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Matko Zbawiciela, módl się za nami. 
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Loreto 
Niewielkie miasteczko i gmina w środkowych Włoszech w regionie 
Marche nad Adriatykiem – Loreto, zajmuje szczególne miejsce na 
religijnej i pielgrzymkowej mapie tego kraju. Jest największym i 
najważniejszym włoskim sanktuarium maryjnym, odwiedzanym 
rocznie przez ok. 4 mln osób z całego świata. Główną jego relikwią jest 
Święty Dom, zwany też Domkiem Matki Bożej, gdyż – według prastarej 
tradycji – pod koniec XIII wieku aniołowie przenieśli go z Nazaretu do 
tego miejsca. 
Jest to kamienny budynek o 
wymiarach 8,5 m x 3,8 m x 
4,1 m, z drzwiami po stronie 
północnej i parą drzwi od 
strony południowej oraz 
oknem po zachodniej. Na 
zewnątrz ściany pokrywają 
marmurowe płaskorzeźby, 
przedstawiające sceny z 
życia Maryi, nawiązujące nie tylko do Ewangelii, ale także do apokryfów 
oraz wizerunki proroków starotestamentalnych. Wewnątrz budynku 
znajduje się właściwy Domek i rzeźba przedstawiającą tzw. Madonnę z 
Loreto. Piękna, średniowieczna tradycja głosi, że jest to część domu z 
Nazaretu, w którym Maryja urodziła się a następnie poczęła i wychowała 
Pana Jezusa. Po jego Wniebowstąpieniu dom stał się kościołem. Gdy w 
VIII wieku ziemie te zajęli muzułmanie, początkowo obiekt był 
niezagrożony. Sytuacja pogorszyła się w XII i XIII w., po wyprawach 
krzyżowych, a zwłaszcza po ostatecznym wyparciu chrześcijan z tych 
obszarów. Powstało wówczas duże i realne niebezpieczeństwo 
zniszczenia bądź co najmniej zbezczeszczenia tego miejsca przez 
panujących tam wówczas Mameluków egipskich, toteż aby do tego nie 
dopuścić, na początku maja 1291 aniołowie w sposób cudowny przenieśli 
Domek Maryi do Italii. Pierwsze „lądowanie” nastąpiło 10 maja tegoż 
roku w Trsacie (dzisiejsza Chorwacja, dzielnica Rijeki; po włosku  

https://ekai.pl/search/Maryja/
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Tersatto). Ale tamtejsi mieszkańcy, wśród których było wielu złodziejów 
i rzezimieszków, nie docenili wagi i znaczenia Domku, toteż aniołowie po 
3 latach i 7 miesiącach jeszcze raz podjęli się zadania transportu, 
przenosząc go na drugi brzeg Adriatyku i umieszczając bezcenną relikwię 
w okolicach dzisiejszej Ankony. Dziś wznosi się tam kościół Matki Bożej 
Wyzwolicielki z Posatory. Stamtąd po dalszych 9 miesiącach wysłannicy 
nieba przenieśli dawne mieszkanie Maryi w pobliże Porto Recanati, gdzie 
znajdował się lasek, należący do miejscowej szlachcianki o imieniu 
Loreta. Później pątnicy mówili, że idą do „Madonny Lorety” i od tego ma 
się wywodzić dzisiejsza nazwa tego miejsca. Późniejsze podanie głosiło 
jeszcze, że w zagajniku pani Lorety dwaj pasterze ujrzeli jaskrawe światło 
z nieba, za którym pojawił się Domek Maryi. W rzeczywistości całą 
operację transportową sfinansowała i przeprowadziła włoska kupiecka 
rodzina de Angeli, prawdopodobnie przy udziale templariuszy, drogą 
morską przez Bałkany i 10 grudnia 1294 cenna relikwia dotarła na swoje 
dzisiejsze miejsce. W 1468 na polecenie ówczesnego biskupa Recanati – 
Nicolò dall’Aste, rozpoczęto budowę wielkiej świątyni, w której wnętrzu 
znalazłby schronienie Święty Domek Maryi i aby móc przyjmować coraz 
większe tłumy pielgrzymów, przybywających do tego miejsca. Ponieważ 
biskup zmarł już w rok później, jego dzieło nakazał kontynuować papież 

https://ekai.pl/search/pielgrzym%C3%B3w/
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Paweł II (1464-71), który w 1464, gdy jeszcze jako kardynał nawiedził 
Domek, został cudownie uzdrowiony za sprawą Maryi. W 1587, wraz z 
wykończeniem fasady, budowa ostatecznie dobiegła końca, ale różne 
prace wykończeniowe trwały jeszcze prawie pół wieku. W latach 1750-
54 wzniesiono bogato zdobioną dzwonnicę. W świątyni są liczne piękne 
malowidła, mozaiki, freski i rzeźby. Wielkie straty sanktuarium poniosło 
po wkroczeniu w lutym 1797 do Loreto wojsk napoleońskich, które 
zniszczyły i rozkradły część cennych zabytków. Doceniając znaczenie tej 
niezwykłej relikwii papieże od początku otaczali ją szczególną uwagą. W 
1507 sanktuarium zostało podporządkowane bezpośrednio Stolicy 
Apostolskiej i do 1698 miało ono swego kardynała-protektora 
(opiekuna). W tymże roku jego zadania przejęła specjalnie utworzona w 
tym celu Kongregacja Loretańska, kierowana przez kardynała sekretarza 
stanu, którego na miejscu reprezentował prałat-gubernator. Wszystkie  
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te szczególne przywileje sanktuarium w Loreto potwierdzali późniejsi 
rządcy Włoch w XIX w., a nawet okupacyjnej wojska francuskie (1797-
98).  Po zjednoczeniu Włoch w 1870 Święty Domek cieszył się nadal 
specjalną opieką prawną. Po podpisaniu konkordatu między Rzymem  
a Stolicą Apostolską w 1929 powołano specjalną komisję mieszaną w celu 
praktycznego wykonania art. 27 tego dokumentu, poświęconego właśnie 
sanktuarium w Loreto. Powstała wówczas Administratura Papieskiej 
Bazyliki Świętego Domu, której przewodniczył administrator mianowany 
bezpośrednio przez Ojca Świętego, reprezentowany na miejscu przez 
wikariusza w randze biskupa. 24 marca 1920 Benedykt XV ogłosił 
Madonnę z Loreto patronką lotników. Zapoczątkowało to wizyty 
czołowych polityków włoskich do tego miejsca, m.in. 28 czerwca 1922 
sanktuarium odwiedził książę Hubert (Umberto), a 24 października 1936 
– dyktator Benito Mussolini. Św. Paweł VI ogłosił 24 czerwca 1965 
konstytucję apostolską “Lauretanae Almae Domus”, znoszącą 
Administraturę i powołującą na jej miejsce Papieską Delegaturę ds. 
Sanktuarium Świętego Domu w Loreto. Papież utworzył ponadto 
Prałaturę Świętego Domu, obejmującą kanonicznie cały obszar gminy 
Loreto oraz nadał bazylice loretańskiej rangę katedry, którą zarządza 
delegat papieski. Współpracują z nim dwaj wikariusze – jeden dla 
delegatury i drugi dla prałatury. W przeszłości delegatami papieskimi w 
Loreto byli sekretarze dwóch kolejnych papieży: Jana XXIII – kard. Loris 
Capovilla i Pawła VI – abp Pasquale Macchi. Warto jeszcze dodać, że 
zarówno samo Loreto, jak i Święty Domek mają pewne akcenty polskie. 
W kaplicy Najświętszego Serca w bazylice znajduje się przedstawienie 
Bitwy Warszawskiej namalowane przez Arturo Gattiego. A 18 lipca 1944 
r. 2. Korpus Polski, dowodzony przez gen. Władysława Andersa, wyzwolił 
Ankonę, jeden z kluczowych portów położonych na wybrzeżu Adriatyku i 
sąsiednie Loreto. Była to, nawiasem mówiąc, jedyna operacja 
przeprowadzona samodzielnie przez żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych u 
boku aliantów zachodnich podczas kampanii włoskiej. 2. Korpus Polski 
walczył w latach 1944-45 na froncie włoskim przez 367 dni. Zginęło 2197 
naszych żołnierzy, a 8376 zostało rannych. Loreto, a przede wszystkim 
znajdujący się tam Święty Domek, dały początek podobnym sanktuariom 

https://ekai.pl/search/Loreto/
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w różnych krajach i miastach, m.in. w Pradze, Santa Fe (Nowy Meksyk, 
USA), także w Polsce, gdzie nazywa się je domkami loretańskimi (np. 
Loretto nad Bugiem). 
 

Krótkie medytacje 

 IV Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 
          3 maja 2020 r. 

Pan jest moim pasterzem, 
niczego mi nie braknie, pozwala mi 

leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 

odpocząć, orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 
Chociażbym przechodził 

przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska 

pasterska są moją pociechą.   
Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6 

„Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są 

złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem 

bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie 

i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby 

kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały 

życie i miały je w obfitości”. J 10,1–10 

Brama zbawienia … 
Dziś słowo Boże pokazuje nam, co to znaczy doświadczyć 

paschalnego przejścia. Uczniowie, którzy tak bardzo byli zgorszeni 
wydarzeniami męki i śmierci Jezusa, teraz głoszą odważnie, że właśnie 
tego Chrystusa, którego ukrzyżowano, Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem. 
Innymi słowy, głoszą, że w Chrystusie ukrzyżowanym rozpoznali Syna 
Bożego, który ofiarował się za grzechy świata. Może i ja noszę w sobie 
zgorszenie krzyżem cierpienia, samotności, nietrafionych decyzji, lęku, 
nieakceptacji czy krzywdy. Być może przychodzę dziś do kościoła  
z przekonaniem, że nic nie rozumiem ze swojego życia, że nie pojmuję, 



 

St
ro

n
a7

 

dlaczego doszło w nim do pewnych wydarzeń. To właśnie teraz Pan chce 
posłać swojego Ducha Świętego, aby przekonywał mnie, że Chrystus Pan 
może przeprowadzić mnie przez wszystko, bo jest Dobrym Pasterzem, 
który życie swoje oddaje za owce, by te mogły znaleźć życie w Nim. Jezus 
mówi dziś o sobie, że jest bramą. W bramę trzeba wejść, by – 
przechodząc przez nią – dojść do celu. Jeśli dziś doświadczam zła, 
ciemności, strachu, niezrozumienia, to wybawienia mogę doświadczyć  
w Chrystusie, w relacji z Tym, dla którego nie ma sytuacji bez wyjścia. 
Relację z Nim tworzy Duch Święty, którego otrzymuje każdy, kto o Niego 
wytrwale prosi. Oremus 

V Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 
     10 maja 2020 r. 

 „Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, 
drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie 

zoistanie zawiedziony” 1 P 2,4-9 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Niech się nie trwoży serce wasze. 

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.  

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 

Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przygotować 

wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję 

wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę 
was do siebie, abyście i wy byli tam, 

gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja 

idę”. (…) Ja jestem drogą i prawdą, 

 i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze 
Mnie.  J 14,1-12 

Droga…. 
Pan Jezus stawia w Ewangelii niezwykle ważne pytanie, na które, 

zdaje się, rzadko sobie odpowiadamy: „Wierzycie w Boga?”. Brzmi to 
może dla nas jak pytanie retoryczne. Skoro tutaj jestem, to znaczy, że w 
Niego wierzę. Czy rzeczywiście tak jest? Czy fakt, że modlę się, chodzę do 
kościoła, jest odpowiedzią na pytanie postawione przez Jezusa w 
Ewangelii? Kiedy ostatnio zadałeś sobie pytanie o swoją wiarę w Boga?  
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Być może to, co uważasz za twoją wiarę, jest raczej tradycją, 
światopoglądem, przynależnością do pewnej kultury czy systemu  
wartości? Dzisiejsze czytania ukazują wiarę jako słuchanie słowa Bożego, 
opieranie swojego życia na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. Czy 
przychodzę dziś na Mszę świętą, aby słuchać, co Bóg chce powiedzieć, do 
czego mnie zaprasza? Czy przychodzę, aby oprzeć swoje życie na Nim, to 
znaczy Jego uczynić punktem odniesienia dla wszystkiego, co robię? 
Wiara jest biletem wstępu do mieszkania, które przygotował dla nas 
Chrystus. To wiara, której punktem wyjścia jest uznanie, że Bóg jest 
drogą, po której mam kroczyć, że to On jest prawdą o dobru i złu, że to 
On jest życiem, które jedynie jest udane, bo jest wieczne. „Kto wierzy  
w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony” – zacytował dziś św. Piotr 
słowa Pisma. Rozwiązaniem problemów mojego życia nie jest to, że one 
przestaną istnieć, ale to, czy uwierzę, że Bóg stanowi ich jedyne 
rozwiązanie. Może widzisz, że takiej wiary w sobie nie masz. Jesteś zatem 
w najlepszym miejscu, by ją otrzymać. Oremus 

VI Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 
17 maja 2020 r. 
Chrystus bowiem również raz 

umarł za grzechy, sprawiedliwy 
za niesprawiedliwych, aby was do 

Boga przyprowadzić; zabity 
wprawdzie na ciele, ale powołany 

do życia Duchem. 
 1 P 3,15–18 

„Jeżeli Mnie miłujecie, 
będziecie zachowywać 

moje przykazania. (…) 
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto 

zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a 
również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”. J 14,15–21 

Miłować Jezusa… 
W Liście św. Piotra usłyszeliśmy, aby uznać w swoim sercu Chrystusa 

za Świętego. Co więcej, być gotowym do uzasadnienia nadziei, która jest 
z Nim związana. Można postawić pytanie: dlaczego takie ważne jest, by 
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uznać Chrystusa za Świętego, i jaka płynie z tego nadzieja? Jako ludzie 
ochrzczeni, jesteśmy zaproszeni do bycia świętymi. Na ogół bycie 
świętym kojarzy nam się z byciem dobrym i szlachetnym człowiekiem, 
mającym niezwykłą wrażliwość na sprawy Boże i bliźniego. I tak staramy 
się realizować wezwanie do świętości w swoim życiu. Czy to się udaje? 
Św. Piotr daje dziś bardzo ważną podpowiedź. Moja świętość bierze swój 
początek z uznania, że to Chrystus jest święty. W połączeniu ze słowami 
Jezusa z Ewangelii świętość oznacza zjednoczenie ze Świętym, którym 
jest Chrystus Pan. Świętość nie polega na samodoskonaleniu się, lecz na 
trwaniu w Panu, bo jedynie w zjednoczeniu z Nim mogę miłować Boga, 
siebie, drugiego człowieka. Jak można zjednoczyć się Bogiem? Dokonuje 
tego Duch Święty. A Ducha otrzymuje ten, kto Go pragnie i o Niego woła. 
Dopiero w Jego mocy w pełni kocha Boga i dokonuje czynów miłości. 
Oremus 

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 
     24 maja 2020 r. 

Bóg wskrzesił Jezusa  
z martwych i posadził po swojej prawicy na 

wyżynach niebieskich, ponad wszelką 
Zwierzchnością  

i Władzą, i Mocą, i Panowaniem,  
i ponad wszelkim innym imieniem 

wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w 
przyszłym.  

 I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego 
samego ustanowił nade wszystko Głową dla 

Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią 
Tego, który napełnia wszystko wszelkimi 

sposobami. Ef 1, 17-23   

Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi  

jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc  

i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (…) A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». Mt 28,16-20  

Droga, Prawda i Życie.  
W Liście św. Pawła do Efezjan słyszmy dziś o światłych oczach serca, 

byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, do której zostaliśmy wezwani. Dla 
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wielu jest to być może zbyt abstrakcyjny, niewiele im mówiący obraz: 
serce, które ma oczy nie po to, by widzieć, a wiedzieć. Trudnością  
w odczytaniu tego obrazu jest na pewno to, że serce to nie tylko mięsień. 
Widzimy w nim siedlisko uczuć, emocji, wszystkiego, co związane  
z miłością, zakochaniem. Dla Pawła serce to miejsce podejmowania 
decyzji, dokonywania wyboru. Aby dobrze dokonać wyboru, trzeba 
bardziej wiedzieć, niż tylko widzieć, poznać, niż tylko oglądać, choć wielu 
zatrzymuje się tylko na tym, co pociągnęło ich wizualnie i wzbudziło 
emocje. Na tej podstawie próbują podejmować kluczowe decyzje, które 
z biegiem czasu okazują się nietrafione. Apostołowie wpatrują się  
w niebo, gdy mężowie w białych szatach zadają im pytanie, czemu to 
robią, jednocześnie przekazując im przesłanie, że Chrystus wzięty do 
nieba przyjdzie tak samo, jak widzą Go wstępującego. Bo nie chodzi o to, 
by tylko patrzeć, ale o to, by patrząc, wiedzieć, że finał mojego życia to 
Chrystus Pan, który otworzył dla nas niebo. A wszystko inne to droga do 
tego, by poznać, że nic nie jest tyle warte, ile nadzieja Pełni, którą mogę 
otrzymać w relacji ze zmartwychwstałym Panem. Oremus 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 
               31 maja 2020 r. 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień 
Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 

razem na tym samym miejscu. Nagle dał się 
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom,  
w którym przebywali. Ukazały się im też 
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,  

i na każdym z nich spoczął jeden.  
 I wszyscy zostali napełnieni Duchem 

Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić. Dz 2, 1-4 

Wieczorem owego pierwszego 
dnia tygodnia, tam gdzie 

przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed 

Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój 

wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 
zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 

«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».  
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Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».  J 20,19-23 

Dar Jezusa  
Pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego jest pokój – owoc 

przebaczenia grzechów. O tym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Skąd 
pomysł na taki właśnie fragment w uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego? Przebaczenie grzechów dokonało się w śmierci i zmartwych - 
wstaniu Chrystusa, ale żeby uczniowie w to uwierzyli i przyjęli tę prawdę, 
potrzebowali jeszcze 50 dni po tych wydarzeniach, by Duch Święty, 
którego otrzymali, uobecnił w nich tajemnicę, jaka dokonała się na 
krzyżu. Abym mógł zrozumieć siebie i przyjąć swoje życie wraz z całą 
historią, oraz bym mógł przetrwać chwile słabości, zwątpienia, chęci 
ucieczki, potrzebuję dziś Ducha Świętego! Jezus tchnął na uczniów  
i powiedział. To może szczegół, ale jakże ważny. Pan Jezus w ten sposób 
nawiązuje do samego początku stworzenia. Bóg, stworzywszy człowieka, 
tchnął w niego tchnienie życia – czytamy w Księdze Rodzaju. Chrystus 
zmartwychwstały tchnie to samo tchnienie życia w apostołów, dokonując 
nowego stworzenia. Tym nowym dziełem stworzenia jest przebaczenie, 
miłosierdzie wobec grzesznika. Choćbym nie wiem jak bardzo był 
przekonany o tym, że moje życie jest przegrane, bo mi nie wyszło, albo 
coś mnie przerosło lub zraniło, to dzisiejsza uroczystość jest 
zwiastowaniem nadziei. Nowy początek, nowe stworzenie, mimo że 
zewnętrznie nic się nie zmieniło! Uczniowie wciąż pozostali tymi samymi 
ludźmi, lecz odkryli, że wszystko, co się wydarzyło w ich życiu, miało 
doprowadzić do doświadczenia przebaczenia, które stworzyło ich na 
nowo. Nie zmieniło, a przywróciło do życia. Oremus 
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Duch Święty – kim jest? 
Zastanówmy się! Co wiemy o Duchu Świętym, którego wspomina - 

my czyniąc znak krzyża, modląc się wezwaniem: Chwała Ojcu…” czy 
wyznając wiarę podczas Mszy św.?  Źródłem poznania Trzeciej Osoby 
Bożej jest nauczanie Jezusa. W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus 
czterokrotnie zapowiedział przyjście Ducha Świętego a Jego słowa 
zanotował w ewangelii św. Jan, apostoł. Pan Jezus szczególnie podkreśla 
funkcję i z nią związaną misję, którą ma spełnić Duch Święty w Kościele  
i w życiu osobistym wszystkich wyznawców. W pierwszej zapowiedzi 
Duch Święty występuje jako opiekun i asystent, gdyż będzie obecny  
w naszym życiu na zawsze i będzie czuwał przy nas otaczając szczególna 
troską: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z 
wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, 
ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was 
przebywa i w was będzie.”  J 14,16-17 
W drugiej zapowiedzi Duch Święty 
jest nauczycielem ewangelii: „ 
A Pocieszyciel, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam 
powiedziałem.” J 14,26  
 W trzeciej zapowiedzi Jezus 
przedstawia Ducha Świętego jako świadka, który uzdolni nas swą łaską 
do dawania świadectwa słowem i życiem, o tym, czego dokonał Zbawiciel: 

„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, 
który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.  Ale wy też świadczycie, bo 
jesteście ze Mną od początku. J 15,26-27 

W czwartej zapowiedzi Jezus przedstawia nam Ducha Świętego jako 
sędziego, który otworzy nasze sumienia na gorzką prawdę o złych 
czynach: „On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu (…) 
O grzechu - bo nie wierzą we Mnie;” W tej samej zapowiedzi Duch 
Święty  jest także  obrońcą, gdyż będzie nas wspierał w walce z potęgą 
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zła  i adwokatem, gdyż będzie orędował za 
nami u Boga Ojca: „przekona świat (…) o 
sprawiedliwości  i o sądzie. (…) o 
sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już 
Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo 
władca tego świata został osądzony. J 16, 7-
11. Kontynuując nauczanie, Jezus 
przedstawia  Ducha Świętego  jako strażnika 
i przewodnika prawdy:  „Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy.  Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy”.  
W ostatnich słowach Pan Jezus  ukazuje Go 
jako proroka: „I oznajmi wam rzeczy 
przyszłe.”J 16,13-14. Nauczanie Jezusa 
prezentuje misję, którą Duch Święty ma 
wypełnić w dziejach Kościoła Chrystusowego 
aż do skończenia świata. Oznacza to, że Duch 

Święty będzie kontynuował dzieło zbawienia Jezusa, otoczy opieką i 
troską wszystkich wyznawców Jezusa, da poczucie bezpieczeństwa 
nawet w chwilach prześladowań, będzie umacniał wiarę wyznawców 
Jezusa, będzie wspierał w dążeniu do prawdy, będzie czuwał nad 
głoszeniem prawdy Ewangelii w sposób nieomylny, da mądrość i moc w 
głoszeniu nauczania Jezusa, uzdolni do wyznawania wiary słowem i 
czynem. Te i wiele innych czynności dokonuje  Duch Święty w życiu 
Kościoła. Potrzeba z naszej strony przyjąć Pocieszyciela i mieć otwarte 
serce na Jego działanie. Współpraca z Trzecią Osobą Bożą pomoże stać 
się dojrzałym w wierze i odpowiedzialnym za własne i innych zbawienie. 
By tak się stało w naszym życiu, z naszej strony powinniśmy stale 
otwierać serce dla Jezusa i przyjmować Go w sakramentach, wiernie 
trwać na modlitwie, rozważać Ewangelię Jezusa i wcielać ją w życie, 
korzystać z darów Ducha Świętego, być człowiekiem prawego sumienia i 
zawsze czynić dobro. Taka droga wiary umożliwi nam jak najlepsze 
zrealizowanie działania Ducha Świętego w codziennym życiu wydając 

http://www.paraklet.pl/component/content/article/1-latest-news/243-niedziela-23-maja-2010-r-.html
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owoce wiary, nadziei i miłości. Niech tak się stanie w imię Ojca i Syna i 
Ducha Świętego.  Ks. Wacław                                            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intencje mszalne na miesiąc maj 2020 

 

01.05.2020 
Piątek 

7.00 † Stanisław Sadlik (P) 

18.00 † Ernestyna Mydlarz (P) 

02.05.2020 

Sobota 

Uroczystość NMP Królowej Polski 

7.00 † Jan Wójcik (P) 

9.00 W int. Ojczyzny od Apostolatu Maryjnego 

11.00 
1. † Zbigniew Matachowski 1 r. śm. 
2. Za Parafian 

03.05.2020 

I Niedziela 

IV Niedziela Wielkanocna 

7.00 
W int. Strażaków i ich rodzin o Boże błog.  
i opiekę św. Floriana  

9.00 
1. † Edward i Helena Nycz z córką Jadwigą 
2. † Maria Żmuda (P) 

11.00 

1. W int Dzieci klas III, które przygotowują się do 
uroczystości I Komunii świętej. 
2. W int. młodzieży z klasy VIII i szkół 
ponadpodstawowych, którzy przygotowują się do 
przyjęcia Bierzmowania.  

17.00 † Józefa Wróbel (P) 

04.05.2020 
Poniedziałek 

18.00 
1. † Monika i Józef Zaręba 
2. † Czesław Kubik z rodzicami i rodzeństwem 
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05.05.2020 
Wtorek 

18.00 
1. † Stanisław Waligóra (P) 
2. † Stanisław Sadlik (P) I 

06.05.2020 
Środa 

18.00 
1. † Jan Dyrduła (P) 
2. † Władysława i Wiktor Szczepańczyk z synami 
i zięciem 

07.05.2020 
Czwartek 

18.00 
1. † Zbigniew Stuglik w 1 r. śm. 
2. † Zdzisław Łyszczek (P) 

08.05.2020 
Piątek 

18.00 
1. † Stefan i Stanisława Oczko 
2. † Stanisław Handzlik  

09.05.2020 
Sobota 

18.00 
1. † Czesław Caputa (P) 
2. W int. Karoliny z ok. Roczku 

10.05.2020 

Niedziela 

V Niedziela Wielkanocna 

7.00 
† Katarzyna Mleczko z mężem Franciszkiem  

i dziećmi 

9.00 
1. † Helena Stanclik (P) 
2. † Za zmarłych Strażaków z naszych rodzin  

11.00 

1. † Dominik Handzlik  
2. W int. Zofii Plewniak z ok. 90 r. Urodzin o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej dla jubilatki 
3. Za Parafian 

17.00 † Józef Nycz w 20 r. śm. 

11.05.2020 
Poniedziałek 

18.00 
1. † Marek Koźbiał (P) 
2. † Franciszek Wadoń (P) 

12.05.2020 
Wtorek 

18.00 
1. † Stanisław Trzcionka z rodzicami i bratem 
2. † Gertruda Gwóźdź z mężem Hubertem 

Środa  
13.05.2020 

18.00 
1. † Helena i Jan Majka z synem 
2. W int. II Róży Kobiet Marii Kaleka i ich rodzin 
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

14.05.2020 
Czwartek 

18.00 
1. O Boże błog. dla Członkiń i rodzin z VII Róży 
Kobiet  
2. † Maria Żmuda (P) 

15.05.2020 
Piątek 

18.00 
1. † Piotr Frydrych z babcią Zofią 
2. †Renata Stawowczyk  

16.05.2020 
Sobota 

18.00 

1. W int. Ojczyzny i Ojca św. od Róży Rodziców 

Marii Dusik   
2. † Józefa i Włodzimierz Drożdż z synem 
Marianem  

17.05.2020 

Niedziela 

VI Niedziela Wielkanocna 

7.00 † Stanisława Babicka w 13 r. sm. 

9.00 
1. W int. Barbary z ok. 60 r. Urodzin o Boże błog. 
i opiekę Matki Bożej dla jubilatki 
2. † Piotr Mydlarz w 1 r. śm. 
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11.00 

1. † Franciszek Jędrzejko w 14 r. śm. 
2. O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Macieja  

z ok. 46 r. Urodzin 
3. Za Parafian 

17.00 
† Stanisław i Maria Majda z córkami i synem 
Leszkiem 

18.05.2020 
Poniedziałek 

18.00 
1. † Wanda i Emil Góra 
2. † Władysław Bies z żoną Ludwiką 

19.05.2020 
Wtorek 

18.00 
1. † Stanisław Kusak w 28 r. śm. z żoną Rozalią   
2. † Gustaw Paranycz w 4 r. śm. od II Róży 
Włodzimierza Drożdża 

Środa  
20.05.2020 

18.00 
1. † Józefa Wróbel (P) 
2. † Mirosław Olszowy (P) 

21.05.2020 
Czwartek 

18.00 
1. † Tadeusz Stanclik (P) 
2. † Maria Żmuda (P) 

22.05.2020 
Piątek 

18.00 
1. † Stanisław wrona z rodzicami  
2. O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla XI Róży 
Kobiet Marii Kozieł   

23.05.2020 
Sobota 

18.00 
1. † Jan Dyrduła (P)  
2. † Janusz Kózka (P) 

24.05.2020 

Niedziela 

Wniebowstąpienie Pańskie 

7.00 † Janusz Kózka (P) 

9.00 

1. † Kazimierz Piznal w 20 r. śm. 

2. † Władysław Dobrociński z żoną i synem 
Józefem 

11.00 

1. W int. Eweliny i Krzysztofa z ok. 3 r. Ślubu  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
2. † Stanisław Kuśtrowski w 12 r. śm. z Karoliną 
i Ludwikiem Podolec 
3. Za Parafian 

17.00 † Roman i Maria Jeżewscy z synem Januszem 

25.05.2020 
Poniedziałek 

18.00 
1. † Anna Karkoszka (P) 
2. † Wiesław Wanio (P) 

Wtorek 
26.05.2020 

18.00 
1. W intencji wszystkich Matek naszej Parafii 
2. W int. Anny z ok. Urodzin o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej na dalsze lata życia 

Środa  
27.05.2020 

18.00 
1. † Stanisław Waligóra (P) 
2. W int. rodzin Członkiń Apostolatu Maryjnego 

28.05.2020 
Czwartek 

18.00 
1. † Czesław Caputa 
2. † Zofia Pałosz (P) 

29.05.2020 
Piątek 

18.00 
1. † Emilia i Stanisław Jędrzejko  
2. † Stanisław Sadlik (P) II 
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30.05.2020 
Sobota 

18.00 
1. † Helena i Eryk Jędrzejko w 8 r. śm. 
2. † Maria Żmuda (P) 

31.05.2020 
Niedziela 

Zesłanie Ducha Świętego 

7.00 † Ludwik Kuczenski w 10 r. śm. 

9.00 
1. † Aniela Handzlik  
2. † Władysław i Antonina Trojak z rodzicami, 
dziećmi i wnuczką 

11.00 
1. † Wiesława Jędrzejko w 3 r. śm. (ona) 
2. † Antoni Mikołajczyk z żoną Franciszką 
3. Za Parafian 

17.00 † Mirosław Olszowy (P) 
 

    

   Mały  

       Apostoł                                                 
 

Drogie Dzieci!   
Rozpoczynamy miesiąc maj 
poświęcony czci Najświętszej Maryi 
Panny. Pragniemy szczególnie oddać 
Bogu chwałę przez wierne 
uczestnictwo w nabożeństwach majowych. Będziemy wzywali 
orędownictwa Matki Bożej, aby nieustannie otaczała nas swoją opieką. 
Zapraszam wszystkie dzieci oraz młodzież naszej Parafii do uczestnictwa 
w nabożeństwach majowych w 
naszej świątyni lub przez transmisję 
internetową. Pamiętajmy szczególnie 
o Dniu Mamy, 26 maja. To jedyny taki 
dzień w roku, w którym nasze mamy 
przezywają swoje wyjątkowe święto.  
Otoczmy nasze mamy modlitwą i 
miłością. We wtorek, 26 maja o godz. 
18.00 odprawimy Msze św. w int. wszystkich Matek o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.  
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Codziennie  
         o godz. 17.45,                       
  a w niedziele  
         o godz. 11.45. 
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Krzyżówka dla Dzieci 05/2020 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 04/2020 jest hasło:  

„Kto żyje w strachu 

nie będzie nigdy 

wolny.”. 

Nagrodę wylosowała  
Anna wiśniewska   
Rozwiązanie krzyżówki 
nr 05/2020 proszę 

nadsyłać do 20 maja b.r. na adres 
mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub 
proszę przynieść do zakrystii. Dla 
wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.: 
 „Święty Jan Paweł II”.   
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
 
Poziomo: 
1) nauczanie zasad wiary chrześcijańskiej 6) razem z nadzieją i miłością 9) miejsce 
wiecznego spoczynku Jana Pawła II w Kaplicy św. Sebastiana 10) cnota teologiczna 
12) ptak w polskim godle państwowym 13) taniec towarzyski 15) zdarzył się Kanie 
Galilejskiej 17) słynna rzeźba Michała Anioła znajdująca się w Bazylice św. Piotra 
w Watykanie 18) …na Jana Pawła II, miał miejsce na Placu Świętego Piotra 13 maja 
1981 r. 19) czasem sobie poszczeka 21) liturgiczny lub kalendarzowy 23) moment, 
mgnienie oka 24) spływa po policzku 25) miasto z seminarium duchownym, w 
którym studiował Karol Wojtyła 26) niewielki domek w ogrodzie 27) korona 
papieska 
Pionowo: 
1) uznanie przez Stolicę Apostolską świętości papieża Jana Pawła II 2) kolorowe 
zjawisko świetlne na niebie 3) element muru 4) kieł lub siekacz 5) ...Paweł II 6) 
pojazd ciągnięty przez konie 7) droga wysadzania drzewami 8) Piotr, aktor, wcielił 
się w rolę papieża Jana Pawła II 11) ...Apostolskie 13) gotująca się woda 14) 
sanktuarium w Portugalii, ośrodek kultu maryjnego 15) moc, wielkość i świętość 
Boga 16) prawda zawarta w Objawieniu Bożym 17) ponoć jest cierpliwy 20) żona 
Abrahama 22) stawiany przez obrońcę 
 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Krzyżówka dla dorosłych 05/2020 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla 
dorosłych  

z gazetki nr 04/2020 
"Miłosierdzie  

i Miłość Jezusa"  

jest hasło: „Tej właśnie 
nocy Chrystus jako 
zwycięzca wyszedł z 

otchłani.” 

Nagrodę wylosowała:  
Maria Kucharczyk. Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki nr 05/2020 proszę nadsyłać do 20.04.2020, 
na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do 

zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Święty Jan 

Paweł II”.  Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

POZIOMO: 1. Np. chrztu lub bierzmowania; 6. Pierwszy sakrament; 10. Męczennik ze Starego 
Testamentu (2 Mch 6,18-31); 11. Alarm dla rycerstwa u Sienkiewicza; 12. Maturalny, na studia 
albo z wiary (2 Tm 3,8); 13. Archanioł, wódz zastępów niebieskich; 16. Wybiera papieża;  
18. Skrót Księgi Habakuka; 19. Puszcza, knieja; 21. Skrót Listu św. Jakuba; 22. Bóg, … nieba i 
ziemi; 25. Skrót jednej z Ewangelii; 26. Obosieczny (Ap 1,16); 28. Inaczej „gorliwy”;  
30. Wiadomość w telefonie; 32. Kończy modlitwę; 33. Podana przez psa; 34. Monogram 
imienia Jezus; 36. Trudna na ugorze; 37. „Wierzę” po łacinie; 38. „Byłem …, a przyodzialiście 
Mnie” (Mt 25,36); 39. Skrót Księgi Barucha; 40. „Prawica Pańska … okazuje” (Ps 118,15);  
42. Barwnik naturalny, inaczej ugier; 44. Bezdroża; 47. Przedrostek oznaczający ojca  
w imionach semickich; 48. Zdrobniale imię matki Jana Chrzciciela; 51. Np. kury, indyki, gęsi; 
 53. Najmłodszy, umiłowany syn; 54. Góra, na której osiadła arka Noego  
PIONOWO: 1. Liczba sakramentów; 2. Naczynie liturgiczne; 3. Zakazana stela na cześć 
pogańskiej bogini (Pwt 16,21); 4. … Syryjczyk, święty poeta z IV w.; 5. Znak przymierza na 
niebie po potopie; 6. „Światłość w … świeci” (J 1, 5); 7. Uprawia ziemię; 8. Wykaz błędów w 
druku; 9. Adresat dwóch Listów św. Pawła; 14. Rozwiązanie krzyżówki; 15. Pokutny; 17. „Nie 
pracują ani przędą” (Mt 6,28); 19. Jezusa przebity włóczną; 20. Miasto papieży; 21. Genezaret 
albo Galilejskie; 23. Panuje i rządzi; 24. Imię oznaczające „Bóg z nami” (Mt 1,23); 27. Maszyna 
szyfrująca, której kod złamali polscy kryptolodzy; 29. W aptece; 30. Podstawowa modlitwa 
żydowska; 31. Stało się ciałem; 32. Skrót Księgi Apokalipsy; 35. Ciężko doświadczony;  
39. Gatunek literacki występujący w Biblii (np. Sdz 9,7-20); 41. Tłum, ścisk; 43. Uroczysta pieśń; 
44. Czerwone na Monte Cassino; 45. Faza księżyca; 46. Pokój mnicha; 49. W piosence: „…, to 
nie wypada”; 50. Skrót Księgi Abdiasza; 52. Skrót Księgi Rut Hasło będące rozwiązaniem 
krzyżówki wyznaczają kolejne numery umieszczone w prawym dolnym 
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Hasło: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Polskie Loretto 

Polskie Sanktuarium Matki Bożej 
Loretańskiej usytuowane wśród lasów 
nad rzeką Liwiec, przy szlaku 
komunikacyjnym między Wyszkowem 
a Łochowem, miejscowość ta należy 
do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Loretańskiej.  Na jej terenie znajduje 
się klasztor sióstr, dom opieki dla ludzi 
starszych zwany Charytatywnym 

Dziełem Miłości bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, dom rekolekcyjny 
Domus Sancta i wypoczynkowy Zgromadzenia, cmentarz sióstr loretanek 
oraz kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej, którą w Roku 
Maryjnym 1986/1987 Prymas Polski, kard. Józef Glemp, podniósł do 
rangi sanktuarium. Od dnia beatyfikacji odbiera tu także cześć 
błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski, którego relikwie spoczywają w 
pobliżu ołtarza. Dzięki hojności firmy Ebejot została wzniesiona w Loretto 
w latach 2014 – 2018 nowa świątynia, która ma służyć pielgrzymom.  
Pielgrzymi w Loretto czasami żartują, że Matka Boża Loretańska miała 
dość upalnej Italii. Na jedną ze swych nowych „rezydencji” wybrała więc 
sobie nadbużański las, gdzie pośród pachnących sosen można nabrać 
duchowych sił. - To miejsce osobiście znalazł błogosławiony ks. Ignacy 
Kłopotowski - przypomina s. Marlena Korman CSL, przełożona wspólnoty 
zakonnej w Loretto koło Wyszkowa. Jednak założyciel Zgromadzenia nie 
spodziewał się, że stanie się ono pątniczym celem tysięcy pielgrzymów 
zarówno z diecezji, jaki z innych części Polski. Serce diecezji W Polsce nie 
brakuje sanktuariów. Co roku miliony pątników pielgrzymują na Jasną 
Górę, do Lichenia, czy Łagiewnik. Jednak Loretto jest inne pod każdym 
względem. - To miejsce oddalone od miejskiego zgiełku. Jego wyjątkową 
oprawą jest właśnie cisza, spokój i przyroda Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego - mówi „Niedzieli” s. Marlena Korman. I choć 
pielgrzymów z roku na rok przybywa, to jednak podwarszawskie Loretto 



 

St
ro

n
a2

4
 

nie traci swojego uroku. Spacery leśnymi alejkami, pomiędzy budynkami 
rekolekcyjno-klasztornego kompleksu, sprzyjają kontemplacji. Uroku 
okolicy dodaje również malownicza rzeka Liwiec. Korzystnie na 
samopoczucie wpływa jednak specyficzny mikroklimat balsamicznego 
sosnowego powietrza. Jednak dla ks. Kłopotowskiego najważniejsza była 
troska o ludzkie dusze. Dlatego też Loretto przyciąga wiernych, którzy  
z  jednej strony szukają modlitwy, a z drugiej spokoju na łonie natury. 
Dopiero harmonijne połączenie kontemplacji i nieskazitelnej przyrody 
tworzą całościowy klimat miejsca, które upodobało sobie już wiele osób. 
Kiedyś przyjeżdżał tu nawet Prymas Stefan Wyszyński i ks. Jerzy 
Popiełuszko.  

Również Ksiądz Prymas kard. Józef Glemp lubił przyjeżdżać do Loretto. 
Pamiętam radosne kuligi na saniach po leśnych drogach, spacery i jazdy 
na łyżwach po zamarzniętym Liwcu - wspomina s. Zofia Alina Chomiuk, 
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biografka ks. Kłopotowskiego. Loretto pokochał też obecny ordynariusz 
warszawsko-praski abp Henryk Hoser. I można powiedzieć, że była to 
miłość od pierwszego wejrzenia, bo właśnie to miejsce wybrał na swoje 

rekolekcje tuż przed ingresem do praskiej katedry. Nic więc dziwnego, że 
właśnie Loretto było pierwszą stacją Roku Wiary. Z tego miejsca 
rozpoczęło się największe przedsięwzięcie duszpasterskie diecezji 
warszawsko-praskiej ostatnich lat - peregrynacja kopii Figury Matki Bożej 
Loretańskiej. To leśne sanktuarium staje się więc duchowym sercem całej 
diecezji. Sanktuarium jak w Asyżu Klasztor i przylegająca do niego kaplica 
została wybudowana w latach 60. Przez wiele lat ta skromna 
infrastruktura wystarczała na codzienne potrzeby sióstr oraz 
indywidualnych pielgrzymów. Jednak od 2000 Roku Jubileuszowego ruch 
pielgrzymkowy zaczął gwałtownie przybierać na sile. Kolejnym 
wydarzeniem religijnym, które rozsławiło Loretto była koronacja Figury 
w 2008 r.  
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- Od tego czasu codziennie, zwłaszcza w sezonie letnim, przybywają 
autokarowe grupy pielgrzymów z różnych stron Polski. A nasza kaplica 
ma tylko 50 miejsc siedzących. Mieszka tu ponad 30 sióstr, a więc same 
domowniczki prawie w całości wypełniają niewielkie sanktuarium - 
tłumaczy siostra Marlena. Dotychczas siostry przyjmowały wiernych 
właśnie w klasztornej kaplicy, a na większe uroczystości był przygoto - 
wywany ołtarz polowy. Jednak myśli o rozbudowie sanktuarium 
towarzyszą loretankom już od kilkunastu lat. - Początkowo planowałyśmy 
rozbudowę dotychczasowej kaplicy, ale ku naszemu zaskoczeniu  
i wielkiej radości pojawił się darczyńca, który chce wspomóc budowę 
nowego sanktuarium - mówi siostra przełożona. Jednak część kosztów 
związanych z wykończeniem świątyni siostry będą musiały pokryć ze 
środków własnych. Dzięki ofiarności wiernych stanie sanktuarium na 
miarę potrzeb. Nie będzie to jakaś potężna świątynia, która mogłaby 
zmienić Loretto, ale niewielki kościół nawiązujący do włoskiej 
architektury romańskiej. - Przypomina mi trochę Asyż - tłumaczy siostra 
Marlena. W środku znajdzie się ok. 150 miejsc siedzących, a wokół 
sanktuarium zaprojektowane są krużganki, gdzie podczas dużych 
uroczystości księża będą mogli spowiadać pątników. Dla sióstr loretanek 
budowa nowego sanktuarium jest wyjątkowym znakiem Opatrzności 
Bożej. - W nowym kościele będziemy mogły przyjąć 2-3 autokary 
pielgrzymów - mówi s. Marlena. Niebo na ziemi Na teranie kompleksu 
sakralnego w Loretto mieści się klasztor, dom nowicjatu, domy 
rekolekcyjne, wypoczynkowe, kolonijne, jak również działający  
od 1994 r. dom pomocy społecznej dla kobiet - Dzieło Miłości im. Ks. 
Ignacego Kłopotowskiego. Ten dom to właściwie hospicjum, gdzie 
specjalistyczną opieką objęte są osoby dotknięte chorobą Alzheimera,  
z niedowładem kończyn, po udarach i wylewach. Do sanktuarium  
w Loretto przybywa wiele pieszych pielgrzymek z okolicznych dekanatów 
 i parafii. Wierni modlą się przed figurą Matki Bożej Loretańskiej i przy 
relikwiach bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Szczególne oblężenie 
przeżywa to miejsce podczas wrześniowego odpustu. - Co roku przybywa 
tu kilkanaście tysięcy wiernych. Co więcej, z roku na rok liczba 
pielgrzymów stale rośnie - wylicza s. Marlena. - W zeszłym roku przyszło 
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ponad 500 osób w kilkudziesięciu pieszych pielgrzymkach. Loretto przede 
wszystkim jest jednak sercem i duchową stolicą Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Loretańskiej - miejscem rekolekcji, konferencji, wypoczynku, 
składania ślubów zakonnych, obchodzenia rocznic.  
- Dla każdej loretanki Loretto jest najcenniejszym domem w naszym 
zgromadzeniu. Bo tu mamy swoją Matkę, która jest naszą patronką,  
i tu również jest nasz Ojciec założyciel bł. Kłopotowski. Sarkofag z jego 
relikwiami spoczywa w bocznej nawie świątyni - mówi s. Klara Bielecka 
CSL. Gdy patrzy się na siostry, które spacerując leśnymi alejkami ściskają 
Różaniec w dłoni, można pomyśleć, że wymodliły sobie kawałek nieba na 
ziemi. - To nie my, ale nasz błogosławiony założyciel - mówi siostra 
Marlena. Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski musi mieć więc jakieś 
specjalne „układy” na górze. 
https://www.niedziela.pl/artykul/107878/nd/Loretto-Stolica-Roku-Wiary 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Grota Matki Bożej w polskim Loretto 
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Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe 

słowo. Niech Bóg wynagrodzi Was za dobre serce, obdarza 

swoimi łaskami i błogosławi na każdy dzień. Ks. Wacław 
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