy, zgodnie z otrzymanymi pozwoleniami, wycinkę drzew na naszych 2 działkach leśnych.

• Przeprowadziliśmy zbiórkę zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
by wspomóc w ten sposób Kościoły na
Wschodzie i Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Loretańskiej.
• Ze względu na pandemię nie udało się
nam zorganizować żadnej pielgrzymki wyjazdowej i żadnego spotkania z formacji
duchowej.
Zrealizowaliśmy kilkanaście inwestycji
materialnych, spośród których wspomnę
o kilku:
• Dokończyliśmy wymianę stolarki okiennej w kaplicach narożnych krużganków.
• Wybudowaliśmy nowy grobowiec na
cmentarzu nad grobami jezuitów zmarłych w ostatnich latach.
• Dokonaliśmy renowacji konserwatorskiej wschodniej części elewacji krużganka
północnego od strony dziedzińca i elewacji całego krużganka wschodniego od strony dziedzińca.
• Rozpoczęliśmy wykonanie schodów
zewnętrznych przy elewacji zachodniej
domu zakonnego.
• Zakupiliśmy i dostosowaliśmy pozytyw
organowy do kolorystyki wnętrza bazyliki.
• Rozpoczęliśmy przebudowę kawiarenki
połączoną z jej powiększeniem.
• Kontynuowaliśmy dostosowywanie bazyliki świętolipskiej do wymogów przeciwpożarowych.
Ufamy, że w Nowym Roku 2022 uporamy się ostatecznie z pandemią i że będzie
to czas poszukiwań, jak odnawiać, pogłębiać i wzmacniać życie wiarą po pandemii.
Będzie to również czas realizacji niektórych spośród 20 inwestycji, które czekają
na ewentualne wykonanie.
ks. Aleksander Jacyniak SJ
ze współbraćmi jezuitami
i współpracownikami świeckimi
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