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

JEZUS: יְה ֹוׁשּו ַע

-

Betlejem – miejsce narodzin Chrystusa:

Podróż do Betlejem. To niewielkie miasteczko rozciąga się zaledwie kilkanaście kilometrów
od Jerozolimy. Aby się do niego dostad, trzeba wsiąśd w arabski autobus (inne nie jeżdżą).
Dworzec znajduje się przy Bramie Damasceoskiej - największej spośród tych, które
prowadzą do Starego Miasta. Betlejem znajduje się na terenie Autonomii Palestyoskiej,
którą oddziela od Izraela mur. Każdy musi byd 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
dostad 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 częśd
soboty. Wtedy pozostają nam muzułmaoskie 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: http://katarzynapapiernik.pl/ziemiaswieta/betlejem-a-biblia/
Video: 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

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

Odnaleziono portret młodego Jezusa Chrystusa. Może mied 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 PAOSKIE 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 wybielid 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 Ezdrelooska – tam jest wioska, gdzie
Jezus uzdrowił epileptyka

Góra Gilboa - to tu król Dawid wypowiedział
przekleostwo 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 młodzieoca wdowy

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

Szkaplerz Karmelitaoski

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 spotkad Żyjącego wśród nas Chrysusa.
Proponuję, spójrz na Jerozolimę: Zdjęcia Jerozolimy - Miłego oglądania!
Specjaliści z Politechniki Ateoskiej przeprowadzili prace przy kaplicy Grobu Jezusa. Otóż na portalu National
Geographic pojawiły sie pierwsze materiały na temat tego, co zostało odkryte. Klikając TUTAJ możesz
zobaczyd, jak stary kamieniołom przekształcał się w ciągu wieków. Na dole strony znajdziesz też zwiastun
filmu, jaki był zrealizowany przy okazji badao. Przypominam też, że TUTAJ znajdziesz materiały, którymi
można uzupełnid swoją wiedzę: https://jerozolima2013.blogspot.com/

Zapraszam Ciebie, byś zobaczyd 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/

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 Objawieo:

- gdy toczyła się pierwsza
wojna światowa, rządy w Portugalii
sprawował antykościelny reżim, a w Rosji
zaczynała szaled rewolucja - na obrzeżach
miasteczka Fatima, Matka Boża zaczęła się
ukazywad trojgu wiejskim dzieciom nie
umiejącym jeszcze czytad. 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 rodzeostwa Marto. Pochodzili z
Aljustrel, której mieszkaocy 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 SŁOOCA NA ZAKOOCZENIE OBJAWIEO 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 SŁOOCA 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 NABOŻEOSTWANA ŻYWO
Nabożeostwa w Kaplicy Objawieo: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online
Mała Kaplica na Miejscu Objawieo w Fatimie na żywo: http://live.worldfatima.com/pl/
Nabożeostwa (od okresu po Wielkanocy do kooca 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. hiszpaoskim (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 Objawieo to serce Sanktuarium Fatimskiego.

Kaplica Objawieo stoi dokładnie w miejscu, w którym Matka Boska objawiała się
trojgu pastuszkom. Tu wydarzyło się pięd z sześciu objawieo 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 Objawieo
została wysadzona przy użyciu dynamitu; odbudowano ją i ponownie
zainaugurowano 13 stycznia 1923 r. Oryginalna kapliczka, chod 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 słooca. 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: 17 maja 2017 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!

Święty Mikołaj w Pierśdcu 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://www.naszaarka.pl/2003/rozdzial.php?numer=12&rozdzial=9

-

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 kupid bilet na Kasprowy Wierch
na wybrany dzieo 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
"Byd 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 Taoca "Śląsk" - Karolinka: https://youtu.be/67OXwHf_EU8
Zespół Pieśni i Taoca "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
„Pieśo 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

