
 

Zobacz też: Swieci |  I_Sobota  | Piesni-Maryjne  |  

spiewnik  | Litania-Loretanska-do-Najswietszej-Maryi |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrazie, w głównym ołtarzu, w kościele Św. Marii 

Magdaleny w Rabce – Zdroju Matka Boska obejmuje 

prawą ręką Dzieciątko Jezus, które trzyma na lewym 

przedramieniu. Widoczna dłoń ozdobiona jest 

pierścieniem, zaś na naszyjniku wisi duży Krzyż. 

Dzieciątko trzyma w dłoni Ewangelię.                            

Oto Ratunek Ludu Rabczańskiego, Gorczańskiego.  

 

Przybywamy tutaj, by nawet bez słów, zbliżać do Niego 

tych, którym jest trudno uwierzyć w miłość, a smutek, 

domaga się „pocieszenia”.  

 

 

                      Oto Ratunek                                                        

Ludu Rabczańskiego, Gorczańskiego 

  

https://parafia-rabka.swmm.eu/Swieci.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/I_Sobota_2021-01-31.pdf
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/47/Piesni-Maryjne
https://niezbednik.niedziela.pl/spiewnik
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/281/Litania-Loretanska-do-Najswietszej-Maryi


                           Różaniec -  http://rozaniec.web-portals.pl/#modlitwy_rozancowe 

                                 

 

CZĘŚĆ I – RADOSNA : w poniedziałek i sobotę                               

1. Zwiastowanie                   2. Nawiedzenie                                                  3. Narodzenie               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     4. Ofiarowanie               5. Znalezienie     

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II – ŚWIATŁA :  w czwartek                                                                                                                                                                                                                                              

        1. Chrzest                                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   T A J E M N I C E    R Ó Ż A Ń C A                                                                                                                       

 

http://rozaniec.web-portals.pl/#modlitwy_rozancowe
http://rozaniec.web-portals.pl/#zwiastowanie_najswietszej_maryi_Pannie
http://rozaniec.web-portals.pl/#nawiedzenie_swietej_elzbiety
http://rozaniec.web-portals.pl/#narodzenie_jezusa
http://rozaniec.web-portals.pl/#ofiarowanie_jezusa_w_swiatyni
http://rozaniec.web-portals.pl/#odnalezienie_w_swiatyni
http://rozaniec.web-portals.pl/#chrzest_w_jordanie


2. Kana Galilejska                                                                          3.  Głoszenie Królestwa                                                                         

 

 

 

 

 

 

4. Przemienienie                                    5. Ustanowienie Eucharystii 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III – BOLESNA :  we wtorek i piątek 

 4. Droga Krzyżowa                                                                                                                         3.  Ukoronowanie                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               5.  Ukrzyżowanie                                                                                        1. Modlitwa             2. Biczowanie 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

  

 

http://rozaniec.web-portals.pl/#objawienie_w_kanie_galilejskiej
http://rozaniec.web-portals.pl/#gloszenie_krolestwa_i_wzywanie_do_nawrocenia
http://rozaniec.web-portals.pl/#przemienienie_panskie_na_gorze_tabor
http://rozaniec.web-portals.pl/#ustanowienie_eucharystii
http://rozaniec.web-portals.pl/#dzwiganie_krzyza_na_kalwarie
http://rozaniec.web-portals.pl/#cierniem_ukoronowanie
http://rozaniec.web-portals.pl/#ukrzyzowanie_i_smierc_na_krzyzu
http://rozaniec.web-portals.pl/#modlitwa_jezusa_w_ogrojcu
http://rozaniec.web-portals.pl/#biczowanie_jezusa


CZĘŚĆ IV – CHWALEBNA :  w środę i niedzielę 

1.  Zmartwychwstanie                      2.  Wniebowstąpienie    

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zesłanie Ducha Świętego                           4. Wniebowzięcie                                             5. Ukoronowanie 

 

 

 

 

 

 

                            

 
Nabożeństwo do „Matki Boskiej Rozbitej”. 
https://pl.aleteia.org/2019/07/04/nietypowe-nabozenstwo-
do-matki-boskiej-rozbitej-dopiero-sie-zrodzilo-a-juz-rosnie-
w-sile/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

   

 

„Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie…” 

 

 

Szczególne nabożeństwo maryjne zrodziło się w Chicago i staje się coraz bardziej popularne. W 2010 r. znany lokalnej 

społeczności spiker radiowy Kevin Matthews znalazł w koszu na śmieci złamaną wpół figurę Maryi. Postanowił zabrać ją do 

domu i przywrócić jej poprzedni kształt. Zbiegło się to z czasem, kiedy Matthews przechodził bardzo trudny okres w życiu: nie 

tylko stracił pracę, ale zdiagnozowano u niego stwardnienie rozsiane. Kiedy usiadł do odtworzenia obrazu Matki Bożej, czuł się 

– jak potem relacjonował – tak, jakby „zbierał kawałki własnego życia”. Spiker przekonywał się coraz bardziej do praktyki 

religijnej i poprzez częstą modlitwę na różańcu pogłębiał proces swojego nawrócenia. Dzisiaj – jako praktykujący katolik – 

konstatuje: Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób złamani… Wszyscy. Nie jesteśmy doskonali, mamy wady. Ale jesteśmy kochani. 

 

http://rozaniec.web-portals.pl/#zmartwychwstanie_jezusa_chrystusa
http://rozaniec.web-portals.pl/#wniebowstapienie_Pana_Jezusa
http://rozaniec.web-portals.pl/#zeslanie_ducha_swietego
http://rozaniec.web-portals.pl/#wniebowziecie_NMP
http://rozaniec.web-portals.pl/#ukoronowanie_na_krolowa_nieba_i_ziemi
https://pl.aleteia.org/2019/07/04/nietypowe-nabozenstwo-do-matki-boskiej-rozbitej-dopiero-sie-zrodzilo-a-juz-rosnie-w-sile/
https://pl.aleteia.org/2019/07/04/nietypowe-nabozenstwo-do-matki-boskiej-rozbitej-dopiero-sie-zrodzilo-a-juz-rosnie-w-sile/
https://pl.aleteia.org/2019/07/04/nietypowe-nabozenstwo-do-matki-boskiej-rozbitej-dopiero-sie-zrodzilo-a-juz-rosnie-w-sile/


     
https://youtu.be/wT3ZTu9BP4E 
 

     
 

 

http://polonicaliturgica.blogspot.com/search/label/Jasna%20G%C3%B3ra  https://youtu.be/31qXrK329kc  .  https://youtu.be/cTzX5y_Kb0E 

 

  

 

 

https://youtu.be/wT3ZTu9BP4E
http://polonicaliturgica.blogspot.com/search/label/Jasna%20G%C3%B3ra
https://youtu.be/31qXrK329kc
https://youtu.be/cTzX5y_Kb0E


 
 DLA PIELGRZYMÓW 

 O SANKTUARIUM 

 MEDIA 

 PROJEKTY UE 

 WSPARCIE 

 KONTAKT 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1Historia 

 2.1Sanktuarium jasnogórskie 

 3Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 

 

Ksiądz Infułat Józef Wójcik w 1972 roku... włamał się na 

Jasną Górę po Obraz Matki Bożej. „Złodziej w sutannie”.  

 

Video:   https://gloria.tv/video/bKwQifzjRnY31FDUeZW1mNaEr   .    https://vod.tvp.pl/website/zlodziej-w-sutannie,33746186              

 

 

https://youtu.be/4-v9bLnUNMc 

https://jasnagora.pl/pl/dla-pielgrzymow/
https://jasnagora.pl/pl/o-sanktuarium/
https://jasnagora.pl/pl/media/
https://jasnagora.pl/pl/projekty/
https://jasnagora.pl/pl/wsparcie/
https://jasnagora.pl/pl/kontakt/
https://jasnagora.pl/pl/polityka-prywatnosci/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra#Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra#Sanktuarium_jasnog%C3%B3rskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra#Obraz_Matki_Boskiej_Cz%C4%99stochowskiej
https://gloria.tv/video/bKwQifzjRnY31FDUeZW1mNaEr
https://vod.tvp.pl/website/zlodziej-w-sutannie,33746186
https://youtu.be/4-v9bLnUNMc


Spektakl Sceny Faktu opowiada o brawurowej, tajnej akcji „uwolnienia” 

kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i o niezwykłej postaci księdza 

Józefa Wójcika, który wykradł go z klasztoru na Jasnej Górze. 
 

Historia miała początek w zainicjowanej przez kardynała Stefana 

Wyszyńskiego peregrynacji Obrazu w polskich parafiach i „aresztowaniu” go 

przez milicję w 1966 roku, w związku z czym przez sześć lat szlakiem 

nawiedzenia wędrowała jedynie pusta rama. 
 

Spektakl Sceny Faktu opowiada o brawurowej, tajnej akcji „uwolnienia” 

kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i o niezwykłej postaci księdza 

Józefa Wójcika, który wykradł go z klasztoru na Jasnej Górze. Historia miała 

początek w zainicjowanej przez kardynała Stefana Wyszyńskiego 

peregrynacji Obrazu w polskich parafiach i „aresztowaniu” go przez milicję 

w 1966 roku, w związku z czym przez sześć lat szlakiem nawiedzenia 

wędrowała jedynie pusta rama. 
 

Kiedy w 1972 roku symbole te miały trafić na uroczystości w Radomiu, 

wikariusz tamtejszej parafii wykradł obraz z Częstochowy i przywiózł go do 

radomskiej katedry. Udana akcja rozpoczęła ponowną peregrynację obrazu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    

 

http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/tysiaclecie-chrztu-polski.html 

 

 

 

 

http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/tysiaclecie-chrztu-polski.html


https://www.marypages.com/matka-

bo%C5%BCa-dzieci-nienarodzonych.html 

 

  

Za nienarodzonych:  https://www.youtube.com/watch?v=xjmUijCbZPc   .   https://youtu.be/DmFFZc_LXZM 

   https://www.guadalupe.com.pl/kwartalnik/artykuly/2019/numer-2019-04-8/722-ratujcie-me-dzieci

 

 

https://www.marypages.com/matka-bo%C5%BCa-dzieci-nienarodzonych.html
https://www.marypages.com/matka-bo%C5%BCa-dzieci-nienarodzonych.html
https://www.youtube.com/watch?v=xjmUijCbZPc
https://youtu.be/DmFFZc_LXZM
https://www.guadalupe.com.pl/kwartalnik/artykuly/2019/numer-2019-04-8/722-ratujcie-me-dzieci
https://www.guadalupe.com.pl/kwartalnik/artykuly/2019/numer-2019-04-8/722-ratujcie-me-dzieci


„Ta wysoka wieża woła:                             
Chodźcie wszyscy do kościoła 
do kościoła chodzić trzeba,                                                  
aby dostać się do nieba‚. 
Jaka jest niedziela i Msza święta u Ciebie, takie 
będzie życie, śmierć i chwała w niebie. 
Kto niedzielną mszę opuszcza, tego Pan Jezus do nieba nie wpuszcza. 

Kto z własnej winy na Mszę świętą się spóźnia, 
ten sobie wejście do nieba utrudnia. 
Kto w niedzielę z chciwości ciężko pracuje, 
handluje, sprzedaje, kupuje, temu się zdrowie i 
majątek rujnuje. 
 

Kto niedzielną ofiarę na dar Boży złoży, temu majątek się nie zuboży. 

Kto Mszy świętej pilnie słucha, kto się na niej 
modli w głębi ducha, 
temu we dnie zło nie szkodzi, łaska Boża mu się 
rodzi. 
On nie będzie potępiony, umrze Bogiem 
pokrzepiony. 
 

Każda praca mu się uda, bo Msza święta czyni cuda. 

Dla dusz w czyśćcu wybawieniem i do nieba 
wprowadzeniem."  

 

Na wieży Bazyliki Mariackiej w 

Gdańsku jest 409 schodów:      

https://youtu.be/4oleiwPtrJ4 

 

 

https://youtu.be/4oleiwPtrJ4


    
https://youtu.be/F4hLQlhjIVE 

     
https://youtu.be/24nb1VBrMW8 

https://youtu.be/F4hLQlhjIVE
https://youtu.be/24nb1VBrMW8


    
https://youtu.be/hN0kI3K9O-4 

       

https://youtu.be/24dOrEm472I 

https://youtu.be/ezf2XwCyoDE 

https://youtu.be/_TB2hGe5Ey8 

https://youtu.be/wiu3t62Gqj4 

https://youtu.be/SLUZM3nJ4sg 

 

 

https://youtu.be/hN0kI3K9O-4
https://youtu.be/24dOrEm472I
https://youtu.be/ezf2XwCyoDE
https://youtu.be/_TB2hGe5Ey8
https://youtu.be/wiu3t62Gqj4
https://youtu.be/SLUZM3nJ4sg


F  A  T  I  M  A – PIELGRZYMKA: 

 

ŁUCJA SANTOS, HIACYNTA I FRANCISZEK MARTO W 1917 ROKU 

Wcześniej, zanim pastuszkom objawi się Matka Boża, przez ponad rok, od marca 1916 roku, 

przygotowuje ich na to Anioł. Na wzgórzu Loca do Cabeco dzieci odmawiają różaniec i zaczynają 

zabawę. Raptem, gdy słyszą silny podmuch wiatru widzą przed sobą młodzieńca. Przybysz mówi: 

Nie bójcie się, jestem Aniołem Pokoju, módlcie się razem ze mną”. Następnie uczy ich jak mają 

się modlić, słowami: „O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie i kocham Cię. 

Proszę, byś przebaczył tym, którzy nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i nie kochają 

Ciebie”. Nakazuje im modlić się w ten sposób, zapewniając, że serca Jezusa i Maryi słuchają 

uważnie ich słów i próśb. Anioł w kolejnych miesiącach objawiał się im kilkakrotnie, zachęcając 

także do umartwień, które byłyby zadośćuczynieniem za grzechy ludzi. Wyjaśnia, że „w ten 

sposób ściągniecie pokój na waszą ojczyznę”. Wyjaśnia, że jest on Aniołem Stróżem Portugalii. 

Pewnego dnia udziela im Eucharystii, a dzieci, podczas ekstazy eucharystycznej – jak później 

wspomina s. Łucja – doświadczają realnej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina. 

Wreszcie, nadchodzi 13 maja 1917 r. dzień, który otwiera sześć spotkań dzieci z Maryją, 

zakończonych „cudem słońca” w dniu 13 października. Troje dzieci wypasając owce w Cova da 

Iria spotykają „Jasną Panią”. Otrzymują od Niej orędzie, którego w wielu fragmentach nie 

rozumieją, zachowując dla siebie. Siostra Łucja będzie je ujawniać stopniowo po latach, a o 

upublicznieniu najbardziej strzeżonej „Trzeciej tajemnicy fatimskiej” zadecyduje Jan Paweł II 

dopiero w 2000 roku. „Jasna Pani”, gdyż dopiero na koniec objawień wyjawia swe imię (jestem 

13 maja 1917 roku - gdy toczyła się pierwsza 

wojna światowa, rządy w Portugalii 

sprawował antykościelny reżim, a w Rosji 

zaczynała szaleć rewolucja - na obrzeżach 

miasteczka Fatima, Matka Boża zaczęła się 

ukazywać trojgu wiejskim dzieciom nie 

umiejącym jeszcze czytać. Przekazała im też 

orędzie dotyczące całego świata. Byli to 

Łucja dos Santos (10 lat), Hiacynta Marto (7 lat) i 

Franciszek Marto (9 lat). Łucja była cioteczną 

siostrą rodzeństwa Marto. Pochodzili z  

Aljustrel, której mieszkańcy trudnili się 

hodowlą owiec i uprawą winorośli. 



Matką Bożą Różańcową), przekazuje pastuszkom niezwykle bogate w treści przesłanie i liczne 

polecenia. Poczynając od 13 maja w kolejnych miesiącach prosi je, aby codziennie odmawiały 

różaniec w intencji pokoju, aby przyjmowały cierpienia jako zadośćuczynienie za grzechy i 

nawrócenie grzeszników, ukazuje im swoje Niepokalane Serce, mówi, że Pan Jezus pragnie, by 

kult Jej Serca się szerzył, zapowiada wielki cud na zakończenie objawień. Maryja przepowiada 

dzieciom, że będą musiały wiele wycierpieć lecz łaska Boża ich nie opuści. Z Matką Bożą 

rozmawia tylko najstarsza Łucja. Ona jedyna z trojga pastuszków widzi, słyszy i może mówić do 

Maryi. Hiacynta tylko widzi i słyszy, Franciszek zaś jedynie widzi. Podczas pierwszego z objawień 

13 maja dzieci są same, w czerwcu towarzyszy im ok. 50 zaciekawionych wieśniaków, ich liczba 

stopniowo wrasta by w październiku osiągnąć nawet ok. 70 tys. przybyszów z całej Portugalii. 

 

TŁUMY W FATIMIE OBSERWUJĄCE CUD SŁOŃCA NA ZAKOŃCZENIE OBJAWIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 1917 ROKU 

I. Objawiając się w lipcu Matka Boża zleciła dzieciom przekazanie ludzkości swego głębokiego 

zatroskania spowodowanego bezbożnością i demoralizacją ludzi, dodając, że jeśli się oni nie 

nawrócą – nastąpi straszliwa kara. Świat się bowiem pogubił odchodząc od Boga i zasad 

moralnych. W ten sposób prosiła ludzkość o nawrócenie i pokutę, pragnąc zapobiec karom, jakie 

Bóg przygotował dla grzesznego świata. Nie zawahała się przed pokazaniem piekła tym trojgu 

dzieciom, aby jeszcze dobitniej ostrzec ludzi przed jego realnym istnieniem. „Promień światła 

zdawał się jakby przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby może ognia – wspomina Łucja – a w tym 



ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach, podobne do przezroczystych, 

rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko 

wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak 

puch, bez ciężaru, i równowagi, wśród przeraźliwych krzyków, wycia, i bólu rozpaczy 

wywołujących dreszcz zgrozy. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, 

podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak 

rozżarzone węgle”. Maryja mówi dzieciom, ze pokazała im piekło, ale dlatego żeby ratować dusze 

grzeszników. Wyjaśnia, że „Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego 

Niepokalanego Serca, a jeśli to się zrobi, to wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie 

pokój na świecie”. 

II. część orędzia przekazana w trakcie objawień w kolejnych miesiącach – wzmacnia 

dotychczasowe warunki postawione ludzkości przez Matkę Bożą. Stawia ona ludzkość wobec 

wielkiej alternatywy: jeśli ludzie „nie przestaną obrażać Boga”, to On „ukarze świat za jego 

zbrodnie, przez wojny, głód i prześladowania Kościoła oraz Ojca Świętego”. Wtedy za następnego 

pontyfikatu (papieża o imieniu Pius XI) rozpocznie się druga wojna światowa, jeszcze 

straszniejsza od obecnie toczonej. Ponadto zapowiada prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. 

Matka Boża przekazała po raz kolejny dzieciom, że dla ratowania grzeszników przed piekłem 

należy wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, a także ustanowić w Kościele 

nabożeństwo Pięciu kolejnych Pierwszych Sobót Miesiąca, wraz z Komunią św. wynagradzającą. 

Maryja zapowiada także, że przybędzie, aby poprosić o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu 

sercu. Dodaje, że „jeśli te życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli 

nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świcie, wywołując wojny i 

prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. 

Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Ojciec Święty 

poświęci mi Rosję, która się nawróci, i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie”. Warto 

dodać, że w lipcu 1917 roku nikt nie słyszał jeszcze o Piusie XI ani o bezbożnej dyktaturze w 

Rosji. Objawienia fatimskie zakończyły się 13 października 1917 roku. Towarzyszył im do dziś nie 

wyjaśniony, „cud słońca” obserwowany przez 70-tysięczny tłum, który zebrał się aby towarzyszyć 

wizjonerom. O tym, że cud był realny, a nie wywołany zbiorową psychozą, świadczy fakt, że 

widzieli go wszyscy, ktokolwiek znajdował się w promieniu 40 km od Fatimy, nawet ludzie całkiem 

niewierzący.                                                                                                                    W 1929 r., 

papież Pius XI został poinformowany przez Jose da Silva, biskupa diecezji Leiria w której 

znajdowała się Fatima, o kolejnych objawieniach Matki Bożej, w którym s. Łucja (znajdująca się 

wówczas w zgromadzeniu sióstr doroteuszek) otrzymała od Maryi ponowną prośbę, by Ojciec 

Święty dokonał konsekracji Rosji w łączności ze wszystkimi biskupami. Te kolejne z prywatnych 

objawień s. Łucja doznawała poczynając od grudnia 1925 r., kiedy Maryja prosi ją by „przekazała 

wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą z wszystkimi łaskami tym, którzy 

przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden 



różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańca towarzyszyć mi będą w intencji 

zadośćuczynienia”. W 1929 roku po raz kolejny objawia się Łucji Matka Boża mówiąc, że „przyszła 

chwila, w którym Bóg prosi Ojca Świętego, aby wspólnie ze wszystkimi biskupami świata poświęcił 

Rosję memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją w ten sposób ocalić”. Z orędzia wynika po raz 

kolejny, że „jeżeli                                                                 Rosja nawróci się, to nastanie pokój. 

Jeżeli nie, rozpowszechni ona swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła 

Świętego. Ojciec Święty będzie cierpiał, wiele narodów zostanie zniszczonych”. W 1930 roku w 

czasie objawień Matka Boża Mówi Łucji, że jeśli ludzie się nie nawrócą i nie będą żałować za 

grzechy, dojdzie do następnej wojny światowej, klęski głodu, wielu konfliktów zbrojnych i 

prześladowania chrześcijan, a ratunkiem jest zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz 

praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca”. Mimo, że 13 października 1930 biskup 

Leirii Jose Coreira da Siva uznaje autentyczność objawień, to jednak Pius XI nie spełnia żądania 

poświęcenia Rosji. W kwietniu 1939 r. nowym papieżem został Pius XII. 2 grudnia 1940 r. s. Łucja 

napisała do niego list, upominając się o konieczność konsekracji Rosji. Prośbę tę papież spełnił, 

ale tylko częściowo w 1942 r., poświęcając narody świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Określając 

wojnę toczoną między hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim ZSRR jako „wojnę dwóch szatanów” 

nie odważył się jednak oddzielnie wspomnieć o Rosji, obawiając się, aby nie zostało to 

wykorzystane przez Niemców na rzecz ich propagandy. W roku 1944 Pius XII ustanowił święto 

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, a dwa lata później przez swojego legata 

koronował figurę Matki Bożej Fatimskiej na Królową Świata. W 1949 r. wydał zgodę na 

rozpoczęcie prac koniecznych do otwarcia procesu beatyfikacyjnego fatimskich dzieci, Franciszka 

i Hiacynty. Dziesięć lat po Poświęceniu Narodów Niepokalanemu Sercu Maryi, w roku 1952 Pius 

XII powtórzył akt, tym razem wymieniając „wszystkie narody w Rosji” — ale Łucja pozostała 

nieprzekonana co do wypełnienia w pełni woli Matki Bożej, bowiem nie dokonał tego w łączności 

ze wszystkimi biskupami Kościoła katolickiego. Jan Paweł II początkowo nie interesował się 

specjalnie Fatimą. Zaczęła ona nurtować go po zamachu z 13 maja 1981 r. Poprosił o tekst 

objawień. Po opuszczeniu Polikliniki Gemelli, Jan Paweł II oświadczył: „Zrozumiałem, że jedyną 

drogą uniknięcia wojny, uratowania świata przed ateizmem, jest nawrócenie Rosji zgodnie z 

fatimskim orędziem”. To jego przekonanie potwierdziła s. Łucja w liście adresowanym doń z 12 

maja 1982 r. Pisze w nim, że trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej: „Jeżeli 

przyjmą moje żądania, Rosja nawróci się i zaznają pokoju; jeżeli nie, rozszerzy swoje błędne 

nauki po świecie, itd.”. W rok po zamachu Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Fatimy, traktując ją 

jako wotum wdzięczności Matce Bożej za ocalenie życia. W kazaniu wyjaśnił, czemu Kościół 

przyjął orędzie Matki Bożej Różańcowej – jest tak dlatego, że zawiera prawdę i wezwanie, które 

są w swej zasadniczej treści prawdą i wezwaniem samej Ewangelii. „Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię” – to przecież pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości” – mówił. Będąc w 

Fatimie zawierzył też świat i Rosję Niepokalanemu sercu Maryi. Siostra Łucja prosiła go jednak o 

ponowienie tego aktu, gdyż nie był on dokonany w łączności ze wszystkimi biskupami. 25 marca 



1984 r. Jan Paweł II w duchowej jedności ze wszystkimi biskupami świata (uprzednio do tego 

wezwanymi) w Bazylice św. Piotra zawierzył ponownie świat i Rosję Maryi. Siostra Łucja osobiście 

potwierdziła, że taki uroczysty i powszechny akt odpowiadał temu, czego żądała Matka Boża. 

Jednocześnie dodała, że być może akt ten ustrzegł świat od wojny atomowej. 

 

III. ukrywaną na życzenie samej Matki Bożej część tajemnicy, siostra Łucja spisała po latach, na żądanie 

swojego ordynariusza, biskupa Jose da Silva 3 stycznia 1944 r. Powiadomiła biskupa, że tekst został zredagowany i 

jest do jego dyspozycji w zalakowanej kopercie, z adnotacją, że może ona zostać otwarta dopiero w 1960 r. Od 1957 

r. koperta znajdowała się w Tajnym Archiwum Świętego Oficjum. Otwarcia zalakowanej koperty dokonał Jan XXIII w 

sierpniu 1959 r., dziesięć miesięcy po wyborze na papieża. Otworzył ją w obecności kard. Alfredo Ottavianiego, 

prefekta Kongregacji Świętego Oficjum. Nie będąc pewny, czy obaj rozumieją dokładnie wszystkie niuanse 

portugalskiego tekstu, zażądał sporządzenia jego profesjonalnego tłumaczenia. Po zapoznaniu się z nim 

zadecydował, że treść tajemnicy nie powinna być jeszcze ujawniona. Jednak 13 grudnia 1962 r., ustanowił święto 

Fatimskiej Matki Bożej Różańcowej. O fatimskim orędziu wyrażał się, że jest ono „największą nadzieją świata na 

pokój”. W 1963 r. rozpoczął się pontyfikat Pawła VI, który – po przeczytaniu pełnej treści objawień fatimskich – 

postanowił ich nie ujawniać, ale udać się do Fatimy osobiście. Jako pierwszy papież przybył tam z jednodniową, 

prywatną pielgrzymką, podczas przypadającej wówczas 50. rocznicy objawień. Dopiero w czerwcu 2000 r. w ramach 

Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa, Jan Paweł II, po 56 latach od spisania przez siostrę Łucję, ujawnił trzecią 

tajemnicę fatimską. Zrobił to w jego imieniu kard. Joseph Ratzinger, sprawujący wówczas urząd prefekta Kongregacji 

Nauki Wiary, w trakcie konferencji prasowej 26 czerwca 2000 roku w watykańskiej Sala Stampa. Jej tekst brzmi: „Po 

dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej pani nieco wyżej Anioła 

trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się, wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale 

gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazując 

prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta!                                                                                                                                                                                              

I zobaczyliśmy, w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: (coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, 

kiedy przechodzą przed nim) Biskupa odzianego w biel (mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty). Wielu innych 

biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki 

Krzyż zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, 

przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i 

cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do 

szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go 

pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i 

zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były 

dwa Anioły, każdy trzymający w ręku konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią skrapiali dusze 

zbliżające się do Boga”. Kard. Ratzinger wyjaśniał, że opublikowany tekst ma charakter proroczej wizji. „Anioł z 

ognistym mieczem stojący po lewej stronie Matki Bożej przypomina podobne obrazy z Apokalipsy. Przedstawia 

groźbę sądu, wiszącą nad światem. Myśl, że świat może spłonąć w morzu ognia, nie jawi się już bynajmniej jako 

wytwór fantazji: człowiek sam przez swe wynalazki zgotował na siebie ognisty miecz”. Prefekt kongregacji zaznaczał, 



że tej niszczącej sile zła może się przeciwstawić tylko Matka Boża z ludźmi, którzy przyjmują jej wezwanie do pokuty i 

nawrócenia. Dodał, że w ten sposób „zostaje podkreślone znaczenie wolności człowieka, gdyż przyszłość nie jest 

bynajmniej nieodwołalnie przesądzona”. Prorocza wizja trzeciej tajemnicy fatimskiej – jego zdaniem – w symboliczny 

sposób mówi o wielkich prześladowaniach, cierpieniach i męczeństwie wielu wyznawców Chrystusa, wśród których są 

również kapłani, biskupi oraz papieże dwudziestego wieku. Wielkie zniszczenia i prześladowania są spowodowane 

przez ludzi zniewolonych przez ateistyczne ideologie walczące z Bogiem, a w sposób szczególny przez komunizm. 

Trzecia tajemnica fatimska – jak podkreślił – jest dramatycznym ostrzeżeniem przed ateizmem, ponieważ 

największym zagrożeniem dla ludzkości jest odrzucenie Boga i Jego praw, zarówno przez ateizm w wydaniu 

komunistycznym jak i przez ateizm ukryty w tej najbardziej rozpowszechnionej mentalności życia takiego, jakby Bóg 

nie istniał. Jednocześnie kard. Ratzigner odniósł pośrednio tę wizję do zamachu na Jana Pawła II z 1981 r. Wyjaśniał, 

że papież „tamtego dnia znalazł się bardzo blisko granicy śmierci”, a jego ocalenie „jest jeszcze jednym dowodem na 

to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na 

historię”. A jako Benedykt XVI, przybył do Fatimy 13 maja 2010 r. „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka m isja 

Fatimy została zakończona” – mówił. A nawiązując do zbliżającego się jubileuszu objawień w 2017 r., prosił: „Oby te 

lata, które dzielą nas od stulecia Objawień, przyspieszyło zapowiadany triumf Niepokalanego Serca Maryi ku chwale 

Trójcy Przenajświętszej”.: 

 

  

https://stacja7.pl/maryja/fatima-najwazniejsze-fragmenty-przeslania-maryi/?gclid=Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_Er9g62XDH-36R4J9ZNa5xw0yX2J-

_m85a6GSK3qpZ0tfKL9VAiCOUaAntTEALw_wcB 

 

              PIELGRZYMI  PODZIWIAJĄCY CUD SŁOŃCA W 1917 ROKU 

https://stacja7.pl/maryja/fatima-najwazniejsze-fragmenty-przeslania-maryi/?gclid=Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_Er9g62XDH-36R4J9ZNa5xw0yX2J-_m85a6GSK3qpZ0tfKL9VAiCOUaAntTEALw_wcB
https://stacja7.pl/maryja/fatima-najwazniejsze-fragmenty-przeslania-maryi/?gclid=Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_Er9g62XDH-36R4J9ZNa5xw0yX2J-_m85a6GSK3qpZ0tfKL9VAiCOUaAntTEALw_wcB


Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Portugalii:  
Z dalekiej Fatimy:  https://youtu.be/NUs8XGEBj4E 
W FATIMIE U MARYI.wmv: https://youtu.be/tze8DSgr4t8 
Objawienia Madonny Maryjne Maryi w Fatimie:  https://youtu.be/ArNyrG72hdo 
Fatima ujawnia swe tajemnice:  https://youtu.be/DuHgOmnzb2c 
PRZESŁANIE DO LUDZKOŚCI - TRZECIA TAJEMNICA FATIMSKA:  https://youtu.be/wlJkJ0JL9mo 
JAN PAWEŁ II wyjaśnia znaczenie 3 Tajemnicy Fatimskiej i obecny zamęt:  https://youtu.be/a-uW0oPjIig 
DNI CIEMNOŚCI i OBJAWIENIA FATIMSKIE:  https://youtu.be/-Rnyr_X8gSc 
Fatima – Portugal: https://youtu.be/2yZdxCYJxAI 
Fatima Sanctuary aerial view - Santuário de Fátima - 4K Ultra HD: https://youtu.be/YEfGKG22Bdo 
Fatima:  https://youtu.be/Phc-sPzXq78 
Fatima. Portugalia: https://youtu.be/9ASnY1j2a90 
Trzecia tajemnica fatimska - największy sekret kościoła i wizja III wojny światowej: https://youtu.be/5X7l8Xv_z3Y 
Fatima- Sanktuarium i procesja nocna:  https://youtu.be/AVQbsJHCGdM 
Dokument Fatima i Papieże Franciszek Hiacynta Łucja Objawienia w Fatimie:  https://youtu.be/KyOpgLP4Q90 
Fatima - Procesja światła:  https://youtu.be/q6iZci1lXTY 
Cud słońca. Dlaczego miliony ludzi uwierzyło w objawienia fatimskie?:  https://youtu.be/sTvo_pp_LKQ 

 

   
Dojazd z Rabki-Zdroju:  
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Ryanair 4 g. i 5 min Bez przesiadek od 264 zł 
Lufthansa Min. 8 g. i 20 min Z przesiadką od 528 zł 
Air France Min. 9 g. i 15 min Z przesiadką od 722 zł 
Inne linie lotnicze Min. 7 g. i 45 min Z przesiadką od 731 zł 
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https://youtu.be/tze8DSgr4t8
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https://youtu.be/wlJkJ0JL9mo
https://youtu.be/a-uW0oPjIig
https://youtu.be/-Rnyr_X8gSc
https://youtu.be/2yZdxCYJxAI
https://youtu.be/YEfGKG22Bdo
https://youtu.be/Phc-sPzXq78
https://youtu.be/9ASnY1j2a90
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https://youtu.be/sTvo_pp_LKQ


LOURDES – PIELGRZYMKA: 
Historia Objawień:  Był 11 lutego 1858 r. gdy 14-letnia Bernadetta zobaczyła w grocie Białą Panią...                                                
Do najczęściej odwiedzanych należą: grota, górujące nad nią bazylika Niepokalanego Poczęcia i bazylika 
Różańcowa, oraz podziemna bazylika św. Piusa X. Tę ostatnią poświęcił w 1958 r. legat papieski kard. Angelo 
Giuseppe Roncalli, który kilka miesięcy później został papieżem. Wymagane przez liturgię trzy okrążenia świątyni 
wykonał w odkrytym samochodzie. Gdy dziennikarze poprosili go o kilka słów, bez wahania powtórzył słowa Matki 
Bożej: „Pokutujcie! Pokutujcie! Pokutujcie!”.: https://stacja7.pl/maryja/matka-boza-z-lourdes-uzdrowienie-chorych/ 

 
Lourdes: https://youtu.be/18ubdInjqSs  .  https://youtu.be/BbFRgMR8Urk  .  https://www.youtube.com/watch?v=BbFRgMR8Urk   .   https://youtu.be/kYLD-
HhFzVk   W grocie Massabielskiej:  https://youtu.be/I_0UiudWsAc      Objawienia Maryi w Lourdes. Św. Bernadeta:  https://youtu.be/l3LCXOf_Kvs 

 
Odkrywanie Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes to poznawanie historycznego miejsca pełnego skarbów, takich jak: 

 Krypta, do której prowadzi długi korytarz pokryty dziękczynnymi obrazami wotywnymi. 

 Bazylika Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Bazylika Górna), której cudowne 
witraże opowiadają historię Objawień oraz dogmatu Niepokalanego Poczęcia. 

 Bazylika Matki Bożej Różańcowej, wybudowana w stylu romańsko-bizantyjskim, wraz z 
przepięknymi kaplicami pokrytymi mozaikami, które nawiązują do Tajemnic Różańcowych. 

 Bazylika świętego Piusa X, wybudowana w całości pod powierzchnią ziemi na planie elipsy, powstała w setną 
rocznicę objawień. Zdobią ją trzy witraże wykonane tak zwaną techniką gemmail. 
 

Wejdź do Groty Massabielle, w której dokonały się objawienia i gdzie znajduje się odkryte przez 
Bernadettę źródło. Na prawo od Groty znajduje się Studnia, z której można zaczerpnąć wody z 
Lourdes. Zainteresowani pielgrzymi mogą także odwiedzić Baseny Sanktuarium, by zanurzyć się 
w wodzie ze źródła. Naprzeciwko Groty, na drugim brzegu rzeki Gave de Pau, znajduje 
się Kaplica Światła, w której pielgrzymi mogą palić świece. W okresie od kwietnia do 
października, codziennie o 21:00, ma miejsce najbardziej wyczekiwany przez pielgrzymów i 
turystów odwiedzających Lourdes moment, czyli Procesja maryjna z pochodniami. 
https://pl.lourdes-infotourisme.com/web/PL/1852-sanktuaria-matki-boej-z-lourdes.php    
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie „Przyjazd do Lourdes” 
Po przyjeździe pociągiem można dotrzeć do bramy Saint Michel, znajdującej się około 900 
metrów od dworca kolejowego w Lourdes, na kilka sposobów. Opisano je w rubryce „Przyjazd do 
Lourdes pociągiem” 
W czasie zwiedzania Sanktuarium można zaopatrzyć się w wodę z Lourdes. Jest to opcja 
bezpłatna. Niewielkie pojemniki napełniać można wodą z kranów znajdujących się między Grotą 
Objawień a Basenami. Baki i butelki najlepiej napełniać, korzystając z ujęć wody znajdujących się 
obok mostu prowadzącego do Informacji Notre Dame. 
Co roku życie Sanktuarium pomagają animować tysiące wolontariuszy i opiekunów. Jak zostać 
jednym z nich? Wszystkie informacje znaleźć można w części zostań wolontariuszem lub 
opiekunem.  
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Loty Kraków (KRK) – Lourdes, Francja (LDE) 
Ryanair 2 g. i 50 min Bez przesiadek od 163 zł   
Air France Min. 10 g. i 50 min Z przesiadką od 1 488 zł 

 

 

  

 

 

https://stacja7.pl/maryja/matka-boza-z-lourdes-uzdrowienie-chorych/
https://youtu.be/18ubdInjqSs
https://youtu.be/BbFRgMR8Urk
https://www.youtube.com/watch?v=BbFRgMR8Urk
https://youtu.be/kYLD-HhFzVk
https://youtu.be/kYLD-HhFzVk
https://youtu.be/I_0UiudWsAc
https://youtu.be/l3LCXOf_Kvs
https://pl.lourdes-infotourisme.com/web/PL/1861-la-crypte.php
https://pl.lourdes-infotourisme.com/web/PL/1856-basilique-de-l-immaculee-conception.php
https://pl.lourdes-infotourisme.com/web/PL/1860-basilique-notre-dame-du-rosaire.php
https://pl.lourdes-infotourisme.com/web/PL/1857-basilique-saint-pie-x.php
https://pl.lourdes-infotourisme.com/web/PL/1859-grotte-des-apparitions.php
https://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/259-les-piscines.php
https://pl.lourdes-infotourisme.com/web/PL/1852-sanktuaria-matki-boej-z-lourdes.php
https://pl.lourdes-infotourisme.com/web/PL/2011-jak-przyjecha.php
https://pl.lourdes-infotourisme.com/web/PL/2011-jak-przyjecha.php
https://pl.lourdes-infotourisme.com/web/PL/2011-jak-przyjecha.php
https://www.lourdes-france.org/en/volunteering-sanctuary/
https://www.lourdes-france.org/en/volunteering-sanctuary/
https://www.google.com/flights?sxsrf=ALeKk01_7aGQFAHcmT8mAAupsVwP5KoqqQ:1617010015475&source=flun&uitype=cuAA&tfs=CAEQAhotEgoyMDIxLTA1LTA5MgJGUmoMCAISCC9tLzA0OTF5cg0IAhIJL20vMDE4cjN3Gi0SCjIwMjEtMDUtMTIyAkZSag0IAhIJL20vMDE4cjN3cgwIAhIIL20vMDQ5MXl6aENqUklTRWhNUlZGUk56UnFPRVZCUm5GTmNVRkNSeTB0TFMwdExTMHRMV3hsY1hjeE1rRkJRVUZCUjBKb2JsWTRTM3BvVTBGQkVnTnVSbElhQ2dpc2Z4QUNHZ05RVEU0NEEzQ1pJQT09&sa=X&ved=2ahUKEwju1Mfcl9XvAhUi_CoKHWlrC0UQ1RUoAHoECAUQGQ
https://www.google.com/flights?sxsrf=ALeKk01_7aGQFAHcmT8mAAupsVwP5KoqqQ:1617010015475&source=flun&uitype=cuAA&tfs=CAEQAhotEgoyMDIxLTA1LTA5MgJBRmoMCAISCC9tLzA0OTF5cg0IAhIJL20vMDE4cjN3Gi0SCjIwMjEtMDUtMTIyAkFGag0IAhIJL20vMDE4cjN3cgwIAhIIL20vMDQ5MXl6aENqUklTRWhNUlZGUk56UnFPRVZCUm5GTmNVRkNSeTB0TFMwdExTMHRMV3hsY1hjeE1rRkJRVUZCUjBKb2JsWTRTM3BvVTBGQkVnTmpRVVlhQ3dqQWlna1FBaG9EVUV4T09BTnc5NlVD&sa=X&ved=2ahUKEwju1Mfcl9XvAhUi_CoKHWlrC0UQ1RUoAXoECAUQGg


 BAZYLIKA W PIEKARACH ŚLĄSKICH: 
Osada Piekary posiadała niewielki drewniany kościółek od początków XIV wieku. Umieszczony tu wizerunek Matki Bożej zaczął słynąć cudami w XVII w. W XIX w. wzmożony ruch 

pielgrzymkowy spowodował budowę nowego kościoła. W 1962 roku papież Jan XXIII nadał kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej.: https://youtu.be/8ZWhQPlekLU                                                        

Bazylika mniejsza - sanktuarium w Piekarach Śląskich z powietrza: https://youtu.be/RKN6LFxSqbQ                                                                                                                                             

Transmisja on-line – Bazylika mniejsza pw. NMP i Św. Bartłomieja: https://www.youtube.com/watch?v=7gzHnkoc8pI .  https://youtu.be/7gzHnkoc8pI 

Początek kultu Matki Bożej Piekarskiej: W 1659 r. przeniesiono do głównego ołtarza Obraz, znajdujący się dotąd w 

bocznej nawie drewnianego kościoła. To niezwykłe wydarzenie uznane zostało za celowe działanie Bożej Opatrzności 

i dało początek rozwijającemu się intensywnie ruchowi pielgrzymkowemu. Coraz większe rzesze przybywały, aby się 

modlić przed wizerunkiem Maryi. W tym samym okresie lud coraz silniej zaczął naciskać na władze kościelne, aby 

nadały obrazowi miano „cudownego”. W konsekwencji tych działań obraz zamknięto w szafie w zakrystii, zabraniając 

ludziom oddawania mu czci. Ksiądz Roczkowski natomiast został oskarżony o szerzenie nadużyć dotyczących kultu 

maryjnego, a w końcu skazany na miesiąc więzienia...: https://www.bazylikapiekary.pl/historia.html 
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Pielgrzymka mężczyzn                                 
do Piekar Śląskich                      
28.05.1978 roku                                                      
- kazanie wygłosił Kardynał                           
Karol Wojtyła: https://youtu.be/JlcSIO0XqR4 

 
KARDYNAŁ WOJTYŁA W 

PIEKARACH:  Dziejopis 

HTTPS://TAJEMNICZE.PIEKARY.PL/KARD

YNAL-WOJTYLA-W-PIEKARACH/ 
 

26 maja 1963 roku św. Jan XXIII wygłosił 

swoje ostatnie przemówienie.                                         

Skierowane było ono do pielgrzymów                            

zgromadzonych na dorocznej pielgrzymce stanowej 

mężczyzn i młodzieńców do głównego sanktuarium 

maryjnego Śląska w Piekarach Śląkich. Nagranie 

zawiera treść papieskiego orędzia (tłumaczenie w j. 

polskim tekstu wygłoszonego w j. łacińskim).:: 

https://youtu.be/_OERv5hjldc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

https://youtu.be/JlcSIO0XqR4
https://tajemnicze.piekary.pl/category/dziejopis/
https://tajemnicze.piekary.pl/kardynal-wojtyla-w-piekarach/
https://tajemnicze.piekary.pl/kardynal-wojtyla-w-piekarach/
https://youtu.be/_OERv5hjldc


Bazylika św. Mikołaja i sanktuarium Matki Bożej 
Rychwałdzkiej w Rychwałdzie: 
http://www.rychwald.franciszkanie.pl/index.php?s=80&t=Sanktuarium 
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12 grudnia – Matki Bożej z Guadalupe, 

Patronki życia poczętego 
Niezwykłe odkrycia naukowców: Temperatura płótna, na którym znajduje się obraz 

wynosi 36,60C. Puls wynosi 115, jak bicie serca dziecka w łonie matki! 30.04.2007, 

na  wizerunku Matki Bożej z Guadalupe przez godzinę obserwowano 

niewytłumaczalne światło, które wychodziło z łona i miało formę oraz rozmiary, 

charakterystyczne dla obrazu USG ludzkiego embriona. Układ gwiazd uwidoczniony 

na płaszczu Maryi według astronomów odzwierciedla dokładnie konstelację z 

12.12.1531 roku. Jak ustalono, układ gwiazd widziany jest jednak nie z ziemi ale… z 

nieba. Na wizerunku z tilmy nie ma żadnych cząstek farby ani śladów barwników 

naturalnych, oleju, gruntowania ani śladów szkicowań czy pociągnięć pędzlem. W 

1936 roku badający wizerunek niemiecki chemik, późniejszy noblista Richard Kuhn 

doszedł do wniosku, że włókna tilmy nie są niczym zabarwione – po prostu są 

kolorowe – tak jakby były one syntetyczne, choć barwniki syntetyczne wynaleziono 

dopiero w 1850 roku! Na płaszczu dostrzeżono zapisane nuty. Muzykę tę nazwano 

niebiańską. Posłuchaj: https://youtu.be/bEDLgSrePIA  .    

 
 

Zagadka oczu Matki Bożej z Guadalupe. Co kryją?  https://youtu.be/R91PRGg2EsI 
 

Msza Święta  https://youtu.be/rT9kgxw8Bac  .  https://youtu.be/IC_nNCS-0PA 

 
"La Guadalupana" https://youtu.be/sZEXWUZatME  .   https://youtu.be/iPTAVUJQorQ 

 
Tajemnice Guadalupe  https://youtu.be/VPiynMZmLIo 

https://youtu.be/bEDLgSrePIA
https://youtu.be/R91PRGg2EsI
https://youtu.be/rT9kgxw8Bac
https://youtu.be/IC_nNCS-0PA
https://youtu.be/sZEXWUZatME
https://youtu.be/iPTAVUJQorQ
https://youtu.be/VPiynMZmLIo


 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OlYp9z057YQ&t=14s  .   https://virgendeguadalupe.org.mx/

 

https://www.youtube.com/watch?v=OlYp9z057YQ&t=14s
https://virgendeguadalupe.org.mx/
https://virgendeguadalupe.org.mx/


Kibeho – afrykańskie Lourdes. Jedyne uznane 

objawienia maryjne w Afryce  
 

Kiedy pierwszy raz jechałam do Rwandy, usłyszałam: „Spójrz na ten kraj przez pryzmat pierwszych w Afryce objawień 
maryjnych. Zapomnij o ludobójstwie”. Po kilkunastu pobytach wciąż wydaje mi się to niemożliwe. Rwanda to miejsce, 
gdzie niebo spotkało się z ziemią i gdzie zarazem otworzyły się otchłanie piekła. O objawieniach Matki Bożej w 
Kibeho z nową mocą przypomniano sobie właśnie w 1994 r., kiedy w Rwandzie rozpoczęły się rzezie. Paramilitarne 
bojówki składające się głównie z członków plemienia Hutu, rozpoczęły systematyczne mordowanie ludności z 
plemienia Tutsi. W kościele parafialnym w Kibeho schroniło się 5 tysięcy kobiet, dzieci, starców. Do tej pory świątynia 
zawsze była miejscem azylu. Teraz stało się inaczej. Kiedy oprawcy nie mogli wyważyć solidnych drzwi, wybili cegły w 
ścianach i wlali przez nie benzynę, a następnie wrzucili do środka granaty. Kto nie został rozerwany od wybuchu, 
spłonął żywcem. Wśród ofiar byli proboszcz i wikary. Działo się to kilkadziesiąt metrów od miejsca objawień, 
podczas których Maryja alarmowała, że świat idzie ku zgubie oraz wzywała do nawrócenia i powrotu do Boga, dopóki 
jeszcze jest czas. Przedstawiona przez nią wizja – rzeki krwi, grupy mordujących się nawzajem ludzi, okryte krwią 
czaszki i ciała porozrzucane po wzgórzach, bez grobów – stała się rzeczywistością. 
Maryja w szkolnym internacie. 28 listopada 1981 r. dziewczęta ze szkoły prowadzonej przez rwandyjskie siostry 
zakonne Benebikira odrabiały lekcje i pomagały w codziennych pracach. Była sobota. Dyżur w stołówce szkolnej 
miała Alfonsyna Mumureke. Około południa usłyszała ciepły głos: „Moja córko, chodź za mną!”. Rozejrzała się wokół i 
nie widząc osoby, która ją wołała, wyszła na korytarz. Zobaczyła przed sobą niezwykłą postać kobiecą. „Kim 
jesteś?” – zapytała. „Nyina Wa Jambo” (Jestem Matką Słowa) – usłyszała w odpowiedzi. Objawienia powtarzały 
się przez kolejne miesiące. Koleżanki wyśmiewały Alfonsynę. Prym wiodła Maria-Klara Mukangango. Jak na ironię to 
właśnie jej Maryja objawiała się jako trzeciej. Wcześniej orędzie o cierpieniu przekazała też Natalii Mukamazimpaka. 

Galeria zdjęć 

 

 1Początek objawień 2Rozwój objawień 3Zakończenie objawień 

 4Główne elementy orędzia Matki Bożej w Kibeho[2] 

 5Kibeho jako miejsce kultu 

o 5.1Zatwierdzenie objawień przez Kościół katolicki 

o 5.2Pierwsza diecezjalna pielgrzymka do Kibeho 

o 5.3Budowa Sanktuarium 

 6Ludobójstwo w sanktuarium podczas rwandyjskiej wojny domowej 

 

https://pl.aleteia.org/slideshow/kibeho-afrykanskie-lourdes-rocznica-jedynych-uznanych-objawien-maryjnych-w-afryce-8665/?from_post=503160
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_Matki_Bo%C5%BCej_w_Kibeho#Pocz%C4%85tek_objawie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_Matki_Bo%C5%BCej_w_Kibeho#Rozw%C3%B3j_objawie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_Matki_Bo%C5%BCej_w_Kibeho#Zako%C5%84czenie_objawie%C5%84
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_Matki_Bo%C5%BCej_w_Kibeho#Kibeho_jako_miejsce_kultu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_Matki_Bo%C5%BCej_w_Kibeho#Zatwierdzenie_objawie%C5%84_przez_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_Matki_Bo%C5%BCej_w_Kibeho#Pierwsza_diecezjalna_pielgrzymka_do_Kibeho
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_Matki_Bo%C5%BCej_w_Kibeho#Budowa_Sanktuarium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_Matki_Bo%C5%BCej_w_Kibeho#Ludob%C3%B3jstwo_w_sanktuarium_podczas_rwandyjskiej_wojny_domowej


 



 

 

 



 

 



Ksiądz Zbigniew Pawłowski + © fot. Beata Zajączkowska 

Do Kibeho zaczęły ściągać tłumy. Jedni szukali taniej sensacji, inni doznawali przemiany życia. W 2001 r. Kościół 
uznał oficjalnie, że Maryja objawiła się w Kibeho trzem dziewczętom. To jak dotąd jedyne uznane objawienia 
maryjne w Afryce. Internat, w którym objawiła się Matka Boża, leży na tyłach niewielkiego sanktuarium. Jedną z 
sypialni zamieniono na skromną kaplicę. Właśnie tam spotykam jedną z widzących. Trwa wystawienie Najświętszego 
Sakramentu. Grupka kobiet, klęcząc na matach, odmawia wraz z nią koronkę do Siedmiu Boleści NMP. Poszczególne 
tajemnice opowiadają sytuacje, w których Maryja uczestniczyła w cierpieniach Syna. Objawiając się, zachęcała do 
odmawiania tej modlitwy i zapewniała o jej mocy. W czasie widzeń błogosławiła podawane przez dziewczęta różańce. 

„Maryja ukazała się nam jako Matka Słowa i nieustannie wzywała do modlitwy, do miłości drugiego człowieka i do 
zachowywania Bożych przykazań. To jest wciąż aktualne” – mówi mi Natalia, która na prośbę Maryi zamieszkała przy 
wzniesionym w miejscu objawień sanktuarium. Alfonsyna w czasie wojny uciekła z kraju i wstąpiła do zakonu 
klarysek. Maria-Klara wyszła za mąż. Jednak obydwoje zginęli w czasie ludobójstwa. „Kiedy objawienia się zaczynały, 
byłam jakby izolowana. Nie słyszałam nic z tego, co działo się obok mnie. Widziałam tylko tę Piękną Panią 
zawieszoną jakby w powietrzu. Jej stopy nie dotykały ziemi. Ona patrzyła na nas, a my na Nią” – wspomina Natalia 
podkreślając, że najważniejszym przesłaniem Maryi w Kibeho pozostaje modlitwa, której towarzyszy nawrócenie i 
pojednanie. 

Życie w afrykańskim Lourdes: Powstanie sanktuarium w Kibeho sprawiło, że do tej zagubionej w górach, ubogiej 
wioski dotarła elektryczność i woda. Powstały miejsca pracy. Ludziom zaczęło się lepiej żyć. „Na duże uroczystości 
przybywa tu 30-40 tysięcy ludzi z całego Regionu Wielkich Jezior. Kibeho to nasze afrykańskie Lourdes” – mówi 
kustosz sanktuarium ks. Zbigniew Pawłowski. „Naszym pragnieniem jest, by trwała w tym miejscu nieustanna 
adoracja. To ważne ponieważ nie czcimy tylko Maryi, ale przez Nią idziemy do Chrystusa. Przedstawiając się jako 
Matka Słowa, wskazuje na Tego, który jest najważniejszy dla świata” – mówi misjonarz. Zauważa zarazem, że w tym 
kraju, gdzie nie ma rodziny nienaznaczonej dramatem ludobójstwa czy późniejszych odwetów budowanie 
pojednania pozostaje wciąż największym wyzwaniem. Stąd stała posługa w konfesjonale, ale i starania, by przy 
sanktuarium powstało profesjonalne centrum leczenia traumy. 





Galeria zdjęć      

                                                                            
Pielgrzymi  +  © fot. Beata Zajączkowska 

 

                                           
Stara kaplica objawień po remoncie  + © fot. Beata Zajączkowska 

 

https://pl.aleteia.org/slideshow/kibeho-afrykanskie-lourdes-rocznica-jedynych-uznanych-objawien-maryjnych-w-afryce-7594/?from_post=503160


 

 



Tłum pod sanktuarium                             

                                   
Pielgrzymi przynoszą na liturgię kanistry z wodą, która jest święcona podczas modlitwy + © fot. Beata Zajączkowska 



 

Sanktuarium w Kibeho + © fot. Beata 
Zajączkowska

 



 

„Maryja od samego początku mówiła, że jej orędzie nie jest ograniczone do Rwandy 
czy Afryki, ale że jest przesłaniem do całego świata. Ukazywała nam się smutna, 
wręcz przygnębiona brakiem niedowiarstwa i pokuty wśród ludzi” – podkreśla 
Natalia. I dodaje: „W tym przesłaniu nie ma zresztą nic nowego: nawracajcie się, 
módlcie, przemieńcie swe życie. Te słowa są już w Ewangelii. Mają fundamentalne 
znaczenie dla naszego życia i przyszłości świata”. 

To tylko Ewangelia. Po Rwandzie krwawe rzezie miały miejsce w Kongu i Burundi. 
Nie oszczędziły też Bośni, czy Somalii. Obecnie krwią spływa Irak i Syria. Nie bez 
przyczyny rwandyjskie przysłowie mówi: „Pokój serca jest sercem pokoju”. Maryja w 
Kibeho przypomina, że pojednanie i przebaczenie pomagają zamykać 
otchłanie piekła. 

Wciąż też słychać płynące stamtąd wołanie Matki Słowa: „Przemieńcie swe życie!”. 
Jest ono echem początku Ewangelii św. Marka: „Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię”. W Kibeho Maryja nie mówi o karach boskich, ale o tym, że to wybory 
człowieka prowadzą do tragedii, katastrof i kolejnych wojen. Przestrzega człowieka 
przed nim samym. Przed skutkami życia tak, jakby Boga nie było.                                                                                                                                                      
- https://pl.aleteia.org/2016/11/28/kibeho-afrykanskie-lourdes-jedyne-uznane-objawienia-maryjne-w-afryce/

 

„Rozmawiałam z Matką Bożą. Była to piękna Pani”. 
Wywiad z widzącą, której objawiła się Maryja - 
https://pl.aleteia.org/2019/04/07/rozmawialam-z-matka-boza-byla-to-piekna-pani-nasz-wywiad-z-widzaca-ktorej-objawila-sie-w-kibeho-maryja/ 

https://pl.aleteia.org/2016/11/28/kibeho-afrykanskie-lourdes-jedyne-uznane-objawienia-maryjne-w-afryce/
https://pl.aleteia.org/2016/11/28/kibeho-afrykanskie-lourdes-jedyne-uznane-objawienia-maryjne-w-afryce/
https://pl.aleteia.org/2019/04/07/rozmawialam-z-matka-boza-byla-to-piekna-pani-nasz-wywiad-z-widzaca-ktorej-objawila-sie-w-kibeho-maryja/


Beata Zajączkowska  
"Zapytałam kiedyś Maryję, dlaczego objawiła się właśnie mnie. Odpowiedziała tylko, że taka była Jej wola. To 
wybranie jest wielką łaską, a zarazem niekończącym się krzyżem..." 
Maryja wzywała w Kibeho do nawrócenia i przestrzegała, że jeśli ludzie się nie zmienią, świat czeka wiele cierpienia. 
Mówiła o rzekach krwi, którymi spłyną wzgórza Rwandy i o niezliczonych ofiarach. Jedenaście lat po objawieniach w 
tym kraju doszło do przerażającego ludobójstwa. 6 kwietnia 2019 r. minęło 25 lat od rozpoczęcia trzymiesięcznych 
rzezi, w których zginęło ponad milion ludzi. Nathalie Mukamazimpaka to jedna z trzech widzących, której objawiła 
się w Kibeho Matka Boża i za pomocą której Maryja wzywała świat do nawrócenia. 
 
Beata Zajączkowska: Czuje się pani w szczególny sposób wybrana przez Boga? 
Nathalie Mukamazimpaka: Zapytałam kiedyś Maryję, dlaczego objawiła się właśnie mnie. Odpowiedziała tylko, że 
taka była Jej wola. To wybranie jest wielką łaską, a zarazem niekończącym się krzyżem. 
 
Od tamtych wydarzeń minęło 40 lat. Co jest najważniejsze w tym przesłaniu? Pierwsze objawienia miały miejsce 
w 1981 r. Maryja ukazała się jako Matka Słowa i wzywała do modlitwy, do miłości drugiego człowieka i do 
zachowywania Bożych przykazań. Przypominała nam, że powinniśmy kochać Pana Boga i do Niego się zwracać, 
ponieważ z braku tej miłości świat jest w bardzo złym stanie. Zachęcała też ludzi do szczerej i oddanej modlitwy. 
Prosiła też, by robić dzieła miłosierdzia, a więc nie tylko zwalczać grzech i zło, które wciskają się w nasze serce, ale 
czynić również dobro, które ma zwyciężyć zło, które nas otacza i bardzo wciska się do serc ludzkich. Bardzo 
podkreślała, że nawrócenie, czyli powrót do wartości, które Pan Bóg nam zaproponował, do przykazań, do Boga, jest 
sprawą bardzo pilną, ponieważ ludzkość wybrała drogę, która zmierza do jakiejś czeluści, przepaści, zagłady. To jest 
wciąż aktualne. 
 
Jak wyglądała Matka Boska, gdy ją pani zobaczyła? Po raz pierwszy zobaczyłam Maryję 12 stycznia 1982 r. Była 
to piękna Pani. Nie była ani biała, ani czarna, Jej cera była jaśniejąca. Była piękniejsza niż wszyscy ludzie, których 
widziałam w życiu. 
 
Miała pani wtedy kilkanaście lat. Czy pani się nie bała? Podczas pierwszego objawienia miałam 17 lat, teraz mam 
54 lata. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam Maryję, przestraszyłam się. Wtedy Ona powiedziała: Nathalie, moje dziecko, 
nie bój się, ja jestem Matką Bożą. Nie musisz niczego się bać. 
 
Ile razy widziała pani Maryję? Miałam bardzo dużo objawień, publicznych i prywatnych. Prywatne trwały 15-30 
minut. Publiczne nieraz ponad godzinę, a nawet dłużej. 
 
Jak to wyglądało? Kiedy objawienia się zaczynały, byłam jakby izolowana. Nie słyszałam nic z tego, co działo się 
obok mnie. Widziałam tylko tę Piękną Panią zawieszoną jakby w powietrzu, Jej stopy nie dotykały ziemi. Ona patrzyła 
na nas, a my na Nią. 
 
O czym mówiła Maryja? Od początku najważniejszym przesłaniem była modlitwa, której towarzyszy wewnętrzne 
nawrócenie. Bardzo często Maryja przypominała o potrzebie nawrócenia i przemiany. Powtarzała: Nawracajcie się, 
nawracajcie się! Prosiła o codzienne odmawianie koronki do Siedmiu Boleści NMP, a już zwłaszcza we wtorki i piątki. 
Do mnie bardzo dużo mówiła o cierpieniu w życiu chrześcijanina. Zachęcała do umartwień i do pokuty. Przypominała, 
że wszystkie modlitwy będą wysłuchane, ale z naszej strony jest potrzebna pokuta, umartwienia i odrzucenie grzechu 
oraz przezwyciężanie słabości. Maryja wzywała również do czystości serca, ciała i myśli. Prosiła, aby dużo modlić się 
za Kościół i za osoby konsekrowane. Końcowym przesłaniem dla Kibeho i Rwandy było zbudowanie kaplicy na 
pamiątkę Jej przyjścia do tego kraju. 
 
Czy Maryja ostrzegła przed ludobójstwem? W latach 1982–1983, czyli prawie 12 lat przed wybuchem wojny, 
miałyśmy kilka takich ostrzeżeń. Maryja mówiła, że świat bardzo źle postępuje, że jest bardzo dużo zła, że dojdzie do 
konfliktu. Mówiła o rzekach krwi, którymi spłyną wzgórza Rwandy i o niezliczonych ofiarach. Dlatego też prosiła o 
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nieustanną modlitwę w intencji uniknięcia ludobójstwa. W czasie jednego z objawień Maryja miała łzy w oczach, 
później wytłumaczyła nam, że płacze, ponieważ świat jest w bardzo złym stanie i nie odpowiada na wezwanie do 
nawrócenia. 
 
Czy ludzie wierzyli, kiedy mówiłyście, że widzicie Matkę Boską? Na początku nie, kpili z nas. Jednak z czasem, 
gdy objawienia się powtarzały, ludzie zaczęli wierzyć, że Maryja naprawdę ukazuje się w Kibeho. 
 
Dlaczego, pani zdaniem, na miejsce pierwszych objawień w Afryce Maryja wybrała Rwandę? 
Kiedy zapytałyśmy Maryję, dlaczego wybrała właśnie Kibeho, odpowiedziała po prostu, że taka jest Jej wola. 
 
Czy Maryja wskazała pani dalszą drogę życia? Podczas ostatniego mojego widzenia w grudniu 1983 r. Maryja 
prosiła, bym pozostała w miejscu objawień. Stąd związałam swoje życie z Kibeho i cały czas tu mieszkam. Powierzyła 
mi misję modlitwy za cały świat, za Kościół i za dusze w czyśćcu cierpiące. W moje życie wpisane jest codzienne 
cierpienie fizyczne, które oddaję w tej intencji. Maryja powiedziała mi w czasie jednego z widzeń: Moje dziecko, nie 
odwraca się od krzyża, ponieważ ja sama przebyłam drogę cierpienia i jeśli ktoś chce być jak ja, musi zaakceptować 
wszystko, co mnie spotkało. To jest moja droga. 
 

Archiwum prywatne Beaty Zajączkowskiej 
 

 



Koronka do siedmiu boleści Matki Bożej. 
Nieobjawiona, ale chciana przez Maryję 

 

 
Lawrence OP CC BY-NC 2.0 - Ks. Michał Lubowicki - 15.09.2020 
 

Świętej Elżbiecie z Hesji sam Pan Jezus miał objawić obietnice związane z tą koronką. O jej odmawianiu 
przypomniała Matka Boża podczas objawień w rwandyjskim Kibeho. Tam też prosiła, by odmawiać ją w 
dwa określone dni tygodnia. Święto Matki Bożej Bolesnej - Kiedyś Kościół obchodził w ciągu roku 
liturgicznego aż dwa święta związane z cierpieniem Maryi. Pierwsze z nich narodziło się w Kolonii, w roku 
1423 i ustanowiono je celem zadośćuczynienia za profanacje, jakich dokonywali husyci. Obchodzono je w 
piątek trzeciego tygodnia wielkanocnego. Trzy wieki później papież Benedykt XIII upowszechnił je w całym 
Kościele jako święto Matki Bożej Bolesnej, przenosząc jednocześnie jego obchód na piątek przed Niedzielą 
Palmową, jako że jego pasyjna treść bardziej pasowała do okresu Wielkiego Postu niż czasu wielkanocnego. 
Znikło ono z kalendarza wraz z reformą liturgiczną ostatniego Soboru. Drugie święto narodziło się z 
pobożności powstałego w XIII wieku zakonu serwitów (Sług Najświętszej Maryi Panny). Jego treść miało 
stanowić rozważanie wydarzeń i momentów szczególnego cierpienia Matki Bożej w historii zbawienia. 
Święto Siedmiu Boleści Maryi zaczęło zyskiwać coraz większą popularność mniej więcej w XVII wieku. W 
1814 roku papież Pius VII zdecydował, że będzie je obchodził cały Kościół powszechny w trzecią niedzielę 
września. Pius X przeniósł ten obchód na 15 września, a więc dzień po święcie Podwyższenia Krzyża. W 
wyniku ostatniej reformy liturgicznej przejęło one nazwę zlikwidowanego święta wielkopostnego, a więc 
Matki Bożej Bolesnej. Skąd się wzięła Koronka do siedmiu boleści Maryi - Z tym drugim świętem wiąże się 
także (pochodząca najpewniej również od serwitów) Koronka do siedmiu boleści Maryi. Zatwierdził ją 
papież Benedykt XIII w 1724 roku. Kolejni papieże wiązali z odmawianiem tej modlitwy odpusty. 
Przypominał o niej św. Alfons Maria Liguori w swoim dziele „O łaskach Matki Najświętszej”, a św. Elżbiecie 
z Hesji sam Pan Jezus miał objawić obietnice związane z jej odmawianiem: łaskę odprawienia pokuty za 
wszystkie grzechy jeszcze przed śmiercią; szczególną opiekę Bożą w utrapieniach i w chwili śmierci; dar 
szczególnej duchowej pamięci o Męce Pańskiej i nagrodę za tąż pamięć; nadzwyczajną opiekę Matki Bożej i 
łaskę bycia prowadzonym przez nią w życiu. Matka Boża prosi o odmawianie Koronki - Ciekawe jest to, że 
modlitwa ta nie została co prawda – w przeciwieństwie do wielu innych podobnych – podyktowana 
podczas jakiegokolwiek objawienia, czy wizji któremuś ze świętych, ale o jej odmawianiu przypomniała i 
prosiła o nie Matka Boża podczas objawień w rwandyjskim Kibeho w latach 1981-1983. Są to pierwsze 
objawienia Maryjne uznane oficjalnie przez Kościół w XXI wieku – uznał je biskup diecezji Gikongoro. 31 
maja 1981 roku w Kibeho Maryja miała powiedzieć jednej z wizjonerek: „To o co was proszę, to pokuta. 
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Chcę jedynie skruchy. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do siedmiu boleści, rozważając ją, otrzymacie 
moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego 
Syna. Dlatego chciałam was przestrzec”. Maryja prosiła jeszcze, by wizjonerka powiedziała o tym całemu 
światu i zapewniała: „Jeśli będziecie odmawiać ten różaniec, rozważając go, znajdziecie w sobie siłę, by 
wrócić do Boga”. Taki właśnie jest sens tej modlitwy. Nie ma ona zastąpić tradycyjnego różańca, ale 
pomóc nam uświadomić sobie swoje grzechy i uprosić duchowe siły potrzebne do nawrócenia, wyjścia z 
grzechów i przemiany życia. Matka Boża prosiła, by odmawiać Koronkę do jej siedmiu boleści przede 
wszystkim we wtorki (dzień objawień w Kibeho) i piątki (dzień męki i śmierci Jezusa). 
Jak odmawiać Koronkę do siedmiu boleści Maryi? W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Wierzę w Boga… W tym miejscu warto krótko, własnymi słowami poprosić Maryję, aby pomogła nam 
modlić się gorliwie i w skupieniu, abyśmy wniknęli i podzielili z Nią Jej ból. 
Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona Można przeczytać fragment Ewangelii: Łk 2, 34-35. W tej tajemnicy 
rozważamy ból Maryi wywołany zapowiedzią starca Symeona, że Jej duszę przeszyje miecz z powodu 
odrzucenia z jakim spotka się Jezus. Prosimy o łaskę wierności Chrystusowi i poddania się woli Bożej. 
Ojcze nasz… 7 razy Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu… 
Boleść druga: Ucieczka do Egiptu Można przeczytać fragment Ewangelii: Mt 2, 13-15. W tej tajemnicy 
rozważamy ból Maryi spowodowany obawą o życie małego Jezusa i koniecznością ucieczki do obcego kraju. 
Prosimy o łaskę wsłuchania się w głos Boga i słowo, które do nas kieruje, abyśmy umieli z Bożej 
perspektywy widzieć wydarzenia naszego życia.  Ojcze nasz… 7 razy Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu… 
Boleść trzecia: Poszukiwanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni Można przeczytać: Łk 2, 41-50. W tej 
tajemnicy rozważamy ból Maryi spowodowany zaginięciem Jezusa, strachem o Jego los i tęsknotą za Nim 
oraz niezrozumieniem Jego trudnej odpowiedzi. Prosimy o łaskę tęsknoty za Jezusem – za modlitwą, 
sakramentami, Słowem Bożym. Ojcze nasz… 7 razy Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu… 
Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż Można przeczytać fragment Ewangelii: J 19, 
16-18. 25-27. W tej tajemnicy rozważamy spotkanie Jezusa z Maryją podczas Jego Drogi Krzyżowej czy też 
szerzej: Jej wierną obecność przy Synu podczas Jego męki i Jej udział w Jego cierpieniach. Prosimy o łaskę 
cierpliwego znoszenia cierpień, krzywd, przykrości, upokorzeń, wszystkich naszych życiowych krzyżów. 
Ojcze nasz… 7 razy Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu… 
Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu Można przeczytać fragment Ewangelii: J 19, 28-30. W tej 
tajemnicy rozważamy ból Maryi w momencie śmierci Jezusa. Prosimy szczególnie o łaskę „śmierci dla 
grzechu” – zerwania z jakimkolwiek grzechem, nawet najmniejszym. Ojcze nasz… 7 razy Zdrowaś, Maryjo… 
Boleść szósta: Złożenie martwego ciała Jezusa w ramiona Matki W tej tajemnicy rozważamy moment 
nieopisany przez ewangelistów, ale słusznie „zakładany” przez pobożność chrześcijańską: chwilę (jak 
długą?), w której pozwolono Maryi pochylić się nad martwym ciałem Syna, objąć je, utulić. Prosimy 
szczególnie o łaskę prawdziwego, doskonałego żalu za grzechy i owocnej pokuty. 
Ojcze nasz… 7 razy Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu… 
Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu  
Można przeczytać fragment Ewangelii: J 19, 38-42. Rozważamy w tej tajemnicy ból Maryi podczas złożenia 
ciała Jezusa w grobie (także ten związany z pośpiechem w jakim się to dokonało i niedopełnieniem 
wszystkich zwyczajów pogrzebowych Izraela). Prosimy o dar dobrej, szczęśliwej śmierci w stanie łaski 
uświęcającej dla nas samych, naszych bliskich i umierających w tej godzinie. 
Ojcze nasz… 
7 razy Zdrowaś, Maryjo… 
Chwała Ojcu… 
 
Na koniec, dla uczczenia łez wylanych przez Maryję  
 
odmawiamy jeszcze trzy razy Zdrowaś, Maryjo… https://pl.aleteia.org/2020/09/15/koronka-do-siedmiu-bolesci-matki-bozej-

nieobjawiona-ale-chciana-przez-maryje/  

 
 

Siedem mieczy boleści Matki Bożej. Czemu aż tyle? 
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Wikipedia   Juliusz Gałkowski - 08.04.2017 
 

W sztuce elementem ukazującym cierpienia Maryi jest miecz przeszywający – zgodnie ze 
słowami Symeona – Jej duszę. W miarę rozwoju pobożnych medytacji jeden miecz zamienił 
się w siedem mieczy. Co one oznaczają? 
 
Stabat Mater Dolorosa - Imię Jacopone’a da Todi najlepiej na język polski przetłumaczyć 
jako „Kuba”, tym bardziej, że tak nazwali go bliscy, gdy podjął decyzję o rezygnacji ze 
światowej kariery i poświęcił życie pokucie i modlitwie. Szalony Kuba – a tak właśnie go 
nazwano – podjął pokutne życie po śmierci żony, gdy – wedle tradycji – odkrył, że pod 
drogimi sukniami nosiła włosiennicę, pokutując za jego utracjuszostwo. 
Po wstąpieniu do zakonu franciszkańskiego Jacopone wykazał się wybitnym talentem 
poetyckim, tak że już za życia uznawany był za mistrza, a obecnie wielu historyków 
literatury uważa, że obok Dantego jest najwybitniejszym przedstawicielem średniowiecznej 
poezji włoskiej. 
 
Spośród wszystkich dzieł da Todi najsłynniejsza jest pieśń Stabat Mater Dolorosa, która – 
przetłumaczona na wiele języków świata – jest śpiewana w kościołach po dziś dzień. Mater 
Dolorosa – Matka boleściwa jest tytułem, który przyznajemy Bożej Rodzicielce, chcąc 
ukazać nasze współczucie z Jej cierpieniem.  
Matka Boleściwa - Matka Boleściwa jest motywem wielokrotnie wykorzystywanym w 
sztukach plastycznych, szczególnie w kameralnych dziełach związanych z tak zwanym 
nurtem devotio moderna. Celem tej „nowej” pobożności było wzbudzenie współczucia 
modlącej się osoby do umęczonego Chrystusa czy Jego matki. W sztuce takie myślenie 
zaowocowało szeregiem przedstawień dewocyjnych, które nie ilustrują dosłownie scen 
biblijnych, ale odnoszą się do Ewangelii, a przede wszystkim Pasji.                                                                                       
Przykładem może być Pieta, scena ukazująca Maryję trzymającą na kolanach umęczone 
ciało Syna zdjętego z krzyża. Mimo jej braku w ewangelicznych opisach męki jest ona 
bardzo prawdopodobna – trudno bowiem założyć, że matka nie chciałaby się pożegnać z 
synem po śmierci. 
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Pieta z Lubiąża, fot. Wikipedia 

 

Pieta z Lubiąża jest przykładem, chciałoby się powiedzieć, doprowadzonej do 
skrajności ekspresyjności i emocjonalności w sztuce. Cierpienie ukazane jest nie 
tylko w niezliczonych ranach na ciele Zbawiciela, ale także w pełnych rozpaczy 
rysach Jego Matki. Z kolei w jednym z kościołów w Hohenfeld znajdujemy 
przedstawienie będące połączeniem zdjęcia z krzyża oraz Piety. Jednakże w 
samym przedstawieniu dostrzegamy nawiązanie do wielu odmiennych 
przedstawień, z jednej strony widzimy miecz przeszywający serce Matki, z 
drugiej strony patrzy ona w górę, jakby ciągle wpatrywała się w wiszącego na 
krzyżu Syna. 
 



          
Pieta z Kościoła w Hohenfeld, fot. Wikipedia 
 

Mąż Boleści - Ten typ przedstawienia cierpiącej Maryi wynika już jednoznacznie z ewangelicznej opowieści 
o Jej towarzyszeniu Synowi podczas męki na krzyżu. Jednym z piękniejszych i jednocześnie przepełnionych 
ekspresją jest obraz Rogiera van der Weydena. Od średniowiecza aż po czasy współczesne powstał szereg 



obrazów ukazujących grupę Maryi i Jana pod krzyżem. Z grupy tej wyodrębniono postać Maryi, nierzadko 
ukazanej jako popiersie z rękoma złożonymi w geście modlitwy. Bardzo często takie przedstawienia 
układano w dyptyki wraz z Chrystusem ukazanym jako Mąż Boleściwy – jak widzimy to w przepięknym 
dziele A. Boutsa. 

 
Chrystus jako mąż boleściwy w dziele Rogiera van der Weydena, fot. Wikipedia 



Jezus i Matka w dziele Albrechta Boutsa, fot. Wikipedia 

Ciekawym przykładem przemiany tego malarskiego przedstawienia jest obraz Bolesnej Maryi pędzla El 
Greca czy Tycjana. Te kobiety są eleganckimi arystokratkami, których ból jest już dyskretny, ale mimo tego 
nie mniej ekspresyjny. 

           
Matka Boleściwa, El Greco, fot. Wikopedia         Matka Boleściwa, Tycjan, fot. Wikipedia          Siedem mieczy boleści, figura w Salamance, fot. Wikipedia 

Miecz przeszywający duszę Maryi - W sztuce ważnym elementem ukazującym cierpienia Maryi jest miecz 
przeszywający – zgodnie ze słowami Symeona – Jej duszę. W miarę rozwoju pobożnych medytacji jeden 
miecz zamienił się w siedem mieczy, takich jakie widzimy na wspaniałej rzeźbie z Salamanki czy też obrazie 
z klasztoru w Staniątkach. Czym są owe miecze utkwione w sercu Maryi, ukazuje obraz Adriana Isebrandta, 
gdzie na scenach otaczających zbolałą Matkę Boga widzimy: ofiarowanie, ucieczkę do Egiptu, odnalezienie 
w świątyni, drogę krzyżową, ukrzyżowanie, zdjęcie z krzyża oraz złożenie do grobu. Każda z tych scen 
namawia wiernych do współczucia Matce i Synowi. https://pl.aleteia.org/2017/04/08/siedem-mieczy-bolesci-matki-bozej/ 

 
Pieta i ikony „Nie płacz po mnie, matko”. Galeria przepięknych obrazów do medytacji 
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 Wikipedia 

Czuła, spokojna i współczująca, czasem omdlała z bólu i cierpienia. Tak wygląda Maryja na obrazach 
przedstawiających Pietę - figurę Matki trzymającej w ramionach ciało Jezusa zdjętego właśnie z krzyża. Do 
najpopularniejszy prac tego typu należą rzeźby – chyba każdy zna Pietę Watykańską Michała Anioła 
wykonaną w białym marmurze. Cierpieniu Matki Bożej i jej relacji z Synem poświęcono też wiele miejsca w 
malarstwie zachodnim i wschodnim. Przedstawiamy kilka obrazów i ikon, które być może zachęcą was do 
kontemplacji wydarzeń najistotniejszych w Wielkim Poście. 

 
Kliknij tutaj, by przejrzeć galerię 

 

https://pl.aleteia.org/tag/wielki-post/
https://pl.aleteia.org/slideshow/pieta-i-ikony-nie-placz-po-mnie-matko-galeria-przepieknych-obrazow-do-medytacji-3747/?from_post=156882


                  
Obraz autorstwa Annibale Carraciego, włoskiego malarza z okresu wczesnego baroku. Pomimo dramatycznego przedstawienia – omdlałej z bólu Matki z 
martwym Synem na kolanach – z obrazu bije spokój. Anioły towarzyszące Maryi są namalowane w cieplejszych kolorach, jakby były z innego świata. Po krótkiej 
chwili kontemplacji nad postaciami można dostrzec po prawej stronie cierń i gwoździe, namalowane tak realistycznie, że wywołują dreszcz na myśl o tym, jak 
raniły ciało Chrystusa. [W kolekcji Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu] + © Wikipedia | Domena publiczna 

Druga Pieta 
Carraciego. Namalowana w 1606 r. przedstawia oprócz Maryi trzy inne kobiety; Maria Magdalena,  matka Jakuba i Jana, i Salome podtrzymująca Maryję.  



Ostatni z obrazów włoskiego malarza, powstały w 
latach 1599-1600 nawiązuje piramidalną kompozycją postaci do Piety Michała Anioła. 
Martwe ciało Jezusa jest namalowane bardzo realistycznie, a sine dłonie budzą wręcz grozę. 
Maryja ma smutek na twarzy, a gest jej rąk objawia bezsilność.  
 

 

Pieta Charlesa Le Bruna powstała w latach 1643-45. Atmosfera smutku w tej scenie jest 
oddana nie poprzez emocje namalowane na twarzy – tu bowiem Maryja jest zafrasowana 
owijaniem ciała Jezusa i zdaje się jakby nieobecna. Ciężar rozpaczy Matki oddają ciemne 
kolory wokół postaci, czarne chmury na niebie. Na zwoju leżącym pod koroną cierniową 
możemy odczytać słowo „ΙΗΣΟΥΖΟ” = „Jezus”. Być może jest to wyrok śmierci. [Luwr] 



Kolejna Pieta pełna dramatyzmu, ale i spokoju. Ledwie widoczny w tle po lewej stronie anioł ociera łzy, a 
Maryja podtrzymuje ciało Jezusa i patrzy w niebo, jakby chciała je oddać Bogu. Jej oczy są smutne, ale z 
twarzy bije też zaufanie. Włoch Daniele Crespi namalował ten obraz w 1626 r.  
[Muzeum Prado] 
- 
© Wikipedia | Domena publiczna 
 

 



 
Ekspresyjny styl hiszpańskiego artysty El Greco podkreśla tragizm sytuacji, którą widzimy. Ciało Jezusa namalowane w odcieniach zieleni i błękitu wskazuje 
jednoznacznie na Jego śmierć. Granatowa szata Maryi jest jakby ramą dla martwego ciała i wyraźnie tworzy z nim jedność kolorystyczną, inną niż żółto-zielona 
postać Jana czy równie ożywiona żółcią postać Marii Magdaleny. Ta spójność kolorów podkreśla więź, jaka łączyła Matkę i Syna. El Greco malował ten obraz w 
latach 1578-1585. [Stavros Niarchos Collection, Paryż] 

Na tym obrazie widzimy spotkanie dwóch światów – nieba i ziemi. Aniołowie są obecni przy ciele Jezusa i jeden z nich je opłakuje, drugi złożył dłonie do 
modlitwy. Mężczyzna, który zdaje się rozmawiać z aniołem i wskazuje na Jezusa, to zapewne św. Jan. Maryja w żalu rozkłada ręce i patrzy w niebo, szukając 
pocieszenia u Boga. Wyjątkowo realistycznie są tu ukazane ślady męki Chrystusa. Nie tylko rany po gwoździach, ale też siniaki na kolanach od upadków pod 
krzyżem. Anthony van Dyck namalował ten obraz w 1635 r.  



  Scena opłakiwania Jezusa jest tu połączona ze zdjęciem Go z krzyża.  
 

 
 

 

Jedna z wersji ikony „Nie płacz po Mnie Matko”. Bogurodzica jest sama, ale jej dłonie wskazują na to, że 
jeszcze przed chwilą trzymała w nich Chrystusa i cała jej postać, jej żal i tęsknota jest ukierunkowana na 
Niego.   https://pl.aleteia.org/slideshow/pieta-i-ikony-nie-placz-po-mnie-matko-galeria-przepieknych-obrazow-do-medytacji-3747/15/  

 

https://pl.aleteia.org/slideshow/pieta-i-ikony-nie-placz-po-mnie-matko-galeria-przepieknych-obrazow-do-medytacji-3747/15/


Pietà: Dlaczego Michał Anioł wyrzeźbił Jezusowi „zęby drania”? Niezwykła zagadka! 

 

 
Juan M Romero/Wikipedia 

Miały je niemal wszystkie negatywne postacie w dziełach Michała Anioła. Dlaczego więc wyrzeźbił je także Jezusowi w Piecie? 
Czyżby było to ukryte bluźnierstwo? „Zęby drania” to nic innego jak jedna z form hiperdoncji, zwana mesiodens. Z polskiego na 
nasze: przypadłość niektórych ludzi, objawiająca się posiadaniem gratisowego siekacza pomiędzy jedynkami. Nie wygląda to 
może zbyt estetycznie, lecz dziś raczej nikt nie osądza charakteru danej osoby po posiadanych przez nią zębach. Kiedyś 
wyglądało to nieco inaczej, gdyż uważano, że to co piękne musi być dobre. Środkowy ząb niszczył symetrię, która według 
klasycznych ideałów była fundamentem ideału piękna. Stąd zapewne określenie „zęby drania”, które pojawiło się w dziele 
Michele’a Savonaroli – naukowca, żyjącego na przełomie XIV i XV wieku. Michał Anioł prawdopodobnie znał go, gdyż był on 
wujkiem Hieronima Savonaroli – dominikanina, którego kazania poruszały włoskiego artystę (i wkurzały papieża Aleksandra VI, 
ale to już temat na inny artykuł). 

Jonasz, Kaplica Sykstyńska. 

Marco Bussagli tłumaczy to w dość ciekawy sposób. „Zęby drania” są według niego symbolem grzechu – 
stąd też ich występowanie w jamach ustnych negatywnych postaci. Co więc zawinił biedny Jonasz? Otóż 
urodził się ante gratiam, czyli przed Chrystusem, a zatem jest w pewien sposób skalany grzechem, który 
może zmyć tylko Zbawiciel. Dlaczego Jezus ma 33 zęby? Dochodzimy jednak do sedna sprawy: dlaczego 
Jezus, którego trzyma w objęciach Maryja, ma o jeden ząb za dużo? Bussagli stawia tu trzy hipotezy. 
Pierwsza z nich jest taka, że Michał Anioł najzwyczajniej w świecie się pomylił. Uderzył dłuto o jeden raz za 
mało, nie zrobił jednej szparki na środku, a teraz cały świat zastanawia się dlaczego. Jak na kogoś, kto 
zgłębiał tajniki anatomii, wydaje się to być dość mało prawdopodobne. Chyba że, i tu pojawia się druga 
hipoteza, Michał Anioł świadomie bluźnił i chciał w zawoalowany sposób dać do zrozumienia, że według 
niego Chrystus jest uosobieniem zła. To jednak również wydaje się być mało prawdopodobne, gdyż artysta 
był głęboko wierzącym (szczególnie przed śmiercią) katolikiem. Najbardziej przekonująca zdaje się 
być trzecia hipoteza Marco. Otóż według niego, „zęby drania” w ustach Zbawiciela miały symbolizować 
wzięcie przez Chrystusa wszystkich grzechów ludzkich na siebie. Czy taka była intencja Michała Anioła? 
Tego nigdy nie będziemy pewni.  https://pl.aleteia.org/2017/03/21/dlaczego-michal-aniol-wyrzezbil-jezusowi-zeby-drania-niezwykla-zagadka/ 

 
 

Dodatkowy ząb w dziełach Michała Anioła - Marco Bussagli, historyk sztuki i wykładowca Akademii 

Sztuk Pięknych w Rzymie, postanowił zbadać pewną kulturalno-dentystyczno-teologiczną ciekawostkę. 

Otóż zauważył on, że wiele postaci, jakie wykreował w swoich dziełach Michał Anioł, posiada ów 

jeden ząb więcej. Można zauważyć to chociażby w szkicu „Potępione dusze” czy obrazie 

„Ukrzyżowanie św. Piotra”, gdzie jeden z torturujących pokazuje swoje trzy jedynki. Również wiele 

postaci, które widzimy w Kaplicy Sykstyńskiej ma mesiodens – chociażby 4 Żydów, którzy bluźnią 

przeciwko Mojżeszowi i Jahwe. Można by pomyśleć, że Michał Anioł wsadził „zęby drania” w usta 

negatywnych charakterów, co w większości przypadków jest prawdą. Dlaczego jednak 5 górnych 

siekaczy ma na przykład Jonasz? 

https://pl.aleteia.org/2017/03/21/dlaczego-michal-aniol-wyrzezbil-jezusowi-zeby-drania-niezwykla-zagadka/


 

  
 

Znajdziecie pomiędzy trzema wzgórzami, malowniczo położone w woj.  dolnośląskim, u podnóża Gór Stołowych. 
Zostały założone przez czeskiego króla Przemysła Ottokara II w 1253 roku. Dziś jest miejscem chętnie odwiedzanym 
przez turystów oraz pielgrzymów. Nieprzypadkowo jest zwana śląską Jerozolimą, ponieważ bez wątpienia największą 
z atrakcji Wambierzyc jest kościół Nawiedzenia NMP oraz Góra Kalwaria. Jeśli spędzacie urlop w Kotlinie Kłodzkiej, 
wybierzcie się tutaj na nieśpieszne popołudnie. Nie będziecie żałować! Parking 400 m w stronę wsi Ratno. 

 

 
Ale może zacznijmy naszą opowieść od początku. Jeszcze w okolicach 1200 roku, na tutejszym wzgórzu, Jan z Ratna ujrzał Matkę 
Boską dzierżącą w dłoniach maleńkiego Jezusa. W wyniku objawienia, Jan postanowił wyrzeźbić jej podobiznę i umieścił ją w 
dziupli potężnej, starej lipy. Do figurki poczęli przybywać licznie okoliczni mieszkańcy, składając swoje prośby oraz modlitwy. 
I tak pewnego dnia przybył tutaj również niewidomy Jan z Raszewa. Gdy wstając z kolan, potknął się. Nie mógł się spodziewać, że 
niechybny upadek i uderzenie w lipę przywróci mu cudownie wzrok. I tak po świecie zaczęła się nieść wieść, że na tutejszym 
wzgórzu dzieją się cuda! W 1263 roku wybudowano niewielką, drewnianą kapliczkę, do której trafiła lipowa figurka. Niewielki 
kościół  dzielnie znosił przez wieki tłumnie podążających tutaj pielgrzymów. Aż na początku XVIII wieku powstał tutaj kościół o 
barokowej architekturze, wzniesiony na wzór Świątyni Salomona. Świątynia uzyskała rangę bazyliki mniejszej w roku 1936, gdy 
jeszcze znajdował się w granicach Niemiec. W Bazylice znajdziecie 11 kaplic oraz liczne krużganki poprowadzone dookoła 
owalnej nawy. Uwagę zwraca również wykonana zapewne w XIV wieku postać Matki Boskiej Królowej Rodzin, wyrzeźbiona 
oczywiście w drewnie lipowym. Figurka ma 28 cm wysokości, a głowy Marii i dzieciątka okraszają złote papieskie korony. 
Nocleg u Reni - Szpitalna 16, 57-411 Wambierzyce Sprawdź na mapie do centrum: 3min https://panorama.nocowanie.pl/71/144871/144871.html

 

Wambierzyce Mapa Atrakcji 

https://www.nocowanie.pl/noclegi/polanica_zdroj/ul,szpitalna.html
https://www.nocowanie.pl/noclegi/polanica_zdroj/kwatery_i_pokoje/144871/map,144871.html
https://panorama.nocowanie.pl/71/144871/144871.html
https://panorama.nocowanie.pl/71/144871/144871.html


 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
Wambierzyce, Kapliczki nad kamienicami                                              
– Droga na Tabor. Fot. Wambierzyce.pl 

 

 



Wambierzyce, Kapliczki na Kalwarii.  

Fot. Wambierzyce.pl 
 

 
 

No dobrze, ale dlaczego Wambierzyce są nazywane śląską Jerozolimą? Będąc 
jeszcze na schodach Bazyliki spójrzcie na wzgórze po drugiej stronie wsi. Daniel 
Paschasius von Osterberg, wychowany na naukach jezuitów, marzył o Jerozolimie. 
Jako osoba majętna i zarazem właściciel dóbr, w skład których wchodziły 
Wambierzyce, postanowił stworzyć własną Jerozolimę. 
 
To z jego inicjatywy powstała bazylika oraz najdłuższa kalwaria na Dolnym 
Śląsku, która liczyła około 80 stacji oraz kilkanaście bram. Droga Krzyżowa 
powstała w roku 1732. Do góry pielgrzymi i turyści wspinają się po dość stromych 
schodach. Warto dojść do ostatniej stacji i skręcić w lewo. Rozpościera się stąd 
wyborna panorama na Sanktuarium w Wambierzycach oraz na najwyższy 
szczyt Gór Stołowych, na Szczeliniec Wielki. 
 
A jeśli podążycie dalej za wydeptaną ścieżką, to bardzo szybko odnajdziecie cztery, 
pośniedziałe, sporych rozmiarów dzwony. Są one darem od dawnych niemieckich 
mieszkańców Wambierzyc. Stąd też niemieckie napisy na dzwonach. Spoczywają 
tutaj od lat 90 zeszłego wieku. Miały znaleźć swoje miejsce w świątynnej wieży, ale 
niestety dzwonnica do dnia dzisiejszego nie powstała. 

 

https://hasajacezajace.com/gory-stolowe-10-najpiekniejszych-szlakow/
https://hasajacezajace.com/gory-stolowe-szczeliniec-wielki/


Wambierzyce,  
Ruchoma Szopka - Fot. Wambierzyce.pl 

 

 
 
 

Ruchoma Szopka w Wambierzycach 
 

Gdy już zejdziecie z powrotem z Kalwarii, skręćcie tuż przy schodach w prawo. 
Asfaltowa droga po 100 metrach zaprowadzi Was do kolejnej atrakcji Wambierzyc 
jaką jest ruchoma szopka oraz później, już bezpośrednio na parking. W dobrze 
opisanym budynku, po lewej stronie alejki, znajduje się największa ruchoma szopka 
w Polsce. Jej twórcą był zegarmistrz Longin Wittig, który tworzyła ją w II poł. XIX 
wieku. Po śmierci, dzieło kontynuował jego syn, Hermann. 
 
Szopka składa się z około 800 figurek, z których ruchomych jest około 300. W 
pierwszej kolejności powstała scena narodzin Chrystusa, rozbudowując później o 
elementy z drogi krzyżowej. Dziełem syna natomiast są fragmenty związane z 
Ostatnią Wieczerzą, rzeź niewiniątek, Świętą Rodzinę przy pracy oraz sceny 
rodzajowe – kopalnia węgla, zabawa ludowa. W środku nie wolno robić zdjęć. Jeśli 
interesuje Was cennik oraz godziny otwarcia to odsyłamy bezpośrednio na 
stronę Ruchomej Szopki.

 
 

http://wambierzyce.pl/ruchoma-szopka
http://wambierzyce.pl/ruchoma-szopka


Kaplica Czaszek 

W Czermnej to mała barokowa kapliczka, wielki zbiorowy grobowiec. Ściany kaplicy 
wyłożone są bielonymi i impregnowanymi kośćmi i czaszkami ludzkimi, pod podłogą 
również spoczywają szczątki ludzkie. Kaplica powstała w XVIII stuleciu z inicjatywy 
Ks. Wacława Tomaszka. Odnalazł on szczątki ludzkie będących pozostałością po 
licznych konfliktach (np wojna 30-to letnia) i epidemiach które nawiedzały te tereny. 
Prace nad urządzaniem kaplicy trwały do 1804 roku. Raz do roku, o północy 14.VIII.  
odprawiana jest Msza św. za tych, którzy w niej spoczywają, a także za wszystkich, 
którzy umarli wskutek długich i nieuleczalnych chorób, lub w wyniku nieszczęśliwych 
wypadków. To jedyny tego typu obiekt w Polsce i tylko jeden z trzech w Europie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 



Tajemnica Kaplicy Czaszek. 
Dlaczego nas przyciąga?                                     
ZOBACZ ZDJĘCIA  - https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/czermna-kaplica-czaszek-kryje-dziesiatki-tysiecy-kosci/67m576y 
Chłód, półmrok i niepokój towarzyszą nam, gdy wchodzimy do Kaplicy Czaszek w Czermnej, dzielnicy 

Kudowy-Zdrój (woj. dolnośląskie). Zewsząd obserwują nas puste oczodoły. Jedna z czaszek wygląda, jakby jej 

właściciel zmarł krzycząc z bólu. Świadomość, że stąpamy po podłodze, pod którą złożono ludzkie szczątki, 

wywołuje ciarki. Jakie tajemnice kryje to niepokojące miejsce i dlaczego chce się tu fotografować tak wiele par 

młodych? Przewodnik, Sławomir Stasiak (59 l.) opowiedział Fakt24 historię tego tajemniczego miejsca. 

Wyjaśnił też, dlaczego przed wejściem do kaplicy pojawiła się tabliczka z ważnym ostrzeżeniem! 

 

 
Foto: Piotr Twardysko / newspix.pl    https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/czermna-kaplica-czaszek-kryje-dziesiatki-tysiecy-kosci/67m576y#slide-1   
13Zobacz zdjęcia   

Kto i dlaczego wybudował Kaplicę Czaszek? 

Trzeba przyznać, że pierwsze wrażenie, jakie można odnieść po wejściu do kaplicy, jest 

dość... makabryczne. Znajduje się tam obecnie od 24 do 30 tysięcy kości, które należały do 

osób o przeróżnym statusie społecznym. Kaplica w Czermnej została wybudowana w roku 1776 

przez czeskiego księdza Wacława Tomaszka, który przez 40 lat był proboszczem tej parafii. 

Dlaczego to zrobił? Przyczyną było dość niecodzienne zdarzenie. 

Pewnego dnia ks. Tomaszek zauważył, jak przy pobliskiej dzwonnicy psy wykopują z ziemi 

ludzkie kości. Okazało się, że była to jedna z bardzo wielu mogił, jakie znajdowały się na tych 

terenach. Do księdza docierały też pogłoski że w pobliskich lasach i na polach poniewierają się 

ludzkie szczątki. Skąd się wzięły? Ziemia kłodzka była terenem wielu walk. Od wojen husyckich w 

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/czermna-kaplica-czaszek-kryje-dziesiatki-tysiecy-kosci/67m576y
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/czermna-kaplica-czaszek-kryje-dziesiatki-tysiecy-kosci/67m576y#slide-1


XV wieku, przez straszliwą wojnę 30-letnią w XVII wieku, po tzw. wojny śląskie toczone w XVIII 

wieku między Prusami a Austrią. 

Dodatkowo ludność dziesiątkowały wybuchające co chwilę epidemie. Niektóre miejscowości 

przestawały wręcz istnieć. Brakowało nie tylko miejsc do pochówku zmarłych, ale i żywych, 

którzy mogliby zakopać kości tych, którzy odeszli. Często były to więc dość płytkie groby 

zbiorowe, które z czasem się rozpadały, a zwierzęta wyciągały szczątki ludzi na powierzchnię. – 

Ksiądz Tomaszek nie mógł się z tym pogodzić, dlatego postanowił stworzyć miejsce spoczynku 

tysiącom istnień ludzkich. Dodatkowo chciał zostawić potomnym przesłanie: memento mori - 

pamiętaj o śmierci – wyjaśnia Sławomir Stasiak (59 l.), przewodnik w Kaplicy Czaszek. 

Proboszcz, z pomocą kościelnego i parafian, zaczęli zwozić znalezione kości. Zajęło im to aż 8 lat. 

Po przywiezieniu, wszystkie szczątki trzeba było zdezynfekować i zaimpregnować. W wielkich 

kotłach umieszczonych na kościelnym dziedzińcu wygotowano je więc w ługu drzewnym, a 

potem wysuszono na słońcu. Dopiero wtedy można było zacząć umieszczać je w kaplicy.  

Siła wyższa czuwa nad kaplicą. A może to dusze spoczywających tu osób? 

Jak udało się uchronić to kruche miejsce przed zniszczeniami II wojny światowej? Zadecydował o 

tym, wydawałoby się, zwykły łut szczęścia. Jak mówi nasz przewodnik, teren zwany za panowania 

Czechów „Czeskim Kątkiem” przeszedł później we władze Prus i tak było aż do wybuchu II 

wojny. Choć ciężko w to uwierzyć, w ciągu ostatnich 250 lat przez Czermną nigdy nie 

przechodził żaden front. – Zdarzało się, że wojska stacjonowały w tym miejscu, ale zniszczeń 

nie było! – zapewnia pan Sławomir. Po wojnie kaplica wraz z całą okolicą bez uszczerbku przeszła 

w polskie ręce. 

Jest to o tyle zaskakujące, że wiele z ok. trzech tysięcy czaszek i kości w miejscu, w którym się 

znajdujemy, jest jedynie poukładanych w odpowiedni sposób. Leżą warstwa na warstwie bez 

żadnego spoiwa. W tej chwili przewleczono już między nimi drut zabezpieczający przed 

wysunięciem (np. na wypadek zbyt ciekawskiego zwiedzającego), ale kości stworzyły już zbity, 

solidny mur. Pod miejscem dostępnym dla turystów znajduje się natomiast jeszcze jedno 

pomieszczenie zwane kryptą. Złożono tam już luzem ponad 21 tysięcy kości. Są one, niestety, w 

nieco gorszym stanie, ponieważ kaplica nie była zabezpieczona przed zmieniającymi się 

warunkami atmosferycznymi. 
REKLAMA 

– Mamy tam za to namacalny dowód słów z Pisma Świętego: „Z prochu powstałeś i w proch się 

obrócisz” – podsumowuje nasz przewodnik. – To miejsce ma nam przypominać, że tylko czas nas 

różni od złożonych tu osób. Ci ludzie przecież też mieli swoje marzenia, pragnienia... To byli, tacy 

jak my, zwykli ludzie! Choć bywało, że ze sobą walczyli, teraz spoczęli razem. I proszę zobaczyć: 

już nikt z nikim się nie kłóci. Śmierć ich wszystkich pogodziła i połączyła. Zawsze przypominam 

zwiedzającym jedną rzecz. Rozmawiajmy póki możemy, póki mamy usta. Kiedy nam ich 

zabraknie, będziemy żałowali każdej minuty nierozmawiania czy kłótni – podsumowuje pan 

Sławomir. 



Skandaliczne zachowanie zwiedzających 

Można by pomyśleć, że Kaplica Czaszek tylko prosi się o niezdrowe zainteresowanie 

skrzywionych psychicznie osób. A jednak i w tym przypadku jakaś wyższa siła ochroniła to 

niecodzienne miejsce. Nasz przewodnik, mimo wieloletniego doświadczenia, nie przypomina 

sobie przypadków profanacji. – Jeszcze zanim zacząłem tu pracować, inni przewodnicy 

wspominali o próbach kradzieży szczątków. Obiekt nie był kiedyś tak zabezpieczony jak teraz... 

Ale faktem jest, że przychodziły paczki z kośćmi, gdy po latach ludzie zaczęli żałować tego, 

co zrobili – mówi nasz rozmówca. 

Zastanowiła nas zaskakująca tabliczka umieszczona na drzwiach „zakaz wprowadzania psów”. 

Czy to nie powinno być oczywiste? – Absurdalne, prawda? – zgadza się z nami pan 

Sławomir. Ludzie naprawdę potrafili przyprowadzać psy. Dlatego teraz jest specjalna 

tabliczka. "Boi się pan, że mój piesek zje panu wszystkie kości?" – słyszał przewodnik. – 

Drzwi gnieźnieńskich nie starczyłoby na wszystkie zakazy – mówi z rezygnacją w głosie. 

Podstawową zasadą wejścia do kaplicy są zasłonięte ramiona i nogi. Chodzi o szacunek dla 

spoczywających tam osób. Ale ludzie potrafią być naprawdę kreatywni w złym tego słowa 

znaczeniu. Zwiedzający, mimo zakazów, dotykają szczątków, a bywa, że małe dzieci próbują 

wyciągać kości. Choć trudno w to uwierzyć, często zdarzają się pary, które chcą w Kaplicy 

Czaszek zrobić sobie sesję zdjęciową. Byli też tacy, którzy nawet chcieli wziąć w kaplicy ślub! 

Oczywiście, wszystkie takie prośby spotykają się ze stanowczą odmową. To byłaby profanacja 

zbiorowego miejsca spoczynku. 

Uwaga! Zasady obowiązujące w Kaplicy Czaszek 

Kaplicę odwiedzają nie tylko Polacy, ale też turyści z najdalszych zakątków globu: z USA, 

Indonezji czy Japonii. Wszystkich jednak obowiązują te same podstawowe zasady. Pamiętajmy, 

że to miejsce spoczynku zmarłych. Należy się więc zachowywać, jak wchodząc do grobowca: 

 

- ubierz się jak do miejsca sakralnego, zasłoń ramiona i nogi; 

 

- nie rób zdjęć i nie filmuj; 

 

- nie dotykaj kości, pomyśl się, jak ty czułbyś się dotykany przez obcych ludzi; 

 

- nie wchodź z jedzeniem i zwierzętami; 

 

- poinstruuj dziecko, jak powinno się zachowywać; 

 

- w ciszy wysłuchaj wszystkiego, co mówi przewodnik i stosuj się do jego wskazówek. 

 



VIDEO: 
 

 
 

Kaplica Czaszek Kudowa Czermna 
https://youtu.be/UE6HVFjdGm8  .    https://youtu.be/OB20CIP6_sY   .     https://youtu.be/eEVb_SbtV58 
 

 
 

Ruchoma szopka w Czermnej Kudowie 
https://youtu.be/iRO21ZNaXeo 
 

https://youtu.be/UE6HVFjdGm8
https://youtu.be/OB20CIP6_sY
https://youtu.be/eEVb_SbtV58
https://youtu.be/iRO21ZNaXeo


 
 
 

Wambierzyce 
https://youtu.be/Z7pYPxXvjD8  .   https://youtu.be/6lxg7JlkeO0  .   https://youtu.be/k6tMCs6jut0    
 
 https://youtu.be/_4v9JEY9kv0  .   https://youtu.be/yZeVuXX_WBs  .   https://youtu.be/hvkM23fqsUk 
 

 
 

 

Wambierzyce -  Kalwaria Wambierzycka 
 
https://youtu.be/EZxPjErkYD4 
 

https://youtu.be/Z7pYPxXvjD8
https://youtu.be/6lxg7JlkeO0
https://youtu.be/k6tMCs6jut0
https://youtu.be/_4v9JEY9kv0
https://youtu.be/yZeVuXX_WBs
https://youtu.be/hvkM23fqsUk
https://youtu.be/EZxPjErkYD4


 
 

WAMBIERZYCE 2019 - RUCHOMA SZOPKA 

LONGINUSA WITTIGA 
https://youtu.be/dv4rbDx1F3w   .    https://youtu.be/BZg5AA9XmPU   .    .  
 
 

 
 

Wambierzyce Dolnośląska Jerozolima 
https://youtu.be/85Ih2zclV2E . https://youtu.be/nAJxbUFmqsc 
 

 
 

https://youtu.be/dv4rbDx1F3w
https://youtu.be/BZg5AA9XmPU
https://youtu.be/85Ih2zclV2E
https://youtu.be/nAJxbUFmqsc


Kyrie, elejson. Christe elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko miłosierdzia (w nowym miejscu), 
Matko łaski Bożej, 
Matko nadziei (nowe wezwanie), 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pociecho migrantów (nowe wezwanie), 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo różańca świętego, 
Królowo rodzin,  (Uwaga! nie rodziny, a rodzin) 
Królowo pokoju, 

 

 

 

  



Królowo Polski. 
   Nie dodajemy wezwania: Królowo świata.  
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 
Módlmy się.  
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz 
wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
ANTYFONA 
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w 
potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i 
błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza Pocieszycielko nasza. Z Synem 
Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. 
 
Modlitwa św. Bernarda 
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, 
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i 
Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie 
gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen. 
W zależności od okresu liturgicznego możemy posłużyć się innym zakończeniem litanii. 
 
W okresie Adwentu: 
K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. 
W.: I poczęła z Ducha Świętego. 
Módlmy się 
Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie 
Najświętszej Maryi Panny, + spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, + w której Boże 
macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego.  W.: Amen. 
 
W okresie Narodzenia Pańskiego: 
K.: Po narodzeniu, Panno, nienaruszona zostałaś. 
W.: Bogurodzico, przyczyń się za nami. 
Módlmy się 
Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego 
zbawienia, + spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, + przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, 
Dawcę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. W.: Amen. 
 
W okresie wielkanocnym: 
K.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja. 
W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja. 
Módlmy się 
Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, + spraw, 
abyśmy przez Jego Matkę Dziewicę Maryję, + osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana 
naszego.  W.: Amen. 
W niektórych parafiach w październiku posługują się następującym zakończeniem: 
K.: Módl się za nami, Królowo Różańca Świętego. 
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się 
Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, + spraw, 
abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, + według nich kształtowali swoje 
życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa Pana naszego.  W.: Amen. 
 

 
       

 



        
 

Jaki jest lepszy sposób na podziękowanie cudownemu obrazowi 

niż… go ukraść? Na taki pomysł, z wdzięczności za uzdrowienie 

wpadł Mikołaj Sapieha.Jakaś tajemnicza siła nakazywała mu wejść w 

jego posiadanie. A to, że pomysł raczej nie spodoba się właścicielowi 

obrazu (którym był sam Papież), nie miało dla złodzieja znaczenia. 

Wyzdrowienie czyni złodzieja? Mikołaj Sapieha, urodził się w 1581 

roku. Legitymował się herbem Lis. Zwany był Pobożnym. Był wojewodą 

mińskim, brzeskim, marszałkiem Trybunału Litewskiego, kilkakrotnie 

posłem na sejm. Był też chorążym litewskim za czasów Zygmunta III 

Wazy. Ufundował kościół św. Anny w Kodniu (woj.lubelskie), w 1629 roku. 

 

fot.Fallaner /CC BY-SA 4.0 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/zygmunt-iii-waza-1566-1632/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/zygmunt-iii-waza-1566-1632/


Długo i żarliwie modlił się pod obrazem Matki Boskiej Gwadelupskiej 

nazywanej też Gregoriańską. To właśnie wtedy Mikołaj Sapieha nagle 

ciężko zachorował, został sparaliżowany. W poszukiwaniu ratunku szedł 

do Rzymu. Miał nadzieję po drodze uzyskać pomoc od lekarzy z Akademii 

Padewskiej. Towarzyszyła mu żona i dwór. Po drodze wstąpił jeszcze do 

Wiednia, do cesarza Ferdynanda II. W Rzymie został zaproszony na Mszę 

Św. w prywatnej kaplicy przez Papieża Urbana VIII. Długo i żarliwie się 

modlił pod obrazem Matki Boskiej Gwadelupskiej, Gregoriańskiej. I cud 

się stał się. Mikołaj Sapieha nagle wyzdrowiał…  A wtedy opanowało go 

przemożne pragnienie wejścia w posiadanie cudownego obrazu. 

Potrzebny był zatem dobry plan… 

W kaplicy Sapieha natknął się na posługacza kościelnego, zakrystiana. 

Postarał się nawiązać z nim rozmowę i wejść w przyjacielskie relacje –

począł go sobie ujmować, jak mógł. Tamten zapewne musiał się temu 

bardzo dziwić. W końcu jednak zrozumiał, w czym tkwił haczyk. Szlachcic 

oczekiwał, że ten wyniesie dla niego obraz Matki Boskiej. Oczywiście za 

odpowiednim wynagrodzeniem. Ponoć zaoferował mu całe 500 dukatów. 

Długo go przekonywać nie musiał: dłuższy pono o konia, albo o muła, 

owszem o cień osła byłby targ, niż o te nieoszacowane skarby. 

Najbliższej nocy zakrystian perfekcyjnie wykonał postawione przed nim 
zadanie. Dodatkowo Oskar Kolberg podaje, że szlachcic wywiózł z Rzymu 
nie tylko sam obraz, ale i relikwie męczenników: Hilarego, Antonina, 
Kandydy, Juliana i głowę Feliksa... https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/09/11/mikolaj-sapieha-pobozny-zlodziej/ 

 
 

 
 

Papież wpadł w furię: Zniknięcia obrazu nie dało się nie zauważyć. 

Już z samego rana podniósł się rwetes z tego powodu. Przeprowadzono 

też błyskawiczne śledztwo. Stwierdzono niezbicie, że winowajcą jest 

Mikołaj Sapieha. Urban VIII spróbował jeszcze wysłać za nim pościg, 

jednak złodziejowi udało się uciec. 15 września 1631 roku tryumfalnie 

powrócił z obrazem, który do momentu ukończenia budowy kościoła 

został ulokowany w kaplicy św. Ducha na zamku Sapiehów. 

 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/09/11/mikolaj-sapieha-pobozny-zlodziej/


fot.domena publiczna 

Oprócz wyklęcia papież domagał się oczywiście zwrotu obrazu i relikwii. 

 

Tymczasem papież był wściekły nie na żarty. Ekskomunikował Sapiehę, 

co z formalnego punktu widzenia uniemożliwiało mu nawet wejście do 

kościoła, który sam ufundował. Ponoć znalazł na to rozwiązanie. Nakazał 

wybudowanie dodatkowego pomieszczenia nad zakrystią z przejściem na 

balkon nad kaplicą, w której ostatecznie obraz został ulokowany. Ta 

informacja to jednak tylko element tradycji lokalnej. Oprócz 

wyklęcia papież domagał się oczywiście zwrotu obrazu i relikwii. Chciał 

też, by Mikołaj spędził rok w więzieniu, odbył pieszą pielgrzymkę do 

Rzymu, a także… dokończył budowę kościoła. To ostatnie nie było 

potencjalnie uciążliwe. 

Dobry PR + pokuta = przebaczenie papieża 

W międzyczasie Sapieha podjął pewne „środki zaradcze”. W roku 1633 

wysłał do Rzymu swojego synowca, aby ten w jego imieniu przeprosił 

papieża. Jednocześnie zadbał odpowiednio o swój PR. W 1634 roku 

zebrał się sejm, na którym debatowano m.in. o sytuacji innowierców w 

naszym państwie. Sapieha z niezwykłą żarliwością wystąpił z jednej 



strony w obronie wiary, a z drugiej – przeciwko innowiercom, co ponoć 

miało wywrzeć na papieżu lepsze wrażenie niż przeprosiny „za 

pośrednictwem”. 

Ustalenie dalszej chronologii wydarzeń nastręcza pewnych trudności ze 

względu na rozbieżności w źródłach. Wg części z nich już po zagrywkach 

PR-owych Sapiehy papież miał darować mu winę. Według innych stało się 

to dopiero w roku 1636, kiedy ukończona została budowa kościoła św. 

Anny, a Mikołaj wybrał się po raz drugi do Rzymu, tym razem w 

charakterze pokutnika, który prosi – już osobiście – o wybaczenie. 

Wstawić się miał za nim sam nuncjusz papieski Visconti. Ponadto 

Mikołajowi miało pomóc sprzeciwienie się małżeństwu Władysława IV z 

siostrzenicą Karola I Stuarta Elżbietą, która była luteranką. To również 

musiało spodobać się papieżowi. 

W każdym razie Mikołaj Sapieha wreszcie dopiął swego. Urban VIII zdjął 

z niego ekskomunikę. Nie koniec jednak na tym. Formalnie darował też 

problematycznemu szlachcicowi skradziony wcześniej obraz. Teraz w 

pełni oficjalnie mógł ozdobić kościół św. Anny w Kodniu. Do kościoła miał 

go uroczyście wnieść biskup łucki. To właśnie przy tej okazji – w uznaniu 

zasług dla Kościoła – Sapieha miał też otrzymać od papieża część 

wspomnianych przez Kolberga relikwii. 

 

Czy ta historia jest prawdziwa? 

Cóż, ile źródeł – tyle wersji. Ale czy to nie jest tylko barwna legenda? 

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest proste. 

Sprawa została po raz pierwszy wspomniana na ufundowanych w 1690 

roku przez Władysława Sapiehę tablicach. Dokładniej opisał ją Jan 

Fryderyk Sapieha w książce Historia przezacnego obrazu 

kodeńskiego z roku 1720. Możliwe jednak – jak sugeruje Jacek Komuda – 

że miał w tym interes, ponieważ przyczynił się do papieskiej koronacji 

obrazu, która miała miejsce w 1723 roku. W każdym razie wciąż są to 

same źródła „rodowe”. 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/wladyslaw-iv-waza-1595-1648/


Kiedy spróbujemy odnaleźć inne potwierdzające to wydarzenie relacje, 

pojawia się problem. Istnieje co prawda kilka wzmianek w źródłach 

polskich, ale część z nich opiera się na informacjach przekazywanych 

przez Sapiehów. Co z innymi źródłami historycznymi – przede wszystkim 

włoskimi? W tych niestety potwierdzenia prawdziwości tej opowieści nie 

znajdziemy. Byłoby dziwne, gdyby po takiej aferze nie pozostał żaden 

ślad. Z drugiej strony – może po prostu akurat te dokumenty się nie 

zachowały? 

 

Jednakże niektórzy historycy kwestionują całą tę sprawę. Sugerują, 

że Sapieha nie tyle ukradł obraz, co po prostu go kupił. Trudno jest to 

bezsprzecznie rozsądzić. Nieświadomy zaś całego szumu wokół siebie 

obraz wisi spokojnie w kościele św. Anny w Kodniu, ciesząc co roku oczy 

miejscowych wiernych i pielgrzymów. 

 

fot.domena publiczna 

Niektórzy historycy kwestionują całą tę sprawę. Sugerują, że Sapieha nie tyle ukradł obraz, 

co po prostu go kupił. Czytaj też - http://odkryj.koden.com.pl/kosciol-sw-anny/ .   https://koden.com.pl/ 

 

http://odkryj.koden.com.pl/kosciol-sw-anny/
https://koden.com.pl/

