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	 (...)	 Ojciec	 Święty	 Franciszek	
zapowiedział	 bullą	 Misercordiae 
vultus	Nadzwyczajny	Jubileusz	Miło-
sierdzia,	 który	 rozpocznie	 się	w	 Ko-
ściele	w	Uroczystość	Niepokalanego	
Poczęcia	Najświętszej	Maryi	Panny	8	
grudnia	2015	r.	i	zakończy	w	Niedzie-
lę	Chrystusa	Króla	Wszechświata	20	
listopada	2016	r.	
	 Z	 okazji	 Nadzwyczajnego	 Ju-
bileuszu	Miłosierdzia	ustanawiam	w	
Archidiecezji	Warmińskiej	11	kościo-
łów,	w	których	wierni	będą	mogli	uzy-
skać	 odpust	 zupełny	 pod	 zwykłymi	
warunkami:	 Katedra	Wniebowzięcia	
Najświętszej	Maryi	Panny	we	From-
borku,	Bazylika	współkatedralna	św.	
Jakuba	w	Olsztynie,	 Sanktuaria	Ma-
ryjne	w	Gietrzwałdzie,	Stoczku	Klasz-
tornym	 i	 Świętej	 Lipce,	 Sanktuaria	
Miłosierdzia	 Bożego	 w	 Olsztynie:	
kościół	Miłosierdzia	Bożego	i	kościół	
św.	Józefa,	Kolegiaty:	w	Dobrym	Mie-
ście,	Lidzbarku	Warmińskim	i	Kętrzy-
nie,	 kościół	 Miłosierdzia	 Bożego	 w	
Nidzicy.
	 W	 III	 Niedzielę	 Adwentu,	 13	
grudnia	 2015	 r.,	 otworzone	 zosta-
ną	Drzwi	Święte	w	Katedrze	Rzymu,	
w	 Bazylice	 św.	 Jana	 na	 Lateranie,	 a	
następnie	 w	 Bazylikach	 Papieskich.	

Zgodnie	 z	 postanowieniem	 Ojca	
Świętego	Franciszka	w	 tę	 samą	nie-
dzielę	zostanie	otwarta	Brama	Miło-
sierdzia	 	w	Katedrze	Wniebowzięcia	
Najświętszej	Maryi	Panny	we	From-
borku	(…)	i	w	Bazylice	współkatedral-
nej	 św.	 Jakuba	 w	 Olsztynie	 oraz	 w	
wyznaczonych	świątyniach	Archidie-
cezji	Warmińskiej.
	 Otwarcia	 Bramy	 Miłosierdzia	
dokonają	 Arcybiskupi	 Warmińscy	
oraz	Kapłani	delegowani	przez	Arcy-
biskupa	 Metropolitę	 Warmińskiego	
według	 następującego	 programu:	
Bazylika	współkatedralna	św.	Jakuba	
w	Olsztynie	–	Abp	Wojciech	Ziemba	
i	 Abp	 Józef	 Górzyński,	 Sanktuarium	
Maryjne	 w	 Świętej	 Lipce	 –	 Abp	
Edmund	Piszcz	(…).
	 Wszystkim	 duszpasterzom	 i	
wiernym	 Archidiecezji	 Warmińskiej	
udzielam	pasterskiego	błogosławień-
stwa	 na	 drogę	 nawrócenia,	 pokuty	
i	 pojednania.	 Niech	 we	 wszystkich	
sercach	 zapanują,	 przez	 orędownic-
two	Matki	Bożej	Miłosierdzia,	miłość	
i	pokój,	nadprzyrodzone	owoce	świę-
tości	Boga,	bogatego	w	miłosierdzie.

	Abp	Wojciech	Ziemba	
Metropolita	Warmiński

Dekret metropolity warmińskiego

o ustanowieniu miejsc Dla uzyskania oDpustu 
zupełnego z okazji jubileuszu miłosierDzia

olsztyn, Dnia 16 listopaDa 2015 r.
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Tradycyjnie 15 sierpnia odbyły 
się główne uroczystości Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Poprzedziła je przeżywana 11 sierp-
nia uroczystość Matki Bożej Świę-
tolipskiej, połączona z 47. rocznicą 
koronacji obrazu Matki Bożej Świę-
tolipskiej. Mszę św. o 12.00 konce-
lebrowali w tym dniu kapłani Archi-
diecezji Warmińskiej. Słowo podczas 
niej wygłosił kustosz świętolipskiego 
Sanktuarium, o. Aleksander Jacy-
niak. Dnia 13 sierpnia o 18.00 Mszą 
św. rozpoczęło się Nabożeństwo Fa-
timskie z procesją w krużgankach, 
zakończone o 21.00 Apelem Maryj-
nym.

W wigilię odpustu, 14 sierpnia mo-
dlitwą różańcową o 11.30 rozpoczęto 
Dzień Chorych, którym podczas Mszy 
św. o 12.00 udzielono sakramentu 
namaszczenia chorych. Tego dnia 
o 18.00 Mszy św. przewodniczył ks. 
Paweł Rabczyński, Rektor Wyższego 
Metropolitalnego Seminarium Du-
chownego w Olsztynie. Apel Maryj-
ny o 21.00 zainaugurował całonocne 

czuwanie modlitewne, ubogacone 
Mszą św. o północy.

W samą Uroczystość Wniebo-
wzięcia o 11.00 na placu przed ba-
zyliką rozpoczęła się uroczysta suma 
odpustowa pod przewodnictwem 
ks. bpa Henryka Ciereszko, biskupa 
pomocniczego Archidiecezji Biało-
stockiej, w której licznie uczestni-
czyli pielgrzymi, a po niej odbyła się 
procesja wokół placu przed bazyliką.  
W kazaniu podczas tej liturgii ks. bi-
skup powiedział m. in.: 

„Uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, jedno z naj-
starszych i najpiękniejszych  świąt 
Matki Bożej. Jego treść była na-
tchnieniem dla sztuki i literatury. Lu-
dzie bardziej uwrażliwieni na piękno, 
w treści tego święta dostrzegali jakiś 
szczególnie porywający urok. Jeszcze 
wymowniejsza jest serdeczna pie-
czołowitość, z jaką pobożność chrze-
ścijańska obudowywała to święto 
zwyczajami, wyrażającymi prawdę 
wniebowzięcia. I dziś w naszych ko-
ściołach święci się kwiaty, pierwsze 
kłosy zbóż, pierwsze owoce i wszę-
dzie się śpiewa pieśni o Maryi, o tym, 
że Ona w chwale i triumfie odeszła 
do nieba (…).

Ta wiara i przeświadczenie, no-
szone w sercach wiernych od po-
czątków chrześcijaństwa, dopro-
wadziły do zdefiniowania dogmatu  
o wniebowzięciu, ogłoszonego  
w dniu 1 listopada 1950 r. przez

Uroczystość WnieboWzięcia nMP
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papieża Piusa XII w następujących sło-
wach: Niepokalana Matka Boga, Ma-
ryja zawsze Dziewica, po zakończeniu 
ziemskiego życia z duszą i ciałem zo-
stała wzięta do chwały niebieskiej (…). 

Maryja w Magnificat wypowia-
da słowa: wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny (…) (Łk 1, 49). Mary-
ja z głębi misterium Zwiastowania  
o tym, że stanie się Matką Syna Boże-
go, nosząc w sobie tę największą Ta-
jemnicę w dziejach człowieka, uwiel-
bia Wszechmocnego, gdyż uczynił Jej 
wielkie rzeczy (Łk 1, 49). Ale nie tylko 
Jej samej. Całej ludzkości, wszyst-
kim ludziom i każdemu człowiekowi 
uczynił Bóg wielkie rzeczy stając się 
człowiekiem. Jednakże Ona, Dziewi-
ca z Nazaretu, doznała szczególnego 
wyniesienia, szczególnej godności. 
Oto stała się Matką Boga-Człowieka 
(…). Pomiędzy zwiastowaniem, na-
wiedzeniem i wniebowzięciem jest 
ciągłość. Ta, która została odwiecznie 
wybrana na Matkę Wcielonego Sło-
wa, Ta, w której zamieszkał sam Bóg 
w osobie Syna, w sposób szczegól-
ny zaczyna mieszkać w Bogu – Ojcu, 
Synu i Duchu Świętym (…).

Patrzymy dziś w stronę Boga-
rodzicy (…). Wpatrujemy się w Jej 
ostateczne zamieszkanie w Bogu. 
W Jej uwielbienie. Jest Ona owym 
wielkim znakiem, który wedle 
słów św. Jana z Apokalipsy uka-
zał się na niebie (Ap 12, 1). Ten 
znak jest równocześnie związany  
z ziemią. Jest to przede wszystkim 
znak zmagania się ze Smokiem (Ap 
12, 4), a w tym zmaganiu się odczy-

tujemy całe dzieje Kościoła na zie-
mi, zmaganie z szatanem, zmaganie  
z mocami ciemności, które nie za-
przestają samych napaści na Kró-
lestwo Boże. Jest to równocześnie 
znak ostatecznego zwycięstwa,  
o którym mówi autor Apokalipsy: 
oto teraz nastało zbawienie, potęga  
i królowanie Boga naszego i władza 
Jego Pomazańca (Ap 12, 10) (…).

Dogmat o wzięciu Maryi z Jej 
ciałem do chwały niebieskiej nie 
jest łatwy do przyjęcia, ale mówi 
o wyniesieniu ciała, dowartościo-
waniu ciała, człowieczeństwa. 
Jest tu jakieś przyznanie się do 
ciała, a przez to do ziemi, przy-
znanie się do materii. Kościół, 
rzekomo wrogi ciału, wyśpiewał  
w tym dogmacie hymn o ludzkim cie-
le, wiążąc je z Bóstwem. To wywyż-
szenie ludzkiego ciała, powiązanie  
z niebem, ma szczególną aktual-
ność dzisiaj. Istnieje bowiem groź-
ba, że wywyższenie ciała na spo-
sób ludzki i światowy zmienia się 
w jego dehumanizację. Wyłącza się 
ciało ze sfery moralnej odpowie-
dzialności, traktuje się je po prostu 
jako rzecz. Tylko tam, gdzie przyj-
muje się ciało w jego ludzkiej god-
ności, tam i duch pozostaje ludz-
ki. Tylko tam, gdzie na ciało patrzy 
się w świetle obietnic Bożych, po-
zostaje ono we czci. Tak łączą się  
w całość wszystkie słowa dogmatu  
o Wniebowzięciu: najpierw niebo  
i ciało, potem Maryja i chwała, i ciało 
i niebo”.
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Tegoroczny obóz formacyjno-
-wypoczynkowy w Świętej Lip-

ce dla Liturgicznej Służby Ołtarza  
i scholanek, odbywający się w dniach  
3-17 sierpnia, zgromadził w sumie 
50 uczestników z Gdańska, Gdyni, 
Szczecina i Warszawy. Jego tema-
tem przewodnim było pójście śla-
dami (tzw. „stópkami”) za świętymi. 
Młodzi uczestnicy pod kierunkiem 
grupowych codziennie poznawali 
jedną postać, zastanawiali się nad jej 
życiem i jej relacją z Bogiem i z ludź-
mi. Opracowywali temat powołania, 
pójścia z Chrystusem na podstawie 
przykładu wielu świętych, szukali 
sposobów jak sami w swoim środo-
wisku mogą lepiej, bardziej (magis) 
realizować swoje bycie i kroczenie za 
Panem Jezusem.

Jak co roku pracowali w grupach 
specjalnie stworzonych na czas obo-
zu, aby mogli się lepiej poznać, a tak-
że sprawdzić wobec różnych zadań, 
które były przed nimi stawiane. Dla 
utrwalenia oraz lepszego przeżycia 
treści dnia każdej grupie była pro-
ponowana stosowna forma aktyw-
na. Uczestnicy mieli okazję także 
wychodzić do innych, pielgrzymów, 
turystów, gdy tego wymagała ak-
tywizacja. Doskonale można było 
zaobserwować jak do tematu pod-
chodzą grupy męskie, a jak żeńskie. 
Własnym rysem tego obozu jest 

praktyka troski o tzw. „cichego przy-
jaciela”, osobę, o którą w sekrecie 
każdy winien się troszczyć szczegól-
nie.

Poza standardowymi dla tego typu 
wyjazdu punktami dnia oraz grami  
i zabawami (piłka nożna, siatkówka, 
badminton) czas był urozmaicony 
przez gry terenowe, spacery w gru-
pach, pogodne wieczorki i zumbo-
dyskoteki. Przez cały czas towarzy-
szyła nam wyśmienita pogoda. Tego 
roku dzięki życzliwości właścicieli 
ośrodka CEDOZ bardzo często wy-
chodziliśmy na kąpielisko nad Jezio-
rem Dejnowo, a spływ tratwami po 
Krutyni był okazją do integracyjnego 
zmoczenia się. Nie obyło się bez burz-
liwego pojedynku łódek. Popołudnie 
tego dnia spędziliśmy w Mikołajkach. 
Kolejnym mocnym akcentem był wy-
jazd do Kętrzyna, nad Kanał Mazurski 
i do Mamerek, czyli dawnej Kwatery 
Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądo-
wych III Rzeszy, ufortyfikowanej bazy 
z czasów II wojny światowej, mniej 
znanej siostry „Wilczego Szańca”. 

Nie mogło zabraknąć pieszej wę-
drówki do Reszla, gdzie w tamtej-
szym kościele farnym uczestniczy-
liśmy we Mszy św. Widok z wieży 
wszystkim chętnym do wspinaczki 
na pewno zapadł w pamięć. W ciągu 
tych dni pieszo dotarliśmy do pokrzy-
żackiego zamku-kościoła w Bezław-

Wakacyjny Pobyt MinistrantóW i scholanek 
W śWiętej liPce
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kach, podziwiając po drodze mazur-
ską florę i faunę. Tego roku o. Marek 
Szafran poprowadził z nami wszystki-
mi „nocną wyprawę” do Pilca, gdzie 
w tamtejszej kaplicy odprawiliśmy 
pasterkę. Mieliśmy także okazję, na 
zaproszenie o. Aleksandra Jacyniaka, 
uczestniczyć aktywnie w niedzielę  
9 sierpnia w Mszy św. transmitowa-
nej przez TVP Polonia.

Dynamika obozu miała swoje 
zwieńczenie w aktywnym przeżyciu 

Uroczystości Wniebowzięcia w Sank-
tuarium. Odpowiadając na prośbę, 
zawsze nam życzliwego i pomocnego 
o. proboszcza cała Służba Liturgiczna 
włączyła się w przygotowanie i obsłu-
żenie sumy odpustowej, której prze-
wodniczył ks. bp Henryk Ciereszko  
z Białegostoku. Dzień rozjazdu, mimo 
żalu pożegnania, napełnił wszystkich 
nadzieją, że i następne rekolekcje 
będą równie udane, a może i lepsze.

Adrian Helik SJ

W ciągu kilku ostatnich miesię-
cy we wspólnocie naszych 

ministrantów miało miejsce kilka 
ważnych wydarzeń. W niedzielę 14 
czerwca odbył się w Nakomiadach 
festyn rodzinny, podczas którego ro-
zegrany został turniej piłki nożnej. 
Reprezentacja naszych ministrantów 
zajęła w nim 3 miejsce. Niewiele bra-
kowało, a zagraliby w finale. Niestety 
zakończony bezbramkowym remi-
sem mecz półfinałowy rozstrzygnęli 
w rzutach karnych (9 serii) na swoją 
korzyść gospodarze. Nasi ministranci 
grali w składzie: Arek Witek, Szymon 
Policha, Patryk Policha, Wojtek Ro-
dziewicz i Piotrek Kacprzyk.
 We wtorek 30 czerwca na-
stąpiło podsumowanie obecności i 
zaangażowania w czasie Mszy św., 
zbiórek i prób. Wszyscy otrzymali na-
grody, których atrakcyjność uzależ-
niona była od zdobytych punktów. 
Pierwsze miejsce zajął Dawid Rakiel, 

drugie Krzysiek Moczulski, a trzecie 
Arek Witek. Natomiast wśród mini-
strantów z Lembruka najlepsza oka-
zała się Roksana Ropulewska, drugi 
był Maciek Bastek, a trzecia Ola Za-
górska. Wszystkim dziękujemy za za-
angażowanie i poświęcony czas we 
wszystkie ministranckie spotkania.
 Natomiast 7 lipca odbyła się 
pielgrzymka do Warszawy dzieci, 
młodzieży i ich rodziców z naszej 
parafii. Brało w niej udział także kil-
ku ministrantów. Podczas niej mieli-
śmy okazję nawiedzić Sanktuarium 
św. Andrzeja Boboli (gdzie mieliśmy 
Mszę św.), Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej oraz katedrę warszawską. 
Był także czas na zwiedzenie starów-
ki i ZOO.
 Zachęcamy wszystkich chęt-
nych chłopców, którzy nie są jeszcze 
ministrantami, do przyłączenia się do 
naszej wspólnoty.

Robert Połubiński

z życia MinistrantóW
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W Sanktuarium Świętolipskiej 
Pani, czczonej jako Matka 

Jedności Chrześcijan, odbyła się 
we wrześniu 2015 r. sesja forma-
cyjna poświęcona historii, teolo-
gii i duchowości ikony, prowadzo-
na przez o. Aleksandra Jacyniaka 
SJ. Pojawiły się podczas niej takie 
zagadnienia jak: świat, w którym 
rodzi się ikona, definicja ikony  
i jej rola w modlitwie indywidual-
nej i wspólnotowej, świat kolorów 
w ikonie, etapy historii 
ikony bizantyjskiej i ro-
syjskiej, powołanie iko-
nopisa. Współbrzmiało  
z tymi tematami odczy-
tanie wymowy takich 
wiodących ikon jak iko-
na przemienienia Chry-
stusa (autorstwa Teo-
fana Greka), Zbawiciela  
i Trójcy Świętej (Andrie-
ja Rublowa), Matki Bożej 
Włodzimierskiej i Orant-
ki. Szczegółowa i pogłę-
biona  analiza konkret-
nych ikon pozwalała na 
pełniejszy i bogatszy ich 
odbiór, a także odczyty-
wanie innych ikon w zu-
pełnie nowej perspek-
tywie wiedzy, refleksji  
i modlitwy.Po sesji od-
były się warsztaty pi-
sania ikon pod kierun-

kiem Elżbiety Jackowskiej-Kurek.     
Wprowadzeni w świat tradycyj-

nej, spoglądającej na nas z czasów 
niepodzielonego Kościoła ikony, 
uczestnicy warsztatów pracowali 
nad wizerunkami Jezusa Chrystusa, 
Matki Bożej i świętych. Przyjechali 
z różnych stron Polski. Nie zabrakło 
też miejscowych adeptów sztuki iko-
ny. Pani Elżbieta prowadziła każdego  
w jego własnym rytmie i zgodnie z jego 
stopniem zaawansowania w pisa-

śWiat ikony U stóP śWiętoliPskiej Matki
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niu ikon, a jednocześnie widać było 
wspólnotowość grupy. Praca w wiel-
kim skupieniu, starożytnymi metoda-
mi, przy wykorzystaniu naturalnych 
materiałów: utartych kamieni, gli-
nek i części organicznych, jajka, wina  
i złota budziła zainteresowanie osób 
spoglądających przez rozświetlone 
do późna okna. Natomiast wspólnie 
obejrzany genialny  film Andrieja Tar-
kowskiego o Rublowie zmącił nasze 
Ego, wzburzył każdego do tego stop-
nia, że rozmawialiśmy o nim przez  
3 kolejne dni. Dziękujemy pani Elż-
biecie za wprowadzenie do niego  
i stosowne wyjaśnienia. Same warsz-
taty pisania ikon były ogromnym 
wyzwaniem oraz wspaniałym do-
świadczeniem, a prowadzenie pani 
Elżbiety wyjątkowe i zaskakujące  
w każdym calu. Był to dla nas czas 
bardzo pracowity i obfity. Doświad-
czyliśmy fantastycznego  entuzjazmu, 
rzetelności warsztatu oraz możliwej 
różnorodności w podejściu do pisa-
nia ikony. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się wystawa zorganizowana 
na zakończenie warsztatów.

Organizowane przez o. Aleksan-
dra Jacyniaka wycieczki do Reszla, 
do muzeum w kętrzyńskim zam-
ku, cerkwi grekokatolickiej oraz 
cerkwi prawosławnej z ikonami  
i malowidłami ściennymi Jerzego No-
wosielskiego oraz do kościoła prote-
stanckiego umożliwiły poznanie wyjąt-
kowego piękna tego regionu i historii 
ludzi. Nasze spotkania z oprowadza-

jącymi po świątyniach protestanta-
mi, grekokatolikami i prawosławnymi  
z pewnością pozwoliły spojrzeć na 
temat jedności chrześcijan z bliższej 
perspektywy. Każdy miał możliwość 
wyciszenia i modlitwy. Syciliśmy się 
pięknem świętolipskich  krajobra-
zów, darem wyrafinowanego baroku 
bazyliki, oryginalnymi  krużgankami,  
organami o cudnym brzmieniu, świę-
tym obrazem i ludźmi tak bardzo ser-
decznymi. Przesympatyczny pan or-
ganista umilał i przybliżał opowieścią 
i muzyką wyjątkowy skarb bazyliki. 
Był to ciekawy, dobrze spędzony czas, 
duchowo pogłębiony, z codzienną 
Eucharystią, modlitwą, zadumą i na-
szymi wysiłkami - podsumowała jed-
na z uczestniczek tego wyjątkowego 
wydarzenia.

W przyszłym roku odbędzie się 
drugie takie spotkanie: od 17 do  
21 sierpnia sesja poświęcona ikonie 
prowadzona przez o. Aleksandra Ja-
cyniaka SJ i zaraz po niej w dniach  
21-28 sierpnia warsztaty ikonogra-
ficzne prowadzone przez Elżbietę 
Jackowską-Kurek. Zapraszamy do 
Świętej Lipki wszystkich zaintere-
sowanych ikoną, chrześcijańskim 
Wschodem, jak też  wszystkich pi-
szących ikony i tych, którzy chcieli-
by spróbować sztuki ikonopisania, 
a także tych, dla których wartością 
jest kontemplacja świata duchowego  
i wewnętrzne wyciszenie. Zapra-
szamy wszystkich, którzy chcieliby  
z nami doświadczyć ikony.
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W dniach 23-25 października 
2015 r. gościliśmy w Świętej 

Lipce uczestników projektu I edy-
cji Katolickiej Szkoły pod Żaglami. 
W reporterskim skrócie przedsta-
wiamy opis projektu. Chętna mło-
dzież  w wieku 14-15 lat zgłosiła 
się do projektu w grudniu 2013 r.  
Przez cały 2014 r. zobowiązali się 
do dobrowolnego działania na 
rzecz wolontariatu. W tym czasie 
osoby inicjujące projekt zawiązały 
Stowarzyszenie „Wypłyń na głę-
bię”, w celu pozyskania środków 
i sponsorów na organizację rejsu 
żaglowcem STS Pogoria dooko-
ła Europy. W rejs mieli popłynąć 
najaktywniejsi wolontariusze wy-
łonieni z grona zgłoszonych. Do-
datkowo, w październiku 2014 r. 
młodzież musiała przebrnąć kwa-

lifikacje sportowe (bieganie, pły-
wanie, podciąganie się na drążku). 
To wtedy po raz pierwszy gościli-
śmy ich w progach naszego Sank-
tuarium, bo kwalifikacje odbywały 
się w Kętrzynie.  Gdy byli u nas, 
sam rejs stał pod znakiem zapyta-
nia ze względu na środki finanso-
we, których organizatorzy nie mo-
gli pozyskać. Wierzyli, że się uda i 
swoje pragnienia zawierzyli naszej 
Matce Boskiej Świętolipskiej. Jak 
mówią sami organizatorzy, od tej 
chwili projekt dostał niesamowite-
go przyspieszenia. Było widać dzia-
łanie Boga Żywego. „Każdego dnia 
odczuwaliśmy, że to już nie jest po-
mysł wyłącznie nasz, ludzki, ale że 
jest to miłe samemu Bogu, a Mat-
ka Boska wstawia się za nami nie-
ustannie. Pomagała bardzo wyraź-

katolicka szkoła Pod żaglaMi
W śWiętej liPce    
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nie, a jej obecność czuło się wręcz 
fizycznie” - mówią Marcin Kluczyk 
i Darek Żukowski, współorganiza-
torzy projektu. „Pamiętam niesa-
mowitą sytuację. Po zakończeniu 
przez młodzież rocznego działania 
na rzecz wolontariatu, przebrnię-
ciu kwalifikacji sportowych i odby-
ciu cyklu comiesięcznych katechez 
na temat uczynków miłosierdzia 
– bo spotykaliśmy się z młodzie-
żą co miesiąc przez okrągły rok 
– trzeba było stanąć przed nimi  
i z 86 chętnych wyczytać 32 nazwi-
ska tych, którzy  popłyną w rejs. 
Takiego stresu jak wtedy nigdy 
nie miałem. Zawierzyłem absolut-
nie Panu Bogu. Kolejnym dniem 

była niedziela. Udałem się do ko-
ścioła. Podchodziłem do zamknię-
tych drzwi. W tej samej chwili, 
gdy sięgałem do klamki, silny po-
wiew wiatru otworzył je szeroko. 
W głowie usłyszałem wyraźnie  
i dobitnie – ZAPRASZAM. Zdarzyło 
mi się to po raz pierwszy i jedyny 
jak do tej pory. To w taki sposób 
Pan Bóg dziękuje za to, że mimo 
różnych przeciwności udało się 
zrealizować cykl comiesięcznych 
katechez w różnych parafiach na 
naszym terenie. To niesamowita 
nagroda” - mówi Marcin Kluczyk. 
Z takim wsparciem dotarli do dnia 
22 maja 2015 r., w którym to wy-
ruszyli w rejs dookoła Europy.

kazanie o. Proboszcza na śWiętoliPskiM cMentarzU 
W Uroczystość Wszystkich śWiętych 1.11.2015 r.

W ciągu roku, który upłynął od 
ostatniego naszego spotkania 

w tym miejscu w takiej wspólno-
cie modlitewnej, odeszło od nas do 
wieczności aż 21 członków naszej pa-
rafii. Ich liczba dokładnie aż trzykrot-
nie przewyższa ilość chrztów. 21 osób 
zmarło, a ochrzczono z naszej parafii 
w tym samym czasie tylko siedmio-
ro dzieci. Takie statystki sprawiają 
m. in., że właśnie tu, na cmentarzu 
będziemy coraz częściej spotykali 
naszych bliskich i znajomych. Per-
spektywa umierania, odchodzenia 
z tego świata coraz bardziej wpisuje 

się w dzieje tej ziemi, będącej naszą 
małą Ojczyzną. Nie możemy o tym 
nie wspomnieć zwłaszcza dziś, gdy 
wspólnotowo gromadzimy się w tym 
miejscu i z tej perspektywy spoglą-
damy na czas, który upłynął od dnia, 
w którym w takiej samej wspólnocie 
spotkaliśmy się tu dokładnie przed 
rokiem. Wtedy, 1 listopada zeszłego 
roku wspomniałem cząstkowo o tra-
gicznym także dla tutejszej wspólno-
ty parafialnej żniwie II wojny świato-
wej, której 75-lecie wybuchu właśnie 
w minionym roku przeżywaliśmy.

Dziś nie sposób nie wspomnieć o 
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tym, co wydarzyło się 70 lat temu w 
tragicznym roku 1945, roku zakoń-
czenia II wojny światowej. Tamten 
bowiem rok sprzed 70 lat był od stu-
leci najbardziej tragicznym rokiem  
w historii tych ziem. Był to rok,  
w którym zdawała się królować 
śmierć, która przeszła przez tutejszą 
parafię w dwu następujących po so-
bie falach:

Pierwsza fala nadeszła wraz  
z wkraczającymi w niedzielę 28 stycz-
nia 1945 r. wojskami radzieckiej Armii 
Czerwonej. Tylko w ciągu 10 pierw-
szych dni od wejścia tu żołnierzy  
3. Frontu Białoruskiego pod dowódz-
twem generała Iwana Czerniachow-
skiego (tego samego, który zniszczył 
Armię Krajową na Wileńszczyźnie, 
co poważnie osłabiło potencjał Pol-
skiego Państwa Podziemnego, a na-
stępnie dążył do wprowadzenia to-
talitarnego komunizmu na terenach 
północno-wschodniej Polski) żoł-
nierze radzieccy zamordowali przy-
najmniej 21 osób, a więc dokładnie 
tyle samo, ilu zmarło w tutejszej pa-
rafii w ciągu całego ostatniego roku. 
Mordowali  pod byle powodem: je-
śli ktoś nie był w stanie uciszyć psa, 
mordowano i psa i jego właściciela. 
Zabijano stających w obronie gwał-
conych matek, żon, czy córek. Mor-
dowano broniących swego dobytku. 
Wszystko zgodnie z dyrektywą Biura 
Politycznego Komitetu Centralne-
go Komunistycznej Partii Związku 

Radzieckiego, wyrażoną w odezwie 
propagandowej radzieckiego pisa-
rza pochodzenia żydowskiego Ilii 
Erenburga w słowach: „Jeśli zabijesz 
jednego Niemca, zabij jeszcze jed-
nego – dla nas nie ma lepszego wi-
doku niż niemieckie trupy. Nie licz 
kilometrów. Licz tylko zabitych przez 
siebie Niemców”. Również miesz-
kających tu wówczas Mazurów i po 
części także Warmiaków traktowano 
jako Niemców. Zamordowano nawet 
Iwana Kircewa, rosyjskiego jeńca, 
pracującego u państwa Górigk w Lin-
dental, Lipowej Dolinie, która znaj-
dowała się tuż za lasem przy drodze 
ze Świętej Lipki na Reszel, miejsco-
wości, która po wojnie nie odrodziła 
się, bo wymordowano wszystkich jej 
mieszkańców. Jego zamordowano 
dlatego, iż Stalin rozkazał wszyst-
kim swym żołnierzom: „Nie możecie 
pozwolić, by wzięto was do niewo-
li”. Ponieważ Iwan Kircew pozwolił 
wziąć się do niewoli, spotkała go za 
to śmierć.

Druga fala śmierci była bezpośred-
nią kontynuatorką tej pierwszej. Ra-
dzieckie wojska okupacyjne zabrały 
tutejszym mieszkańcom dosłownie 
wszelką żywność i wszelki dobytek, 
skazując w ten sposób wielu z nich 
na śmierć z głodu i wycieńczenia. 
Nie posiadamy żadnych danych do-
tyczących tych, którzy umarli w na-
szej parafii w okresie od 25 lutego 
do 28 maja 1945 r., a więc z okresu, 
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Veronika von Horn z wnuczką Eriką von Horn
gdy ze Świętej Lipki radzieckie wła-
dze okupacyjne wypędziły wszyst-
kich jej mieszkańców, w tym także  
i jezuitów, którzy schronili się na po-
nad 3 miesiące w Staniewie w domu 
spoczywającej na tym cmentarzu śp. 

pani Marii Block. Po-
mimo tego w parafial-
nej księdze zmarłych 
odnotowano kolejnych 
164 zmarłych, wśród 
których najliczniejszą 
grupę stanowili prze-
transportowani do 
Świętej Lipki w czerw-
cu 1945 r., i ulokowani  
w pomieszczeniu obec-
nej świętolipskiej bi-
blioteki, mieszkańcy 
kętrzyńskiego domu 
pogodnej starości i 
osoby im towarzyszą-
ce. Nie wiemy dokład-
nie ilu ich było, ale wie-
my, że aż 87 spośród 
nich zmarło na skutek 
chorób, wycieńczenia 
i głodu. Pochodzili z 
różnych miejscowo-
ści: z Kętrzyna, Biskup-
ca, Giżycka, Królewca, 
Kłajpedy, ale także z 
Barcian, Sińca, Barcze-
wa, Linkowa, Piecko-
wa, Stąpławek, Lipowej 
Góry, Szestna, Suszu, 
Kruszewca, Srokowa, 

Starej Różanki, Nakomiad i wielu in-
nych miejscowości. 23 spośród nich 
zmarło w lipcu, 27 - w sierpniu, po 
14 umarło we wrześniu i październi-
ku, 7 zmarło w listopadzie i dwoje w 
grudniu 1945 r. Najstarsza spośród 
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nich miała 89 lat, najmłodsza 27. 
Można przypuszczać, że w 1945 r. 
zmarło w tutejszej parafii ponad 
200 osób, a więc 10 razy tyle, co w 
ciągu ostatniego roku.

Zachował się list Eriki von Horn, 
wnuczki Veroniki von Horn, jed-
nej ze zmarłych w tej grupie. Oto 
jego fragmenty: „Moja kochana, co 
mam ci napisać o babci… To takie 
okropne i smutne, że nie wiem, czy 
twoje nerwy to wytrzymają (…). 
Babcia zmarła na tyfus plamisty 
(…). Ciągła biegunka. Kiedy ludzie 
jedli, z drugiej strony jedzenie wy-
latywało na buty, pończochy i ubra-
nie. Umarła leżąc na słomie, można 
powiedzieć, że w swoich własnych 
odchodach (…). Dzień przedtem 
powiedziała: Ktoś podarował mi 
jajko, ugotuję je, a w sąsiednim po-
koju w łóżku mam schowany chleb. 
A więc głód – głód. W ostatnie dni 
nic już nie jadła, tylko piła, co na-
tychmiast przez nią przelatywało. 
Moje serce bolało, nie mogłam 
tego znieść. Mam straszne wyrzuty 
sumienia, że nie byłam wystarcza-
jąco troskliwa. Wtedy nie płaka-
łam, teraz codziennie za nią płaczę. 
Kochaj, jak długo możesz kochać, 
bo potem możesz tylko stać nad 
grobem i płakać. Po śmierci trafiła 
do piwnicy z węglem, a następnie 
bez trumny na taczce na cmen-
tarz. Ponieważ dałam napiwek, to 
została przynajmniej pochowana 

jako leżąca najwyżej w zbiorowej 
mogile. Nie poszłam na pochó-
wek, nie mogłabym tego znieść.  
U wezgłowia na grobie posadzi-
łam dwie choineczki i bluszcz leśny 
i przylaszczki. Dobrze się przyjęły. 
Była do końca pogodzona z losem. 
Przedtem prosiła Boga, żeby mogła 
Was jeszcze zobaczyć: Podaruj mi 
spotkanie. Umarła świadomie, bar-
dzo łagodnie, bez walki. Gdy umie-
rała wyszłam naprawdę na chwilę. 
Kiedy wróciłam, ona już nie oddy-
chała, wieczorem w pół do 9-tej. 
Tej nocy jeszcze leżała obok mnie. 
Bogu dzięki. Dużo pomogła mi 
pani Salewski, która leżała po dru-
giej stronie obok babci. Leżeliśmy  
w jednym pomieszczeniu na sło-
mie, 12 ludzi obok siebie, bez łó-
żek. Ja też byłam w złym stanie, 
również miałam straszną biegunkę. 
9 razy musiałam w nocy wychodzić 
na ulicę, zawsze w strachu, że się 
ubrudzę i w strachu przed Rosjana-
mi. Nie było też łatwo podnieść się  
z legowiska (…). Ach kochana, ni-
gdy o tym nie zapomnę i ten obraz 
będę mieć przed sobą zawsze”.

Erika von Horn zacytowała  
w swym liście z pamięci fragment 
wiersza niemieckiego XIX-wiecz-
nego liryka Hermanna Ferdinanda 
Freiligratha, w którym poeta napi-
sał:
„Kochaj tak długo jak możesz!
Kochaj tak długo jak pragniesz!
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Już teraz zachęcamy do duchowe-
go przygotowania się i do serdecz-

nej osobistej modlitwy w intencji mi-
sji, które trwać będą w naszej parafii 
od niedzieli 25 września do niedzieli 
2 października 2016 r. Misje odbę-
dą się w 16 lat po ostatnich misjach, 
które zostały przeprowadzone w Ju-

bileuszowym Roku 2000. Okazją do 
kolejnych misji są:
- 1050-lecie chrztu Polski
- 200. rocznica powstania naszej pa-
rafii
- Rok Miłosierdzia, w którym w na-
szej bazylice parafialnej można co-
dziennie uzyskać odpust zupełny

Misje Parafialne

Przyjdzie ten dzień, przyjdzie ten 
dzień, 
Kiedy nad grobem zapłaczesz!
Niechaj twoje serce płonie
I w miłości trwa z uporem, 
Dopóki to drugie serce,
W rewanżu będzie ci wzorem.
Gdy ktoś ci swe serce otworzy,
Podejdź z miłością do niego,
Upiększaj mu każdą godzinę,
Nie zostaw miejsca dla złego.
Na swój język też uważaj,
Gdyż łatwo złe słowo paść może.
To przecież nie ze złej woli
Zadałeś mu ból, o Boże!
Kochaj tak długo, jak możesz!
Kochaj tak długo, jak pragniesz!
Przyjdzie ten dzień, przyjdzie ten 
dzień,
Kiedy nad grobem zapłaczesz!
I klękniesz we łzach nad grobem,
W wilgotną trawę cmentarną
- już nigdy jego nie ujrzysz –
A smutek twe oczy ogarnął.
Przemówisz: spójrz na mnie z góry,
Jak nad twoim grobem płaczę,

Ja przecież tak nie chciałam
I czekam, aż mi przebaczysz.
On widzi cię, lecz już nie słyszy.
Nie weźmiesz w ramiona go mile.
Usta,  co cię całowały
Nie rzekną Ci: już przebaczyłem.
On ci już dawno wybaczył,
Chociaż nie jedna łza z wielu
Przez twe gorzkie słowa spłynęła,
Ciii! On śpi i jest już u celu.
Kochaj tak długo, jak możesz!
Kochaj tak długo, jak pragniesz!
Przyjdzie ten dzień, przyjdzie ten 
dzień,
Kiedy nad grobem zapłaczesz!”
 Kochani, starajmy się żyć tak, 
by nasze łzy nad grobami naszych bli-
skich były łzami świadczącymi o mi-
łości, przywiązaniu, tęsknocie, trud-
no znoszonej rozłące, pustce, która 
powstała na skutek odejścia kogoś 
bliskiego; by nie musiały to być łzy 
spowodowane świadomością, że za 
mało kochaliśmy. Amen.
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W Dzień Zaduszny wspomina-
my tych, którzy odeszli z tego 

świata. Zwyczajem jest odwiedzanie 
cmentarzy, zapalanie zniczy i modli-
twa za zmarłych. Jest to symbol pa-
mięci o nieżyjących. Tego dnia ojco-
wie Jezuici, siostry  Katarzynki oraz 
grupka parafian udali się z wizytą na 
stare cmentarze znajdujące się na te-
renie parafii i jej obrzeży. Pierwszym  
odwiedzonym był cmentarz ewange-
licki w Lembruku. Położony on jest 
tuż za wsią (jadąc ze Świętej Lipki w 
kierunku Mrągowa) na wzgórzu po 
prawej stronie. Doszliśmy do niego 
od strony szosy. Wchodząc tam mu-
sieliśmy przedrzeć się przez krzewy. 
Pozostałością po tym cmentarzu są 
nagrobki i stare żeliwne krzyże oraz 
fragmenty balustradek z końca XIX 
wieku. Cmentarz ten został wpisany 
w 1986 r. na listę obiektów zabytko-
wych przez konserwatora zabytków. 

W dalszą trasę udaliśmy się do miej-
scowości Śpiglówka. Mimo, że nie na-
leży ona do naszej parafii, jednak ze 
względu na jej bliskie położenie po-
stanowiliśmy tam wstąpić. Przez pola 
udaliśmy się do lasu. Tam znaleźliśmy 
grób rodowy rodziny doktora medycy-
ny Teichmuellera. W drodze powrotnej 
odwiedziliśmy miejsce zamieszkania tej 
rodziny. Pozostały tam tylko fundamen-
ty domu i zabudowań  gospodarczych 
oraz cembrowana studnia. 

Kolejnym punktem naszego pro-
gramu były dwa cmentarze w Pilcu. 
Najpierw przybyliśmy na stary cmen-
tarz znajdujący się za wsią przy po-
lnej drodze w kierunku Niewodnika. 
Znajdują się tam nagrobki z końca 
XIX i początku XX wieku. Miejsce  to 
jest zaniedbane i zdewastowane. Jed-
nak naszą uwagę zwrócił zachowany  
w dobrym stanie grób rodziny Stein-
bek. Jest on odnowiony. Z tego wyni-
ka, że ktoś się o niego troszczy. Now-
szy cmentarz założony w połowie lat 
30-tych  XX wieku jest w lepszym sta-
nie. Groby są posprzątane,  a cmen-
tarz ogrodzony. Ostatni pochówek 
odbył się tu w 1967 r.

Z Pilca pojechaliśmy do miejsco-
wości Wanguty na cmentarz rodziny 
Wernerów. Tuż za wsią (jadąc w kie-
runku Pieckowa) skręciliśmy w prawo 
do lasu i pokonując odległość ok. 200 
metrów byliśmy na miejscu. Między 
rzadko rosnącymi drzewami ujrze-
liśmy kilka grobów. Był to przykry 
widok, gdyż są one rozkopane i zde-
wastowane. Na początku lat 60-tych 
Wanguty odwiedziła ze swoim narze-
czonym  wnuczka Oskara Wernera. 
Przybyła zobaczyć miejsce zamiesz-
kania i groby bliskich. Brak marmuro-
wych płyt, elementy porozrzucanych 
części  nagrobków, rozkopane groby 
na cmentarzu zrobiły na niej przygnę-
biające wrażenie. 

szlakieM starych cMentarzy
„śPieszMy się kochać lUdzi tak szybko odchodzą…”
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Ostatnim cmentarzem, który od-
wiedziliśmy w tym dniu był cmentarz 
wiejski położony na skraju lasu przy 
szosie z Pieckowa do Św. Lipki (na-
przeciw masztu telefonii komórko-
wej). Na cmentarzu jest kilkanaście 
nagrobków porośniętych mchem.  
Nie ma możliwości odczytania na 
nich napisów. Tylko jeden z grobów 
jest zadbany i można zobaczyć do 
kogo należy. 

Nie zdążyliśmy jeszcze dotrzeć na 
cmentarze do Siemek, Pudwąg i Lin-
kowa. 

Tego dnia warto było odwiedzić 
nie tylko groby naszych bliskich zmar-

łych, ale również wybrać się na inne 
często zapomniane mogiły. Był to do-
bry moment na modlitwę za  zmar-
łych dawnych mieszkańców naszej 
parafii. Powinniśmy pomyśleć o tym, 
aby w przyszłości przed Wszystkimi 
Świętymi zorganizować akcję porząd-
kowania starych cmentarzy, bo tylko 
od nas zależy co ocalimy i o czym bę-
dziemy pamiętać. Zadbajmy o to, aby 
ta pamięć i  miejsca pozostały  kolej-
nym pokoleniom.                              

Eugenia Bukowska
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Oficjalnie nazywał się Eugeniusz 
Haric. Właściwe jego imię i na-

zwisko brzmiało Gerhard Haritz. 
Przyszło mu żyć w burzliwych cza-
sach, w dwu światach. Był naocz-
nym świadkiem końca istnienia Prus 
Wschodnich i narodzin regionu War-
mii i Mazur. Przyszedł na świat 9. 05. 
1934 r. w miejscowości Rehstall I, 
nieopodal Heiligelinde, dziś Stanie-
wo koło Świętej Lipki. Pierwsze lata 
dzieciństwa były - jak sądzę - bez-
pieczne, stabilne i szczęśliwe. Jego 
rodzice posiadali niewielki majątek 
ziemski, co zapewniało dostatnie 
życie. To poczucie bezpieczeństwa 
zaczęło topnieć wraz z wybuchem 
II wojny światowej. Choć w Prusach 
Wschodnich nie było początkowo 
działań wojennych, to jednak obec-
ność wojska oraz jeńców wojennych 
nie napawały optymizmem. Na mar-
ginesie warto wspomnieć, że rodzice 
Gerharda nie wiedzieli o istnieniu 
wojennej siedziby Hitlera w Gierłoży 
koło Kętrzyna. Wiedzieli jedynie, że 
jest tam siedziba wojska.

Dziecięcy świat Gerharda runął w 
mroźną niedzielę 28. 01. 1945 r., gdy 
do Rehstall wkroczyli czerwonoarmi-
ści. Od tamtego wydarzenia już nic 
nie było takie jak przedtem. Wszyst-
ko było inaczej. Rosjanie plądrowali, 
niszczyli, grabili, bestialsko obchodzi-
li się ze zwierzętami gospodarskimi. 
Najgorsze nadeszło 8. 03. 1945 r., gdy 

Rosjanie zabrali sprzed domu jego 
ojca. Gerhard miał wówczas 11 lat. 
Zobaczył go jeszcze pobitego po kil-
ku dniach. Od tamtej pory zaginął na 
zawsze. Tatuś nigdy nie poznał dal-
szych losów swego ojca. Prawdopo-
dobnie został rozstrzelany przez Ro-
sjan w Bezławkach, kilka kilometrów 
od rodzinnego domu, i pochowany 
w zbiorowej mogile. Wersja ta wy-
płynęła dopiero kilkadziesiąt lat po 
wojnie, gdy niemieckie służby ekshu-
mowały ten grób, a szczątki przewio-
zły do Bartosz koło Ełku. Gerhard zło-
żył wówczas garść ziemi z Bezławek  
w mogile matki. W moim przekona-
niu dopiero wtedy Gerhard ostatecz-
nie pożegnał swego ojca.

Ojciec Gerharda był zdecydo-
wanym przeciwnikiem hitlerow-
skiego nazizmu. Prawdopodobnie  
z tego powodu w 1936 r. spalono mu 
stodołę. Sprawców podpalenia nigdy 
nie schwytano. Bardzo nerwowo za-
reagował na wieść o ataku Niemców 
hitlerowskich na Związek Radziec-
ki (co Gerhard zapamiętał, mimo że 
miał wtedy tylko 6 lat). Tu trzeba do-
dać, że w jego rodzinie byli też zwo-
lennicy Hitlera. Ironią losu jest to, że 
akurat on zginął z rąk Rosjan, choć 
mniemał, że jako przeciwnik Hitlera 
będzie u Rosjan bezpieczny. Nieste-
ty stało się inaczej. Koniec wojny nie 
przyniósł Gerhardowi nic dobrego. 
Rosjanie w dalszym ciągu plądro-

gerhard, nasz tatUś
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wali, zabrali zapasy 
żywności lub je znisz-
czyli. Gerhard głodo-
wał. W pamiętnym 
roku 1945 odżywiał 
się pokrzywami i nie-
dojrzałymi owocami. 
Całości złego dopeł-
niali szabrownicy. 
Wraz z mamą i młod-
szą siostrą próbo-
wali ręcznie uprawić 
choć kawałek ziemi, 
posadzili ziemniaki… 
Gerhard mógł pozo-
stać w swoim domu, 
nie został wypędzo-
ny, ponieważ jego 
mama podpisała tzw. 
dokument mazurski, 
w którym przyznawa-
ła się do polskich ko-
rzeni. Zrobiła to dla-
tego, że czekała na 
powrót męża. Uwa-
żała, że tylko w ro-
dzinnym domu mogą 
się odnaleźć po za-
wierusze wojennej. 
Jak jednak wiemy, on 
nigdy już nie powrócił. Nowe polskie 
władze zmieniły Gerhardowi imię na 
Eugeniusz, a pisownię nazwiska spol-
szczyli.

Sytuacja zaczęła się nieco popra-
wiać latem 1947 r., gdy w sąsiedztwie 
pojawili się nowi mieszkańcy, przy-
musowo przesiedleni z południowo 

wschodnich terenów 
Polski. Byli to życz-
liwi ludzie, również 
po dramatycznych 
przejściach, którzy 
w niedoli wspiera-
li autochtonów. To 
dzięki nim mógł po 
latach napić się mle-
ka! Z czasem zaprzy-
jaźnił się z nimi, na-
uczył się też trochę 
języka ukraińskiego. 
Zaczęło się nowe ży-
cie, geograficznie  
w tym samym miej-
scu, jednak w zupeł-
nie innej rzeczywi-
stości. Nie zmieniając 
miejsca zamieszka-
nia, zmieniło się 
wszystko: nowy ję-
zyk, nowi sąsiedzi, 
nowe realia, nowy 
porządek, nowy 
ustrój. Tylko kościół 
w Świętej Lipce był 
ten sam, choć z in-
nym językiem, ale tą 
samą Matką Bożą. Ta 

sama, znana i bezpieczna świątynia. 
Z czasem nauczył się języka polskie-
go. Do szkół już nie poszedł. Potrzeb-
ny był w gospodarstwie. Z dnia na 
dzień musiał stać się dorosłym. So-
cjalistyczny ustrój państwa nie sprzy-
jał rolnikom indywidualnym. Byli oni 
zobowiązani do przymusowych do-
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staw płodów rolnych i płacenia bar-
dzo wysokich podatków. Gerhard nie 
był w stanie sprostać tym wymogom, 
dlatego przekazał państwu znaczną 
część areału swej ziemi. Z czasem za-
łożył rodzinę. W 1960 r. ożenił się z 
autochtonką Anną Fisahn. Na świat 
przyszło pięcioro dzieci.

Myślę, że Gerhard z upływem lat 
zaakceptował nową rzeczywistość. 
Nigdy nie żałował decyzji o pozosta-
niu na ojcowiźnie. Ze swej rodziny 
pozostał sam w Heimat (małej Oj-
czyźnie). Raz udało mi się namówić 
go na odwiedziny sióstr i krewnych 
w RFN. Wrócił głęboko nieszczęśliwy, 
zniesmaczony Zachodem. Ten chci-
wy, bezduszny i wynaturzony świat 
zachodniej kultury to nie był jego 
świat. Cieszył się ojcowizną. Tu był  
u siebie, tu był zakorzeniony. Uprawa 
roli to było jego życie. Pracę tę wyko-
nywał z zamiłowania. Ziemi poświęcił 
swe życie. Jestem pewna, że pozostał 
tu z powodu ziemi, bo ziemi z sobą 
zabrać nie sposób. Cechował go etos 
pracy. Praca na roli była formą jego 
modlitwy oraz jedynym godziwym 
sposobem utrzymania. Jego poważ-

ne traktowanie życia realizowało się 
przede wszystkim w rzetelnej pracy. 
Był wytrwały, skromny, oszczędny… 
Cechowała go postawa życzliwości, 
chęć usłużenia, nie dla interesu, lecz 
dlatego, że jest to oczywiste. Sądzę, 
że te wartości wyniósł z pierwsze-
go przedwojennego świata. W roz-
mowach z krewnymi i znajomymi  
z dawnych lat wypływała nostalgicz-
na tęsknota za formami życia zapa-
miętanymi z dzieciństwa, tęsknota 
za życiem, które z pewnością byłoby 
inne, gdyby nie wojna i jej polityczne 
konsekwencje.

Uważam, że w swej małej Ojczyź-
nie był szanowany, lubiany, ceniony. 
Świadczy o tym m. in. bardzo liczny 
udział duchowieństwa oraz przyja-
ciół, kolegów, sąsiadów i znajomych 
z różnych środowisk na Mszy św. po-
grzebowej. Zintegrował się ze wszyst-
kimi, niezależnie od tego, skąd tu 
przybyli. Zmarł 16. 11. 2015 r. Został 
pochowany na cmentarzu w Świętej 
Lipce obok żony i matki.

Elżbieta Marko
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WAŻNIEJSZE SPRAWY W NAJBLIŻSZYM CZASIE
10 II  Środa Popielcowa rozpoczynająca okres Wielkiego Postu
28 II - 2 III Rekolekcje wielkopostne; prowadzi je o. Krzysztof Łaszcz SJ
24 III  Liturgia Wielkiego Czwartku o g. 18.00
25 III  Liturgia Wielkiego Piątku o g. 18.00
26 III  Liturgia Wielkiej Soboty o g. 18.00
27 III  Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 
  Procesja rezurekcyjna o g. 6.00
29 IV  Sakrament bierzmowania o g. 17.00
15 V  Rocznica I Komunii św. o g. 11.00
22 V  I Komunia św. o g. 11.00
29 V  Odpust Nawiedzenia NMP. Uroczysta Msza św. na placu przed 
  bazyliką o g. 11.00, a po niej procesja wokół placu

INFORMACJE BIEŻĄCE
MSZE ŚWIĘTE W SANKTUARIUM:

Niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00
Dni powszednie do końca kwietnia: 7.00, 17.00

NABOŻEŃSTWA W SANKTUARIUM:
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny: 

niedziele g. 8.40
Nowenna do Matki Bożej Świętolipskiej: środy g. 16.45
Droga Krzyżowa: piątki Wielkiego Postu g. 9.00, 16.30

Gorzkie Żale: niedziele Wielkiego Postu g. 10.35
KANCELARIA PARAFIALNA:

sobota g. 9.30-15.00; tel.: 89/755 35 12
MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE W KAPLICACH FILIALNYCH:

Siemki: 9.15; Lembruk: 10.45; Pilec: 12.00
PREZENTACJE ORGANÓW ŚWIĘTOLIPSKICH:
jeśli obecne są grupy turystyczno-pielgrzymkowe:

Do końca marca w soboty: 10.00 i 14.00; 
w niedziele: 10.00, 12.00 i 15.00;

w pozostałe dni po uprzednim uzgodnieniu; tel.: 512 730 375.
W kwietniu w niedziele: 10.00, 12.30, 13.30 i 15.00

w dni powszednie: 10.00, 12.00 i 14.00
ŚWIĘTA LIPKA 29; 11-440 RESZEL

www.swlipka.org.pl; e-mail: sanktuarium@swlipka.org.pl
tel.: 512 730 375; 89/755 14 81; fax: 89/755 35 45

Nr konta: 45 1020 3639 0000 8102 0044 4281


