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Wstęp
„Każdy lud, każdy naród, a w niektórych regionach nieomal każde miasto i wieś mają własne sanktuarium maryjne, małe lub
większe, głęboko związane z dziejami religijnymi, a niekiedy
z całą jego przeszłością.
Niezliczone pokolenia pielgrzymowały na przestrzeni dziejów do
wielkich i małych sanktuariów, by »oddać hołd Pannie Najświętszej w Jej wizerunkach – wspaniałych i skromnych – znajdowały
tam łaskę i pocieszenie, światło wiary i siłę nawrócenia, schronienia od przeciwności losu i kryzysów duszy«”.
Przytoczone powyżej słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas Modlitwy niedzielnej w Watykanie 5 lipca 1987 r. doskonale
oddają znaczenie sanktuariów maryjnych w życiu religijnym i społecznym krajów, regionów oraz lokalnych społeczności.

www.idmjp2.pl

Region Karpat Polskich i Pogranicza Polsko-Słowackiego wyróżnia się na mapie sakralnej i pielgrzymkowej Europy koncentracją ośrodków pątniczych. Na terenie Karpat Polskich funkcjonuje
bowiem obecnie ponad 120 ośrodków pielgrzymkowych, a więc
około 15% ogólnej liczby sanktuariów, istniejących współcześnie
w Polsce. Zdecydowana większość karpackich sanktuariów (70%
ogółu) związana jest z kultem maryjnym. W grupie ponad 80. sanktuariów Matki Bożej 38 ośrodków szczyci się wizerunkami koronowanymi na prawie papieskim, zaś w 20. karpackich sanktuariach
znajdują się wizerunki maryjne koronowane na prawie diecezjalnym (biskupim).
Region karpacki wyróżnia się także w przestrzeni pielgrzymkowej
Pogranicza Polsko-Słowackiego ilością i różnorodnością szlaków
pątniczych. Do najpopularniejszych z nich zaliczyć należy przede
wszystkim Szlaki Papieskie, Międzynarodową Trasę Pielgrzymko-
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wą – Szlak Maryjny łączący trzy narodowe sanktuaria Matki Najświętszej: Jasną Górę w Polsce, Lewoczę na Słowacji oraz Mariazell
w Austrii, a także odcinki Camino de Santiago – Drogi św. Jakuba prowadzącej do grobu Apostoła w Santiago de Compostela.
W sieć szlaków i ośrodków pielgrzymkowych na obszarze Małopolski, Podkarpacia oraz w Kraju Preszowskim wpisuje się od niedawna Szlak Maryjny – „Światło ze Wschodu” („Svätomariánska púť
– Svetlo z východu”). Szlak ten powstał w ramach programu Interreg Polska-Słowacja, którego liderem jest Kraj Preszowski na Słowacji (Prešovský samosprávny kraj), wspierany przez dwunastu
partnerów z Polski i Słowacji. Celem projektu było stworzenie oraz
promocja szlaku pielgrzymkowego wiodącego po polskich i słowackich ośrodkach kultu maryjnego. W ramach projektu z inicjatywy
Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zostały wykonane panoramy wirtualne 28. obiektów sakralnych należących do szlaku.
Niniejszy przewodnik, który oddajemy do rąk Czytelników, zawiera szczegółowe opisy 40. sanktuariów maryjnych na terenie
województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz Kraju Preszowskiego, w tym wszystkich 28. ośrodków położonych przy
Szlaku Maryjnym – „Światło ze Wschodu”. W pierwszej części
przewodnika zaprezentowano 33 sanktuaria na terenie Polski,
natomiast w drugiej – 7 ośrodków pielgrzymkowych w Kraju Preszowskim (Čirč, Gaboltov, Lewocza, Góra Zvir – Litmanová, Ľutina,
Preszów i Wielki Szarysz). Warto podkreślić, że w 27. sanktuariach
opisanych w przewodniku znajdują się wizerunki Najświętszej Maryi Panny koronowane „w imieniu i powagą Papieża”, po otrzymaniu stosownego zezwolenia od Kongregacji Kultu Bożego Stolicy
Świętej, zaś w 3. sanktuariach czczone są obrazy koronowane na
prawie diecezjalnym. Każde sanktuarium zostało przedstawione
z uwzględnieniem rysu historycznego oraz położenia geograficznego, wraz z opisem głównego przedmiotu kultu, wyglądu i wyposażania świątyni, jak i obiektów w przestrzeni sakralnej. Ponadto
w przewodniku zamieszczono również aktualne (stan na 1 października 2018 r.) informacje praktyczne dotyczące poszczególnych sanktuariów, takie jak: adres, kontakt telefoniczny i mailowy,
strona internetowa, godziny Mszy św. i nabożeństw, terminy głównych odpustów i uroczystości. Aby ułatwić Czytelnikom dostęp do
stron internetowych sanktuariów, wirtualnego zwiedzania oraz lo-
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Przewodnik jest rezultatem badań kameralnych i terenowych,
które przeprowadzone zostały w latach 2006–2018 we wszystkich
40. ośrodkach pielgrzymkowych. Wszystkie zdjęcia zamieszczone
w przewodniku zostały wykonane przez Autora pracy. W zdecydowanej większości zostały wykonane w roku 2018, a więc obrazują
obecny wygląd prezentowanych ośrodków. W opracowaniu tekstów o poszczególnych sanktuariach wykorzystano materiały źródłowe z archiwów kościelnych (diecezjalnych oraz zakonnych),
źródła drukowane, prace rękopiśmienne, dokumenty kartograficzne oraz publikacje prasowe, albumowe i przewodnikowe. Ogromnie cenne okazały się także ustne i pisemne relacje kustoszy, osób
pracujących przy sanktuariach oraz mieszkańców miejscowości
pielgrzymkowych.

www.idmjp2.pl

Przewodnik ten powstał dzięki życzliwości i pomocy wielu osób.
Pragnę serdecznie podziękować przede wszystkim księżom, ojcom
i braciom – kustoszom sanktuariów za udostępnienie materiałów
archiwalnych, rozmowy oraz przekazanie wielu cennych informacji. Mam nadzieję, że opracowanie to będzie stanowić inspirację
do podejmowania pielgrzymek czy też wędrówek zarówno do tych
wielkich, jak i lokalnych miejsc kultu, aby przed cudownymi wizerunkami Najświętszej Maryi Panny wypraszać łaski w szczególnych
potrzebach, pomnażać wiarę i umacniać się w prawdziwej nadziei.
Zapraszam Cię więc, Drogi Czytelniku, do wyruszenia na pielgrzymkę „Szlakiem Maryjnym – Światło ze Wschodu” i życzę Buen Camino! – Dobrej Drogi!
Franciszek Mróz
Kraków, 20 października 2018 r.
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kalizacji (współrzędnych geograficznych), podano także kody QR
zawierające dane do tychże informacji. W części opisanych sanktuariów zamieszczono także charakterystyczną dla danego miejsca
kultu modlitwę lub pieśń. Prezentację każdego sanktuarium kończy wykaz innych ośrodków pielgrzymkowych w okolicy.

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej

BOREK STARY
„To miejsce jest sławne z powodu
obrazu Matki Bożej i cudów od
roku 1418” – zapisany tekst w języku łacińskim na jednej z tablic
kościoła, podkreśla wielowiekowy kult Najświętszej Maryi Panny w Borku Starym. Sanktuarium
Matki Bożej Boreckiej nazywane
„Jasną Górą Różańcową” od wieków przyciąga tysiące pątników,
którzy przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi szukają
pocieszenia i proszą Maryję o potrzebne łaski.

www.idmjp2.pl

Tablica z napisem w języku łacińskim „To miejsce jest sławne z powodu obrazu Matki Bożej i cudów
od roku 1418”

n Położenie
Borek Stary – wieś położona na Pogórzu Dynowskim, około 12 km
na południowy-wschód od centrum Rzeszowa.
n Historia sanktuarium
Według tradycji, na początku XIV wieku w miejscu, gdzie obecnie
znajduje się cudowne źródełko, a które wówczas porastała puszcza, w tajemniczych okolicznościach pojawił się na drzewie wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Mieszkańcy wsi i okolic
zaczęli zbierać się w tym miejscu na modlitwę i doznawali wielu łask. Pierwsze uzdrowienia były notowane już w 1336 r. „Tłumy nieprzeliczone grzeszników cisnęły się żebrzących Odpustu
9
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i miłosierdzia boskiego przez pokutę, żal za grzechy, życia odmianę, prawdziwe grzechów swoich przez spowiedź świętą wyznanie i godne do stołu Pańskiego przystępowanie. Z różnych miejsc
znoszono ofiary w celu złożenia dziękczynienia dobroci boskiej za
otrzymane przez przyczynę Matki Najświętszej dary i łaski ofiarującym się do tego świętego obrazu w różnych przygodach i niebez-
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Ołtarz główny w sanktuarium

pieczeństwach życia” – zapisał ks. Sadok Barącz (Barącz, 1878). Ze
względu na rosnący ruch pielgrzymkowy, na wzgórzu boreckim wybudowano drewnianą kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Maryi
Panny, do której dobudowano w kolejnych latach drewniany kościół Św. Krzyża. W 1420 r. metropolita lwowski, ks. Arcybiskup Jan
Rzeszowski poświęcił obie świątynie. W kaplicy Matki Najświętszej
umieszczono łaskami słynący obraz.
W 1668 r. biskup przemyski Stanisław Sarnowski powołał komisję,
której zadaniem było przeprowadzenie procesu „super miraculis
10
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Zasłona cudownego obrazu Matki
Bożej Boreckiej

Figura „Św. Dominika”

Figura „Św. Tomasza”

dominikanie, którzy w 1684 r. rozpoczęli budowę barokowego kościoła. Pracami budowlanymi kierował przeor klasztoru o. Rajmund
Majecki. On także spisał cuda, uzyskane za jego czasów w sanktuarium za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny – m.in. „chłopiec z Łańcuta igłą w oko ukłuty – kapłan od konia przygnieciony
– Sulimowski śmiertelnie chory – Runowski na złamanie nogi – Gumowski sparaliżowany – Krawiec z Rzeszowa – Górska w chorobie
śmiertelnej – młody Kwalkiewicz w ciężkiej chorobie: tutaj zdrowie
odzyskali (Firdrich, 1904).
Konsekracji nowej świątyni pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka dokonał 13 maja 1736 r. sufragan przemyski biskup Andrzej Pruski. W ołtarzu głównym kościoła
umieszczono cudowny obraz. Dzięki pracy duszpasterskiej dominikanów kult maryjny w Borku Starym bardzo się rozwinął. O randze
sanktuarium świadczy umieszczenie go w dziele bawarskiego jezuity
11
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et gratis”, zgodnie z wymogami Soboru Trydenckiego. Po zbadaniu świadków, okoliczności cudownych zdarzeń oraz weryfikacji
spisanych łask, komisja przedłożyła protokół z prac biskupowi,
który uznał wizerunek Matki Bożej Boreckiej za cudowny (imago miraculosa). Decyzja ta wpłynęła na dalszy wzrost ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium. W 1670 r. opiekę nad kaplicą objęli
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i teologa Wilhelma Gumppenberga (1609–1675) pt. „Atlas Marianus,
quo sanctae Dei genitricis Mariae imaginum miraculosarum origines
duodecim historiarum centuriis explicantur”. Atlas ten został wydany w 1672 r. i zawiera wykaz 1200 najbardziej czczonych wizerunków
Najświętszej Maryi Panny na świecie, w tym 32 wizerunki znajdujące
się na ziemiach polskich.
W 1794 r. władze austriackie skonfiskowały
srebro i wota z sanktuarium. W 1821 r. dobra i dochody konwentu dominikańskiego
przeszły na własność rządu austriackiego,
i choć kasaty klasztoru nie ogłoszono, to
jednak w 1823 r. nie było już w Borku Starym zakonników. Sanktuarium opiekowali
się odtąd członkowie Bractwa Różańcowego, które funkcjonowało w Borku Starym
od początku XVIII w. W 1836 r., z nakazu Kurii w Przemyślu dominikanie powrócili do
ośrodka. Dzięki ich staraniom, w 1851 r. papież Pius IX nadał sanktuarium odpust zupełny po wieczne czasy dla pielgrzymów
nawiedzających sanktuarium w dzień „Obrzezania Pańskiego, w Zielone Świątki,
Wniebowzięcia
i Różańcowej Najśw. MaObraz „Św. Jacek”
ryi Panny” (Barącz, 1878). W 1886 r. zakonnicy wspólnie z parafianami zorganizowali
trwające 8 dni obchody 550-lecia pobytu
cudownego obrazu Matki Bożej Boreckiej.
W uroczystościach tych wzięło udział około 50 tys. pielgrzymów.

www.idmjp2.pl

Na początku XX wieku przeor klasztoru boreckiego o. Stefan Płaszczyca rozpoczął starania o koronację cudownego obrazu Matki
Bożej Boreckiej. Złote korony na skronie Matki Bożej i Dzieciątka Jezus nałożył biskup
przemyski ks. Józef Sebastian Pelczar w dniu
15 sierpnia 1919 r. Była to pierwsza koronacja
po odzyskaniu w 1918 r. przez Polskę niepodObraz „Św. Dominik” ległości. W 1960 r. nieznani sprawcy skradli
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Fundatorem ołtarzy w świątyni sanktuaryjnej był Józef Zaręba
Skrzyński. Barokowy ołtarz główny wykonano w XVII w. W jego centralnej części znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Boreckiej. Po
obu stronach obrazu stoją figury świętych: po lewej św. Dominika,
powyżej św. papieża Piusa V, i jeszcze powyżej – św. Katarzyny ze
Sieny; po prawej – św. Tomasza z Akwinu, powyżej – św. Jacka i jeszcze powyżej św. Róży z Limy. Na szczycie ołtarza znajduje się obraz
przedstawiający Ukoronowanie NMP. Na uwagę w kościele zasługują także ołtarze boczne – św. Józefa, św. Wincentego Fereriusza,
Krzyża Świętego (w lewej nawie), św. Jacka, św. Dominika oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także zabytkowa ambona.
Przed wejściem do świątyni znajduje się kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego, a na placu przykościelnym 5 kaplic poświęconych
czwartej części różańca świętego – Tajemnicom Światła. W przestrzeni sakralnej sanktuarium – 100 m od kościoła znajduje się cudowne źródełko, przy którym rozwinął się kult obrazu Matki Bożej
Boreckiej. W 1897 r. przy źródełku wybudowano również kamienną
grotę z figurą Matki Bożej z Lourdes.

www.idmjp2.pl

Na szczycie wzgórza boreckiego znajduje się kaplica Matki Bożej
Bolesnej zbudowana pod koniec XIX w. To przy tej kaplicy odbyły
się uroczystości koronacyjne obrazu Matki Bożej Boreckiej w 1919 r.
Poniżej znajduje się kaplica św. Anny, którą zbudowano na potrzeby stale rosnącego ruchu pątniczego. Pierwsza wzmianka o kaplicy
pochodzi z 1598 r. Obecna, murowana kaplica została zbudowana
na przełomie XVIII i XIX wieku. Każdego roku w wigilię Wniebowzięcia NMP, przy kaplicy gromadzą się pielgrzymi na nabożeństwie
„Zaśnięcia i Pogrzebu” Matki Bożej. Od kaplicy św. Anny wyrusza
do kościoła procesja, w której dziewczęta ubrane w białe suknie
niosą figurę Matki Bożej Zaśniętej. Przy kaplicy św. Anny znajduje
się cmentarz zakonny, na którym pochowani są dominikanie, którzy pracowali w sanktuarium boreckim.
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z wizerunku złote korony. Rekoronacji cudownego obrazu Matki Bożej Boreckiej dokonał 14 sierpnia 1961 r. biskup przemyski ks. Franciszek Barda przy współudziale biskupów pomocniczych przemyskich:
ks. biskupa Wojciecha Tomaki i ks. biskupa Stanisława Jakiela.
W 1992 r. ponownie skradziono korony. Drugiej rekoronacji wizerunku dokonał ks. arcybiskup Józef Michalik w dniu 14 sierpnia 1995 r.
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n Cudowny obraz Matki Bożej Boreckiej
Obraz Matki Bożej Boreckiej został namalowany przez nieznanego artystę na desce z drzewa lipowego o wymiarach 66 cm x 73,5 cm. Wizerunek umieszczony jest w ażurowych, złoconych ramach. Obraz
przedstawia Maryję w półpostaci, która na
lewej ręce trzyma bose Dzieciątko Jezus, zaś
prawą dłonią wskazuje na swego Syna. Najświętsza Maryja Panna ma piękną i delikatną twarz, a oczy pełne dobroci. Ubrana jest
w czerwoną suknię oraz turkusowy płaszcz
okrywający głowę i całą postać, spięty pod
szyją ozdobną broszką. Dzieciątko Jezus
w lewej ręce trzyma księgę, a prawą unosi
w geście błogosławieństwa. Mały Chrystus
ubrany jest w zieloną sukienkę ze złotymi obwódkami przy szyi i na brzegach rękawów. Cudowny obraz zasłaniany
jest obrazem przedstawiającym Matkę Bożą Różańcową, która podaje
różaniec św. Katarzynie ze Sieny i św. Dominikowi.
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n Pieśń na odsłonięcie cudownego obrazu
„Panno święta z Jasnej Góry, Matką ludu Tyś jedyna,
Coś na tron Borek obrała, by nam zjednać łaskę Syna.
O serc, Królowo, niepokalana, o króluj sercom po wszystek czas.
Ucz nas miłości, zbliżaj do Pana, i nie opuszczaj przenigdy nas”.

n Pieśń na odsłonięcie cudownego obrazu
„O Maryjo, dobra Matko, przed Obrazem Twym klękamy.
Opiekuj się naszą chatką, o to Ciebie dziś błagamy.
Gorąco prosimy Cię, nami wciąż opiekuj się.
Wstaw się za nami do Pana, o Maryjo ukochana (bis).
Przyjm modlitwy biednych dzieci, nasze prośby i westchnienia.
Niech do Ciebie pieśń ta leci, pełna czci i uwielbienia.
Gorąco prosimy Cię. Nami wciąż opiekuj się.
Wstaw się za nami do Pana, nasza Matko kochana (bis)”.
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Dominikanie
Kustosz sanktuarium – o. Roman Bakalarz OP
Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Tyczyn
Przynależność kościelna
Archidiecezja przemyska; dekanat: Błażowa; parafia:
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Borku Starym
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°57’22.68”N
22° 4’56.00”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte
Niedziele i święta – godz. 7:00, 9:00, 11:00, 15:00
Dni powszednie – godz. 7:00 i 17:00 (w okresie obowiązywania czasu zimowego), 18:00 (w okresie obowiązywania czasu letniego)
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Odpusty i uroczystości
Zesłanie Ducha Świętego
15 sierpnia: Wniebowzięcie NMP
Pierwsza niedziela października – wspomnienie Matki
Bożej Różańcowej

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W CHMIELNIKU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ HYŻNEŃSKIEJ
W HYŻNEM  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W ŁAŃCUCIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W RZESZOWIE  SANKTUARIUM MATKI
BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W RZESZOWIE  SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ – PATRONKI LUDZI PRACY
W RZESZOWIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ PANI RZESZOWA W RZESZOWIE.
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Adres
Klasztor OO. Dominikanów
Borek Stary 426, 36-020 Tyczyn,
tel.: 17 230 20 61
www.borek.dominikanie.pl
e-mail: klasztor@intertele.pl

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej

CZERNA
W Polsce funkcjonuje obecnie 18 sanktuariów Matki Bożej Szkaplerznej. Najbardziej znanym w tej grupie jest
sanktuarium maryjne w Czernej. Jest to także jedno z najbardziej znanych ośrodków pielgrzymkowych w strefie
podmiejskiej Krakowa. Przepięknie położony – na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, otoczony rezerwatem
przyrody „Dolina Eliaszówki” – zespół klasztorny karmelitów bosych przyciąga każdego roku tysiące pielgrzymów
i turystów. Sanktuarium w Czernej łączy kult cudownego
obrazu Najświętszej Maryi Panny oraz św. Rafała Kalinowskiego, którego sarkofag z relikwiami znajduje się w kaplicy sanktuaryjnej.

www.idmjp2.pl

n Położenie
Czerna – wieś na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na terenie
Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, około 25 km na północy-zachód od centrum Krakowa.
n Historia

sanktuarium

Klasztor karmelitów bosych w Czer- Tablica upamiętniająca koronację cudownej został zbudowany w latach nego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej
1629–1640 dzięki fundacji Agnieszki z Tęczyńskich Firlejowej, wdowy po Mikołaju Firleju. Pośrodku regularnego czworoboku klasztoru w wymiarach 70 m x 70 m,
17
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zbudowano na planie krzyża łacińskiego kościół pw.
św. Proroka Eliasza. Świątynia została zdobiona
czarnym wapieniem z kamieniołu w Dębniku, który należał do zakonników.
Z wapienia dębnickiego
(pot. Marmuru dębnickiego) wykonano m.in. ołtarze,
posadzkę, świeczniki oraz
portal, prowadzący do kościoła. Świątynia została konsekrowana przez biskupa
przemyskiego Piotra Gembickiego w 1640 r.
Kaplica św. Rafała Kalinowskiego

Początkowo w klasztorze w Czernej znajdował
się obraz Matki Bożej Szkaplerznej ofiarowany przez
karmelitów bosych z klasztoru w Krakowie. Obraz
otaczany był czcią przez
zakonników. Warunki mikroklimatyczne w świątyni – duża wilgotność i niskie
temperatury spowodowały,
że obraz ten w krótkim okresie uległ zniszczeniu. Z tego
też względu Kapituła Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel zamówiła
u krakowskiego artysty Pawła Gołębiewskiego nowy
obraz malowany na blasze.
Ołtarz główny w sanktuarium Do 1805 r. klasztor karmelitów bosych był pustelnią,
a kościół był objęty klauzurą papieską, dlatego do obiektu wierni
nie mieli wstępu. Po utracie przez Polskę niepodległości, decyzją
władz austriackich papieska klauzura została zniesiona. Od tego
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W 1974 r. obraz został przyozdobiony sukienką, którą poświęcił biskup Jan Pietraszko. Stale wzrastający kult obrazu i ruch pielgrzymkowy do sanktuarium, skłonił karmelitów bosych do podjęcia starań
o koronację wizerunku papieskimi koronami. W dniu 7 listopada
1987 r. papież Jan Paweł II podpisał breve zezwalające na koronację. Uroczystości koronacyjne odbyły się 17 lipca 1988 r.
z udziałem 16 biskupów i rzeszy wiernych.
Nałożenia papieskich koron na łaskami
słynący obraz dokonał – zgodnie z wolą
papieża Jana Pawła II – ks. arcybiskup
Franciszek Macharski. Sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej w Czernej zostało formalnie ustanowione dekretem ks. kardy- Grota z rzeźbą biblijnego proroka Eliasza i scenami z jego życia oraz źródełko
nała Stanisława Dziwisza w 2014 r.
w kształcie serca z rzeźbą kruka.

W ołtarzu głównym świątyni znajduje
się obraz przedstawiający anioła przynoszącego pożywienie św. Eliaszowi,
namalowany około 1640 r. przez Tomasza Dolabellę. Łaskami słynący obraz
Matki Bożej Szkaplerznej znajduje się
w ołtarzu w lewym ramieniu transeptu
kościoła klasztornego.
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W latach 1981–1983 do kościoła dobudowano kaplicę św. Rafała Kalinowskiego – powstańca, sybiraka, kapłana
– beatyfikowanego (1983 r.) i kanonizowanego (17.11.1991 r.) przez papieża
Jana Pawła II. W kaplicy, pod ołtarzem
znajduje się sarkofag z relikwiami św. Obraz „Przebicie serca św. Teresy
Rafała Kalinowskiego, a w ołtarzu głów- od Jezusa”
nym obraz świętego namalowany
przez Jerzego Kumalę. Na ścianie bocznej kaplicy wiszą trzy duże
obrazy również autorstwa Jerzego Kumali przedstawiające charakterystyczne momenty z życia św. Rafała: udział w powstaniu
styczniowym, w drodze na Syberię i w roli kierownika dusz.
19
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momentu do kościoła klasztornego zaczęli przybywać licznie pątnicy, wypraszając wiele łask przed obrazem Matki Bożej Szkaplerznej.
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Na przylegającym do świątyni placu znajduje się grota z rzeźbą biblijnego proroka Eliasza i scenami z jego życia oraz źródełko w kształcie
serca z rzeźbą kruka. Powyżej placu, na zboczu wzgórza znajduje się
ołtarz polowy, a nad nim pielgrzymi i turyści mogą podziwiać sanktuarium z punktu widokowego. W obrębie zabudowań klasztornych
znajduje się studnia wykopana przez pustelników w latach 1644–
1651. Studnia posiada 21 m głębokości i 2
m średnicy, a wznosi się nad nią cebulasta
kopuła z latarnią kryta gontem, wsparta
na ośmiu filarach. Obok kościoła znajduje się cmentarz klasztorny, na którym od
1843 grzebano zakonników – m.in. św. o.
Rafała Kalinowskiego i bł. o. Alfonsa Maria
Mazurka zastrzelonego przez żołnierza hitlerowskiego w Nawojowej Górze 28 sierpnia 1944 r.
U stóp karmelitańskiego sanktuarium
znajduje się nowoczesna infrastruktura
pielgrzymkowa – Dom Pielgrzyma. Obiekt
składa się z dwóch budynków – w domu
Witraż „Chrystus Ukrzyżowany”
nad ołtarzem głównym recepcyjnym funkcjonuje restauracja,
księgarnia, multimedialne Muzeum Karmelitańskie, muzeum misyjne, sala konferencyjna oraz kameralne
kino karmelitańskie. W części noclegowej Domu Pielgrzyma istnieją
doskonałe warunki do przyjęcia grupy autokarowej.
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Sanktuarium w Czernej położone jest na szlaku Dolinek Jurajskich
oraz Jurajskiego Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd.
n Łaskami słynący obraz

Matki Bożej Szkaplerznej

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej został wykonany przez krakowskiego malarza Pawła Gołębiewskiego w połowie XVIII wieku. Artysta malując obraz wzorował się na wizerunku Matki Bożej Śnieżnej
(Salus Populi Romani), jaki znajduje się w bazylice Santa Maria
Maggiore w Rzymie. Obraz został namalowany farbą olejną na
miedzianej blasze. Artysta namalował frontalnie postać Najświętszej Maryi Panny w ¾ wielkości. Maryja wynurza się obłoków i trzyma na lewym przedramieniu małego Jezusa. Obie ręce Madonny
20
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Obraz św. Rafała Kalinowskiego
w ołtarzu kaplicy pod jego wezwaniem

Obraz „Udział w Powstaniu Styczniowym” (mal.
J. Kumala)
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Obraz „W drodze na Syberię” (mal. J. Kumala)
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są skrzyżowane na wysokości kolan Jezusa. Matka Boża w lewej ręce trzyma
opadającą w dół białą chustę, a w prawej dłoni podtrzymuje karmelitański szkaplerz, który składa się z dwóch
płatków z monogramami Jezusa i Maryi. Mały Jezus spogląda z uśmiechem
i miłością na Matkę. Prawą rękę unosi
w geście błogosławieństwa, a w lewej
trzyma kodeks prawa Nowego Przymierza. Matka Boża delikatnie się uśmiecha
oraz z miłością i z troską patrzy wprost
na wiernych. Głowę Matki Bożej okrywa
ciemnoniebieski maforion – długi kobiecy płaszcz, podbity zielenią, złocony
na brzegach, a nad czołem ozdobiony złotym krzyżem greckim. Maforion
okrywa całą postać Madonny. Na prawym ramieniu widoczna jest złota, siedmioramienna gwiazda, która oznacza dziewictwo, doskonałość
i pełnię łask. Głowy Dzieciątka i Matki okalają złote aureole.
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Brama klasztorna

n Tam wśród ciszy sinych borów…
autor: o. Bernard od Matki Bożej (Bernard Smyrak)
Tam wśród ciszy sinych borów otoczonych srebrną mgłą
Tam Karmelu Jasna Pani założyła twierdzę swą.
Z czerneńskich pól rozbrzmiewa dzwon,
Królowej swej cześć głosi on.
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Czernę za swój tron obrała Rozdawczyni Bożych łask
i jaśnieje tam w ołtarzu, siejąc chwały swojej blask.
Z czerneńskich skał odbija dźwięk,
rozgłasza w dal swej Pani wdzięk.
O cudowna Matko Boża, co w obrazie świętym lśnisz,
do stóp Twoich się garniemy. Ty łzy bólu nasze cisz.
Z czerneńskich pól pieśń cicha brzmi
i leczy ból, i koi łzy.
Szkaplerz święty w Twojej dłoni, pragniesz go nam wszystkim dać,
a Twój słodki wzrok matczyny zdaje się nam serce rwać.
Z czerneńskich serc, hymn wznosi się,
miłości hołd swej Matce śle.
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – karmelici bosi
Kustosz sanktuarium – o. Leszek Stańczewski OCD
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiat krakowski, gmina Krzeszowice
Przynależność kościelna:
Archidiecezja krakowska; dekanat: Krzeszowice
Lokalizacja (współrzędne geograficzne):
50°10’7.51”N
19°38’2.78”E
Msze święte:
Niedziele i święta – godz. 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00 i 17:00
Dni powszednie – godz. 6:30, 7:15 i 18:00 (w okresie letnim), 17:00
(w okresie zimowym); w soboty dodatkowa Msza św. o godz. 10:00

www.idmjp2.pl

Nabożeństwa
Nabożeństwo szkaplerzne – w każdą trzecią niedzielę miesiąca (z wyjątkiem Wielkiego Postu) o godz. 16:00 – z możliwością
przyjęcia szkaplerza
Nieszpory w każdą niedzielę o godz. 16:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu – w godz. 7:00 do 16:00
w kaplicy św. Jana od Krzyża
Koronka do Miłosierdzia Bożego: w każdą niedzielę o godz.
15:00 w kaplicy św. Jana od Krzyża przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
Odpusty i uroczystości:
Główny odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej: 16 lipca
20 listopada lub pierwsza niedziela po tej dacie – liturgiczne
wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ PACZÓŁTOWSKIEJ W PACZÓŁTOWICACH  SANKTUARIUM PATRONKI POLSKICH
RODZIN ROBOTNICZYCH W PŁOKACH  SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W PRZEGINI  SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W TRZEBINI.
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Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
Czerna 79
32–065 Krzeszowice
Tel. +48 12 282 00 65
E-mail: karmel@czerna.pl
www.karmelczerna.pl
Dom Pielgrzyma w Czernej
tel. +48 505 898 580
E-mail: biuro@dompielgrzyma.net
www.dompielgrzyma.net
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Fot. Archiwum Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu/Gabriela Dąbrowska

P R Z E W O D N I K

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej

DĘBOWIEC
Dębowiec jest głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej Saletyńskiej w Polsce. Sanktuarium nazywane jest „polskim La
Salette” i nierozłącznie związane jest z francuskim sanktuarium Płaczącej Pani w La Salette. To tam, w Alpach Francuskich, na wzgórzu wznoszącym się nad La Salette, w dniu
19 września 1846 r. dwojgu pastuszkom 11-letniemu Maksyminowi Giraud i 15-letniej Melanii Calvat objawiła się
Matka Boża. Płacząca Maryja przekazała dzieciom orędzie
– prosząc, aby ludzie żyli według Ewangelii i wezwała do
nawrócenia, pokuty i pojednania, wskazując na niezbędne
do tego środki: modlitwę, post i prawdziwe uczestnictwo
w Eucharystii. Wiadomość o objawieniu szybko rozeszła się
po okolicznych wioskach. W dniu 19 września 1851 r. ordynariusz Grenoble, ks. biskup Philibert de Bruillard, na podstawie dokumentów złożonych przez dwie komisje, uznał,
że objawienie Najświętszej Maryi Panny w parafii La Salette
„posiada wszystkie cechy prawdziwości i wierni mają uzasadnione podstawy uznać je za niewątpliwe i pewne”.
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n Położenie
Dębowiec – wieś na Pogórzu Zachodniobeskidzkim, w Dołach Jasielsko-Sanockich, około 70 km na południowy-zachód od Rzeszowa.
n Historia sanktuarium
W dniu 1 maja 1852 r. biskup Philibert de Bruillard założył Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, którego celem i zadaniem jest głoszenie orędzia Matki Bożej z La Salette. W 1902 r. pierwsi saletyni przybyli
25
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na ziemie polskie – do Krakowa. W 1910 r. biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar wydał zgodę na osiedlenie się Księży Misjonarzy Saletynów w Dębowcu oraz na założenie we wsi Szkoły Apostolskiej. Na
potrzeby zgromadzenia zakupiono część dawnego majątku hrabiego Floriana Ziemiałkowskiego. W dniu 7 września 1910 r. poświęcono
kamień węgielny pod budowę domu zakonnego. Od chwili poświęcenia klasztoru – w dniu 21 października 1911 r. – Dębowiec stał się
centralnym domem zgromadzenia oraz głównym ośrodkiem kultu
Matki Bożej z La Salette w Polsce. W 1912 r. poświęcono kaplicę w której umieszczono obraz Pięknej Pani z La Salette
(w postawie stojącej) – dar krakowskiej malarki
Matyldy Meleniewskiej. W dniu 19 września 1912 r.
odprawiono w Dębowcu pierwszy odpust ku czci
Matki Bożej Saletyńskiej. Rozwój sanktuarium
został zahamowany w wyniku wybuchu I wojny
światowej. W zabudowaniach klasztornych stacjonowały kolejno wojska rosyjskie, następnie
żołnierze legionowi pod dowództwem pułkownika Józefa Hallera, a także żołnierze austriaccy.
Podczas tragicznej bitwy pod Gorlicami w budynkach klasztoru urządzono szpital wojskowy.
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Po zakończeniu I wojny światowej, w 1920 r.
do Dębowca przybył pierwszy polski saletyn – ks. Michał Kolbuch. To z jego inicjatywy
powołano do życia Związek Matki Bożej Saletyńskiej – bractwo,
które w 1924 r. liczyło już 200 tys. członków w kraju i za granicą.
W 1921  r. rozpoczęto wydawanie czasopisma „Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”. W 1926   r. – w 80. rocznicę objawień, z inicjatywy ks. Andrzeja Marii Skibińskiego MS, sprowadzono do Dębowca
z Poznania figurę Matki Bożej Płaczącej. W 1929 r. na placu sanktuaryjnym wzniesiono Kalwarię Saletyńską, która odtwarza miejsca
objawień Matki Bożej w La Salette. Figury sprowadzono z Lyonu,
a przedstawiają one trzy fazy Objawień Pięknej Pani w Alpach Francuskich: Maryję płaczącą, rozmawiającą z dziećmi i unoszącą się
do nieba. Kalwarię Saletyńską poświęcił ks. biskup Karol Józef Fischer w dniu 15 września 1929 r., w obecności 20 tys. pielgrzymów.

Kalwaria Saletyńska – figura
Matki Bożej Płaczącej

W 1936 roku rozpoczęto budowę kościoła sanktuaryjnego według
projektu inż. arch. Witolda Rawskiego ze Lwowa. Budowa kościoła trwała do wybuchu II wojny światowej. W dniu 7 września 1939 r.
26

W trakcie obchodów jubileuszu 50-lecia klasztoru saletynów w Dębowcu –
18 września 1960 r., ks. biskup Stanisław
Jakiel dokonał poświęcenia nowej figury
Matki Bożej Płaczącej, która do dnia dzisiejszego odbiera kult w sanktuarium. W 1966 r.
ordynariusz przemyski, ks. biskup Ignacy Tokarczuk dokonał konsekracji kościoła
pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej.
W 1972 r., odbyły się w Dębowcu uroczystości kończące Rok Jubileuszowy (125-lecie
objawień w La Salette, 120-lecie powstania Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów oraz 70-lecie pobytu saletynów
w Polsce) z udziałem Prymasa Stefana Wy- Kalwaria Saletyńska – figury Matki
Bożej rozmawiającej z dziećmi
szyńskiego i ks. kard. Karola Wojtyły.
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W dniu 12 kwietnia 1994 r., ordynariusz rzeszowski, ks. biskup Kazimierz Górny podpisał dekret zatwierdzający kościół w Dębowcu
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Wielkim wyróżnieniem dla
sanktuarium w Dębowcu był dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 22 sierpnia 2011 r., w którym kościół
pw. Najświętszej Maryi Panny z La Salette został podniesiony do
godności bazyliki mniejszej wraz ze wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi jej przysługującymi.
n Figura Matki Bożej Płaczącej
Łaskami słynąca figura Matki Bożej Płaczącej w sanktuarium w Dębowcu znajduje się w bocznej kaplicy bazyliki. Figura została wykonana w drewnie lipowym, a następnie pokryta polichromią przez
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klasztor zajęły wojska niemieckie. Hitlerowcy urządzili w kościele
magazyn. Największych zniszczeń w świątyni dokonały jednak wojska radzieckie we wrześniu 1944 r. bombardując klasztor, a także
podczas ofensywy w styczniu 1945 r. W 1952 r. władze komunistyczne zabrały bezprawnie dom zakonny i przeznaczyły go początkowo na sanatorium przeciwgruźliczne, a następnie na Dom Pomocy
Społecznej. Klasztor został zwrócony saletynom dopiero w 1992 r.
(w latach 1984–1986 zakonnicy zbudowali nowy dom zakonny).
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artystę Edwarda Kosia, według projektu prof. Franciszka Kalfasa
z Krakowa. Przedstawienie Matki Bożej nawiązuje do pierwszej fazy
objawień w La Salette, kiedy Maryja płakała i ubolewała nad grzechami ludności. Figura ma 130 cm wysokości i szerokości 62 cm
u podstawy. Przedstawia Maryję siedzącą na kamiennym głazie, pochylającą się do przodu. Maryja opiera łokcie na kolanach, a twarz
kryje w dłoniach. Strój Pięknej Pani nawiązuje do objawienia w La
Salette. Maryja ubrana jest fartuch, chustę okrywającą ramiona, czepek oraz buty – wszystkie te elementy stroju zdobią wieńce z róż. Płacząca Maryja na ramionach dźwiga ciężki, złoty łańcuch, na którym
zawieszony jest krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Do ramion krzyża
przymocowano młotek i obcęgi. Figurę poświęcił biskup przemyski Stanisław Jakiel w 1960 r. W 1995 roku
Stolica Święta wyraziła zgodę na papieską koronację figury. Uroczystości
koronacyjne słynącej łaskami figury Matki Bożej Płaczącej w Dębowcu
odbyły się w dniu 15 września 1996 r.,
a przewodniczył im Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. arcybiskup Józef Kowalczyk. Koronacji figury dokonali:
ks. arcybiskup Józef Kowalczyk, ks. kardynał Józef Glemp, ks. kardynał Franciszek Macharski, ks. arcybiskup Józef
Michalik i ks. biskup Kazimierz Górny.
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n Mario, Matko z La Salette
2. Naucz ludzi jak ukochać Go
Pokaż ludziom jak usłużyć Mu
Pokaż ludziom jak odnaleźć Go
Naucz ludzi jak wędrować z Nim.

Ref. Mario, Matko z La Salette
Mario, Matko z La Salette
Usłysz prośby wołam Cię
Niech łzy Twe wciąż rzeźbą serca
kształt
Tak samo, jak na La Salette

Ref. Mario, Matko z La Salette…

1. Powiedz ludziom jak znów mają żyć
Powiedz jaką drogą mają iść
Powiedz ludziom jak radować się
Powiedz jak należy modlić się.
Ref. Mario, Matko z La Salette…
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3. Wyślij ludzi na misyjny znój
Wyślij ludzi na pustyni kraj
Wyślij ludzi na cierpienia szlak
Wyślij ludzi by odnowić świat.
Ref. Mario, Matko z La Salette…

Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Dębowiec
Przynależność kościelna:
Diecezja rzeszowska; dekanat: Dębowiec; parafia:
pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne) 49°41’2.75”N , 21°27’55.93”E
Wirtualne zwiedzanie

www.idmjp2.pl

Msze święte:
Niedziele i święta – godz. 7:00, 9:30, 11:00, 15:00 i 18:00.
Dni powszednie – w kaplicy Matki Bożej Płaczącej: godz. 7:00
i 10:30; Msza św. wieczorna o godz. 18:00.
W święta i uroczystości przypadające w dni robocze: 7:00,
10:30 i 18:00.
Nabożeństwa
Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej: środa, godz. 17:30.
Nowenna do Dzieciątka Jezusa: dniach 17–24 grudnia o godz.
17:30.
Apele Maryjne: codziennie w okresie od 1 maja do 30 września o godz. 21:00.
Odpusty i uroczystości:
Od piątku do trzeciej niedzieli maja – Matki Bożej Saletyńskiej
Od czwartku do trzeciej niedzieli września – rocznica objawień Matki Bożej Saletyńskiej

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO W JAŚLE  SANKTU
ARIUM BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA W NOWYM ŻMIGRODZIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ
GÓR W SKALNIKU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ZAWIERZENIA W TARNOWCU.
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Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu
Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów
38–220 Dębowiec 55
Tel. +48 13 441 30 12; tel. kom. +48 797 002 016
www.sanktuarium.saletyni.pl,
E-mail: sanktuarium@saletyni.pl
Opieka duszpasterska w sanktuarium – Zgromadzenie Księży
Misjonarzy Saletynów (saletyni)
Kustosz sanktuarium – ks. Paweł Raczyński MS
Dom rekolekcyjny – Centrum Pojednania La Salette
(120 miejsc noclegowych): tel. + 48 797 907 287
Wydawnictwo La Salette, księgarnia, kawiarnia, sklep zielarsko-medyczny: tel. +48 13 441 31 70

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Macierzyństwa
Najświętszej Maryi Panny

DZIEKANOWICE
Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny
w Dziekanowicach zostało ustanowione dekretem metropolity krakowskiego, ks. kardynała Franciszka Macharskiego w dniu 29 września 1998 r. Od ponad trzech wieków
rozwija się w nim nabożeństwo do Matki Bożej w jej łaskami słynącym wizerunku – Matki Bożej Dziekanowskiej.
Sanktuarium jest miejscem modlitwy przede wszystkim
rodziców z małymi dziećmi, matek oczekujących narodzin
dziecka oraz młodych małżeństw proszących o dar potomstwa. Sanktuarium stanowi kompleks dwóch świątyń – zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny
i nowej świątyni zbudowanej w latach 60. XX wieku.
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n Położenie
Dziekanowice – wieś na Pogórzu Wielickim, około 22 km na południowy-wschód od centrum Krakowa.
n Historia sanktuarium
Kościół pw. św. św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny w Dziekanowicach został zbudowany w drugiej połowie XII wieku i obecnie
jest zaliczany do najcenniejszych zabytków romańskich w Polsce oraz najstarszych budowli sakralnych w Karpatach Polskich.
Fundatorem świątyni był Kazimierz II Sprawiedliwy. Najstarszymi elementami kościoła jest jego wschodnia część o wymiarach
2,5 m x 2,5 m, wykonana z kamienia ciosowego. W XVII wieku
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kościół został rozbudowany i konsekrowany w 1649 r. przez sufragana krakowskiego Wojciecha Lipnickiego. Najprawdopodobniej podczas tej przebudowy do kościoła wprowadzono
obraz Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, który wkrótce
zasłynął łaskami.

Wnętrze sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny
w Dziekanowicach

Ołtarz z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Dziakanowskiej

www.idmjp2.pl

Pierwsza wzmianka o obrazie Matki Bożej Dziekanowskiej pochodzi z wizytacji biskupiej z 1655 r. Obraz znajdował się wówczas
w ołtarzu bocznym. W kolejnym, biskupim protokole powizytacyjnym odnajdujemy zapis, że obraz Matki Bożej Dziekanowskiej jest
ozdobiony 2 srebrnymi koronami i 5 tabliczkami wotywnymi. Z kolei biskup krakowski Michał Kunicki wizytując parafię w 1730 r. zapisał, że obraz Najświętszej Maryi Panny przybrany jest w srebrną
sukienkę, co było jednym z charakterystycznych zwyczajów w polskiej kulturze religijnej okresu odnowy potrydenckiej. Nabożeństwo do Matki Bożej w jej słynącym łaskami wizerunku rozwijało
Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP założone przez plebana
Wojciecha Jodłowskiego w 1693 r.
W okresie tzw. józefinizmu władze austriackie skasowały Bractwo
i ograbili sanktuarium z wotów, koron i sukienek zdobiących łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Dziekanowskiej. W drugiej połowie
XIX wieku parafianie ozdobili wizerunek sukienką drewnianą. Na początku XX wieku za sprawą ówczesnego proboszcza, ks. Stanisława
Węgrzynka (1903–1940) zaczęto spisywać łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej Dziekanowskiej, a w 1924 r. odnowiono
32
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Po zakończeniu II wojny światowej, w 1949 r. rozpoczęto przygotowania do budowy nowej, większej świątyni parafialnej. Budowa kościoła trwała w latach 1960–1966 i była wotum za Tysiąclecie Chrztu

„Niepokalana Panna Maryja ”
– malowidło w romańskim kościele

Obraz św. Jana Pawła II
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Obraz Pana Jezusa
Miłosiernego
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ołtarz w którym znajdował się łaskami słynący obraz. W tragicznych
latach okupacji hitlerowskiej mieszkańcy Dziekanowic zawdzięczali
Matce Bożej ocalenie wsi z pacyfikacji, która groziła wiosce za zabicie dwóch Niemców. W 1943 r. dzięki staraniom ks. prof. Władysława Wichera, więźnia Sachsenhausen, Stolica Apostolska nadała
cudownemu obrazowi
Matki Bożej Dziekanowskiej tytuł »Macierzyństwa
Najświętszej Maryi Panny«
i zezwoliła na obchodzenia Święta Macierzyństwa
NMP w najbliższą niedzielę po 11. października (reskrypt Kongregacji
Rytów z dnia 15 września
1943 r.). W 1943 r. został
także odnowiony ołtarz
główny kościoła, do którego przeniesiono łaskaMalowidło w prezbiterium świątyni
mi słynący obraz. Od tego
momentu Najświętsza
Maryja Panna w tajemnicy swego Macierzyństwa stała się główną patronką parafii w Dziekanowicach.
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Polski. Świątynia powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu parafian i ówczesnego proboszcza ks. Stefana Muniaka. Warto podkreślić,
że ks. Muniak został w 1950 r. aresztowany przez ówczesne władze
komunistyczne za udzielenie ślubu Franciszkowi Mrozowi (żołnierzowi partyzantki antyhitlerowskiej i antykomunistycznej) i Celinie Drozdowicz. W dniu 5 lutego 1951 r. ks. Muniak został skazany na 7 lat
więzienia. Wyszedł na wolność 27 stycznia 1955 r. Nową świątynię
poświęcił pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny
ks. arcybiskup Karol Wojtyła w dniu 24 września 1966 r. Do tego kościoła przeniesiono także łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Dziekanowskiej, który obecnie znajduje się w bocznym ołtarzu.
n Łaskami słynący obraz Matki Bożej

Dziekanowskiej

Obraz Matki Bożej Dziekanowskiej został namalowany przez nieznanego artystę na płótnie, według typu Madonny Piekarskiej,
opartej na prototypie Madonny z Doudleby w Czechach. Charakterystycznymi
cechami tego typu wizerunków jest nachylenie głowy Matki Bożej w kierunku Dzieciątka Jezus, dłonie o smukłych
palcach Maryi oraz sfałdowanie szat
obojga postaci. Obraz przedstawia Najświętszą Maryję Pannę trzymającą na
lewym ramieniu Dzieciątko Jezus. Centralną uwagę na wizerunku skupia pociągła twarz Najświętszej Maryi Panny,
a zwłaszcza jej ciemne, promieniujące
głębokim zamyśleniem i miłością oczy.
Maryja prawą dłonią wskazuje na Dzieciątko Jezus, które prawą rękę wyciąga
w geście błogosławieństwa, zaś w lewej trzyma na kolanach kulę,
zwieńczoną krzyżykiem. Mały Jezus delikatnie uśmiecha się i z miłością patrzy w kierunku Matki. W dniu 29 września 1991 r. łaskami słynący obraz Matki Bożej Dziekanowskiej został koronowany
przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Korony, które zdobią
wizerunek poświęcił papież Jan Paweł II w dniu 3 sierpnia 1991 r.
w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich w Krakowie.

www.idmjp2.pl
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Proboszcz parafii – ks. Dariusz Firszt
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce
Przynależność kościelna:
Archidiecezja krakowska; dekanat: Dobczyce; parafia pw.
Macierzyństwa N.M.P. w Dziekanowicach
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne):
49°54’3.94”N
20° 5’55.97”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte:
Niedziele i święta – godz. 7:00, 9:00, 11:00, 16:00
Dni powszednie – godz. 7:00 i 18:00
W święta i uroczystości przypadające w dni robocze: 7:00,
9:00 i 18:00

www.idmjp2.pl

Nabożeństwa
Msza św. z Nowenną przed Cudownym Obrazem Matki
Bożej Dziekanowskiej: środa, godz. 18:00
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 18:00
Odpusty i uroczystości:
Główny odpust ku czci Matki Bożej Dziekanowskiej:
11 października (lub w najbliższą niedzielę po 11 października)
22 lipca: ku czci św. Marii Magdaleny (lub w najbliższą niedzielę do 22 lipca)
6 grudnia: ku czci św. Mikołaja
SANKTUARIA W OKOLICY:



 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W GAJU  SANKTU
ARIUM MATKI BOŻEJ GDOWSKIEJ W GDOWIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ MYŚLENICKIEJ W MYŚLENICACH
 SANKTUARIUM BŁ. ANIELI SALAWY W SIEPRAWIU.
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Adres i kontakt:
Sanktuarium Macierzyństwa N.M.P.
Parafia pw. Macierzyństwa N.M.P.
32–410 Dobczyce
Tel. +48 12 271 13 14
www.dziekanowice.pl
E-mail: parafia@dziekanowice.pl

P R Z E W O D N I K
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Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

HACZÓW
Drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała
Archanioła w Haczowie to największa i najstarsza na świecie drewniana świątynia w stylu gotyckim – wyróżniona
wpisem na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego UNESCO. Figura Matki Bożej Bolesnej
w Haczowie od XV wieku otaczana jest przez mieszkańców Pogórza Dynowskiego wielkim kultem. Sanktuarium
stanowi kompleks dwóch świątyń – zabytkowego kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała
Archanioła oraz nowej świątyni zbudowanej w latach 30.
XX wieku.
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n Położenie
Haczów – wieś na Pogórzu Dynowskim, około 45 km na południe
od Rzeszowa.
n Historia sanktuarium
Początki kultu maryjnego w Haczowie sięgają XV wieku i już wówczas wiązały się z figurą Matki Bożej Bolesnej. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie jest jednak znacznie starsza i sięga
początkami 1388 r., co potwierdzają dokumenty wydane przez króla Władysława Jagiełłę. Według najnowszych badań, pod koniec
XIV wieku został zbudowany również potężny, drewniany kościół,
który przetrwał do czasów współczesnych i jest jednym z najcenniejszych zabytków drewnianego budownictwa sakralnego na
świecie. W XVII wieku dokonano przebudowany kościoła – z jednonawowego na trzynawowy.
37
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Według tradycji łaskami słynąca figura Matki Bożej Bolesnej miała
przypłynąć do Haczowa rzeką Wisłok i zatrzymała się obok kościoła. Mieszkańcy wsi umieścili figurę w świątyni i odtąd rozwinęło się
nabożeństwo do Bolesnej Matki. Kult ten rozwinął się w XVIII wieku,
co potwierdzają zapisy w protokołach powizytacyjnych biskupów
przemyskich z tego okresu – najstarszy zapis pochodzi z 1745 r.
W XVIII w. do świątyni dobudowano kaplicę w której umieszczono
łaskami słynącą figurę. Rozwój kultu Bolesnej Matki Chrystusa nie
powstrzymały trudne lata niewoli narodowej. W XIX wieku w parafii
działało Arcybractwo Siedmiu Boleści Matki
Bożej oraz Bractwo Szkaplerza Najświętszej
Maryi Panny. W prowadzonej od 1909 r. Księdze łask odnajdziemy wpisy dziesiątek łask
otrzymanych za wstawiennictwem Matki Bożej, czczonej w Jej haczowskim wizerunku.
W 1936 r. ówczesny proboszcz parafii
ks. Marcin Tomaka wspólnie z parafianami
rozpoczął budowę nowej świątyni. Budowa
kościoła trwała do wybuchu II wojny światowej. W 1940 r. ks. Tomaka został aresztowany i wywieziony najpierw do więzienia
w Sanoku, następnie do Tarnowa, Oświęcimia, Sachsenchausen i obozu w Dachau,
gdzie zginął 8 lipca 1942 r. Obecnie trwa jego
proces beatyfikacyjny. W 1948 r. funkcję kośKaplica z kopią figury Matki
Bożej Bolesnej w zabytkowym cioła parafialnego zaczęła pełnić nowa świąkościele w Haczowie tynia do której przeniesiono także słynącą
łaskami gotycką figurę Haczowskiej Piety.
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W czasach komunistycznych drewniana świątynia została bezprawnie zabrana parafii przez ówczesne władze. W wyniku tzw.
„konserwacji” wyposażenie świątyni zostało wywiezione do skansenu w Sanoku i dworu w Krościenku Wyżnym. W rozgrabionym
kościele planowano urządzić filię skansenu – muzeum narzędzi
rolniczych. Parafia odzyskała bezcenny zabytek dopiero w 1981 r.
Wydarzenie to umożliwiło wykonanie przez parafię prac remontowo-konserwatorskich. W zabytkowej świątyni umieszczono kopię
figury. Uroczystego poświęcenia przywróconego do kultu religijnego i odnowionego kościoła dokonał w dniu 13 listopada 2000 r.
ks. arcybiskup Józef Michalik i ks. biskup Stefan Moskwa.
38

– Haczowska Pieta

Rzeźba została wykonana przez nieznanego artystę około 1400
roku. Figura o wysokości 70 cm, została wyrzeźbiona w drewnie lipowym i polichromowana techniką temperową na podkładzie kredowym. Rzeźba prezentuje cechy nawiązujące do typu tzw. „pięknych
Madonn”. Matka Boża trzyma na kolanach zmarłe ciało Ukrzyżowanego Chrystusa. Jej prawa dłoń podtrzymuje głowę Syna, zaś prawa ręka obejmuje zakrwawione nogi
Zbawiciela. Twarz Maryi przepełniona jest bólem. Postać Jezusa jest znaczenie pomniejszona, co było często
spotykanym zabiegiem wśród średniowiecznych artystów. Według miejscowej legendy, figura przypłynęła
Wisłokiem i zatrzymała się przy drewnianej świątyni w Haczowie. Miejscowa ludność umieściła ją w kościele,
gdzie przez wieki cieszyła się wielkim
kultem parafian i mieszkańców okolicznych wsi. Figura została odrestaurowana w latach 90. XX wieku. W dniu
10 czerwca 1997 r. papież Jan Paweł II podczas Mszy św. kanonizacyjnej bł. Jana z Dukli odprawionej na lotnisku w Krośnie, dokonał
koronacji łaskami słynącej Haczowskiej Piety. W dniu 29 czerwca
1997 r. odbyły się w sanktuarium w Haczowie uroczystości intronizacji do kościoła koronowanej figury Matki Bożej Bolesnej, a przewodniczył im ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.
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n Zabytkowy kościół pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Maryi Panny i św. Michała
Archanioła w Haczowie na liście
Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego UNESCO

Na terenie Polskich Karpat zachowało się kilkadziesiąt drewnianych kościółków i cerkwi, które znajdują się na tzw. Szlaku Architektury Drewnianej. W grupie tych świątyń, sześć kościołów
(w Binarowej, Bliznem, Dębnie Podhalańskim, Haczowie, Lipni-
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n Łaskami słynąca figura Matki Bożej Bolesnej

Zabytkowy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Haczowie został zbudowany w XIV wieku z dwustuletnich bali
jodłowych i modrzewiowych, bez użycia przez cieśli choćby jednego gwoździa. Długość świątyni wynosi 25 m, a powierzchnia połaci
spadzistego dachu wynosi 2 280 m2. Wnętrze świątyni zdobi unikatowa polichromia figuralna z końca XV wieku. Jest to największy
XV-wieczny zbiór tego typu malowideł w kraju. Cały kościół otaczają soboty.
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Krucyfiks w zabytkowym kościele w Haczowie
SANKTUARIA W OKOLICY:
 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ OGNISTEJ W BRZOZOWIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W KOMBORNI  SANKTUARIUM
ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W KORCZYNIE  SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ MURKOWEJ W KROŚNIE  SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA
II W KROŚNIE  SANKTUARIUM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MIEJSCU PIASTOWYM  SANKTUARIUM MATKI
BOŻEJ STAROWIEJSKIEJ W STAREJ WSI.
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cy Murowanej i Sękowej) oraz sześć cerkwi (w Brunarach Wyżnych, Kwiatoniu, Owczarach, Powroźniku, Smolniku i Turzańsku)
zachowało swoją rdzenną oryginalność, stając się tym samym
zjawiskiem unikatowym w skali świata. W dniu 4 lipca 2003 r.
6 w/w kościołów, a 21 czerwca 2013 r. sześć w/w cerkwi zostało
wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Świątynie te są przykładem niezwykłej drewnianej architektury sakralnej najczęściej konstrukcji zrębowej.
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Adam Zaremba
Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat brzozowski, gmina Haczów
Przynależność kościelna:
Archidiecezja przemyska; dekanat: Krosno II; parafia
Wniebowzięcia N.M.P. w Haczowie
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne):
49°40’13.31”N
21°53’22.42”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte:
Niedziele i święta – godz. 7.30, 9.30, 11.00, 16.00 (od
kwietnia do września w kościele zabytkowym)
Dni powszednie – godz. 7.00 i 17.00 (od października do
kwietnia) 18:00 (od maja do września)

www.idmjp2.pl

Nabożeństwa
Koronka do Miłosierdzia Bożego: w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.15
Różaniec o beatyfikację Sługi Bożego ks. Marcina Tomaki:
w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 15.15
Nowenna do Matki Bożej Bolesnej Różaniec ze zmianą tajemnic różańcowych: w każdą trzecią niedzielę miesiąca
o godz. 15.15
Nieszpory do Matki Bożej Szkaplerznej: w każdą czwartą
niedzielę miesiąca
Nowenna do Matki Bożej Bolesnej: w każdy piątek, po
wieczornej Mszy św.
Odpusty i uroczystości:
Piątek przed Niedzielą Palmową
15 sierpnia: uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
Haczów 605
36–213 Haczów
Tel. +48 13 439 10 12
www.parafiahaczow.pl

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
– Matki Bożej Hyżneńskiej

HYŻNE
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Hyżnem od ponad
czterech wieków jest znanym ośrodkiem pielgrzymkowym w archidiecezji przemyskiej. Tu, przez wieki, przed
łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Hyżneńskiej „ślepi, chromi i chorzy nabywali mocy”.
n Położenie

www.idmjp2.pl

Hyżne to wieś położona na Pogórzu Dynowskim, około 17 km na
południowy-wschód od centrum Rzeszowa.
n Historia sanktuarium
Pierwszy drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych w Hyżnem
został ufundowany w XVI wieku przez rodzinę Wapowskich –
ówczesnych właścicieli Hyżnego i Dylągówki. Świątynię konsekrował
w 1594 r. ks. biskup Wawrzyniec Goślicki. Kościół był jednak bardzo
często zalewany wodami rzeki Tatyny. Z tego też względu kolejny
właściciel wsi, kasztelan przemyski, Stanisław Wapowski ufundował
nową, drewnianą świątynię, którą zbudowano na wzgórzu. Do tej
świątyni wprowadzono obraz Matki Bożej Łaskawej. Wizerunek ofiarowała parafii Katarzyna Wapowska, żona Stanisława Wapowskiego.
Według przekazów, Maryja objawiła się fundatorce, przepowiedziała
jej datę śmierci (17 maja 1596 r.) oraz przekazała wskazówki, jak ma
się przygotować do śmierci. Kiedy kasztelanowa zmarła w dniu dokładnie wskazanym przez Maryję, obraz Matki Bożej Łaskawej zyskał
rozgłos i sławę na Rzeszowszczyźnie.
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Kult łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Hyżneńskiej rozwinął
się na początku XVII wieku. Według Tradycji, w 1624 r. Tatarzy siejąc śmierć i zniszczenie na Ziemi Rzeszowskiej dotarli do Hyżnego.
Spalili stary, drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych i postanowili także spalić nową świątynię. „Nanieśli więc słomy na około
drewnianego kościółka, podpalali trzykrotnie, ale słoma żadnym razem zapalić się nie chciała. Tedy gniewem rozjątrzeni Tatarzy, chcieli od wewnątrz świątynię zapalić. Napełnili kościół słomą, słomy na
ołtarz nakładli, ale i teraz słoma zapalona zgasła, a w tem spostrzegli przedziwny majestat bijący z twarzy Najświętszej Panny, która
jakby się poruszyła w obrazie poprawiając sobie na ręku Boże Dziecię. Na ten widok dowódca hordy, padł trupem, niby piorunem rażony, inni zaś strachem przejęci, co prędzej z kościoła i z Hyżnego
uciekli, zostawiając tam jeńców, których mieli w niewoli” (Fridrich,
1904). „W Hyżne chyżo przypadli, chyżej uciekali, gdy z obrazy Maryi karę odebrali” – zaznaczył kronikarz. W miejscu spalonej świątyni postawiono krzyż, a następnie kaplicę pw. Wszystkich Świętych.
Podczas wizytacji parafii w 1699 r., ks. biskup Jerzy Albrecht Denhoff
zachwycony wizerunkiem, zapisał w aktach: „Obraz ten ujmie każdego, kto nań patrzy, wdziękiem i pięknością”.

www.idmjp2.pl

W latach 20. XVIII w. ówczesny proboszcz parafii ks. Piotr Nawrotowski,
który „doznał po dwakroć
w Hyżnem opieki Najświętszej Panny”, z wdzięczności
postanowił rozpocząć budowę trzeciego kościoła.
Murowaną świątynię zbudowano w latach 1727–
1739. Kościół konsekrował
w 1745 r. biskup przemyski
Wacław Sierakowski, który zapoznał się także z kultem obrazu Matki Bożej
Łaskawej. Cudowne uzdrowienia i liczne łaski otrzyOłtarz główny w sanktuarium mane dzięki pielgrzymce
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W 1992 r. w sanktuarium uroczyście obchodzony był jubileusz
400-lecia obecności i 60-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Hyżneńskiej.
Na szczególną uwagę w sanktuarium zasługuje ołtarz główny,
w którym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej. Godna uwagi jest także renesansowa chrzcielnica oraz dwa ołtarze
boczne – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W obrębie strefy sakralnej sanktuarium znajduje się m.in. 7 kapliczek na tzw. Dróżkach Siedmiu
Boleści Matki Bożej, ołtarz polowy oraz stary cmentarz z murowaną kaplicą Jędrzejowiczów.

www.idmjp2.pl

n Cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej
Obraz Matki Bożej Łaskawej został namalowany na desce lipowej o wymiarach 119
x 209 cm. Dokładna data powstania obrazu nie jest znana, podobnie, jak nazwisko artysty, który namalował wizerunek.
Przyjmuje się jednak, że obraz powstał
przed 1590 r. Wizerunek przedstawia Matkę Bożą – Madonnę Apokaliptyczną, która
stoi na złotym półksiężycu, na tle chmur –
od dołu i po bokach ciemnych, a ku górze
rozjaśniających się. Maryja w prawej dłoni trzyma berło, natomiast na lewej ręce
Dzieciątko Jezus. Matka Boża spogląda
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do sanktuarium w Hyżnem skłoniły biskupa Sierakowskiego do
powołania specjalnej komisji, której zadaniem było zbadanie
okoliczności cudownych zdarzeń oraz weryfikacji spisanych łask.
Komisja przedłożyła protokół z prac biskupowi, który dekretem
z dnia 5 sierpnia 1747 r. uznał wizerunek Matki Bożej Hyżneńskiej za łaskami słynący (imago gratiosa). Decyzja biskupa Sierakowskiego wpłynęła na dalszy wzrost ruchu pielgrzymkowego.
W Księdze Łask, ks. Nawrotowski spisał ponad 300 przypadków
łask i uzdrowień. Na główny odpust przypadający na święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na początku XX w. przybywało
do sanktuarium około 5 tys. pielgrzymów.
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z macierzyńską miłością na swoje Dziecko, które unosi prawą rękę
w geście błogosławieństwa, zaś w lewej trzyma książeczkę. W dniu
8 września 1932 r. biskup przemyski Anatol Nowak dokonał koronacji obrazu na prawie papieskim. W uroczystościach wzięło udział
około 70 tys. wiernych.

www.idmjp2.pl

Malowidła w prezbiterium świątyni
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Marek Gajda
Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Hyżne
Przynależność kościelna
Archidiecezja przemyska; dekanat: Błażowa; parafia: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Hyżnem
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°55’23.82”N
22°10’3.48”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte
Niedziele i święta – godz. 7:30, 9:00 (Nieborów), 10:30 i 15:30
Dni powszednie – godz. 17.00 (od października do marca),
18:00 (od kwietnia do września)

www.idmjp2.pl

Odpusty i uroczystości
13 czerwca – św. Antoniego
7 i 8 września – Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W CHMIELNIKU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BORECKIEJ
W BORKU STARYM  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
SZKAPLERZNEJ W ŁAŃCUCIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W RZESZOWIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ PANI RZESZOWA
W RZESZOWIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W RZESZOWIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ – PATRONKI LUDZI PRACY W RZESZOWIE.
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Adres i kontakt
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
36–024 Hyżne 154
Tel. +48 17 229 50 29
www.hyzne.przemyska.pl

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Inwałdzkiej

INWAŁD
Łaskami słynący obraz Matki Bożej Inwałdzkiej został namalowany w XV wieku w Skandynawii przez nieznanego
artystę. Do Polski wizerunek przywieźli z Węgier zbójcy,
którzy grasowali w okolicach Andrychowa. Według przekazów, obraz Matki Bożej był własnością herszta szajki,
który początkowo powiesił obraz w karczmie w Andrychowie, a następnie zbudował dla wizerunku kapliczkę na
palach na inwałdzkim stawie. Zbójcy dopływali do obrazu na łódce, aby prosić Matkę Bożą w rozbojach… Banda
została w krótkim czasie rozbita przez oddział Augustyna Kordeckiego – późniejszego przeora i słynnego obrońcę klasztoru na Jasnej Górze. Kordecki wyprawił się na
zbójców, po tym jak porwali oni jego siostrę Katarzynę,
mieszkającą w dworze Zebrzydowskich. Po rozgromieniu
bandy, herszt zbójców nawrócił się, a obraz Najświętszej
Maryi Panny przekazał mieszkańcom Inwałdu. Od tego
czasu Matka Boża w inwałdzkim wizerunku nazwana została »Zbójecką Panią«, a kult zaczął się stopniowo roz-

www.idmjp2.pl
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wijać w parafii, na Ziemi Oświęcimskiej, Podhalu i Śląsku.
W sanktuarium zatrzymywali się pątnicy wędrujący do
Kalwarii Zebrzydowskiej z Moraw, Węgier i Słowacji.
n Położenie
Inwałd – wieś położona na pograniczu Pogórza Śląskiego i Beskidu
Małego, około 50 km na południowy-zachód od centrum Krakowa.
n Rys historyczny sanktuarium
Pierwszy drewniany kościół w Inwałdzie został zbudowany w 1318 r.
dzięki fundacji Zawiszy Ligęza, jednego z dworzan księcia oświęcimskiego. W drugiej połowie XV wieku świątynia została zniszczo-
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Wnętrze sanktuarium Matki Bożej Inwałdzkiej
Malowidło „Ukoronowanie Najświętszej Maryi
Panny” na sklepieniu kościoła

Malowidło
„Śmierć św. Józefa” na sklepieniu
kościoła
Obraz „św. Jan Paweł II”
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Obraz „św. Jan
Nepomucen”

www.idmjp2.pl

Obraz „Św. Michał Archanioł”

Obraz „Św. Mikołaj”
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Obraz „Św. Stanisław ze Szczepanowa”
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na przez zwolenników czeskich husytów, którzy grabili wówczas
Ziemię Oświęcimską. W 1747 r. Franciszek Stanisław Szwarzenberg-Czerny, kasztelan wojnicki ufundował nowy, murowany kościół w stylu późnego baroku. Świątynię konsekrował sufragan
krakowski Franciszek Podkański (1708–1789). W 1770 r. zaprowadzono w parafii Bractwo Szkaplerza, a w 1875 r. Bractwo Różańcowe. W dokumentach parafialnych z końca XVIII wieku, znajdziemy
zapisy potwierdzające, że w tym okresie zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuarium wykraczał poza Beskidy i obejmował także region Śląska, Podhala,
a nawet Mazowsza. Wielkim
dramatem dla mieszkańców
Inwałdu był dzień 26 lipca
1885 r., kiedy przez nieuwagę
kościelnego zapaliły się muślinowe firanki wokół obrazu.
Łaskami słynący wizerunek
uległ znacznemu uszkodzeniu. Obraz przewieziono do
Krakowa, gdzie renowacji wizerunku dokonał prof. Józef
Łepkowski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na
obraz nałożono metalową sukienkę, a w miejsce gotyckiego napisu okalającego głowę
Najświętszej Maryi Panny na- Ołtarz główny z łaskami słynącym obrazem
łożono dwanaście gwiazd.
Matki Bożej Inwałdzkiej
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W dniu 9 września 2018 r. mieszkańcy Inwałdu dziękowali Opatrzności Bożej i Matce Bożej Inwałdzkiej za 700 lat istnienia wioski
i parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej Mszy
św. dziękczynnej celebrowanej przed łaskami słynącym obrazem
Madonny Inwałdzkiej przewodniczył biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel.
W każdą środę w sanktuarium odprawiane jest nabożeństwo do
Matki Bożej Inwałdzkiej podczas którego odmawiana jest modlitwa do Zbójeckiej Pani. Rzesze wiernych i pielgrzymów gromadzą
nabożeństwa fatimskie, odprawiane stale od lat 80. XX w., każdego
trzynastego dnia miesiąca od maja do października.
n Łaskami słynący obraz

Matki Bożej Inwałdzkiej
Obraz Matki Bożej Inwałdzkiej został
namalowany przez nieznanego artystę.
Wizerunek przedstawia Maryję w półpostaci, która na lewej ręce trzyma
bose Dzieciątko Jezus, zaś prawą dłonią wskazuje na swego Syna. Najświętsza Maryja Panna ma piękną i delikatną
twarz, spogląda z miłością w kierunku widza. Dzieciątko Jezus unosi prawą rękę, a w lewej ręce trzyma księgę.
Ks. Jan Twardowski w słynnej „Litanii
Polskiej”, w której ułożył strofy skierowane do Matki Bożej czczonej w 92 wizerunkach w Polsce napisał: „Madonno
Inwałdzka! Któraś skruszyła herszta ze
zbójami, módl się za nami!”.

www.idmjp2.pl

„Ten skarb ukryty jest od wieków znany,
Obraz Maryji, Matki Ukochanej.
Ona w Inwałdzie miejsce swe obrała,
by swoim wiernym cuda rozsiewiała”.
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Piotr Liptak
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiat wadowicki, gmina Andrychów
Przynależność kościelna
Diecezja bielsko-żywiecka; dekanat: andrychowski; parafia: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Inwałdzie
Lokalizacja (współrzędne geograficzne)
49°51’46.69”N 19°23’33.47”
Msze święte
Niedziele i święta – godz. 7.00, 9.00, 11.00, 17.00 (w okresie obowiązywania czasu zimowego), 18.00 (w okresie
obowiązywania czasu letniego)
Dni powszednie – godz. 7.00 i 17.00 (w okresie obowiązywania czasu zimowego), 18.00 (w okresie obowiązywania
czasu letniego)
W święta zniesione: 7.00, 16.00, 18.00.
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Nabożeństwa
Nabożeństwo do Matki Bożej Inwałdzkiej: środa o godz.
17.00 (w okresie obowiązywania czasu zimowego), 18.00
(w okresie obowiązywania czasu letniego)
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: w trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00 (w okresie obowiązywania czasu zimowego), 18.00 (w okresie obowiązywania czasu letniego)
Nieszpory niedziele: niedziela o godz. o godz. 16.30
(w okresie obowiązywania czasu zimowego), 17.20
(w okresie obowiązywania czasu letniego)
Odpusty i uroczystości
Matki Bożej Szkaplerznej – niedziela najbliższa 16. lipca
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – niedziela najbliższa 8. września

SANKTUARIA W OKOLICY:
 SANKTUARIUM LOKALNE WIECZYSTEJ ADORACJI W KĘTACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W KĘTACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TŁUCZAŃSKIEJ
W TŁUCZANI  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WADOWICACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W WADOWICACH  SANKTUARIUM
ŚW. JÓZEFA W WADOWICACH.

53

P R Z E W O D N I K

Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Inwałdzkiej
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Inwałd, ul. Wadowicka 110, 34–120 Andrychów
Tel. 33 875 13 95
www.parafia-inwald.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

JAROSŁAW
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej jest jednym z najbardziej znanych ośrodków kultu maryjnego, a zarazem
najpiękniejszych i najbardziej okazałych świątyń na Podkarpaciu. Początki nabożeństwa do Matki Bożej Bolesnej wiążą się z wydarzeniem, które miało miejsce w 1381 r. W dniu
20 sierpnia tegoż roku, według Tradycji, miejscowi pasterze
szukający w pobliskim lesie swojej trzody, zobaczyli na drzewie dzikiej gruszy rzeźbioną figurę Najświętszej Panny Bolesnej, trzymającej na kolanach martwe ciało Zbawiciela. Obok
drzewa wytrysnęło źródełko. Ks. Alojzy Fridrich tak opisał to
wydarzenie: „Jasność nadziemska otaczająca figurę, przedziwna woń, a przytem śpiewy Anielskie, które się słyszeć
dawały, napełniały ich radością i strachem zarazem. Powróciwszy tedy do miasta, rozgłosili cudowne zjawienie – a wnet
pobożny tłum ludu zebrał się w lesie i wziąwszy z radością
statuę, przeniósł ją w procesyi do Jarosławia i umieścił nabożnie we farnym kościele. Nie taka jednak była wola nieba:
figura bowiem pierwszej zaraz nocy z kościoła zginęła – a gdy
strwożeni obywatele rano szukać ją zaczęli, znaleźli ją na tej
samej gruszy, co dnia poprzedzającego. Ręce anielskie tam
ją przeniosły; zrozumieli więc, że na tem miejscu chce być
Najświętsza Panna czczoną – tam też naprędce skromną kapliczkę wystawili” (A. Fridrich, 1904).
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n Położenie
Jarosław – miasto nad Sanem, na pograniczu Podgórza Rzeszowskiego i Doliny Dolnego Sanu, 50 km na wschód od Rzeszowa.
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n Historia sanktuarium
Kult Matki Bożej Bolesnej szybko rozwinął się w Jarosławiu
i wśród mieszkańców okolicznych wiosek. W 1387 r. przed
łaskami słynącą figurą modliła
się królowa Jadwiga wyruszająca w drogę do Rusi Halickiej.
Pomimo wielokrotnych najazdów tatarskich i zniszczenia
kolejnych kaplic, figura zawsze cudownie ocalała. Wierni
poczytali to za dowód jej cudowności. W 1421 r. z inicjatywy i dzięki fundacji kasztelana
przemyskiego Rafała Tarnowskiego zbudowano gotycki kościół murowany. W 1629 r. opiekę
duszpasterską w sanktuarium
objęli księża jezuici, którzy wybudowali dwuskrzydłowy klasztor, tworząc drugie kolegium
zakonne w mieście. Dzięki sta-
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Ołtarz główny w bazylice Matki Bożej Bolesnej
w Jarosławiu

Kaplica ze studzienką Matki Bożej
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Św. Jakub – patron pielgrzymów
– fresk w nawie głównej bazyliki

www.idmjp2.pl
Ołtarz św. Jacka

Ołtarz św. Dominika

i XVIII w. stale rosła. Ze względu na rosnący ruch pielgrzymkowy,
w latach 1698–1713 jezuici przebudowali kościół na świątynię barokową według planów Jakuba Solariego. Konsekracji kościoła
dokonał w 1713 r. biskup pomocniczy przemyski Paweł Konstanty Dubrawski. Jezuici doprowadzili także do koronacji na prawie
papieskim cudownej figury. W 1773 r. papież Klemens XIV dokonał kasaty zakonu jezuitów. Cztery lata później, w 1777 r. kustoszami sanktuarium zostali dominikanie, którzy do dzisiaj są
gorliwymi opiekunami tego świętego miejsca i krzewicielami kultu Matki Bożej w jej cudownym wizerunku. W 1966 r. papież Paweł
VI nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej.
Bazylika Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu jest potężną trzynawową świątynią, z pięcioprzęsłowym korpusem bazylikowym
z emporami, wysoką nawą główną i odcinkowo zamkniętym prezbiterium. Najcenniejszym zabytkiem w świątyni obok cudownej
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raniom zakonników, figura Matki Bożej Bolesnej została w 1636 r.
uznana za cudowną. Ranga jarosławskiego sanktuarium w XVII
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Piety umieszczonej w ołtarzu głównym jest ołtarz relikwii, w którym zgromadzono
ponad 200 relikwii świętych,
w tym św. Jana Pawła II i św.
Teofila. Relikwie św. Teofila przywieziono do Jarosławia z kościoła dominikanów
w Czortkowie na Podolu w latach 70. XX wieku, chroniąc
tym samym przed profanacją
ze strony władz komunistycznych ZSRR. Obecnie znajdują
się w oszklonej mensie ołtarza relikwii. Na szczególną
uwagę w bazylice zasługuOłtarz Chrystusa ukrzyżowanego ją także: ołtarz główny z cudowną Pietą, obrazy z XVIII
w., polichromie autorstwa
Giuseppe Rossiego, Adama
Swacha i Stanisława Stroińskiego, ołtarze boczne oraz
dwupoziomowy chór dla
śpiewaków i orkiestry.
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Obok
świątyni
sanktuaryjnej znajduje się kaplica Zjawienia zbudowana
w 1752 r. W kaplicy mieści się studzienka Matki Bożej upamiętniająca miejsce
znalezienia cudownej figury.
W okresie okupacji hitlerowOłtarz relikwii skiej w tej kaplicy zakonnicy przechowywali cudowną
Pietę. Wierni codziennie nawiedzają to miejsce zabierając wodę,
której przypisują właściwości uzdrawiające.
Do bazyliki przylega trzykondygnacyjny klasztor, którego najcenniejszym obiektem jest atrium. Ściany atrium ozdobiono freskami
obrazującymi dzieje cudownej figury Matki Bożej Bolesnej.
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Cudowna figura Matki Bożej Bolesnej znajduje się w niszy wykładanej srebrnymi blachami ołtarza głównego jarosławskiej bazyliki oo. dominikanów. Figura o wysokości 75 cm została wykonana
przez nieznanego artystę, z jednego kawałka drzewa lipy. Według
tradycji rzeźbę wykonał w XIV wieku pustelnik, który mieszkał w lesie okalającym średniowieczny
gród Jarosław. Gotycka figura
przedstawia siedzącą na tronie
Matkę Bożą Bolesną, która na
kolanach trzyma martwe ciało
Chrystusa. Maryja prawą dłonią podtrzymuje zakrwawioną głowę Zbawiciela, zaś lewą
dłonią dotyka przebitą dłoń
swojego Syna. Twarz Matki Bożej jest smutna, poważna, ale
zarazem pełna spokoju, zawierzenia i miłości. Obie postacie
zdobią korony.

www.idmjp2.pl

W dniu 8 września 1755 r. cudowna Pieta została ozdobiona
koronami papieskimi przez biskupa przemyskiego Wacława
Hieronima Sierakowskiego. Uroczystości koronacyjne trwały 8 dni,
a uczestniczyło w nich około 30 tys. wiernych. W 1831 r. korony papieskie zostały skradzione. Rekoronacja cudownej Piety odbyła się 8
września 1855 r. – w 100-lecie pierwszej koronacji. Złote korony na figurę Matki Bożej Bolesnej i Zmarłego Chrystusa nałożył biskup przemyski Franciszek Ksawery Wierzchlejski.
W dniu 28 grudnia 2012 r., podczas porannej Mszy św. z Piety Jarosławskiej spadły niespodziewanie korony do wnętrza niszy ołtarzowej. Po tym wydarzeniu dominikanie postanowili przygotować
nowe, okazalsze korony, które ufundowali parafianie i pielgrzymi. Druga rekoronacja cudownej figury Matki Bożej Bolesnej odbyła się na rynku Starego Miasta w Jarosławiu w dniu 15 września
2013 r., a przewodniczył jej ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
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n Cudowna figura Matki Bożej Bolesnej

P R Z E W O D N I K

n Pieśń
Na jarosławskim polu objawiona i rozlicznymi cudami
wsławiona,
Matko Bolesna Ciebie pozdrawiamy,
o wspomożenie do Ciebie wołamy.
Twej litości błagamy ze łzami.
Mato Bolesna przyczyń się za nami.
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Obraz przedstawiające początki
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Jarosławiu

Jakub Sobieski herbu Janina – fresk
w atrium klasztornym oo. dominikanów
w Jarosławiu

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ »MYŁOSERDIA DWERI« – »BRAMA MIŁOSIERDZIA«  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ CHŁOPICKIEJ W CHŁOPICACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W JODŁÓWCE
 SANKTUARIUM GROBU BOŻEGO W PRZEWORSKU  SANKTUARIUM
NIEPOKALANEJ MATKI DOBREJ NADZIEI W TULIGŁOWACH.
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Dominikanie
Kustosz sanktuarium – o. Jacek Skupień OP
Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat jarosławski, gmina Jarosław
Przynależność kościelna
Archidiecezja przemyska; dekanat: Jarosław; parafia:
Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
50° 0’59.97”N
22°39’54.12”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte:
Niedziele i święta – godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (rodzinna), 12:30, 14:00, 18:00 (młodzieżowa) i 19:15
Dni powszednie – godz. 6:30, 7:00, 8:00 i 18:00 (konwentualna); w soboty Msza św. o godz. 18:00 z formularza niedzielnego.
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Spowiedź św.
Niedziele i święta – 15 minut przed każdą Mszą św.
Dni powszednie – rano podczas każdej Mszy św. i wieczorem w godz. 17:00-18:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do soboty w godz. 17:00–18:00
Nabożeństwa
Różaniec: od poniedziałku do soboty o godz. 17:30
Fatimski Różaniec Pokutny – każdego 13. dnia miesiąca
o godz. 17:00, w niedzielę o godz. 17:00
Msza św. z Nowenną do św. Jana Pawła II (po Mszy św.
uczczenie relikwii św. Jana Pawła II): wtorek, godz. 18:00
Msza św. wotywna z Nowenną do Matki Bożej Bolesnej:
czwartek, godz. 18:00
Odpusty i uroczystości:
15 sierpnia: uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
8 września: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
15 września: wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
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Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
Klasztor oo. Dominikanów
ul. Dominikańska 25
37–500 Jarosław
tel. +48 16 624 55 25
www.jaroslaw.dominikanie.pl

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej »Myłoserdia
Dweri« – »Brama Miłosierdzia«

JAROSŁAW
Sanktuarium Matki Bożej »Myłoserdia Dweri« – »Brama Miłosierdzia«
w Jarosławiu jest najważniejszym
maryjnym ośrodkiem pielgrzymkowym Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (Kościoła obrządku
bizantyjsko-ukraińskiego) w Polsce.
Od pierwszej połowy XVIII w. w sanktuarium kwitło nabożeństwo do
Najświętszej Maryi Panny w Jej cudownej ikonie »Myłoserdia Dweri«. Rozwój kultu zahamował wybuch II wojny światowej i okupacja
Polski przez Rzeszę Niemiecką i ZSRR, a po 1945 r. likwidacja parafii
greckokatolickiej, zamknięcie cerkwi i umieszczenie cudownej ikony w Muzeum Okręgowym w Jarosławiu. Ten dramatyczny okres
dla grekokatolików trwał do 1987 r. Wielkim wydarzeniem w powojennej historii sanktuarium była koronacja papieska cudownej ikony Przenajświętszej Bogurodzicy w 1996 r., a także obchody
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, kiedy na specjalne życzenie papieża Franciszka cudowna ikona została przewieziona do
Watykanu i wystawiona przy ołtarzu głównym na Placu św. Piotra
podczas inauguracji Roku Miłosierdzia w dniu 8 grudnia 2015 r.
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n Historia sanktuarium
W 1717 r. bractwo cerkiewne Przemienienia Pańskiego (Spasa)
wspólnie z Bractwem Objawienia Trójcy Przenajświętszej uzyskały od władz miasta pozwolenie na budowę nowej, miejskiej cerkwi
Przemienienia Pańskiego. Świątynię zbudowano na fundamentach
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Wnętrze sanktuarium

ruin zamku Kostków i Ostrogskich. Cerkiew zbudowano w latach
1717–1746, głównie dzięki fundacji Eliasza Wapińskiego, ówczesnego burmistrza miasta i jego żony Pelagii Wapińskiej z Onyszkiewiczów. Świątynia została konsekrowana przez greckokatolickiego
biskupa przemyskiego Onufrego Szumlańskiego w dniu 17 sierpnia
1747 r. W trakcie tych uroczystości do nowej cerkwi przeniesiono
ikonę Matki Bożej Brama Miłosierdzia, która znajdowała się jarosławskiej cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Już wówczas
ikona słynęła łaskami, a nabożeństwo do Matki Bożej w Jej cudownym wizerunku gromadziło rzesze wiernych. Potwierdza to zapis
ks. I. Sanczyca: „mnogość narodu z Rosji, Polski, Węgier i naszego
kraju co roku u stóp Najświętszej Dziewicy Maryi Cudownej w Cer-
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Ikonostas w sanktuarium

Ołtarz Matki Bożej z cudowną ikoną
»Myłoserdia Dweri«
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W dniu 8 września 1879 r., w 100. rocznicę bulli papieża Piusa VI
cudowna ikona została ukoronowana przez greckokatolickiego biskupa przemyskiego Jana Saturnina Stupnickiego. Na tą uroczystość przeprowadzono w świątyni generalny remont – odnowiono
ołtarze, przemalowano polichromie, pokryto blachą dach i kopuły.
Koronacja biskupia cudownej ikony wpłynęła na dalszy wzrost ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium, co z kolei wpłynęło na decyzję o rozbudowie świątyni. W latach 1911–1912 jednonawowa
cerkiew została przebudowana na trzynawową z dwoma wieżami
i kopułą. W ten sposób jej powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie.
Przebudowaną cerkiew poświęcił w dniu 27 października 1912 r.
biskup przemyski Konstanty Czechowicz.
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Wybuch II wojny światowej i okupacja Polski przez Rzeszę Niemiecką i ZSRR sprawiły, że greckokatolicki biskup przemyski Jozafat Ko-

Chrystus Zmartwychwstały

Narodzenie Pańskie
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Św. Andrzej Apostoł
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kwi Jarosławskiej gromadziło się, więc potrzeba nakazywała pomyśleć o wybudowaniu nowego, bardziej przestronnego Domu Bożego
(…)” (Sanczyc, 1879). Kult cudownej ikony Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem Jezus rozwinął się po nadaniu cerkwi odpustów
przez papieży: Klemensa XIII (1760 r.), Klemensa XIV (1774 r.), Piusa VI (1775 i 1779 r.). Ogromnie ważnym wydarzeniem, które wzmogło kult Przenajświętszej Bogurodzicy w jej łaskami słynącej ikonie
»Bramy Miłosierdzia« była bulla papieża Pius VI z dnia 22 listopada
1779 r., w której jarosławska ikona została uznana za cudowną. Stolica Apostolska udzieliła także cerkwi przywilej odpustu zupełnego.
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cyłowski (1876–1947) utworzył Generalny Wikariat dla części diecezji
leżącej po niemieckiej stronie – a więc na terenach na lewym brzegu
Sanu (rzeki granicznej). Generalny Wikariat funkcjonował od stycznia
1940 r. do czerwca 1941 r. – a więc do momentu agresji hitlerowskich
Niemiec na ZSRR. Wikariatem kierował biskup pomocniczy greckokatolickiej eparchii przemyskiej Grzegorz Łakota (1883–1950).
Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął się tragiczny okres dla wiernych Kościoła greckokatolickiego. W 1947 r. ukraińska ludność Jarosławia
została deportowana do ZSRR, a także do regionów północnej i zachodniej Polski. Greckokatolicka parafia Przemieniania Pańskiego
została zlikwidowana, a cerkiew przejęła początkowo parafia rzymskokatolicka, a w 1966 r.
władze miasta. Świątynia została zamknięta, a wyposażenie cerkwi przekazano do muzeów w Jarosławiu, Łańcucie i Przemyślu. Cudowną ikonę
Matki Bożej »Brama Miłosierdzia« umieszczono w Muzeum Okręgowym w Jarosławiu.
W 1965 r. w kaplicy św. Teresy przy kościele Bożego Ciała w Jarosławiu wznowiono nabożeństwa dla grekokatolików. Na odzyskanie
cerkwi wierni obrządku ukraińsko-bizantyjskiego musieli jednak jeszcze czekać aż do 1987 r.
W dniu 7 kwietnia 1987 r. ks. mitrat Teodor Majkowicz (od 1996 r. pierwszy biskup eparchii wrocławsko-gdańskiej) i ks. Borys Bałyk OSBM odprawili
pierwsze nabożeństwo w zdewastowanej cerkwi. Intensywne prace remontowe w cerkwi
i wokół świątyni przeprowadzono w latach
1987–1993. Udało się także odzyskać część wyposażenia – m.in. ikonostas z XVII w., antymins
i wota, przechowywane w Wojewódzkiej Składnicy Zabytków Ruchomych w Łańcucie. Uroczystości
rekonsekracji w pełni odnowionej cerkwi odbyły się w dniu
21 września 1993 r., a przewodniczył im ks. biskup Jan Martyniak
przy współudziale ks. biskupa Pawła Wasyłyka z Kołomyi.
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W dniu 18 sierpnia 1996 r. na rynku jarosławskim odbyły się uroczystości koronacji cudownej ikony Matki Bożej »Myłoserdia Dweri«.
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n Cudowna ikona Matki Bożej

»Brama Miłosierdzia«

Cudowna ikona Matki Bożej nazywana „Bramą Miłosierdzia”, zastała napisana przez nieznanego artystę, temperą na zagruntowanym
podobraziu, składającym się z trzech desek zespolonych w kształt
ośmioboku. Według historyków sztuki wizerunek powstał w latach
1630–1640. Ikona przedstawia ujętą w półpostaci Matkę Bożą, która trzyma na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus. Maryja prawą dłoń
kieruje w stronę Swojego Syna (typ ikonograficzny Hodegetrii).
Twarz Matki Bożej jest piękna, spokojna, pełna miłości i delikatnie
uśmiechnięta. Przenajświętsza Bogurodzica ubrana jest w ciemnozieloną suknię wykończoną pod szyją rodzajem naszyjnika o motywach ornamentalnych oraz
w czerwony maforion – szeroką wierzchnią szatę, zakrywającą czoło i tył głowy,
z szarobłękitnym podbiciem,
a nad czołem i na ramieniu ozdobioną gwiazdami
w postaci stylizowanych rozet. Dzieciątko Jezus w lewej
ręce trzyma biały zwój, zaś
prawą rączkę wznosi w geście
błogosławieństwa. Chrystus
ubrany jest w białą, długą sukienkę, przepasaną czerwoną
wstążką. Lewe ramię, plecy
i nogi Jezusa okrywa brązowa
szata wierzchnia. Na ołtarzu,
poniżej cudownej ikony Matki
Bożej, znajduje się biała róża,
którą ofiarował Najświętszej
Maryi Pannie papież Franciszek w Watykanie.
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W imieniu papieża Jana Pawła II, złote korony na ikonę nałożył legat
papieski, ks. kardynał Achille Silvestrini przy współudziale ks. metropolity Jana Martyniaka, w obecności tysięcy wiernych z Polski i z zagranicy.
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n Modlitwa do Matki Bożej Bramy Miłosierdzia
Królowo nasza Przenajświętsza Maryjo Panno
Bramo Miłosierdzia,
pokornie upadamy przed ołtarzem Twej Chwały
w nadziei, że wybłagamy Twego miłosierdzia
otrzymamy łaski i potrzebną pomoc i obronę
od codziennych nieszczęść
nie dzięki naszym zasługom, bo nie liczymy na nie,
ale dzięki Twej bezgranicznej matczynej miłości.
Ty od wieków miłosiernie chronisz swe wierne dzieci,
które w modlitwie z wiarą
i pokorą szukają ratunku w cierpieniach, chorobach
i duchowych nieszczęściach.
Ty uzdrawiasz beznadziejnie chorych
wyrywasz z objęć śmierci cielesnej i duchowej
cudownie chronisz w zawieruchach wojennych.
Dlatego prosimy o Miłościwa
nie opuszczaj nas nigdy spowitych grzechami.
Otocz płaszczem Swego miłosierdzia nasze słabości
wylecz znane Ci choroby nasze,
ześlij pokój naszemu Kościołowi i narodowi,
aby chwała Twoja trwała na całym świecie po wieczne wieki.
Amen!
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Figura Chrystusa Ukrzyżowanego na elewacji frontowej cerkwi
(wyk. Teobald Orkasiewicz)
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
Kustosz sanktuarium – Ks. Krzysztof Błażejewski
Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat jarosławski, gmina Jarosław
Przynależność kościelna
Archieparchia przemysko-warszawska Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego; dekanat: Przemyśl; Greckokatolicka parafia konkatedralna pw. Przemienienia Pańskiego
w Jarosławiu
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
50° 1’8.47”N
22°41’15.61”E
Wirtualne zwiedzanie
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Msze święte:
Niedziele i dni świąteczne: Liturgia święta o godz. 9:00
Dni powszednie: Liturgia święta o godz. 8:00
Odpusty i uroczystości
18 sierpnia: wspomnienie cudownej ikony Brama Miłosierdzia
19 sierpnia: odpust parafialny – święto Przemienienia
Pańskiego

SANKTUARIA W OKOLICY:
 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W JAROSŁAWIU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ CHŁOPICKIEJ
W CHŁOPICACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W JODŁÓWCE  SANKTUARIUM GROBU BOŻEGO
W PRZEWORSKU  SANKTUARIUM NIEPOKALANEJ MATKI
DOBREJ NADZIEI W TULIGŁOWACH.
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Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej »Brama Miłosierdzia«
Parafia Greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Cerkiewna 3
37–500 Jarosław
tel. +48 16 621 28 63
www.myloserdiadweri.pl

Malowidła obrazujące wydarzenia w historii sanktuarium
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Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

JODŁÓWKA
Góra Świętej Maryi w Jodłówce to miejsce szczególne na
mapie pielgrzymkowej Podkarpacia. Miejsce to bowiem
jest od wieków celem pielgrzymek rzeszy pątników, którzy
pragną powierzyć Matce Bożej Łaskawej swoje radości,
troski i zmartwienia. To przed tym obrazem ludność szukała pocieszenia i obrony przed najazdami wrogich wojsk
i klęskami, które nawiedzały wioskę.
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n Położenie

Jodłówka to wieś położona na Pogórzu Dynowskim, w dolinie potoków Jodłówka i Wólka, około 37 km na południowy-wschód od
centrum Rzeszowa i około 19 km na południe od Przeworska.
n Historia sanktuarium
Według tradycji, obraz Matki Bożej Pocieszenia początkowo wisiał na
drzewie, w pobliżu źródełka, na zboczu „Góry Maryi”. Podczas żniw,
pozostawione w bruździe miejscowe dziecko zostało ukąszone przez
żmiję. Kiedy zrozpaczona matka zaniosła umierające dziecko przed
obraz Najświętszej Maryi Panny i obmyła ręce oraz twarz dziecka
wodą, dziecko wyzdrowiało. W miejscu cudu zbudowano kaplicę do
której przeniesiono wizerunek. Kiedy w XV i XVI wieku Jodłówka była
wielokrotnie niszczona przez Tatarów, Kozaków, Wołochów i Szwedów, miejscowa ludność przed obrazem szukała pocieszania. Nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia rozwinęło się w okresie odnowy
potrydenckiej, zwłaszcza na początku XVIII w. W 1724 r. biskup przemyski Krzysztof Andrzej Szembek powołał komisję, której zadaniem
było zbadanie doznawanych w Jodłówce łask i cudów. Podczas wizy71
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tacji biskupiej w 1744 r., ks. biskup Wacław Sierakowski polecił spisywanie w osobnej księdze wszystkich łask i dobrodziejstw otrzymanych
za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. W 1870 r. ukończono budowę nowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Świątynię konsekrował biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar
w dniu 8 czerwca 1907 r. Podczas prac remontowych przeprowadzonych w 1939 r. kościołowi nadano cechy stylu neogotyckiego.
W okresie międzywojennym rozpoczęto starania o koronację łaskami słynącego obrazu. Niestety zostały one przerwane wybuchem
i przebiegiem tragicznej II wojny światowej. W dniu 5 sierpnia 1946 r.
ks. Biskup Franciszek Barda ogłosił dekretem, iż obraz Matki Bożej Pocieszenia w kościele parafialnym w Jodłówce uznaje się za „łaskami słynący”. Wydarzenie to przyczyniło się do dalszego rozwoju kultu
Matki Bożej oraz ponowieniu starań o przyozdobienie obrazu papieskimi koronami. W odpowiedzi na prośbę biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka, Kapituła Bazyliki św. Piotra w Watykanie dekretem
z 15 lipca 1973 r. udzieliła pozwolenia na koronację na prawie papieskim łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce.
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n Cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia
Obraz Matki Bożej Pocieszenia czczony w sanktuarium
w Jodłówce pochodzi najprawdopodobniej z początku XVII w. i jest dziełem nieznanego artysty ze szkoły
lwowskiej. Według pierwszego proboszcza Jodłówki,
Aleksandra Pawłowskiego obraz znajdował się pierwotnie na zamku na wzgórzu Herburt koło Dobromila na
Ukrainie. Historycy sztuki wskazują, że obraz mógł powstać w sokalskiej szkole malarskiej, a do Jodłówki został przeniesiony w trakcie wojen kozackich i tatarskich.
Obraz został namalowany na płótnie, które nałożono
na deskę. Wizerunek wykazuje podobieństwo do cudownego obrazu Matki Bożej Sokalskiej z Sokala na
Ukrainie (obecnie obraz ten znajduje się w sanktuarium Matki Bożej
Sokalskiej w Hrubieszowie).
Obraz o wymiarach 65 x 96 cm, przedstawia Maryję, która obydwoma
rękami obejmuje Dzieciątko Jezus. Dłonie Matki Bożej splatają się na
wysokości kolan Jezusa. Dzieciątko Jezus w lewej ręce trzyma księgę
Ewangelii, a prawą delikatnie unosi w geście błogosławieństwa.
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Adres i kontakt
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Jodłówka 307, 37-564 Jodłówka, tel. +48 16 628 83 06
E-mail: jodlowka@przemyska.pl
www.jodlowka.przemyska.pl
Opieka duszpasterska w sanktuarium – księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Jerzy Jakubiec
Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat jarosławski, gmina Pruchnik
Przynależność kościelna:
Archidiecezja przemyska; dekanat: Pruchnik; parafia: pw. Matki Bożej
Pocieszenia w Jodłówce

www.idmjp2.pl

Lokalizacja (współrzędne geograficzne)
49°54’0.82”N
22°27’8.48”E
Wirtualne zwiedzanie

Msze święte:
Niedziele i święta – godz. 7:00, 9:00, 11:00, 16:00 (w okresie obowiązywania
czasu zimowego), 17:00 (w okresie obowiązywania czasu letniego)
Dni powszednie – godz. 7:00 i 17:00 (w okresie obowiązywania czasu zimowego), 18:00 (w okresie obowiązywania czasu letniego)
Nabożeństwa
Odpusty i uroczystości:
Poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego
Ostatnie niedziela sierpnia – Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
Matki Bożej Pocieszenia
SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ CHŁOPICKIEJ W CHŁOPICACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W JAROSŁAWIU  SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ W JAROSŁAWIU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
MATKI BRAMA MIŁOSIERDZIA („MYŁOSERDIA DWERI”) W JAROSŁAWIU
 SANKTUARIUM BOŻEGO GROBU W PRZEWORSKU  SANKTUARIUM
NIEPOKALANEJ MATKI DOBREJ NADZIEI W TULIGŁOWACH.
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Uroczystej koronacji łaskami słynącego obrazu dokonał 31 sierpnia 1975 r. metropolita krakowski, ks. kardynał Karol Wojtyła
w zastępstwie za prymasa Stefana Wyszyńskiego. W nocy z 21 na
22 października 1987 r. nieznani sprawy skradli korony z łaskami
słynącego obrazu. Rekoronacji łaskami słynącego wizerunku dokonał papież Jan Paweł II podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny, w dniu
2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie.
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Sanktuarium Męki Pańskiej
i Matki Bożej Kalwaryjskiej

KALWARIA PACŁAWSKA
Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej
jest najważniejszym ośrodkiem pielgrzymkowym w archidiecezji przemyskiej. Ze względu na rozwijany w nim kult
cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej sanktuarium to nazywane jest często »Jasną Górą Podkarpacia«,
zaś ze względu na kult Męki Pańskiej nazywane jest »Jerozolimą Wschodu« lub »Jerozolimą Podkarpacia«. Do sanktuarium od ponad trzech wieków przybywają pielgrzymi
z najdalszych zakątków Polski, aby spotkać się z Matką
Bożą Słuchającą w jej cudownym wizerunku oraz rozważać tajemnice Męki i Śmierci Zbawiciela na kalwaryjskich
dróżkach.
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n Położenie
Kalwaria Pacławska to niewielka wieś na Pogórzu Przemyskim,
około 17 km na południe od Przemyśla.
n Historia sanktuarium
Początki sanktuarium w Kalwarii
Pacławskiej związane są z osobą
Andrzeja Maksymiliana Fredry –
kasztelana lwowskiego i wojewody podolskiego. Jedna z legend
dotycząca powstania ośrodka głosi, że Fredro podczas polowania
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zapuścił się w głąb lasu w pogoni za upatrzonym jeleniem i w miejscu, gdzie obecnie znajduje się kościół, miał ujrzeć wśród rogów jelenia jaśniejący krzyż. Wydarzenie to miało skłonić wojewodę do
ufundowania na tym miejscu kościoła, klasztoru, a także kalwarii
na wzór jerozolimskiej drogi krzyżowej.
Historycy badający genezę Kalwarii Pacławskiej podkreślają, że najważniejszą rolę odegrał czynnik religijny,
osadniczy i obronny. Region w którym
Andrzej Maksymilian Fredro ulokował swoją fundację, od XIV w. do połowy XVII w. zamieszkiwała głównie
ludność ruska, wyznania greckokatolickiego. Ufundowanie przez wojewodę łacińskiego klasztoru miało na celu
wzmocnienie polskiego elementu narodowego.
Do 1667 r. został zbudowany mały
Krucyfiks w ołtarzu głównym kościoła drewniany klasztor i pierwszych 28
sanktuaryjnego drewnianych kaplic, z których do dnia
dzisiejszego nie zachowała się ani jedna. Marzeniem Andrzeja Fredry było, aby powstałe sanktuarium
było miejscem pielgrzymkowym, do którego przybywać będą pątnicy z odległych ziem. Fundator podjął również rozmowy z wieloma zakonami (dominikanami, jezuitami, reformatami), aby
objęli opiekę duszpasterską w powstającym sanktuarium pasyjnym. W 1668 r. na propozycję i warunki fundatora pozytywnie odpowiedzieli franciszkanie, którzy są kustoszami tego świętego
miejsca do dnia dzisiejszego.
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Za drugiego fundatora sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej uznaje się cześnika przemyskiego Szczepana Józefa Dwernickiego, który sprzedawszy swój rodowy majątek zamieszkał w sanktuarium
przed 1770 r., jako tercjarz franciszkański. Z fundacji Dwernickiego,
w latach 1770–1775 zbudowano murowany kościół pw. Znalezienia Krzyża Św. Do budowy świątyni wykorzystano cegłę, którą wyrabiano w cegielni nieopodal klasztoru. Kościół został uroczyście
konsekrowany 29 września 1776 r. przez biskupa kamienieckiego
obrządku ormiańskiego Jakuba Waleriana Tumanowicza. Dzię76
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Ołtarz z cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej

Obraz „Św. Franciszek z Asyżu”

ki funduszom Jakuba Dwernickiego zbudowano 20 murowanych
i drewnianych kaplic, w których postawiono figury obrazujące Drogę Krzyżową, mękę i śmierć Chrystusa.
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Niemal równocześnie z kultem Męki Pańskiej zaczął rozwijać się
kult łaskami słynącego obrazu Matki Bożej, sprowadzonego do
Kalwarii Pacławskiej z Kamieńca Podolskiego w 1679 r.
Pierwszych odpustów, ważnych na 20 lat udzielił sanktuarium papież Klemens X w 1671 r. Odpustu zupełnego na stałe udzielił Pius
IX w 1868 r. Podobnie, jak w innych kalwariach w Polsce, dla pielgrzymów i kapłanów przybywających do Kalwarii pod Przemyślem,
w 1768 r. wydano specjalny podręcznik do obchodu dróżek kalwaryjskich. W 1863 r. wydano kolejny modlitewnik, opracowany przez
o. I. Nycza, który w następnym stuleciu wznowiono sześciokrotnie.
Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium rozwinął się na większą
skalę dopiero w drugiej połowie XIX w. Najwięcej pielgrzymów
gromadziły główne uroczystości odpustowe, które odbywały się
w święto Znalezienia Krzyża Św. (2–3 maja), Podwyższenie Krzyża
Świętego (13–14 września) i Wniebowzięcia NMP (11–15 sierpnia).
Przybywali na nie wierni obrządku rzymskokatolickiego i greckoka77
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tolickiego, dla których odprawiano oddzielne nabożeństwa.
Przed I wojną światową na
główny odpust w uroczystość
Wniebowzięcia NMP do Kalwarii Pacławskiej przychodziły
liczne grupy Słowaków i Rusinów spoza granicy węgierskiej,
a z okolicznych powiatów ludność pieszo w tzw. kompaniach
– łącznie około 50 000 wiernych.

Kaplica „Grób Pana Jezusa”

Ruch pielgrzymkowy do Kalwarii Pacławskiej znacznie zmalał po II
wojnie światowej. W wyniku wytyczenia nowej – wschodniej granicy Polski, poza granicami znalazła się wschodnia część diecezji
przemyskiej, z której przed wojną licznie pielgrzymowali pątnicy,
samo zaś sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej znalazło się w strefie przygranicznej. Ludność zamieszkała na terenach położonych
na wschód od sanktuarium straciła możliwość swobodnego pielgrzymowania do tego sanktuarium. Sytuacja taka utrzymywała się
w zasadzie do początku lat 90. XX w., od kiedy na nowo do Kalwarii
Pacławskiej mogli przybywać pątnicy z Ukrainy.
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Położenie sanktuarium w otoczeniu pięknej przyrody, na terenie
Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, na malowniczym
wzniesieniu o wys. 465 m n.p.m., z którego rozciąga się wspaniały widok na masyw Turnicy i dolinę rzeki Wiar, sprawia że tysiące
pielgrzymów przybywa tu na modlitwę i spojrzenia „w głąb siebie”.
W sanktuarium spoczywają doczesne szczątki Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca.
W 2018 r. w sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej
odbyły się uroczystości 350-lecia założenia kalwarii. Z okazji tego
jubileuszu Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami pielgrzymom, którzy nawiedzą sanktuarium w dniach od 3 maja 2018 r. do dnia 3 maja 2019 r.
Zespół sanktuaryjny w Kalwarii Pacławskiej obejmuje kościół pw.
Znalezienia Krzyża Świętego, klasztor oo. franciszkanów konwentualnych, Dom Pielgrzyma im. bł. Jakuba Strzemię oraz 41 kaplic
kalwaryjskich.
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Cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej został namalowany na
płótnie, o wymiarach 81 x 119 cm, przez nieznanego artystę. Wizerunek przedstawia Najświętszą Maryję Pannę w chwale, jako Królową niebios. Maryja w prawej ręce trzyma berło. Na kolanach Matki
Bożej siedzi Dzieciątko Jezus, które prawą ręką czyni gest błogosławieństwa, zaś w lewej podtrzymuje kulę ziemską – symbol władzy królewskiej. Maryja ubrana jest
w czerwoną suknię i ciemnozielony
płaszcz, zaś mały Jezus w szatę koloru jasnopopielatowego. Szczególną
uwagę na wizerunku skupia piękna
twarz Matki Bożej, o subtelnych rysach i wielkich – przepełnionych miłością oczach, a także odkryte prawe
ucho Maryi. Z tego też względu pielgrzymi nadali Matce Bożej Kalwaryjskiej tytuł Matka Słuchająca. Wokół
głowy Kalwaryjskiej Pani lśni złocisty
nimb, a spod korony wypływają długie, złoto-brązowe włosy. Obecnie
(październik 2018 r.) cudowny obraz
Matki Bożej Kalwaryjskiej jest ubrany
w szklaną suknię, którą ufundowali
w 2016 r. pracownicy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
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Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej początkowo znajdował się w kościele franciszkanów w Kamieńcu Podolskim. Przed tym wizerunkiem
modlili się: król Jan Kazimierz, król Jan III Sobieski, hetman Stanisław Żółkiewski, hetman Stefan Czarniecki i książę Jarema Wiśniowiecki. Po zdobyciu twierdzy kamienieckiej przez Turków w 1672 r.,
łaskami słynący obraz Matki Bożej ukryto, a w 1679 r. przeniesiono
do Kalwarii Pacławskiej, gdzie w krótkim okresie zasłynął licznymi
cudami. W 1717 r. mieszkańcy Kamieńca Podolskiego oraz komisarze twierdzy wraz z biskupem kamienieckim zażądali zwrotu obrazu. Nie zgodził się na to jednak syn fundatora, kasztelan krakowski
Stanisław Fredro, który potwierdził, że wizerunek wykupił od Turków
jego ojciec i przeznaczył do kościoła w Kalwarii Pacławskiej.
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n Cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej
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W drugiej połowie XVIII w. franciszkanie rozpoczęli staranie o ukoronowanie wizerunku koronami papieskimi. Zgodę na taką koronację wydała w stosownym akcie Kapituła Watykańska w dniu
22 maja 1882 r., co zatwierdził papież Leon XIII. Uroczystości koronacyjne obyły się 15 sierpnia 1882 r., a uczestniczyło w nich ponad
100 tys. pielgrzymów. Aktu koronacji dokonał biskup przemyski Łukasz Ostoja Solecki. Podczas II wojny światowej obraz został wywieziony do klasztoru w Czyszkach pod Lwowem, a w 1941 r. do
klasztoru w Jaśle i następnie do Krakowa, gdzie został zamurowany w fundamentach kościoła. Po zakończeniu wojny w 1945 r.,
cudowny obraz Matki Słuchającej powrócił do sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej. W dniu 13 sierpnia 1968 r., w uroczystościach
300-lecia założenia Kalwarii Pacławskiej uczestniczył ks. kardynał Karol Wojtyła. W 50 rocznicę pielgrzymki kardynała Wojtyły do
sanktuarium, ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski poświęcił pomnik św. Jana Pawła II.
Pomnik przedstawia Papieża-Polaka jako odpoczywającego pątnika, który modli się w stronę sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej.
n Dróżki Męki Pańskiej i Matki Bożej Bolesnej
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Kalwaria Pacławska była szóstą z kolei kalwarią, która powstała
na ziemiach polskich w XVII wieku (po Kalwarii Zebrzydowskiej,
Pakości, Kalwarii Żmudzkiej, Wejherowie i Werkach). Po polach
i w lasach na obu brzegach rzeki Wiar, nazywanej tutaj Cedronem

znajduje się 41 kaplic kalwaryjskich – 35 murowanych, 6 drewnianych, trzy kamienne słupy i jeden krzyż. To przy tych obiektach
sakralnych wierni rozważają tajemnice Męki i Śmierci Chrystusa,
a także tajemnice Zaśnięcia, Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświęt-
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n Misteria Męki Pańskiej
Od 1995 r., co roku w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii
Pacławskiej organizowane jest Misterium Męki Pańskiej. Na dróżkach kalwaryjskich kilkudziesięciu aktorów odgrywa sceny przedstawiające ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa od ostatniej
wieczerzy, poprzez sąd u Annasza, Kajfasza, Piłata, biczowanie, drogę krzyżową na Golgotę, po śmierć na krzyżu i złożenie do grobu.
n Uroczystości odpustowe
Najwięcej pielgrzymów przybywa do sanktuarium podczas głównych odpustów: Znalezienia Krzyża Świętego, Zesłania Ducha Świętego, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Antoniego, św.
Franciszka z Asyżu i Podwyższenia Krzyża Świętego, a także podczas
Misterium Męki Pańskiej i Franciszkańskiego Spotkania Młodych.
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Największe znaczenie w programie duszpasterskim sanktuarium
posiada tzw. Wielki Odpust związany z uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystości odpustowe rozpoczynają się 11 sierpnia od poświęcenia w kościele szat, którymi

przystraja się figurę „Zaśniętej Matki Bożej” i innych przedmiotów używanych przy obrzędzie „Pogrzebu Matki Bożej”. Następnie
z kościoła wyrusza procesja do Kaplicy Domku Matki Bożej. W Domku następuje przyozdobienie figury „Zaśniętej Maryi”. Po kazaniu
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szej Maryi Panny. Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia Matki Bożej
obejmują 14 stacji, Dróżki Pana Jezusa – 28 stacji; część ze stacji
pokrywa się z tymi samymi kaplicami.
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kapłana, procesja powraca do kościoła – wierni niosą w otwartej
trumnie figurę Matki Bożej Zaśniętej. Rankiem 13 sierpnia odbywa
się ceremonia Pogrzebu Matki Bożej – figura Matki Bożej Zaśniętej
zostaje przeniesiona do kaplicy Grobu Matki Bożej. Przed północą
14 sierpnia wyrusza procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej do
kaplicy św. Rafała, zaś rankiem 15 sierpnia – w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) procesja Triumfu
Maryi – przeniesienie figury Matki Bożej Wniebowziętej do kościoła.
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n Szlak turystyczny im. Jana Pawła II
W 1991 r. z inicjatywy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTTK
w Przemyślu, został utworzony szlak turystyczny im. Jana Pawła
II, upamiętniający pobyt Papieża-Polaka w Przemyślu (2 czerwca
1991 r.). Szlak, którego długość wynosi 24 km
prowadzi przez przepiękne, malownicze obszary Pogórza Przemyskiego. Rozpoczyna się przy
Bazylice archikatedralnej pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Mary Panny i św. Jana Chrzciciela
w Przemyślu i wiedzie przez Wzgórze Zamkowe,
Zniesienie, Wapielnicę (394 m n.p.m.), Szybenicę (496 m n.p.m.) Huwniki do sanktuarium
w Kalwarii Pacławskiej. Na szlaku znajdują się
tablice z cytatami słów św. Jana Pawła II.
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – oo. Franciszkanie Konwentualni
Kustosz sanktuarium – o. Krzysztof Hura OFMConv.
Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat przemyski, gmina Fredropol
Przynależność kościelna
Archidiecezja przemyska; dekanat: Kalwaria Pacławska; parafia: Znalezienia
Krzyża Świętego w Kalwarii Pacławskiej
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne): 49°37’52.80”N , 22°42’25.84”E
Msze święte i nabożeństwa
W okresie letnim (kwiecień – październik)
Niedziele i święta – godz. 7:30, 9:00, 11:00, 16:00 i 18:00
Dni powszednie – godz. 8:00 i 18:00
Godzinki: godz. 7:00
Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej: przed pierwszą Mszą św.
Zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej: godz. 21:00
Nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe: godz. 17:30
W okresie zimowym (listopad – kwiecień)
Niedziele i święta – godz. 8:00, 11:00 i 16:00
Dni powszednie – godz. 8:00
Godzinki: godz. 7:30
Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej: przed pierwszą Mszą św.
Zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej: godz. 19:00
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Stały konfesjonał: od poniedziałku do soboty w godz. 9:30-12:30 oraz
14:30-17:30; w niedzielę przed każdą Mszą św. i w czasie Mszy św.
Odpusty i uroczystości
Znalezienie Krzyża Świętego
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia
św. Antoniego – 13 czerwca
Podwyższenia Krzyża Świętego – sobota i niedziela po 14 września
św. Franciszka z Asyżu – 4 października
SANKTUARIA W OKOLICY:
 SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ JACKOWEJ W PRZEMYŚLU



SANKTUA-

RIUM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PRZEMYŚL
(OO. FRANCISZKANIE KONWENTUALNI)  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ RUDECKIEJ KRÓLOWEJ BIESZCZADZKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH – JASIENIU.
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Adres i kontakt:
Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej
Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego
Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych
37–743 Kalwaria Pacławska 40, tel. +48 16 671 95 44
E-mail: sanktuarium@kalwariapaclawska.pl www.kalwaria.franciszkanie.pl

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Pasyjno-Maryjne

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej
uważane jest za drugie po Jasnej Górze miejsce pielgrzymkowe w Polsce oraz jedno z najważniejszych ośrodków
kultu religijnego w Europie. W ciągu roku „Polską Jerozolimę”, jak często nazywana jest Kalwaria Zebrzydowska
odwiedza około 2 mln pątników. O randze kalwaryjskiego sanktuarium decydują przede wszystkim rozwijany od
ponad czterech wieków kult Męki Pańskiej i kult obrazu
Matki Bożej Kalwaryjskiej, kilkusetletnia tradycja zarówno nabożeństw kalwaryjskich i Misterium Męki Pańskiej,
związki sanktuarium ze św. Janem Pawłem II, bogaty program duszpasterski, walory religijne, kulturowe, historyczne i architektoniczne ośrodka oraz wpisanie 1 grudnia
1999 r. zespołu klasztorno-kościelnego i parku pielgrzymkowego na listę światowego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego UNESCO.
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n Położenie
Kalwaria Zebrzydowska miasto na Pogórzu Wielickim, nad rzeką
Cedron, u stóp góry Żar, 30 km na południowy-zachód od centrum
Krakowa.
n Rys historyczny

sanktuarium

Początki sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej sięgają 1600 r., kiedy
wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzy85
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dowski, mieszkający w swym zamku w Lanckoronie, postanawia na
pobliskiej górze Żarek (obecnie góra Ukrzyżowania) wybudować kaplicę Krzyża Świętego. Miała ona być odwzorowaniem kaplicy Golgoty w Jerozolimie. Kaplica została poświęcona 4 października 1601 r.
przez nuncjusza papieskiego Klaudiusza Rangoniego w towarzystwie
biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego, duchowieństwa
i szlachty. W tym też dniu fundator postanawia wybudować kaplice
Grobu Chrystusa i klasztor dla bernardynów, mających nad obiema
kaplicami sprawować opiekę. Akt fundacyjny pod budowę klasztoru bernardynów został sporządzony przez Zebrzydowskiego w dniu 1
grudnia 1602 r., a zatwierdzony w 1603 r. przez biskupa krakowskiego
Bernarda Maciejowskiego i króla Zygmunta III.
Istotnym, być może nawet najważniejszym momentem w dalszych
dziejach Kalwarii był przełom 1604 i 1605 r. kiedy Mikołaj Zebrzydowski zetknął się z książką Chrystiana Adrichomiusa (Christian
Kruik van Adrichem; 1533–1585) opisującą Ziemię Świętą i samą
Jerozolimę w czasach Chrystusa. Zawarte w tym dziele dokładne
odległości pomiędzy poszczególnymi stacjami, a przede wszystkim zachęta do odtwarzania Drogi Pojmania i Drogi Krzyżowej
w jakimkolwiek miejscu, ostatecznie zainspirowały wojewodę do
wybudowania w swoich posiadłościach kalwarii.
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Koncepcję budowy, a przede wszystkim finansowe pokrycie kosztów stawiania kolejnych kaplic Męki Pańskiej w całości przypisuje się
Zebrzydowskiemu. Głównym projektantem i wykonawcą zamierzeń
wojewody był flamandzki architekt Paweł Baudarth. Do śmierci wo-
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Pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Kalwarii odprawiono
w dzień Podwyższenia Krzyża Św. w 1608 r. Wiadomość o nim, a także o kolejnych „nabożeństwach jerozolimskich” szybko rozeszła się
po Polsce. Już w 1609 r. w nabożeństwie odprawianym w święto
Znalezienia Krzyża Św. uczestniczyło 6 tys. wiernych, zaś w odpuście Podwyższenia Krzyża Św. 8 tys. Pielgrzymi przybywali ze Lwowa, Lublina, Warszawy, Śląska, Moraw, a nawet Litwy, Prus, Podola
i Wołynia. Najbardziej liczną grupą, w trakcie pierwszych odpustów
była licząca 2 tys. pątników kompania górników z Wieliczki i Bochni. Do 1632 r., „Polską Jerozolimę” odwiedziło ponad 15 biskupów,
wielu senatorów i przedstawicieli szlachty.
Jeszcze większy rozgłos sanktuarium nastąpił po roku 1641 r., kiedy Stanisław Paszkowski, właściciel sąsiedniej Kopytówki przekazał
bernardynom cudowny obraz Matki Bożej, na
którym 3 maja 1641 r. widziano płynące z oczu
Maryi krwawe łzy. Kult obrazu rozwinął się bardzo szybko, tak że już w połowie XVIII w. odpust Wniebowzięcia NMP gromadził więcej
pielgrzymów niż odpust wielkotygodniowy.
Już w połowie XVII w. Kalwaria Zebrzydowska należała do najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na ziemiach polskich.
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Ruch pielgrzymkowy został zahamowany po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy władze austriackie wprowadziły restrykcje. Ranga ośrodka ponownie wzrosła w drugiej poł. XIX w. Złożyły się na
to następujące czynniki: autonomia Galicji, trudności w pielgrzymowaniu do położonej na terenie zaboru rosyjskiego Częstochowy, doprowadzenie linii kolejowej łączącej Kalwarię z Krakowem
i Trzebinią, a przede wszystkim bogaty program duszpasterski realizowany w sanktuarium przez bernardynów.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. zasięg przestrzenny pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej znacznie się powiększył. W okresie międzywojennym do sanktuarium przybywało
w ciągu roku co najmniej około 250 tys. pielgrzymów.
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jewody w 1620 r. wzniesiono 17 kaplic – nie licząc klasztoru i kościoła.
Rozpoczęte dzieło Mikołaja Zebrzydowskiego kontynuował jego syn
Mikołaj, Jan – miecznik koronny, a następnie jego wnuk Michał.
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Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium. Ponowne ożywienie pielgrzymowania do
Kalwarii nastąpiło po zakończeniu okupacji hitlerowskiej, jednak
trwało bardzo krótko, ze względu na ówczesną sytuację polityczną
w kraju. Pomimo antyreligijnej polityki władz państwowych i służb

www.idmjp2.pl
Widok na bazylikę Matki Bożej Anielskiej od wschodu

Wnętrze bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
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Ruch pielgrzymkowy zdecydowanie wzrósł od momentu wyboru
kardynała Karola Wojtyły na papieża i Jego pielgrzymki do sanktuarium w dniu 7 czerwca 1979 r. Szacuje się, że w tym modlitewnym
spotkaniu z Ojcem Świętym uczestniczyło około 800 tys. wiernych.
n Cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej
Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej uważany jest za kopię obrazu Matki Bożej z sanktuarium maryjnego w Myślenicach. Wizerunek o wymiarach 90 x 74 cm, został namalowany przez nieznanego artystę
na płótnie, które zostało naklejone na dębową deskę na polecenie biskupa krakowskiego po podarowaniu obrazu bernardynom.
Obraz przedstawia Matkę Bożą w półpostaci, trzymającą na prawej
ręce Dzieciątko Jezus. Maryja nachyla głowę w kierunku Dzieciątka, a Mały Jezus tuli policzek do twarzy Matki. Szczególnie wymowne jest zapatrzenie Jezusa w Matkę i Maryi w Syna. Maryja lewą rękę
wyciąga w kierunku Jezusa, a On prawą rączką obejmuje Matkę.
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Kult obrazu Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej datuje się na
1641 r. Wizerunek ten, posiadał w swoich dobrach Stanisław Paszkowski właściciel Kopytówki. Obraz zasłynął w całej okolicy, po tym
jak 3 maja 1641 r. z oczu Matki Bożej miały spływać krwawe łzy. Obraz
odniesiono do klasztoru bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej,
a wieść o nadzwyczajnym wydarzeniu
szybko rozniosła się w Galicji. Początkowo biskup krakowski nakazał obraz
umieścić w zakrystii. Nabożeństwo do
Matki Bożej rozwijało się nadal bardzo dynamicznie – wierni doznawali za
wstawiennictwem Kalwaryjskiej Pani
wiele łask i uzdrowień. Bernardyni zwrócili się więc do biskupa krakowskiego
z prośbą o zgodę na umieszczenie łaskami słynącego obrazu w kościele. Tak też
się stało i obraz zawisł najpierw w bocznym ołtarzu, a w 1667 r. został przeniesiony do nowej kaplicy, ufundowanej
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bezpieczeństwa corocznie przybywało do Kalwarii około 200–250
tys. pielgrzymów.
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przez Michała Zebrzydowskiego. Starania o koronację obrazu zostały
powstrzymane w wyniku utraty przez Polskę niepodległości. Dopiero
w drugiej połowie XIX wieku bernardyni ponownie rozpoczęli zabiegi, aby cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej ozdobić papieskimi
koronami. Uroczystego aktu koronacji wizerunku w dniu 15 sierpnia
1887 r. dokonał arcybiskup krakowski Albin Dunajewski. W uroczystościach wzięło udział około 230 tys. wiernych z ziem rozbiorowej
Polski, a także ze Śląska, Czech Słowacji i Węgier.
n Papieska Kalwaria
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej było miejscem szczególnym w życiu Karola Wojtyły. Wielokrotnie pielgrzymował tu, jako mały chłopiec najpierw z ojcem, a potem jako student,
ksiądz i biskup krakowski. Pielgrzymując do Kalwarii Zebrzydowskiej
w dniu 4 czerwca 1978 r. ks. kard. Karol Wojtyła tak
mówił o modlitwie w tym świętym miejscu: „Jednakże najczęściej przybywałem tutaj sam, tak żeby
nikt nie wiedział, nawet kustosz klasztoru. Kalwaria ma to do siebie, że się można łatwo ukryć. Więc
przychodziłem sam i wędrowałem po dróżkach
Pana Jezusa i Jego Matki, rozpamiętywałem Ich
najświętsze tajemnice. To jest zupełnie przedziwna
rzecz – te dróżki... (…).
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Po wyborze na Stolicę Piotrową, Jan Paweł
II dwukrotnie podczas swoich podróży apostolskich do Polski odwiedził sanktuarium
Pomnik św. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej. W trakcie pierwszej
pielgrzymki – 7 czerwca 1979 r., Ojciec Święty
nadał kościołowi Matki Bożej Anielskiej tytuł bazyliki mniejszej. Podczas III Pielgrzymki do Ojczyzny, 10 czerwca 1987 r. Ojciec Św. Jan Paweł II
modlił się przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej na krakowskich Błoniach i ofiarował Matce
Bożej złotą różę. Podczas drugiej wizyty w sanktuarium kalwaryjskim, w dniu 19 sierpnia 2002 r.
Papież przewodniczył uroczystościom związanym z jubileuszem 400-lecia sanktuarium oraz
zawierzył Matce Bożej Kalwaryjskiej losy KościoKaplica pierwszego upadku ła, Polski i swoją osobę. Jan Paweł II podarował
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Warto również podkreślić, że następca Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej, papież Benedykt XVI, pielgrzymując do miejsc związanych
z Papieżem-Polakiem, nawiedził w dniu 27 maja 2006 r. sanktuarium
kalwaryjskie. Benedykt XVI modlił się przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej i ofiarował sanktuarium srebrny różaniec. Podczas spotkania z pielgrzymami przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej,
w krótkim przemówieniu po raz pierwszy wyraził pragnienie szybkiego wyniesienia na ołtarze wówczas Sługi Bożego Jana Pawła II.
n Dróżki Pana Jezusa i Matki Bożej
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W skład zespołu sanktuaryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej wchodzi bazylika Matki Bożej Anielskiej, klasztor oo. bernardynów oraz
40 kaplic kalwaryjskich zbudowanych pomiędzy górą Żarek (Golgota), a Górą Lanckorońską (Góra Oliwna).
Specyfiką sanktuarium są trzy rodzaje nabożeństw „dróżkowych”:
Dróżki Pana Jezusa, Matki Bożej i za zmarłych. Nabożeństwo pasyjne
składa się z Drogi Pojmania (pielgrzymi nawiedzają kolejne kaplice
Męki Pańskiej, rozpoczynając od kaplicy „Pożegnanie z Apostołami”,
a skończywszy na „Świętych Schodach”) oraz z właściwej Drogi Krzyżowej, która rozpoczyna się
przy „Ratuszu Piłata”.
Od drugiej połowy XVII w.
odprawiane są w sanktuarium Misteria Męki Pańskiej,
w których uczestniczy każdego roku ponad 100 tys.
pątników. Misteria należą do
najstarszych tego typu przedstawień religijnych w Europie. Ratusz Piłata i Święte Schody
91
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także swemu umiłowanemu sanktuarium złoty krzyż z masy perłowej wykonany specjalnie na tę okazję. Prezent został dołączony
do poprzednich darów papieskich przechowywanych w sanktuarium kalwaryjskim: monstrancji i świecy paschalnej (przekazanych
w 1979 r.), złotej róży papieskiej (z 1987 r.) i różańca perłowego (z 1997 r.). Ze względu na więzi jakie łączyły św. Jana Pawła II
z sanktuarium, Kalwaria Zebrzydowska nazywana jest bardzo często Kalwarią Papieską.
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Nabożeństwo to początkowo gromadziło setki wiernych, jednak na
skutek rozbiorów Polski liczba pielgrzymów uczestniczących w nim
znacznie zmalała. Ponownie Misteria kalwaryjskie rozwinęły się po
1947 r., głównie za sprawą o. Augustyna Chadama, który rozszerzył je
i unowocześnił. Od tego momentu
nabożeństwo to nabrało ogromnego rozgłosu w całej Polsce. Obecnie
Misterium Męki Pańskiej rozpoczyna
się w Niedzielę Palmową „Wjazdem
Pana Jezusa do Jerozolimy”, a kończy w Wielki Piątek drogą krzyżową
na Golgotę. Warto też zaznaczyć, że
Kalwaria Zebrzydowska należy do
międzynarodowego stowarzyszenia
Europassion, skupiającego organizatorów 70 europejskich ośrodków
realizujących przedstawienia Męki
Pańskiej.
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Kościół Ukrzyżowania

Kaplica św. Weroniki

Adres i kontakt:
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
ul. Bernardyńska 46
34–130 Kalwaria Zebrzydowska
Telefon: +48 33 876 63 04
Email: info@kalwaria.eu
www.kalwaria.eu
Opieka duszpasterska w sanktuarium – Zakon Braci Mniejszych (oo.
bernardyni)
Kustosz sanktuarium – o. Konrad Cholewa OFM
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie; powiat wadowicki; gmina miejsko-wiejska Kalwaria Zebrzydowska
Przynależność kościelna
Archidiecezja krakowska; dekanat: Kalwaria; parafia pw. św. Józefa
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°51’36.35”N
19°40’19.68”E
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Msze święte
Niedziela oraz święta nakazane dni świąteczne (6 stycznia, 3 maja,
2 sierpnia i 13 czerwca): godz. 6:00 (Msza św. Wieczysta), 7:00, 9:00
(w intencji Ojca Świętego), 11:0 (Suma w intencji żyjących i zmarłych
dobrodziejów sanktuarium), 13:00, 15:00, 17:00 i 19:00
Dni powszednie: 6:00 (Msza św. Wieczysta), 7:00 (w kościele III Upadku Jezusa od Niedzieli Bożego Miłosierdzia do I Niedzieli Adwentu), 8:00, 9:00 (w intencji Ojca Świętego), 12:00, 17:00 i o godz. 19:00
(w każdą sobotę w roku z formularza Mszy św. niedzielnej oraz codziennie w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października)
Msze św. i nabożeństwa
W pierwsze piątki miesiąca w kościele III Upadku – adoracja Najświętszego Sakramentu w godz.: 15:00–24:00; Msze św.: godz. 18:00
i 24:00
W pierwsze piątki miesiąca w Bazylice – Msze św. i nabożeństwo do
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7:00 i 19:00, w okresie zimowym o godz. 7:00 i 17:00
W pierwsze soboty miesiąca – Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi: godz. 17:00
We wtorki – Msza św. i nabożeństwo w Kaplicy św. Antoniego: godz. 7:00
W soboty – Godzinki o NMP: godz. 6:40; Msza św. wotywna o NMP Kalwaryjskiej o godz. 17:00, po niej Nabożeństwo AVE
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Porządek dnia w sanktuarium:
Odsłonięcie Cudownego Obrazu: godz. 6:00
Msza św. wieczysta: o godz. 6:00 przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej
Msza św. w intencji Ojca Świętego: o godz. 9:00
Modlitwa różańcowa i Apel Maryjny: godz. 20:30 (w październiku –
przed Mszą św. wieczorną – tj. o godz. 18:30), w sezonie zimowym
o godz. 16:30
Nowenna do Matki Bożej Kalwaryjskiej: w środy po Mszy św. wieczornej
Zasłonięcie Cudownego Obrazu: po Apelu Maryjnym lub po ostatniej Mszy św.
Spowiedź święta w godzinach: 6:00–20:00, w sezonie zimowym:
6:00–18:00
Wystawienie Najśw. Sakramentu w Kaplicy Niepokalanego Poczęcia:
o godz. 6:30 i całodzienna adoracja: do godz. 17:00
SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ INWAŁDZKIEJ W INWAŁDZIE
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ OPIEKUNKI I KRÓLOWEJ RODZIN
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ MYŚLENICKIEJ W MYŚLENICACH  SANKTUARIUM BŁ. ANIELI SALAWY
W SIEPRAWIU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WADOWICACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
W WADOWICACH  SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W WADOWICACH.
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Wirtualne zwiedzanie

www.idmjp2.pl

P R Z E W O D N I K

Leśne sanktuarium Matki Królowej
Krynickich Zdrojów – Uzdrowienia Chorych

KRYNICA-ZDRÓJ
Jedna z legend mówi, że w dawnych czasach, w borze nad doliną Kryniczanki wytrysnęło źródło, które odkryła uboga pasterka
szukająca zbłąkanej owieczki. Odtąd przybywają tu mieszkańcy
i pasterze, zabierając uzdrawiającą wodę. Przy tym źródle rycerz
z pobliskiego zamku w Muszynie zakochał się w pięknej pasterce.
Wezwany jednak przez króla wyruszył, aby bronić kraju przed nawałnicą tatarską. Mijały kolejne lata, a rycerz nie wracał do ukochanej dziewczyny. Pasterka ślubowała swe życie Matce Bożej
i rozpoczęła życie pustelnicze. Pewnej jednak nocy usłyszała głos
swojego ukochanego rycerza, którego śmiertelnie zraniło zwierzę.
Pasterka odnajduje rycerza i z ufnością woła: „Matko Najświętsza
ratuj go!”. W tej chwili w błękitnej jasności zstępuje z niebios Najświętsza Maryja Panna i wskazując na źródło mówi: „Umyj tą wodą
rany rycerza, a żyć będzie”. I tak się stało... Odtąd sława cudownego zdroju i miejsce objawień Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
w Krynicy rozszerza się po okolicznym regionie. Jak podaje dalej
legenda – zdroje łask, jakie otrzymywali w tym miejscu mieszkańcy i nabożeństwo do Najświętszej Panienki, nie spodobały się szatanowi. Postanowił on zniszczyć źródło zrzucając na nie ogromną
skałę. Kiedy zbliżał się do źródła, kur zapiał... , a diabelski kamień
do dziś można oglądać w drodze na szczyt Jaworzyny.
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n Położenie
Krynica-Zdrój – miasto w Beskidzie Sądeckim, w dolinie potoku Kryniczanka, około 30 km na południowy-wschód od Nowego Sącza.
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n Rys historyczny kultu Matki Bożej Łaskawej

– Królowej Zdrojów Krynickich
w Krynicy-Zdroju

Początki kultu Matki Bożej Łaskawej – Królowej Zdrojów Krynickich
sięgają drugiej połowy XIX w. Z inicjatywą postawienia figury Najświętszej Maryi Panny na szczycie wzgórza krynickiego parku, wystąpili w 1865 r. trzej kuracjusze: Kazimierz Kaszewski (1825–1910)
– tłumacz, dramaturg, publicysta i krytyk literacki, Karol Jurkiewicz
(1822–1908), przyrodnik, mineralog, geolog, profesor Szkoły Głównej i dziekan Uniwersytetu Warszawskiego oraz Józef Konstanty
Rosé (1826–1893) – profesor patologii i terapii szczegółowej Szkoły Głównej Warszawskiej. Projekt figury wykonał znakomity polski malarz Artur Grottger (1837–1867), który przebywał również
wówczas na kuracjach w Krynicy. Statua została wykonana z wapienia pińczowskiego, w zakładzie kamieniarskim Edwarda Stehlika w Krakowie. Fundusze na wykonanie rzeźby zebrano podczas
składek wśród kuracjuszy w Krynicy. Figurę postawiono na Górze
Parkowej „po nad zdrojami, jakby błogosławiąc i sam dar Boży i
tych, którzy go tutaj używają” (M. Zieleniewski 1867). Uroczystość
poświęcenia figury odbyła się w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 1866 r., a przewodniczył jej ks.
biskup Ludwik Łętowski, przebywający w Krynicy na kuracji.
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Od momentu postawienia figury, wokół wizerunku Matki Bożej Łaskawej zaczęli licznie gromadzić się kuracjusze. W krótkim okresie figurę
zaczęto nazywać łaskami słynącą, a Matkę Bożą
w tym wizerunku „Królową Krynickich Zdrojów”. W okresie letnim, z kościoła parafialnego
wychodzą do leśnego sanktuarium procesje,
a pod figurą odbywają się nabożeństwa dziękczynno-błagalne. W 1950 sanktuarium zostało
rozbudowane o nowe podmurowanie wykonane z tatrzańskiego granitu i betonowy podest ze schodkami. Poniżej figury znajduje się
tablica poświęcona św. Janowi Pawłowi II, który jako biskup krakowski wielokrotnie w latach
Tablica poświęcona 1953–1961 kończył w Krynicy górskie wycieczśw. Janowi Pawłowi II ki i modlił się przy figurze Matki Bożej Łaskawej.
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Bogusław Skotarek
Przynależność administracyjna
Woj. małopolskie; powiat nowosądecki; gmina miejsko-wiejska Krynica Zdrój
Przynależność kościelna:
Diecezja tarnowska; Dekanat Krynica-Zdrój; Parafia pw.
Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°25’0.48”N
20°57’34.78”E
Msze św. i nabożeństwa w Leśnym Sanktuarium Matki
Królowej Krynickich Zdrojów – Uzdrowienia Chorych
Przy figurze Matki Bożej Uzdrowienia Chorych odbywają się comiesięczne nabożeństwa w każdą I sobotę miesiąca (cały rok): czas letni – o godz. 20:30; czas zimowy
– o godz. 19:30
Raz w roku, w ostatnią niedzielę maja o godz. 17:00 wyrusza z kościoła uroczysta procesja do figury Matki Bożej, a następnie jest tam odprawiana Msza św. w intencji
wszystkich pielgrzymów.
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Msze św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju
Niedziele i święta: godz. 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 11:45,
15:00 i 19:00
Dni powszednie: godz. 6:30, 7:00, 9:00, 10:00, 17:00 (czas
zimowy), 19.00 (czas letni)
SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ČIRČU  SANKTUARIUM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA GÓRZE ZVIR
(LITMANOWA)  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W GABOLTOVIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TYLICKIEJ – OPIEKUNKI RODZIN I UZDROWIENIE
CHORYCH W TYLICZU.
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Adres i kontakt:
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju
ul. Kościelna 2
33–380 Krynica-Zdrój
Tel. +48 18 471 50 05
E-mail: krynica_zdroj@diecezja.tarnow.pl
www.wnmpkrynica.pl/miejsca-kultu/lesne-sanktuarium/
www.krynica_wnmp-wiz.diecezja.tarnow.pl/#adres

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej

LIMANOWA
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej jest jednym z najbardziej znanych maryjnych ośrodków pielgrzymkowych nie tylko w diecezji tarnowskiej, ale także
w Karpatach Polskich. Od połowy XVIII w. otoczona jest
w nim wielkim kultem cudowna figura Matki Boskiej Bolesnej. Dekret potwierdzający istnienie sanktuarium Matki
Bożej w Limanowej podpisał w dniu 2 lutego 2003 r., biskup tarnowski Wiktor Skworc.
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n Położenie

Limanowa – miasto w Beskidzie Wyspowym, w Paśmie Łososińskim, około 25 km na północny-zachód od Nowego Sącza.
n Rys historyczny sanktuarium
Według miejscowych przekazów, cudowna figura Matki Boskiej Bolesnej została przyniesiona z Węgier na Ziemię Limanowską przez
pobożnego wędrowca. Pielgrzym uratował figurę przed profanacją
z rąk kalwinistów. Rzeźbę umieszczono na przydrożnej lipie we wsi
Mordarka. W tym miejscu stopniowo i dynamicznie rozwijał się kult
Matki Bożej Bolesnej. W 1668 r. biskup krakowski Mikołaj Oborski
konsekrował w Mordarce kaplicę, w której umieszczono gotycką
Pietę. W kolejnych latach rozpoczął się spór o miejsce, w którym
powinna znajdować się figura. W 1745 r. ks. Sebastian Liśkiewicz
przeniósł Pietę do kościoła parafialnego w Limanowej. Nie zgodził
się z tym właściciel dworu w Mordarce, który w nocy wykradł figurę
z kościoła. Spór o figurę rozstrzygał archidiakon kolegiaty i dziekan
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Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ołtarz Matki Bożej Różańcowej

sądecki Józef Jordan. Ostatecznie w 1753 r. łaskami słynąca figura Matki Bożej Bolesnej została przeniesiona uroczyście do świątyni
w Limanowej.
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Podczas wielkiego pożaru miasta, który wybuchł 14 marca 1769 r. limanowski kościół
spłonął. Z płomieni udało się uratować cudowną figurę Matki Bożej Bolesnej. Na miejscu
pogorzeliska, w latach 1776–1791 parafianie
Ołtarz główny w sanktuarium wybudowali nową świątynię, którą poświęcił
w 1825 r. biskup tyniecki Tomasz Ziegler.
W dniu 3 maja 1911 r. poświęcono kamień węgielny pod budowę nowego, murowanego,
trójnawowego kościoła. Inicjatorem budowy
świątyni był ówczesny proboszcz ks. Kazimierz
Łazarski. Projekt wykonał Zdzisław Mączeński, który umiejętnie ubogacił w nim elementy swojskie, zaczerpnięte w polskiej tradycji.
Świątynia została zbudowana jako podziękoAmbona
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W ołtarzu głównym świątyni znajduje się największy skarb sanktuarium – cudowna figura limanowskiej Piety. Do cennych zabytków
kościoła należą także: drewniana późnogotycka chrzcielnica, którą udało się wraz z figurą uratować z pożaru, ołtarze boczne, wykonane w latach 1920–1930 (Matki Bożej Różańcowej, Najświętszego
Serca Pana Jezusa, św. Józefa, Relikwii
Świętych i Błogosławionych), kaplica św.
Antoniego, złocona ambona, witraże oraz
stacje drogi krzyżowej.
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wanie Matce Bożej za otrzymane łaski. Konsekracji kościoła dokonał biskup tarnowski Leon Wałęga w 1921 r.

W dniu 3 maja 1991 r. papież Jan Paweł specjalnym breve podniósł kościół sanktuaryjny
w Limanowej do godności bazyliki mniejszej
wraz ze wszystkimi prawami i przywilejami
liturgicznymi jej przysługującymi.
W trakcie uroczystości 100-lecia kościoła,
które odbyły się 28 października 2018 r., biskup tarnowski Andrzej Jeż przewodniczył
instalacji Kapituły Kolegiackiej pw. Matki
Pomnik św. Jana Pawła II przed bazyliką
Bożej Bolesnej w Limanowej.
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Na schodach przed głównym wejściem do
bazyliki mieszkańcy Limanowej postawili
pomnik papieża Jana Pawła II, jako wyraz
wdzięczności za koronację cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej. Autorem pomnika jest Czesław Dźwigaj.
W skład zespołu sanktuaryjnego wchodzą także: muzeum sanktuaryjne, sala misteriów, dom pielgrzyma, carillon – zespół 19
dzwonów o różnych rozmiarach, wygrywających melodie religijne, Gradusy – Święte Schody z wbudowanymi kamieniami z Drogi
Krzyżowej w Jerozolimie, Mała Kalwaria ze stacjami Drogi Krzyżowej oraz stacje Matki Bożej Bolesnej pomiędzy którymi w gablotach umieszczono wizerunki Matki Bożej czczone w sanktuariach
maryjnych świata.
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n Cudowna figura Matki Boskiej Bolesnej
Cudowna figura Matki Boskiej Bolesnej w sanktuarium w Limanowej
przedstawia Najświętszą Maryję Pannę, siedzącą na ławce i trzymającą na kolanach umarłe ciało Jezusa Chrystusa. Figura została wykonana przez
nieznanego artystę, z jednolitego pnia
lipy, a jej wysokość wynosi 90 cm. Według badań prof. Józefa Dutkiewicza, figura powstała w XIV wieku w śląskiej
szkole rzeźbiarskiej.
W dniu 11 września 1966 r., ówczesny metropolita krakowski, ks. arcybiskup Karol Wojtyła nałożył na cudowną figurę
Matki Boskiej Bolesnej i zmarłego Zbawiciela złote, papieskie korony. W uroczystościach koronacyjnych wzięło udział
około 130 tys. wiernych. W dniu 28 maja
1981 r. nieznani sprawcy ukradli papieskie
korony. Rekoronacji wizerunku dokonał
papież Jana Paweł II w dniu 22 czerwca
1983 r. w Krakowie.

www.idmjp2.pl
Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
ul. Jana Pawła II 1
34–600 Limanowa
tel. +48 18 33 720 04
www.bazylika-limanowa.pl

Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. dr Wiesław Piotrowski
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiat limanowski, gmina Limanowa
Przynależność kościelna
Diecezja tarnowska; dekanat: Limanowa; Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Limanowej
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°42’23.34”N
20°25’14.10”E
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Msze święte
Niedziele i święta: godz. 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00,
13:30, 16:00 i 19:00 (20:00 w czerwcu, lipcu i sierpniu);
Nieszpory o godz. 15:30
Dni powszednie: 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 7:00, 11:00 i 18:00
Nabożeństwa
Różaniec: codziennie po Mszy św. o godz. 11:00 oraz
o godz. 17:30
W każdą środę – Nowenna do Matki Boskiej Bolesnej
W każdy piątek – Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie Bolesnej z błogosławieństwem i modlitwą
o uzdrowienie, godz. 8:00
Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu: codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt
Koronka do Matki Boskiej Bolesnej oraz Droga Siedmiu
Boleści NMP
W każdą pierwszą sobotę miesiąca – od maja do października – uroczyste nabożeństwo Różańca Fatimskiego z procesją ze światłem na Rynek Limanowski; początek o godz.
20:00 (19:00)
Niedziela po 22 września – procesja do Kaplicy Łaski –
godz. 15:30
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Uroczystości odpustowe
Piątek przed Niedzielą Palmową (dawne święto Matki Bożej Bolesnej)
Najbliższa niedziela 22 czerwca – pamiątka rekoronacji
cudownej Piety; uroczystości odpustowe poprzedza całonocne czuwanie młodzieży
15-22 września – Wielki Odpust Maryjny – w rocznicę koronacji cudownej Piety. Centralną uroczystość, która przypada w niedzielę poprzedza całonocne czuwanie
modlitewne
Pierwsza niedziela października – Odpust Różańcowy
z procesją do pięciu ołtarzy

SANKTUARIA W OKOLICY:
 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W DOBREJ  SANKTUARIUM PANA JEZUSA FRASOBLIWEGO
W JAWORZNEJ  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W NOWYM SĄCZU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W NOWYM SĄCZU  SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W PASIERBCU.
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Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Podhala

LUDŹMIERZ
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu jest jednym z najważniejszych maryjnych ośrodków
pielgrzymkowych w archidiecezji krakowskiej. To duchowa stolica Podhala – duchowa stolica górali. Od wieków
przybywają tu wierni z Podhala i z najdalszych zakątków
Polski, a także Słowacji i Węgier, aby przed cudowną figurą Gaździny Podhala szukać pocieszenia i prosić Maryję
o Jej opiekę. W sercach górali, Ludźmierz zajmuje miejsce
wyjątkowe również ze względu na więzi, jakie łączyły ich
sanktuarium ze św. Janem
Pawłem II. To tu bowiem biskup Karol Wojtyła w trakcie
uroczystości koronacyjnych
figury Królowej Podhala,
otrzymał symboliczny znak
Widok na bazylikę Wniebowzięzapowiadający przyszłe po- cia NMP w Ludźmierzu
wołanie na następcę św. Piotra. W dniu 7 czerwca 1997 r.
Jan Paweł nawiedził ludźmierskie sanktuarium i przed cudowną figurą Gaździny Podhala odmówił różaniec.
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n Położenie
Ludźmierz jest najstarszą wsią na Podhalu, położoną w Kotlinie
Nowotarskiej, około 70 km na południe od Krakowa i 4 km na południowy-zachód od centrum Nowego Targu.
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n Historia sanktuarium
Historia sanktuarium w Ludźmierzu sięga 1234 roku, kiedy to Teodor
Gryfita, wojewoda krakowski, otrzymał od księcia krakowskiego Henryka Brodatego przywilej prowadzenia akcji kolonizacyjnej na Podhalu
– nad rzekami Biały i Czarny Dunajec, Lepietnica, Rogoźnik oraz w okolicach Szczyrzyca. W 1234 roku, po uzyskaniu stosownego zezwolenia i błogosławieństwa od biskupa krakowskiego Wisława, rozpoczęto
w Ludźmierzu wznoszenie modrzewiowego kościoła. Działalność duszpasterską i misyjną na tym terenie powierzono cystersom,
których Teodor Gryfita sprowadził z Jędrzejowa (rodowej fundacji Gryfitów). Wkrótce
po wykończeniu kościoła, obok świątyni stanął niewielki klasztor cystersów wraz z budynkami gospodarczymi. Ze względu jednak
na surowy klimat, powodzie oraz częste naKoronacja figury Ludźmierskiej Pani pady zbójeckie i najazdy Tatarów, w 1245
(fot. Archiwum sanktuarium roku zakonnicy przenieśli się do Szczyrzyca.
w Ludźmierzu)
Do 1824 roku funkcję duszpasterską sprawowali specjalnie delegowani zakonnicy, przekazując ją pod zarząd
diecezji tarnowskiej, a następnie w 1881 roku diecezji krakowskiej.

www.idmjp2.pl

Z cystersami należy także wiązać początki kultu Matki Bożej w Ludźmierzu. Kult łaskami słynącej figury Matki Bożej Ludźmierskiej rozwijał się na Podhalu stopniowo, począwszy od średniowiecza.
Na przestrzeni wieków wokół figury Matki Bożej Ludźmierskiej powstało szereg legend, starających się wyjaśnić początki kultu. Jedna z legend
opowiada o kupcach jadących na Węgry, którym ukazała się postać
Matki Bożej. Na miejscu objawienia wzniesiono kościół i umieszczono statuę Matki Boskiej. Druga legenda głosi jakoby węgierski kupiec,
handlujący winem, jechał na jarmark do Nowego Targu. Na ludźmierskich bagnach i torfowiskach zaskoczyła go noc. Kiedy zaczął się modlić, wzywając Boga na pomoc, ujrzał otuloną w złocisty obłok postać
uśmiechniętej Pani. Zachęcała go do podjęcia jeszcze jednej próby wydostania się z grzęzawiska. Wtem konie niespodziewanie nabrały sił
i kupiec wyprowadził wóz na trakt. Jechał, prowadzony przez świetlistą
postać, która przywiodła go przed kościół w Ludźmierzu. Zrozumiał, że
jest to Matka Boża. Kiedy chciał uklęknąć i podziękować, zjawa zniknęła, a w miejscu gdzie klęczał, zaczęło bić źródełko. Kupiec złożył śluby, że
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Wyraźny rozwój kultu Matki Bożej w łaskami słynącym wizerunku
Gaździny Podhala nastąpił w XVII i XVIII wieku, czego potwierdzeniem są wpisy w wizytacjach biskupich i dziekańskich. W 1776 r.
władze diecezji doceniając stale rosnący ruch
pielgrzymkowy do sanktuarium, zgodziły się, aby
cudowna figura Matki Bożej Ludźmierskiej została umieszczona w ołtarzu głównym. W 1795 r.
specjalnie dla figury wzniesiono rokokowy ołtarz.
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przyniesie do kościoła figurkę podobną do Tej, którą spotkał. Złożone
śluby widać spodobały się Bogu, bo miejsce to zaczęło słynąć łaskami.

W latach 1869–77 na miejscu starego, rozebranego kościoła wzniesiono obecną neogotycką,
murowaną świątynię, którą konsekrował w dniu
15 sierpnia 1890 roku biskup krakowski, kardy- Fundacja kościoła i klasztoru
cystersów w Ludźmierzu” –
nał Albin Dunajewski.
fresk w prezbiterium

Wielowiekowy kult cudownej figury Matki Bożej
Ludźmierskiej i znaczenie sanktuarium w historii
Kościoła katolickiego na Podhalu i w archidiecezji krakowskiej zostało wyróżnione aktem Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów Świętych
z dnia 22 lutego 2001 r., w którym kościół sanktuaryjny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Ludźmierzu został podniesiony do rangi
bazyliki mniejszej. Uroczyste nabożeństwo ogłoszenia tego tytułu odbyło się 18 maja 2001 r.

www.idmjp2.pl

W trakcie odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 2017 r., ks. Arcybiskup Marek
Jędraszewski poświęcił kaplicę dedykowaną
św. Janowi Pawłowi II, która znajduje się pod ołtarzem papieskim.

„Zesłanie Ducha Świętego” malowidło w sanktuarium

n Koronacja figury Matki Bożej

Królowej Podhala

W 1934 r. proboszcz ludźmierski, ks. Józef Sty- „Św. Jan Paweł II w sanktuarylski rozpoczął starania o koronację figury. Nie- rium w Ludźmierzu” – malowidstety wybuch II wojny światowej powstrzymał ło w prezbiterium sanktuarium
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ten projekt. Ponowne starania o koronację podjął kolejny proboszcz w Ludźmierzu, ks. Leonard Harędziński. Zostały one uwieńczone w dniu 15 sierpnia 1963 roku. Papieskie korony na cudowną
figurę Królowej Podhala nałożyli ks. kardynał Stefan Wyszyński
oraz ks. biskup Karol Wojtyła. Na zakończenie uroczystości koronacyjnych, czterech biskupów dźwignęło feretron z figurą Matki Bożej Ludźmierskiej, aby
procesyjnie wnieść ukoronowany wizerunek
do kościoła. W momencie podniesienia feretronu, figura przechyliła się, a z ręki Gaździny Podhala wypadło berło, które pochwycił
ks. biskup Karol Wojtyła wykazując się wyjątkowym refleksem. To niezwykłe zdarzenie
(zarejestrowane na amatorskim filmie) skomentował wówczas ks. Prymas Tysiąclecia,
zwracając się do biskupa Wojtyły słowami:
„No Karol, Matka Boża przekazuje Ci władzę”.
Kilka miesięcy później (13 stycznia 1964 r.)
ks. biskup Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem
metropolitą krakowskim, a 15 lat
Ołtarz główny w sanktuarium
w Ludźmierzu później został wybrany następcą św. Piotra.
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n Św. Jan Paweł II – ludźmierski pielgrzym
Św. Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu dwukrotnie „spotkał”
się z cudowną figurą Gaździny Podhala. Podczas I pielgrzymki do
Polski i odprawionej przez Papieża Mszy św. na lotnisku w Nowym
Targu w dniu 8 czerwca 1979 r., na ołtarzu znajdowała się figura Matki Bożej Ludźmierskiej. W homilii wygłoszonej wówczas do kilkuset tysięcy
pielgrzymów – głównie górali, Jan Paweł II powiedział: „Matka Boska jest zawsze podobna do ludzi
ze swego domu. Kiedy teraz patrzyłem w Meksyku na Matkę Boską z Guadalupe, Matkę Boską Indian, przychodziła mi na myśl najbardziej Matka
Boska Ludźmierska, bo to taka prawdziwa Gaździna Podhalańska ...”.
Drugie spotkanie św. Jana Pawła II z Matką Bożą
Ludźmierską miało miejsce 7 czerwca 1997 r.
Wówczas to Papież-Polak nawiedził ludźmier108

Pomnik „Modlitwa Jana
Pawła II” w Ogrodzie
Różańcowym

Warto wspomnieć, że podczas II pielgrzymki do Ojczyzny, w dniu
23 czerwca 1983 r. na krakowskich Błoniach Jan Paweł II poświęcił nowe korony dla Matki Bożej Ludźmierskiej (korony nałożone
na figurę podczas koronacji w 1963 r. zostały skradzione w marcu
1983 r.). Rekoronacji cudownej figury Gaździny Podhala dokonał
kardynał Franciszek Macharski 15 sierpnia 1983 r.
W 40. rocznicę koronacji cudownej figury Gaździny Podhala Jan
Paweł II ofiarował sanktuarium piuskę, która została umieszczona
w ołtarzu przy wizerunku. Warto podkreślić, że kopia figury Gaździny Podhala znajdowała się przez cały okres pontyfikatu św. Jana
Pawła II w jego prywatnych pokojach. W dniu kanonizacji Jana
Pawła II przez papieża Franciszka – 27 kwietnia 2014 r. – na berło Matki Bożej Ludźmierskiej został nałożony pierścień z relikwiami
świętego Papieża-Polaka.
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n Cudowna figura Matki Bożej Ludźmierskiej
Najnowsze badania wykazały, że figura Matki Bożej
Ludźmierskiej Królowej Podhala została wykonana około 1400 roku. Pozłacana rzeźba liczy 125 cm
wysokości i przedstawia Matkę Bożą, która w prawej dłoni trzyma berło, zaś na lewej ręce Dzieciątko
Jezus. Twarz Gaździny Podhala jest pełna wdzięku
i lekko uśmiechnięta. Rzeźba zaliczana jest przez historyków sztuki do typu tzw. „Pięknych Madonn”
z tzw. szkoły sądeckiej lub spisko-sądeckiej. Nieznany artysta wyrzeźbił figurę w drewnie lipowym.
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skie sanktuarium i przed cudowną figurą Gaździny Podhala odmówił różaniec. Ojciec Święty otrzymał wówczas w darze replikę berła
Matki Bożej Królowej Ludźmierskiej, którym pobłogosławił rzeszę
200 tys. wiernych zgromadzonych w Ogrodzie Różańcowym. Na zakończenie spotkania Jan Paweł II powiedział: „Z podziwem patrzę
na to sanktuarium, które tak rozrosło się i wypiękniało. Jest to znak
waszego oddania i ofiarności. Jest to wasz dar dla Maryi, ale i dla
pielgrzymów, którzy tu przybywają. Trzeba, aby dziś Papież – ludźmierski pielgrzym – podziękował wam w imieniu ich wszystkich za tę
gościnność. Bóg wam zapłać! Z całego serca wam błogosławię. Pani
Ludźmierska, Gaździno Podhala, módl się za nami!”
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n Ogród Różańcowy
Do kościoła w Ludźmierzu przylega obszerny Ogród Różańcowy.
Pięknie zaprojektowany i utrzymany przypomina o pobycie św.
Jana Pawła II na Podhalu i w sanktuarium ludźmierskim w 1997
roku, a także o jego nauce, o znaczeniu modlitwy różańcowej. To
miejsce modlitwy, z 20 kaplicami góralskimi przedstawiającymi tajemnice różańca świętego ufundowali Podhalanie z USA i Kanady, pielgrzymi, kapłani oraz parafianie. W centralnej części ogrodu
znajduje się naturalnej wielkości rzeźba przedstawiająca klęczącą
postać św. Jana Pawła II trzymającego w rękach różaniec.
„Zdrowaś bądź Maryjo, Gaździno Podhala” – Pieśń wieczorna do
Matki Bożej Ludźmierskiej
„Zdrowaś bądź, Maryjo, Gaździno Podhala!
Niech Cię całej ziemi stworzenie wychwala.
Za Twoją opiekę, której doświadczały wszystkie Twoje dzieci
w trudach przez dzień cały.
Niech nas w mrokach nocy Twoja moc spowija
– prosimy serdecznie, Ludźmierska Maryjo!

www.idmjp2.pl
Adres:
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala
ul. Jana Pawła II 124
34–471 Ludźmierz
www.mbludzm.pl
E-mail: kancelaria@mbludzm.pl

Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – Ks. Jerzy Filek
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiat nowotarski, gmina Nowy Targ
Przynależność kościelna:
Archidiecezja krakowska; dekanat: Nowy Targ; parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne): 49°27’54.33”N , 19°58’58.22”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte:
Niedziele i święta – godz. 7:00, 9:00, 11:00, 17:00 (w okresie
obowiązywania czasu zimowego), 18:00 (w okresie obowiązywania czasu letniego)
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Nabożeństwa
Różaniec w intencjach Ojczyzny, Ojca Świętego, kapłanów,
sióstr pracujących w sanktuarium – w każdą niedzielę około
godz. 10:15 oraz w dniu powszednie o godz. 16:15
Anioł Pański – codziennie o godz. 12:00
Nabożeństwa Fatimskie – Pierwsza sobota miesiąca (msza
św. wieczorna i czuwanie do Apelu Jasnogórskiego)
Nieszpory i Adoracja Najświętszego Sakramentu – w każdą
niedzielę o godz. 16:30 (w okresie obowiązywania czasu zimowego), 17:30 (w okresie obowiązywania czasu letniego)
Odpusty i uroczystości:
Siedem papieskich odpustów zupełnych nadanych dla sanktuarium dekretem Stolicy Apostolskiej w 1890 r.:
2 lutego – święto Matki Bożej Gromnicznej
25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
31 maja – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny: błogosławienie berłem Matki Bożej małych dzieci i matek w stanie błogosławionym
16 lipca – święto Matki Bożej Szkaplerznej: przyjęcie do Św.
Szkaplerza,
15 sierpnia – Odpust główny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny:
Wigilia (14 sierpnia): o godz. 20:00 – Msza św., 21:00 – Apel
Jasnogórski, 22:00 – Różaniec, 23:00 – Konkurs Poezji Religijnej, 24:00 – Msza św. – Pasterka Maryjna
15 sierpnia: godz. 6:30 – Godzinki, Msze św.: 7:00, 9:00 (przy
ołtarzu polowym), 11:30 suma odpustowa przy ołtarzu polowym i o godz. 18:00
Pierwsza niedziela września – Dożynki Podhalańskie, Matki
Bożej Żytosiewnej – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

www.idmjp2.pl

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W ZAKOPANEM
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W ZAKOPANEM-KRZEPTÓWKACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ OBJAWIAJĄCEJ CUDOWNY MEDALIK W ZAKOPANEM-OLCZY
 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ JAWORZYŃSKIEJ – KRÓLOWEJ TATR NA WIKTORÓWKACH.
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Dni powszednie – godz. 7:00, 12:00 i 17:00 (w okresie obowiązywania czasu zimowego), 18:00 (w okresie obowiązywania
czasu letniego)

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej

MYŚLENICE
„Myślenice to jest punkt bardzo ruchliwy. Nie tylko przychodzą tutaj ludzie z okolicy ale przejeżdżają tędy ludzie z całej Polski, wszyscy ciągną ku górom,
ku Beskidom, ku Tatrom. (…). Matka
Boża wybrała sobie to miejsce z myślą
o wszystkich i będzie tutaj na nich czekać (…) ażeby się z nimi (…) spotkać.
(…) malarz, na którego dzieło tutaj patrzymy, chciał wyrazić macierzyństwo.
Jest w tym obrazie (…) zapatrzenie
Matki w Dziecko i zapatrzenie Dziecka w Matkę. W tym zapatrzeniu Matki w Dziecko (….) jest jakieś przeżycie
ludzkiej tajemnicy, (…) wielkości macierzyństwa”.

www.idmjp2.pl

Fragment przemówienia ks. kard. Karola Wojtyły wygłoszonego
podczas koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Myślenickiej;
Myślenice, 24 sierpnia 1969 r.

n Położenie
Myślenice – miasto na Pogórzu Wielickim, nad Rabą i jej lewym dopływem Bysinką, 30 km na południe od centrum Krakowa.
n Rys historyczny sanktuarium
Wizerunek Myślenickiej Eleusy, czczonej dziś jako Pani Myślenicka, według legendy został namalowany we Włoszech w XVI wie113
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ku. Obraz miał należeć do papieża Sykstusa
V, który przekazał wizerunek wnuczce siostry,
ksieni klasztoru w Wenecji. Ta zaś miała podarować obraz księciu Jerzemu Zbaraskiemu
(1574–1631), który umieścił go w swoim krakowskim domu.
Najnowsze badania podają jednak inne źródło pochodzenia Obrazu. W świetle dociekań
naukowych, wizerunek Matki Bożej Czułej
powstał w XVII wieku i jest dziełem malarza
nie związanego z polskim kręgiem artystycznym. Cechy stylistyczne, kolorystyka, technika wykonania wskazują na środowisko
manierystów praskich dworu cesarza Rudolfa II Habsburga. Ten uznany ośrodek kultury
europejskiej znajdował się na trasie podróży,
wspomnianego, księcia Jerzego Zbaraskiego
(Piela, 2011).

Obraz „Koronacja cudownego
obrazu Matki Bożej Myślenickiej”
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Kiedy w latach 20. XVII wieku w Krakowie wybuchła zaraza, rajcy miejscy nakazali – zgodnie ze stosowanymi w takich sytuacjach
zasadami – wynieść wszystkie zapowietrzone
przedmioty i sprzęty z domu księcia i je spalić. Wśród tych przedmiotów znalazł się także obraz Matki Bożej. Wizerunek Matki Bożej
uchronił przed zniszczeniem urzędnik Mar- Obraz „Emaus” – pamiątka Koncin Grabysza, przenosząc go do swojego gresu Eucharystycznego w 1987 r.
domu w podkrakowskich Łagiewnikach. Po
kilku latach, rodzina Grabyszów przywiozła
Obraz do domu w Górnej Wsi koło Myślenic.
W pierwszych dniach maja 1633 roku doszło
do niezwykłych wydarzeń – Marcin Grabysza, tracący wzrok, odzyskał zdrowie. Jak zapisał Ojciec Sadok Barącz zapisał ponadto:
„Począł ten obraz odmieniać raz białą, drugi
raz czerwoną, rumianą jak najśliczniejszy różany kwiat, lub obłoczystą pokazując twarz
Koronacja obrazu Matki Bożej
zwłaszcza, kiedy się przed nim modlono, jak Myślenickiej (fot. Archiwum sankto widziały niewiasty. Dnia 1. maja w niedzielę
tuarium)
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Kaplica cudownego obrazu Matki Bożej Myślenickiej

www.idmjp2.pl
Wnętrze sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej

1633. Roku, przed nieszporami ukazał się pot na twarzy Matki Najśw. i co dzień aż do 7 maja obficie po kilka razy płynął. Gdy się ta
wiadomość rozeszła, lud tłumem począł cisnąć do domu Grabyszy. Wielu doznało cudu w sobie. Z processyą przeniesiono obraz
do kościoła, gdzie w skrzyni zamknięty aż do inkwizycyi duchownej”. Podobnie, jak w przypadku innych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce, w których wierni zaobserwowali nadzwyczajne
wydarzenia wokół wizerunku Matki Bożej lub Pańskiego, tak również w Myślenicach powołano specjalną komisję, której zadaniem
było przeprowadzenie procesu super miraculis et gratis, zgodnie
z wymogami Soboru Trydenckiego. W dniu 24 maja 1633 r. przybył do Myślenic, ks. Erazm Kretkowski – wikariusz generalny i ofi-
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cjał diecezji krakowskiej z kilkoma teologami w celu zbadania
wydarzeń i relacji świadków. Już 2 lipca 1633 roku „z wielkim nabożeństwem przy iluminacyach, armat biciu, sam obraz do kościoła wprowadził”.
Od tego momentu kult cudownego wizerunku bardzo się rozwinął,
a do Myślenic zaczęli przybywać pątnicy z odległych miejsc Rzeczypospolitej. Tylko w latach 1633–1642, ks. Wojciech Ofiarowicz,
spisał i wydał drukiem opis 1428 łask i cudów otrzymanych w sanktuarium. W 1646 r. cudowny wizerunek przeniesiono do barokowej
kaplicy, którą ufundował kanclerz krakowski Stanisław Koniecpolski jako wotum za uzdrowienie syna Aleksandra. Podczas najazdu
wojsk szwedzkich w październiku 1658 r. kościół w Myślenicach został spalony i zburzony. Cudowny obraz Pani Myślenickiej udało się
ocalić.
Rozwój sanktuarium trwał do początków XVIII w., jednak w kolejnych dziesięcioleciach uległ znacznemu osłabieniu. Kryzys
ośrodka przyniosły utrata przez Polskę niepodległości – konfiskata cennych wotów dokonana przez władze austriackie, a przede
wszystkim stale rosnąca ranga sanktuarium pasyjno-maryjnego
w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwłaszcza po koronacji w 1887 r. obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej (kopii wizerunku myślenickiego).
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Cudowny Obraz Matki Bożej w Myślenicach został wymieniony
w dziele Wilhelma Gumppenberga pt. „Atlas Marianus, quo sanctae
Dei genitricis Mariae imaginum miraculosarum origines duodecim
historiarum centuriis explicantur” (1672 r.), w którym wymieniono
1200 najbardziej czczonych wizerunków Matki Bożej na świecie.
Sanktuarium w Myślenicach zostało także wymienione w pracy Piotra Hiacynta Pruszcza pt. Morze Łaski Bożey, które Pan Bóg
w Koronie Polskiej, po różnych mieyscach przy obrazach Chrystusa
Pana i Matki Jego wylewa (Kraków, 1662). Dzieło to uznawane jest
za najstarszy informator o cudownych wizerunkach i miejscach
kultu Polsce w XVII w. Autor opisał w nim ponad 80 ośrodków pielgrzymkowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Już w latach 30. XX wieku metropolita krakowski, książę Adam Stefan kard. Sapieha rozpoczął starania o koronację koronami papieskimi cudownego Obrazu Matki Bożej Myślenickiej. Niestety
zabiegi te powstrzymał wybuch II wojny światowej. Starania o ko116
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Kaplica cudownego obrazu Matki Bożej Myślenickiej

Krucyfiks w przedsionku kościoła

lenia mieszkańców Myślenic oraz Kościoła krakowskiego wobec
Matki Bożej czczonej w cudownym wizerunku Matki Bożej Myślenickiej. W 1983 roku, doszło do włamania i kradzieży koron z Cudownego Obrazu. Nowe korony zostały poświęcone przez papieża
Jana Pawła II podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach w dniu
22 czerwca 1983 r. Rekoronacji obrazu dokonał w Myślenicach kardynał Franciszek Macharski w święto Narodzenia NMP, 8 września
1983 roku. W dniu 24 sierpnia 2018 r. – w 49. rocznicę koronacji
Cudownego Obrazu Pani Myślenickiej, Metropolita Krakowski,
ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski odprawił uroczystą Mszą św.
i zainaugurował Jubileusz 50-lecia Koronacji. Na czas trwania Roku
Jubileuszowego (do 24 sierpnia 2019 r.), Penitacjaria Apostolska
dekretem z dnia 24 września 2018 r. udzieliła pielgrzymom nawiedzającym Sanktuarium Pani Myślenickiej odpustu zupełnego pod
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ronację wizerunku za zgodą Stolicy Świętej kontynuował ks. kard.
Karol Wojtyła od lat 60. XX wieku. Kardynał Wojtyła często przyjeżdżał do Myślenic na zaproszenie ówczesnego proboszcza ks. prałata Józefa Bylicy, z którym bardzo się przyjaźnił. Ówczesny
metropolita krakowski ilekroć odwiedzał Myślenice, zawsze pierwsze kroki kierował do kościoła, aby pomodlić się przed Obrazem
Pani Myślenickiej. Przyszły papież, zatrzymywał się także często
w sanktuarium w drodze do Zakopanego. Starania o koronację zostały uwieńczone w dniu 24 sierpnia 1969 r. Złote, papieskie korony na skronie Matki Bożej i Dzieciątka Jezus nałożył ks. kard. Karol
Wojtyła w obecności kilkunastu biskupów z Polski i 50-tysięcznej
rzeszy pielgrzymów. Koronacja była wyrazem wdzięczności poko-
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zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
n Cudowny Obraz Matki Bożej Myślenickiej
Obraz Matki Bożej Myślenickiej został namalowany na desce o wymiarach 93 x 133 cm. Pani Myślenicka to Eleusa, typ ikonograficzny przedstawiający Matkę Bożą
trzymającą w ramionach Jezusa,
który obejmując Jej szyję, przytula się do policzka. Szczególnie wymowne jest zapatrzenie Jezusa
w Matkę i Maryi w Syna. Prawe oko
Madonny niemal styka się z lewym
okiem Dzieciątka Jezus. Maryja
lewą rękę wyciąga w kierunku Jezusa, a On prawą rączką obejmuje włosy Matki. Jest to wizerunek
Matki czułej, serdecznej, kochającej, wyrażającej także boleść nad
przyszłą męką Syna.
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n Witaj obrono w złym nieszczęścia razie

* Cna w Myślenickim Marya obrazie

Witaj obrono w złym nieszczęścia razie * Cna w Myślenickim Marya
obrazie * Witaj pociecho, witaj pociecho, wszelakiej potrzebie * Nabożnem sercem, nabożnem sercem, wzywamy Ciebie.
Opatrzność Boska dziwnie to sprawiła * Że Cię mieć w naszym kraju pozwoliła * Aż z Wenecyi, aż z Wenecyi przyniosła w te kraje * Gdzie
morze łask Twych, gdzie morze łask Twych, nigdy nie ustaje.
Najwyższy Pasterz Syxtus świata głowa * Gdy Cię za wielki skarb u siebie chowa * Pannie zakonnej, pannie zakonnej wnuczce leguje *
Swym testamentem, swym testamentem za skarb zapisuje.
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Po tym za prośbą Grabyszy Marcina * Myślenickiego wtenczas mieszczanina * Podczas powietrza, podczas powietrza ledwie co mu dany
* Zaraz wsławiony, zaraz wsławiony cudami uznany.
U tego Kalwin od błędów odchodzi * Widząc że wszystkim powietrze
nie szkodzi * Przy Twym obrazie, przy Twym obrazie Matko łaskawości * Ten błędy rzuca, ten błędy rzuca, innych grzechów złości.
Znać dają poty, któreś wylewała * Ilekroć razy żeś promowowała *
Prośby proszących, prośby proszących usilnie do Syna * Jak pilność
Twoja, jak pilność Twoja, za nami przyczyna.
Piasku i kropel morskich przewyższają * Liczby Twej łaski i cuda Twe
znają * Wszyscy pokornie, wszyscy pokornie tu się udający * W niebezpieczeństwach, w niebezpieczeństwach różnych zostający.
Tysiące liczysz, którzy o pogrzebie * Już już myśleli, wzięli życie z Ciebie * Zbolałych głowach, zbolałych głowach, oczach, rękach, nogach
* Zdrowi odeszli, zdrowi odeszli, wielbiąc Cię w swych progach.
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Wisła, Dunajec, Raba, inne wody * W których tonęli bez szwanku
i szkody * Zdrowi wybrnęli, zdrowi wybrnęli, szumem swoim głoszą *
Po całym świecie , po całym świecie, cuda Twe roznoszą.
Z ognia pożary gasisz, łaski morze * Marya, za co dać nigdy nie może
* Dość dziękczynienia, dość dziękczynienia Myślenic miasteczko * Że
bronisz Matko, że bronisz Matk, dziatek Twych gniazdeczko.
Więc wielbimy Cię z Synem w tym obrazie * Nie opuszczaj nas Panno
we złym razie * Wszakżeś jest Matką, wszakżeś jest Matką życia i pociechy * Nie dajże marnie, nie dajże marnie, ginąć nam za grzechy.
Pod cieniem skrzydeł Twojej łaskawości * Upałów Syna Twego surowości * Niechaj nieznamy, niechaj nieznamy, lecz za nasze winy *
Błagaj Go zawsze, błagaj Go zawsze, obroń Twoje syny.
Wiem, że uczyni wszystko Syn dla Ciebie * Więc w każdej Matko myśl
o nas potrzebie * Zamysły nasze, zamysły nasze, wszystkie do opieki
* I siebie samych i siebie samych, oddajem na wieki. Amen.
Źródło: Barącz S., Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce,
Nakładem autora, Lwów 1891, s. 187–189.
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Książe Zbarawski kasztelan krakowski * Przywiózł ten klejnot na ten
czas do Polski * Od zakonnicy, od zakonnicy dany z Wenecyi * Dla
osobliwszej, dla osobliwszej, Polsce protekcyi.
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Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach
ul. Królowej Jadwigi 5
32-400 Myślenice
Tel.: +48 12 272 12 37
E-mail: sanktuarium@myslenice.pl
www.sanktuarium.myslenice.pl
Opieka duszpasterska w sanktuarium – księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Zdzisław Balon
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiat myślenicki, gmina Myślenice
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Przynależność kościelna:
Archidiecezja krakowska; dekanat: Myślenice; parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne):
49°50’3.03”N
19°56’11.42”E
Msze święte:
W niedziele i uroczystości wolne od pracy:
w Sanktuarium: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 18:00
w kościele św. Jakuba na Stradomiu: 7:30, 10:00, 14:15
w kaplicy szpitalnej: 6:00, 7:15, 16:00
Dni powszednie
w Sanktuarium: 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 18:00
w Adwencie: 6:15, 7:00, 7:30, 8:00, 18:00
I piątek m-ca: 6:30, 7:30, 8:00, 16:00, 18:00
w kaplicy szpitalnej: we wtorki i soboty 6:15, w pozostałe dni 19:00
Środa Popielcowa; Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych – Dzień Zaduszny 2.11.:
w Sanktuarium: 6:30, 8:00, 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00
w kościele św. Jakuba: 14:15
w kaplicy cmentarnej na Polance: 16:30 (Dzień Zaduszny 2.11.)
w kaplicy szpitalnej: 6:00, 7:15, 16:00
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Spowiedź
w dni powszednie: w godz. 6:00–8:30, 17:00–18:30
w niedzielę: podczas Mszy Św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Kaplica Cudownego Obrazu: poniedziałek – sobota
o godz. 8:30–18:00, niedziela o godz. 15:00–17:30
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: piątki Wielkiego Postu o godz. 16:00
(dzieci), 17:30 (dorośli), 19:00 (młodzież);
niedziele Wielkiego Postu po Mszy Św. o godz. 14:00
Gorzkie Żale: niedziele Wielkiego Postu o godz. 17:00
Nabożeństwo fatimskie: (maj-październik) godz. 18:00
Msza Św., 19:00 różaniec, 20:00 Msza Św. z procesją Cudownego Obrazu, 21:00 czuwanie młodzieży w kaplicy
Nabożeństwo różańcowe: październik godz. 17:15, w niedzielę godz. 17:30;
w ciągu roku w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 8:00,
w niedzielę po Mszy Św. o 11:00; w listopadzie 17:30
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu
NMP: Pierwsza sobota miesiąca po Mszy Św. o godz. 8:00
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP: codziennie
o godz. 6:00, w Adwencie o godz. 5:45
Nieszpory: niedziela o godz. 17:30
Godzina Miłosierdzia: codziennie o godz. 15:00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa
o godz. 18:00
Prośby i podziękowania do Pani Myślenickiej: sobota
o godz. 18:00, następnie Msza Św. w tych intencjach
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SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GDOWSKIEJ W GDOWIE  SANKTUARIUM MACIERZYŃSTWA NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY W DZIEKANOWICACH  SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ SZCZYRZYCKIEJ W SZCZYRZYCU  SANKTUARIUM BŁ. ANIELI SALAWY W SIEPRAWIU.
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Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej
2.02.; NMP Matki Kościoła – drugi dzień Zielonych Świąt;
Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła 29.06.; Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8.12.:
w Sanktuarium: 6:30, 8:00, 9:00, 16:30, 18:00
w kościele św. Jakuba: 14:15
w kaplicy szpitalnej jak w dni powszednie

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

NOWY SĄCZ
Nowy Sącz słynie z dwóch sanktuariów. Pierwsze z nich to
sanktuarium Przemienienia Pańskiego w bazylice św. Małgorzaty z Cudownym Wizerunkiem Chrystusa z kręgu Veraicon. Drugie to sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani
Ziemi Sądeckiej w jezuickim kościele pw. Świętego Ducha.
Cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu jest zaliczany do najpiękniejszych wizerunków maryjnych w Polsce. Od
XVI wieku do sanktuarium pielgrzymują mieszkańcy Sądecczyzny,
aby tu dziękować za otrzymane łaski i prosić Maryję o wstawiennictwo u swego Syna. Jezuicki kościół pw. Ducha Świętego w Nowym
Sączu nazywany jest także „konfesjonałem Sądecczyzny”. Przybywają tu bowiem mieszkańcy miasta oraz regionu, aby „wyspowiadać
się u Matki Pocieszenia”. Każdego dnia rano i wieczorem w konfesjonałach dyżurują księża jezuici – służą wiernym jako szafarze sakramentu pokuty i pojednania, ale także radą w sprawach duchowych.
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n Położenie
Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu, położone w Kotlinie Sądeckiej, w widłach rzek Dunajca i Kamienicy, około 75 km na południowy-wschód od Krakowa.
n Historia sanktuarium
Historia sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu sięga czasów Władysława Jagiełły, który w roku 1409 i 1410 przebywał
w mieście, przygotowując się do wojny z Krzyżakami. Jak zapisał
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Jan Długosz w Liber beneficiorium, na dworze Jagiełły przebywał
wówczas, jako spowiednik i kaznodzieja norbertański Jan z Pragi.
On to „usilnie i pobożne prośby” kierował do króla, aby ten ufundował w Nowym Sączu klasztor Kanoników Regularnych Zakonu
Premonstratensów (norbertanów) z kościołem pod wezwaniem
Ducha Świętego. Jagiełło przychylił się do prośby zakonnika i dekretem podpisanym w Kaliszu w 1409 r. ufundował klasztor norber-
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Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa

Rzeźba Ukrzyżowanego Chrystusa
w ołtarzu Świętego Krzyża

tanów i gotycki kościół pw. Ducha Świętego. Pierwszym opatem
nowo powstałego opactwa został Jan z Pragi. Zakonnicy objęli
również opieką istniejący w mieście szpital.
Pierwsza wzmianka o obrazie Matki Bożej Pocieszenia w kościele
Świętego Ducha, zapisana w aktach miejskich Nowego Sącza, pochodzi z 1489 r. Dotyczy ona jednak obrazu wcześniejszego, który
został zniszczony. O obecnym wizerunku dowiadujemy się po raz
pierwszy z opisu ogromnego pożaru miasta, jaki wybuchł w czerwcu 1611 r. Wówczas to ze świątyni zdołano wynieść dwa obrazy: św.
Anny i Matki Bożej Pocieszenia.
Opiece Matki Bożej Pocieszenia przypisuje się ocalenie opactwa
podczas pożarów miasta w latach 1636, 1712, 1753, 1769. Do roz124

W drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku opatem klasztoru był Jan z Zakliczyna Jordan. I to zapewne jego rodzinne związki
z Zofią Jordanówną – fundatorką obrazu Matki Bożej Pocieszenia,
zadecydowały, że wizerunek znalazł się w opactwie nowosądeckim. W 1611 r. podczas pożaru kościół częściowo spłonął. Świątynię odbudowano w stylu renesansowym.
Po pierwszym rozbiorze Polski kult Pani Ziemi Sądeckiej został zahamowany, bowiem na mocy ustawy podpisanej przez cesarza Austrii
Józefa II w 1784 r. opactwo norbertanów w Nowym Sączu zostało
skasowane. Wyposażenie, wota i inne kosztowności sanktuarium
zostały skonfiskowane na rzecz Skarbu Państwa, kościół zamieniono
na magazyn wojskowy, zaś łaskami słynący obraz zabito deskami.
Ponowne ożywienie kultu nastąpiło dopiero po 1831 r., kiedy spustoszony klasztor ponorbertański i kościół objęli jezuici. Zakonnicy
odnowili kościół i zbudowali nowy ołtarz dla cudownego obrazu
Pani Sądeckiej. Rozbudowali także klasztor o kolegium, w którym
mieściło się studium teologii (od 1832 r.), a od 1848 r. także studium filozofii dla kleryków jezuickich. Jezuici wprowadzili także
w Nowym Sączu nową formę pobożności maryjnej – nabożeństwa
majowe, o których po raz pierwszy w 1839 r. wspomina kronikarz
jezuicki: „(...) Nabożeństwo do Matki Bożej, które tu już w miesiącu maju kwitnęło, odprawiano tego roku przy większym udziale,
dlatego że oprócz Litanii Loretańskiej i innych pobożnych pieśni,
które już przedtem zwyczajowo ludność śpiewała przez cały maj
przy zapalonych świecach około obrazu Matki Bożej, dodał ponadto tenże ksiądz różne przykłady i opowiadania dotyczące miłości
ku Matce Bożej, niezwykłych łask dla swoich czcicieli lub sposobu czci, jaką oni ją otaczali, i inne na podobne tematy, które następowały po odśpiewaniu Litanii, z zastosowaniem zmierzającym
do moralnego urobienia słuchaczy”. W 1838 r. jezuici ozdobili obraz
pozłacaną sukienką, ofiarowaną przez miejskiego adwokata.
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Wielkie zasługi w rozwoju kultu do Matki Bożej Pocieszenia przypisuje się o. Karolowi Antoniewiczowi (1807–1852) – wybitemu
kaznodziei, misjonarzowi oraz poecie. Ks. Antoniewicz pracował
125
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woju kultu Matki Bożej w łaskami słynącym obrazie przyczyniło się
w znacznym stopniu erygowane w 1633 r. Bractwo Matki Bożej Pocieszenia, do którego należały głównie cechy miejskie.
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w parafii pw. Ducha Świętego w Nowym Sączu w latach 1842–
1846, co upamiętnia pamiątkowa tablica na murze kościelnym.
Niewykluczone, że w murach jezuickiego kolegium w Nowym Sączu ks. Karol napisał jedną z najbardziej znanych pieśni maryjnych
„Chwalcie łąki umajone”. Ks. Antoniewicz jest autorem także innych znanych na ziemiach polskich pieśni – m.in. „Nie opuszczaj
nas”, „O Maryjo przyjm w ofierze”, „Panie, w ofierze Tobie dzisiaj
składam”.
W dniu 7 maja 1848 r. cesarz Ferdynand I podpisał dekret banicyjny
zmuszający jezuitów do opuszczenia granic Cesarstwa Austriackiego. Zakonnicy opuścili Nowy Sącz na kilka lat. W 1853 r. reskryptem
namiestnika austriackiego Agenora Romualda Gołuchowskiego
przywrócono jezuitom zarząd nad kościołem. W 1895 r. zakonnicy
ponownie otwarli w kolegium studia filozoficzne dla kleryków jezuickich, a w 1922 r. Małe Seminarium dla kandydatów do zakonu.
W trakcie II wojny światowej przy klasztorze funkcjonowało kolegium, w którym potajemnie prowadzono studia filozoficzno-teologiczne. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej, w 1946 r. studia
filozoficzne przeniesiono do Krakowa, a dom zakonny w Nowym
Sącz został rezydencją z Małym Seminarium.

www.idmjp2.pl

Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto także starania o koronację cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. W dniu 19 grudnia 1962 r. Święta Kongregacja Obrzędów wydała dekret, a papież
Jan XXIII podpisał bullę koronacyjną Singulari Studio, w której zezwolił na uroczystą koronację obrazu koronami papieskimi.
W dniu 11 sierpnia 1963 r. aktu koronacji obrazu Sądeckiej Matki
Pocieszenia, dokonał ks. kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski. Uroczystości koronacyjne odbyły się w Zawadzie, ze względu
na brak zgody władz miasta Nowy Sącz. Uczestniczyło w nich około 100 tys. wiernych, w tym także ks. biskup Karol Wojtyła.
W sanktuarium znajduje się wiele bardzo cennych obiektów, m.in.
ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia, barokowa ambona, kaplica św. Anny, kaplica św. Stanisława Kostki w której przechowuje się relikwie patrona młodzieży oraz trzy
boczne ołtarze: Świętego Krzyża z rzeźbą Ukrzyżowanego Chrystusa, Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz św. Andrzeja Boboli
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n Cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia
Obraz Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Sądeckiej został namalowany przez nieznanego artystę, na desce lipowej, temperą na
podkładzie kredowym. Wizerunek powstał w II połowie XVI wieku,
najprawdopodobniej w jednej z pracowni krakowskiej lub nowosądeckiej. Obraz o wymiarach 129 cm x 200 cm
przedstawia siedzącą Najświętszą Maryję Pannę trzymającą na lewym ramieniu
Dzieciątko Jezus. Matka Boża trzyma
w prawej ręce berło królewskie. Szczególną uwagę na obrazie skupia twarz
Matki Bożej – jej wyraziste, pełne miłości oczy, a także odsłonięte prawe
ucho. Najświętsza Panna ubrana jest
w długą, czerwoną suknię z wąskimi
rękawami, przepasaną złotym sznurem poniżej piersi oraz w szafirowy
płaszcz z zieloną podszewką. Głowę
Maryi zdobi złota korona, którą podtrzymują dwaj aniołowie. Dzieciątko
Jezus patrzy z miłości w kierunku Matki. Prawą rękę wyciąga w geście błogosławieństwa, zaś w lewej
trzyma na kolanach dużą kulę zwieńczoną krzyżykiem. Jezus ubrany jest w długą, białą sukienkę ozdobioną stylizowanymi kwiatami
goździków. Artysta namalował postać Jezusa w zaskakujący sposób – Chrystus wygląda bowiem jak dorosły człowiek w miniaturze, a nie jak kilkuletnie dziecko. W prawym dolnym rogu obrazu,
w tarczy na polu czerwonym, znajduje się herb rodu szlacheckiego
Jordanów – trzy myśliwskie trąby oraz litery »ZJDZ« – inicjały Zofii
Jordanówny z Zakliczyna. Na tej podstawie można wysunąć wniosek, że fundatorką obrazu była Zofia Jordanówna, która ofiarowała
obraz do nowosądeckiego opactwa norbertanów w którym opatem był wówczas jej krewny – Jan z Zakliczyna Jordan.
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z jego relikwiami. Na uwagę w świątyni zasługują również dwa obrazy „Chrystus Oświęcimski” (mal. Władysław Florek) oraz „św. Maksymiliana”, zaś na dziedzińcu przed kościołem statua Matki Bożej
z Dzieciątkiem Jezus, krużganek z płaskorzeźbami tajemnic różańcowych i ołtarz polowy z kopią cudownego obrazu Sądeckiej Pani.
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Witraże w sanktuarium: „Św. Ignacy Loyola”, „św. Franciszek Ksawery”, „Prymas Polski,
kard. Stefan Wyszyński i biskup Karol Wojtyła”

www.idmjp2.pl
Adres i kontakt:
Parafia Ducha Świętego
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
ul. Ks. Piotra Skargi 10
33–300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443 71 98
E-mail: nowysacz@jezuici.pl
www.nowysacz.jezuici.pl
Opieka duszpasterska w sanktuarium – Jezuici
Kustosz sanktuarium – o. Józef Polak SJ

Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiat nowosądecki, gmina Nowy Sącz
Przynależność kościelna
Diecezja tarnowska; dekanat: Nowy Sącz; Parafia pw. Ducha Świętego w Nowym Sączu
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°37’35.30”N
20°41’31.72”E
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Msze święte
Niedziele i święta: godz. 5:30, 6:15, 7:30, 9:00, 10:30,
12:00, 16:00 i 18:00
Dni powszednie: godz. 6:00, 7:00, 8:00, 9:00 i 18:00 (sobotnia Msza św. o godz. 18:00 z liturgią niedzielną)
W każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 18:00 Msza św.
dla Rodzin z uczczeniem relikwii św. Jana Pawła II
i św. Joanny Beretty Molli.
Spowiedź św.
Niedziela i święta – kwadrans przed rozpoczęciem Mszy św.
Dni powszednie – w godzinach: 6:00–9:30 i 17:30–18:30
Nabożeństwa
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z uczczeniem relikwii św. Faustyny – poniedziałek, godz. 17:30
Nabożeństwo do Ducha Świętego – wtorek godz. 17:30
Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia i Msza św. w intencji
próśb i podziękowań – środa godz. 17:30
Różaniec – w październiku o godz. 17:30 oraz w ciągu roku
w każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę o godz. 17:30
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu –
pierwszy piątek miesiąca, po Mszy św. o godz. 9:00
W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9:00 Msza św. Żywego Różańca i Apostolstwa Modlitwy oraz nabożeństwo
maryjne.

www.idmjp2.pl

Odpusty i uroczystości
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Matki Bożej Pocieszenia – niedziela po wspomnieniu liturgicznym św. Augustyna (28 sierpnia). Odpust rozpoczyna się w środę o godz. 17:30 od Nowenny do Matki Bożej
Pocieszenia.

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W NOWYM SĄCZU (BAZYLIKA ŚW. MAŁGORZATY)  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W CZARNYM POTOKU
 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ PRZYDONICKIEJ W PRZY
DONICY  SANKTUARIUM PANA JEZUSA FRASOBLIWEGO
NA STRZYGAŃCU (PARAFIA BRZEZNA)  SANKTUARIUM
ŚW. KINGI W STARYM SĄCZU.
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Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

PASIERBIEC
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu jest
jednym z najbardziej znanych maryjnych ośrodków pielgrzymkowych w diecezji tarnowskiej. Od lat 20. XIX wieku
do sanktuarium pielgrzymują rzesze pątników z okolicznych parafii i z odległych regionów Beskidów. Najwięcej
pątników gromadził się tu w święto Matki Bożej Pocieszenia, które obchodzi się w sanktuarium w ostatnią sobotę
sierpnia. W dniu 13 maja 2003 r. biskup tarnowski Wiktor
Skworc podpisał dekret erygujący Sanktuarium Diecezjalne Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu.

www.idmjp2.pl

n Położenie
Pasierbiec – wieś w Beskidzie Wyspowym, u stóp Pasierbieckiej
Góry (768 m) i Kamionnej (801 m), około 30 km na północny-zachód od Nowego Sącza.
n Rys historyczny sanktuarium
Początki sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu wiążą
się z nadzwyczajnym wydarzeniem, jakiego doświadczył Jan Matras – galicyjski chłop z sąsiadującej z Pasierbcem wsi Laskowa.
W 1793 r. Matras służąc w carskiej armii walczył w bitwie pod Rastatt (miasto w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia). Podczas walki został ciężko ranny. Pozostawiony przez
towarzyszy na pobojowisku, unieruchomiony i świadom niechybnej śmierci pod kopytami koni szarżującej konnicy francuskiej, zaczął błagać o ratunek Najświętszą Maryję. W pewnym momencie
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zobaczył jaśniejącą postać Matki Bożej, która osłoniła go swym
płaszczem. Galopujące nad nim konie nie wyrządziły mu żadnej
krzywdy. Kiedy szarża wojsk francuskich minęła, udało mu się doczołgać do kwatery swojego oddziału. Opowiedział o cudownym
ocaleniu współtowarzyszom i powtórzył ślubowanie złożone Matce Bożej na polu bitwy. Matras ślubował, że jeżeli wróci szczęśliwie do domu, wybuduje kaplicę ku czci Najświętszej Panienki. Ślub
złożony Matce Bożej, wypełnił w 1822 r. budując w Pasierbcu kamienną kapliczkę pokrytą gontem i zwieńczoną małą wieżyczką.
W kapliczce umieścił obraz Matki Bożej Pocieszenia, który otrzymał od zespołu artystów w Gorlicach. W dniu 30 sierpnia 1824 r.
ks. Andrzej Danej, dziekan z Tymbarku odprawił pierwszą Mszę św.
odpustową na Pasierbieckiej Górze oraz poświęcił kaplicę i obraz.
Przywilej odpustu i zezwolenie na konsekrację kaplicy udzielił
ks. biskup Grzegorz Tomasz Ziegler, biskup diecezjalny tyniecki.
Odtąd stopniowo rozwijał i rozprzestrzeniał się kult do Matki Bożej Pocieszenia – najpierw wśród mieszkańców Pasierbca i okolicznych parafii, a następnie w Beskidach.
Dalszy rozwój kultu nastąpił po II wojnie światowej, kiedy w1958 r.
powstała w Pasierbcu samodzielna parafia. Pierwszym proboszczem został ks. Władysław Ryś. W 1973 r. kolejny proboszcz Michał Korzeń we współpracy i wsparciu parafian rozpoczął budowę
kościoła – sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Świątynię zbudowano na jednym z pasierbieckich wzniesień, według projektu
krakowskiego architekta inż. Zbigniewa Zjawienia. W bryle kościoła na uwagę zasługują dwie strzeliste nawy, które tworzą jakby dwa namioty i układają się od frontu w kształt litery »M«. Ołtarz
główny zaprojektował krakowski artysta prof. Wincenty Kućma.
W 1982 r. proboszczem parafii został ks. Józef Waśniowski, który
pełnił tą funkcję przez 35 lat – do 2017 r. W tym okresie dzięki szeregom dzieł duszpasterskich, charytatywnych, a także rozbudowy
przestrzeni sanktuaryjnej o nowe miejsca modlitwy, ranga sanktuarium znacznie wzrosła. W dniu 21 maja 1983 r. biskup tarnowski
Jerzy Ablewicz dokonał uroczystej poświęcenia świątyni. Wówczas
także w procesji przeniesiono cudowny obraz do kościoła i umieszczono w ołtarzu głównym. Konsekracji kościoła dokonał biskup
tarnowski Andrzej Jeż w dniu 19 sierpnia 2017 r.

www.idmjp2.pl
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Wokół świątyni sanktuaryjnej, znajdują się stacje Drogi Krzyżowej,
kapliczki Dróżek Maryjnych, plac koronacyjny, ołtarz polowy oraz
dzwonnica.

www.idmjp2.pl
Ołtarz główny w sanktuarium

Wnętrze sanktuarium

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu jest położone przy Beskidzkiej Drodze św. Jakuba – szlaku pielgrzymkowego
prowadzącego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela.
Szlak ten rozpoczyna się w greckokatolickim sanktuarium maryjnym w Litmanowej na Słowacji, skąd prowadzi przez Eliaszówkę
(1024 m n.p.m.), Stary Sącz, Podegrodzie, Limanową, Pasierbiec,
Myślenice, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Szczyrk, Cieszyn do
Ołomuńca w Republice Czeskiej. Całkowita długość szlaku z Litmanowej do Ołomuńca to 526 km, a długość szlaku na terenie Polski
tj. ze szczytu Eliaszówki do Cieszyna wynosi 316 km. Droga poprowadzona została na wybranych odcinkach Małopolskiego Szlaku
Papieskiego, na terenie Czech zaś szlak pokrywa się z fragmentami
Drogi św. Cyryla i Metodego.
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W świątyni na uwagę zasługuje przede wszystkim wspomniany ołtarz główny z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Pocieszenia, a także witraże obrazujące „Cud pod Rastatt”, „Przeniesienie
Cudownego Obrazu”, „Koronację Matki Bożej Pocieszenia”, „Zmartwychwstanie” oraz „Sąd Ostateczny”. Na ścianach świątyni
umieszczono w gablotach liczne wota ofiarowane Matce Bożej
przez pielgrzymów. Podczas konsekracji świątyni biskup Andrzej
Jeż dokonał również w świątyni poświęcenia nowego ołtarza Bożego Miłosierdzia.
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n Cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia
Według najnowszych badań łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia znajdował się w kościele augustianów w Zagórzanach
koło Gorlic. Po kasacie klasztoru w okresie józefinizmu wizerunek
znalazł się w posiadaniu zespołu artystów w Gorlicach. To od nich
nabył obraz Jan Matras, który poprzez
fundację kapliczki na Pasierbieckiej
Górze wypełnił ślub złożony Matce Bożej podczas bitwy pod Rastatt.
Obraz został namalowany farbą olejną na płótnie o wymiarach 72 x 90 cm.
Przedstawia Najświętszą Maryję Pannę
w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia.
Nieznany artysta namalował postać
Maryi w centralnym miejscu obrazu. Niepokalana stoi na kuli ziemskiej
i obiema stopami depcze węża. U Jej
stóp widoczny jest duży półokrąg księżyca, a powyżej za płaszcza rozciąga
się szarfa z napisem „Matko Pocieszna wspomóż nas grzesznych”.
Nad szarfą unoszą się dwa obłoki, na których klęczą dwaj aniołowie trzymający lilię i adorujący Niepokalaną. Matka Boża z rękami złożonymi nad sercem, patrzy skupionym wzrokiem na ziemię.
Nad głową Maryi, w obłokach, na tle jasnego półokręgu widnieje
postać Boga Ojca, który dotyka ramion Niepokalanie Poczętej, jakby posyłał Matkę Chrystusa na ziemię. Z obłoków, w pobliżu głowy Boga Ojca, wynurzają się głowy dwóch aniołów. Maryja ubrana
w złotą suknię królewską i złoty płaszcz, wykończone ozdobną,
ciemną krajką. Uroczystej koronacji na prawie papieskim cudownego obrazu Pani Pasierbieckiej dokonał biskup tarnowski Józef
Życiński w dniu 28 sierpnia 1993 r.
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n Pasierbiecka Droga Krzyżowa

i Grota Ocalenia

Inicjatorem budowy stacji Drogi Krzyżowej jest ks. Józef Waśniowski. Projekt poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej i ich usytuowania w przestrzeni sakralnej sanktuarium wykonał prof. Wincenty
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Uroczystości erygowania Pasierbieckiej Drogi Krzyżowej odbyły
się 26 czerwca 2010 r., a przewodniczył im ks. kard. Joachim Meisner z Kolonii. Podczas Mszy
św., sprawowanej wówczas
w sanktuarium pod przewodnictwem kard. Meisnera
oraz z udziałem ks. biskupa
Wilhelma Schramla, biskupa diecezji Passau poświęcono i wprowadzono do
kościoła św. Józefa kopię
cudownej figury Matki Bożej z Altötting.
Pasierbiecka Droga Krzyżowa rozpoczyna się przy
kościele sanktuaryjnym. Kolejne stacje usytuowano na
ponad 500 metrowym odcinku drogi prowadzącej
na jeden z pasierbieckich
szczytów. Szczególną uwagę modlących się zwracają, w wybranych stacjach
Męki Pańskiej, figury postaci Polaków, którzy zapisali
się w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce i diecezji tarnowskiej: w stacji
V – św. Jan Paweł II, który
niesie krzyż zastępując Szymona z Cyreny, w stacji VI
– bł. ks. Jerzy Popiełuszko – Stacje Pasierbieckiej Drogi Krzyżowej
obok św. Weroniki, w stacji
VII – Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, w stacji VIII – postacie Służebnicy Bożej Stanisławy Leszczyńskiej i Stefanii Łąckiej – więźnia-

www.idmjp2.pl
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Kućma. Ponad dwumetrowe figury zostały odlane z brązu w pracowni Piotra Piszczkiewicza w Podłężu. Budowa stacji Drogi Krzyżowej w sanktuarium trwała 18 lat.
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rek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
w Oświęcimiu, które ratowały dzieci podczas porodów, w stacji IX –
Bł. ks. Roman Sitko (Reaktor Seminarium Duchownego w Tarnowie),
w stacji X – Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński, zaś w stacji XIV
– bł. o. Zbigniew Strzałkowski – męczennik z Peru oraz Sługa Boży
ks. Jan Czuba – męczennik z Kongo. Na szczycie znajduje się Golgota, a nieco poniżej stacja „Złożenie Zmarłego Chrystusa do grobu”.
Cud pod Rastatt
upamiętnia
Grota
Ocalenia, którą zbudowano w miejscu,
gdzie w 1993 r. znajdował się ołtarz koronacyjny przy którym
ukoronowano łaskami słynący wizerunek
Matki Bożej Pasierbieckiej. W centralnej
części groty umieszStacje Pasierbieckiej Drogi Krzyżowej
czono figurę Matki Bożej osłaniającej leżącego rannego Jana Matrasa. Poświęcenia groty
dokonał 9 sierpnia 2001 r. ks. kard. Joachim Meisner.

www.idmjp2.pl
Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Pasierbiec 98
34-651 Limanowa
tel. +48 18 33 76 261
E-mail: poczta@pasierbiec.info
www.pasierbiec.info

Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Bogdan Stelmach
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiat limanowski, gmina Limanowa
Przynależność kościelna
Diecezja tarnowska; dekanat: Ujanowice; Parafia pw. Matki
Bożej Pocieszenia w Pasierbcu
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°45’36.09”N
20°22’40.25”E
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Msze święte
Niedziele i święta: godz. 7:00, 9:00, 11:00, 16:00
Dni powszednie w okresie letnim (od maja do końca września) – godz. 6:30, 11:00 i 18:00
Dni powszednie w okresie zimowym (od 1 października do
końca września) – godz. 6:30 i 17:00 i w każdą sobotę o godz.
11:00
Nabożeństwa
Koronka do Bożego Miłosierdzia – niedziela godz. 15:00
Różaniec: niedziela – przed każdą Mszą św. oraz w każdą sobotę w czasie zimowym o godz. 16:30
Nowenna: w każdą sobotę po Mszy św. wieczornej
Dróżki Maryjne: w każdą sobotę w czasie letnim o godz. 17:00
Odpusty i uroczystości
Penitencjaria Apostolska z polecenia papieża Franciszka
udzieliła dekretem z dnia
6 sierpnia 2016 r. możliwości uzyskania odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami wiernym przybywającym do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, jeśli będą pobożnie uczestniczyć w świętych nabożeństwach liturgicznych
ku czci niebiańskiej Patronki lub przed Jej świętym wizerunkiem przynajmniej przez odpowiedni czas oddadzą się pobożnemu rozmyślaniu, włączając w nie odmówią Modlitwę
Pańską, Wyznanie Wiary i wezwanie Najświętszej Maryi Panny
Pocieszycielki strapionych:
w dniu 1 stycznia, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,
w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego,
w dni związane z uroczystością tytułu (21–28 sierpnia),
12. października – Maryi Matki Kościoła,
8 grudnia – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
w rocznicę poświęcenia sanktuarium (19 sierpnia),
w miejscowe i patronalne dni świąteczne związane z sanktuarium celebrowane według miejscowego zwyczaju,
w dniu, w którym będzie miała miejsce nadzwyczajna pielgrzymka maryjna.
Przy sanktuarium funkcjonuje przez cały rok Dom Pielgrzyma „Pocieszenie” – kilkadziesiąt miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3 i 4-osobowych.

www.idmjp2.pl

SANKTUARIA W OKOLICY:
 SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W DOBREJ

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W LIMANOWEJ 
SANKTUARIUM PANA JEZUSA FRASOBLIWEGO W JAWORZNEJ.
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Sanktuarium Matki Bożej Jackowej

PRZEMYŚL
Przemyśl – dawne miasto królewskie, stolica Ziemi Przemyskiej, nazywane „drugim Watykanem”, ze względu na
liczbę 31 świątyń – w tym 27 świątyń rzymskokatolickich,
2 greckokatolickie i 2 prawosławne. W Przemyślu znajdują się dwie katedry Kościoła katolickiego – rzymskokatolicka Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny oraz bizantyjsko-ukraińska Archikatedra św. Jana Chrzciciela. W mieście znajduje się
największa liczba obiektów zabytkowych w woj. podkarpackim. Pielgrzymi przybywają do Przemyślą, aby nawiedzić
dwa sanktuaria – Matki Bożej Jackowej w archikatedrze
rzymskokatolickiej oraz sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w franciszkańskim kościele pw. św. Marii Magdaleny. Kult Matki Bożej Jackowej
jest w Przemyślu wciąż żywy, a mieszkańcy nazywają figurę „ Panią przemyskiego grodu”.

www.idmjp2.pl

n Rys historyczny sanktuarium
Według Tradycji figura Matki Bożej Jackowej
jest nierozerwalnie związana ze św. Jackiem
Odrowążem. On to, w 1240 r. uciekając z Kijowa przed Tatarami postanowił zabrać z kościoła
Najświętszy Sakrament. Kiedy opuszczał świątynię, miał usłyszeć głos pochodzący z figury
Madonny: „Jacku, Syna zabierasz, a mnie zostawiasz”. Zakonnik próbował się usprawiedliwić
Matce Bożej słowami: „za ciężka jest ta figura,
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nie potrafię jej unieść”. Wówczas ponownie usłyszał głos Najświętszej Maryi: „weź mnie ze sobą, a Syn mój ulży tobie”. Zabrał więc
Jacek figurę i przyniósł do kościoła dominikanów w Przemyślu.
Według inne wersji pobożnej legendy, św. Jacek zawiózł figurkę do
klasztoru we Lwowie, skąd po II wojnie światowej trafiła do klasztoru w Krakowie, gdzie jest przechowywana do dziś. Obecnie trudno
jest rozstrzygnąć, która figura jest tą „Jackową” – czy ta w Krakowie, czy ta w Przemyślu. Niewątpliwie
kult Matki Bożej Jackowej przyjął się
i przez wieki rozwija w Przemyślu.
W dniu 28 lipca 1760 r. biskup przemyski Wacław Sierakowski wydał dekret,
w którym ogłosił figurę Matki Bożej Jackowej jako cudowną. Sześć lat później – 15 sierpnia 1766 r. figura została
koronowana papieskimi koronami
przez Kanclerza Kapituły Katedralnej
biskupa Ignacego Krzyżanowskiego.
Wydarzenia te pięknie opisał dominikanin o. Sadok Barącz: „Rozważając
Ojcowie, że wszystkie łaski i dobrodziejstwa szlachty polskiej spływaNawa główna bazyliki
ły na nich za pośrednictwem Statuy
Jackowej, dnia 4 września 1758 roku
postanowili tę statuę Matki Najświętszej, jako jedynej orędowniczki zakonu, złotemi uwieńczyć koronami.
Jakoż ku temu celowi obrany O. Karol Kopiński najprzód przeprowadził
urzędową uchwałę cudów w kościele
zdziałanych. Na mocy której uchwały
Wacław Hieronim Sierakowski, skrupulatny i surowych obyczajów Biskup
przemyski, jeszcze w tym roku Statuę
Jackową za cudowną uznał i powagą
swoją po kościołach diecezji przemyskiej wszystkim wiernym ogłosić kazał”.
Na uroczystą koronację Matki Bożej
Kaplica Fredrów zwana kaplicą Jackowej władze Przemyśla zbudowaPana Jezusa Ukrzyżowanego ły bramę triumfalną, którą przechodzi-

www.idmjp2.pl

140

Po utracie przez Polskę niepodległości, decyzją cesarza Franciszka Józefa zostały skasowane przemyskie klasztory karmelitów, jezuitów, bonifratrów, dominikanów i dominikanek. Opuszczony
przez dominikanów kościół został decyzją władz miasta rozebrany, a cudowna figura Matki Bożej Jackowej została przeniesiona
do katedry pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Figurę umieszczono na prawym bocznym ołtarzu. Od
tego momentu figura odbiera cześć w katedrze i jest jej największym skarbem. Na przełomie XIX i XX w. w pracowni Ferdynanda
Majerskiego wykonano specjalnie dla figury pseudobarokowy ołtarz, w którym umieszczono statuę.
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Archikatedra jest wspaniałym zabytkiem sztuki. Jest to świątynia trójnawowa, wsparta na sześciu filarach i z zamkniętym prezbiterium. W kościele znajduje się 13 ołtarzy. W kaplicy Fredrów

Figura św. Jacka

Obraz św. Jana z Kęt

Obraz św. Andrzeja Boboli
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li przybyli na uroczystość
pielgrzymi. Bogato ozdobiono wnętrze świątyni.
Z okazji koronacji wybito
też pamiątkowe medale
– jeden z podobizną cudownej statuy i herbem
papieskim, a drugi ze statuą i podobizną św. Jacka. Relikwie św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara
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zwanej kaplicą Pana Jezusa Ukrzyżowanego w ołtarzu głównym znajduje się cudowny gotycki krucyfiks, a na mensie ołtarzowej relikwie św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
przemyskiego w latach 1900-1924 i założyciela Zgromadzenia
Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa (sercanek). Przy barakowym ołtarzu św. Stanisława znajdują się relikwie bł. Jana
Balickiego kapłana.
n Cudowna figura

Matki Bożej Jackowej

Cudowna, późnogotycka, alabastrowa statua figura Matki
Bożej Jackowej przedstawia
Najświętszą Maryję Pannę siedzącą na srebrnym tronie.
Maryja obejmuje prawą ręką
Dzieciątko Jezus, a lewej dłoni trzyma otwartą księgę. Mały
Jezus wpatruje się z wielką miłością w Matkę i prawą dłonią
bawi się paluszkami na prawej
stopie. Matka Boża spogląda
z troską i miłością na Syna.
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Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Jackowej
Parafia Archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Zamkowa 3
37–700 Przemyśl
tel. +48 16 678 27 66
www.katedra-przemysl.pl
E-mail: proboszcz@katedra-przemysl.pl
Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Mieczysław Rusin
Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat przemyski
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Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°46’51.45”N
22°46’5.28”E
Wirtualne zwiedzanie:
Msze święte
Niedziele i święta: godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:30,
18:00
Święta zniesione: godz. 6:30, 7:00, 8:00, 16:00, 18:00
Dni powszednie – godz. 6:30 (od września do czerwca),
7:00, 7:30, 18:00
Pierwszy piątek miesiąca – godz. 6:30, 7:00, 7:30, 16:30, 18:00
Nabożeństwa
Nieszpory – niedziele o godz. 17:30
Nowenna do bł. Jana Balickiego, prezbitera – wtorki
o godz. 17:30
Nowenna do św. Józefa Sebastiana Pelczara i św. Jana
Pawła II – czwartki o godz. 17:30
Zmiana tajemnic różańcowych – pierwsza niedziela miesiąca o godz. 17:00
Nowenna do Matki Bożej Jackowej – środy o godz. 17:30

www.idmjp2.pl
Spowiedź
Codziennie przed i w czasie Mszy Świętych
W pierwsze piątki miesiąca od godz. 16:00

Odpusty i uroczystości
19 stycznia – św. Józefa Sebastiana Pelczara
24 czerwca – Narodzenie św. Jana Chrzciciela
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
24 października – bł. Jana Balickiego, prezbitera
SANKTUARIA W OKOLICY:
 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ CHŁOPICKIEJ W CHŁOPICACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W JAROSŁAWIU (OO. DOMINIKANIE)  SANKTUARIUM MATKI
BOŻEJ „MYŁOSERDIA DWERI” – „BRAMA MIŁOSIERDZIA”
W JAROSŁAWIU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ W JAROSŁAWIU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
POCIESZENIA W JODŁÓWCE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ I ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W KALWARII PACŁAWSKIEJ  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W PRZEMYŚLU.
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Przynależność kościelna
Archidiecezja przemyska; dekanat: Przemyśl I; Parafia Archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Przemyślu

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej

PRZEMYŚL
„Roku 1659, dnia 25. czerwca, podczas rewolucyi w całej koronie, Litwie
i Rusi: obraz Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Panny Maryi z Dzieciątkiem Pana Jezusa, zaczął mienić się
w różne kolory: jasno, czarno i śniado,
wtenczas kaleka czołgający się na szczudłach do zdrowia
przyszedł; innych też wielu w różnych chorobach łask doznało” (ks. A. Fridrich, 1904).
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Dzisiaj, podobnie jak przed wiekami mieszkańcy Przemyśla i okolic modlą się przed cudownym obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w franciszkańskim kościele pw.
św. Marii Magdaleny w Przemyślu, powierzając Matce Bożej swoje problemy i troski. Nadal składają wota jako podziękowanie za otrzymane łaski.
n Historia sanktuarium
Pierwsi franciszkanie przybyli do Przemyśla w 1237 r. Około 1378 r.
biskup przemyski Eryk z Winsen (Henryk Mora) wystawił zakonnikom drewniany kościółek. Kościół ten strawił pożar, podobnie jak
kolejną świątynię, która z kolei nie przetrwała najazdu Tatarów.
W 1754 r. o. Grzegorz Ostrowski – gwardian klasztoru rozpoczął
budowę obecnej świątyni. Kościół konsekrował biskup przemyski
Wacław Sierakowski w dniu 26 maja 1774 r.
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Pierwsze wzmianki dotyczące kultu obrazu i cudownych wydarzeń
zapisano na kartach kronik klasztornych już w XVII w. Do rozwoju
kultu przyczyniło się w znacznym stopniu Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP, które od 1673 r. wpisywało członków do swojej
księgi. Należeli do niego członkowie znanych w tej części Rzeczypospolitej rodów: Drohojewskich, Fredrów, Lipskich, Ossolińskich
i Stadnickich.
W dniu 30 października 1760 r. komisja duchowna pod przewodnictwem administratora diecezji przemyskiej ks. M. A. Ślizowskiego ogłosiła cudowność obrazu. Wydarzenie to i fakt rozpoczęcia
budowy nowej świątyni wpłynęło na podjęcie starań o uroczystą
koronację. Wielkie zasługi w tej inicjatywie przypisuje się Sebastianowi z Morska Morskiemu, cudownie ocalałemu ze śmiertelnej
choroby dzięki opiece Matce Bożej Przemyskiej. W 1762 r. papież
Klemens XIII wyraził zgodę na koronację wizerunku, na którą jednak mieszkańcy Przemyśla musieli czekać jeszcze piętnaście lat.
W dniu 1 września 1777 r. łaskami słynący obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – Pani Przemyskiej przeniesiono w uroczystej
procesji do nowej świątyni wraz z relikwiami św. Wincentego męczennika i patrona miasta. 7 września przybyła do sanktuarium
z Jarosławia uroczysta procesja ze złotymi koronami, w której wzięło udział 10 tys. wiernych. Następnego dnia – 8 września 1777 r.,
na błoniach za miastem, gdzie obecnie znajduje się dworzec kolejowy, ostatni biskup diecezji bakowskiej Dominik Piotr Karwosiecki OFMConv. w obecności tysięcy wiernych włożył na obraz złote
watykańskie korony. Niestety rozbiory Polski, zahamowały dalszy
kult do Niepokalanej Przemyskiej Pani. Austriacy zabrali z sanktuarium cenne wyposażenie oraz wota, a na domiar
nieszczęść podczas pożaru spłonął dach kościoła.
Ponowne ożywienie kultu nastąpiło po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
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n Cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanej
Wizerunek o wymiarach 83 x 165 cm, jest dziełem
nieznanego artysty i ocenia się, że powstał najpóźniej w I poł. XVII w. Obraz przedstawia stojącą na
półksiężycu Maryję Niepokalanie Poczętą trzymającą Dzieciątko Jezus.
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – oo. Franciszkanie konwentualni
Kustosz sanktuarium – o. Zbigniew Kubit OFMConv.
Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat przemyski
Przynależność kościelna
Archidiecezja przemyska; dekanat: Przemyśl I; Parafia pw. św. Marii
Magdaleny w Przemyślu
Lokalizacja (współrzędne geograficzne)
49°46’53.76”N 22°46’14.04”E
Msze święte
Niedziele i uroczystości: godz. 7:00, 8:30, 10:00 (suma), 11:15 (dla
dzieci), 12:30, 18:30
Dni powszednie: godz. 7:00, 9:00, 16:30 (z wyjątkiem lipca i sierpnia), 18:30
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Nabożeństwa
Niedziele: godz. 17:30
Nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe: godz. 18:00
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP: dni powszednie o godz.
7:30
Różaniec: dni powszednie o godz. 8.30
Droga Krzyżowa: piątki o godz. 8.30
Odpusty i uroczystości
22 lipca – św. Marii Magdaleny
4 października – św. Franciszka z Asyżu
8 grudnia – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

SANKTUARIA W OKOLICY:


SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ CHŁOPICKIEJ W CHŁOPICACH

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W JAROSŁAWIU (OO. DO-

MINIKANIE)  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ „MYŁOSERDIA DWERI”
– „BRAMA MIŁOSIERDZIA” W JAROSŁAWIU  SANKTUARIUM MATKI
BOŻEJ ŚNIEŻNEJ W JAROSŁAWIU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
POCIESZENIA W JODŁÓWCE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ I ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W KALWARII PACŁAWSKIEJ  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ JACKOWEJ W PRZEMYŚLU.
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Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
Klasztor św. Marii Magdaleny
ul. Franciszkańska 2a
37–700 Przemyśl
tel. +48 16 678 24 60
www.przemysl.franciszkanie.pl

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej

RZESZÓW
Wśród wielu świątyń znajdujących się w stolicy Podkarpacia do najbardziej znanych należy położona w centrum
miasta bazylika pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Jest to największe sanktuarium maryjne w diecezji
rzeszowskiej. Przez architektów i historyków sztuki świątynia zaliczana jest do najwspanialszych zabytków architektury barokowej w południowo-wschodniej Polsce. To
w tym kościele, od kilku wieków wielkim kultem otaczana jest cudowna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem – Pani
Rzeszowskiej.
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n Położenie
Rzeszów – miasto liczące ponad 190 tys. mieszkańców, stolica województwa podkarpackiego, na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Środkowobeskidzkiego.
n Rys historyczny

sanktuarium

Początki sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej związane są z cudownym objawieniem,
jakiego doznał w 1513 r. mieszkaniec Rzeszowa Jakub Ado. W kronikach klasztornych zapisano, że w dzień uroczystości Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny ten pobożny mieszczanin, spacerując po własnym sadzie zobaczył na gruszy Matkę Bożą z Dzieciątkiem na
ręku. Maryja rzekła do niego: „Nie trwóż się,
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Jakubie! Ciebie przywołuję i do ciebie się zwracam, bo wiem, że
bogaczem nie jesteś, a cechy znamienite posiadasz: pobożność,
pracowitość, uczciwość! Wiedz, że na tym miejscu chcę widzieć
sławę mego Syna i nieść pociechę utrapionym”. Maryja zostawiła
Jakubowi znak swojej obecności – figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, która w krótkim
czasie zasłynęła łaskami. Figurę umieszczono
w małej kapliczce postawionej już w 1513 r.
W latach 1531–1536 na
miejscu objawień wybudowano większy drewniany kościół, w którym
umieszczono figurę. Do
Matki Bożej Rzeszowskiej
Widok na sanktuarium oraz na klasztor od strony północnej
garnęli się liczni wierni,
zwłaszcza chorzy i cierpiący, szukając u Niej ratunku.
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Ze względu na rosnący
ruch pątniczy, w 1536 r.
wzniesiono większy drew
niany kościół pw. Zaśnięcia i Wniebowzięcia
Ogrody przyklasztorne
Najświętszej Maryi Panny, nadając mu charakter obronny ze względu
na powtarzające się
w XVI wieku najazdy Tatarów.

Obecny kościół został
zbudowany w latach
1610-1629 dzięki fundaPamiątkowa na tablica
cji Mikołaja Spytka Ligęzy, kasztelana sandomierskiego, i jego żony Zofii z Rzeszowskich.
W 1629 r. opiekę nad sanktuarium powierzono franciszkanom-bernardynom, którzy do dnia dzisiejszego są kustoszami tego miejsca.
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W dniu 8 września 1763 r., za zgodą
papieża Benedykta XIV, arcybiskup
lwowski Wacław Sierakowski w obecności około 100 tysięcy wiernych dokonał koronacji figury. Wydarzenie
to spowodowało dalszy wzrost kultu
Matki Bożej Wniebowziętej. Uroczystość 100. rocznicy koronacji zgromadziła również około 100 tys. wiernych
z Galicji i Królestwa Kongresowego.
Smutną kartą w historii sanktuarium
była kradzież koron w 1865 r. i 1868 r.
Drugiej koronacji cudownej figury dokonał 8 września 1898 r. arcybiskup
wileński Karol Hryniewiecki.
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W 1913 r. uroczyście obchodzono
400-lecie objawień Matki Bożej Rzeszowskiej. Uroczystościom przewodniczy biskup przemyski Józef Sebastian
Pelczar.
W 1998 r. za sprawą ówczesnego kustosza sanktuarium o. Metodego Kornackiego i ówczesnego prezydenta
miasta Rzeszowa dr inż. Mieczysława Janowskiego rozpoczęto starania
o uznanie Matki Bożej Rzeszowskiej
za Patronkę Miasta Rzeszowa. W dniu
16 czerwca 1998 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę, w której
zapisano: „Uznaje się Matkę Bożą Rze-
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Kult do Matki Bożej Rzeszowskiej znacznie się rozwinął w XVII i XVIII
wieku. O jego wielkości najwymowniej świadczą wota składane za
otrzymane łaski oraz cuda zapisywane w kronikach klasztornych.
W kaplicy cudownej figury Matki Bożej zawieszone są dwie wielkie
tablice wotywne, które w 94 obrazach przedstawiają cudowne łaski uzyskane za wstawiennictwem Matki Bożej – Pani Rzeszowskiej.
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szowską – Panią Rzeszowa czczoną w Sanktuarium OO. Bernardynów za Patronkę Rzeszowa i zawierza się Jej szczególnej opiece
miasto Rzeszów oraz jego mieszkańców”. W grudniu 1999 r. biskup
rzeszowski Kazimierz Górny na prośbę wiernych, wielu stowarzyszeń i organizacji zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie
patronatu Matki Bożej Rzeszowskiej nad miastem. W dniu 15 sierpnia 2000 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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Detale na głównych drzwiach prowadzących do bazyliki

odbyło się uroczyste proklamowanie dekretu Stolicy Świętej nadającej Matce Bożej Rzeszowskiej tytuł Patronki Miasta Rzeszowa.
Ważnymi wydarzeniami w najnowszej historii sanktuarium Matki
Bożej Rzeszowskiej było nadanie świątyni sanktuaryjnej tytułu bazyliki mniejszej, zatwierdzenie obchodów liturgicznych Matki Bożej
Rzeszowskiej dla miasta Rzeszowa i diecezji rzeszowskiej (dekrety
Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zostały podpisane w maju i lipcu 2008 r.), a także Wielki Jubileusz 500-lecia
objawień Matki Bożej. Uroczystości podniesienia kościoła sanktuaryjnego do godności bazyliki mniejszej w Rzeszowie odbyły
się 12 września 2008 r. Podczas obchodów Wielkiego Jubileuszu
500-lecia objawień Matki Bożej w Rzeszowie, w dniu 12 września
2013 r. na odnowioną figurę Pani Rzeszowskiej nałożono nowe
złote korony, które poświęcił papież Franciszek. Uroczystościom
przewodniczył metropolita lwowski, ks. arcybiskup Mieczysław
Mokrzycki.
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Na Jubileusz 500-lecia objawień Matki Bożej staraniem obecnego
kustosza sanktuarium – o. Rafała Klimasa zrekonstruowano przyklasztorne ogrody. Jest to nowa oaza zieleni i miejsce odpoczynku
dla mieszkańców Rzeszowa i pielgrzymów. Zasadzono tu ozdobne
rośliny: róże, cisy, winorośle, derenie i berberysy oraz „dąb papieski”. Powstało Bernardyńskie Centrum Religijno-Kulturowe. Ogrom
prac wykonanych w obrębie zespołu sanktuaryjno-klasztornego
zasługuje na szczególne słowa uznania dla kustosza sanktuarium
i wspólnoty zakonnej.
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Warto również podkreślić, że w ostatnim dziesięcioleciu w sanktuarium rozwija się kult św. Jana Pawła II, któremu dedykowano
specjalną kaplicę z jego postacią (figurą) i relikwiami. Kaplica to zostanie otwarta i poświęcona 2 kwietnia 2019 roku, przez sekretarza
papieskiego ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego.

n Cudowna figura

Matki Bożej Rzeszowskiej

Cudowna figura Matki Bożej Rzeszowskiej to gotycka rzeźba o wysokości 110 cm. Według najnowszych badań figura powstała w 3 ćwierci XV w.,
w warsztacie Mistrza Tryptyku Świętej Trójcy z kaplicy Świętokrzyskiej przy katedrze na Wawelu w Krakowie (D. Horzela, 2016). Działalność tego warsztatu
przypada na okres tzw. „ciemny” w dziejach sztuki gotyckiej, przełomowy pomiędzy tzw. okresem
„Pięknych Madonn” a działalnością Wita Stwosza
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W ostatnim piętnastoleciu w sanktuarium i zespole klasztornym
dokonano gruntownych remontów i prac konserwatorskich, przywracając dwa historyczne wejścia do kościoła oraz wirydarz klasztorny. Wykonano nowe pokrycie dachu i zaadoptowano poddasze.
W kruchcie kościoła wykonano troje spiżowych drzwi, pięknie i bogato rzeźbionych. Odnowiono kościół wewnątrz: przeprowadzono
renowację i konserwację kaplic, ołtarzy i polichromii, przebudowano i rozbudowano organy (instrument) przywracając mu trakturę
mechaniczną i barokowe brzmienie, poddano renowacji i konserwacji ławki oraz posadzkę w świątyni.
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w Krakowie. Rzeźba została wyrzeźbiona w drewnie lipowy. Figura jest
polichromowana, częściowo złocona (płaszcz), srebrzona z czerwonym laserunkiem (sukienka) (D. Horzela, 2016).
Cudowna figura Matki Bożej Rzeszowskiej przedstawia Maryję w postawie stojącej, trzymającej na lewym przedramieniu Dzieciątko Jezus, a w prawej dłoni berło. Prawa ręka Dzieciątka uniesiona jest
w geście błogosławieństwa, natomiast w lewej trzyma Ono jabłko królewskie – symbolizujące świat. Figura ubrana jest w haftowaną sukienkę i płaszcz.
W latach 2010–2011 figura została poddana gruntownej konserwacji
i przywróceniu gotyckich sterczyn usuniętych w XVIII w. z powodu koronacji. Wszystkie prace konserwatorskie rzeźby przeprowadzili konserwatorzy Ewelina i Marcin Gruszczyńscy.

Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Sokoła 8
35–010 Rzeszów
tel. +48 17 853 34 95
E-mail: sanktuarium1513@gmail.com
www.bernardyni.rzeszow.pl
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – oo. franciszkanie-bernardyni
Kustosz sanktuarium – o. Rafał Jan Klimas OFM
Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat rzeszowski
Przynależność kościelna
Diecezja rzeszowska; dekanat: Rzeszów – Fara; Parafia Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie
Lokalizacja (współrzędne geograficzne)
50° 2’23.41”N 21°59’58.17”E
Msze święte
Niedziela i święta nakazane : godz. 6:00 (w kaplicy Matki Bożej), 7:30,
9:30, 10:30, 12:00, 15:00, 16:30 i 18:30
W pozostałe święta: godz. 6:00 (w kaplicy Matki Bożej), 7:30, 9:00,
10:30, 16:30 i 18:30
Dni powszednie: godz. 6:00 (w kaplicy Matki Bożej), 7:00, 8:00, 9:00
i 18:30 (w kaplicy Matki Bożej)
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Dni dla uzyskania odpustu zupełnego w sanktuarium
Zgodnie z dekretem biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego
w sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:
W rocznicę otrzymania tytułu bazyliki mniejszej, w święto Matki Bożej
Rzeszowskiej – 12 września
W dniu poświęcenia kościoła – ostatnia niedziela października
W dzień patronalny kościoła tj. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia
W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny –
8 grudnia
Raz w roku każdy wierny może uzyskać odpust zupełny w wybranym
przez siebie dniu.
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Odpusty i uroczystości
13 czerwca – św. Antoniego z Padwy
2 sierpnia – Matki Bożej Anielskiej,
15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
8–12 września – odpust ku czci Matki Bożej Rzeszowskiej
4 października – św. Franciszka z Asyżu, założyciela Zakonu
8 grudnia – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

SANKTUARIA W OKOLICY:
 SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ BORECKIEJ W BORKU STARYM
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W CHMIELNIKU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ HYŻNEŃSKIEJ W HYŻNEM  SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W ŁAŃCUCIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W RZESZOWIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
SZKAPLERZNEJ W RZESZOWIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ – PATRONKI LUDZI PRACY W RZESZOWIE.


155

P R Z E W O D N I K

Nabożeństwa
Niedziela – nieszpory o godz. 18:00, oprócz I niedzieli miesiąca, okresu Wielkiego Postu, maja, czerwca, października i listopada
Poniedziałek – nabożeństwo ku czci bł. Władysława z Gielniowa po
Mszy św. o godz. 9:00
Wtorek – nabożeństwo ku czci św. Antoniego z Padwy po Mszy św.
o godz. 9:00
Środa – nabożeństwo ku czci św. Jana z Dukli po Mszy św. o godz.
9:00; nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17:30
Czwartek – nabożeństwo ku czci św. Szymona z Lipnicy po Mszy św.
o godz. 9:00
Piątek – nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II po Mszy św. o godz.
9:00
Sobota – nowenna do Matki Bożej Rzeszowskiej o godz. 18:00

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Saneckiej
Matki Oczekiwanego Macierzyństwa

SANKA
W dniu 8 września 2018 r. w kościele pw. św. Jakuba w Sance, metropolita krakowski ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski przewodniczył uroczystościom ogłoszenia świątyni
Sanktuarium Matki Bożej Saneckiej Matki Oczekiwanego
Macierzyństwa. Sanktuarium w Sance jest najmłodszym
z 55 sanktuariów w archidiecezji krakowskiej. Jest to miejsce szczególnej modlitwy rodziców, dzieci, a zwłaszcza młodych małżeństw proszących za wstawiennictwem Matki
Bożej Saneckiej o dar potomstwa.

www.idmjp2.pl

n Historia sanktuarium
Informacja o parafii św. Jakuba w Sance pojawia się po raz pierwszy
w spisie świętopietrza pod rokiem 1326, gdzie odnotowano, że zapłacił
je miejscowy pleban Wojciech. Z kolei Jan Długosz
w dziele Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis
zapisał informację, że we wsi znajdował się murowany kościół z białego kamienia pw. św. Jakuba.
Kościół pw. św. Jakuba w Sance jest orientowany, jednonawowy, a prezbiterium jest zamknięte
półkolisto. Z wyposażenia kościoła nie zachowały się paramenty liturgiczne z okresu potrydenckiego, albowiem zostały przekazane na potrzeby
Insurekcji Kościuszkowskiej. W 1737 roku przywieziono z Rzymu relikwie św. Jakuba Starszego Apostoła, które umieszczono w srebrnym relikwiarzu, Obraz św. Jakuba Starszego
Apostoła – patrona parafii
skradzionym w późniejszym okresie.
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Pierwsze wzmianki o kulcie obrazu Matki Bożej Saneckiej pochodzą z XVII wieku. Świadczą o tym umieszczone w 1663 roku przy
obrazie tablice z wotami. Nabożeństwo do Najświętszej Maryi
Panny w łaskami słynącym obrazie Pani Saneckiej rozwinęło się
w XVIII i XIX wieku. W 1793 roku „dla większego pożytku wiernych” –
jak zapisano w kronikach – cudowny obraz Matki Bożej Saneckiej

www.idmjp2.pl
Wnętrze sanktuarium Matki Bożej Saneckiej Matki Oczekiwanego Macierzyństwa

został przeniesiony do ołtarza głównego, a obraz patrona parafii i świątyni – św. Jakuba Starszego Apostoła został przeniesiony do ołtarza bocznego, w miejsce cudownego wizerunku. Zgodę
na przeniesienie obrazu wydał biskup krakowski w odpowiedzi na prośbę dziedziczki wsi, która wyprosiła za
wstawiennictwem Matki Bożej upragnione dziecko. Szczęśliwa kobieta
w podzięce za dar życia
zdrowego dziecka ufundowała także sukienkę
na obraz, a proboszcz parafii ufundował korony na
wizerunek.

Cudowny obraz Matki Bożej
Saneckiej

Obraz św. Jana Pawła II
w sanktaurium
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W ostatnim dwudziestoleciu nabożeństwa do Matki Bożej Saneckiej
oraz do św. Jakuba Starszego Apostoła w Sance znacznie się rozwinęły.
W dniu 2 kwietnia 2014 r. w parafii zostało powołane jedyne w Polsce męskie Bractwo św. Jakuba i św. Jana
Pawła II. Najważniejszym wydarzeniem w historii sanktuarium, które
przyczyniło się do dalszego rozwoju
kultu Najświętszej Maryi Panny była
koronacja wizerunku koronami biskupimi, metropolity krakowskiego
ks. kard. Stanisława Dziwisza. W dniu
22 maja 2016 roku koronacji cudownego obrazu dokonał arcybiskup
Ołtarz główny z cudownym obrazem
częstochowski Wacław Depo w asyście biskupów pomocniczych archidiecezji krakowskiej, ks. biskupa Jana Szkodonia i ks. biskupa Jana Zająca.
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n Cudowny obraz Matki Bożej Saneckiej
Cudowny obraz Matki Bożej Saneckiej został namalowany przez
nieznanego artystę na desce. Wizerunek przedstawia Matkę Bożą,
która trzyma na lewym przedramieniu Dzieciątko Jezus. Maryja podaje
swojemu Synowi złote jabłko. Dzieciątko Jezus patrzy w kierunku Matki,
Maryja zaś z troską i miłością patrzy
wprost na wiernych.
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W dniu 24 lipca 2011 r. podczas uroczystości odpustowej ku czci
św. Jakuba Apostoła – patrona parafii, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ks. Piotr Majer, wprowadził do kościoła relikwie krwi wówczas błogosławionego Jana Pawła II. Podczas
uroczystości odsłonięto obraz papieża Jana Pawła II, pędzla Haliny Wasyl.
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n Małopolska Droga św. Jakuba
Sanktuarium Matki Bożej Saneckiej Matki Oczekiwanego Macierzyństwa w Sance położone jest przy Małopolskiej Drodze św.
Jakuba – szlaku pielgrzymkowym prowadzącym z Sandomierza
przez Kraków do Santiago de Compostela. Małopolski odcinek Camino de Santiago nawiązuje do średniowiecznego
traktu handlowego prowadzącego z Lublina do Sandomierza, a następnie doliną
Wisły do Krakowa. Szlak ten stanowił jedną z odnóg tzw. ruskiego traktu handlowego, który prowadził z Rusi i Polesia do
Krakowa oraz na Śląsk.
Kapliczka Matki Bożej Kalwaryjskiej

Szlak rozpoczyna się przy kościele pw.
św. Jakuba w Sandomierzu, a następnie
prowadzi przez Klimontów, Rybnicę, Wiśniową, Kotuszów, Szydłów, Szczaworyż,
Wiślicę, Probołowice, Pałecznicę, Zielenice, Niegardów, Więcławice Stare, Kraków,
Tyniec, Liszki, Mników, Sankę, Spytkowice, Palczowice, Zator, Osiek, Bielany
koło Kęt, Wilamowice, Bielsko-Białą, Pisarzowice do sanktuarium św. Jakuba
w Szczyrku (w sumie 317 km). Małopolska
Droga św. Jakuba łączy się z Miechowską Drogą św. Jakuba w lesie goszczańskim, zaś w Krakowie z Drogą św. Jakuba
Figurka św. Jakuba Starszego Apostoła Via Regia (Medyka – Przemyśl – Tarnów –
Kraków – Opole – Wrocław – Zgorzelec).
W Szczyrku szlak łączy się z Beskidzką
Drogą św. Jakuba, która z kolei prowadzi do granicy polsko-czeskiej w Cieszynie, a następnie przez Frydek-Mistek do
Ołomuńca. Przedłużeniem Małopolskiej
Drogi św. Jakuba od Sandomierza w kierunku wschodnim jest Lubelska Droga
św. Jakuba – szlak prowadzący z Lublina
do Sandomierza.

www.idmjp2.pl

Figurka św. Jana Pawła II
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. kan. Jarosław Żmija
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiat krakowski; gmina Krzeszowice
Przynależność kościelna
Archidiecezja krakowska; dekanat: Krzeszowice; parafia: św. Jakuba w Sance
Lokalizacja (współrzędne geograficzne)
50° 3’58.71”N 19°38’36.23”E
Msze święte
Niedziele i święta – godz. 8:00, 10:00 i 11:30
Dni powszednie
W okresie letnim: godz. 7:00 (wtorek, czwartek) i godz. 18:00 (poniedziałek, środa, piątek)
W okresie zimowym: godz. 7:00 (wtorek, czwartek) i godz. 17:00 (poniedziałek, środa, piątek)
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Nabożeństwa
Nowenna do Matki Bożej Saneckiej – w każdą środę; nabożeństwo
rozpoczyna się modlitwą różańcową, pół godziny przed wieczorną
Mszą św.
Adoracja Jakubowa – 25. Dnia każdego miesiąca, pół godziny przed
wieczorną Mszą św.
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w pierwsze soboty miesiąca o godz. 16:00 w czasie zimowym
i o godz. 17:00 w czasie letnim.
Prośby i podziękowania
E-mail: nowenna@parafiasanka.pl
Odpusty
Wierni i pielgrzymi odwiedzający sanktuarium w Sance mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniach:
– 25 lipca – św. Jakuba Starszego Apostoła,
– 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Mary
Panny,
– raz w roku w dzień dobrowolnie wybrany przez każdego wiernego,
który przybędzie do sanktuarium.
SANKTUARIA W OKOLICY:


SANKTUARIUM PANA JEZUSA MIŁOSIERNEGO W ALWERNI

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TŁUCZAŃSKIEJ W TŁUCZANI

161

P R Z E W O D N I K

Adres i kontakt
Sanktuarium Matki Bożej Saneckiej Matki Oczekiwanego Macierzyństwa
Sanka 58
32-067 Tenczynek
tel. +48 12 283 63 73
www.parafiasanka.pl
E-mail: zmijajarek@gmail.com

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej

STARA WIEŚ
Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi pod
względem religijnym należy do najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w archidiecezji przemyskiej, a ze
względów architektonicznych zaliczane jest do najcenniejszych obiektów zabytkowych na Podkarpaciu – nazywane „perełką architektury późnego baroku” oraz
„jezuicką perłą Podkarpacia”. Dzięki realizacji w ostatnich
latach wielu projektów w sanktuarium, ośrodek umocnił
swoją rangę na mapie pielgrzymkowej i turystycznej południowo-wschodniej Polski.
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n Położenie
Stara Wieś – wieś położona na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką
Stobnicą około 36 km na południe od centrum Rzeszowa.
n Historia sanktuarium
Podanie o początkach kultu obrazu Matki Bożej Starowiejskiej
przytacza ks. Alojzy Fridrich, w pracy Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce: „W sanockiej ziemi zjawił
się (…) na rozłożystym dębie obraz malowany na desce, przedstawiający u dołu zaśnięcie Najśw. Bogarodzicy wśród grona Apostołów, a u góry chwalebną Jej koronacyę w niebie. Nikt nie wiedział
skądby się wziął tam śliczny obraz, dopiero Słowacy z północnych
Węgier przybywszy na to miejsce, opowiedzieli, że właśnie tego
obrazu szukają, bo im z kościoła jakimś sposobem zginął. Zabrali
go więc i odnieśli do swego kościoła w Homonny i ustawili na dawnem miejscu. Ale następnej już nocy obrazu w Homonie nie było,
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Wnętrze bazyliki

Ołtarz główny z obrazem Matki Bożej
Starowiejskiej

i znowu na tym samym dębie w Starejwsi znaleziony został. Zabrano go powtórnie, ale gdy trzeci raz to samo się powtórzyło, już go
Słowacy do siebie brać nieśmiali, postanowili tylko każdego roku
pielgrzymować do niego”.
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Pierwszy obraz Matki Bożej Starowiejskiej spłonął wraz ze świątynią
zniszczoną przez Tatarów w 1480 r. Nowy wizerunek przedstawiający Matkę Chrystusa w dwóch scenach: „Zaśnięcia” i „Ukoronowania” został namalowany w latach 1495–1520 przez ucznia Wita
Stwosza, nazywanego „mistrzem starowiejskim”. Obraz ten został
około 1525 r. umieszczony w ołtarzu głównym kościoła w Starej
Wsi. Pierwszą udokumentowaną informację o wizerunku posiadamy jednak dopiero z 1625 r. i dotyczy ona ofiarowania przez biskupa przemyskiego Achacego Grochowskiego „wielkiego srebrnego
wotum” na ten właśnie obraz. Zachowane źródła z początku XVIII
w. świadczą już o wielkim kulcie Matki Bożej Starowiejskiej.
Z inicjatywy biskupa Aleksandra Fredy rozpoczęto w Starej Wsi
budowę nowego, murowanego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Biskup Fredro przekazał zespół sanktuaryjny paulinom, którzy przybyli do Starej Wsi z Brzozowa w 1728 r.

164

W 1786 r., dekretem cesarskim klasztor paulinów w Starej Wsi został skasowany. Zdewastowane i rozgrabione budynki kościelne i klasztorne w 1790 r. przekazano Kurii Przemyskiej. W 1821 r.
biskup przemyski Antoni Gołaszewski przekazał sanktuarium jezuitom, którzy ponownie rozwinęli nabożeństwo do Matki Bożej
i przywrócili tradycje pątnicze do sanktuarium. Zakonnicy rozpoczęli także starania o koronację cudownego obrazu koronami
papieskimi. W 1877 r. Kapituła Watykańska wydała dekret zezwalający na koronację wizerunku. Uroczystości koronacyjne odbyły się 8 września 1877 r., a wzięło w nich udział ponad 100 tysięcy
wiernych. Złotą koronę na głowę Matki Bożej z dolnej sceny obrazu Zaśnięcia NMP włożył ks. arcybiskup Ludwik Jacobini, nuncjusz
apostolski w Wiedniu, legat papieża Piusa IX. W dniu 8 września
1899 r. ks. biskup Józef Sebastian Pelczar ukoronował górną część
obrazu Matki Bożej Starowiejskiej – wizerunek Matki Bożej i Chrystusa zamieszczony w scenie „Ukoronowanie”. W uroczystości tej
wzięło udział również ponad 100 tys. wiernych.
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Obie koronacje cudownego wizerunku Matki Bożej Starowiejskiej,
jak i ozdobienie obrazu złotymi sukienkami przyczyniły się do bardzo
prężnego rozwoju ruchu pielgrzymkowego do Starej Wsi na przeło-

Ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego

Ołtarz św. Franciszka Ksawerego Ołtarz św. Rozalii
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Nową świątynię konsekrował w dniu 2 lipca 1760 r. biskup przemyski Wacław Sierakowski.
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mie XIX i XX w. Na uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przybywało do sanktuarium w tym okresie 30–40 tys. pątników.
Dalszy rozwój kultu cudownego obrazu Matki Bożej Starowiejskiej
i ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium przypadł na okres międzywojenny. Podczas uroczystości jubileuszowych 50-lecia koronacji obrazu – 8 września 1927 r. ogłoszono dokument papieża
Piusa XI z dnia 7 sierpnia 1927 r. nadający kościołowi pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi tytuł bazyliki mniejszej.
Najtragiczniejszą kartą w historii sanktuarium starowiejskiego był
6 grudnia 1968 r. Wczesnym rankiem cudowny obraz Matki Bożej
spłonął w wyniku podpalenia napalmem przez funkcjonariuszy
Urzędu Bezpieczeństwa. W dniu 11 sierpnia 2006 r. Instytut Pamięci Narodowej oficjalnie potwierdził spalenie obrazu przez UB i zakwalifikował to wydarzenie jako zbrodnię komunistyczną. Sprawca
podpalenia pozostał nieznany. Kopia obrazu namalowana przez
doc. dr Marię Niedzielską – konserwatora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, została powtórnie koronowana ocalonymi złotymi koronami z 1877 r., za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej. W dniu
10 września 1972 r. Prymas Polski, ks. kardynał Stefan Wyszyński
nałożył złote korony na wizerunek Matki Bożej w dolnej scenie „Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny”, zaś biskup przemyski Ignacy Tokarczuk ukoronował górną część obrazu – scenę przyjęcia Maryi
w niebie przez Chrystusa.
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Po koronacji kopii cudownego obrazu, kult Matki Bożej w sanktuarium
starowiejskim jeszcze bardziej się nasilił. W dniu 10 września 1978 r. –
na zakończenie jubileuszu 100-lecia pierwszej koronacji cudownego
obrazu, uroczystej Mszy św. w sanktuarium starowiejskim przewodniczył ks. kard. Karol Wojtyła. Po zakończonej Eucharystii metropolita
krakowski wygłosił przemówienie nawiązujące do wyboru Jana Pawła I. Miesiąc później kard. Wojtyła oczekiwał w Rzymie na rozpoczęcie konklawe, podczas którego zgromadzenie kardynałów wybrało go
(16 października 1978 r.) na nowego papieża – Jana Pawła II.
Wnętrze bazyliki w Starej Wsi zachwyca rokokowym wystrojem. Ołtarz główny, w którym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Starowiejskiej, został zbudowany w latach 1747–1760. Ołtarz
jest wzorowany na ołtarzu głównym Wniebowzięcia NMP na Jasnej
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Warto również zaznaczyć, że kolegium w Starej Wsi jest kolebką
wszystkich jezuitów Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

www.idmjp2.pl

n Obraz Matki Bożej Starowiejskiej

Obraz Matki Bożej Starowiejskiej jest kopią
cudownego obrazu, który spłonął w wyniku
podpalenia napalmem przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w dniu 6 grudnia 1968 r. Obraz namalowała prof. Maria
Niedzielska – konserwator Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Wizerunek przedstawia dwie sceny związane z Najświętszą Maryją Panną. W dolnej części obrazu
przedstawiono Zaśnięcie Maryi w otoczeniu apostołów, zaś w górnej części powitanie w niebie Matki Bożej przez Chrystusa.
Obie sceny przedziela złote tło. Oryginalny obraz o wymiarach 141 x 205 cm, został
namalowany – jak już wspomniano – na przełomie XV i XVI wieku
przez utalentowanego artystę – ucznia Wita Stwosza, zwanego „mistrzem starowiejskim”.
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Górze. Jest pokryty dekoracją ze stiuku i sztucznego marmuru. Na
ścianach prezbiterium znajdują się wota ofiarowane do sanktuarium w ciągu dziesięcioleci przez pielgrzymów. Ozdobą bazyliki są
także kaplica św. Andrzeja Boboli, ambona, dębowe stalle w prezbiterium oraz bogato zdobione ołtarze poświęcone: Chrystusowi
Ukrzyżowanemu, św. Franciszkowi Ksaweremu św. Michałowi Archaniołowi, św. Kazimierzowi, św. Rozalii, św. Tekli, św. Augustynowi, św. Pawłowi Pustelnikowi, św. Teofilowi i św. Józefowi. Nad
zakrystią kościoła znajduje się kaplica domowa pw. św. Stanisława
Kostki. Pierwotnie w tym miejscu znajdowało się oratorium paulinów z oknami na prezbiterium bazyliki. Obecna kaplica jest trzecią
z kolei. Została ona przebudowana pod koniec XIX w. w stylu neorenesansowym. Ozdobą kaplicy jest wykonany drewniany strop
z rozetami w kasetonach oraz ołtarz z 1897 roku z obrazem św. Stanisława Kostki. W kaplicy znajduje się także relikwiarz na żebro św.
Stanisława Kostki, wykonany w 1926 roku.
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n Ogród biblijny
W obrębie strefy sakralnej sanktuarium znajduje się Ogród Biblijny zbudowany w latach 2014–2015. W ogrodzie znajdują się rzeźby
z piaskowca obrazujące w sumie ponad 20 scen biblijnych, a także
makiety i obiekty, m.in.: Brama X Przykazań, Drzewo Poznania Dobra i Zła, makieta Ziemi Świętej, makieta Egiptu, Ogród Proroków, Psalmy Dawida, Betlejem,
Chrzest w Jordanie, Kana Galilejska, Góra Błogosławieństw, Dobry Pasterz, Ostatnia Wieczerza,
Ogród Oliwny, Golgota, Złożenie do grobu, Brama Alfa i Omega, Brama Chrystus Zmartwychwstały oraz wieża widokowa. Ogród Biblijny
powstał z inicjatywy o. Jana Gruszki SJ, a autorką i koordynatorem projektu pod nazwą „Skarby
Pogranicza – Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” była Dorota Chilik. Ogród został poświęcony
przez arcybiskupa przemyskiego Józefa Michalika podczas uroczystości odpustowych 15 sierpnia 2016 r.
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Muzeum Towarzystwa Jezusowego
n

Prowincji Polski Południowej

W 1972 r., z inicjatywy o. Kazimierza Kucharskiego SJ przy sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej otwarto muzeum. Zajmuje ono
Ogród biblijny pomieszczenia domu parafialnego oraz tzw.
skarbca. W muzeum zgromadzono ponad 4 000
eksponatów – zbiory z działalności jezuitów, pamiątki po świętych Kościoła katolickiego i biskupach polskich, eksponaty z misji jezuickich w Afryce, Azji, Ameryce i Australii, bogaty zbiór szat
liturgicznych. Odwiedzający muzeum mogą zobaczyć szczątki
spalonego w 1968 r. cudownego obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej, najstarszą datowaną kopię cudownego obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej, ekspozycję ponad 100 szopek bożonarodzeniowych z różnych regionów świata, oraz relikwie i pamiątki po
św. Janie Pawle II podarowane dla sanktuarium przez kard. Stanisława Dziwisza.
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Jezuici
Kustosz sanktuarium: o. Wiesław Faron SJ
Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie; powiat brzozowski; gmina Brzozów
Przynależność kościelna:
Archidiecezja przemyska; dekanat: Brzozów; parafia pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°42’46.70”N
22° 0’51.48”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte:
Niedziele i święta – godz. 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 i 17:00
Dni powszednie – godz. 6:00, 7:00 i 18:00; w każdy pierwszy piątek miesiąca dodatkowa Msza św. o godz. 16:30
W Środę Popielcową – godz. 6:00, 7:00, 9:00, 14:15 i 18:00
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Nabożeństwa
Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia przed Cudownym
Obrazem – w każdy wtorek o godz. 18:00
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – w każdy czwartek o godz. 17:30
Odpusty i uroczystości:
15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (główny odpust w sanktuarium)
8 września – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ OGNISTEJ W BRZOZOWIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W DOMARADZU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
BOLESNEJ W HACZOWIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W KOMBORNI  SANKTUARIUM ŚW.
ANDRZEJA BOBOLI W STRACHOCINIE.
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Adres i kontakt
Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej
Parafia Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi
Stara Wieś 778
36–200 Brzozów
Tel. +48 13 434 11 13
www.starawies.jezuici.pl

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Szczyrzyckiej
– Matki Pokoju i Dobroci

SZCZYRZYC
Opactwo cystersów w Szczyrzycu jest
obok opactwa w Mogile drugim klasztorem cysterskim w Polsce działającym nieprzerwanie od założenia po
dziś dzień. Od ponad 780 lat cystersi
służą Bogu i ludziom na beskidzkiej
ziemi, wspierani wstawiennictwem
Matki Bożej. W 1620 r. cystersi
w Szczyrzycu rozpoczęli budowę nowego klasztoru i przebudowę świątyni. Prawdopodobnie to w tym okresie
sprowadzono do kościoła obraz Najświętszej Maryi – Dobrotliwej Matki
Bożej, który w krótkim czasie zasłynął Brama wejściowa do sanktuarium
licznymi łaskami.
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n Położenie
Szczyrzyc – wieś położona na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego, w dolinie rzeki Stradomki, u podnóża góry Ciecień, około 40 km na południowy-wschód od centrum Krakowa.
n Rys historyczny sanktuarium
Historia sanktuarium Matki Bożej Szczyrzyckiej jest ściśle związana z dziejami średniowiecznego opactwa cystersów w Szczyrzycu.
Zakon cystersów, znany był w średniowiecznej Europie z no-
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woczesnych metod uprawy ziemi, hodowli zwierząt oraz z akcji
osadniczych. Biali Bracia (nazywani tak od koloru habitu) karczowali lasy, zasiedlali puste dotąd tereny, uczyli osadników rzemiosła
i pracy na roli, zakładali kuźnie wodne, stawy rybne oraz budowali młyny i browary. W swych klasztorach budowanych w dolinach,
w sąsiedztwie rozlewisk, krzewili kulturę, naukę i medycynę. Cystersów sprowadził do Małopolski wojewoda krakowski Teodor
Gryfita który po uzyskaniu stosownego zezwolenia od biskupa krakowskiego Wisława przekazał w 1234 r. cystersom ziemię w Ludźmierzu. Mnisi przybyli do Ludźmierza z Jędrzejowa (rodowej
fundacji Gryfitów) i rozpoczęli na Podhalu szerzenie wiary chrześcijańskiej. Ze względu jednak na surowy klimat oraz ciągłe napady
zbójeckie, już w 1245 roku przenieśli się do Szczyrzyca. W dolinie
Stradomki, u stóp Ciecienia biali mnisi zbudowali kościół i klasztor,
którego fundatorem był także Teodor Gryfita. Dzięki pracy zakonników, po stu latach od założenia osady, Szczyrzyc zostaje powiatem obejmującym swoją administracją 33 wsie i miasto Nowy Targ.
Dobrodziejem klasztoru był książę Bolesław
Wstydliwy,
królowie:
Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki oraz Władysław Jagiełło. Król
Jagiełło nadał klasztornej wsi prawa miejskie.
Pomimo, że w kolejnych
dziesięcioleciach
nie
utworzył się w Szczyrzycu znaczący organizm
Wnętrze sanktuarium Matki Bożej Szczyrzyckiej miejski, to jednak ośrodek był od końca XIV
wieku do 1792 roku siedzibą powiatu, najpierw
sądowego, a następnie
ziemskiego.
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Duchowość cystersów
nacechowana jest czcią
dla Męki Chrystusa i nabożeństwem do Matki
Bożej, zgodnie ze wska172

www.idmjp2.pl

Ponowny rozwój ośrodka nastąpił w II połowie XIX wieku, a zwłaszcza po uzyskaniu
przez Polskę niepodległości. W 1918 r. papież
Benedykt XV przywrócił klasztorowi rangę Tron opata
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zówkami ich duchowego mistrza, św. Bernarda z Clairvaux. Od
wieków cystersi w swych kościołach szczególnym kultem otaczali
wizerunki Najświętszej Maryi Panny i Chrystusa Ukrzyżowanego.
Wśród klasztorów cysterskich w Małopolsce, największą sławą od
wieków cieszył się krucyfiks w opactwie w podkrakowskiej Mogile
oraz obraz Matki Bożej w opactwie w Szczyrzycu. Obraz ten sprowadzono do kościoła
najprawdopodobniej na początku XVII wieku,
w okresie budowy nowego klasztoru i przebudowy świątyni, którą rozpoczęto w 1620 r.
Konsekracji przebudowanej świątyni dokonał
w 1642 r. biskup krakowski Tomasz Oborski.
W zabudowaniach klasztornych powstała biblioteka klasztorna. Cystersi prowadzili także
w Szczyrzycu działalność gospodarczo-przemysłową. W 1628 r. zbudowali nad Stradomką browar. W opisie kościelnego inwentarza
Kopia cudownego obrazu Matki
z 1740 r. wizerunek Matki Bożej Szczyrzyckiej Bożej Szczyrzyckiej
uznawany był już za cudowny. W XVII wieku
zakonnicy zbudowali także karczmę, a obok
klasztoru młyn, przy którym w latach 30. XX
w. założyli małą elektrownię wodną. Hodowali ryby w stawach, uprawiali zboża, sadzili w szkółkach drzewa owocowe. Prowadzili
także na dużą skalę hodowlę krów rasy polskiej czerwonej. Już w 1780 r. funkcjonowała
przy klasztorze w Szczyrzycu szkoła. Stagnacja opactwa nastąpiła w okresie niewoli narodowej. W 1792 r. zgodnie z wolą cesarza Ołtarz Najświętszego Serca
Józefa klasztor szczyrzycki przestał pełnić Pana Jezusa
rangę opactwa, a Szczyrzyc siedzibę władz
powiatowych. Władze austriackie skonfiskowały wota, sukienkę z obrazu, złote naczynia
oraz część zbiorów z biblioteki, w tym kronikę
klasztorną z większością zapisów cudów dokonanych przez Matkę Bożą Szczyrzycką.
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opactwa. Dzięki staraniom ówczesnego opata Benedykta Birosa (1937–1953). Podczas II wojny światowej w klasztorze schronili
się uchodźcy z różnych regionów okupowanej Polski. Za postawę męstwa
i patriotyzmu podczas okupacji hitlerowskiej, opactwo w Szczyrzycu zostało odznaczone Krzyżem Virtuti Militari.
Obecnie, jak przed wiekami cystersi
prowadzą gospodarstwo rolne, w którym hodują jedyne w Polsce stado
krów rasy polskiej czerwonej. Wznowił także działalność słynny browar
szczyrzycki – Gryf jest jedynym czynnym browarem klasztornym w Polsce.
W przebudowanym, dawnym spichlerzu znajduje się muzeum historyczne, w którym eksponowane są cenne
Tablica upamiętniająca św. Jana
zbiory sztuki sakralnej oraz militaria.
Pawła II i relikwie św. Papieża-Polaka
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n Cudowny obraz Matki Bożej Szczyrzyckiej
Obraz Dobrotliwej Matki Bożej, Patronki Ziemi Szczyrzyckiej – tak
bowiem od wieków mieszkańcy Szczyrzyca i Beskidu Wyspowego nazywają Najświętszą Maryję Pannę w jej cudownym wizerunku czczonym w opactwie – jest
dziełem nieznanego artysty i nosi
cechy malarstwa włoskiego. Obraz
został namalowany farbą temperową na desce lipowej o wymiarach
93 x 131 cm. Wizerunek przedstawia
Najświętszą Maryję Pannę w półpostaci trzymającą na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus. Maryja ubrana
jest w suknię w kolorze lilaróżowym,
którą okrywa płaszcz w kolorze głębokiej, ciemnej zieleni. Twarz Madonny Szczyrzyckiej jest piękna
i radosna. Maryja jest głęboko zamyślona, a Jej duże ciemne oczy
skupiają szczególną uwagę. Matka
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W dniu 20 sierpnia 1939 r. obraz został koronowany na prawie biskupim (diecezjalnym) przez ks. arcybiskupa Adama Sapiehę. Korony ofiarowali wierni ze Śląska. Uroczystej koronacji papieskimi
koronami dokonał w dniu 19 sierpnia 1984 r. Prymas Polski, ks. kardynał Józef Glemp. Korony, które zdobią wizerunek ufundował
opat Hubert Kostrzański, jako wotum za ocalenie opactwa i życia
zakonników przed hitlerowcami podczas II wojny światowej. Korony poświęcił papież Jan Paweł na Jasnej Górze podczas pielgrzymki do Polski w 1983 r.
Warto dodać, że kopia cudownego obrazu Matki Bożej Szczyrzyckiej znajduje się m.in. w Polskiej Misji Ojców Cystersów pw. Matki
Bożej Matki Kościoła w Willow Springs (stan Illinois).
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n Litania do Matki Boskiej Szczyrzyckiej

(słowa członkowie chóru parafialnego „Cantate Cisterciensum”
w Szczyrzycu; melodia meksykańska z Guadelupe)
1. Matka nasza Łaskawa i Śnieżna,
Opiekunko nas grzesznych i biednych.
O Królowo narodu naszego,
uproś pokój u Syna dla niego.
Ref. O Szczyrzycka Pani, o Szczyrzycka Pani,
O Szczyrzycka Pani weź w opiekę nas.
O Szczyrzycka Pani, o Szczyrzycka Pani,
O Szczyrzycka Pani chciej wysłuchać nas.
2. O Maryjo bez grzechu poczęta,
i przez Boga Ojca wniebowzięta.
O Królowo różańca świętego,
miej w opiece każdego biednego.
Ref. O Szczyrzycka Pani, o Szczyrzycka Pani…
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Boże unosi prawą dłoń w kierunku Dzieciatka Jezus, Który delikatnie się uśmiecha i patrzy w kierunku widza. Mały Jezus prawą
rękę wyciąga w geście błogosławieństwa, zaś w lewej trzyma jabłko królewskie.
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3. Opiekunko Beskidu naszego,
chroń od burz, gradu, ognia strasznego.
Okryj swym płaszczem rodziny nasze,
by głos modlitwy rozbrzmiewał zawsze.
Ref. O Szczyrzycka Pani, o Szczyrzycka Pani…
4. Mieszkasz między naszymi górami,
każdy dom obdarz swymi łaskami.
By modlitwa wieczorna i ranna,
Co dzień mknęła w niebo nieustanna.
Ref. O Szczyrzycka Pani, o Szczyrzycka Pani…
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Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Szczyrzyckiej
Parafia pw. NMP Wniebowziętej i św. Stanisława Biskupa Męczennika
34–623 Szczyrzyc 1
Tel. + 48 18 332 00 04
E-mail: szczyrzyc@cystersi.pl
www.szczyrzyc.cystersi.pl/index.php
Opieka duszpasterska w sanktuarium – cystersi
Kustosz sanktuarium – Opat Opactwa o. Dominik Andrzej
Chucher OCist
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiecie limanowski, gmina Jodłownik
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Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°47’3.74”N
20°11’15.36”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte
Niedziele i święta w okresie letnim: godz. 7:00 (łacińska),
8:30, 10:00, 11:30, 16:00, 19:00 (lipiec – sierpień)
Niedziele i święta w okresie zimowym: godz. 7:00 (łacińska),
8:30, 10:00, 11:30, 15:00.
Dni powszednie w okresie letnim – godz. 6:30 (łacińska), 7:00
i 18:00
Dni powszednie w okresie zimowym – godz. 6:30 (łacińska),
7:00 i 17:00
Nabożeństwa
Różaniec przed cudownym Obrazem Matki Bożej Szczyrzyckiej: o godz. 7:30 przez cały rok w dni powszednie
Nieszpory: w każdą niedzielę przed Mszą św. popołudniową,
Nowenna do Matki Bożej Szczyrzyckiej - w każdą środę po
wieczornej Mszy św.,
Godzina Miłosierdzia: w każdy czwartek po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa: w pierwsze piątki miesiąca po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca: w pierwsze soboty
miesiąca o godz. 16:00
Nabożeństwo Fatimskie: od maja do października w drugą
sobotę miesiąca o godz. 19:00
Nabożeństwo majowe: w maju po Mszy św.
o godz.18:00 (w niedziele po Mszy św. o 16:00)
Różaniec: w październiku po Mszy św. o 17:00 (w niedziele po
Mszy św. o godz. 15:00)
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Odpusty i uroczystości
8 maja: uroczystość św. Stanisława Biskupa Męczennika
15 sierpnia: uroczystość Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

SANKTUARIA W OKOLICY:


SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W DOBREJ

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W PASIERBCU.
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Przynależność kościelna
Diecezja tarnowska; dekanat: Tymbark; Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Stanisława Biskupa Męczennika

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia

TARNOWIEC
Tarnowieckie sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia jest
miejscem szczególnej modlitwy obrońców życia, małżeństw proszących o dar macierzyństwa i ojcostwa, a także rodziców oczekujących narodzin swojego dziecka. Jest
to jedno z czterech sanktuariów w diecezji rzeszowskiej
chlubiących się wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny
ozdobionym koroną papieską. Charyzmatem sanktuarium jest głoszenie Ewangelii Życia i związane z Nią apostolstwo.

www.idmjp2.pl

n Położenie
Tarnowiec – wieś położona w Dołach Jasielsko-Sanockich, około
50 km na południowy-zachód od centrum Rzeszowa i około 10 km
na wschód od Jasła.
n Historia sanktuarium
Według jednej z legend tarnowiecką figurę Madonny z Dzieciątkiem ufundowała dla karmelitów św. Elżbieta, królowa węgierska.
Kiedy zakonnicy wieźli w orszaku figurę ze Stropkowa na Węgrzech
(obecnie Słowacja) do Polski, zatrzymali się na postój w Mrukowej
koło Samoklęsk, a następnie w Jaśle. We wsi Mrukowa znajduje
się obecnie kaplica z wmurowanym kamieniem, na którym według
podania postawiono rzeźbę Panny Maryi. Z źródeł historycznych
wiemy, że figura już przed rokiem 1437 słynęła cudami w kościele karmelitów w Jaśle. W 1785 r., w trakcie wielkiego pożaru miasta spalił się kościół i klasztor karmelitów. Ocalałą z pożogi figurę
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władze austriackie uznały za własność funduszu religijnego i nakazały zdeponować w zakrystii kościoła w Dukli. Transport zlecono
dziekanowi jasielskiemu i ówczesnemu proboszczowi Tarnowca, ks. Walentemu Rawiczowi Karwowskiemu. Dzięki wsparciu finansowemu hrabiny Katarzyny Kuropatnickiej, ks. Karwowskiemu
udało się figurę odkupić od władz austriackich za 16 złotych reńskich i 30 groszy. Figura została sprowadzona do kościoła parafialnego
w Tarnowcu w dniu 24 marca 1789 r.
Odtąd zaczął rozwijać się we wsi kult
Najświętszej Maryi Panny w Jej łaskami słynącym wizerunku. W kolejnych
dziesięcioleciach nabożeństwo do
Matki Bożej Tarnowieckiej rozwijało
się dynamicznie. Do Tarnowca przybywały kompanie pielgrzymkowe
z parafii na Podkarpaciu oraz z Węgier i Słowacji.
W latach 1874–1888 proboszczem
w Tarnowcu był ks. Karol Józef Fischer (1847–1931) – późniejszy biskup
pomocniczy przemyski. To dzięki jego
Wnętrze sanktuarium
staraniom kult Matki Bożej Zawierzenia jeszcze bardziej się rozwinął.
Ks. Karol Fischer rozpoczął również przygotowania do uroczystych
obchodów 100-lecia obecności figury w Tarnowcu, które odbyły się
w dniu 25 marca 1889 r.
W okresie międzywojennym, kolejny ks. proboszcz
Jan Warzecha rozpoczął
starania o koronację cudownej figury Matki Bożej
Tarnowieckiej. Uroczystej
koronacji figury na prawie
papieskim – za zgodą Kapituły Bazyliki Watykańskiej
dokonał w dniu 8 września
1925 r. ks. biskup Karol JóStudzienka Matki Bożej
Stacja Drogi Krzyżowej
Tarnowieckiej
zef Fischer.

www.idmjp2.pl
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W 1935 r. rozpoczęto w Tarnowcu budowę nowego kościoła. Złote korony wykonane ze złotej biżuterii ofiarowanej przez parafian i pielgrzymów zostały niestety skradzione zimą 1938/1939 r.
Podczas II wojny światowej, kiedy przez Tarnowiec w 1944 r. przebiegała linia frontu, figura Madonny Tarnowieckiej została przewieziona do Jedlicza i tam przechowywana
do wiosny 1945 r. W dniu 2 lipca 1949 r. łaskami słynącą figurę Matki Bożej przeniesiono do nowej świątyni i umieszczono na
emporze prezbiterium w niszy ołtarza głównego. Rekoronacji figury dokonał 2 czerwca 1970 r. ks. biskup Stanisław Jakiel, biskup
pomocniczy przemyski. W dniu 12 września
1993 r. ks. biskup Kazimierz Górny, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, przed łaskami
słynącą figurą Madonny Tarnowskiej dokonał zawierzenia Matce Bożej całej Diecezji
Rzeszowskiej i odtąd sanktuarium nosi nazwę »Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia«.

www.idmjp2.pl

W sanktuarium pielgrzymi mogą uczcić m.in.
relikwie św. Młodzianków, św. Joanny Beretty Figura św. Piotra w ołtarzu głównym
Molla i bł. Karoliny Kózkówny. Na mozaikach
ściennych przedstawiono sceny z życia Najświętszej Maryi Panny i Jezusa Chrystusa. Witraże w sanktuarium przedstawiają świętych
i błogosławionych, a także symbole odnoszące się do Prawd Wiary.
W przestrzeni sakralnej sanktuarium znajduje się Mała Kalwaria, w której umieszczono
kapliczki Drogi Krzyżowej i Tajemnic Różańca. Poniżej znajduje się źródełko Matki Bożej,
od którego rozpoczyna się plenerowa Dolina
Miłosierdzia. Tworzą ją Ogrójec i Droga Krzyżowa prowadzącą na tzw. Kalwarię Trzeciego
Tysiąclecia.
Kalwaria Trzeciego Tysiąclecia jest to cmentarz – pomnik francuskiej Krucjaty Miłości Figura św. Pawła w ołtarzu głównym
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Boga i Bliźniego w znaku Chrystusowego Krzyża. Pomnik został
zbudowany w 1998 r. Upamiętnia on ponad miliard nienarodzonych dzieci i składa się cmentarza na którym postawiono 100 małych krzyży symbolizujących mogiły małych dzieci oraz wielkiego
krzyża o wys. 7,38 m. Kalwaria Trzeciego Tysiąclecia jest wyjątkowym miejscem modlitwy obrońców życia. Przy sanktuarium funkcjonuje również niewielki Dom Pielgrzyma.
n Łaskami słynąca figura

Matki Bożej Zawierzenia

Gotycka figura Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu została wyrzeźbiona
w drewnie lipowym przez nieznanego artystę, prawdopodobnie na Węgrzech. Rzeźba o wysokości 153 cm,
przedstawia stojącą Najświętszą Maryję Pannę, która trzyma na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus, w prawej zaś
berło. Twarz Matki Bożej jest piękna,
radosna i pełna wdzięku. Maryja spogląda z głębokim zamyśleniem i miłością w widza. Jej długie, złote włosy
spływają na ramiona. Madonna odziana jest w czerwoną suknię z rękawami
i złoty płaszcz z niebieskim podbiciem.
Mały Jezus jest zupełni nagi, delikatnie uśmiecha się i z miłością patrzy
również w kierunku widza. U stóp Maryi artysta wyrzeźbił postacie
trzech aniołów, z których środkowy trzyma półksiężyc.
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Adres i kontakt:
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia
Tarnowiec 38
38–204 Tarnowiec
Tel: +48 13 442 42 52
E-mail: sanktuariumtarnowiec@gmail.com
www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl
Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Jerzy Uchman

182

Przynależność kościelna
Diecezja rzeszowska; dekanat: Jasło; parafia: Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°43’44.05”N
21°34’33.65”
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte
Niedziele i święta – godz. 7:00, 10:00, 11:30, 16:30
Dni powszednie
W okresie letnim: tj. od Środy Popielcowej do pierwszej
środy października: godz. 7:00 i 18:00
W okresie zimowym – tj. od czwartku po pierwszej środzie
października do wtorku przed Środą Popielcową: godz.
7:00 i 17:00
Nabożeństwa
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny – w każdą niedzielę o godz. 6:30
Różaniec – w każdą niedzielę o godz. 9:30 i 11:00
Nieszpory – w każdą niedzielę o godz. 16:00
Nowenna Zawierzenia – w każdą środę o godz. 18:00
(zimą o godz. 17:00)
Nabożeństwo Zawierzenia – od maja do października
w pierwszą środę miesiąca o godz. 19:00

www.idmjp2.pl

Odpusty
Główny odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny –
w drugą niedzielę września
Odpust Matki Bożej z Góry Karmel – w niedzielę po 16 lipca
Odpust Nawiedzenia Najświętszej Mary Panny – 31 maja
(z udziałem dzieci po Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.)

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ
W DĘBOWCU  SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO W JAŚLE
 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ MURKOWEJ W KROŚNIE  SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II W KROŚNIE
 SANKTUARIUM BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA W NOWYM ŻMIGRODZIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ – KRÓLOWEJ GÓR W SKALNIKU.
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Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie; powiat jasielski; gmina Tarnowiec

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

TRZEBINIA
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
w Trzebini należy do grupy najważniejszych ośrodków kultu Fatimskiej
Pani w Polsce. W maju 1950 roku rozpoczęto w nim odprawianie „nocy fatimskich” – całonocnych nabożeństw
fatimskich, na które przybywają setki pielgrzymi z wielu zakątków Polski.
W 1962 r. do salwatoriańskiej świątyni sprowadzono z Fatimy figurę Matki Bożej Fatimskiej. Figura ta, w dniu
13 września 1997 r. została uroczyście
ukoronowana papieskimi koronami
przez ks. kard. Franciszka Macharskiego. W zespole sanktuaryjnym znajduje
się także pierwszy dom zakonny Towa- Cudowna figura Matki Bożej
rzystwa Boskiego Zbawiciela – księży Fatimskiej w sanktuarium
salwatorianów.
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n Położenie
Trzebinia – miasto położone na pograniczu Rowu
Krzeszowickiego, Wyżyny
Olkuskiej oraz Pagórów Jaworznickich, około 35 km
na zachód od centrum Krakowa.
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n Historia sanktuarium
Historia zespołu klasztorno-kościelnego salwatorianów w Trzebini rozpoczyna się w pierwszych latach XX wieku. W 1900 r. przybyli do Krakowa trzej salwatorianie ks. Alfred Zacharzowski, ks. Cezary
Wojciechowski oraz ks. Honory Bugiel, celem założenia pierwszego
domu zakonnego na ziemiach polskich. Rok później, ks. kard. Jan
Puzyna wydał pozwolenie na założenie pierwszej placówki salwatoriańskiej w Trzebini. Oficjalnie otwarcie domu zakonnego
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela nastąpiło 1 lipca 1903 r.
W 1909 r. salwatorianie rozpoczęli budowę kościoła. Kamień węgielny pod budowę
świątyni poświęcono w dniu
26 czerwca 1910 r. Budowa
i upiększanie kościoła trwały jednak przez kolejne dziesięciolecia, a wpływ na to
miała zawierucha dwóch wojen światowych i trudne powojenne lata komunizmu.
Kaplica Ukrzyżowania
W 1928 r. z inicjatywy Sługi Bożego ks. Chryzostoma Małysiaka zbudowano przy klasztorze pierwszy w Polsce dom rekolekcyjny,
który funkcjonuje do dnia dzisiejszego w ramach Centrum Formacji Duchowej. Warto podkreślić, że w ośrodku tym,
w dniach od 30 maja do
3 czerwca 1938 r. rekolekcje zamknięte odbył abiturient Karol Wojtyła. To tu
– jak wspominał Jan Paweł II – rodziło się jego powołanie do kapłaństwa.
Ks. Karol Wojtyła wielokrotnie odwiedzał dom rekolekcyjny i sanktuarium
Kaplica Matki Bożej Fatimskiej
Figura Matki Bożej w Trzebini jako metropoliprzed bazyliką ta krakowski.

www.idmjp2.pl
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Obraz Matki Bożej Częstochowskiej i relikwie
św. Jana Pawła II

Ołtarz główny bazyliki

W 1962 r. ks. Alfons Ślusarczyk sprowadził z Fatimy do Trzebini figurę Matki Bożej Fatimskiej. W 1967 r. rzeźbę umieszczono w specjalnej kaplicy. W dniu 10 czerwca 1983 r., odbyła się konsekracja
kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której dokonał
ks. kard. Franciszek Macharski. Wzrastający ruch pielgrzymkowy
stał się również podstawą do podjęcia starań o ustanowienie sanktuarium i koronację figury. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
zostało utworzone dekretem ks. kard. Franciszka Macharskiego
z dnia 13 maja 1997 r. – w 80. rocznicę objawień fatimskich. W tym
dniu również ks. kard. Macharski dokonał koronacji na prawie papieskim figury Pani Fatimskiej czczonej w sanktuarium.
W listopadzie 2011 roku ks. Piotr Żydek SDS rozpoczął starania
o nadanie kościołowi tytułu bazyliki. W dniu 31 stycznia 2013 r.
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy
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Początki kultu Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini sięgają 13 maja
1950 r. Wówczas to ks. Konstanty Szarek kończąc rekolekcje dla świeckich, zaproponował wiernym, aby pozostali na całą noc na przed
grotą na czuwaniu – modląc się i wynagradzając Niepokalanemu Sercu Maryi grzechy świata. Było to pierwsze czuwanie fatimskie w Trzebini. Od tego dnia, w sobotę po 13 dniu miesiąca, w okresie od maja
do października, w sanktuarium gromadzą się wierni na całonocnych
czuwaniach fatimskich o charakterze modlitewno-pokutnym.
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uprawień udzielonych przez papieża Benedykta XVI wyraziła zgodę, aby świątynię sanktuaryjną w Trzebini podnieść do godności
bazyliki mniejszej wraz ze wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi jej przysługującymi. Radość duszpasterzy, parafian i pielgrzymów z tego wyróżnienia została niestety przerwana bardzo
smutnym zdarzeniem. W nocy z 7/8 czerwca 2013 roku dokonano
bowiem profanacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Sprawcy poważnie uszkodzili figurę próbując zerwać z niej koronę. W dniu 21 lipca
2013 roku odnowiona figura Pani Fatimskiej i korona zostały ponownie poświęcone. Uroczystości nadania kościołowi w Trzebini
tytułu bazyliki mniejszej odbyły się podczas czuwania fatimskiego
w dniu 14 września 2013 roku, a przewodniczył im ks. kard. Stanisław Dziwisz.
Sercem sanktuarium jest kaplica z cudowną figurą Matki Bożej
Fatimskiej. Na uwagę w świątyni zasługuje ołtarz główny z figurą
Chrystusa Zbawiciela. W prawej nawie świątyni obok kaplicy Matki
Bożej Fatimskiej znajdują się ołtarze św. Maksymiliana Marii Kolbe,
św. Antoniego, św. Józefa, a także kaplica Ukrzyżowania. Krucyfiks
w tej kaplicy został wykonany według wizerunku Chrystusa z Limpias (północna Hiszpania), a pod ołtarzem, w szklanej szkatule
znajduje się popiersie Jezusa Ukrzyżowanego sprowadzone z Limpias w 1970 r. W lewej nawie bazyliki znajdują się ołtarze: św. Anny,
św. Teresy, św. Marii Goretti, kaplica Matki Bożej Częstochowskiej
z relikwiami św. Jana Pawła II. W lewej nawie świątyni znajduje się
popiersie Sługi Bożego Księdza Franciszka Marii od Krzyża Jordana
(1848–1918) – założyciela salwatorianów i salwatorianek. Świątynie zdobią również witraże, a także płaskorzeźby przedstawiające
sceny z Pisma Świętego oraz świętych i błogosławionych. Do bazyliki przylega ogród salwatoriański oraz park, w którym znajdują się
stacje Drogi Krzyżowej, kamienna grota Matki Bożej z Lourdes i grobowiec salwatoriański.
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n Międzynarodowa Trasa Pielgrzymkowa –

Szlak Maryjny

Sanktuarium w Trzebini położone jest przy Międzynarodowej Trasie Pielgrzymkowej – Szlaku Maryjnym (International Pilgrim’s Route – St. Mary’s Trail, Internationale Pilgerstraβe – Marienweg) Główna
trasa szlaku łączy trzy narodowe sanktuaria maryjne: Jasną Górę
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Stacja Drogi Krzyżowej

Grota Lourdzka
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w Polsce, Lewoczę na Słowacji oraz Mariazell w Austrii. Długość
głównego odcinka Międzynarodowego Szlaku Maryjnego na terenie Polski – z Częstochowy do Zakopanego – wynosi 323 km (220,5
km w woj. małopolskim i 102,5 km w woj. śląskim), natomiast długość sieci tras alternatywnych wynosi 86 km. Przy szlaku położone
są sanktuaria maryjne w: Częstochowie, Wancerzowie, Leśniowie,
Skarżycach, Podzamczu, Pilicy, Myszkowie-Mrzygłodzie, Jaroszowcu,
Płokach, Trzebini, Paczółtowicach, Czernej, Kalwarii Zebrzydowskiej,
Makowie Podhalańskim, Jordanowie, Ludźmierzu i na Krzeptówkach
w Zakopanem, a także sanktuarium św. o. Pio na Przeprośnej Górce
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koło Częstochowy, sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Alwerni
oraz sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Tenczynku.

Grota Lourdzka

www.idmjp2.pl

Tablica upamiętniająca wizyty Karola Wojtyły – maturzysty
i metropolity krakowskiego w sanktuarium w Trzebini
Adres i kontakt
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini
Bazylika Mniejsza
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. B. Głowackiego 3
32–450 Trzebinia
Tel. +48 668 829 119
E-mail: bazylika-trzebinia@o2.pl
www.trzebinia.salwatorianie.pl
Opieka duszpasterska w sanktuarium – salwatorianie (Towarzystwo Boskiego Zbawiciela)
Kustosz sanktuarium – ks. Piotr Żydek SDS
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Przynależność kościelna
Archidiecezja krakowska; dekanat: Trzebinia; parafia: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
50° 9’11.79”N
19°26’55.44”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte
Niedziele i święta – godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00
Dni powszednie – godz. 7.00 i 17.00 (w okresie obowiązywania czasu zimowego), 18.00 (w okresie obowiązywania
czasu letniego)
Odpusty i uroczystości
Odpust parafialny: Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa
13 maja: Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej
31 stycznia – dzień nadania tytułu bazyliki mniejszej
29 czerwca: Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Czuwania fatimskie: od maja do października, sobota
po 13. dniu danego miesiąca; rozpoczęcie nabożeństwa
o godz. 19.00.
Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej w kaplicy cudownej
figury: w każdą środę
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy cudownej figury
Stały Konfesjonał
Spotkania młodzieży Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań i Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej – wrzesień
Przy sanktuarium funkcjonuje Centrum Formacji Duchowej z domem rekolekcyjnym – szczegóły: www.cfdtrzebinia.
sds.pl

www.idmjp2.pl

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
W CZERNEJ  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W JAWORZNIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ PACZÓŁTOWSKIEJ W PACZÓŁTOWICACH
 SANKTUARIUM PATRONKI POLSKICH RODZIN ROBOTNICZYCH W PŁOKACH.
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Przynależność administracyjna
woj. małopolskie; powiat chrzanowski, siedziba gminy
miejsko-wiejskiej Trzebinia.

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Niepokalanej
Matki Dobrej Nadziei

TULIGŁOWY
„Podanie niesie, że podczas strasznych najazdów tatarskich na Podole – o których przysłowie nasze powiada:
»Tam trawa nie porośnie, kędy Tatar przeszedł«, bo ilekroć zapuszczał swe zagony, ślady tego pochodu znaczył
kupami gruzów i popiołów, niszcząc wszystko ogniem
i mieczem, i uprowadzając w niewolę tłumy ludności –
mieszkańcy kresowego zameczku Kudrenice we własnej
obronie opuścili swą siedzibę, szukając bezpieczniejszego
schronienia. Snać musieli to być ludzie pełni staropolskiej
pobożnej wiary w opiekę Bogarodzicy. Pewnie Jej pieśń
modlitewne rozbrzmiewała w ich piersi, chłodząc znoje
tułaczej wędrówki, skoro unosili najdroższy swój wspólny skarb, obraz Niepokalanej Panienki. Nazwa Tuligłowy
mogłaby potwierdzić owo podanie, iż tutaj przytulili swe
głowy pod nową osadę chat, a nie mając lepszego miejsca umieścili swój obraz na topoli, by stąd Marya czuwała
i błogosławiła ich rodzinom” (Rejowicz, 1909).
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n Położenie
Tuligłowy to wieś położona na północnym skraju Pogórza Dynowskiego, około 17 km na północny-zachód od Przemyśla i około 16
km na południe od Jarosławia.
n Historia sanktuarium
Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach jest
jednym z najstarszych i ważniejszych maryjnych ośrodków piel193
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Wnętrze sanktuarium

grzymkowych w archidiecezji przemyskiej. Kult cudownego obrazu Matki Bożej Tuligłowskiej sięga początkami XIV wieku. W 1396 r.
biskup przemyski Maciej herbu Janina ustanowił w Tuligłowach
parafię pw. św. Mikołaja. Drewniany kościół pw. św. Mikołaja zbudowano dzięki fundacji Mikołaja Mzurowskiego, dziedzica Rudołowic i Tuligłów pod koniec XIV wieku. W tej świątyni umieszczono
cieszący się już kultem obraz Matki Bożej Niepokalanej. W 1446 r.
opiekę nad parafią i kościołem przejęli bożogrobcy – Kanonicy Regularni Stróżowie Świętego Grobu Jerozolimskiego.
Rozwój kultu obrazu Matki Bożej Niepokalanej nastąpił po 1624 r.,
kiedy Tatarzy rabowali i palili wsie na Ziemi Przemyskiej, a dochodząc
194

W okresie potrydenckiej odnowy Kościoła, do rozwoju ruchu pielgrzymkowego w wielu sanktuariach przyczyniały się nadzwyczajne wydarzenia wokół wizerunku będącego głównym przedmiotem
kultu. W przypadku sanktuarium w Tuligłowach odnotowano, że
„często nadziemska jasność opromieniała” cudowny obraz Matki Bożej. Do rozwoju nabożeństwa do Matki Bożej Tuligłowskiej
przyczyniło się także niewytłumaczalne zdarzenie, którego doświadczył podczas wizytacji biskupiej w czerwcu 1744 r. biskup
przemyski Wacław Hieronim Sierakowski (1700–1780). On to bowiem – jak zapisano w pamiętnikach – w dniu rozpoczęcia wizytacji, „wpatrzywszy się w twarz Najświętszej Maryi Panny i małej
Dzieciny Jezusa, doznał jakichś dziwnie pobożnych uczuć radości i pociechy, utwierdził się w przekonaniu, że Bóg Wszechmocny musiał przy tym obrazie otworzyć źródło łask nadzwyczajnych.
Pełen wzruszenia pobożnego, opowiedział natychmiast w klasztorze swoje wrażenia wobec zgromadzonej licznie szlachty, duchowieństwa i Ojców Miechowitów. Ci przedstawili mu wówczas oną
księgę, gdzie łaski u obrazu odebrane od kilkudziesięciu lat już
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Ołtarz św. Józefa

Ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego
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do Tuligłów pozostawili obraz nietknięty i wycofali się, co uznano
za widomy znak opieki Matki Bożej. W 1629 r., dzięki środkom zgromadzonym przez proboszcza ks. Adama Noskowicza oraz pomocy
finansowej bogatego klasztoru bożogrobców w Miechowie wzniesiono nową drewnianą świątynię.
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spisywano, a było ich wtedy około 350”. Rejestracja łask w specjalnej księdze została wprowadzona na polecenie prepozyta generalnego bożogrobców ks. Jakuba Radlińskiego.
Wydarzenie to musiało zapewne mieć duże znaczenie, skoro już
11 czerwca 1744 r. biskup Sierakowski podpisał dekret o powołaniu komisji do zbadania kanonicznego prawdziwości nadzwyczajnych łask odbieranych w Tuligłowach. Komisja zapoznała się
z dokumentami, zbadała dokładnie obraz, przesłuchała pod przysięgą kilkadziesiąt osób, po czym przesłała pisemną relację wraz
z własną decyzją do konsystorza przemyskiego. Na podstawie
przedstawionych przez komisję dokumentów, 25 sierpnia 1745 r.
w Przemyślu został powołany sąd
pod przewodnictwem ks. biskupa Wacława Sierakowskiego, który
uznał tuligłowski obraz jako łaskami
słynący (imago gratiosa).
W latach 1768–1770 zbudowano
nowy, murowany, barokowy kościół
pod wezwaniem św. Mikołaja. Konsekracji świątyni dokonał dopiero
w 1829 r. biskup przemyski Jan Antoni de Potoczki (1759–1832).
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Figura „św. Piotr Apostoł”

Rozwój sanktuarium został zahamowany po utracie przez Polskę
niepodległości w 1795 r. Rozpoczęte już w XVIII wieku starania
o koronację obrazu zostały zaprzestane na ponad 100 lat. Podobnie,
jak w przypadku większości sanktuariów w Cesarstwie Austriackim,
tak również w sanktuarium w Tuligłowach na rzecz skarbu państwa
skonfiskowano kosztowne wota
ze skarbca oraz zdarto z obrazu
srebrną sukienkę zdobiącą postać
Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. SproFigura „św. Paweł Apostoł” fanowany przez Austriaków łaskami
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Na początku XX wieku ponownie rozpoczęto starania o koronację
łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Niepokalanej. Inicjatywę
tą wspierał biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar, który podczas wizytacji kanonicznej parafii w Tuligłowach w 1907 r. zobligował ówczesnego proboszcza ks. Ludwika Kozłowskiego, aby
zebrał dokumentację potwierdzającą kult Matki Bożej – dowody łask, pielgrzymek i nabożeństw. Zebrane materiały dowodowe zostały przedłożone Kapitule Watykańskiej wraz z prośbą
o pozwolenie na koronację obrazu na prawie papieskim. W dniu
29 listopada 1908 r. Stolica Święta wydała dekret zezwalający na
koronację. Uroczystej koronacji łaskami słynącego obrazu Matki
Bożej Niepokalanej dokonał w dniu 8 września 1909 r. ks. biskup
Józef Sebastian Pelczar w asyście ks. biskupa Karola Fischera oraz
ks. biskupa Anatola Nowaka.
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Koronacja łaskami słynącego obrazu przyczyniła się do jeszcze
większego ożywienia ruchu pielgrzymkowego zwłaszcza w okresie
międzywojennym. W tragicznych latach okupacji hitlerowskiej posługę duszpasterską w sanktuarium sprawował ks. Władysław Selwa (1903–1943). W dniu 9 marca 1943 r. został on zastrzelony przez
gestapowców w kancelarii parafialnej. W obrębie sanktuarium nie
doszło na szczęście do poważniejszych zniszczeń.
Po zakończeniu II wojny światowej duszpasterstwo w sanktuarium kontynuowali księża diecezjalni. W 1971 r. Kuria Biskupia
w Przemyślu zawarła umowę z Kurią Generalną Zgromadzenia Św.
Michała Archanioła, na mocy której księża michalici przejęli duszpasterstwo w parafii i do dnia dzisiejszego są kustoszami sanktuarium w Tuligłowach.
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słynący wizerunek zasłonięto purpurowym aksamitem, a na postacie Niepokalanej i Dzieciątka Jezus nałożono drewniane pozłacane sukienki, pozostawiając jedynie widoczne twarze Matki Bożej
i Chrystusa. Najdotkliwszą jednak stratą dla sanktuarium przeprowadzoną w trakcie reformy józefińskiej była kasata klasztoru bożogrobców, której dokonano w 1819 r. Rozwijany przez ponad 350
lat przez miechowitów ruch pielgrzymkowy do sanktuarium został poważnie przyhamowany. Ożywienie kultu obrazu Matki Bożej i ponowny rozwój ruchu pielgrzymkowego nastąpił dopiero od
lat 60. XIX wieku.
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n Łaskami słynący obraz Matki Bożej

Tuligłowskiej

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Niepokalanej w Tuligłowach
jest jednym z najstarszych w Polsce wizerunków maryjnych przedstawiających tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Obraz o wymiarach 69 x 91 cm,
został namalowany pod koniec XV wieku przez nieznanego artystę. Najprawdopobniej obraz powstał w pracowni
krakowskiej i został sprowadzony do Tuligłów przez bożogrobców, gdy objęli
duszpasterstwo w parafii. Wizerunek zaliczany jest do grupy przedstawień Madonny Apokaliptycznej. Przedstawia
Maryję w postawie stojącej, trzymającą
na prawej ręce nagie Dzieciątko Jezus,
które w lewej ręce ściska jabłko. Niepokalana stoi na półksiężycu, który dotyka
kuli ziemskiej. W górnej części wizerunku dwaj aniołowie podtrzymują koronę
umieszczoną na głowie Madonny. Matka Boża ubrana jest w ciemnoczerwoną suknię oraz błękitny płaszcz z zieloną
podszewką i złotymi obwódkami.
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W trakcie przygotowań do koronacji w 1909 r. przeprowadzono renowację łaskami słynącego obrazu, co niestety spowodowało zniekształcenie
pierwotnego wyglądu twarzy Niepokalanej i Dzieciątka Jezus. Niemożliwe było także zdjęcie z obrazu aksamitu nałożonego w XIX wieku.
W 1966 r. pod kierunkiem konserwatora mgr Wojciecha Kurpika
przeprowadzono gruntowną konserwację łaskami słynącego obrazu przywracając mu właściwy układ kompozycyjny i koloryt średniowiecznego malowidła. Kiedy jednak obraz po konserwacji zawisł
ponownie w ołtarzu głównym, grupa parafian wyraziła niezadowolenie z wykonanych prac, żądając powrotu obrazu w wyglądzie, jak
przed konserwacją. Ze względu na protesty wiernych, po konsultacjach społecznych w 1972 r. biskup przemyski Ignacy Tokarczuk
podjął decyzję, aby w miejsce odnowionego obrazu umieścić kopię, wykonaną w trakcie konserwacji w 1966 r. W 2003 r. oryginalny
198

Podczas uroczystości Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w 2009 r. na
łaskami słynący obraz zostały nałożone
Wotywne Sukienki Wdzięczności, które
ofiarowały dla sanktuarium, trzy siostry
pochodzące z Tuligłów: Zofia Galicka, Genowefa Wiszniewska i Senator RP Janina
Fetlińska, która zginęła w katastrofie pod
Smoleńskiem. Obok kościoła rośnie „Katyński Dąb Pamięci”przy którym znajduje
się obelisk upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej w 1940 roku
oraz katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. będący jednocześnie szczególnym wyrazem wdzięczności dla urodzonej w Tuligłowach Senator Janiny Fetlińskiej.

www.idmjp2.pl

W dniu 6 września 2009 r. – w setną rocznicę koronacji obrazu, w sanktuarium w Tuligłowach odbyły się uroczystości rekoronacji łaskami
słynącego wizerunku i nadanie tytułu Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei. Korony, które pobłogosławił papież Benedykt XVI w Rzymie, nałożył na obraz ks. arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski.
Uroczystej Mszy św. rekoronacyjnej przewodniczył ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.
n Pomnik upamiętniający 100. rocznicę

odzyskania przez Polskę niepodległości

W 2018 r. z inicjatywy kustosza sanktuarium i proboszcza parafii
ks. Mariusza Marcińca oraz pan Stanisława Ciuby Przewodniczącego Komitet Budowy Pomnika Upamiętniającego Setną Rocznice
199
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łaskami słynący obraz Matki Bożej Niepokalanej ponownie został
poddany gruntownej konserwacji ze względu na ponowną infekcję
drewnojadem i miejscowe odspojenia struktury malarskiej. Prace
konserwatorskie wykonał Antoni Guzik z Krzeszowic, który po zdjęciu
przemalowań i przeprowadzeniu badań laboratoryjnych (m.in. zdjęcia w podczerwieni) odsłonił pierwotne szczegóły wizerunku – m.in.
lewe ucho Dzieciątka, bucik Madonny (w dole obrazu), czy też gotycką koronę nad głową Maryi. W efekcie tych prac obraz Tuligłowskiej
Pani odzyskał wygląd jak przed wiekami. Tym razem renowacja obrazu spotkała się z uznaniem wszystkich parafian i obraz Niepokalanej
Matki Bożej po 31 latach powrócił do ołtarza głównego sanktuarium.
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Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przy udziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów, na jednym z tuligłowskich wzgórz
postawiono 25 metrowej wysokości krzyż, a obok 32-metrowy
maszt flagowy. Jest to niepodległościowy pomnik upamiętniający
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na fundamenty pomnika oraz postument w kształcie kielicha i chrzcielnicy
wylano niemal 100 m3 betonu. Na pomniku umieszczono napis: „Chrzest daje moc Zmartwychwstania.
W 100. Rocznicę odzyskania Niepodległości wdzięczni
Bogu i Bohaterom Narodowym”. Uroczystości odsłonięcia krzyża – pomnika odbyły się 8 września 2018 r.,
a uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz metropolita przemyski, ks. abp Adam Szal.
n Tuligłowska Droga św. Jakuba
W dniu 26 lipca 2015 r. w sanktuarium w Tuligłowach
uroczyście otwarto Tuligłowską Drogę św. Jakuba
– łącznikowy odcinek Podkarpackiej Drogi św. Jakuba Via Regia. Szlak został oznakowany przez parafian, członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Tuligłów oraz członków Bractwa św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku. Tuligłowska Droga św. Jakuba
prowadząca z Woli Rokietnickiej do sanktuarium Matki Bożej Dobrej Nadziei w Tuligłowach, a następnie do Rokietnicy, gdzie łączy
się z głównym traktem Drogi św. Via Regia (13 km). Droga św. Jakuba
Via Regia jest obecnie najdłuższym polskim odcinkiem Drogi św. Jakuba, a jej długość z Korczowej i Medyki (przy granicy polsko–ukraińskiej) do Zgorzelca wynosi 957 km. Szlak prowadzi wzdłuż dawnej
Via Regia (Wysokiej Drogi), czyli traktu, który wiódł z Kijowa przez
Lwów, Kraków, Wrocław, Lipsk, Kolonię, Akwizgran, do Paryża.

Pomnik upamiętniający
100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości
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Adres i kontakt
Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei
Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa
Tuligłowy 133
37–562 Rokietnica
Tel. +48 16 622 13 84
www.sanktuarium.tuliglowy.pl
Opieka duszpasterska w sanktuarium – Zgromadzenie św. Michała Archanioła (michalici)
Kustosz sanktuarium – ks. Mariusz Marciniec
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Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°53’31.59”N
22°35’56.40”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte:
Niedziele i święta – godz. 7:00, 10:30 i 16:00
Dni powszednie – godz. 7:00 i 17:00 (w okresie obowiązywania czasu zimowego), 18:00 (w okresie obowiązywania czasu letniego)
Nabożeństwa
Nowenna do Matki Bożej Tuligłowskiej – w każdą środę
o godz. 16:30 (w okresie obowiązywania czasu zimowego),
17:30 (w okresie obowiązywania czasu letniego)
Wieczór Fatimski – w pierwszą sobotę miesiąca: od maja do października o godz. 19:30; od listopada do kwietnia o godz. 16:30
Nieustająca Nowenna do Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei
i zmiana tajemnic różańcowych – pierwsza niedziela miesiąca o godz. 15:00
Tuligłowskie Wieczory Maryjne – pierwsza niedziela miesiąca o godz. 20:00
Godzina Miłosierdzia – ostatnia niedziela miesiąca o godz. 15:00
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Odpusty i uroczystości:
2 lipca – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny (główny odpust w sanktuarium)
8 września – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ CHŁOPICKIEJ W CHŁOPICACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W JAROSŁAWIU (OO. DOMINIKANIE)  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
„MYŁOSERDIA DWERI” – „BRAMA MIŁOSIERDZIA” W JAROSŁAWIU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ W JAROSŁAWIU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA
W JODŁÓWCE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ JACKOWEJ
W PRZEMYŚLU  SANKTUARIUM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PRZEMYŚL (OO. FRANCISZKANIE KONWENTUALNI).
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Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat jarosławski, gmina Rokietnica
Przynależność kościelna:
Archidiecezja przemyska; dekanat: Pruchnik; parafia pw. św.
Mikołaja w Tuligłowach

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej –
Opiekunki Rodzin i Uzdrowienia Chorych

TYLICZ
„Patrząc na ten obraz czujemy się niejako przytuleni przez
Maryję, objęci Jej troskliwym ramieniem. W Jej matczynych ramionach zawsze odnajdujemy również Jezusa.
Maryja przytulając nas do swego serca prowadzi nas do
Jezusa i chce, byśmy tak jak Ona objęli Go z miłością; byśmy uczynili z Niego centrum swojego życia i ostateczny
cel naszej ziemskiej drogi”.
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Biskup tarnowski Andrzej Jeż; Tylicz, 27 sierpnia 2016 r.
n Położenie
Tylicz – wieś (do 1934 r. miasto) u zbiegu rzeki Muszynka i uchodzącego do niej potoku Mochnaczka, na granicy Beskidu Sądeckiego
i Beskidu Niskiego, około 6 km na wschód od Krynicy-Zdroju.
n Rys historyczny sanktuarium
Tylicz zawdzięcza swój rozwój w średniowieczu głównie dzięki położeniu przy szlaku handlowym prowadzącym z Węgier przez Przełęcz Tylicką do Torunia i Gdańska. Tu także stacjonowały wojska
królewskie strzegące bezpieczeństwa kupców i kontrolujące ziemie Królestwa. W Tyliczu odbywały się liczne zjazdy i sąd królewski.
W okresie świetności – a więc w XIII i XIV wieku osada nosiła nazwę
Ornamentum, czyli ozdoba. Liczyła wówczas około 15 tys. mieszkańców wraz przyległymi osadami, a potocznie nazywana była
Ornawa.
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W 1363 roku osada otrzymała od Kazimierza Wielkiego prawa miejskie i odtąd Ornawa nazywana była Miastkiem. Dzięki fundacji królewskiej w mieście zbudowano kościół parafialny, szkołę parafialną
i szpital. W XVI wieku, w wyniku wojen husyckich, wojen i epidemii miasto straciło prawa miejskie. Ponowne odrodzenie miejscowości nastąpiło w pierwszej połowie XVII
wieku, kiedy patronat nad osadą przejął
biskup krakowski Piotr Tylicki herbu Lubicz (1543–1616), który w dniu 26 czerwca 1612 r. nadał Miastku prawa miejskie,
ustanowił herb miasta i przyznał liczne
przywileje. Odtąd miasto posiada nazwę
Tylicz. Dzięki fundacji biskupa Tylickiego w Tyliczu zbudowano nową świątynię,
którą hierarcha wyposażył w liczne dzieła
twórców kultury zachodniej i bizantyjskiej. W 1612 r. za sprawą biskupa Piotra
Tylickiego do Tylicza został przywieziony
również obraz Matki Bożej Tylickiej, który
„Ukrzyżowanie Chrystusa” w krótkim okresie czasu zasłynął łaskami.
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Kult do Matki Bożej Tylickiej jest żywy do dziś. Podobnie, jak przed
wiekami, do sanktuarium pielgrzymują wierni z Beskidów i kuracjusze z Krynicy-Zdroju. U stóp łaskami słynącego obrazu Matki

Wnętrze sanktuarium
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W latach 2001–2007 zbudowano w Tyliczu nowy, murowany kościół
pw. Imienia Maryi, do którego przeniesiono łaskami słynący obraz
Madonny Tylickiej. Konsekracji świątyni dokonał biskup tarnowski
Wiktor Skworc w 2007 roku.
W dniu 27 sierpnia 2016 r. biskup tarnowski Andrzej Jeż
podpisał dekret podnoszący tą świątynię do godności Sanktuarium Matki Bożej
Tylickiej – Opiekunki Rodzin
i Uzdrowienia Chorych. Obok
świątyni sanktuaryjnej z inicjatywy ks. Prałata Mariana
Stracha postawiono GolgoWitraże
tę Tylicką, 20 kapliczek różańcowych połączonych ogromnym kamiennym różańcem, pomniki
króla Kazimierza Wielkiego, biskupa Piotra Tylickiego oraz figurę
Chrystusa Króla i figury świętych i błogosławionych. Przed wejściem na teren dróżek zbudowano kamienną bramę z napisem:
„Wejdź na miejsce refleksyjno-modlitewno-patriotyczne dla każdego myślącego Polaka”.
Wzdłuż ścieżek prowadzących na Golgotę postawiono
kamienne tablice z wyrytymi
słowami znanych osób i ludowych przysłów. Dookoła Golgoty zostały domurowane
groty siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny. Obok
nowej świątyni znajduje się
zabytkowy drewniany kościół pw. Św. Apostołów Piotra
i Pawła, w którym w ołtarzu Obraz Pana Jezusa Miło- Obraz św. Józefa oraz
siernego oraz relikwie
relikwie św. Kingi
głównym umieszczono kośw. Siostry Faustyny Ko- i bł. Karoliny Kózkówny
pię łaskami słynącego obrazu walskiej oraz św. Jana
Matki Bożej Tylickiej.
Pawła II

www.idmjp2.pl

205

P R Z E W O D N I K

Bożej Tylickiej pielgrzymi i parafianie składają podziękowania za
uzyskane tu łaski.
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n Łaskami słynący obraz Matki Bożej Tylickiej
Łaskami słynący obraz Matki Bożej Tylickiej – Opiekunki Rodzin
i Uzdrowienie Chorych został sprowadzony do Tylicza przez biskupa krakowskiego Piotra
Tylickiego. Wykonanie obrazu przypisuje się niderlandzkiemu malarzowi Adrianowi
Ysenbrandtowi. Obraz został namalowany na desce o wymiarach 100 x 150 cm. Wizerunek
przedstawia Najświętszą Maryję
Pannę w półpostaci, która obejmuje rękoma stojące na Jej kolanach nagie Dzieciątko Jezus.
Uśmiechnięty mały Chrystus
przytula twarz do twarzy Matki.
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Kapliczki przy Golgocie Tylickiej
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Golgota
Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej – Opiekunki Rodzin
i Uzdrowienia Chorych
Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu
Tylicz
Tel. +48 18 471 13 10
www.parafiatylicz.pl
Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Piotr Fiksak
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie; powiat nowosądecki; gmina Krynica-Zdrój
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Przynależność kościelna:
Diecezja tarnowska; Dekanat Krynica-Zdrój; Parafia pw.
Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu
Lokalizacja (współrzędne geograficzne)
49°23’54.77”N 21° 1’24.25”E
Msze święte
Niedziele i święta – godz. 7:00, 9:00, 11:15 i 18:30
Dni powszednie – godz. 6:30 i 18:00 (od kwietnia do października), 17:00 (od listopada do marca)
W wakacje: 6:30 i 18:00

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ČIRČU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
SZKAPLERZNEJ W GABOLTOVIE  SANKTUARIUM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
NA GÓRZE ZVIR (LITMANOWA)  LEŚNE SANKTUARIUM
MATKI KRÓLOWEJ KRYNICKICH ZDROJÓW – UZDROWIENIA CHORYCH W KRYNICY-ZDROJU
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Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

WADOWICE
„(…) tu, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się
zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął.
I kapłaństwo się zaczęło”. Te pamiętne słowa Jana Pawła II, które wypowiedział podczas
ostatniego spotkania z mieszkańcami na wadowickim rynku w dniu 16 czerwca 1999 r. oddają więź, jaką łączyła Papieża Polaka z tym Pomnik św. Jana Pawła II przed
bazyliką w Wadowicach
miastem.
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Wadowice są od blisko 40 lat znane na całym świecie jako miejsce,
w którym 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła – św. Jan Paweł
II. Papieskie miasto odwiedza w ostatnich latach około ćwierć miliona pielgrzymów i turystów z ponad 120 krajów świata.
n Położenie
Wadowice – miasto na Pogórzu Śląskim, nad
Skawą, około 40 km na południowy-zachód od
centrum Krakowa.
n Historia sanktuarium Matki

Bożej Nieustającej Pomocy

Bazylika pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Pan- Bazylika Ofiarowania Najświętny jest najstarszym kościołem w Wadowicach. szej Maryi Panny w Wadowicach
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Bazylika Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny
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Pierwsza wzmianka o drewnianej świątyni pochodzi z 1325 r. Po
pożarze kościoła w 1440 r., w połowie XV w. rozpoczęto budowę
świątyni murowanej, która istniała do kolejnego wielkiego pożaru miasta w 1726 r. Obecny kościół został zbudowany w latach
1792–1798. Świątynię konsekrował w 1808 r. biskup krakowski Andrzej Rawa-Gawroński. W drugiej połowie XIX w. kościół powiększono o dwie kaplice przylegające do prezbiterium – kaplicę św.
Anny (obecnie Świętej Rodziny) oraz kaplicę Pana Jezusa Ukrzyżowanego. W latach 90. XIX w. fasada świątyni została przebudowana według projektu architekta Tomasza Prylińskiego. Fasadę
upiększono bogatą ornamentyką i kamiennymi figurami Matki Bożej oraz Patronów Polski: św. Wojciecha i św. Stanisława. W trakcie
przebudowy fasady świątyni powstał również portyk z balkonem,
we wnęce którego znajduje się obecnie obraz św. Jana Pawła II.
Na zewnętrznej (południowej) ścianie świątyni wykonano wówczas zegar słoneczny opisany dewizą „Czas ucieka, wieczność czeka”. Jest on widoczny z okien kamienicy, w której mieszkał Karol
Wojtyła (obecnie Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II). Po śmierci Jana Pawła II, na zegarze, na godzinie 21:37 zaznaczona została
data: „2 kwietnia 2005”.
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W dniu 25 marca 1992 r. papież Jan Paweł podniósł wadowicką
świątynię parafialną do godności Bazyliki Mniejszej.
W ołtarzu głównym wadowickiej bazyliki znajduje się odnowiony ołtarz z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem,
ozdobiony srebrną sukienką. W nawie
północnej bazyliki, w centralnej części
kaplicy Świętej Rodziny znajduje się kamienna chrzcielnica z pozłacaną drewnianą pokrywą, zwieńczoną krzyżem.
To przy niej, 20 czerwca 1920 r. mały
Karol Wojtyła został ochrzczony przez
ks. Franciszka Żaka. Po przeciwnej stronie nawy, w kaplicy Świętokrzyskiej
znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kaplicę
oddziela od nawy świątyni czarna kraOłtarz główny w bazylice Ofiarowania ta, na której wykuto herb papieski i naNajświętszej Maryi Panny w Wadowicach pis Totus Tuus.
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Kościół parafialny pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach zajmował
szczególne miejsce w życiu Karola Wojtyły.
Jan Paweł II trzykrotnie odwiedził rodzinne
miasto podczas podróży apostolskich do Polski. W trakcie pierwszej wizyty w Wadowicach,
w dniu 7 czerwca 1979 r., spotkał się z mieszkańcami na rynku, a następnie modlił przy
chrzcielnicy w kościele parafialnym. Papież zatrzymał się również na dziedzińcu rodzinnego
domu przy ul. Kościelnej. Podczas drugiej pielgrzymki do Wadowic, w dniu 14 sierpnia 1991 r.,
Jan Paweł II dokonał konsekracji kościoła pw.
św. Piotra i Pawła. Niezapomnianą i najbardziej wzruszającą wizytą papieża Jana Pawła II
w rodzinnym mieście, pozostanie jednak Jego
ostatnie spotkanie z mieszkańcami na wado- Łaskami słynący obraz
wickim rynku w dniu 16 czerwca 1999 r. Pod- św. Józefa w sanktuarium
czas Liturgii Słowa papież ukoronował łaskami św. Józefa w Wadowicach
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Ołtarza Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Ołtarz Chrystusa Ubiczowanego
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Chrzcielnica, przy której
w dniu 20 czerwca 1920 r. został
ochrzczony Karol Wojtyła
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Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w parafii wadowickiej wprowadzili w parafii redemptoryści, którzy w dniach
16-27 października 1897 r. głosili misje parafialne. W 1929 r., z inicjatywy ks. proboszcza Leonarda Prochownika został zbudowany nowy
ołtarz dla już wówczas słynącego łaskami wizerunku. W 1955 r. rozpoczęto w kościele odprawianie tzw. nieustającej nowenny, która do
dzisiaj jest odmawiana w każdą środę.
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słynący obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w przemówieniu
wspomniał swe młodzieńcze lata – dom rodzinny, modlitwę w kościele parafialnym, naukę w gimnazjum, przyjaciół, zainteresowania
teatralne i wadowickie kremówki.
Historycznym wydarzeniem w historii Wadowic była również wizyta papieża Benedykta XVI
Następca Papieża Polaka na Stolicy Piotrowej – papież Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski,
w dniu 27 maja 2006 r. modlił się w bazylice Ofiarowania NMP przy chrzcielnicy, a następnie zwiedził
Dom Rodzinny Jana Pawła II i spotkał się z mieszkańcami miasta na rynku wadowickim.
W nawie południowej świątyni znajduje się kaplica św. Jana Pawła II. Została ona pobłogosławiona
przez papieża Benedykta XVI podczas wizyty w Wadowicach w dniu 27 maja 2006 r. Po przeciwnej
stronie nawy znajduje się kaplica Świętego Krzyża,
w której umieszczono ołtarz Ukrzyżowanego ChryPolichromia w bazylice
stusa
oraz relikwie św. Szymona Lipnicy, św. O. Pio
nawiązująca do encyklik
św. Jana Pawła II i św. o. Maksymiliana Marii Kolbego.
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W latach 2002–2003 krakowskie artystki Aleksandra Grochal i Katarzyna Dobrzańska ozdobiły sklepienia bazyliki polichromią nawiązującą do encyklik św. Jana Pawła II.
Przed bazyliką znajduje się spiżowy pomnik św. Jana Pawła II, odsłonięty i poświęcony przez kardynała Stanisława Dziwisza w dniu
30 czerwca 2006 r.
n Łaskami słynący obraz Matki Bożej

Nieustającej Pomocy

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wadowickiej bazylice
został namalowany na płótnie przez nieznanego artystę pod koniec XIX wieku. Wizerunek o wymiarach 80 x 190 cm, jest kopią
cudownego obrazu Matki Bożej znajdującego się w kościele redemptorystów pw. św. Alfonsa w Rzymie. Wadowicki obraz różni
się od rzymskiego oryginału przede wszystkim dziewczęcą uro212
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Obraz został koronowany przez Jana Pawła II podczas jego wizyty
w Wadowicach 16 czerwca 1999 r. Karol Wojtyła otaczał wizerunek
wielką czcią – modlił się przed nim codziennie, kiedy szedł do szkoły. Obok obrazu znajduje się złoty, papieski różaniec ofiarowany
przez Jana Pawła II. Przy ołtarzu natomiast wmurowano marmurową tablicę ze słowami – prośbą papieża, skierowaną do pielgrzymów podczas pierwszej papieskiej wizyty w czerwcu 1979 r.: „Was
wszystkich proszę, abyście przed wizerunkiem tej Matki otaczali
mnie nieustanną modlitwą”.
n Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II
Przy Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach znajduje się Muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła II. W 1919 r., rodzice Karola Wojtyły,
Emilia z Kaczorowskich i jego ojciec Karol Wojtyła wraz z trzynastoletnim synem Edmundem zamieszkali w tej kamienicy na I piętrze,
213
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dą twarzy Najświętszej Maryi Panny. Maryja ubrana jest w czerwoną tunikę oraz granatowy płaszcz z zieloną podszewką. Czoło
i włosy Matki Bożej okrywa welon, na którym w środkowej części znajduje się złota gwiazda. Maryja na lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, które obie rączki składa w prawej dłoni Matki. Prawa
dłoń Matki Bożej wskazuje na Zbawiciela – dlatego ikonę tą zalicza się do typu Hodigitria (Hodegetria), czyli „Wskazująca Drogę” –
a tą Drogą jest Jezus. Mały Jezus tuli
się do Maryi, ale główkę odwraca na
zewnątrz – ku ludziom. Maryja natomiast lekko przechyla głowę w stronę Dzieciątka Jezus. Z prawej nóżki
Jezusa opada sandał, odkrywając
bosą stopę Dzieciątka. Na wysokości głowy Maryi, po obu stronach
ukazani są święci archaniołowie –
Archanioł Gabriel (z prawej strony)
niosący krzyż i cztery gwoździe oraz
Archanioł Michał (z lewej strony)
trzymający włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem. U dołu obrazu
znajduje się łaciński napis „S. Maria
de Perpetuo Succursu” – czyli Matka
Boża Nieustającej Pomocy.

P R Z E W O D N I K

zajmując dwa pokoje z kuchnią. W tym mieszkaniu, 18 maja 1920
roku urodził się ich drugi syn – Karol Józef Wojtyła. Tu mieszkał, aż
do 1938 r. kiedy wraz z ojcem opuścił Wadowice i przeprowadził się
do Krakowa, aby tam rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wyprowadzce Wojtyłów, do mieszkania wprowadziła się rodzina Putyrów, która mieszkała tam aż do początku lat 80. XX w.
Na początku lat 80. XX w dawnym mieszkaniu Wojtyłów przeprowadzono gruntowny remont. Dnia 18 maja 1984 roku, w 64 rocznicę urodzin Ojca Świętego dzięki staraniom Kurii Metropolitalnej w Krakowie
oraz parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach, w dawnym mieszkaniu rodziny Wojtyłów (dwa pokoje w amfiladzie i kuchni) oraz sąsiednich pomieszczeniach otwarto muzeum – „Dom Rodzinny Jana
Pawła II”. Ówczesny metropolita krakowski, kard. Franciszek Macharski opiekę nad rodzinnym domem Papieża powierzył siostrom nazaretankom.
Zwiększający się z każdym rokiem ruch pielgrzymkowy i turystyczny do Wadowic był jednym z czynników,
które miały wpływ na rozbudowę muzeum. W marcu 2006 r. kamienica, w której znajdowało się muzeum została zakupiona przez Fundację Ryszarda Krauze
od spadkobierców przedwojennych właścicieli obiektu, a następnie przekazana przez tą fundację w darze Archidiecezji Krakowskiej. W dniu 16 października
2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie, Archidiecezja Krakowska
i Gmina Wadowice podpisały list intencyjny w którym
wyraziły aprobatę utworzenia nowej placówki muzealnej – Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana
Pawła II w Wadowicach. W latach 2010–2013 w kamienicy, w której urodził się Karol Wojtyła przeprowadzono
gruntowne prace remontowe – właściwie powstało nowe muzeum,
które zaprojektowali Barbara i Jarosław Kłaputowie (m.in. twórcy
koncepcji Muzeum Powstania Warszawskiego). Dzięki m.in. zaadaptowaniu piwnic i poddasza powierzchnia ekspozycji zwiększyła się
z 200 m2 do ponad 1 200 m2. Uroczyste otwarcie nowej ekspozycji
odbyło się 9 kwietnia 2014 r. Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II
z multimedialną wystawą stałą jest obecnie jednym z najnowocześniejszych placówek muzealnych w kraju, które odwiedza w ostatnich
latach 250 tys. osób rocznie.
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W 2006 r. w Wadowicach wytyczono „Szlak Karola Wojtyły”, który
prowadzi do najważniejszych obiektów związanych z dzieciństwem
i młodością Karola Wojtyły. Turyści i pielgrzymi przybywający do
papieskiego miasta najczęściej odwiedzają Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II i bazylikę Ofiarowania NMP. Przy szlaku znajdują
się również inne obiekty – w tym dwa sanktuaria:
– Sanktuarium św. Józefa – kościół pw. św. Józefa i klasztor karmelitów bosych na tzw. Górce został zbudowany w latach 1897–1899.
W tym kościele Karol Wojtyła, po I Komunii św. przyjął szkaplerz,
który nosił aż do ostatnich chwil życia. Sanktuarium szczyci się posiadaniem dwóch bezcennych relikwii św. Jana Pawła II. W ołtarzu
głównym świątyni znajduje się łaskami słynący obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Na wizerunku, na palcu prawej
dłoni św. Józefa, znajduje się pierścień papieski, ofiarowany przez
Jana Pawła karmelitom bosym w Wadowicach w dniu 16 października 2003 r. Pierścień został uroczyście nałożony na obraz św. Józefa 13 marca 2004 r. Drugą, bezcenną relikwią św. Jana Pawła II
w wadowickim sanktuarium św. Józefa, jest papieski szkaplerz.
Jan Paweł II podarował go o. Szczepanowi T. Praśkiewiczowi OCD,
konsultorowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i prowincjałowi
karmelitów bosych prowincji krakowskiej. Podczas uroczystej Mszy
św. w dniu 23 listopada 2005 r. szkaplerz noszony przez Jana Pawła
II został umieszczony w specjalnym relikwiarzu przy ołtarzu Matki
Bożej Szkaplerznej.
– Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – kościół pw. św. Piotra Apostoła (Al. Matki Bożej Fatimskiej 90) został zbudowany w latach
1986–1991 jako wotum wdzięczności za wybór Jana Pawła II i jego
ocalenie po zamachu w 1981 r. Uroczystej konsekracji świątyni dokonał Jan Paweł II podczas drugich, papieskich odwiedzin rodzinnego miasta w 1991 r. Papież ukoronował również wówczas figurę
Matki Bożej Fatimskiej, którą ofiarował Wadowicom biskup Leirii
i kardynał Andrzej Maria Deskur w dziesiątą rocznicę ocalenia Papieża-Polaka od śmierci po zamachu na Placu św. Piotra.
– sztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (ul.
Lwowska 31) – do prowadzonej przez nazaretanki ochronki
uczęszczał mały Karol Wojtyła. Uczestniczył tam w zajęciach i zabawach dla dzieci.
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n „Szlak Karola Wojtyły”

P R Z E W O D N I K

– Muzeum Miejskie (ul. Kościelna 4) – w okresie międzywojennym
w budynku tym mieściła się popularna w mieście „Mleczarnia”
Marii i Alojzego Banasiów oraz sklep nabiałowy wraz z jadłodajnią, w której po śmierci Emilii Wojtyłowej stołował się Karol Wojtyła wraz z ojcem.
– Urząd Miejski (Plac Jana Pawła II) – w okresie międzywojennym
mieściła się w nim siedziba władz miejskich oraz Szkoła Powszechna Męska, do której w latach 1926-1930 uczęszczał Karol Wojtyła.
– Gimnazjum im. Marcina Wadowity – obecnie Liceum Ogólnokształcące (ul. Mickiewicza 16) – Karol Wojtyła był uczniem tego
gimnazjum w latach 1930-1938.
– Budynek nr 15 przy Placu Jana Pawła II – w latach 1936–1945
mieściła się w nim cukiernia Karola Hagenhubera.
– Kamienica rodziny Homme (Pl. Jana Pawła II) – Karol Wojtyła
wielokrotnie odwiedzał w niej jednego z najbliższych przyjaciół
z gimnazjum – Zbigniewa Siłkowskiego. Tutaj, po święceniach
kapłańskich miał uroczystości prymicyjne, urządzone przez Siłkowskiego. Tu również ks. Wojtyła miał prymicje, po święceniach
biskupich i kardynalskich.
– Dom Kultury – dawny budynek Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” (ul. Teatralna 1) – Karol Wojtyła uczęszczał tu na zajęcia
sportowe i teatralne.
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Muzeum Dom Rodzinny św. Jana Pawła II w Wadowicach
Adres i kontakt
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 1
34-100 Wadowice
tel. +48 33 873 20 96
E-mail: kancelaria@wadowicejp2.pl
www.wadowicejp2.pl
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Przynależność kościelna
Archidiecezja krakowska; dekanat: Wadowice Północ; parafia: Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°53’0.80”N
19°29’36.38”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte
Niedziele i święta – godz. 6:00, 7:30, 9.00 (młodzież), 10:30
(dzieci), 12:00, 13:30 (w roku szkolnym), 18:00 (wrzesień –
kwiecień), 19:00 (maj – sierpień)
Dni powszednie – godz. 6:00, 6:45, 7:30, 16:30 (w pierwszy piątek miesiąca), 18:00 (w soboty liturgia Mszy św.
niedzielnej)
W okresie wakacyjnym w dniu powszednie: godz. 6:00,
8:00 i 16:00
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Spowiedź św.
W dni powszednie w godz.: 9:00 – 12:00 oraz podczas każdej Mszy św.; w okresie wakacyjnym: 6:30-8:00 i 17:3018:00
Nabożeństwa
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w każdą
środę o godz. 17:15
Nowenna do św. Jana Pawła II – w każdy czwartek po
Mszy w. o godz. 18:00
Wieczór Jana Pawła II – w każdą pierwszą sobotę miesięca o godz. 17:30; Msza św. o godz. 18:00, a po niej
procesja światła przed pomnik św. Jana Pawła II na wadowickim rynku
Odpusty i uroczystości
Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – 21 listopada

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ INWAŁDZKIEJ W INWAŁDZIE  SANKTUARIUM PASYJNO-MARYJNE W KALWARII
ZEBRZYDOWSKIEJ  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TŁUCZAŃSKIEJ W TŁUCZANI.
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Prałat Stanisław Jaśkowiec
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiat wadowicki, gmina miejsko-wiejska Wadowice

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej
Królowej Tatr

WIKTORÓWKI
Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na
Wiktorówkach jest najwyżej położonym sanktuarium maryjnym w Polsce. Znajduje się w Tatrach Wysokich, na wysokości około 1 200 m n.p.m., na terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Do sanktuarium na Wiktorówkach
pielgrzymują górale, taternicy, ratownicy Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, himalaiści oraz pielgrzymi i turyści z Polski i zagranicy wypoczywający w Tatrach.
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n Położenie
Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr znajduje
się w Tatrach Wysokich, w górnej części Doliny Złotej, u podnóża
szczytów: Gęsiej Szyi (1489 m) i Gołego Wierchu (1206 m), w sąsiedztwie Rusinowej Polany.
n Historia sanktuarium
Początki sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr
związane są z objawieniami Matki Bożej, których doświadczyła mała pasterka Marysia Murzańska. Według przekazów ludowych, objawienia miały miejsce około 1860 r. Marysia Muszańska
otrzymała od „pięknej Pani” polecenie upomnienia ludzi, żeby zaprzestali grzeszyć i pokutowali za dawne winy. O objawieniu Marysia opowiedziała pasterzowi Wojciechowi Łukaszczykowi, a ten
ks. Szymonowi Kossakiewiczowi. Dla zaznaczenia miejsca w któ-
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rym Marysia ujrzała „piękną Panią” Łukaszczyk przybił do świerka
obrazek z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny. Od tego momentu na Wiktorówki zaczęli przychodzić pasterze i pracujący w lesie robotnicy, aby pomodlić się w miejscu objawienia. Papierowy
obrazek szybko uległ zniszczeniu, a na jego miejscu umieszczono
obrazek malowany na szkle. W krótkim czasie nieznany ofiarodawca ufundował płaskorzeźbę Matki Bożej. W końcu XIX w. miejscowy
artysta wykonał kolejną kapliczkę, w której umieścił figurkę Matki
Bożej Królowej Tatr. Figurka ta zachowała się do dzisiaj i znajduje
w ołtarzu głównym obecnej kaplicy.
Pierwsze zorganizowane grupy pielgrzymkowe przybyły na
Wiktorówki w 1910, 1912 i 1913 roku. Pątnicy prosili wówczas
Królową Tatr o dobrą pogodę. W 1921 r. w miejscu objawień
zbudowano małą drewnianą kaplicę. W latach 30. XX wieku
pielgrzymki na Wiktorówki organizował ks. Błażej Łaciak – proboszcz w Bukowinie Tatrzańskiej. On także zachęcił górali do
zbiórki desek i gontów, aby powiększyć kaplicę. Mieszkańcy Bukowiny i Brzegów wykonali prace budowlane bez wynagrodzenia – z przywiązania do tego miejsca i jako wyraz czci do Matki
Bożej. Pierwszą Mszę św. odprawił w kaplicy na Wiktorówkach
ks. Błażej Łaciak w dniu 2 lipca 1932 r.
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W latach 1932–1938 zbudowano nową kaplicę, którą poświęcił 4 października 1938 r. ks. Stanisław Fox. Podczas okupacji hitlerowskiej łaskami słynąca figurę Matki Bożej przechowywano
w Bukowinie Tatrzańskiej.
Po zakończeniu II wojny
światowej, w dniu 2 lipca
1945 r. w uroczystej procesji przeniesiono ją ponownie do kaplicy na
Wiktorówkach.

Wnętrze sanktuarium na Wiktorówkach
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W 1957 roku decyzją Kurii Metropolitalnej na Rusinowej Polanie utworzono
turystyczny ośrodek duszpasterski. Opiekę nad
ośrodkiem powierzono

Sanktuarium na Wiktorówkach wielokrotnie odwiedzał ks. Karol
Wojtyła podczas swych tatrzańskich wędrówek. Jan Paweł wspomniał sanktuarium na Wiktorówkach, kiedy przemawiał podczas Mszy św. odprawionej w lotnisku w Nowym Targu, 8 czerwca
1979 r.: „Polecam wszystkich Matce Chrystusowej, która tu w pobliżu króluje, czyli gazduje i matkuje – w swoim sanktuarium ludźmierskim i w tej głębi Tatr na Rusinowej Polanie”.
W 2012 r. generał dominikanów o. Brunon Cadoré erygował na
Wiktorówkach dom zakonny pod wezwaniem wówczas błogosławionego, a od 2014 r. świętego papieża Jana Pawła II.
Niepowtarzalny nastrój ma odprawiana w sanktuarium Pasterka – w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Od kilkudziesięciu lat
gromadzi kilka tysięcy górali i turystów często z odległych miejscowości w Polsce. Dużą frekwencją wiernych cieszy się także celebrowana o północy Msza św. rozpoczynająca Nowy Rok.
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W obrębie strefy sakralnej sanktuarium, na murze przy kaplicy
znajduje się tzw. Ściana Pamięci.
Umieszczono na niej ponad sto tablic upamiętniających ludzi gór, taterników, alpinistów, himalaistów,
przewodników tatrzańskich – tych,
którzy kochali góry, „zasnęli w cieniu gór i na lodowym szczycie”. Każdego roku, w I niedzielę listopada
w sanktuarium na Wiktorówkach
jest odprawiana Msza św. w intencji zmarłych w Tatrach w ostatnim
roku oraz za zmarłych, którzy zostali upamiętnieni na tablicach ściany
pamięci.
„Św. Jan pielgrzym do Królowej Tatr” – malowidło na szkle
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Zgromadzeniu Księży Marianów, którzy jednak szybko zrezygnowali z placówki. W 1958 roku arcybiskup krakowski Eugeniusz Baziak
opiekę nad ośrodkiem na Wiktorówkach powierzył oo. dominikanom, którzy do dzisiaj prowadzą tu działalność duszpasterską.
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n Cudowna figura Matki Bożej

Jaworzyńskiej Królowej Tatr

Figura Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr została wykonana z drzewa lipowego i pomalowana farbami olejnymi. Maryja
trzyma w prawej ręce berło, lewą zaś na sercu. W dniu 2 sierpnia 1992 r. figura została ukoronowana na prawie diecezjalnym
przez metropolitę krakowskiego ks. kardynała Franciszka Macharskiego, w obecności
30 tys. wiernych.

n Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny

Królowej Tatr

Cudowna Jaworzyńska Pani.
Tyś po Bogu największą pociechą.
Biegnę do Ciebie, staję przed Tobą i błagam o pomoc Maryjo.
Tyle cudów uczyniłaś w tym górskim zakątku.
Tak wielu nieszczęśliwych uleczyłaś z chorób duszy i ciała.
I niejednemu otarłaś łzy z oczu.
Matko leśnej ciszy,
Dostojna Królowo Tatr, hal, baców i potoków huczących srebrzystą
wodą.
Opiekunko zwierząt i górskiej przyrody.
Matko najmilsza spośród wszystkich matek.
Ty z różańcem w ręku, wiesz dobrze i znasz troski, każdego kto do Ciebie się ucieka.
Dziękujemy Ci Panno Święta za szlak wiodący do Ciebie,
Choć to czasem zasnuty śniegiem, wyścielony błotem… ale idziemy.
Jakoś lżejsze to powietrze czym bliżej do Ciebie.
Matko, która wspierasz nie tylko nas górali, ale i turystom dajesz swoje duchowe wzmocnienie.
Prosimy Cię prowadź nas tą drogą, która zawsze pewna.
A kiedy Matko zapadnie mrok i ciemność życia naszego, oddal mgłę
i burzę
I zaprowadź nas do domu wiecznego szczęścia. Amen.

www.idmjp2.pl

Źródło: www.wiktorowki.dominikanie.pl/parafia/modlitwy/

222

Opieka duszpasterska w sanktuarium – Dominikanie
Kustosz sanktuarium – o. Mateusz Jacukiewicz OP
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie; powiat tatrzański; gmina Poronin
Przynależność kościelna
Archidiecezja krakowska; dekanat: Biały Dunajec;
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°15’54.67”N
20° 5’11.20”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte
Niedziele i święta – godz. 9:00, 11:00 i 13.00; w wakacje
dodatkowa Msza św. o godz. 17:00
Spowiedź św.
W niedziele: 15 minut przed Mszą św.
W dni powszednie: w razie potrzeby, w każdej chwili
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Odpusty i uroczystości
Niedziela po święcie Nawiedzenia NMP (2 lipca)
Niedziela po święcie Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca)
święto Matki Bożej Anielskiej (2 sierpnia)
15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W ZAKOPANEM  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ OBJAWIAJĄCEJ
CUDOWNY MEDALIK W ZAKOPANEM-OLCZY  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W ZAKOPANEM-KRZEPTÓWKACH  PUSTELNIA ŚW. BRATA ALBERTA NA
KALATÓWKACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ PODHALA W LUDŹMIERZU.
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Adres i kontakt:
Klasztor św. Jana Pawła II
ul. Wiktorówki 1, Małe Ciche
34–531 Murzasichle
Tel. +48 18 201 98 50
www.wiktorowki.dominikanie.pl

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Fatimskiej

ZAKOPANE-KRZEPTÓWKI
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach
w Zakopanem jest najważniejszym ośrodkiem kultu Pani
Fatimskiej i jednym z najstarszych (po Turzy Śląskiej)
sanktuarium fatimskim w Polsce.
Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski z 14 marca 2018 r.
zakopiańskie sanktuarium na Krzeptówkach zostało ustanowione Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej.
W dniu 28 marca 2018 r., w sekretariacie KEP w Warszawie,
uchwałę w tej sprawie przekazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki na ręce kustosza sanktuarium ks. Mariana Muchy
oraz przełożonego prowincjalnego księży pallotynów
ks. Zenona Hanasa.
Kaplica pw. Niepokalanego Serca Maryi

www.idmjp2.pl

w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
w Zakopanem-Krzeptówkach

n Położenie

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej położone jest około 2,5 km od na
południowy-zachód od centrum Zakopanego, przy ul. Krzeptówki.
n Historia sanktuarium
Pierwsi pallotyni przybyli do Zakopanego w sierpniu 1950 roku
w poszukiwaniu miejsca na dom rekolekcyjno-wypoczynkowy dla
kleryków i pallotyńskich misjonarzy. W 1951 roku pallotyni wybu225
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Wnętrze sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

www.idmjp2.pl

dowali na Krzeptówkach dom i kaplicę pw. Niepokalanego Serca
Maryi, którą 11 października 1959 roku poświęcił arcybiskup krakowski Eugeniusz Baziak. Początkowo w kaplicy znajdował się
obraz przedstawiający fatimskie objawienie Matki Bożej trójce pastuszkom – Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz Łucji dos Santos.
Był to zalążek obecnego centrum fatimskiego.
W 1961 roku Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński otrzymał od
biskupa Leiria na terenie której położona jest Fatima kopię figury
Matki Bożej Fatimskiej. Była to pierwsza kopia figury Matki Bożej
Fatimskiej przywieziona do Polski. W dniu 6 października 1961 roku
Prymas Wyszyński przekazał figurę do kaplicy pallotynów w Zakopanem. Poświęcenia figury dokonał ówczesny biskup krakowski
Karol Wojtyła w dniu 15 października 1961 roku.
Przełomowym wydarzeniem dla historii sanktuarium na Krzeptówkach był zamach na papieża Jana Pawła II dokonany na Placu
św. Piotra w Watykanie 13 maja 1981 r. W tym dramatycznym dniu
w historii Kościoła, po Apelu Maryjnym, ówczesny proboszcz parafii ks. Mirosław Drozdek złożył deklarację: „Jeżeli Matka Boża Fa-
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Obraz św. Jana Pawła II

Najważniejszym wydarzeniem w histo- w kaplicy
rii sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
na Krzeptówkach była wizyta Jana Pawła II w dniu 7 czerwca
1997 roku. Ojciec Święty odprawił w sanktuarium Mszę świętą,
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Figura Matki Bożej
Fatimskiej w sanktuarium

Kopia krzyża na Giewoncie
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Kaplica upamiętniająca śmierć
św. Jana Pawła II (2 kwietnia 2005 r.).
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timska uratuje życie Ojca Świętego, to wybudujemy tutaj kościół,
który będzie naszym podziękowaniem i symbolem zwycięstwa
Matki Bożej Fatimskiej”. Budowę kościoła rozpoczęto w 1987 roku.
W dniu 13 maja 1990 r., Metropolita Krakowski, ks. kard. Franciszek Macharski wmurował kamień węgielny pod budowę świątyni
– cząstkę kamienia z grobu św. Piotra w Rzymie i kamień z miejsca pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. W fundamenty kościoła wmurowano
także różaniec ofiarowany przez Jana Pawła II oraz zdjęcie Papieża-Polaka. Kościół
na Krzeptówkach zaprojektował inż. arch.
Stanisław Tylka z Zakopanego, zaś wnętrze
świątyni budowano według koncepcji ówczesnego kustosza sanktuarium, ks. Mirosława Drozdka. Poświęcenia kościoła – wotum
dziękczynnego za ocalenie życia papieża
Jana Pawła II – dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski w dniu 13 maja 1992 roku.
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a także konsekrował kościół. W homilii Papież podkreślił, jakie
znaczenie ma dla niego to sanktuarium słowami: „Drodzy Bracia i Siostry! Wasze sanktuarium na Krzeptówkach jest mi szczególnie bliskie i drogie. Czcicie w nim Matkę Bożą Fatimską w Jej
figurze. Z historią tego sanktuarium łączy się zarazem wydarzenie, które miało miejsce na placu św. Piotra w dniu 13 maja
1981 roku. Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia
i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za
przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane”.
Prezbiterium kościoła nawiązuje do tiary papieskiej, zaś tabernakulum w świątyni nawiązuje do słońca, które wymieniane jest w Exsultecie oraz w Kantyku Zachariasza, a także do Cudu Słońca, który
wydarzył się podczas ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie
13 października 1917 r. Na uwagę w świątyni zasługuje również tron
papieski, z którego Jan Paweł II przewodniczył liturgii konsekracji
świątyni, a także witraże, w których zobrazowano historię objawień
Matki Bożej w Fatimie w 1917 r. oraz związki sanktuarium fatimskiego i sanktuarium na Krzeptówkach ze św. Janem Pawłem II.
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Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem jest obecnie najważniejszym ośrodkiem kultu Pani Fatimskiej w Polsce. W ostatnich latach do sanktuarium tego
pielgrzymuje ponad 1 mln osób z ponad 50 krajów świata.
W dniu 6 czerwca 2017 r., a więc w 100-lecie objawień Matki Bożej Fatimskiej, w sanktuarium ponowiono Akt Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. W uroczystościach uczestniczyli
Prezydent Polski Andrzej Duda, Premier Rządu RP Beata Szydło,
ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki – Przewodniczący Episkopatu Polski, kardynałowie, biskupi, duchowieństwo i wierni z wielu zakątków Polski.
Przed wejściem do świątyni stoi pomnik św. Jana Pawła II, który
zwrócony w stronę Tatr, wyciąga ręce w kierunku krzyża na Giewoncie – o którym mówił podczas Mszy św. pod Wielką Krokwią
(6 czerwca 1997 r): „Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym
świadkiem naszych czasów. Patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. Umiłowani bracia i sio-
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W obrębie strefy sakralnej sanktuarium znajduje się tzw. Park Fatimski. Odwiedzający to miejsce mogą zobaczyć ołtarz papieski,
przy którym w dniu 6 czerwca 1997 r. Jana Paweł II odprawił Mszę
św. pod Wielką Krokwią w Zakopanem. W 2004 r. w Parku Fatimskim postawiono również spiżowy pomnik św. Jana Pawła II i jego
osobistego sekretarza – ks. kard. Stanisława Dziwisza. Pomnik wykonał krakowski rzeźbiarz, profesor Czesław Dźwigaj.
n Łaskami słynąca

figura
Matki Bożej
Fatimskiej

Łaskami słynąca figura Matki Bożej Fatimskiej znajduje się w kaplicy Niepokalanego Serca Maryi na
Krzeptówkach. Rzeźba została wykonana z drzewa cedrowego, ma
120 cm wysokości. Figura przedstawia Najświętszą Maryję Pannę
okrytą błękitną suknią przepasaną w talii. Z głowy Maryi spływa na ramiona długa, biała szata,
której brzegi obszyte są złotą krajką. Ze złożonych w modlitewnym
geście rąk Matki Bożej zwisa biały
różaniec. W dniu 21 października
1987 roku, w Jubileuszowym Roku
Maryjnym Jan Paweł II dokonał koronacji figury na Placu św. Piotra
w Watykanie. Jan Paweł II modlił
się przed figurą w dniu 7 czerwca
1997 r., przygotowując się do Mszy
św. i konsekracji kościoła.

www.idmjp2.pl
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stry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować
krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża...”. Obok
kościoła znajduje się także kaplica upamiętniająca śmierć św. Jana
Pawła II (2 kwietnia 2005 r.).
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Widok na Giewont z sanktuarium Matki Bożej

www.idmjp2.pl
Ołtarz papieski

Pomnik św. Jana Pawła II
i ks. kard. Stanisława Dziwisza

Adres:
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
ul. Krzeptówki 14
34–500 Zakopane
Tel. +48 18 20 66 420
E-mail: sekretariat@smbf.pl
www.smbf.pl
Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża pallotyni
Kustosz sanktuarium – Ks. Marian Mucha SAC
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiat zakopiański, gmina Zakopane
Przynależność kościelna
Archidiecezja krakowska; dekanat: Zakopane; parafia: Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zakopanem
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Wirtualne zwiedzanie
Msze święte
Niedziele i święta – godz. 7:00, 8:30, 10.00, 11:30, 17.00, 19:00
Dni powszednie – godz. 7:00 i 19:00
Msza św. w intencji Ojca Świętego i Kościoła – godz. 12:00
Nabożeństwa – codziennie
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – godz. 15:00
Różaniec – godz. 18:30
Apel Maryjny – godz. 21:00
Uroczystości Fatimskie
Czuwania Fatimskie – każdego 13. dnia miesiąca, od maja do
października; rozpoczęcie o godz. 18:30
Niedziele Fatimskie – pierwsza niedziela po 13. dniu każdego
miesiąca, od maja do października; rozpoczęcie o godz. 10:00
procesją różańcową
Pierwsze Soboty Miesiąca – przez cały rok – od godz. 18:30
Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Niepokalanego serca Maryi, w dni powszednie – w godz. 15:00– 18:00

www.idmjp2.pl

Odpusty i uroczystości
Penitencjaria Apostolska z polecenia papieża Jana Pawła II
udzieliła dekretem z dnia
22 kwietnia 1992 r. możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami wiernym przybywającym do
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, jeśli będą
pobożnie uczestniczyć w świętych nabożeństwach liturgicznych, lub przynajmniej odmówią Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary:
1. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Dziewicy, a także w dniu 13 maja,
2. raz w roku w dniu dowolnie wybranym przez poszczególnych wiernych,
3. ilekroć pielgrzymi grupowo przybędą do tego sanktuarium.

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM

NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W ZAKOPANEM
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ OBJAWIAJĄCEJ CUDOWNY
MEDALIK W ZAKOPANEM-OLCZY  SANKTUARIUM MATKI
BOŻEJ JAWORZYŃSKIEJ – KRÓLOWEJ TATR NA WIKTORÓWKACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ PODHALA W LUDŹMIERZU.
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Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°17’5.24”N
19°55’23.19”E

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej
Objawiającej Cudowny Medalik

ZAKOPANE OLCZA
Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik
na Olczy w Zakopanem jest jedynym w Polsce sanktuarium
pod tym wezwaniem. Przybywają tu pątnicy z najdalszych
zakątków Polski, aby przed figurą Matki Bożej objawiającej
się św. Katarzynie Labouré zawierzyć Maryi swoje codzienne troski i prosić o potrzebne łaski. Najwięcej pielgrzymów
gromadzi się w sanktuarium podczas głównego odpustu
ku czci Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, który
obchodzony jest w niedzielę po 18 lipca.

www.idmjp2.pl

n Położenie
Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik położone jest około 3,5 km na północny-wschód od centrum Zakopanego.
n Historia sanktuarium
Historia sanktuarium sięga początków XX w., kiedy księża misjonarze
św. Wincentego a Paulo wybudowali na Olczy dom zdrowia dla księży zagrożonych gruźlicą. W 1913
roku wmurowano kamień węgielny
pod budowę domu wraz z kaplicą.
W następnym roku Książęco-Biskupi Konsystorz Diecezji Krakowskiej
erygował na Olczy parafię. Budowę
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kościoła rozpoczęto jednak dopiero w 1981 roku. Uroczystej konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik
św. Katarzynie Labouré dokonał metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski w dniu 30 lipca 1988 roku.
Dekret ustanawiający kościół na Olczy Diecezjalnym Sanktuarium
Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik podpisał ks. kard. Stanisław Dziwisz w dniu 7 grudnia 2008 r. Uroczystości związane
z ustanowieniem sanktuarium odbyły się tego samego dnia, a przewodniczył im w zastępstwie metropolity krakowskiego biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Jan Szkodoń.
Bryła świątyni składa się z pięciu segmentów nierównej wysokości,
które symbolizują złożone dłonie do modlitwy. Koncepcja architektoniczna kościoła nawiązuje także do strzelistych szczytów tatrzańskich
oraz do stromizny dachów budynków góralskich. Kubatura kościoła
jest imponująca – 30 000 m3, powierzchnia użytkowa to 2 252 m2. Długość świątyni w osi głównej wynosi 45 m, szerokość 42 m.
Nad ołtarzem głównym w kościele znajduje się figura Najświętszej
Maryi Panny jako Pośredniczki Łask, wykonana przez Jana Sieka
i jego syna. Figurę poświęcił biskup Albin Małysiak 8 grudnia 2003
roku. Wśród wielu elementów wystroju kościoła na szczególną uwagę zasługują cztery ołtarze boczne (ołtarz św. Józefa, ołtarz św. Jana
Pawła II – z krzyżem pastoralnym ofiarowanym na 25-lecie pontyfikatu, ołtarz Miłosierdzia Bożego i ołtarz św. Wincentego a Paulo), płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia Maryi oraz ukazujące sceny
z życia górali, stylowe, dębowe drzwi, zabytkowa drewniana figura
Chrystusa Ukrzyżowanego, a także segmenty witrażowe. Przed świątynią znajduje się figura Matki Bożej objawiającej Cudowny Medalik
św. Katarzynie Labouré, siostrze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia,
a także pomnik poświęcony
ofiarom katastrofy smoleńskiej.
Wokół kościoła znajdują się wyrzeźbione w drewnie stacje drogi krzyżowej, zaś przed domem
parafialnym dzwonnica, domek
z drewnianymi figurami Świętej
Rodziny, krzyż misyjny oraz popiersie św. Jana Pawła II.

www.idmjp2.pl

Wnętrze sanktuarium
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
Kustosz sanktuarium – ks. Jerzy Grzyb CM
Przynależność administracyjna
woj. małopolskie, powiat zakopiański, gmina Zakopane
Przynależność kościelna
Archidiecezja krakowska; dekanat: Zakopane; parafia: Najświętszej
Maryi Panny Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem-Olczy
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°18’25.37”N
19°59’48.84”E
Msze święte
Niedziele i święta – godz. 7:00, 9.00, 11:00, 18:30
Dni powszednie – godz. 7:00 i 18:30; w okresie wakacji letnich
o godz. 20:00

www.idmjp2.pl

Nabożeństwa
Nowenna do św. Wincentego a Paulo – w każdy poniedziałek przed
Mszą św. wieczorną
Nowenna do św. Józefa – w każdy wtorek przed Mszą św. wieczorną
Nowenna ku czci Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik – w każdą środę przed Mszą św. wieczorną
Nowenna do św. Jana Pawła II – w każdy czwartek przed Mszą św.
wieczorną
Koronka do Bożego Miłosierdzia – w każdy piątek przed Mszą św. wieczorną
Nabożeństwo Eucharystyczne – w każdą niedzielę o godz. 18:00
Procesja Różańcowa Światła – 27. dnia każdego miesiąca, w dni powszednie o godz. 20:00, w niedziele i uroczystości o godz. 18:30.
Odpusty i uroczystości
Odpust ku czci Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik – niedziela po 18 lipca
SANKTUARIA W OKOLICY:
 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W ZAKOPANEM-KRZEPTÓWKACH  SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W ZAKOPANEM  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ JAWORZYŃSKIEJ – KRÓLOWEJ
TATR NA WIKTORÓWKACH  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ PODHALA W LUDŹMIERZU.
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Adres:
Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik
Os. Piszczory 13
34–500 Zakopane
Tel. +48 18 201 19 05
www.misjonarze-zakopane.pl

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Matki Bożej Zawadzkiej

ZAWADA K. DĘBICY
Sanktuarium Matki Bożej Zawadzkiej
w Zawadzie jest od XIV wieku miejscem licznych pielgrzymek wiernych
z Małopolski i Podkarpacia. W dniu
18 września 1654 r. biskup krakowski Piotr Gembicki ogłosił obraz Matki
Bożej Zawadzkiej jako łaskami słynący. Dekret potwierdzający istnienie sanktuarium maryjne w Zawadzie
podpisał w dniu 2 lutego 2003 r., biskup tarnowski Wiktor Skworc.

www.idmjp2.pl
Malowidło
w prezbiterium

n Położenie
Zawada – wieś położna u progu Pogórza Strzyżowskiego, około
40 km na zachód od Rzeszowa.
n Rys historyczny sanktuarium
Początki kultu łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Zawadzkiej
sięgają XIV wieku. Obraz należał do rodziny Ligęzów – właścicieli
ziem w okolicy Zawady. Wizerunek przechowywany był na zamku
i już wówczas słynął łaskami. Ze względu na rosnący kult Ligęzowie
wybudowali na wzgórzu zwanym odtąd Święta Maryja kaplicę pod
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, do której przeniesiono obraz. Opiekę nad kaplicą sprawowali augustianie sprowadzeni do Zawady w 1616 r. przez Ligęzów. Odtąd nabożeństwo
do Matki Bożej rozwinęło się jeszcze intensywniej. W 1627 r. augu-
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stianie opuścili wioskę, a opiekę duszpasterską nad kaplicą objęli księża diecezjalni. W latach 1646–1656 dzięki fundacji Achacego
Ligęzy zbudowano kościół. Świątynia została zbudowana jako wotum wdzięczności za
uzdrowienia syna fundatora Kazimierza. W trakcie
budowy świątyni, w 1654 r.
biskup Piotr Gembicki
ogłosił obraz jako łaskami słynący. W 1791 r. biskup tarnowski Florian
Amand Janowski erygował w Zawadzie parafię.
Rozwój sanktuarium powstrzymały rozbiory Polski. Sanktuarium zostało
w 1796 r. ograbione przez
Austriaków ze złotych koron i sukienek z cudownego obrazu, kielichów,
monstrancji,
srebrnych
przedmiotów i drogocennych wotów.

www.idmjp2.pl

W 1912 r. biskup tarnowski Leon Wałęga powołał
specjalną komisję, która stwierdziła wiarygodność łask otrzymanych za
wstawiennictwem Matki
Bożej Zawadzkiej. Decyzja komisji dała podstawy
do podjęcie starań o koronację obrazu na prawie
papieskim. W 1913 r. papież Pius X zezwolił w bulli na koronację. Wybuch
I wojny światowej spowodował jednak, że koOłtarz z cudownym obrazem Matki Bożej Zawadzkiej ronacja nie mogła dojść
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Uroczystości koronacyjne łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Zawadzkiej odbyły się 8 września 1920 r. Złote papieskie
korony na wizerunek nałożył biskup tarnowski Leon Wałęga. W 1921 r. korony
zostały skradzione przez złodzieja, który podczas kontroli policyjnej wyrzucił je
z pociągu. Korony znalazły dwie dziewczynki, które pasły krowy na Błyszczówce. Witraż św. Jan Paweł II
W dniu 24 lipca 1924 roku podczas wizytacji parafii nastąpiła rekoronacja obrazu dokonana również przez
biskupa Leona Wałęgę.

www.idmjp2.pl

n Cudowny obraz Matki Bożej Zawadzkiej
Cudowny obraz Matki Bożej Zawadzkiej jest jedną
wielu kopii obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Obraz
został namalowany przez nieznanego artystę na desce o wymiarach 120 x 142 cm. Wizerunek przedstawia Najświętszą Maryję
Pannę trzymającą na lewym przedramieniu Dzieciątko Jezus. Obie ręce Madonny
są skrzyżowane na wysokości kolan Jezusa. Maryja ubrana jest w czerwoną suknię
i zielony płaszcz. Najświętsza Panna jest
zamyślona i zatroskana. Mały Jezus spogląda w kierunku Matki. Prawą rękę unosi i dwoma palcami wskazuje na Maryję,
w lewej zaś trzyma księgę.
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do skutku. Dramatyczne chwile przeżyli również podczas wojny
parafianie, gdyż w okolicach wsi dochodziło do starć wojsk austriackich i rosyjskich. W dniu 11 maja 1915 r. Rosjanie strzelali ze
Wzgórza Szemberku do Austriaków, którzy stacjonowali na plebani. Jeden szrapnel (pocisk artyleryjski) wystrzelony w kierunku
kościoła utkwił w akacji i nie wybuchnął. Wszyscy mieszkańcy Zawady uznali to za cud. W dniu 25 kwietnia
2001 r. usychającą akację ścięto, przesunięto i zakonserwowano. Obecnie akacja
ta służy jako słup biczowania dla rzeźby
Chrystusa Ubiczowanego.

P R Z E W O D N I K

Kaplica różańcowa

Kaplice na Kalwarii

Szrapnel z I wojny
światowej

n Modlitwa do

Matki Bożej Zawadzkiej

O najłaskawsza Panno Maryjo,
Pani Ziemi Dębickiej z Zawadzkiego wzgórza,
Matko Boga i nasza, najukochańsza Matko,
Ty w rozmaitych potrzebach i trudnościach
zawsze spieszysz z pomocą swoim dzieciom
i wlewasz nadzieję w serca zrozpaczone.
Pokornie Cię błagam, płaszczem swej opieki
otaczaj mnie nieustannie:
u swego Syna bądź mi Orędowniczką,
w chwilach smutku mnie pociesz,
w słabościach mnie podtrzymuj,
w chorobie wyproś uzdrowienie,
chroń mnie od grzechu,
pomóż w dobrym mi wytrwać,
uproś potrzebne łaski...
Bądź mi nadzieją w chwilach zwątpienia.
Prowadź mnie drogą bezpieczną
do Syna swojego.
Amen.
Nadziejo Zrozpaczonych Jedyna
– módl się za nami.

www.idmjp2.pl
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Józef Książek
Przynależność administracyjna
woj. podkarpackie, powiat dębicki, gmina Dębica
Przynależność kościelna
Diecezja tarnowska; dekanat: Dębica Wschód; Parafia pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie
Lokalizacja (współrzędne geograficzne)
50° 2’54.06”N 21°29’5.51”E
Msze święte
Niedziele i święta: godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 16:30
Święta zniesione: godz. 7:00, 9:30, 17:00 (czas zimowy),
18:00 (czas letni)
Dni powszednie: godz. 7:00, 17:00 (czas zimowy), 18:00
(czas letni)
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Nabożeństwa
Pierwsza sobota miesiąca – Dróżki wynagradzające za
grzechy całego świata
24. dnia każdego miesiąca o godz. 19:00 – Nabożeństwo
dla młodzieży ku czci Królowej Pokoju
Spowiedź Święta
Przed każdą Mszą, w pierwszy piątek miesiąca, godzinę
przed wieczorną Mszą Świętą.
Uroczystości odpustowe
Odpust Szkaplerzny – okolice święta NMP z Góry Karmel
(16 lipca) – wieczorna Msza święta, procesja na cmentarz
i modlitwa za zmarłych, przyjęcie Szkaplerza Świętego,
poświęcenie pojazdów po Mszy św. o godz. 16:30
Wielki Odpust – Rozpoczęcie w pierwszą sobotę września
Dróżkami Różańcowymi o godz. 15:00, w niedzielę – godzinki godz. 5:30, Msze św. godz. 6:00, 7:00, 9:00, 11:00,
16:30, 18:00, w dni powszednie – godzinki godz. 8:30,
Msze św. godz. 7:00, 9:00, 11:00, 16:00, 18:00

SANKTUARIA W OKOLICY:
 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W PILŹNIE  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RODZIN W ROPCZYCACH
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Adres i kontakt:
Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Zawada koło Dębicy 147
39–200 Zawada
tel. +48 14 677 50 39
E-mail: zawada1@diecezja.tarnow.pl
www.sanktuarium.zawada.diecezja.tarnow.pl

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Zaśnięcia Najświętszej
Bogurodzicy
Kaplnka uspenia Presvätej Bohorodičky

ČIRČ
Sanktuarium Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy na Maryjnej Górze w Čirču jest ważnym ośrodkiem
pielgrzymkowym w Preszowskiej
Archieparchii Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowackiego. Według zapisu w kronice
parafialnej, w 1898 r. trzem dziewczynkom ze wsi Čirč, które wypasały krowy w miejscu nazywanym
„pod Uhliskami” ukazał się Jezus
Chrystus w postaci starca. Starzec
przepowiedział, że odtąd do tego
miejsca będą przybywać pielgrzymki. W miejscu, gdzie wbił w ziemię
laskę wytrysnęła woda. Starzec poprosił dziewczynki, aby mieszkańcy
wioski wybudowali w miejscu objawień kapliczkę. Wizjonerki przekazały wieść o objawieniach rodzinie i bliskim.
Nikt jednak z mieszkańców Čirča nie chciał uwierzyć świadectwu dziewczynek. Od tego czasu wioskę zaczęło dotykać szereg katastrof, z których najbardziej dramatyczne
były powodzie. Dopiero wówczas mieszkańcy wsi zrozumieli, że kataklizmy należy powiązać z niewypełnieniem
prośby przekazanej przez Jezusa podczas objawień.

www.idmjp2.pl
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n Położenie
Čirč – wieś na Pogórzu Popradzkim, około 40 km na północny-zachód od centrum Preszowa. Sanktuarium Zaśnięcia Najświętszej
Bogurodzicy, znajduje się górskiej polanie, na tzw. Maryjnej Górze,
około 1,5 km na wschód od centrum wsi.
n Kaplica Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
W latach 1899–1901 w miejscu objawień zbudowano drewnianą
kaplicę „Nad źródłem”, która stała się miejscem pielgrzymkowym
i cudownych uzdrowień opisanych w kronice parafialnej. W 1925 r.,
w miejscu drewnianej kaplicy zbudowano nową, murowaną kaplicę pw. Zaśnięcia Najświętszej
Bogurodzicy. Kaplica została konsekrowana przez biskupa Wasyla Hopko. W 1973 r.
w kaplicy umieszczono ikonę Matki Bożej napisaną
przez mistrza Križanovskiego.
W 2000 r. do kaplicy wybudowano zadaszony przedsionek,
który podczas uroczystości
Źródełko
odpustowych pełni funkcję
ołtarza zewnętrznego.
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Przy wejściu na teren sanktuarium znajduje się źródło
z wodą, którą wierni uznają za
uzdrawiającą. Według przekazów, woda wytrysnęła
w miejscu, gdzie starzec wbił
w ziemię swoją laskę.
Najwięcej pielgrzymów (2–3
tysiące osób) – gromadzi się
w sanktuarium podczas uroczystości odpustowych Zaśnięcia Najświętszej Maryi
Sceny obrazujące objawienia w Čirč Panny, które obchodzone są
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W wiosce znajduje się Greckokatolickie Muzeum Parafialne im. Myrona Podhajeckiego (Myron Podhajecký). Muzeum otwarto w 2006 r.,
w budynku dawnej szkoły parafialnej. Zgromadzono w nim pamiątki związane z historią Čirča, dokumenty kościelne, księgi parafialne,
przedmioty prezentujące dawną kulturę ludową, a także pamiątki po
ks. Myronie Podhajeckim (1911–1995) – kapłanie greckokatolickim.

www.idmjp2.pl

Wnętrze kaplicy pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
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pod koniec sierpnia. W trakcie tych uroczystości pątnicy zatrzymują się najpierw w cerkwi pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy, skąd
w procesji wyruszają do kaplicy sanktuaryjnej. Jednym z głównych
punktów uroczystości jest poświęcenie wody. Raz w miesiącu, pielgrzymi wyruszają w procesji modlitewnej z cerkwi pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy do sanktuarium.
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Ks. Podhajecký został w 1945 r. mianowany profesorem nauk biblijnych
w Wyższej Szkole Teologicznej w Preszowie, a w 1950 r. potajemnie wyświęcony na biskupa. W dniu 21 marca 1950 r., na rozkaz ówczesnych
władz komunistycznych Czechosłowacji został aresztowany. W wielu
więzieniach i obozach spędził siedem i pół roku. Po oficjalnym wznowieniu działalności Kościoła greckokatolickiego w Czechosłowacji, biskup Podhajecký został mianowany administratorem parafii Veľká
Poľana, następnie Fulianka, a od 1972 r. parafii w Čirč.

www.idmjp2.pl

Ikony w sanktuarium
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Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – malowidło w cerkwi
Adres i kontakt:
Sanktuarium Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
Parafia greckokatolicka
065 42 Čirč 80, Tel. +421 904 738 386
e-mail: sava46@gmail.com

www.idmjp2.pl
Kustosz sanktuarium – o. Ján Makaj
Przynależność administracyjna
Kraj preszowski; powiat Lubowla
Przynależność kościelna:
Archieparchia preszowska Kościoła katolickiego obrządku
bizantyjsko-słowackiego, Dekanat: Orlov; Parafia:Čirč
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°16’31.11”N
20°56’47.50”E
Wirtualne zwiedzanie
SANKTUARIA W OKOLICY:
LEŚNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ –
KRÓLOWEJ KRYNICKICH ŹRÓDEŁ W KRYNICY-ZDROJU
 SANKTUARIUM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W LITMANOWEJ  SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ TYLICKIEJ – OPIEKUNKI RODZIN I UZDROWIENIE CHORYCH W TYLICZU.
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Kościół pw. św. Wojciecha
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej

GABOLTOV
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Gaboltowie
jest najważniejszym katolickim ośrodkiem pielgrzymkowym w archidiecezji koszyckiej. Według tradycji w Gaboltowie zatrzymał się św. Wojciech, wędrując z Węgier
z misją chrystianizacyjną do Prus. W średniowieczu osada położona była na solnym szlaku handlowym i w niej
znajdowała się stacja poboru myta, udokumentowana
w piśmie króla Ludwika I Węgierskiego. Król odpoczywał w Gaboltowie i tu pił wodę ze studni. Od XVIII w. rozwija się w parafii kult łaskami słynącego obrazu Matki
Bożej Szkaplerznej.

www.idmjp2.pl

n Położenie
Gaboltov – wieś w Beskidzie Niskim, w dolinie potoku Kamenec,
około 45 km na północ od centrum Preszowa i około 13 km na północny-zachód od Bardejowa.
n Rys historyczny sanktuarium
Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie Gaboltow pochodzi
z 1247 r. Jest to list węgierskiego króla Bela IV do cystersów w Bardejowie. Obecny kościół parafialny w Gaboltowie zbudowano
w pierwszej połowie XIV wieku. W 1370 r. świątynie przebudowano
w stylu gotyckim. Według najnowszych badań, świątynię zbudowano na miejscu starszego kościoła romańskiego. W ciągu kolejnych wieków kościół był przebudowywany, ale do dzisiaj zachował
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elementy gotyckie – m.in. okna i portal między prezbiterium a zakrystią, a także mury obwodowe.
Z źródeł historycznych wiemy, że już w 1706 r. istniała w kościele kaplica z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej. W 1715 r. kościół
ozdobiono drewnianym, kasetonowym stropem oraz nowym, bogato złoconym ołtarzem głównym z figurą św. Wojciecha. W aktach wizytacji kanonicznej parafii w 1749 r. zapisano, że w parafii
funkcjonowało Bractwo Matki Bożej z Góry Karmel. Początkowo
do kościoła przybywały pielgrzymki z najbliższych parafii, jednak
z czasem zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuarium znacznie się powiększał.
Od 2001 r. opiekę nad sanktuarium sprawują oo. redemptoryści,
którzy dbają o pielęgnowanie tradycji pielgrzymkowych, a także
rozbudowują program duszpasterski sanktuarium.
W kościele znajdują się cztery ołtarze – ołtarz główny i trzy boczne.
W centralnej części renesansowo-barokowego ołtarza głównego,
w nastawie, znajduje się rzeźba
św. Wojciecha Biskupa Męczennika. Św. Wojciech trzyma w lewej
ręce krzyż z podwójnym ramieniem, zaś prawą unosi w geście
błogosławieństwa. Po bokach Biskupa znajdują się figury świętych
Apostołów – św. Piotra (z lewej)
i św. Pawła (z prawej). W zwieńczeniu ołtarza, nad figurą św. Wojciecha znajduje się rzeźba św.
Jerzego walczącego ze smokiem,
a po bokach niewielkie figury św.
Stefana i św. Władysława.

www.idmjp2.pl

Ołtarz główny

W lewym, bocznym ołtarzu świątyni znajduje się łaskami słynący
obraz Matki Bożej Szkaplerznej.
Fundatorem ołtarza było Bra-
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Prawy, boczny ołtarz poświęcony został Matce Bożej Częstochowskiej. Został on postawiony w pierwszej połowie XVIII w. i znajduje się w nim obraz Pani Jasnogórskiej.
Powyżej obrazu, w nastawie umieszczono figurę św. Wojciecha. Na północnej
ścianie świątyni umieszczono jeszcze jeden ołtarz, w którym w centralnej części znajduje się obraz św. Rozalii, zaś
w zwieńczeniu obraz św. Antoniego. Na
południowej ścianie kościoła znajdują się także: płaskorzeźba Matki Bożej
Królowej Pokoju z Dzieciątkiem Jezus,
adorowanej przez anioły i zwieńczona
rzeźbą Boga Ojca, a także obraz Pana
Jezusa Miłosiernego oraz obraz i relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej.
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ctwo Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się niewielki obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus.
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Na uwagę w świątyni zasługuje także
sufit kasetonowy, na którym w kwaterach namalowane zostały postaci Trójcy
Przenajświętszej, Matki Bożej, św. Józefa, Ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej

Obraz św. Wojciecha w kaplicy św.
Wojciecha

Obraz „Św. Rozalia”
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Figura św. Wojciecha w ołtarzu
głównym
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św. Anny oraz wielu świętych. Od 2007 r. w sanktuarium znajdują
się relikwie św. Wojciecha przywiezione z Gniezna.
Obecnie najwięcej pielgrzymów przybywa do sanktuarium w pierwszą sobotę i niedzielę po święcie Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca).
Część z pątników pielgrzymuje do sanktuarium pieszo. W połowie
sierpnia do sanktuarium przybywa pielgrzymka mężczyzn.
W obrębie strefy sakralnej sanktuarium znajduje się cmentarz parafialny, a także kaplica św. Wojciecha. W kaplicy tej znajduje się
obraz św. Wojciecha, który siedzi pod drzewem i błogosławi wodę
i dwóch zakonników.
n Łaskami słynący obraz Matki Bożej

Szkaplerznej

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej został namalowany w XVIII wieku
przez nieznanego artystę. Wizerunek o wys. 137 cm, przedstawia
Matkę Bożą trzymającą na prawej ręce Dzieciątko Jezus. Maryja
przytula do głowy małego Jezusa. W prawej dłoni Matka Boża trzyma Szkaplerz, który odbiera klęczący u stóp Madonny
św. Szymon Stock. Centralną uwagę na wizerunku
skupia delikatnie uśmiechnięta twarz Najświętszej
Maryi Panny. Maryja spogląda z głębokim zamyśleniem i miłością w widza. Na
głowie Matki Bożej umieszczono pozłacaną koronę,
wokół niej dwanaście pozłacanych gwiazd. Dzieciątko Jezus również delikatnie
uśmiecha się i patrzy w kierunku widza. W prawej
rączce trzyma jabłko królewskie, lewą dłonią zaś dotyka szyi Maryi.

www.idmjp2.pl
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Redemptoryści
Kustosz sanktuarium – ks. Martin Kuk CSsR
Przynależność administracyjna
Kraj preszowski; powiat Bardejów
Przynależność kościelna:
Archidiecezja koszycka Kościoła katolickiego; dekanat:
Bardejów; parafia: pw. św. Wojciecha w Gaboltovie
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°22’0.98”N
21° 8’33.28”E
Wirtualne zwiedzanie
Odpusty i uroczystości:
21 kwietnia – św. Wojciecha
I sobota i niedziela po święcie Matki Bożej Szkaplerznej
(16 czerwca)

www.idmjp2.pl
SANKTUARIA W OKOLICY:

SANKTUARIUM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ČIRČU  LEŚNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
ŁASKAWEJ – KRÓLOWEJ KRYNICKICH ŹRÓDEŁ W KRYNICY-ZDROJU  SANKTUARIUM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ĽUTINIE  SANKTUARIUM MATKI
BOŻEJ TYLICKIEJ – OPIEKUNKI RODZIN I UZDROWIENIE
CHORYCH W TYLICZU.
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Adres i kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad
Farnosť Gaboltov
Gaboltov 28
086 02 Gaboltov
Tel. +421 54 47 94 133
E-mail: gaboltov@rimkat.sk
www.gaboltov.rimkat.sk

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny na Mariańskiej Górze

LEWOCZA (LEVOČA)
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na
Mariańskiej Górze w Lewoczy jest jednym z najważniejszych i najstarszych sanktuariów maryjnych Kościoła
rzymskokatolickiego na Słowacji. »Słowacka Częstochowa« – bo tak często nazywane jest to sanktuarium, od XIII
wieku gromadzi tysiące pątników ze Spisza i wielu regionów Słowacji, a także z Polski i Węgier.

www.idmjp2.pl

n Położenie

Lewocza – miasto powiatowe na Słowacji, centrum
administracyjne i kulturalne Spisza, około 25 km na
wschód od Popradu i 55 km na zachód od Preszowa.
n Rys historyczny sanktuarium
Historia sanktuarium na Mariańskiej Górze w Lewoczy sięga pierwszej połowy XIII wieku, kiedy tereny Spisza zostały najechane przez wojska tatarskie.
Mieszkańcy Lewoczy oraz okolicznych wiosek ukryli
się wówczas na wzgórzu górującym ponad miastem.
W 1247 r. na Mariańskiej Górze zbudowano pierwszy
kościółek pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, jako wotum dziękczynne za ocalenie podczas
nawałnicy tatarskiej. W ciągu kolejnych dziesięcioleci do kościółka zaczęli pielgrzymować wierni, aby tu
za wstawiennictwem Matki Bożej wypraszać potrzeb-
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ne łaski. W 1311 r. opiekę duszpasterską
w ośrodku zaczęli sprawować franciszkanie. W 1470 r. podczas przebudowy i powiększenia kościoła
umieszczono w nim figurę Matki Bożej, która w krótkim czasie
zasłynęła łaskami. Na Mariańską
Górę przybywali odtąd pielgrzymi
ze Spisza, innych regionów Słowacji, Węgier i Polski.
Rozeta

W trakcie reformacji kościół został odebrany katolikom i zamieniony na zbór protestancki. Ówczesne
władze wypędziły zakonników z miasta i zabroniły organizowania
pielgrzymek do sanktuarium. Pomimo tych zakazów tradycja pielgrzymowania do Lewoczy została zachowana. W 1671 r. świątynię
sanktuaryjną zwrócono katolikom, a opiekę duszpasterską przejęli jezuici. W dniu 2 lipca
1671 r. mieszkańcy Lewoczy i Spisza udali się z wielką procesją na Mariańską
Górę, aby dziękować Matce Bożej za wolność wyznania. Odtąd także
zaczęto czcić Maryję w Jej
cudownym
wizerunku,
jako patronkę trwających
w wierze. Bardzo ważne
znaczenie w dalszym rozwoju sanktuarium miały
odpusty udzielane ośrodkowi przez Stolicę Świętą
w 1673 r. Główne odpusty obchodzone 2 lipca
i w święto Nawiedzenia
NMP gromadziły odtąd tysiące pielgrzymów, bardzo
często z odległych regionów.

www.idmjp2.pl

Ołtarz główny
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Obecny kościół sanktuaryjny został zbudowany w latach 1906–
1914, w stylu neogotyckim. Uroczystej konsekracji świątyni dokonał w dniu 2 lipca 1922 r. biskup spiski Jan Wojtaszak (Ján
Vojtaššák, 1877–1965).
Po zakończeniu II wojny światowej, w 1948 r. władze komunistyczne Czechosłowacji zabroniły wiernym pielgrzymować na Mariańską
Górę. Pomimo licznych utrudnień i szykan ze strony komunistów,
wierni ze Spisza nadal pielgrzymowali do sanktuarium. Góra Maryi w Lewoczy pełniła w ciężkim czasie reżimu komunistycznego
rangę sanktuarium narodowego. W 1984 r. kościół na Mariańskiej
Górze został za zgodą papieża
Jana Pawła II podniesiony do
godności bazyliki mniejszej.
Odrodzenie zorganizowanego
ruchu pątniczego nastąpiło po
obaleniu ustroju komunistycznego w Czechosłowacji w październiku 1989 r.
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Najważniejszym
wydarzeniem w historii sanktuarium
była wizyta Jana Pawła II
w dniu 3 lipca 1995 r. Na południowym stoku Mariańskiej Góry, wśród rozległych
błoń, papież odprawił Mszę
św. w której uczestniczyło
650 tys. pielgrzymów. Ojciec
Święty ukoronował wówczas
cudowną figurę Najświętszej
Maryi Panny, a także zawierzył
Słowację opiece Matki Bożej. Najwyższy gotycki ołtarz na świecie w kościele
Pielgrzymkę Jana Pawła II do pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Lewoczy
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Wzrastający ruch pątniczy wymusił budowę większych obiektów
sakralnych – w 1698 r. wzniesiono na Mariańskiej Górze nowy kościół, a w 1819 roku zbudowano kolejną świątynię. Na przełomie XIX
i XX wieku nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny „na górce Maryi” prężnie rozwijało się wśród mieszkańców Spisza.
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sanktuarium w Lewoczy upamiętnia krzyż postawiony w miejscu,
gdzie stał ołtarz papieski, a także tablica umieszczona na ścianie
kościoła sanktuaryjnego na której wypisano fragment homilii papieża: „liczni synowie i córki ziemi słowackiej zawdzięczają tej to
lewoczskiej świątyni to, że prawda o Bogu i wiara w Niego zachowały się żywe w ich sercach”.
 Łaskami słynąca figura Matki Bożej
Łaskami słynąca figura Matki Bożej znajduje się w ołtarzu głównym kościoła.
Rzeźba przedstawia Najświętszą Maryję
Pannę w postawie stojącej, ubraną w złote, królewskie szaty. Maryja zwraca się do
wiernych z otwartymi dłońmi. Na prawej
ręce zawieszony jest różaniec.
Poniżej figury Bogurodzicy, po obu stronach znajdują się figury rodziców Najświętszej Maryi Panny – św. Anny (z lewej)
i św. Joachima (z prawej). Na ścianach
prezbiterium umieszczono wota i tablice z podziękowaniami pielgrzymów za
otrzymane łaski. W kościele znajdują się
również dwa neogotyckie ołtarze boczne – Najświętszego Serca Pana Jezusa
i śś. Cyryla i Metodego. Świątynię zdobią
piękne witraże przedstawiające m.in. św.
Józefa, św. Annę, św. Michała Archanioła,
Matkę Bożą Różańcową, scenę Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny oraz objawienia Matki Bożej w Lourdes.
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Na Mariańską Górę prowadzą z Lewoczy dwie drogi – pierwsza to
aleja lipowa, dla pielgrzymów pieszych, która nazwana została
„Aleją Jana Pawła II”. Druga, asfaltowa droga umożliwia dojazd
do sanktuarium. Poniżej kościoła znajduje się parking z wiatami turystycznymi i toaletami. Obok świątyni znajduje się dom
rekolekcyjny oraz greckokatolicka drewniana cerkiew wzniesiona w 1847 r.
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na stromą górę”

„Na główny odpust przypadający w dzień »Nawiedzenia Najśw.
Panny«, a trwający przez całą oktawę, zbiera się tu około 15 tysięcy
pątników obrządku łacińskiego, a około 5 tysięcy pątników obrządku greckiego. Drugie tyle pątników przybywa wśród oktawy. Czasem
i znacznie więcej. Tak w roku jubileuszowym 1900, spiski biskup J. E. ks. Paweł
Szmrcsani polecił, aby wierni, nie mogący się udać do Rzymu, przybyli na dzień
»Nawiedzenia Najśw. Panny« do Lewoczy. Na to wezwanie przybyło tego dnia
około 50 tysięcy pielgrzymów na górę
Maryi. Przybył i J. E. ks. Biskup, końmi do
kościoła parafialnego, a stąd na »górę
Maryi« piechotą, prowadząc wspaniałą procesyę z muzyką i śpiewem pobożnym. Bractwo różańcowe z Koszyc, które
każdego roku na tę uroczystość do Lewoczy przybywa, przywiozło w tym roku
złotą koronę, wartości 3000 koron w darze dla Najśw. Panny. Dwie godziny postępowała procesya na stromą górę,
podczas której 80 młodych mężczyzn
utrzymywało porządek, a 120 panien
w bieli ubranych, rzucało kwiaty pod
stopy ks. Biskupa. Przybywszy na górę
ks. Biskup poświęcił koronę i włożył ją
na św. figurę Niepokalanej Dziewicy; poczem odprawił pontyfikalną sumę. Czasu tej uroczystości około 60 kapłanów
słuchało całymi dniami i późno w noc
spowiedzi św., a około 14 tysięcy wiernych przystąpiło do Stołu Pańskiego”.
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Ks. Alojzy Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny Tablica upamiętniająca wizytę Papiew Polsce, t. IV, Kraków, 1911. ża Jana Pawła II w sanktuarium (3 lipca 1995 r.)
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n „Dwie godziny postępowała procesya
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Kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Lewoczy

n Biskup Jan Wojtaszak

(Ján Vojtaššák, 1877–1965).

Wielkim czcicielem Matki Bożej i fundatorem ołtarza głównego na
Mariańskiej Górze był biskup spiski Jan Wojtaszak. W 1950 r. biskup
został zaaresztowany przez władze komunistyczne Czechosłowacji,
a następnie skazany na 24 lata więzienia za „zdradę i szpiegostwo”.
Był torturowany i więziony aż do 1963 r., zmarł w 1965 r. na wygnaniu
w Říčanach koło Pragi, gdyż nie wolno mu było przebywać na Słowacji. Obecnie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych trwa drugi etap
procesu beatyfikacyjnego biskupa Jana Wojtaszaka.

www.idmjp2.pl

Witraże
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Lewocza słynie także z największej gotyckiej świątyni na Spiszu.
Jest nią kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła zbudowany od
połowy XIII do 1370 r. Wśród wielu bezcennych zabytków w świątyni, na szczególną uwagę zasługuje unikatowy, gotycki ołtarz św. Jakuba. Jest to najwyższy ołtarz gotycki na świecie (wys. 18,62 m – 60
lewockich stóp) wyrzeźbiony w pracowni Mistrza Pawła z Lewoczy.
W 2009 r. zabytkowy zespół Starego Miasta w Lewoczy został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO jako rozszerzenie wpisu obejmującego Zamek Spiski.
Adres i kontakt:
Námestie Majstra Pavla 52
054 01 Levoča
Tel. +421 053 451 28 26; +421 0908 340 475
E-mail: marianskahora@levoca.sk
http://rkc.levoca.sk/kontakt.html
Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Administrator parafii – ks. prof. František Dlugoš
Przynależność administracyjna
Kraj preszowski; powiat Preszów

www.idmjp2.pl

Przynależność kościelna:
Diecezja spiska; dekanat: Levoča; parafia: pw. św. Jakuba w Lewoczy
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49° 2’35.95”N
20°35’51.26”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte:
Niedziele i święta – godz. 14:30 w sezonie letnim
Główna pielgrzymka do sanktuarium na Mariańskiej
Górze w Lewoczy odbywa się w pierwszą sobotę i niedzielę lipca.

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ČIRČ  SANKTUARIUM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY NA GÓRZE ZVIR
W LITMANOWEJ  SANKTUARIUM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ĽUTINA
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n Stare Miasto w Lewoczy
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Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny na Górze Zvir

LITMANOWA – GÓRA ZVÍR
(LITMANOVÁ – HORA ZVIR)
Sanktuarium Matki Bożej na Górze Zvir w Litmanowej należy do najprężniej rozwijających się maryjnych ośrodków
pielgrzymkowych na Słowacji. Obecnie jest to obok sanktuarium Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w L’utinie
najważniejszy ośrodek pielgrzymkowy Kościoła greckokatolickiego na Słowacji. Litmanová jest jedną z najczęściej
odwiedzanych miejscowości w północnej Słowacji. Każdego roku sanktuarium odwiedza tysiące pielgrzymów
z Pogranicza Słowacko-Polskiego – Słowacji, Polski, a także z Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych.

www.idmjp2.pl

n Położenie
Litmanowa – wieś w dolinie Litmanowskiego Potoku, na Pogórzu
Popradzkim. Sanktuarium Matki Bożej znajduje się na Górze Zvir,
około 11 km na północ od Ľubovni i około 60 km na północny-zachód od centrum Preszowa.
n Rys historyczny

sanktuarium

Początki sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Górze Zvir wiążą się
z objawieniami Matki Bożej dwóm
dziewczynkom – 11-letniej Ivetce Korčákovej i 12-letniej Katarínie Kaplica Objawień
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Česelkovej. W dniu 5 sierpnia 1990 r. dzieci schroniły się w szałasie przed burzą i gorliwie modliły się. Wówczas, na ławce obok nich
usiadła Matka Boża i zaczęła z nimi rozmawiać. Maryja objawiała
się dzieciom odtąd kilka razy w miesiącu, a od 3 marca 1991 r. do
6 sierpnia 1995 r. ukazywała się zawsze w niedzielę po pierwszym
piątku miesiąca. Maryja ubrana była w płaszcz, a w ręku trzymała
różaniec. W trakcie objawień przedstawiała się jako Niepokalana
Czystość i prosiła, aby na Górę Zvir przybywały pielgrzymki. Najświętsza Maryja wzywała do pokuty, wybaczania, miłości do Boga
i bliźnich oraz częstej modlitwy różańcowej. Podczas ostatniego objawienia – 6 sierpnia 1995 r., Matka
Boża powiedziała, że już nie będzie
więcej się objawiać, ale będzie na
Górze Zvir stale obecna.
Wieść o objawieniach szybko rozeszła się po okolicznych wioskach,
a następnie w Słowacji. Na Górę Zvir
zaczęli masowo przybywać pielgrzy-

www.idmjp2.pl
Obraz Matki Bożej Litmanowskiej

Przedsionek kaplicy objawień
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Ławka na której siedziała Maryja podczas
objawień w kaplicy objawień

W 2009 r. rozbudowano Kaplicę Objawień i obecnie składa się
ona z trzech części – dwóch kaplic i przedsionka. W zadaszonym
przedsionku umieszczono obraz
Matki Bożej Litmanowskiej. Tu także, na ścianie zawieszono dekrety Źródło św. Jana Chrzciciela
Stolicy Świętej i arcybiskupie przyznające przywileje sanktuarium.
W kaplicy objawień umieszczono
ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, ławkę na której siedziała Maryja podczas objawień, obraz Pana
Jezusa Miłosiernego i różaniec św.
Jana Pawła II. W kaplicy eucharystycznej wierni mogą codziennie Ołtarz polowy
w godz. od 8:30 do 17:00 adorować
Najświętszy Sakrament wystawiony w monstrancji. Tu także znajduje się ikona Świętej Rodziny.
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Na mocy dekretu Stolicy Świętej z 9 czerwca 2010 r. sanktuarium na
Górze Zvir otrzymało afiliację, czyli duchowe połączenie z papieską
Bazyliką Santa Maria Maggiore w Rzymie, a tym samym te same odpusty, jakie są przywilejem bazyliki rzymskiej.
W obrębie strefy sakralnej sanktuarium znajduje
się również ołtarz polowy, dom św. Józefa, kaplica
świecowa, Dom Spowiedzi im. bł. Metoda Dominika Trćku CSsR, aula św. Jana Pawła II, mur na wota
oraz Źródło św. Jana Chrzciciela. Wodę ze źródła
pobłogosławił 9 sierpnia 2008 r. ks. arcybiskup Jan
Babjak TJ.
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mi. W miejscu objawień zbudowano drewnianą kaplicę pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Bogurodzicy. W dniu 6 sierpnia 2004 r.
miejsce objawień na Górze Zvir zostało dekretem arcybiskupa słowackiej cerkwi greckokatolickiej Jana Babjaka TJ ustanowione jako miejsce modlitwy. Cztery lata później – 7 września 2008 r. – ks. arcybiskup
Jan Babjak TJ ustanowił miejsce objawień w Litmanowej sanktuarium Matki Bożej w Archieparchii preszowskiej Kościoła katolickiego
obrządku bizantyjsko-słowackiego.
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W sanktuarium w Litmanowej bierze początek Beskidzka Droga św. Jakuba – szlak pielgrzymkowy do Santiago de Compostela. Pielgrzymki
Jakubowi mogą otrzymać w Centrum Informacji pamiątkowy stempel
do „Paszportu Pielgrzyma”. Beskidzka Droga św. Jakuba wiedzie z Litmanowej przez Eliaszówkę (1024 m n.p.m.), Stary Sącz, Podegrodzie,
Myślenice, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Szczyrk, Cieszyn do Ołomuńca w Republice Czeskiej (526 km). Odcinek Beskidzkiej Drogi św.
Jakuba z Litmanowej do Starego Sącza – tzw. Prolog, otwarto 29 sierpnia 2015 roku w Litmanowej, na szczycie Eliaszówki oraz w Piwnicznej.
Szlak Beskidzkiej Drogi św. Jakuba połączył się wówczas w sanktuarium
maryjnym Na Górze Zwir ze Spiską Drogą św. Jakuba.

www.idmjp2.pl
Ikony w ołtarzu polowym – od lewej „św. Mikołaj”, „Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus”,
„Bogurodzica Niepokalana” oraz „Jezus Chrystus”
Adres i kontakt:
Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny
Litmanova 10
065 31 Litmanowa
Tel. +421 903 982 828
www.horazvir.sk
Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża Archieparchii
preszowskiej Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowackiego
Kustosz sanktuarium – ks. Rastislav Janičko
Przynależność administracyjna
Kraj preszowski; powiat Lubowla
Przynależność kościelna:
Archieparchia preszowska Kościoła katolickiego obrządku
bizantyjsko-słowackiego; dekanat: Stará Ľubovňa; parafia:
Litmanová
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Wirtualne zwiedzanie
Nabożeństwa w sanktuarium
Niedziele – Święta Liturgia o godz. 10:30; o godz. 13:30 Różaniec; o godz. 14:00 – Święta Liturgia, modlitwa za Ojca
Świętego, poświęcenie dewocjonaliów, Koronka do Bożego
Miłosierdzia; o godz. 17:00 – modlitwa wieczorna i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Dni powszednie i święta – o godz. 10:00 Różaniec; o godz.
10:30 Święta Liturgia, modlitwa za Ojca Świętego, poświęcenie dewocjonaliów, Koronka do Bożego Miłosierdzia; o godz.
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia; o godz. 17:00 modlitwa wieczorna i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
W każdy wtorek – po Świętej Liturgii i Koronce do Bożego Miłosierdzia modlitwa w intencji chorych
W każdy czwartek – Adoracja Najświętszego Sakramentu po
Świętej Liturgii
W każdy piątek – o godz. 9:15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Spowiedź święta – w każdy dzień od godz. 9:00 do 12:00 i od
13:00 do 17:00 w Domu Spowiedzi im. bł. Metoda Dominika
Trćku CSsR
Adoracja Najświętszego Sakramentu – w każdy dzień od 8:30
do 17:00 w kaplicy Eucharystycznej.
Główny odpust w sanktuarium jest obchodzony w niedzielę
po pierwszym piątku sierpnia.
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Odpusty związane z afiliacją do papieskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie można uzyskać w sanktuarium w:
1. Święto tytularne Bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria
Maggiore) – 5 sierpnia
2. Święto tytularne świątyni tj. w uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia
3. We wszystkie uroczystości poświęcone Świętej Bożej Rodzicielce (1 stycznia, 15 sierpnia) 4. raz w roku w dniu wybranym indywidualnie przez wiernego,
5. każdorazowo w czasie zorganizowanych pielgrzymek wiernych do sanktuarium.
Odpusty te mogą być uzyskane pod zwykłymi warunkami:
spowiedź święta, uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencji Ojca Świętego oraz wyznanie wiary.
SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ČIRČ  SANKTUARIUM ŚW. KINGI W STARYM SĄCZU
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Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°23’31.13”N
20°38’0.32”E

www.idmjp2.pl
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Sanktuarium Zaśnięcia
Najświętszej Bogurodzicy

ĽUTINA
Sanktuarium Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
w L’utinie uznawane jest obecnie – obok Góry Zvir w Litmanowej – za najważniejszy ośrodek pielgrzymkowy Kościoła greckokatolickiego na Słowacji.
n Położenie

www.idmjp2.pl

Ľutina – wieś w Górach Czerchowskich, około 25 km na północny-zachód od centrum Preszowa.
n Rys historyczny sanktuarium
Początki sanktuarium Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Ľutinie wiążą się z objawieniami, które miały tu miejsce 19 sierpnia 1851 r., w święto
Przemienienia Pańskiego (według kalendarza juliańskiego). Wówczas to, miejscowej wieśniaczce
– wdowie Zuzannie Feketowej zbierającej z trójką
dzieci grzyby w lesie objawił się św. Mikołaj. W miejscu objawień obecnie znajduje się kapliczka poświęcona
św. Mikołajowi z jego relikwiami. Święty Mikołaj napomniał Zuzannę, że w tak wielkie święto – kiedy wszyscy mieszkańcy modlą się
w cerkwi – ona zbiera grzyby. Wieśniaczka próbowała usprawiedliwić się swoją ciężką sytuacją materialną i rodzinną. W ramach
pokuty, św. Mikołaj nakazał Zuzannie postawić w miejscu objawienia krzyż i opowiedzieć o wydarzeniu ojcu duchownemu. Zuzanna
opowiedziała o nadzwyczajnym wydarzeniu ks. Stefanowi Rojkovičowi i mieszkańcom wsi. Zarówno ksiądz, jak i mieszkańcy nie
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uwierzyli Zuzannie, po czym kobieta zaniemówiła. Św. Mikołaj jeszcze kilkakrotnie objawiał się kobiecie i przypominał o wypełnieniu
pokuty. Zuzanna jeszcze raz zwróciła się z prośbą do ks. Stefana
Rojkoviča. Kapłan nakazał zbadać Zuzannę. Trzej lekarze orzekli,
że kobieta jest zdrowa fizycznie i psychicznie, a utrata mowy jest
niewytłumaczalna. Ks. Štefan Rojkovič postanowił więc wypełnić polecenie św. Mikołaja i postawił w miejscu objawiania krzyż.
Podczas poświęcenia krzyża, św. Mikołaj objawił się po raz kolejny – tym razem Zuzannie i księdzu Stefanowi. Od tego momentu
kobieta zaczęła ponownie mówić. W trakcie kolejnych objawień,
Biskup Mikołaj prosił, aby obok krzyża zbudować kaplicę pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Św. Mikołaj przekazał Zuzannie
ikonę Matki Bożej, która miała zostać umieszczona w kaplicy.
Wiadomość o objawieniach w L’utinie szybko rozeszła się po
okolicznych wioskach. Zgodnie z prośbą św. Mikołaja obok krzyża zbudowano kaplicę, w której umieszczono ikonę Bogurodzicy.
W krótkim czasie wizerunek Najświętszej Maryi zasłynął łaskami.
W 1855 r. papież Pius IX w breve apostolskim udzielił wiernym
pielgrzymującym do L’utiny możliwość uzyskania odpustów zupełnych. Od tego wydarzenia, L’utina stał się najważniejszym
ośrodkiem pielgrzymkowym grekokatolików na Słowacji. W 1866 r.
przeniesiono siedzibę parafii z Hanigoviec do L’utiny.

www.idmjp2.pl

Wnętrze sanktuarium – ikonostas
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Wzrastający ruch pielgrzymkowy wpłynął na dalszy rozwój sanktuarium. W 1908 r. zbudowano nową, murowaną cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, którą konsekrował preszowski
biskup Ján Vályi. Na początku XX wieku do sanktuarium przybywało każdego roku 55–60 tys. pątników.
W 1950 r., władze komunistyczne Czechosłowacji rozpoczęły proces likwidacji Kościoła greckokatolickiego. Komuniści odebrali
parafiom greckokatolickim cerkwie i majątek kościelny i przekazali je Kościołowi prawosławnemu, wprowadzili zakaz organizowania pielgrzymek i wydawania czasopism, uwięzili wielu księży
greckokatolickich i zsekularyzowali szkoły cerkiewne. Po 1968 r.,

www.idmjp2.pl
Mozaika „św. Jan Paweł II”
(wyk. o. Kamil Dráb CSsR)

Mozaika „Pan Jezus Miłosier- Mozaika „Bł. Biskup
ny” (wyk. o. Kamil Dráb CSsR) Vasiľ Hopko”

Mozaika „Bł. Biskup Paweł Piotr Gojdič OSBM”

Kościół greckokatolicki w Czechosłowacji zaczął bardzo powoli się odradzać. Na fali praskiej wiosny władze komunistyczne
uznały oficjalnie istnienie Cerkwi greckokatolickiej. Wrogi stosunek władz komunistycznych do wiernych i duszpasterzy Kościoła greckokatolickiego trwał jednak do transformacji ustrojowej
w 1989 r. Sytuacja Kościoła greckokatolickiego w Czechosłowacji
miała ogromny wpływ na funkcjonowanie sanktuarium w L’utinie.
W latach 1950–1968 ruch pielgrzymkowy do ośrodka niemal zamarł. Stopniowe odradzanie pielgrzymowania rozpoczęło się po
1968 r., choć władze komunistyczne nadal utrudniały pątnikom
pielgrzymowanie.
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W latach 1981–1984 przeprowadzono generalny remont cerkwi.
Wielkim wyróżnieniem dla sanktuarium na zakończenie Roku Maryjnego w 1988 r. było breve papieża Jana Pawła II (z dnia 22 czerwca), w którym cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
w Ľutinie została podniesiona do godności bazyliki mniejszej.
W latach 2006–2009 bazylika została rozbudowana o dwie
boczne nawy. Świątynia została konsekrowana
16 sierpnia 2009 r. przez arcybiskupa słowackiej cerkwi greckokatolickiej Jána Babjaka TJ.
Ważnym wydarzeniem w historii sanktuarium
była także afiliacja, czyli duchowe połączenie
z papieską Bazyliką Santa Maria Maggiore w Rzymie. Na mocy dekretu Stolicy Świętej z 9 czerwca
2010 r. bazylika w L’utinie otrzymała te same odpusty, jakie są przywilejem bazyliki rzymskiej.
Szczególną uwagę w świątyni przyciąga monumentalny ikonostas oraz mozaiki wykonane w 2014 r. przez o. Kamila Drába CSsR.
W nawie głównej znajdują się mozaiki przedstawiające dwie sceny z Pisma Świętego
Malowidła w sanktuarium
„Miłosierny Samarytanin” i „Wesele w Kanie
Galilejskiej”, a także cztery mozaiki przedstawiające bł. męczenników komunizmu
w Czechosłowacji: bł. Biskupa Pawła Piotra
Gojdiča OSBM (1888–1960), bł. Biskupa Vasiľa Hopko (1904–1976), bł. Biskupa Teodora
Romžu (1911–1947) i bł. ojca Metoda Dominika Trčka CSsR (1886–1959). Na ścianach
prezbiterium, po obu stronach ikonostasu
podziwiać można z kolei mozaiki „Pan Jezus
Miłosierny” oraz „św. Jan Paweł II”. Obok mozaiki „Jezusa Miłosiernego”, na filarze zamykającym prezbiterium znajduje się niewielka
mozaika przedstawiająca św. Faustynę Kowalską, a powyżej relikwie Apostołki Bożego
Miłosierdzia. Przy mozaice „św. Jan Paweł II”
Krzyż przy cerkwi umieszczono relikwie krwi Papieża-Polaka,
pw. Świętej Rodziny a przy każdej mozaice czterech błogosławio-
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Obok bazyliki Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, w obrębie strefy sakralnej sanktuarium znajduje się wiele obiektów kultu oraz
obiektów infrastruktury pielgrzymkowej – m.in. kaplica św. Mikołaja, kaplica męczenników, Droga Krzyżowa, Droga Światła, cerkiew
Św. Rodziny, ogród różańcowy, Dom Formacyjny św. Mikołaja, plebania, parking, toalety oraz infocentrum – a w nim sklep z pamiątkami i kawiarnia.
W kaplicy św. Mikołaja Biskupa znajdują się obraz i relikwie drugiego stopnia św. Mikołaja z Bari. Obok kaplicy św. Mikołaja znajduje
się murowana kaplica poświęcona greckokatolickim męczennikom
komunizmu – bł. biskupowi Pawłowi Piotrowi Gojdič, bł. biskupowi
Vasil Hopko i bł. o. Dominikowi Trčka CSSR. Obie kaplice poświęcił
20 sierpnia 2011 r. ks. arcybiskup metropolita Jan Babjak TJ.
Powyżej kaplicy św. Mikołaja i kaplicy męczenników znajduje się
mini skansen, w którym od 2011 r. postawiono kilkadziesiąt modeli
(w skali 1:10) drewnianych
greckokatolickich
świątyń ze wschodniej Słowacji, a także Polski i Ukrainy.
Przy każdym z modeli znajduje się tabliczka informacyjna o danym obiekcie.

www.idmjp2.pl

Pielgrzymi nawiedzający
Mozaika „Miłosierny Samarytanin”
sanktuarium mogą także zo- (wyk. o. Kamil Dráb CSsR)
baczyć drewnianą cerkiew
pw. Świętej Rodziny. Została ona zbudowana w 2015 r.
na skalnym wzgórzu. Cerkiew jest wierną kopią
drewnianej cerkwi, która
spłonęła w 1908 r. W cerkwi
znajduje się ikonostas z cerkwi w Šmigovcu.
Mozaika „Wesele w Kanie Galilejskiej”
(wyk. o. Kamil Dráb CSsR)
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nych męczenników ich relikwie. W prawej, bocznej nawie znajduje
XVIII-wieczny, barokowy ikonostas przeniesiony do bazyliki z zamkniętej cerkwi w Nowej Poliance.

P R Z E W O D N I K

www.idmjp2.pl
Ikony w ikonostasie z cerkwi w Nowej Poliance

Adres i kontakt:
Gréckokatolícky farský úrad Ľutina
082 57 Ľutina
Tel. +421 051 4596231
E-mail: bazilikalutina@gmail.com
www.bazilikalutina.sk
Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża Archieparchii preszowskiej Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowackiego
Kustosz sanktuarium – ks. Jozef Novický
Przynależność administracyjna
Kraj preszowski; powiat Sabinov
Przynależność kościelna:
Archieparchia preszowska Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowackiego; dekanat: Sabinov; parafia:
L’utina
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49°10’1.83”N
21° 2’49.74”E
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Nabożeństwa w sanktuarium
Niedziele i święta – Święta Liturgia o godz. 10:00 i 18:00
Dni powszednie – Święta Liturgia o godz. 10:00; w każdy
piątek dodatkowo o godz. 18:00
Różaniec: codziennie o godz. 9:30 i 17:30
Koronka do Bożego Miłosierdzia: codziennie o godz. 15:00
Spowiedź św. – codziennie od godz. 9:00
Fatimska sobota – pierwsza sobota miesiąca
Odpusty związane z afiliacją do papieskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie można uzyskać w sanktuarium w:
1. Święto tytularne Bazyliki Matki Bożej Większej (Santa
Maria Maggiore) – 5 sierpnia
2. Święto tytularne świątyni tj. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny) – 15 sierpnia
3. We wszystkie uroczystości poświęcone Świętej Bożej
Rodzicielce (1 stycznia, 8 grudnia) 4. raz w roku w dniu
wybranym indywidualnie przez wiernego,
5. każdorazowo w czasie zorganizowanych pielgrzymek
wiernych do sanktuarium.
Odpusty te mogą być uzyskane pod zwykłymi warunkami: spowiedź święta, uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie
Komunii św., modlitwa w intencji Ojca Świętego oraz wyznanie wiary.

www.idmjp2.pl
SANKTUARIA W OKOLICY:

SANKTUARIUM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ČIRČU  LEŚNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ – KRÓLOWEJ KRYNICKICH ŹRÓDEŁ
W KRYNICY-ZDROJU  SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
TYLICKIEJ – OPIEKUNKI RODZIN I UZDROWIENIE CHORYCH W TYLICZU.
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Wirtualne zwiedzanie

www.idmjp2.pl
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Kalwaria Preszowska
Konkatedra pw. św. Mikołaja

PRESZÓW (PREŠOV)
Wśród wielu zabytków sakralnych w Preszowie na szczególną uwagę zasługuje konkatedra św. Mikołaja oraz położona w zachodniej części miasta Kalwaria. Preszowska
Kalwaria jest obok kalwarii w Bańskiej Szczawnicy uważana za najpiękniejsze sanktuarium Męki Pańskiej na
Słowacji.

www.idmjp2.pl

n Położenie

Preszów (słow. Prešov) – miasto w Kotlinie Koszyckiej, ośrodek administracyjny kraju preszowskiego i powiatu preszowskiego.
n Kalwaria Preszowska
Budowa kalwarii w Preszowie wpisuje się w rozwijany w Kościele katolickim w okresie reformy potrydenckiej kult Męki Pańskiej.
Kaplice jerozolimskie, stacje drogi krzyżowej, a zwłaszcza kalwarie
przyczyniły się do rozwoju pobożności pasyjnej. Największa liczba
kalwarii powstała w okresie od XVI do XVIII w. Kalwaria w Preszowie
należy do grupy najbardziej znanych europejskich kalwarii, które
funkcjonują do dzisiaj jako sanktuaria Męki Pańskiej (Domodossola, Varallo Sesia we Włoszech, Eisenstadt w Austrii, Bańska Szczawnica na Słowacji oraz Kalwaria Zebrzydowska, Pakość, Wejherowo,
Kalwaria Pacławska, Góra Św. Anny i Wambierzyce w Polsce).
Według H. D. Wojtyski kalwarie „konkurowały z sanktuariami maryjnymi, różniąc się od nich tym, że o ile pielgrzym szedł do Często-
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chowy czy Studzianny, aby modlić się przed cudownym obrazem,
o tyle w Kalwarii całkowicie włączał się w orszak towarzyszący
Chrystusowi Cierpiącemu, chodził z pobożnością «tymi samymi»
dróżkami, oglądał «te same» budowle i «tych samych» ludzi, którzy brali udział w «tamtej Męce»” (Wojtyska, 1981). Pielgrzymki do
kalwarii zastępowały niejako pielgrzymkę do Ziemi Świętej, odbycie której było bardzo utrudnione ze względu na ówczesną, skomplikowaną sytuację polityczną w Europie i na Bliskim Wschodzie.
Rangę sanktuariów kalwaryjskich podnosiły także odpusty wieczyste nadawane przez papieży.
Początki budowy założenia kalwaryjskiego w Preszowie sięgają
1721 r., kiedy z inicjatywy Juraja Smolnika postawiono kamienny
krzyż. Pierwsza kaplica „Modlitwa Chrystusa na Górze Oliwnej” została zbudowana dzięki fundacji Kongregacja Umierającego Jezusa. Bractwo powstało z inicjatywy jezuitów. W dniu 14 września
1721 r. jezuita Paweł Szamaróczi dokonał poświęcenia pierwszej
kaplicy i kamiennego krzyża. W następnym roku położono kamień
węgielny pod budowę barokowego kościoła Świętego Krzyża,
a w 1722 r. magistrat miasta Preszowa wydał dekret o budowie całego założenia kalwaryjskiego. Budowę kalwarii finansowo wspierali mieszczanie preszowscy i okoliczna szlachta.
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Jednym z budowniczych kaplic kalwaryjskich był od 1753 r. jezuita
o. Franciszek Serafin Perger, który w latach 1744–1751 kierował budową kalwarii w Bańskiej Szczawnicy. Z tego też względu, te dwie
słowackie kalwarie wykazują duże podobieństwo. Kaplicę Świętych Schodów ufundował książę Karol Radziwiłł w 1765 r., jako podziękowanie za udzielony azyl po ucieczce z Polski. Kaplica ta jest
wzorowana na Scala Santa przy Archibazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie.
Budowa kalwarii została zakończona w 1769 r., a uroczystości poświęcenia odbyły się w święto Podwyższenia Krzyża – 14 września tegoż roku. Kalwaria Preszowska składa się z 14 kaplic Drogi Krzyżowej
oraz kaplicy Świętych Schodów. W obrębie strefy sakralnej sanktuarium Męki Pańskiej znajduje się także cmentarz i katakumby.
W latach 1982–1983 przeprowadzono gruntowny remont kościoła Świętego Krzyża i 14 kaplic. Kolejne prace renowacyjne rozpo-
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n Konkatedra pw. św. Mikołaja w Preszowie
Konkatedra pw. św. Mikołaja w Preszowie jest zaliczana do najpiękniejszych zabytków gotyckich i największych świątyń we wschod-

www.idmjp2.pl
Wnętrze – nawa główna konkatedry św. Mikołaja w Preszowie

Konkatedra św. Mikołaja w Preszowie

Ołtarz główny z gotyckim rzeźbami: Matki Bożej, św. Mikołaja i św. Wojciecha
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częły się 2006 roku i trwają do dnia dzisiejszego. Obecnie trwa
rekonstrukcja kaplicy Świętych Schodów. Główne uroczystości na
Kalwarii odbywają się każdego roku w święto Podwyższenia Krzyża
Świętego i gromadzą setki wiernych i pielgrzymów.
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Kaplice kalwaryjskie

niej Słowacji. Wymiary kościoła to: długość 54,7 m, szerokość 34,45
m, wysokość nawy głównej 16 m; wysokość wieży: 71 m. Jest to
najstarsza świątynia w mieście. Pierwszy, jednonawowy gotycki kościół został zbudowany w tym miejscu w 1347 r. W latach
1502–1515 dobudowano do świątyni dwie nawy. Rekonstrukcję
przeprowadził mistrz Jan Brengyszen. W XVII-XVIII wieku kościół
przebudowano w stylu barokowym. W 1788 r. kościół został zniszczony podczas pożaru, który wybuchł w mieście. W latach 50. i 80.
XX wieku przeprowadzono w świątyni prace renowacyjne. W dniu
9 sierpnia 2008 r. papież Benedykt XVI podpisał breve, w którym
podniósł kościół św. Mikołaja w Preszowie do rangi konkatedry archidiecezji koszyckiej.

www.idmjp2.pl

Wśród wielu zabytków w kościele na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny, uznawany za jeden z najpiękniejszych w Słowacji.
Ołtarz powstał w 1696 r. i doskonale łączy elementy baroku i gotyku. W ołtarzu znajdują się trzy gotyckie rzeźby (210 cm): Matki
Bożej, św. Mikołaja i św. Wojciecha. Figury aniołów nad ołtarzem
pochodzą z pracowni Mistrza Pawła z Lewoczy. Bardzo cennymi
zabytkami w świątyni są także m.in.: grupa Ukrzyżowania z około
1350 r. na belce tęczowej, ołtarze boczne, chrzcielnica z XVI wieku,
XVII-wieczna ambona zwieńczona rzeźbą Dobrego Pasterza oraz
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Historycznym wydarzeniem dla Preszowa była wizyta w mieście papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty przybył
do Preszowa podczas podróży apostolskiej na Słowację, 2 lipca 1995 r.
Jan Paweł II nawiedził kościół św. Mikołaja, a także greckokatolicką katedrę św. Jana Chrzciciela, w której
modlił się przy grobie ks. Pawła Piotra Gojdiča, biskupa eparchii preszowskiej Kościoła katolickiego obrządku
Pomnik św. Jana Pawła II
bizantyjsko-słowackiego i męczenniprzy konkatedrze św. Mikołaja
ka komunizmu. Papież spotkał się tak- w Preszowie
że ze 100 tys. rzeszą wiernych Kościoła
obrządku greckokatolickiego. W przemówieniu Jana Paweł II, podkreślił dążenie do jedności między chrześcijańskimi tradycjami
Wschodu i Zachodu, a także o potrzebie dialogu i pojednania pomiędzy Kościołami. Papież modlił się również pod pomnikiem poświęconym pamięci 24 męczenników protestanckich – ofiar tzw.
kaźni preszowskiej, do której doszło w 1687 r. Wizytę
Jana Pawła II w Preszowie
upamiętnia 2,5 metrowy
pomnik Papieża-Polaka
postawiony w symbolicznym miejscu – pomiędzy
protestanckim kościołem
Świętej Trójcy a katolicką
konkatedrą św. Mikołaja.
Pomnik powstał w 2012 r.
dzięki inicjatywie ks. Józefa Dronzeka – dziekana
i proboszcza parafii konkatedralnej św. Mikołaja
w Preszowie. Warto zaznaczyć, że Preszów jest mia„Biczowanie Chrystusa” – płaskorzeźba
w kaplicy
stem w którym znajdują

www.idmjp2.pl
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barokowe XVII-wieczne organy – większe na chórze muzycznym i mniejsze
przy ambonie.
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się trzy biskupstwa: metropolia Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowackiego, metropolia Prawosławna oraz biskupstwo
ewangelików.

www.idmjp2.pl

„Św. Weronika ociera twarz Chrystusowi”

„Zdjęcie z Krzyża”

„Zmartwychwstanie Chrystusa”

„Niewierny Tomasz”
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Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. dr Józef Dronzek
Przynależność administracyjna
Kraj preszowski; powiat Preszów
Przynależność kościelna:
Archidiecezja koszycka Kościoła katolickiego; dekanat:
Prešov – Miasto; parafia: pw. św. Mikołaja w Preszowie
Lokalizacja konkatedry św. Mikołaja
(współrzędne geograficzne)
48°59’53.04”N
21°14’23.28”E
Lokalizacja kościoła Św. Krzyża
na Kalwarii Preszowskiej
(współrzędne geograficzne)
48°59’16.57”N 21°13’32.90”E

www.idmjp2.pl
Wirtualne zwiedzanie

Msze święte w konkatedrze św. Mikołaja:
Niedziele i święta – godz. 5:45, 6:30; 7:45; 10:00, 11:30;
15:00 i 18:00.
Dni powszednie za wyjątkiem soboty – godz. 5:45, 6:15;
7:00; 12:00 i 18:00 (w lipcu i sierpniu nie jest odprawiana
Msza św. o godz. 7:00)
W sobotę: godz. 5:45, 6:15 i 18:00
W święta i uroczystości przypadające w dni robocze: godz.
5:45, 6:15; 7:00; 8:00, 12:00; 16:00 i 18:00.
Odpusty:
6 grudnia – św. Mikołaja

SANKTUARIA W OKOLICY:
SANKTUARIUM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ČIRČU  SANKTUARIUM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ĽUTINIE  SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JAKUBA STARSZEGO APOSTOŁA W WIELKIM SZARYSZU.
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Adres i kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad
Farnosť Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov
Tel. +421 51 77 33 500
www.presov.rimkat.sk
E-mail: presov@rimkat.sk

www.idmjp2.pl
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Kościół pw. św. Jakuba Starszego
Apostoła

WIELKI SZARYSZ
(VEĽKÝ ŠARIŠ)
Na podstawie archiwalnych dokumentów parafia i kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wielkim
Szaryszu sięga początkami 1200 roku. Według jednak najnowszych badań, historycy zaznaczają, że wezwanie kościoła wskazuje na istnienie w Wielkim Szaryszu świątyni
jeszcze przed utworzeniem Państwa Węgierskiego – Królestwa św. Stefana. Od X wieku, wraz ze wzrostem rangi
sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela i rosnącym ruchem pielgrzymkowym do Jego grobu rozwija
się w krajach Europy Zachodniej i Środkowej sieć parafii pw. św. Jakuba Apostoła Starszego. Parafia św. Jakuba
w Wielkim Szaryszu jest jedną z najstarszych i jedną z najdalej wysuniętych na wschód parafii pod wezwaniem
pierwszego męczennika wśród Apostołów na terenie Słowacji (obok Bardejowa i Koszyc), a także Europy Środkowej. W 2001 r. Rada Miasta Wielki Szarysz zatwierdziła
herb miasta, na którym umieszczono postać św. Jakuba – pielgrzyma odzianego w długi płaszcz, w kapeluszu
z muszlą na głowie oraz trzymającego w dłoni kij pielgrzymi z bukłakiem na wodę.
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n Położenie
Wielki Szarysz (słow. Veľký Šariš) – miasto na Międzygórzu Spisko-Szaryskim, 6 km na północny-zachód od centrum Preszowa.
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n Rys historyczny kościoła pw. św. Jakuba

Starszego Apostoła w Wielkim Szaryszu

Kościół pw. św. Jakuba w Wielkim Szaryszu został zbudowany w XIII wieku. Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z 1262 r.
Według najnowszych badań kościół został zbudowany w miejscu
starszej świątyni. W 1656 r. świątynia została przebudowana w stylu barokowym. Podczas kolejnej przebudowy – w drugiej połowie

www.idmjp2.pl
Prezbiterium kościoła pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wielkim Szaryszu

XVIII wieku – do nawy głównej świątyni dobudowano, od strony
północnej i południowej dwie kaplice boczne.
Już w 1764 r. w parafii istniało Bractwo Matki Bożej z Góry Karmel, które rozwijało nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. W XVIII wieku
główna pielgrzymka do świątyni odbywała się 16 lipca we wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej. Od 1831 r., na prośbę proboszcza, pielgrzymkę przeniesiono na niedzielę po tym święcie. W drugiej połowie
XVIII w. w parafii funkcjonowało także Bractwo Najświętszego Sakramentu. Oba Bractwa zostały skasowane na skutek wprowadzenia
tzw. józefinizmu. Największy rozwój nabożeństwa do Matki Bożej
Szkaplerznej w Wielkim Szaryszu nastąpił na przełomie XIX i XX wieku,
kiedy dokonano renowacji kościoła. Ponowny renesans kultu nastąpił po 1990 r., dzięki inicjatywom duszpasterskim Biskupa Koszyckiego. Od tego czasu, pielgrzymowanie do ośrodka na odpust Matki
Bożej Szkaplerznej nabrało rangi ponaddekanalnej.
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Łaskami słynący obraz Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej znajduje się w ołtarzu, w bocznej (północnej) kaplicy. Obraz
przedstawia Matkę Bożą w obłokach, która w prawej ręce trzyma różaniec, zaś na
lewej ręce Dzieciątko Jezus. Mały Je- „Św. Cyryl i Metody” – malowidło na
zus podaje szkaplerz klęczącemu poniżej ścianie północnej świątyni
św. Szymonowi Stock – pierwszemu generałowi karmelitów. Poniżej Madonny
z Dzieciątkiem klęczy św. Dominik, który
patrząc w kierunku Matki Bożej, wyciąga
do niej lewą dłoń, odbierając różaniec.

www.idmjp2.pl

Podczas ostatnich prac remontowo-kon- „Ostatnie wieczerza” – malowidło
serwatorskich prowadzonych w świątyni w prezbiterium
w 1998 r. odkryto średniowieczne malowidła ścienne. Najcenniejszym z nich
jest fresk przedstawiający ukrzyżowanego
Chrystusa z Matką Bożą Bolesną i św. Janem. Na północnej ścianie kościoła uwagę zwraca również duże malowidło „Św.
Cyryl i Metody”. W kaplicy południowej
znajdują się retabula z trzech nieistniejących ołtarzy – Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, św. Anny oraz Piety. Wokół świątyni znajduje się 14 stacji Drogi Krzyżowej
oraz wizerunek Matki Bożej SiedmioboMalowidło z XIV w.
lesnej.
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Kościół św. Jakuba w Wielkim Szaryszu jest cennym obiektem reprezentującym średniowieczną architekturę romańską i gotycką. W centralnej części ołtarza głównego, powyżej tabernakulum, w nastawie
znajduje się rzeźba św. Jakuba. Apostoł przedstawiony został jako
pielgrzym, trzymający w lewej ręce księgę, a w prawej kij pielgrzymi
– dłuższą pałkę służącą do podpierania, zakończoną krzywaśnią. Na płaszczu, w który
ubrany jest św. Jakub widoczna jest muszla. Do boku płaszcza przypięta jest tykwa na
wodę. Po bokach figury św. Jakuba znajdują się figury świętych: Jana Nepomucena
(z lewej) i św. Alojzego Gonzagi (z prawej).
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Ukrzyżowanie Chrystusa –
obraz XII stacji Drogi Krzyżowej

Figura św. Jakuba Starszego Apostoła w ołtarzu
głównym

„Św. Anna z Matką Bożą”
– retabulum

n „Pieśń Pielgrzymów do Composteli”
(oryg. „Chant d’un pèlerin de Compostelle”,
aut. Jean-Claude Benazet)

www.idmjp2.pl

1. Każdego ranka nas wzywa ten głos,
ruszamy w drogę, by poznać los.
Każdego dnia coraz dalej i dalej
Compostela wzywa nas.
Ref: Ultreia! Ultreia! E sus eia,
Boże, Ty wspieraj nas.

2. Tą drogą wiary ja idę i brat.
Europa kroczy nią tysiąc lat.
To mleczna droga nas wszystkich pielgrzymów,
Święty Jakub wzywa nas.
Ref: Ultreia! Ultreia! E sus eia,
Boże, Ty wspieraj nas.
3. Na krańcu ziemi Jakuba jest grób,
codziennie idę do Jego stóp,
bo Jego uśmiech jak słońca promienie
co dzień siłę daje nam.
Ref: Ultreia! Ultreia! E sus eia,
Boże, Ty wspieraj nas.
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Adres i kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad
Farnosť Veľký Šariš
Námestie sv. Jakuba 29
08221 Veľký Šariš
Tel. +421 51 77 623 29
E-mail: fara.vsaris@gmail.com
Opieka duszpasterska w sanktuarium – Księża diecezjalni
Kustosz sanktuarium – ks. Bartłomiej Salanci
Przynależność administracyjna
Kraj preszowski; powiat Preszów
Przynależność kościelna:
Archidiecezja koszycka Kościoła katolickiego; dekanat:
Prešov II; parafia: pw. św. Jakuba w Wielkim Szaryszu

www.idmjp2.pl
Lokalizacja
(współrzędne geograficzne)
49° 2’21.89”N
21°11’37.39”E
Wirtualne zwiedzanie
Msze święte:
Niedziele i święta – godz. 8:00 i 10:00.
Dni powszednie – godz. 6:30 i 18:15
Nabożeństwa
Fatimska Sobota – pierwsza sobota miesiąca
Odpusty i uroczystości:
16 czerwca – Matki Bożej Szkaplerznej
25 lipca – św. Jakuba Starszego Apostoła
SANKTUARIA W OKOLICY:

SANKTUARIUM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ČIRČU  SANKTUARIUM ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ĽUTINIE  KALWARIA I KOŚCIÓŁ
ŚW. KRZYŻA W PRESZOWIE.
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Źródła drukowane
Adrichomius Ch., Jerusalem Sicut Christi Tempore florvit, et Suburbanonem insignionunq; historianum eius breuis descripto, Kolonia 1584.
Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. I–II, Nakładem
S. Orgelbranda Księgarza, Warszawa 1843–1844.
Barącz S., Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce, Nakładem
autora, 1891.
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Chmielowski B., Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scyencyi
pełna, Na rożne tytuly, jak na classes podzielona, Mądrym dla Memoryału, Idiotom dla Nauki, Politykom dla Praktyki, Melancholikom dla rozrywki, t. II, Lwów 1754.
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Spis treści
5

Wstęp

9

Borek Stary – Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej

17

Czerna – Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej

25

Dębowiec – Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej

31

Dziekanowice – Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej
Maryi Panny

37

Haczów – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

43

Hyżne – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – Matki Bożej
Hyżneńskiej

49

Inwałd – Sanktuarium Matki Bożej Inwałdzkiej

55

Jarosław – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

69

Jarosław – Sanktuarium Matki Bożej »Myłoserdia Dweri« –
»Brama Miłosierdzia«

71

Jodłówka – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

75

Kalwaria Pacławska – Sanktuarium Męki Pańskiej
i Matki Bożej Kalwaryjskiej

85

Kalwaria Zebrzydowska – Sanktuarium pasyjno-maryjne

95

Krynica-Zdrój – Leśne sanktuarium Matki Królowej
Krynickich Zdrojów – Uzdrowienia Chorych

99

Limanowa – Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej

www.idmjp2.pl

105

Ludźmierz – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala

113

Myślenice – Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej

123

Nowy Sącz – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

131

Pasierbiec – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

139

Przemyśl – Sanktuarium Matki Bożej Jackowej

145

Przemyśl – Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej

149

Rzeszów – Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej
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Sanka – Sanktuarium Matki Bożej Saneckiej

163

Stara Wieś – Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej

171

Szczyrzyc – Sanktuarium Matki Bożej Szczyrzyckiej
– Matki Pokoju i Dobroci

179

Tarnowiec – Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia

185

Trzebinia – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

193

Tuligłowy – Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei

203

Tylicz – Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej – Opiekunki
Rodzin i Uzdrowienia Chorych w Tyliczu

209

Wadowice – Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny – Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

219

Wiktorówki – Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej
Królowej Tatr na Wiktorówkach

225

Zakopane-Krzeptówki – Sanktuarium Matki Fatimskiej

233

Zakopane Olcza – sanktuarium Matki Bożej Objawiającej
Cudowny Medalik

237

Zawada – sanktuarium Matki Bożej Zawadzkiej

243

Čirč – Sanktuarium Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

249

Gaboltov – Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej

255

Lewocza (Levoča) – Sanktuarium Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny na Mariańskiej Górze

261

Litmanowa – Góra Zvír (Hora Zvir – Litmanová)
– Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny na Górze Žvír

269

Ľutina – Sanktuarium Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

277

Preszów (Prešov) – Kalwaria z kościołem pw. Krzyża
Świętego oraz konkatedra pw. św. Mikołaja

285

Wielki Szarysz (Veľký Šariš) – kościół pw. św. Jakuba
Starszego Apostoła

291
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