ZIEMIA ŚWIĘTA – PIELGRZYMKA:

Palestyna i Izrael, to miejsca, w których rozgrywały się wydarzenia znane z Biblii. Tu pielgrzymują
chrześcijanie, judejczycy i islamiści.To niezwykłe miejsce, z którym związane są postaci Jezusa, Jana
Chrzciciela, Maryi, Piotra, Mojżesza. Pielgrzymka nie może się obejść bez odwiedzenia Ściany Płaczu,
Góry Oliwnej, Wzgórza Świątynnego, Bazyliki Grobu Świętego. Pielgrzymka do Jerozolimy to tylko jeden z
punktów zorganizowanej wycieczki, która na swojej trasie ma także Betlejem (miejsce narodzenia Jezusa),
Jerycho (najstarsze miasto na świecie), Kafarnaum (miasto św. Piotra), Ain Karem (miasto Jana
Chrzciciela), Nazaret (miejsce dorastania Jezusa) oraz Jordan (miejsce chrztu Jezusa). Wycieczka do
Jerozolimy i pozostałych miast Ziemi Świętej często urozmaicana jest przez organizatorów zdrowotną
kąpielą w Morzu Martwym oraz niezapomnianym rejsem po Jeziorze Genezaret.

Samochodem z Rabki- Zdroju; 43 godz. (4010 km):
https://www.google.pl/maps/dir/Rabka+zdr%C3%B3j,+RabkaZdr%C3%B3j/Jerozolima,+Izrael/@41.6164079,17.7094488,5z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47192fa418c05c9f:0x51edde33dc5e1
8ac!2m2!1d21.0296307!2d52.1008228!1m5!1m1!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!2m2!1d35.21371!2d31.768319!3e0?hl=pl

Samolotem Kraków—Tel Awiw, Izrael: Bezpośrednie (1 tygodniowo) 3 godz. 30 min
Cena w obie strony, 10–14 kwi od 730 zł Lufthansa …
https://www.google.com/travel/flights/search?tfs=CBwQAhojagcIARIDS1JLEgoyMDIxLTA0LTEwcgwIAhIIL20vMDQzMF8aI2oMCAISCC9tLzA0MzBfEgoyMDIxLTA0L
TE0cgcIARIDS1JLcAGCAQsI____________AUABSAGYAQE&hl=pl&authuser=0

https://www.google.pl/maps/dir/Krak%C3%B3w+Airport+im.+Jana+Paw%C5%82a+II+(KRK),+Kapitana+Mieczys%C5%82awa+Medweckiego,+Balice/Jerozolima,+I
zrael/@40.5710666,18.4933119,5z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4716592789d2e8d1:0x93efc553923da128!2m2!1d19.7881188!2d50.0769776!1
m5!1m1!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!2m2!1d35.21371!2d31.768319!3e4?hl=pl

Organizacja pielgrzymek:
- https://pielgrzymki.saletyni.pl/
- http://ziemiapana.pl/sample-page/
- http://www.terrasancta.pl/pl/pielgrzymki-do-ziemii-swietej

Ziemia Święta
- Karmelitańska Pielgrzymka
- Śladami Jezusa

https://youtu.be/l9mORLc2skw
https://youtu.be/v5mdybeyLVc

JEZUS:

-

Betlejem – miejsce narodzin Chrystusa:

Podróż do Betlejem. To niewielkie miasteczko rozciąga się zaledwie kilkanaście kilometrów
od Jerozolimy. Aby się do niego dostać, trzeba wsiąść w arabski autobus (inne nie jeżdżą).
Dworzec znajduje się przy Bramie Damasceńskiej - największej spośród tych, które
prowadzą do Starego Miasta. Betlejem znajduje się na terenie Autonomii Palestyńskiej,
którą oddziela od Izraela mur. Każdy musi być skontrolowany, ale autobusów to nie
dotyczy. I oto jesteśmy w Betlejem. Spacerkiem ruszamy do Bazyliki Narodzenia.
W centralnym miejscu znajduje się ołtarz, a u jego podnóży mała wnęka ze srebrną gwiazdą
i zawieszonymi nad nią lampami oliwnymi. Napis na gwieździe: TU Z MARYJI DZIEWICY
NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS.
Informator. Dojazd: wiele linii lotniczych oferuje loty do Tel Awiwu. Jeśli podróżujesz
samodzielnie, nie zdradzaj się na lotnisku ze swoją wyprawą do Betlejem! Możesz nie
dostać wizy (tę na lotnisku otrzymujesz na 90 dni - stempel na kartce lub w paszporcie).
Uwaga! Transport nie działa w szabat, czyli w piątek po południu i przez większą część
soboty. Wtedy pozostają nam muzułmańskie taksówki. Oficjalną walutą Izraela jest Nowy
Szekel Izraelski - ok. 1 zł. Ale przygotuj się - w Izraelu jest drogo.

Reportaż:

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22815702,dzisiaj-w-betlejem-tak-zyje-sie-w-miescie-

narodzin-jezusa-ponad.html

Video: https://youtu.be/rn6X109FE1Y

Audycja: https://www.polskieradio.pl/8/4883/Artykul/1712020,Betlejem-W-ogniu-sporu-palestynskoizraelskiego
Przewodnik :

http://www.masaperlowa.pl/betlejem-przewodnik/#.XT3957iGM30

Betlejem a Biblia:
Video:

http://katarzynapapiernik.pl/ziemiaswieta/betlejem-a-biblia/

https://youtu.be/k8gIGTQKsXI

Betlejem. Boże Narodzenie bez pielgrzymów.
Video: https://youtu.be/DYYaCdA161A
Niezwykly Swiat - Jerozolima i Betlejem.
Video: https://youtu.be/5G4hvsmg_Qk

Betlejem

Pole Pasterzy

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ktzzxu0K-F8

Odnaleziono portret młodego Jezusa Chrystusa. Może mieć nawet 1800 lat.

https://www.tvp.info/39966965/
https://www.tvp.info/39966965/odnaleziono-portret-mlodego-jezusa-chrystusa-moze-miec-nawet-15-tys-lat

Nazaret

Jezioro Galilejskie

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE NA GÓRZE TABOR

„ Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę
wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco
białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im

Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem”. "Rabbi, dobrze, że
tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla
Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”.

Eliasz

Mojżesz

z

Patrząc na kościół widzimy trzy namioty na górze.
We wnętrzu znajdują się przy wejściu kaplice
Mojżesza i Eliasza oraz z przodu grota dla Jezusa i
jest to kolejne nawiązanie do trzech namiotów.

FOTO:
http://avelinatravel
.blogspot.com/201
4/03/bazylikaprzemienieniapanskiego-na.html

WIDOKI

Z

GÓRY

TABOR:

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Dolina Ezdrelońska – tam jest wioska, gdzie
Jezus uzdrowił epileptyka

Góra Gilboa - to tu król Dawid wypowiedział
przekleństwo i dlaczego też Wzgórza Gilboa
przez długie wieki pozostawały niezalesione.

Góra Hermon - 2814 n.p.m. zwykle ośnieżona, w
Górach Antylibanu. Stąd wypływa rzeka Jordan

Naim. Jezus dokonał cudu wskrzeszenia
zmarłego młodzieńca wdowy

https://pl.wikipedia.org/wiki
/G%C3%B3ra_Karmel

Szkaplerz Karmelitański

klasztor
Góra Karmel

kościół „Ojcze nasz” na Górze Oliwnej

ogród Oliwny

KAŻDY NIESIE SWÓJ WŁASNY KRZYŻ

„To jest Jezus, Król
żydowski ”, po hebrajsku , łacinie i
NAPIS :

grecku

J E R O Z O L I M A

SUPER VIDEO Z ZIEMI ŚWIĘTEJ: https://youtu.be/RmVU6Ju7ELA

https://youtu.be/_5ta5kFD7ZA

Miejsce

Ukrzyżowania

Bazylika Bożego Grobu:
https://albumromanski.pl/album/jerozolima-bazylika-grobu-bozego-iv-xii-wiek

Rewelacyjne zdjęcia z Bazyliki Grobu Bożego:
https://wiadomosci.onet.pl/religia/wiara/dowody-na-meke-i-smierc-jezusa-chrystusa/kz16pws

arcosolium

EMAUS: ŁUKASZ I KLEOFAS

W dniu Zmartwychwstania Jezusa do Emaus szli dwaj Jego uczniowie. W czasie drogi przyłączył się do
nich Jezus, który z początku nie został rozpoznany.

Św. Tomasz:

„ Pan mój i Bóg mój ”
Po dotarciu na miejsce, do Emaus, w czasie wspólnego posiłku, Jezus został rozpoznany
przez uczniów, gdy łamał dla nich Chleb, i wówczas zniknął.

NIEBO
O

ZOBACZ KONIECZNIE - Niezwykły film o Izraelu : https://youtu.be/LER7lcnzoDU .
Grób jest pusty. Możesz teraz spotkać Żyjącego wśród nas Chrysusa.
Proponuję, spójrz na Jerozolimę: Zdjęcia Jerozolimy - Miłego oglądania!
Specjaliści z Politechniki Ateńskiej przeprowadzili prace przy kaplicy Grobu Jezusa. Otóż na portalu National
Geographic pojawiły sie pierwsze materiały na temat tego, co zostało odkryte. Klikając TUTAJ możesz
zobaczyć, jak stary kamieniołom przekształcał się w ciągu wieków. Na dole strony znajdziesz też zwiastun
filmu, jaki był zrealizowany przy okazji badań. Przypominam też, że TUTAJ znajdziesz materiały, którymi
można uzupełnić swoją wiedzę: https://jerozolima2013.blogspot.com/

Zapraszam Ciebie, byś zobaczyć Jerozolimę w czasach Jezusa:

https://youtu.be/EHs07DVRzOs

Strona internetowa Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest opracowana tak, aby
umożliwić wierzącym lepsze poznanie Ziemi Świętej. Strona oferuje spojrzenie od środka na
różnorodne aspekty Ziemi Świętej. Podaje również praktyczne informacje oraz użyteczne linki.: http://www.holyland-pilgrimage.org/pl

Ziemia Święta z roku 1936 stron 276: http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/29840/WA51_23008_PTG704-r1936_Ziemia-Swieta.pdf

Filmy religijne: http://swiatlopana.com/category/filmy/

Moje podróże
- kalejdoskop wrażeń z wypraw najnowszych i
dawne wycieczki wspominane przez pryzmat lat

Jordania:

Dzień I - Jordania - czerwona pustynia i różowa

Dzień II - Jordania - góra Nebo z widokiem zielonej Ziemi Obiecanej
Dzień III - Izrael - kwitnące Jerycho i święte miasto trzech religii - Jerozolima>
Dzień IV - Betlejem i Jerozolima - Śladami Jezusa w kipiącej współczesnymi emocjami Palestynie
Dzień V - Izrael - Betania Łazarza i martyrologiczna Masada
Dzień VI - szalonym dżipem i romantycznym wielbłądem po Półwyspie Synajskim

Turcja:

Efez d o m e k M e r y e m a n a , w k t ó r y m
mieszkała Matka Boska.

1995 - Włochy 2006 - Egipt - Synaj, Jordania, Izrael

2008 - Litwa

Podróże po Europie Centralnej i Południowej (1978 - 79)

Efez

R Z Y M – PIELGRZYMKA:
RZYM Zabytki i atrakcje Rzymu – 11 miejsc krok po kroku

Rzym to idealne miejsce na city break!
Wiele ważnych zabytków miasta leży w
niedużych odległościach od siebie, dlatego
warto poruszać się między nimi pieszo....
Watykan: zwiedzanie świętego państwa. Co warto wiedzieć

Planujesz zwiedzanie Watykanu?
Podpowiadamy, co zobaczyć w najmniejszym
państwie świata, w którym bije serce dwóch
tysięcy lat cywilizacji chrześcijańskiej.

https://www.rzym.it/watykan/ http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html

-

WATYKAN

–

ZWIEDZANIE

Bazylika na miejscu pochówku
Piotra, pierwszego Papieża

https://www.google.com/maps/place/Rome,+Metropolitan+City+of+Rome,+Italy/@41.903331,12.452767,1256m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x132f6196
f9928ebb:0xb90f770693656e38!8m2!3d41.9027835!4d12.4963655?hl=en

Fakty w skrócie:

–

MAPA

R Z Y M

Samochodem 5 godz. 49 min
(591 km) przez A4 i S5

Rzym – stolica i największe miasto Włoch, położone w środkowej części kraju nad rzeką Tyber i Morzem Śródziemnym.
Centrum administracyjne ma powierzchnię 1287 km² i liczbę ludności 2 825 661, będąc trzecim co do wielkości miastem
Unii Europejskiej. Miasto Stołeczne Rzym ma 4 331 856 mieszkańców.Wikipedia
Przeglądając stronę:
https://www.google.com/maps/place/Rzym,+W%C5%82ochy/@45.3380969,13.2098406,5.88z/data=!4m5!3m4!1s0x132f6196f9928ebb:0xb90f7706936
56e38!8m2!3d41.9027835!4d12.4963655 zaznaczono, że oglądamy ze strony Parafii:

Samolotem
Z Krakowa. Z przesiadką (1 lub więcej przesiadek)5 godz. 20 min
lub dłużej . KLM LOT Lufthansa Wybierz się w podróż
w dniach 10–13 kwi za 174 zł.

F A T I M A – PIELGRZYMKA:
Historia Objawień:

- 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.
13 maja 1917 roku

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 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 misja 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”.:

PIELGRZYMI PODZIWIAJĄCY CUD SŁOŃCA W 1917 ROKU

https://stacja7.pl/maryja/fatima-najwazniejsze-fragmenty-przeslania-maryi/?gclid=Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_Er9g62XDH-36R4J9ZNa5xw0yX2J_m85a6GSK3qpZ0tfKL9VAiCOUaAntTEALw_wcB

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Portugalii:
PT EN FR IT ES PL DE NABOŻEŃSTWANA ŻYWO
Nabożeństwa w Kaplicy Objawień: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online
Mała Kaplica na Miejscu Objawień w Fatimie na żywo: http://live.worldfatima.com/pl/
Nabożeństwa (od okresu po Wielkanocy do końca października):
08.00 – MSZA ŚW., w j. włoskim (od poniedziałku do piątku). 10.00 – RÓŻANIEC (soboty i niedziele).
12.00 – RÓŻANIEC (od poniedziałku do piątku).
12.30 – MSZA ŚW., (od poniedziałku do soboty).
14.00 – GODZINA WYNAGRODZENIA DLA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.
15.30 – MSZA ŚW., w j. angielskim (od poniedziałku do piątku).
16.00 – RÓŻANIEC (tylko w niedziele).
16.30 – MSZA ŚW., (tylko w niedziele).
17.00 – POZDROWIENIE Matki Bożej (tylko w soboty).
18.30 – RÓŻANIEC
19.15 – MSZA ŚW., w j. hiszpańskim (od poniedziałku do piątku).
21.30 – RÓŻANIEC & PROCESJA Z ZAPALONYMI ŚWIECAMI. (w czwartki, procesja z Najświętszym Sakramentem).
W rocznice pielgrzymek, wieczorne uroczystości w dniu 12-ego oraz poranne uroczystości w dniu 13-ego są transmitowane na żywo
z placu przed Świątynią Fatimską.
W każdą niedzielę, w okresie letnim, Msza św. o godzinie 11.00 jest odprawiana na placu przed Świątynią Fatimską i jest
transmitowana na żywo przez internet.: https://www.fatima.pt/pl

Kaplica Objawień to serce Sanktuarium Fatimskiego.

Kaplica Objawień stoi dokładnie w miejscu, w którym Matka Boska objawiała się
trojgu pastuszkom. Tu wydarzyło się pięć z sześciu objawień Maryi (w maju,
czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku 1917 r.). Powstającą na prośbę Maryi
kaplicę, budowano od 28 kwietnia do 15 czerwca 1919 r. 13 października 1921 r.
odprawiono w niej pierwszą Mszę św. Rankiem 6 marca 1922 r. Kaplica Objawień
została wysadzona przy użyciu dynamitu; odbudowano ją i ponownie
zainaugurowano 13 stycznia 1923 r. Oryginalna kapliczka, choć poddana renowacji
i pewnym modyfikacjom, zachowała swój pierwotny, prosty i ludowy charakter.

Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym:

https://youtu.be/Nll5MWr-bEI

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:

33 godz.
3123 km

przez A-62

33 godz.
3186 km

przez A89

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

LOURDES – PIELGRZYMKA:
Historia Objawień: Był 11 lutego 1858 r. gdy 14-letnia Bernadetta zobaczyła w grocie nieopodal
Lourdes Białą Panią. Podczas 18 objawień Maryja wzywała do modlitwy i pokuty oraz prosiła o
wybudowanie kościoła w miejscu objawień. Rodzina dziewczyny była bardzo biedna. Sześć osób
(rodzice i czworo dzieci) mieszkało w dawnej celi więziennej. Bernadeta nie umiała czytać i pisać,
mówiła tylko miejscowym dialektem. Nauka sprawiała jej trudność. W wieku 14 lat chodziła do szkoły
razem z siedmiolatkami, aby lepiej poznać katechizm. Inaczej nie zostałaby dopuszczona do I
Komunii św. 11 lutego Bernadeta z siostrą i koleżanką poszła zbierać gałęzie na opał. Przy grocie
Massabielskiej zobaczyła unoszącą się nad krzakiem śliczną dziewczynę w białej sukni, która w
prawej dłoni trzymała różaniec. Bernadeta, naśladując ją, uczyniła znak krzyża i zaczęła odmawiać
różaniec. Biała Pani włączała się w modlitwę tylko na „Chwała Ojcu…”, kończące każdą dziesiątkę.
Potem – znikła. Już wieczorem niemal całe miasteczko wiedziało o dziwnym zjawisku. Matka, nie
wierząc Bernadecie, orzekła, że pewnie był to diabeł. „Diabeł nie odmawia różańca” – odpowiedziała
rezolutnie dziewczyna. Na kolejnych spotkaniach z Białą Panią towarzyszyły Bernadecie setki, a
potem tysiące mieszkańców Lourdes. Podpowiadali jej, o co ma pytać „zjawę”. Bernadeta nawiązała
z nią dialog. „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. 18 lutego Biała Pani wypowiedziała znamienne
słowa: „Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, ale w przyszłym„. Trzy dni później wezwała:
„Módlcie się za grzeszników”, a po kolejnych trzech dniach: „Pokutujcie! Pokutujcie! Pokutujcie!”.
Prosiła też, by księża wybudowali przy grocie kaplicę, i aby przychodzono tam w procesji. Miejscowy
proboszcz domagał się jednak cudu, chciał też poznać imię Białej Pani. Odpowiedź padła 25 marca:
„Jestem Niepokalanym Poczęciem”. Wskazała też miejsce, z którego wytrysnęło źródło. Wkrótce
wydarzył się pierwszy cud: mieszkanka Lourdes umoczyła sparaliżowaną rękę w wodzie
wypływającej ze źródła i została uleczona. Osiemnaście spotkań Bernadety z Białą Panią zakończyło
się 16 lipca. Już dwanaście dni później miejscowy biskup powołał komisję, która miała zbadać
sprawę rzekomych objawień Matki Bożej. 18 stycznia 1862 r. w imieniu Kościoła orzekł o ich
autentyczności. Trzy lata później Bernadeta rozpoczęła nowicjat u sióstr posługujących
chorym (Soeurs de la Charité et de l’Instruction Chrétienne de Nevers). W 1866 r. na zawsze
opuściła Lourdes – przeniosła się do domu zgromadzenia w Nevers. – Moja misja w Lourdes jest
skończona – oświadczyła. Rok później złożyła śluby zakonne. Została pomocnicą pielęgniarki w
klasztornej infirmerii. Z pokorą znosiła upokorzenia ze strony innych sióstr, którym nie mieściło się w
głowie, że Matka Boża mogła ukazać się prostej dziewczynie. Zdrowie Bernadety stale się
pogarszało. Ostatnie pół roku spędziła w łóżku, które nazywała „białą kaplicą”. Umarła 16 kwietnia
1879 r. Miała zaledwie 35 lat. Po beatyfikacji w 1925 r., jej nienaruszone ciało umieszczono w
relikwiarzu, w kaplicy klasztoru Saint-Gildard w Nevers, a osiem lat później została kanonizowana.
Od pierwszego uzdrowienia, 1 marca 1858 r., chorzy napływają do Lourdes, spodziewając się
uzdrowienia ciała lub szukając sił do znoszenia cierpienia. Kościół katolicki uznał oficjalnie 70 cudów i
ok. 7 tys. uzdrowień, których nie da się wyjaśnić naukowo. Do Lourdes przybywają nie tylko chorzy.
Od 1873 r. odbywa się francuska pielgrzymka narodowa organizowana z inicjatywy ojców
asumpcjonistów. Od ponad 60 lat do Lourdes przybywa też międzynarodowa pielgrzymka wojskowa.
Polska była w 1991 r. pierwszym krajem z byłego bloku komunistycznego, którego żołnierze
uczestniczyli w pielgrzymce. Na 52 ha w sanktuarium znajdują się 22 miejsca kultu. 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/

Jeden dzień w Sanktuarium w Lourdes: https://youtu.be/18ubdInjqSs
Kamery: https://youtu.be/BbFRgMR8Urk . https://www.youtube.com/watch?v=BbFRgMR8Urk

LOURDES - [HD] - MIEJSCE OBJAWIEŃ I PIELGRZYMEK...: https://youtu.be/kYLD-HhFzVk
Dokument Lourdes objawienia w grocie Massabielskiej:
Objawienia Maryi w Lourdes. Św. Bernadeta:

https://youtu.be/I_0UiudWsAc

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-sanktuariamatki-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.

DOJAZD:
23 godz. 14 min
2233 km

przez A6
Najszybsza trasa

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

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











DOM NAZARET
HISTORIA
DUSZPASTERSTWO
GALERIA
AKTUALNOŚCI
DLA PIELGRZYMÓW
CMENTARZ
KONTAKT

DOJAZD:

2 godz. 3 min
156 km

przez A4



2 godz. 29 min
178 km

przez DK94

2 godz. 35 min
143 km

przez DK28



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/KARDY
NAL-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

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY
http://swanna.com.pl/historia-sanktuarium-gory-sw-anny/
Z Rabki-Zdroju: 2 godz. 30 min (214 km)

Święta Anno uproś wnuka,
Niechaj każdy mo,To co
szuko!

Restauracja Alba, Rynek 4, 47-154 Góra Świętej Anny.
http://restauracjaalba.ennergo.pl/kontakt.html
.

Tel. 509-674-552

Zamów kawałek Torta 12 Apostołów

Święty Mikołaj w Pierśćcu koło Skoczowa
Z Rabki-Zdroju: 2 godz. 4 min (123 km)
https://www.google.pl/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+RabkaZdr%C3%B3j,+Polska/Sanktuarium+%C5%9Aw.Miko%C5%82aja+w+Pier%C5%9B%C4%87cu,+Pier%C5%9Bciec/@49.7929417,19.106929
1,10z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47160a9eb71779dd:0x39aa81d319302a01!2m2!1d19.9500919!2d49.6114692!1m5!1m1
!1s0x4716a7a189751209:0xd8a634db34d9feb0!2m2!1d18.8218486!2d49.8375839!3e0?hl=pl

Sanktuarium:
https://sanktuariapolskie.com.pl/2018/11/23/piers
ci ec-sanktuarium-swietego-mikolaja/

Legenda:
http://mikolajbiskup.blogspot.com/2011/07/l
egenda-o-sw-mikoaju-z-pierscca.html

-

Legenda o św. Mikołaju z Pierśćca
Legendę o św. Mikołaju z Pierśćca Zofia Kossak napisała już w 1938 roku. W druku ukazała się dopiero w 1963 w tomie „Ognisty
wóz”. Ta drobna perełka w przebogatej twórczości wiernej Kościołowi „gadździny literatury śląskiej” nabiera blasku w kontekście
realiów historycznych i trwałości kultu św. Mikołaja w Pierśćcu. Autorka demonstruje swe przywiązanie do Kościoła Katolickiego,
jego tradycji a także związku, jaki powstał pomiędzy nią a ludem Śląska Cieszyńskiego po przybyciu i osiedleniu się tu na stałe. Jej
fascynacja historią, tradycją, przywiązaniem do religii a zarazem ścieranie się katolicyzmu i protestantyzmu - co było zapewne
doświadczeniem nowym dla autorki - staje się inspiracją do napisania legendy. Te cechy nadają „Legendzie o św. Mikołaju z
Pierśćca” charakter trwały i ponadczasowy. Stąd aktualność tego co legendarne, w tym co ciągle przeżywamy na nowo. I tak
legenda przeplata się z rzeczywistością, w której żyjemy, poprzez nierozerwalny kult św. Mikołaja, którego uosabia mała figura
stojąca do dziś w kościele pierścieckim.

Zofia Kossak: „Legenda o świętym Mikołaju z Pierśćca”
/obszerniejsze fragmenty/
Jan Wojnar z Małych Górek przyszedł po sąsiedzku w odwiedziny. Z
kieszeni wydobył od niechcenia czarną książeczkę paszportowego
formatu.
- Na samym dnie skrzyni leżała - objaśnił - Starzyk to pisali. Może kogo
zaciekawi ...
Wojnary, Skrzypki, Płonki - to stare rody góreckie, autochtony doliny rzeki
Brennicy z prawieka. Na ich domach, sprzętach i obyczaju narosła pleśń
swoistej kultury, a w trówałach i olmaryjach można znaleźć nie lada
zabytki. Wśród tych rodów Wojnarowie wyróżniali się zawsze szczerym
bibliofilstwem. Buzowała w nich charakterystyczna dla Śląska
Cieszyńskiego tęsknota intelektualna i miłość książki. Rosła na przekór
usiłowaniom austriackim i ciężkim warunkom chłopskiego bytu.
Czarna książeczka o paszportowym formacie przeznaczona była niegdyś
do użytku c.k. policjanta, c.k. habsburskiej monarchii. Połowę jej
zajmowały dwujęzyczne instrukcje oraz rubryki służbowe, drugą połowę,
wolną od napisów, starzyk - czyli dziad Jana Wojnara, także Jan - zużył
na swoje zapiski. Kaligraficznie notował wszystko, co mu się zdało
godnym uwagi w okresie między rokiem 1835 a 1856. Stary gazda lubił
snadź ład zarówno w życiu, jak w myślach. Nieświadomie dążył do
napisania monografii swojej gminy, dzieląc treść zapisków na odrębne
rozdziały: „Z kroniki góreckiej”, „kiedy się rodzili”, „Kiedy pomarli”, „O
figurach”, „O kościołach”., „O farorzach”...
W rozdziale „O figurach” zamieścił opis dziejów cudownego posągu
świętego Mikołaja z Pierśćca, po dziś dzień powszechną czcią otaczanego:

„...Pasterz jeden wyrzezał tę figurę z lipowego drzewa, kiere wiatr obaliła
na paszunku...” - zaczął swoją narrację Jan Wojnar.
Działo się to w księstwie cieszyńskim, w okolicy, gdzie Wisła wyrwawszy
się górom wpływa na nizinę, z bystrego potoku przeobrażając się w
stateczną rzekę. Niedaleko już stąd było do „żabiego kraju”. Strzeliste
bory, pokrywające zbocza gór beskidzkich, ustępowały miejsca zagajom,
mokrym olszynom, brzeźniakom, w których lubowały sobie szkodne dziki.
Pod wsią Strumień grunt był podmokły, wiosną i jesienią grząski. Kto nie
znał drogi łatwo mógł utonąć w bagnie. Nieraz też takie wypadki bywały.
Między żabim krajem a górami szedł gościniec książęcy, wiodący z
Cieszyna do Bielska, z Bielska do Krakowa. U brodu na Wiśle strzegł tej
drogi zamek skoczowski. Na gościńcu od wiosny do mrozów panował
ruch. Tętniły poczty rycerskie, poselstwa od jednego księcia
piastowskiego do drugiego. Sunęły pomału wozy kupieckie czeskie,
węgierskie, śląskie, dążące do Polski lub wracając z Krakowa, by przez
przełęcz jabłonkowską dostać się na Morawy. Włóczyły się drogą różne
obieżyświaty, waganci, rybałty, kuglarze, żebracy, Cyganie. Tylko
najliczniejszej w kraju ludności wiejskiej nie ujrzałeś na gościńcu. Siedlacy
woleli swoje steczki wydeptane w lesie, nie kwapiąc się do spotkania z
panami. Ten świat inny, tamten inny... Ten niski, pokorny, jak trawa tamten orężny, klejnoty, hardy, niecierpliwy.
Lud ani lubił panów, ani ich nie lubił. Znosił, jak się znosi konieczność
usuwając się im, o ile możności, z drogi. Żyli jedni sobie i drudzy sobie.
Najwięcej obaw wzbudzał kasztelan z Grodźca, czyli jak mówiono z Grojca
- bo sprawował w imieniu księcia pana sądy nad całą dziedziną. Sądy były
bardzo srogie, że weszło w przysłowie „Chodzić do Grojca po mores”.
Dziś nie ma już sądów na zamku grodzieckim, ale przysłowie zostało.
Dobrze musiała się kasztelańska sprawiedliwość wbić ludziom.
Pastuch rzeźbiarz żył trzysta lat wcześniej nim gazda górecki pisał swą
kronikę. Pastucha wołano Mikoła, po ojcu był Wałach. Nazwisko
świadczyło, że pochodził on od pasterzy wołoskich, co dawnymi czasy,
wędrując po szczytach karpackich ze swymi stadami, zaszli aż na Śląsk i
tu pozostali. Mikoła był niezdarzony; jąkała i miał na szyi gulę czyli wole.
Z racji tego wola głowę skrzywił w lewą stronę. Służył był gospodarzom

za sam wikt, jużci - ani obfity, ani przesadnie kraszony. Jedną miał chłop
rozrywkę i jedną zmyślność niezwyczajną: przednio umiał strugać drzewo.
Kozikiem wyrobił jak nikt łyżkę, kopystkę, kłótkę do mieszania jaj, faskę
do sera, osadę do topora. dzięki tej umiejętności odżywiał się nieco lepiej
niż z łaski gminnej, bo gospodynie w zamian za łyżki obdarzały go
chlebem, kawałkiem sera, a nieraz i kęsem szperki.
Surowca na Mikołowe wyroby dostarczała owa lipa, zwalona przed laty.
Choć stara, drzewo miała zdrowe, poddające się woli strugacza. Pomału
Mikoła przerobił wszystkie mniejsze konary, potem grubsze, aż nareszcie
pozostał sam pień, piękny, duży kloc. Pastuch obchodził go wokoło,
dumał i myślał, co z niego uczyni, ale wydumać nie mógł. Najbliższe
Pierśćca kościoły stały w Skoczowie, Górkach i Rudzicy, gdzie zakonnice
miały kamienny klasztorek. Dzwony kościelne było słychać w Pierśćcu,
szczególnie gdy się miało na deszcz. Wtedy Mikoła zrzucał z głowy
kłobuk, odkładał kozik, klękał i bił się mocno w piersi. Jedyna to była
forma modlitwy, jaką znał.
Raz w czasie tego pacierza naszła go ochota wyrzeźbić figurę swojego
patrona. Kiedyś, jeszcze za życia rodziców, Mikoła był z nimi w Cieszynie
w kościele przy zamku. W głównym ołtarzu stał święty Mikołaj jak żywy.
Chłopiec zapamiętał sobie jego strój i postać. Przymknąwszy oczy widział
posąg, jakby go oglądał wczoraj. I takiego samiuteńkiego zapragnął
wyrzeźbić swym starym kozikiem w tym lipowym klocu. Z wielkim trudem
zatoczył pień do pustej szopy stojącej na skraju pastwiska, pchnął pod
stojący tam żłób, mierzwą przysypał i czekał miesięcznych nocy, by
zacząć robotę. Gdy wreszcie miesiąc wzrósł i nocą stawało się tak jasno
jak w dzień, tyle że nie złociście, a srebrnie - Mikoła rozpoczynał pracę. Z
szacunkiem wytaczał świętego na środek szopy i do świtu obdziabywał go
toporkiem. Dopiero gdy dniało, ukrywał swój skarb i szedł po bydło
gromadzkie. Dzień dłużył mu się nieznośnie, nie mógł się doczekać do
wieczora. Odtąd wszystkie jego myśli pochłonęła zamierzona figura,
przestał strugać cokolwiek innego i gospodynie darmo prosiły o nowe
łyżki. Zagniewane przestały dawać mu chleba i szperki. Skoro taki
nieużyty, niech się zadowoli wiktem gminnym!
Cztery lata z okładem trwała Mikołowa praca wokół posągu patrona. Z
każdym rokiem pień lipowy, upodabniał się więcej do postaci ludzkiej.

Aż nadszedł dzień, że Mikoła skończył rzeźbę. Choćby nie wiem jak chciał,
nic do niej dodać nie umiał. Postawił posąg na środku szopy w pełni
miesięcznej poświaty i patrzył nań, patrzył... Nie śmiejąc wtaczać figury
pod żłób zostawił ja na środku stajni, zawarł wrota i poszedł spać.
Zbudziły go ze snu wrzaski. Porwał się na równe nogi, myśląc, że wilki
podchodzą.
- Nicponiu! Próżniaku! Łazęgo! - krzyczy gospodarz i rznie pastucha palicą
przez grzbiet. Śpisz, chacharze a chlew gore! - Gore! Gore! - krzyczą
zewsząd. Ludzie biegną z osękami, widłami. Miesiąc już dawno zaszedł,
ciemna noc, a z szopy na polu jasność bije przez szpary. Gospodarz z
innymi już dopadli, szarpnęli wrota, aż z biegunów powypadały.
Oniemieli, rymnęli na klepisko w dziwie, w przerażeniu. Bo ognia żadnego
nie ma. Żywina leży spokojnie. Krowy żują i stękają; owce krzępią jak to
owce. Pomiędzy nimi stoi ludzka postać z drzewa i z niej taka jasność
idzie.
- Cud! Cud! - wołają, płaczą, w piersi się biją. Od wsi lecą baby, dzieci.
Mikoła klęczy pospołu z innymi. Oczu nie śmie podnieść. Nie mówi
nikomu, że on figurę wyrzeźbił, bo po co? Nie uwierzą - i słusznie. Wszak
nie on tę jasność sprawił.
Teraz gospodarze radzą, gdzie posąg przenieść, cudownie z nieba
zesłany. Ten radzi tak, ten inaczej. Nareszcie przyszli do zgody, żeby
postawić świętego na rozstaju w olszynie.
Był tam pagóreczek, a wokoło bagna. Po ćmaku trudno się było w
plątaninie dróżek rozpoznać i niejeden się tam utopił. Przeklęty, mylny
rozstaj. Niechże go teraz cudowna figura rozświeci.
Na przenosiny zeszło się luda z całej okolicy. Sam dziekan życzył
właścicielowi wsławionej cudem szopy błogosławieństwa Bożego. Stał
święty Mikołaj na spiłowanym równo pniu dębowym i gdy mrok zapadał,
rozświecał się z wolna, błyszcząc jak zorza do świtu. Ludzie, ciągnęli
tłumnie oglądać, zazdrościć i dziwować się.
Tylko pastuchowi Mikole nie wyszła ta sprawa na dobre. Jakby go figura
urzekła - ciągle pod nią siedział i na swojego Patrona patrzył. W robocie
się całkiem zaniedbał, tak że go w końcu przegnano.

Któregoś dnia, a była już tęga zima, znaleziono pastucha nieżywego pod
figurą. Tam też nieopodal go pochowano.
Minęło może sto, może więcej lat. W życiu przysiółka Pierściec nic się nie
zmieniło. Jedni się rodzili inni umierali. Za to w górnym świecie panów, w
świecie możnych i gwałtownych, działy się rzeczy jakich dotąd nie
widziano. Święta wiara, strażniczka człowieka od narodzin aż do śmierci,
odmieniła się, a raczej odeszła. Na jej miejsce przyszła nowa wiara.
Sprowadziła wiele nieszczęść, wojny okrutne, zabójstwa i grabieże.
O tych zmianach Jan Wojnar tak pisał w swojej kronice:
Przyszły kacerze od Lutra i książę im przał...
Jakoż by nie przał, skoro długów miał co niemiara, a pierwszą korzyścią z
nowej wiary było zagarnięcie majątków kościelnych. W Pierśćcu lżej
przeszła zawierucha niż gdzie indziej, bo kościoła w przysiółku nie było.
Nowowiercy nie mieli co burzyć i palić, jak burzyli w Górkach Wielkich,
Lipowcu, czy Skoczowie. Ale Świątek siejący nocami poświatę nie był w
smak nowo nawróconym. Polali kiedyś słup smołą, podpalili i nie odeszli,
aż dębowy pień zagorzał. Alić następnej nocy blask znów niesie się po
gaju. Świątek po dawnemu stoi, nawet nieszczerniały. Tyle, że nie na
słupie stoi, a prosto na darni, pod nawisłymi brzozowymi gałązkami.
Rozeźlili się przeciwnicy Świętego, wrzucili cichcem figurę na wóz i
powieźli do Rudzicy. Tam jeszcze owe mniszki siedziały, bo od
krakowskiej prowincji były zależne. Przed furtą klasztorną zrzucono
świątka. Już go tu papieżnickie służki upilnują.
Pierśczanie obaczywszy stratę płaczą, wyciągają ręce. Rozumieją, że
święty Mikołaj już nigdy do nich nie wróci. Toć milej mu będzie stać na
wirydarzyku klasztornym niż na bagnistym rozstaju. Lecz wieczór
nadszedł, noc zaszła, a światłości nie ma. Zawiedzione siostrzyczki idą
patrzeć, skąd ta niełaska? Dlaczego? Oho - świętego Mikołaja ani śladu
na kamiennym cokole. Znikł.
A tego samego wieczoru Pierśczanie z niewypowiedzianą uciechą
zobaczyli go u siebie. Wolał swoją dziedzinę niźli honory klasztorne. Stał

po dawnemu u rozstajnych dróg, głowę na bok kłonił i świecił. Jego
wrogowie zapalili się straszną nienawiścią. Porąbali by figurę co rychlej,
lecz bali się działać bez zezwolenia księcia. Książę zaś był spokojny
człowiek z rodu Piastów, dobrych szafarzy i rządców. Dość mu było, że
się długów pozbył dzięki reformacji. A świątek nic mu nie wadził i ruszać
go zabronił. Dopiero po jego śmierci, gdy na tron wszedł jego syn,
bardziej podatny na wpływy doradców, zaczęto przedkładać, że hańbą i
wstydem jest tolerowanie podobnego zabobonu. Najgorzej przeciw
świątkowi nastawali dwaj możni panowie: Marklowski z Górek Wielkich i
Pięćlat z Ogrodzonej. Póty gnali, aż książę przystał dla świętego spokoju.
Dopieroż sądny dzień w Pierśćcu, dopieroż lament, płacz, krzyki,
zawodzenia, kiedy pan Pięćlat, o którym mówiono, że nie boi się Boga ni
diabła, przyjechał jawnie z wozem i pocztem halabardników zabierać
świętą figurę. Chciał on zamknąć figurę w Grodzieckich lochach, ale
kasztelan się nie zgodził mówiąc, iż są one dla żywych, a nie dla
drewnianej kłody. Zawiedziony Piećlat pojechał do Świętoszówki, by w
głęboki parów porośnięty głogiem, leszczyną, kaliną Świętego zrzucić.
Pan Pięćlat poczuł się zadowolony, będzie tam leżał aż spróchnieje.
Pierśćieccy ludzie wracali spod Grojca spłakani i mówili między sobą: Jak
im będzie się teraz żyć bez opiekuna. Aż nagle idący przodem jęli
krzyczeć wniebogłosy, nie z trwogi ale z radości. Pomiędzy liśćmi
zamajaczyło im światło. Podbiegli pędem, oczom nie wierzący: Święty stał
na swoim miejscu. Snuła się z niego jasność jak zawsze. Wrócił!
Niedługo trwała uciecha. Wściekli wrogowie jęli pytać księcia by zgodził
się porąbać figurę. Książę się wahał ale przekonywany przez Pięćlata,
milczeniem zgadza się.
Piećlat załadował z żołnierzami figurę i pojechali daleko, aż tam gdzie
Soła wpada do Wisły. Myśli Pięćlat: Popłynie teraz daleko, daleko. Przed
wrzuceniem go w odmęt, kazał go porąbać. Rąbią żołdaki stare lipowe
drzewo. Nagle odskoczą, opuszczą toporzyska ze strachem: z odrąbanych
ramion, nóg - krew płynie niby z żywego człowieka.
- Ciskaj w wodę! Krzyknął rycerz gniewnie.
Pan Piećlat stał na brzegu, rad, że skończył wreszcie z tą sprawą.

„Zgiń, przepadnij! - myśli - darmo krwawisz! Nie wrócisz tu nigdy,
katolicki zabobonie, śmieszna wiaro, co uczłowieczasz Boga, a ubóstwiasz
i równasz z nim byle stworzenie! Wiaro dobra dla kobiet i dzieci,
spragnionych cudów i bajek! Obrzydła, przesądna maro!”.
Woda zabrała pień. Spłynęła krew. Drobne fale pluszczą o brzeg. Pan z
Ogrodzonej stał i patrzył na rzekę. Za długo stał - zmierzch przechwycił
ich w drodze.
Zastanowił się pan, czy nie lepiej przenocować w Bielsku, bo do
Ogrodzonej jeszcze kawał drogi, lecz że noc zapowiadała się pogodna,
ruszył wprost do domu.
Jadą, jadą - rycerz przodem, konni za nim, a z tyłu kołacze wóz. Dojechali
do wsi Strumień, kiedy ogarnęła ich mgła. Nie wiedzieć, skąd się wzięła wszak zachód był jasny. Spłynęła z gór czy wstała z mokradeł? Ćma, że
własnej ręki nie widać.
- Który tam ma łuczywo, niech zaświeci - woła pan - bo zdaje mi się, że
zeszliśmy z drogi!
Lecz łuczywa nie ma. Cały pęczek smolaków miał w zanadrzu Jónek
Sikora, ale wpadły do wody, gdy świętego Mikołaja strącali z brzegu do
rzeki. Suchego chrustu też nie znajdziesz. Od tej mgły wszystko nasiąkło
wilgocią.
Już wiedzą, że zabłądzili. Już ledwo konie z bagna wyrwali, bo się po
brzuchy zapadły. Zawracają, obierając inną dróżkę. Ta ich na pewno do
celu dowiedzie. I znów chlupot bajora pod kopytami, konie chrapią
przerażone. Obrócili się parę razy, stracili ze wszystkim kierunek. Mgła
gęstnieje, mrok ciemnieje; tylko patrzeć, kiedy wilki zwęszą zagubiony
poczet.
I pan Pięćlat czuje pierwszy raz w życiu, że włosy mu stają na głowie z
niepojętej trwogi. Zda mu się, że błądzi tak od wieku i błądzić będzie
przez wieczność, że ciemność już nie ustąpi, a z nią nie ustąpi lęk.
- Wasza Miłość! Światło! - woła za nim jezdny

Szczęsna nowina! Z tą wieścią siła wraca w truchlejące członki. Przed
światłem pierzcha trwoga. Oświetlone okno chaty, ognisko lub piec
smolarski. Ktokolwiek zatlił ten ogień, niech będzie błogosławiony!
Konie jakby ożyły, przedzierają się raźno wskroś lasu. Zbawcze światło
płonie coraz bliżej, szerzej. Zabłąkani dojeżdżają pod pagórek na
rozstaju, skąd rozchodzą się dróżki i ścieżki. Na pagórku stoi stary święty
świątek. Pomniejszony, bo bez nóg, uszczuplony, bo bez ramion - głowę
na bok przechylił i świeci.
Wrzasnął okropnie, bodnął zmęczonego konia ostrogami i nie oparł się aż
w domu. Zawarł drzwi komnaty i nie gadał do nikogo. Potem uradzili z
księciem: niby o niczym nie wiedzieć, drogą na Pierściec nie jeździć i
innym jeździć zabronić.
Tak też uczyniono. Święty Mikołaj stał już odtąd nie ruszany.
Skoro ucichły niepokoje, wzniecone przyjęciem nowej wiary, zbudowano
w Pierśćcu na pagórku kościół. Świątek stał nie na murawie, a wysoko na
ołtarzu. ramiona mu dorobiono; nóg nie, bo po co? Wszak nigdzie stąd
nie odejdzie. Ludziom boleśnie było patrzeć na skaleczoną figurę, więc
przyodziano świątka w aksamitną kapę. Liczne pielgrzymki schodziły się
na to miejsce i przychodzą po dziś dzień.
„... a to - kończy Jan Wojnar, autor kroniki - prawili mi mój starzyk w
roku 1831. Tylko kiedy się ten dziw dział, nie prawili, bo sami nie
wiedzieli. A że ja mam też już cmentarne kwiatki na głowie, więc wam
przed śmiercią chciałem opowiedzieć..”
Odkąd Świętego obudowano murami - przestał świecić, czemu się nikt nie
dziwi. Pan Bóg hojny, ale nie rozrzutny - nie lubi zbytku dla zbytku. Przed
świętym Mikołajem palą się świece, teraz jeszcze i lampki elektryczne - to
na co miałby sam świecić. Gdyby przyszła znów zła pora, że Śląsk zalegną
ciemności, począłby świecić na nowo, bo moc Boża nie wietrzeje.
Górki Wielki 1938
http://mikolajbiskup.blogspot.com/2011/07/legenda-o-sw-mikoaju-z-pierscca.html

https://youtu.be/eHi-r-dcG6I

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

1 godz. 17 min
62,8 km

przez DK28 i DW946

1 godz. 36 min
89,8 km

przez S7

Ogrody Goczałkowice-Zdrój, ul. św. Anny 4 - http://www.kapias.pl/pl/ogrody/534/ogrody-do-zwiedzania-1 ,
Znajdziemy tu aleję lipową, labirynt, ogród angielski, wiejski i romantyczny, wrzosowiska, staw z altaną i zaułek
śródziemnomorski. Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw "Zaczarowany ogród".
Mapa dojazdu: 100 km - https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+RabkaZdr%C3%B3j,+Polska/Kapias.+Gospodarstwo+szk%C3%B3%C5%82karskie.,+Zimowa+124,+43-230+Gocza%C5%82kowiceZdr%C3%B3j,+Polska/@49.9095697,18.9006727,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47160a9ebc031fcb:0x58442701207f1d44!2m2!1d19.9504697!2
d49.6108406!1m5!1m1!1s0x4716a4d4f09603e3:0xb769d4349fff563a!2m2!1d18.950842!2d49.9463079?hl=pl

MAPA DOJAZDU

Posłuchaj : http://ptaki.info/?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQivL_yGbRTG29rOyoVsaBQsWY_RTNUscKINR1EpwwkiRiMvvm5ZiHtcaAuo-EALw_wcB ,
głosy ptaków: https://www.glosy-ptakow.pl/

W pobliżu Śląska RESTAURACJA: http://kogutikurka.pl/, ul. Uzdrowiskowa 71, Goczałkowice Zdrój.

Tutaj możesz kupić bilet na Kasprowy Wierch
na wybrany dzień i godzinę: pkl.pl
Bilety dostępne są też w biletomatach PKL na terenie
Zakopanego: https://www.sklep.pkl.pl/grupyproduktow/index,4,tourpassy.html

Kolej linowa Czantoria – 4-osobowy wyciąg krzesełkowy firmy Doppelmayr
Garaventa Group o długości 1 640 m, przewyższeniu 462 m i przepustowości 1 800 osób na
godzinę. Górna stacja kolei linowej znajduje się na wysokości 851 m n.p.m. Czas wjazdu – 8
minut. Łatwiejsze i komfortowe wsiadanie i wysiadanie wynikające z nowoczesnego
rozwiązania technicznego, które powoduje, że kanapy w obrębie peronu zwalniają
automatycznie swój bieg. Ceny biletu: http://www.czantoria.net/cennik/ Do zobaczenia:
Sokolarnia. Wieża widokowa na Wielkiej Czantorii

Legendy: https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/588-mlynarz-imielin.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/573-powstanie-opola.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/568-trzech-faunach.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/557-bazyliszek-w-koronie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/82-studnia-trzech-braci.html
FILMY: https://youtu.be/kPLYGrcp_AM?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6
Msza: https://youtu.be/AYovSA9coxo?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6

Takŏ jes nasza ślónskŏ mŏwa: https://youtu.be/zxU4f59EYEg godom: https://youtu.be/FDHSCebAsvc
"Być Ślązakiem brzmi dumnie..." - Adam Giza, Łukasz Głąb: https://youtu.be/cUcP10BjZSc
Pieśni Ludowe ze Śląska Chór Uniwersytetu Ekonomicznego i Orkiestra KWK Knurów: https://youtu.be/lIAVTDVL8kU
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - Karolinka: https://youtu.be/67OXwHf_EU8
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - Szła dzieweczka: https://youtu.be/dBl-ibBbvmo
Jawor - piosenka ludowa ze Śląska, folk: https://youtu.be/uH5hnRBKvn0
Poczkaj, powiem mamie - Piosenka ludowa ze Śląska (Polish folk): https://youtu.be/e86f8wB5HCo
Biesiada Śląska (1999) - IV Gala Piosenki Biesiadnej: https://youtu.be/i5PFRpzw-eo
„Pieśń o Małym Rycerzu”- śpiewa zespół Śląsk: https://youtu.be/6jw8ymhUyfA

Stanisław Moniuszko HALKA: https://youtu.be/YoHjQHBi4U8
Stanisław Moniuszko - "Straszny Dwór": https://youtu.be/xHbaNh2Cpkw

BAZYLIKA ŚWIĘTEGO KRZYŻA W CARAVACA DE LA
CRUZ
(BASÍLICA DE LA VERA CRUZ) - HTTPS://NAVTUR.PL/PLACE/SHOW/3115,BAZYLIKA-SWIETEGO-KRZYZA-W-CARAVACA-DE-LA-CRUZ

Caravaca de la Cruz to miasto w południowo-wschodniej Hiszpanii, położone na południowowschodnich krańcach parku naturalnego Las Fuentes del Marqués, około 65 km w kierunku
północno-zachodnim od miasta Murcja. Jest to jedno z pięciu świętych miast katolickich (obok
Rzymu, Jerozolimy, Santiago de Compostela i Santo Toribio de Liébana), którym dekretami
papieskimi przyznano przywilej wieczystego odpustu. Tym co przyciąga tysiące wiernych oraz
turystów do miasta jest usytuowana w samym jego sercu na malowniczym wzgórzu Bazylika
Świętego Krzyża (Basílica de la Vera Cruz). Ta okazała renesansowo-barokowa świątynia
wzniesiona została w na przełomie XVII i XVIII wieku na terenie starego arabskiego pałacu
(alkazar), którego historia budowy sięga końca X stulecia. Wewnątrz kościoła w bocznej kaplicy
znajduje się słynny relikwiarz Cruz de Caravaca (przypominający swoim wyglądem krzyż
patriarchalny) zawierający fragmenty (drzagi) krzyża, na którym skonał Jezus Chrystus. O
Caravaca zrobiło się głośno w 1232 roku, kiedy to ówcześnie panujący mauretański władca był
świadkiem cudu. Poprosił on więzionego przez nich księdza o to, by pokazał jak wygląda
chrześcijańska msza. Ten nie mógł tego zrobić bez krzyża i wtedy z pomocą przyszli aniołowie z
relikwiarzem. Od tego czasu miejsce to stało się celem licznych pielgrzymek. W rzeczywistości
relikwie zdobył w pierwszej połowie XIII wieku Ferdynand III Święty toczący wówczas walkę z
Maurami. Zdobyty krzyż Templariusze przywieźli do Caravaca de la Cruz, a potem znalazł się on w
posiadaniu Zakonu Rycerskiego św. Jakuba. Odwiedzając Caravaca de la Cruz warto także
zobaczyć pozostałości średniowiecznej arabskiej twierdzy, wzniesiony w XVI wieku renesansowy
kościół św. Salwatora (Iglesia de El Salvador), wybudowane w miejscu dawnego kościoła La
Soledad muzeum archeologiczne oraz kościół św. Józefa (Iglesia de San José).
FIESTAS DE LA SANTÍSIMA Y VERA CRUZ
Każdego roku od 1 do 5 maja w Caravaca de la Cruz organizowany jest cykl świąt zwany Fiestas
de la Santísima y Vera Cruz. Wtedy to pielgrzymi z całego świata zjeżdżają się do miasta aby
uczcić kolejną rocznicę objawienia się krzyża świętego w dawnej twierdzy króla Maurów, AbuZayda. W czasie obchodów organizowane są także inscenizacje przedstawiające walki pomiędzy
Maurami a Chrześcijanami (Los Moros y Cristianos), a także wyścigi konne (Los Caballos del Vino).
Czytaj też: https://www.spain.info/pl/kalendarz/swieto-ku-czci-krzyza-swietego/ . https://hispanico.pl/caravaca-de-la-cruz/ .

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://www.youtube.com/watch?v=OlYp9z057YQ&t=14s . 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.
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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.
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Pielgrzymi + © fot. Beata Zajączkowska

Stara kaplica objawień po remoncie + © fot. Beata Zajączkowska

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/

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

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.

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-bozejnieobjawiona-ale-chciana-przez-maryje/

Siedem mieczy boleści Matki Bożej. Czemu aż tyle?

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.

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

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

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/

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).
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
na przykład Jonasz?
Jonasz,
Kaplicama
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/

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.

Wambierzyce Mapa Atrakcji

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, 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.

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.

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
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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

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

Reportaż: Jezusie, ulituj się nad nami!
https://youtu.be/XZHrr8rMS8g

Kaplica czaszek
https://youtu.be/OB20CIP6_sY . https://youtu.be/eEVb_SbtV58

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

Wambierzyce'2019 (4K/UHD)
https://youtu.be/Z7pYPxXvjD8

Wielkie Sanktuaria Polski. Wambierzyce
https://youtu.be/9lk_tHoBm-w

Wambierzyce. Krótka wycieczka #15
https://youtu.be/6lxg7JlkeO0

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

WAMBIERZYCE 2019 - RUCHOMA SZOPKA
LONGINUSA WITTIGA
https://youtu.be/dv4rbDx1F3w

Ruchoma Szopka w Wambierzycach
https://youtu.be/BZg5AA9XmPU

Wambierzyce: Bazylika robi wrażenie
https://youtu.be/k6tMCs6jut0 . https://youtu.be/_4v9JEY9kv0

Wambierzyce 1937
https://youtu.be/yZeVuXX_WBs

Czy warto zobaczyć? Sanktuarium Matki Bożej
Wambierzyce oraz Góra Kalwaria. ŚLĄSKA
JEROZOLIMA
https://youtu.be/hvkM23fqsUk

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

Petra. Starożytne skalne miasto Nabatejczyków i
największa atrakcja Jordanii.

https://youtu.be/C6pLeyFfufs . https://www.zlotaproporcja.pl/2019/12/03/petra-jordania-atrakcje/

Petra, wykute w skale starożytne miasto, stolica królestwa Nabatejczyków i zarazem największa atrakcja Jordanii.

To starożytne miasto kryje o wiele więcej niesamowitych budowli wyrzeźbionych w
litej skale, a także wspaniałe krajobrazy i niepowtarzalne kadry. Cały czas
zadajemy sobie pytanie, jak oni to zbudowali ponad dwa tysiące lat temu?

Jest godzina 7.30, kiedy mijamy bramki w Wadi Musa i wchodzimy na szlak
prowadzący do Petry. Wchodzimy do słynnego wąwozu Bab As-Sik, który powstał
podczas trzęsienia ziemi wiele wieków temu. Z tej skalnej szczeliny Nabatejczycy
uczynili niezwykle efektowne wejście do swojej stolicy. Wąwóz jest nie tylko
niezwykle malowniczy, ale także zapewniał ochronę przed nieproszonymi gośćmi. Po
pierwsze był jedyną drogą do miasta, po drugie, stojąc u jego progu, ciężko się
domyślić, że jest czymś więcej niż jednym z dziesiątek skalnych wąwozów.
Nie znając położenia Petry, niemal niemożliwe było jej odnalezienie. Johann Ludwig
Burckhardt, uznawany za odkrywcę Petry dla świata zachodu, musiał uciec się do
podstępu, aby ujrzeć owianą legendami stolicę Nabatejczyków. Latami doskonalił
znajomość lokalnego dialektu i przenikał do świata arabskiego przybierając
tożsamość mauretańskiego kupca Ibrahima ibn Abbdullaha.
Po latach starań udało mu się przekonać lokalnego Beduina, aby wskazał mu drogę
do ruin miasta, o którego wspaniałościach z zachwytem opowiadali miejscowi.
Ile czasu przeznaczyć na zwiedzanie Petry? Hotel zarezerwujesz tutaj: Peace Way Hotel.
https://www.zlotaproporcja.pl/2019/03/24/jordania-samochodem-plan-podrozy/

Naszym zdaniem dwa dni to optymalny czas na zwiedzanie Petry. Przez dwa dni
spokojnie zwiedzisz najważniejsze szlaki i zabytki. Petra to kilometry w nogach.

Sam Główny Szlak to 4 kilometry w jedną stronę. Przejście jego w obu kierunkach
zajmuje średnio 4 godz. Szlak do klasztoru to kolejne kilometry i godziny.
Do tego dochodzą punkty widokowe przy Skarbcu i Klasztorze czy też Grobowce.
Zobaczyliśmy też dwie zupełnie inne Petry, bowiem każdego dnia mieliśmy zupełnie
inną pogodę. Petra w słońcu i pochmurną pogodę wygląda zaskakująco inaczej.

Miasto nawiedziła powódź. Ewakuowano 1700 osób
https://tvn24.pl/tvnmeteo/swiat/petra-jordania-ewakuacja-na-znanym-stanowisku-archeologicznym-6554061

Powodzie na obszarach, które wydają się być zupełnie wyschnięte,
zdarzają się rzadko, ale zawsze mają gwałtowny przebieg. Ich przyczyną
są obfite deszcze spadające na obszary górzyste, które powodują szybkie
wezbranie okresowych rzek i ich wylewanie.
Wyschnięte koryta rzeczne bardzo szybko wypełniają się deszczówką,
która przemieszcza się z zawrotną prędkością, porywając wszystko co
znajdzie się na jej drodze. Zjawisko to nazywane jest powodzią
błyskawiczną i w jej wyniku na całym świecie corocznie giną tysiące ludzi.

Kamienny Las to cud natury, dzięki któremu podróżujący w to miejsce
botanicy, miłośnicy lemurów, fotograficy i wszyscy pragnący przeżyć
niezwykłą przygodę, mają ku temu niespotykane nigdzie indziej warunki.
Dodatkowo historia Madagaskaru i plemienne wierzenia nadają temu
miejscu niepowtarzalny klimat. https://podroze.onet.pl/ciekawe/tsingy-de-bemaraha-kamiennylas-na-madagaskarze-ciekawostki-legendyzwiedzanie/ztn33pd?utm_source=podroze.onet.pl_viasg_podroze&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automat
ic&srcc=undefined&utm_v=2

Symbolem Madagaskaru jest Lemur, który
przypomina z wyglądu skrzyżowanego kota z
wiewiórką i psem. Najmniejszy waży 3 g, a
największy ma 90 cm długości.

https://www.onet.pl/turystyka/dalekowswiatpl/zapomniany-bohaterdzieki-niemu-morskie-oko-jest-polskie/0gsmz4w,30bc1058

Jeśli przyjrzymy się historii, to Morskie Oko i okoliczne ziemie były terenami spornymi pomiędzy Polską a Węgrami już
od połowy XVI w. Kiedyś ziemie, które nikogo nie interesowały, wraz ze wzrostem osadnictwa po obu stronach,
zaczęły wymagać doprecyzowania przebiegu granicy. Pierwszym zarzewiem sporu było wysunięcie roszczeń przez
Olbrachta Łaskiego do części polskiego starostwa nowotarskiego między rzekami Białką i Leśnicą. Ostatecznie, gdyby
nie działanie jednego człowieka, wielkiego Polaka, o którym dziś już niewielu pamięta, Tatry, które znamy z
naturalnego piękna, szlaków turystycznych i miejsca, dokąd rokrocznie wybierają się miliony Polaków, albo w dużej
części nie znajdowałyby się na terenach Polski, albo byłyby całkowicie ogołocone z lasów i kamieni. Człowiekiem,
który jest odpowiedzialny za to, że Tatry dziś wyglądają tak, jak wyglądają, jest hrabia Władysław Zamoyski.

Zapomniany bohater. To dzięki Niemu ten staw, jak i większość Tatr polskich znajduje się w Polsce.
Władysław Zamoyski, choć urodzony Paryżu, był w 100% Polakiem. Jego ojcem był generał armii tureckiej, pułkownik
wojsk polskich w powstaniu listopadowym, Władysław Zamoyski. Matką była polska działaczka społeczna, Jadwiga
Zamoyska. Ukończył naukę w Lycée Imperial Charlemagne, ale nie dostał się na wymarzone studia — École
polytechnique. Jego matka, osoba o niebywałej inteligencji, zatroszczyła się jednak o poprawną edukację syna,
nauczając go matematyki, greki, historii, języka polskiego i geografii. Władysław w 1875 roku wstąpił do armii
francuskiej, w której służbę ukończył ze stopniem podporucznika.

W 1879 roku wyjechał do Australii wraz z komisją francuską na Wystawę Powszechną w Sydney. Podczas podróży
odwiedził znaczną część tego ogromnego kraju, spotykał się z Polonią i uczonymi, a dodatkowo prowadził prace
badawcze i naukowe.
Przełomowym momentem w jego życiu było przejęcie w 1881 roku ziem kórnickich,
które otrzymał od swojego wuja, Jana Działyńskiego. Tak naprawdę Władysław otrzymał te ziemie rok wcześniej,
ale decyzja jego wuja wzbudzała wiele kontrowersji, a sam spadkobierca podporządkował się
decyzji Jana Działyńskiego dopiero rok po otworzeniu testamentu.
Hrabia Zamoyski, przebywając w Wielkopolsce, zajął się pracami społecznymi. Wykupywał ziemie zagrożone
przejęciem przez Niemcy oraz wspieraniem założonej przez matkę Szkoły Domowej Pracy Kobiet. Niestety, wraz z
wprowadzeniem tzw. rugów pruskich, czyli masowym wysiedlaniem Polaków i Żydów, był zmuszony opuścić
Wielkopolskę. Tułał się, przebywając głównie w Paryżu, Spiszu i Galicji.
Osoby znające społeczne zaangażowanie Zamoyskiego zaczęły go zachęcać do wzięcia udziału w licytacji ziem
zakopiańskich, które w tamtych czasach były zaniedbane i niszczone przez poprzednich właścicieli, głównie
węgierskich Homolacsów, będących właścicielami wielu usytuowanych na Podhalu kopalń.
Hrabia spektakularnie wygrał licytację, przebijając o jeden cent ofertę przedsiębiorcy, Józefa Goldfingera, który tak
naprawdę chciał wykupić te tereny jedynie po to, by dosłownie ogołocić zakopiańskie lasy z drzew i kamieni, a
następnie przetworzyć na papier i tłuczeń. Ryzyko było wielkie, bowiem w tamtym czasie tereny, które dziś znamy
jako zakopiański kurort i uzdrowisko, były mocno podniszczone i ogołocone z otaczających je lasów.
Od tamtego czasu Zamoyski mocno wpłynął na losy dzisiejszego Podhala. Zajął się zalesieniem terenów, zbudował
kolej, elektrownię, szkoły i wodociągi. Ale to nie wszystko, co hrabia zrobił dla regionu oraz Polski.
Po zakupie ziem zakopiańskich narósł spór o przebieg granicy i tereny, na których znajduje się Morskie Oko. W latach
1890-1901 Christian Hohenlohe rozpoczął serię napadów na ziemie galicyjskie i doprowadził do wkroczenia
węgierskiej żandarmerii na te tereny, ciągle próbując przejąć sporne ziemie i doprowadzić do ich eksploatacji –
głównie wyrębu lasu i wykorzystaniu hal jako pastwisk.
Z pomocą węgierskiej żandarmerii wysadzał i niszczył ścieżki turystyczne i mosty pozwalające Polakom dostać się do
Morskiego Oka.
W 1901 roku władze austriackie i węgierskie powołały w Graz komisję, która miała ostatecznie rozstrzygnąć spór.
Strona galicyjska chciała utrzymania dotychczasowego przebiegu granic, Węgrzy żądali wytyczenia granicy z Rysów
przez Czarny Staw, Morskie Oko aż do połączenia z Białą Wodą. Komisja rozstrzygnęła spór całkowicie na korzyść
Galicji w 1902 roku.
Po przegranej sprawie Hohenlohe 5 lat później wytoczył sprawę sądową przeciw Zamoyskiemu, chcąc udowodnić
swoje prawa do spornego regionu, przegrał jednak we wszystkich instancjach.
Gdyby nie działalność Zamoyskiego, najprawdopodobniej Zakopane dziś nie byłoby kurortem, a jedynie zapomnianą
wioską w terenie wyeksploatowanym do gołej ziemi, a Morskie Oko z symbolu polskich Tatr zmieniłoby się w nieznany
staw, leżący gdzieś w górach, za granicą.
To jednak nie wszystko, co Zamoyski zrobił dla Polski. Nigdy nie założył rodziny, a w testamencie wszystkie swoje
dobra wielkopolskie przekazał na cele społeczne i narodowe. Dobra zakopiańskie wraz z Morskim Okiem przekazał w
1924 roku narodowi polskiemu. Zamoyski napisał:

"Majątku, jaki mi Bóg w ręce oddał, nigdym nie uważał za własność moją, lecz za własność Polski,
w czasowem mojem posiadaniu; własność, z której mi uronić niczego nie wolno, która Ojczyźnie
jedynie, a nie mnie ma służyć. Na potrzeby moje osobiste nigdym z Kórnika centa nie wziął. Na
zbytki żadne, nigdym sobie nie pozwalał. Odmawiałem sobie wszystkiego, co mi się nie wydawało
wprost niezbędnem. Ale gdzie sądziłem, że sprawa tego wymaga, wysiłków nie szczędziłem. Jedno
miałem pragnienie gorące, by wysiłki były skuteczne, a pomoc dana zmarnowaną nie została. Nie
chodzi tu o mnie, boć mnie niewiele potrzeba, ale o krzywdę wyrządzoną sprawie publicznej,
której służy i służyć ma wszystko, czem rozporządzam".
Zmarł 3 października 1924 roku w Kórniku. W 1933 roku został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Ignacego
Mościckiego Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.
Zarządcą dóbr Zamoyskiego, zarówno kórnickich, jak i zakopiańskich, został Wincenty Szymborski,
działacz społeczny, współtwórca Rzeczpospolitej Zakopiańskiej.

