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Pozwól, aby to właśnie Maryja 

zaprowadziła Cię do Chrystusa! 
 

Góry czy morze, jeziora czy lasy, miasta lub wioski… miejsca, w 

których upływa nasze życie są dla nas ważne przede wszystkim dzięki 

osobom, z którymi je poznawaliśmy, z którymi w nich przebywaliśmy, z 

którymi wreszcie dane nam było uczyć się dojrzałej miłości. Dom rodzin-

ny przeniknięty miłością rodziców pozostaje przecież zawsze bezpieczną 

przystanią w beztroskich szaleństwach dzieciństwa. Spotkania z tymi, któ-

rych kochamy, i z tymi, przez których jesteśmy kochani sprawiają, że tęsk-

nimy za konkretnymi miejscami i chcemy do nich wracać. 

Najświętsza Maryja Panna, która bardzo mocno kocha każdego 

człowieka, wybiera na całej ziemi miejsca szczególne, w których czeka na 

Swoje dzieci, i w których chce, abyśmy zawsze mogli się poczuć jak w do-

mu, jak u Mamy. W tych wybranych przestrzeniach, zwanych sanktuaria-

mi, wyraźnie rozbrzmiewa maryjne pragnienie bycia blisko każdego z 

nas, naszych codziennych, często bardzo zwyczajnych, spraw: radości i 

krzyży.  

Swoją obecnością i nadzwyczajnym działaniem naznaczyła Maryja 

także diecezję pelplińską. Jedenaście kościołów wyróżniła darem wybra-

nia i wyjątkowego umiłowania czyniąc z nich szeroko otwarte przestrze-

nie łaski i błogosławieństwa. Również w Katedrze w Pelplinie obrała sobie 

tron patrząc z wysokości głównego ołtarza na ziemie Kaszub, Kociewia, 

Borów tucholskich i Krajny, aby roztaczać nad nimi Swoją opiekę.  
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Rok 2017, czas wspominania wielu rocznic objawień maryjnych, 

przyniósł powstanie Szlaku Sanktuariów Diecezji Pelplińskiej. Utworze-

nie Szlaku oraz diecezjalna peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej by-

ły odpowiedzią na prośbę Zbawiciela wyrażoną 100 lat wcześniej w Por-

tugalii. Jezus Chrystus mocno zaznaczył trójce pastuszków, że chce, aby 

Jego Matka była bardziej znana i kochana.       

Wyruszając do dwunastu kościołów Szlaku Sanktuariów Maryj-

nych poznajesz Matkę Bożą przez doświadczenie Jej obecności i uczysz się 

mocniej Ją kochać. W tym pielgrzymowaniu pozwalasz także, aby Ona 

stała się Twoją drogą do Pana Jezusa tak, jak stała się Jego drogą do Cie-

bie.   
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Zanim wyruszysz na szlak… 

Jak się przygotować do drogi? 

Bądź w stanie łaski uświęcającej – Sakrament Spowiedź najpiękniej przygotowuje do 

spotkania z Bogiem 

Nie zapomnij wziąć: różańca, paszportu, Przewodnika po Szlaku Sanktuariów Maryj-

nych Diecezji Pelplińskiej 

Skorzystaj z Przewodnika, strony internetowej albo aplikacji mobilnej, aby zobaczyć 

najkorzystniejszy czas odwiedzin wybranego sanktuarium 

Czy masz już PASZPORT PIELGRZYMA? 

Jeśli tak, to nie zapomnij go wziąć. Jeśli nie to jest on za 

darmo dostępny w każdym sanktuarium należącym do 

Szlaku albo w Wydziale Duszpasterskim Kurii Pelplińskiej. 

Co zrobić gdy już zdobędę szlak? 

Po odwiedzeniu wszystkich punktów Szlaku prześlij pasz-

port do Wydziału Duszpasterskiego (ul. Biskupa Dominika 

11, 83-130 Pelplin) w celu otrzymania certyfikatu.  

Wraz z certyfikatem odesłany będzie twój paszport, który 

może stanowić pamiątkę i zaproszenie do nieustannego po-

głębiania miłości do Matki Bożej.  
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Czy Szlak trzeba zdobyć ZA JEDNYM RAZEM? 

Nie musisz zdobywać Szlaku za jednym razem. Możesz rozdzielić Szlak na trzy 

etapy, które sugeruje Przewodnik. Możesz też zaplanować zdobywanie Szlaku 

uwzględniając najdogodniejszy czas do odwiedzin w każdym z sanktuariów, bio-

rąc pod uwagę odpusty albo inne uroczyste wydarzenia mające miejscach kultu 

Matki Najświętszej.  

Jak przeżyć CZAS W SANKTUARIUM? 

Po pierwsze, nie spiesz się! Kiedy już przybyłeś do sanktuarium znajdź czas na 

modlitwę, zwiedzanie, spacer po okolicy… Doświadcz radości i pokoju, które tak 

mocno dotykają serca w miejscach, które wybrała sobie Maryja na Swoją stolicę. 
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ETAP 

KRAJEŃSKI 
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U tronu Matki Bożej  

Królowej Krajny 

BYSZEWO 
Nie sposób w małym Bysze-

wie nie zauważyć pięknej, po-

cysterskiej świątyni górującej 

nad rynną byszewskich jezior. 

Zarówno jadąc drogą od Ko-

ronowa, jak i od Wierzchucina 

Królewskiego szybko można 

zrozumieć dlaczego Matka 

Boża wybrała sobie to miejsce 

na stolicę Swojego panowania 

na ziemi krajeńskiej.  

11 



 

14 

U tronu Matki Bożej Królowej Krajny 

BYSZEWO 
W samym środku wsi wjeżdża-

my na przestronny parking, 

który otaczają plebania, zabyt-

kowa stodoła i cmentarz para-

fialny.  

Na teren sanktuarium możemy 

wejść przez dwie bramy: głów-

ną – bardzo uroczystą bramę z 

dzwonnicą oraz boczną – prowadzącą z parkingu przez cmentarz i łączącą 

plebanię z kościołem. Jeśli wybierzemy tę boczną, spójrzmy od razu na ma-

lownicze Jezioro Święte położone za ogrodem plebańskim i koniecznie 

zwróćmy uwagę na urocze kapliczki – stacje drogi krzyżowej, którymi przej-

dziemy po nawiedzeniu kościoła.  
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U tronu Matki Bożej Królowej Krajny 

BYSZEWO 

Kiedy dojdziemy już do kraty ukaże się naszym oczom zachwycający,  

rokokowy wystrój sanktuarium.  

Przekraczając drzwi główne już w kruchcie odczujemy przyjemny – zwłasz-

cza w upalne, letnie dni - chłód wnętrza świątyni. Kruchta jest otwarta przez 

cały czas i daje możliwość dostępu do wnętrza kościoła.  

 W kruchcie kościoła w posadzce umieszczony jest ceglany krzyż. Według legendy został tu po-

chowany złodziej (podobno miejscowy organista), który ośmielił się ukraść wota złożone w podzięce 

Królowej Krajny. Pożałował jednak swojej winy i postanowił oddać skradzione dobra, a na łożu śmierci 

wyraził pragnienie pokuty -  poprosił, aby jego ciało zostało pochowane pod posadzką kruchty kościoła, 

tak by wszyscy przechodząc po niej je deptali. 

 Okazuje się, że legenda może mieć w sobie wiele prawdy, gdyż jak ukazują najnowsze badania 

archeologiczne w tamtym miejscu w ostatnich latach odnaleziono pogrzebane ciało mężczyzny.  

13 

A w kruchcie... 
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Ołtarz główny, w którego centrum znajduje się cu-

downy wizerunek Matki Najświętszej otoczony jest 

czterema ołtarzami bocznymi. Dwa z nich są do-

brze widoczne, dwa ukryte we wnękach transeptu. 

Natychmiast zostaniemy ogarnięci głębokim du-

chem modlitwy przepełniającym wnętrze byszew-

skiej świątyni będącej świadkiem kilkuset lat sku-

pienia, ciszy i słów wypowiadanych do Boga przez 

wstawiennictwo Królowej Krajny niezliczonych zastępów cystersów, kapła-

nów i sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, matek i ojców, dzieci, osób 

starszych, chorych i samotnych. 

  
  

 Kult maryjny na tym miejscu ma równie dawną historię jak sama miejscowość i sięga XIII wie-
ku, kiedy to osiedlili się tutaj cystersi. Wiadomo jedynie, że w 1288r. Krzyżacy zagrabili na osiem 
lat obraz Matki Bożej - kroniki cysterskie z czasów opata Gerarda (drugi z opatów byszewskich) wspo-
minają o wielkiej czci tego wizerunku wśród wiernych, a także o nieznanej przyczynie zwrotu tegoż 
obrazu przez Krzyżaków. 

 

 Nikt nie potrafi podać dokładnego czasu powstania obecnego wizerunku Matki Bożej Królowej 
Krajny umieszczonego w ołtarzu głównym, w którym znajdują się liczne relikwie wielu Świętych Dzie-
wic. Obraz ten namalowany został na desce przez nieznanego malarza i nosi na sobie ślady licznych 
przemalowań i konserwacji. Prawdopodobnie pochodzi z XIII wieku i z całą pewnością jest najstarszym 
łaskami słynącym obrazem w diecezji pelplińskiej. 

 

 Obraz przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku. Maryja ubrana jest w ciem-
noczerwoną suknię, przykrytą zielonym płaszczem. W lewej ręce Maryja trzyma berło. Jezus prawą 
dłoń unosi w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma białą różę, którą ofiarowuje swej Matce. Z tyłu 
obrazu jest łaciński napis, który po polsku brzmi: "Witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu, witaj 
Panienko, słodka ozdobo, chwało pierwsza moja". Na odwrocie obrazu namalowano również scenę mę-
czeństwa św. Bartłomiaja Apostoła (został żywcem odarty ze skóry). 

 

 Przekazy historyczne podają, że obraz ten został wyłowiony z jeziora leżącego tuż obok kościoła 
i nazwanego w związku z tym jeziorem Świętym. Prawdopodobnie przy byszewskim jeziorze znajdowa-
ła się stacja postojowa, przy niej zaś studzienka i mała kapliczka z obrazem Matki Bożej. Strudzony 
podróżny mógł tu napoić konia i pomodlić się o pomyślność dalszej podróży. Być może okoliczni ludzie 
bojąc się utraty cudownego wizerunku Matki Bożej schowali go do kosza lub skrzyni i ukryli w ten 
sposób przed rabusiami [1]. 

U tronu Matki Bożej Królowej Krajny 

BYSZEWO 

14 

Historia kultu w Byszewie 
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 „Niejaka Dembowska, zupełnie zrozpaczona i obłożnie chora przez wijący się kołtun 
(choroba skór-na,) przed ołtarzem obrazu cudownego uczyniła ślub. Kołtun się rozwinął i niebez-
pieczeństwo minęło”. 

 „Bartłomiej Lenkiewicz, adwokat koronowski, który kiedyś przed bisko 18 laty stracił 
wzrok, przybył przed święty ołtarz, spowiadał się i wysłuchaw-szy Mszy św. odzyskał wzrok”. 

 „Dnia 17 stycznia 1792 roku, przybył do Byszewy chłopak imieniem Łukasz Dąbrowski, 
pochodzący z Nowejwsi, parafii murzyńskiej. We śnie widział nieznany obraz Najśw. Maryi Pan-
ny. Szukając go na kilku miejscach, doszedł do Byszewy. Tu stwierdził, że we śnie nie inny, tylko 
tutejszy obraz wi-dział. Po odprawionej spowiedzi i przyjęciu Komu-nii św., zaraz uczuł ulgę w 
chorobie, którą dłużej niż rok był złożony”. 

 „Jakub Wolski ze starostwa gniewkowskiego, który już kilkakrotnie przygotowanym był na 
śmierć, z tą chwilą, jak ofiarował się do obrazu Matki Boskiej Byszewskiej, przyszedł do pierwsze-
go zdrowia. W dniu 3 czerwca 1754 roku przyszedł do Byszewy, gdzie się wyspowiadał i przyjął 
Komunię św.”. 

 „Niejaka Małgorzata z Gącerzew chorowała na fe-brę i spuchła na całym ciele. Po febrze 
podziura-wione miała nogi przez całą zimę. Ofiarowała się do tutejszego łaskawego obrazu Najśw. 
Maryi Panny. Puchlizna z niej zeszła, a nogi wrzodami pokryte, odzyskały dawną czerstwość. W 
dniu 9 październi-ka 1758 roku przybyła do Byszewy, odprawiwszy spowiedź i przyjąwszy Ko-
munię św.”. 

 „Andrzej Skałecki z Mroczy leżał przez pół roku w gorączce. Ofiarując Najśw. Maryi Pan-
nie pielgrzymkę do Byszewy, doznał łaski wyzdrowienia”. 

 „Barbara Mazgajska z Wielewicza, przez kilka lat nie mogła karmić dzieci, cierpiąc ból 
nieznośny w owrzodziałych piersiach. Skoro postanowiła odwiedzić święte miejsce Najśw. Maryi 
Panny w Byszewie, zaraz zdrową została”. 

. .Andrzej Wieczorek z Słupowej, po długiej i ciężkiej chorobie, będąc już w konaniu, wes-
tchnął do Najśw. Maryi Panny Byszewskiej, prosząc o łaskę, by mógł jeszcze Panu Bogu i Maryi 
służyć. Uzdrowiony przybył w dniu 27 maja 1765 roku do Byszewy, by spełnić śluby uczynione. 
Wszystkim ogłaszał, że Najświętsza Panna Byszewska uratowała go od śmierci" [2]. 

U tronu Matki Bożej Królowej Krajny 

BYSZEWO 

Nie jest to jednak historia zamknięta w czasie, który przeminął. Także dziś, 

nieustannie dopisuje Bóg do wydarzeń mających tu miejsce nowe uzdrowie-

nia, cuda i łaski, które obok tych wydających się zwyczajnymi – jak nawróce-

nia, spowiedzi, łzy pojednania i żalu – pomnażają chwałę Trójcy Świętej i 

umacniają wiarę w przemożne i skuteczne orędownictwo Matki Kościoła. 

15 

Wybrane świadectwa, które przetrwały do dziś 
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U tronu Matki Bożej Królowej Krajny 

BYSZEWO 

Jeśli będziesz w okolicach godziny 16:30 w ciągu tygodnia lub około 11:00 w 

niedzielę to zastaniesz kościół otwarty z możliwością podejścia blisko Cu-

downego Obrazu. Stojąc przed głównym ołtarzem spójrz w lewo nad drzwi 

zakrystii. Tam zobaczysz dość rzadko spotykany obraz przedstawiający 

śmierć św. Józefa, przy którym czuwa Pan Jezus i Matka Boża. Jeśli natomiast 

obrócisz się w prawo to nie przegapisz pięknej chrzcielnicy uwieńczonej 

uskrzydlonym sercem, która przypomni ci o tym, w jakim stanie jest twoje 

serce, kiedy trwa w łaski uświęcającej, w przyjaźni z Bogiem.     
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Godziny MSZY ŚWIĘTYCH: 

  Niedziela i święta — 8.00, 12.00  

  Dni powszednie — 17.00  

KONTAKT z Sanktuarium: 

  Parafia Świętej Trójcy 

  Byszewo 1, 86-017 Wierzchucin Królewski 

  tel. 52/ 382 32 95  

  e-mail: biuro@sanktuariumbyszewo.eu  

  www.sanktuariumbyszewo.eu 

ODPUST: Narodzenia NMP  

                 (od niedzieli poprzedzającej 8 września do kolejnej niedzieli) 

PIECZĄTKA jest dostępna dla pielgrzymów w krużgankach sanktuarium 

U tronu Matki Bożej Królowej Krajny 

BYSZEWO 

 

Po czasie spędzonym na modli-

twie przez Cudownym Obrazem 

wychodzimy z kościoła i udajemy 

się na prawo, aby móc spojrzeć na 

kolejne z jezior i obejść świątynię 

podążając w kierunku byszew-

skiej kalwarii poświęconej przez 

Prymasa Polski w 2017 roku. 

 

Modlitwa przy stacjach drogi krzyżowej i chwila zatrzymania nad brzegiem 

Jeziora Świętego stanowi znakomite uwieńczenie odwiedzin u tronu Matki 

Bożej Królowej Krajny w Byszewie.  

17 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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Otuleni bezpiecznym  

płaszczem szkaplerza Matki Bożej  

ZAMARTE 
Zasada bezpiecznego pokonywania zakrętów mówi, że przed wejściem 

z zakręt trzeba zwolnić, a już w czasie jego pokonywania przyspieszyć. Z tej 

zasady można zrezygnować jadąc z Kamienia Krajeńskiego do Chojnic. Na 

zakręcie w Zamartem zamiast przyspieszać, warto zwolnić i zjechać na par-

king przy sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej.    

18 

Do zatrzymania się i dania sobie czasu na modlitwę i odwiedziny kościoła i klasztoru 

zachęca gościnność Ojców Karmelitów – kustoszów maryjnego sanktuarium 

i apostołów szkaplerza świętego. Odrestaurowany zabytek przemawia pięknem wnę-

trza kościoła oraz ciszą ustronnego miejsca oddalonego od zgiełkliwych miast.  
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 Klasztor w Zamartem ufundowany został przez podkomorzego 

pomorskiego Jana Michała Grabowskiego dla bernardynów. Budy-

nek klasztorny budowano w 1752-59. W 1826 klasztor uległ kasa-

cie w ramach akcji germanizacyjnej i związanej z tym walki z katoli-

cyzmem. W 1835 r. klasztor został przeznaczony na zakład księży 

emerytów. Do opieki nad nimi sprowadzono w 1850 r. reformatów, 

których stamtąd usunięto po 25 latach. W 1929 r. do opieki nad 

emerytami powołane zostały siostry franciszkanki, a od 1930 r. ko-

ściół w Zamartem pełni funkcje kościoła parafialnego. Dnia 1 lipca 

1994 r., Biskup Pelpliński Jan Szlaga powierzył kościół, klasztor i 

duszpasterstwo parafialne Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bo-

sych. 16 lipca 2011 Bp Jan Szlaga podniósł nasz kościół do rangi 

„Diecezjalnego Sanktuarium M. B. Szkaplerznej” [3]. 

Otuleni bezpiecznym płaszczem szkaplerza Matki Bożej  

ZAMARTE 

Dzieje opiekunów klasztoru 
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Otuleni bezpiecznym płaszczem szkaplerza Matki Bożej  

ZAMARTE 

Niestety nie zobaczymy tu oryginalnej figurki Matki Najświętszej słynącej 

cudami.  W nocy z 13/14 grudnia w 1983 roku została ona skradziona i dotąd 

jej nie odnaleziono, ale wybranie tego miejsca i cuda, które się tu dokonują, 

potwierdzają, że Maryja nie odwołała wyróżnienia, którym Zamarte obdaro-

wała.  

20 

 

 Według legendy znalazł figurkę Matki Boskiej po raz pierwszy pasterz, który dał ją 

dzieciom do zabawy. figurka bowiem miała tylko 6 cm wielkości, wykonana była z jasno 

brązowego drewna, miała koronę, siedziała na tronie, w lewej ręce trzymała berło a na 

prawej Dzieciątko Jezus. Zginęła im jednak, a znalazł ja inny wieśniak. 

 Gdy dowiedział się o tym Potulicki, właściciel Zamartego, oddał figurkę oo. augu-

stianom w Chojnicach. Po niejakim czasie po raz trzeci ukazała się w Zamartem, lecz w 

jasności wielkiej na drzewie w pobliżu miejsca, gdzie dziś stoi w tym miejscu kościół. Za-

pytywani oo. augustianie nie umieli dać odpowiedzi, w jaki sposób figurka przechowywa-

na w Chojnicach zaginęła. 

 Dla mieszkańców wsi był to dowód oczywisty, że Matka Boska chce pozostawać w 

Zamartem. Od umieszczenia figurki na ołtarzu, czego dokonano ogromnie uroczyście, 

zaczęło miejsce to słynąć cudami. Wota dziękczynne przez wiele lat składane obudziły 

pożądanie złodziei, którzy postanowili wynieść z kościoła ołtarzyk srebrny wraz z wota-

mi. Lecz według legendy, nie dopuściła Najświętsza Maria Panna do zniszczenia swego 

wizerunku. 

 Dziwna siłą powstrzymani, błądząc i długo nie mogąc znaleźć drogi, porzucili zło-

dzieje figurkę, niszcząc tylko ołtarzyk, lecz w następnej miejscowości zostali schwytani 

przez asesora człuchowskiego Kazimierza Wolszlegiera z Cołdanek, który puścił się w 

pogoń za nimi. Zmuszeni do odwrotu wskazali miejsce, gdzie figurkę porzucili. Mimo, że 

był to listopad, znaleźli ją na świeżej trawie, na drodze do Blumfeldu (obecnie Niwy). 

 W miejscu znaleziska postawił Andrzej Grabowski, kasztelan chełmiński, murowa-

ną Bożą mękę [4]. 

Dzieje figurki 



 

23 
21 

 

 Św. Szymon Stock (1164-1265), wielki czciciel Maryi, generał Zakonu, w 

pierwszej połowie XIII w. starał się wszelkimi dostępnymi środkami ocalić Zakon, 

ale jego starania pozostawały bez skutku. W tej beznadziejnej wprost sytuacji, nie 

mając znikąd pomocy, zwrócił się on do Matki Bożej z prośba o ratunek.  Modlił 

się słowami hymnu: Kwiecie Karmelu, śliczna Winnico, tylko Ty jesteś, Splendo-

rze Nieba Wieczną Dziewicą 

 Jego prośba została wysłuchana. w nocy z 15 na 16 lipca 1251 Maryja 

wskazała mu na szkaplerz, część habitu zakonnego, czyniąc z niego znaki swej 

opieki. Następnie obiecała wyprosić wszystkim wiernie noszącym szkaplerz łaskę 

zbawienia mówiąc: "Umiłowany synu! Przyjmij Szkaplerz Twojego Zakonu. 

Przywilej dla ciebie i Karmelitów. Kto w nim umrze, to jest w Szkaplerzu, nie 

zazna ognia wiecznego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, 

przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania". Maryja poleciła Szymonowi udać 

się do papieża Innocentego IV, celem załatwienia spraw dotyczących stabilizacji 

Zakonu w Europie [5]. 

Jeśli zdecydowaliśmy się na poproszenie jednego z karmelitów, aby nas po-

prowadził, nie zaniedbajmy szansy na to, aby na koniec naszej wizyty w Za-

martem poprosić go jeszcze o udzielenie błogosławieństwa. A może – co daj 

Boże wielu pielgrzymom – także o nałożenie szkaplerza świętego.  

Otuleni bezpiecznym płaszczem szkaplerza Matki Bożej  

ZAMARTE 

Można nawiedzić to miejsce samemu, ale skoro już tu jesteśmy, czemu nie 

zapukać do klasztornej furty i nie poprosić o oprowadzanie przez jednego z 

braci. Jest szansa, żeby czas spotkania ukoronować pytaniem o tym, czym 

jest nabożeństwo szkaplerza i być może nawet decyzją przyjęcia tego wyjąt-

kowego znaku zawierzenia się Maryi.  

Szkaplerz Święty 
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Otuleni bezpiecznym płaszczem szkaplerza Matki Bożej  

ZAMARTE 

Wchodząc do świątyni naturalnych odruchem jest szukanie figury Najuko-

chańszej Matki w ołtarzu głównym lub w prezbiterium. W tym przypadku 

będziemy to czynili nadaremno. Figura ta znajduje się bowiem trochę na le-

wo od prezbiterium, tak, że, aby ją zobaczyć, konieczne jest podejść na przód 

kościoła. Ma to swój ogromny plus… taki mianowicie, że do figury można 

praktycznie się zbliżyć i jest się fizycznie bardzo blisko znaku obecności 

Chrystusowej Matki.  

22 
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Nie rezygnujemy więc z tej okazji, 

aby chwilę spędzić sam na sam 

wpatrując się w bardzo wdzięczne 

i łagodne oblicze Tej, która okry-

wa nad płaszczem Swej opieki.  

23 

 

Godziny MSZY ŚWIĘTYCH: 

  Niedziela i święta — 7.30, 9.00, 11.00, 18.00  

  Dni powszednie — 18.00 (zimą), 19.00 (latem)  

KONTAKT z Sanktuarium: 

  Karmelici Bosi 

  ul. Klasztorna 2, Zamarte, 89-430 Kamień Krajeński 

  tel. 52/ 388 15 30  

  e-mail: zamarte@karmelicibosi.pl 

  www.zamarte.karmelicibosi.pl 

ODPUST: Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca) 

PIECZĄTKA jest dostępna dla pielgrzymów w krużgankach sanktuarium 

Otuleni bezpiecznym płaszczem szkaplerza Matki Bożej  

ZAMARTE 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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ETAP 

KASZUBSKI 



 

28 



 

29 

U tronu Matki Bożej  

Królowej Kaszub 

SIANOWO 

Wystarczy, aby wyruszyć do 

Sianowa od strony Kartuz, 

a kiedy uda nam się już do-

trzeć do celu – choć pewnie 

już nawet po drodze zanim 

dojedziemy na miejsce - poja-

wi się w nas pytanie: czy to 

możliwe, żeby na jakieś dro-

dze, na tak krótkim odcinku, 

było tyle zakrętów?  

Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Jeśli się dobrze zastanowić to całe 

nasze życie jest drogą naznaczoną zakrętami. Droga do Sianowa jest pięknym 

symbolem tego, żeby spieszyć się powoli, żeby nie zmarnować życia przez 

pośpiech, bo na licznych codziennych zwrotach akcji można łatwo wypaść z 

zakrętu, kiedy się jedzie ze zbyt dużą prędkością. Mądra lekcja od Matki Bo-

żej zaczyna się więc tutaj już na długo przed tym, jak zobaczymy bajecznie 

piękny krajobraz tej części Kaszub, w który wyraźnie wpisują się kontury sia-

nowskiej świątyni. 

27 
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U tronu Matki Bożej Królowej Kaszub 

SIANOWO 

Dużą determinacją wykazała się Matka Boża, żeby zostać w Sianowie. Trzy 

razy przenoszono ją w godniejsze, według wiernych, miejsce – do kościoła w 

Mirachowie i trzy razy w cudowny sposób figura sama wracała.  

 

 Jakeśmy mówili, to tu, w Sianowie kościoła jeszcze nie było. I otóż kiedy zaczęli budować 

kościół w Mirachowie i fundamenty już postawili, pewnego razu przechodzili tu ludzie drogą i 

ujrzeli wielką jasność: bo tu w parpacowym krzaku Matka Najświętsza się ukazała! Nie wiedzieli 

wtedy, co robić; ale zanieśli cudowną figurę do Mirachowa. Matka Najśw. jednak na drugi dzień 

znowu tu do nas przybyła. Wzięli ją jeszcze raz do Mirachowa, ale ona i po trzeci raz napowrót tu 

stanęła. Potem już dali pokój i tu ją w Sianowie zostawili, bo poznali, że Matka Najśw. u nas chce 

mieszkać. Na prędce uszykowali małą kaplicę około parpacowego krzaku, do której cudowną figurę 

wstawili. A kiedy ludzi wiele przychodziło do Sianowa uczcić Najśw. Pannę, pobudowano większy 

kościół, przy którym też osobnego proboszcza ustanowili [6]. 

28 

Maryja wybrała to miejsce 
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U tronu Matki Bożej Królowej Kaszub 

SIANOWO 

Jeśli już zostawiliśmy samochód na parkingu między plebanią a sanktuarium, 

weszliśmy na teren przykościelny podziwiając zadbane otoczenie i odnowio-

ny mur pruski, nadszedł czas, żeby zobaczyć wnętrze prostego kościółka, któ-

ry chroni w ołtarzu głównym wielki skarb. Prostota zresztą tego miejsca jest o 

tyle wymowna, o ile stanowi dobrą wskazówkę na pokonywanie wspomnia-

nych, życiowych zakrętów. Prostota jest bowiem kluczem do pozytywnego 

przechodzenia kryzysów i momentów zwrotu wydarzeń, gwarantuje ona bo-

wiem jasne patrzenie na to, co się dzieje, nazywanie rzeczy po imieniu 

i orientowanie się w tym, na jakim etapie drogi jestem.  

Tutaj w kościele brak dużej liczby ozdób, milcząca ilość dekoracji, w wyraźny 

sposób koncentruje uwagę na Tej, która stąd króluje nad Kaszubami, szcze-

gólnie mając w Swojej opiece narzeczonych.  
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U tronu Matki Bożej Królowej Kaszub 

SIANOWO 

Klękając do modlitwy nie bójmy się 

prosić za swoich bliskich, za mają-

cych zawrzeć związek małżeński. 

Świadomość wielkości cudów, ilo-

ści ocalonych rodzin, wyproszo-

nych łask mobilizuje do gorliwego 

wołania, z wiarą w sercu, że Maryja 

jest zawsze Matką cierpliwie i 

uważnie słuchającą Swoich kocha-

nych dzieci.   

30 

Czas już opuścić świątynię, aby móc jeszcze zerknąć na plac z ołtarzem polo-

wym i otaczającymi go stacjami drogi krzyżowej. Plac ten jest kolejnym nie-

mym świadkiem niezwykłości tego miejsca. Powstał z potrzeby przyjęcia kil-

kunastu tysięcy pielgrzymów, którzy przybywają przez cały rok, a szczegól-

nie tłumnie na lipcowy odpust we wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej i 

wrześniowe święto Jej narodzenia. 



 

33 

U tronu Matki Bożej Królowej Kaszub 

SIANOWO 

 

Godziny MSZY ŚWIĘTYCH: 

  Niedziela i święta — 7.30, 9.00, 11.00, 18.00  

  Dni powszednie — 18.00 (zimą), 19.00 (latem)  

KONTAKT z Sanktuarium: 

  Parafia Narodzenia NMP 

  83-328 Sianowo 16 

  tel. 58/ 685 57 76  

  e-mail: psianowo@diecezja-pelplin.pl 

  www.sanktuarium-sianowo.pl 

ODPUST: Matki Bożej Szkaplerznej (niedziela po 16 lipca) 

                 Narodzenia NMP (od pierwszej niedzieli po 8 września  

        do kolejnej niedzieli) 

PIECZĄTKA jest dostępna dla pielgrzymów w krużgankach sanktuarium 

A jeśli na zakończenie pobytu, zrodzi się 

pragnienie do dłuższego zaczerpnięcia 

oddechu w ciszy i prostocie tego miejsca 

to pamiętaj, że możesz tu przenocować w 

domu pielgrzyma i dać sobie czas na 

kontemplowanie piękna krajobrazu i wy-

sławianie Pana Boga w dziele stworzenia. 

To skuteczna droga do powrotu do 

spraw najważniejszych, do pogłębienia 

miłości do Maryi i Jezusa, do nauczenia 

się, jak zachować modlitewne milczenie 

serca w nawale codziennego hałasu i za-

krętach naszego losu. 

31 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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Matka zatroskana o Twoją rodzinę 

KOŚCIERZYNA 

Położenie sanktuarium Królowej Rodzin w 

samym geograficznym centrum diecezji 

pelplińskiej potwierdza aktualną intuicję 

Kościoła, który szczególną duszpasterską 

troską otacza rodziny. Modlitwa ojców 

proszących o męstwo i odwagę, matek bła-

gających o utrzymanie ciepła ogniska do-

mowego, dzieci i młodych poszukujących 

swojej drogi powołania, dociera w tej wła-

śnie świątyni do uszu i serca Maryi.  

32 



 

35 

Wchodzimy do kościoła i od progu już 

oczarowani jesteśmy pięknem wnętrza 

i rozplanowaniem przestrzeni tego miej-

sca. Trójca Święta króluje z ołtarza głów-

nego, a kaplica Najświętszej Maryi Panny 

znajduje się po lewej stronie od prezbite-

rium. Taka topografia wyraża znaczącą 

prawdę teologiczną, że Matka Boża jest 

Służebnicą Pańską – pokorną i kochającą 

Boga Mamą. Dzięki temu możemy być 

pewni, że Jej miłość do nas jest wierna 

i prawdziwa, a nawet jeśli nam się wyda-

je wymagająca to zawsze mająca na celu 

nasze dobro – przede wszystkim zbawie-

nie wieczne. 
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Matka zatroskana o Twoją rodzinę 

KOŚCIERZYNA 
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Matka zatroskana o Twoją rodzinę 

KOŚCIERZYNA 

Przechodzimy ku prezbiterium, po-

dziwiamy wystrój kościoła, mijamy 

kolejne ołtarze boczne i docieramy 

do kaplicy Matki Bożej, gdzie zazwy-

czaj ma też miejsce adoracja Naj-

świętszego Sakramentu. Raz jeszcze 

potwierdza nam to prawdę, że nie 

mamy co się bać o bliskość z Jezusem 

Chrystusem, jeśli zabiegamy o bli-

skość z Maryją. Cudowny wizeru-

nek, przed którym stoisz, jest wierną 

kopią czczonego w Rzymie wizerun-

ku Matki Bożej Śnieżnej.   

34 

 

 Obecność obrazu Marii Panny w kościerskim kościele wyjaśnia dawna historia Rzymu. W la-

tach 352–356 papieżem był Liberiusz. Za jego czasów patrycjusz rzymski Jan, nie mając potomstwa, 

postanowił wraz z małżonką Najświętszą Maryję Pannę uczynić spadkobierczynią swoich dóbr. Oboje 

modlili się o szczególny znak dla siebie. Zostali wysłuchani. 5 sierpnia w wizji sennej Najświętsza Ma-

ryja Panna każdemu z osobna wyraziła swoje życzenie, aby tam, gdzie znajdą po przebudzeniu śnieg, 

zbudowali kościół ku jej czci. Tego poranka, kiedy w Rzymie są największe upały, zobaczyli śnieg na 

wzgórzu Eskwilińskim. Powiadomili o tym papieża Liberiusza, który oświadczył im, że miał podobną 

wizję. Tego samego dnia zebrał duchowieństwo i wiernych Rzymu, urządził uroczystą procesję i wy-

znaczył miejsce na budowę kościoła. Świątynię wzniesiono po Soborze Efezkim w latach 432–440. W 

tymże kościele umieszczono obraz Najświętszej Maryi Panny, który według tradycji został namalowa-

ny przez św. Łukasza. Obraz nosi też inne tytuły: Matka Boża Śnieżna, Matka Boża Większa, Zbawie-

nie ludu rzymskiego. Obraz stał się szczególną relikwią Rzymu, dlatego nie wolno go było kopiować. 

 Około roku 1610 w Rzymie przebywał biskup włocławski, do którego diecezji należała Koście-

rzyna. Modlił się on o ratunek dla pomorskiego ludu, który w tym czasie odchodził od jedności z Ko-

ściołem. W czasie modlitwy ma wizję, w której Matka Najświętsza prosi go, aby w kopii rzymskiego 

obrazu zawiezionego do kościołów swojej diecezji szukał ocalenia dla swoich diecezjan [7]. 

Historia wizerunku 
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Pełnia piękna sanktuarium kościerskiego odsłania się w dwóch wyjątkowych 

wydarzeniach każdego roku. Jeśli we wspólnocie pielgrzymów z całego re-

gionu, a nawet z całej diecezji pelplińskiej chcesz modlić się, śpiewać, cieszyć 

obecnością osób konsekrowanych, rodzin, młodzieży to powinieneś wybrać 

się tu w okresie wielkiego odpustu przypadającego na czas początku wakacji 

albo też w Niedzielę Palmową. W tę bowiem niedzielę rozpoczynającą obcho-

dy wielkiego tygodnia 

ściągają tu tysiące mło-

dych ludzi, aby wziąć 

udział w diecezjalnej 

stacji obchodzonych co 

roku Światowych Dni 

Młodzieży. 
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Matka zatroskana o Twoją rodzinę 

KOŚCIERZYNA 
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Matka zatroskana o Twoją rodzinę 

KOŚCIERZYNA 

Szkoda by było, gdyby bezpośrednio po odwiedzinach u Matki Bożej wyje-

chać z Kościerzyny. Czemu by jeszcze nie zerknąć na malowniczy rynek, a 

nawet zatrzymać się, aby zjeść tu coś dobrego – zasięgnąwszy wcześniej opi-

nii mieszkańców na temat tego, gdzie można dobrze zjeść.  

36 

Jedno jest pewne – z przystaniem na 

posiłek czy bez tej przerwy – warto 

zrobić sobie spacer małymi uliczka-

mi tego kaszubskiego miasta na 

wzgórze księżniczki Gertrudy, od-

naleźć ciekawą pamiątkę ozdobioną 

tradycyjnymi kolorami regionu albo 

zahaczyć o Muzeum Kolejnictwa i 

jeszcze o kilka chwil przedłużyć tu-

taj swój pobyt. 

 

Godziny MSZY ŚWIĘTYCH: 

  Niedziela i święta — 6.30, 8.00,  9.30,  11.00, 12.30, 14.00, 18.00  

  Dni powszednie — 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 18.00  

KONTAKT z Sanktuarium: 

  Parafia Świętej Trójcy w Kościerzynie 

  Plac Jana Pawła II 1, 83-400 Kościerzyna 

  tel. 58/ 686 26 50    

  e-mail: sanktuarium@sanktuarium.pl 

  www.sanktuarium.pl 

ODPUST: Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin 

(przedostatnia sobota czerwca) 

PIECZĄTKA jest dostępna dla pielgrzymów w krużgankach sanktuarium 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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Blisko Maryi nie ma się czego bać 

KOŚCIERZYNA 

Trasę między dwoma sanktuariami 

kościerskimi, które dzieli odległość 

400 metrów, pokonujemy pieszo w 5 

minut. Jednak w przeciwieństwie do 

rzucającej się w oczy wielkiej bryły 

kościoła parafialnego, kaplica Sióstr 

Niepokalanek jest dość niepozor-

nym budynkiem.    

37 



 

40 
38 

Blisko Maryi nie ma się czego bać 

KOŚCIERZYNA 

Kiedy kaplica jest zamknięta, wystarczy zadzwonić do furty klasztornej 

Sióstr i poprosić o możliwość nawiedzenia sanktuarium i modlitwy. Po wej-

ściu przywita nas napełnione atmosferą skupienia wnętrze małej świątyni, a 

uwagę, bardziej niż prezbiterium, skupi nisza z umieszczoną w niej Cudow-

ną Figurą.  
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Blisko Maryi nie ma się czego bać 

KOŚCIERZYNA 

Dla pełnego zrozumienia przesłania Matki Bożej konieczne jest spojrzenie w 

stronę balustrady chóru organowego, na której zapisano w obrazach historię 

przybycia do Kościerzyny Sióstr Szarytek, a następnie przekazanie opieki 

nad kaplicą Niepokalankom. 

Siostry Szarytki z Bysławka opowiadały mianowicie podanie, że gdy potrzeb-

ne było umocnienie wspólnoty Szarytek przebywających w klasztorze i za-

kładzie pomocy na Kaszubach, ówczesna przełożona postarała się, aby figur-

kę Matki Bożej Bolesnej mieć blisko ze sobą. Figura już w Chełmnie nad Wi-

słą oraz w Bysławku otoczona była niezwykłą czcią wiernych, a modlitwa u 

jej stóp cieszyła się dużą skutecznością. Obecność Matki Bożej w znaku Jej 

figury dała też siłę siostrom do zwycięstwa nad obawami i strachem. 
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 Ani autor rzeźby, ani pierwsze miejsce jej pobytu nie są znane. Pieta została 

znaleziona w Chełmnie nad Wisłą, gdzie była zakopana przy „żelaznej bramie" w 

pobliżu kościoła św. Jana i powierzona siostrom benedyktynkom, które umieściły ją w 

swoim chórze i otoczyły wielką czcią. O ogromnym kulcie cudownej figury, jaki tu 

istniał, świadczy fakt, iż w czasie kasaty konwentu benedyktyńskiego w 1822 roku 

siostry, przenosząc się do swego folwarku w Bysławku, „nic z kościoła nie zabrały", 

jedynie łaskami słynącą Pietę. W Bysławku figurę Matki Bolesnej umieszczono w 

bocznej kaplicy kościoła, gdzie nadal otoczona była głęboką czcią, tak przez siostry 

benedyktynki, jak i przez okoliczną ludność, przychodzącą z potrzeby serca i powie-

rzającą Jej swe troski.  

 Po śmierci ostatnich sióstr benedyktynek ówczesna przełożona klasztoru Sióstr 

Miłosierdzia w Chełmnie przewio-

zła figurę Matki Bolesnej z By-

sławka na jej dawne miejsce do 

Chełmna n/Wisłą. W 1863 r. s. 

Aniela Meszyńska została przeło-

żoną nowo powstałego Zakładu 

wychowawczo-naukowego w Ko-

ścierzynie. Siostra, zdając sobie 

sprawę z wielkiej odpowiedzialno-

ści, jaką jej powierzono, poprosiła 

ówczesnego ordynariusza diecezji 

chełmińskiej o zgodę na przewie-

zienie łaskami słynącej figury do 

Kościerzyny. Otrzymała na to po-

zwolenie. Niedługo potem figurę 

umieszczono w domowej kaplicy 

Zakładu, a później - publicznej, po 

jej wybudowaniu w roku 1871 [8]. 

Blisko Maryi nie ma się czego bać 

KOŚCIERZYNA 

Historia figury 
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Blisko Maryi nie ma się czego bać 

KOŚCIERZYNA 

41 

 

Godziny MSZY ŚWIĘTYCH: 

  Niedziela i święta — 8.00, 10.00 

  Dni powszednie —  

KONTAKT z Sanktuarium: 

  Zgromadzenie zakonne Sióstr Niepokalanek  

  ul. 8 marca 2, 83-400 Kościerzyna 

  tel. 58/ 686 31 56   

  e-mail: sanktuarium@sanktuarium.pl 

  www.sanktuarium.pl 

ODPUST: Matki Bożej Bolesnej (15 września) 

PIECZĄTKA jest dostępna dla pielgrzymów w sanktuarium 

Zawsze można zapytać czy któraś z Sióstr ma czas opowiedzieć nam kilka 

słów o historii tego miejsca, a więcej jeszcze, stać się świadkiem cudownego 

działania Najświętszej Maryi Panny w Jej sanktuarium.    

Nikt z nas nie jest pozbawiony lęków, stresów i obaw. Nikt z nas nie jest wol-

ny od wątpliwości i codziennych nerwów. Ogromny pokój wypisany na obli-

czu Matki cierpiącej staje się umocnieniem i przynosi pomnożenie nadziei, że 

Chrystus jest ostatecznym Panem i Zwycięzcą we wszystkich okolicznościach 

naszego życia. Tak, jak Jego miłością Maryja pokonała wszelkie przeciwności 

i uczestniczyła w Jego Trumfie, tak może tę samą łaskę wyprosić dla nas gro-

madzących się w miejscu, które wybrała i umiłowała jako źródło błogosła-

wieństwa. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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Uwalniająca potęga radości 

WIELE 

Jak nie pomylić radości z wesołkowatością? Skąd wiedzieć jak czerpać ze źró-

dła radości prawdziwej dającej siłę i pozwalającej zwyciężać ciemności i kry-

zysy? To właśnie we Wielu będziemy odkrywali różnorakie motywy radości, 

a także drogę do niej prowadzącą.  

Dlaczego akurat we Wielu mowa o radości? Wystarczy się tam udać, wystar-

czy spędzić kilka godzin (może nawet kilka dni korzystając z oferty domu 

pielgrzyma), wystarczy wysiąść z samochodu na parkingu biegnącym 

wzdłuż plebanii, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Można by to ująć 

chyba jeszcze precyzyjniej nie mówiąc „znaleźć odpowiedź”, a raczej 

„doświadczyć odpowiedzi” płynącej od Matki Bożej Pocieszenia.  
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Pierwszym miejscem, do którego 

się udajemy jest sanktuarium. Cu-

downy obraz w ołtarzu głównym 

strzeże słodkiego, przepełnionego 

pokojem uśmiechu Maryi. Wzrok i 

myśli utkwione w pięknej twarzy 

Najświętszej Dziewicy rodzą myśl 

o tym, że radość powstaje w sercu, 

kiedy przebywamy z kimś kto nas 

kocha, jest dla nas dobry, dba i 

troszczy się o nas. 
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Doświadcz uwalniającej potęgi radości 

WIELE 
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Doświadcz uwalniającej potęgi radości 

WIELE 

44 

Wszystko, co otacza Niepokalaną zdaje się mówić o pięknie wszechświata, 

które swoje ukoronowanie znajduje w młodej Maryi. Ołtarze boczne, ściany 

ozdobione malowidłami, witraże, sufit, odnowione prezbiterium… każdy z 

tych fragmentów kościoła ujawnia, że piękno wzbudza w sercu radość głębo-

ką i tajemniczą, a kontemplowanie piękna – trwanie w zachwycie nad tym, 

czego się doświadcza, ogląda, przeżywa – utrwala radość i powoduje, że 

udziela się ona także naszemu otoczeniu.  

 

 Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w obecnym kształcie zbudowano w latach 1904-1906. 

Utrzymany w stylu neobarokowym, orientowany. Jest największą budowlą sakralną wielewskiego 

sanktuarium. Zbudowany z inicjatywy ks. Jana Fethke na miejscu drewnianego kościoła z 1728 r. 

Po śmierci ks. Fethke budowę kościoła dokończył ks. Józef Szydzik. Kościół konsekrował 7 lipca 

1912 roku ks. biskup pomocniczy Jakub Klunder. Został wpisany do rejestru zabytków w 1998 

roku. Do najcenniejszych zabytków świątyni należą:  

 łaskami słynący, barokowy obraz Matki Bożej Pocieszenia, malowany olejem na płótnie, 

przeniesiony do Wiela z Chojnic w 1852 r. 

 trzy XVIII-wieczne ołtarze barokowe przeniesione z kościoła drewnianego z 1728 r. 

 Sanktuarium Męki Pańskiej zbudowane w latach 1915-1927 [9]. 

Historia sanktuarium 
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Doświadcz uwalniającej potęgi radości 

WIELE 

45 

Prawdziwa i przemieniająca nas radość jest darem Boga, dlatego rodzi się ona 

zawsze tam, gdzie Stwórca jest obecny i gdzie przez wiarę łączy nas z Nim 

głęboka relacja. Po odwiedzinach u Tej, która wyprasza nam radość, okrywaj-

my dalej źródła tego daru. Po wyjściu głównym wyjściem ze świątyni 

przejdźmy w lewo, w stronę cmentarza. Ozdobne nagrobki, figury Aniołów i 

Świętych przypominają tu o radości wiecznej, która nigdy się nie skończy, a o 

którą się staramy i  walczymy pielgrzymując przez doczesność. Mijając kolej-

ne nagrobki nie zaniedbajmy się, w choć krótkiej, modlitwie za zmarłych. W 

taki sposób doznawszy pocieszenia od Matki Bożej, sami bezzwłocznie bę-

dziemy je nieśli duszom, które tak mocno ochłody potrzebują.    
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Doświadcz uwalniającej potęgi radości 

WIELE 

46 

Idąc przez cmentarz i patrząc poza jego 

mur w prawą stronę odkrywamy zapo-

wiedź tego, co nas czeka, kiedy przekro-

czymy już bramę i wyjdziemy poza teren 

kościelny. Jezioro i plaża, las i wzniesienia, 

kryją między drzewami bezcenny wielew-

ski skarb – Kalwarię – kapliczki, stacje dro-

gi krzyżowej. Oj jak wielkim zaniedbaniem 

byłoby nie ujrzeć tego wszystkiego, nie po-

modlić się modlitwą najskuteczniejszą, bo 

czerpiącą z Ofiary Syna Bożego – Jezusa 

Chrystusa.  
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Doświadcz uwalniającej potęgi radości 

WIELE 

47 

Po powrocie z kalwaryjskich ścieżek zerknij też na eksponaty zgromadzone 

w Muzeum Ziemi Zaborskiej położonym na drodze powrotnej w kierunku 

parkingu. Sama nazwa muzeum, chociaż mogłaby wywołać skojarzenia z 

„zaborami”, wiąże się z ziemiami za Borami Tucholskimi.  

 

Gdyby udał ci się przybyć tu w okresie wakacyjnym możesz wziąć udział, w 

odbywającym się nad jeziorem, Międzynarodowym Festiwalu Folkloru. A 

jeśli masz więcej czasu, zaplanuj sobie pobyt na dwa, trzy dni… po wcze-

śniejszym bowiem umówieniu istnieje możliwość skorzystania z noclegu w 

domu pielgrzyma.   

 

Godziny MSZY ŚWIĘTYCH: 

  Niedziela i święta — 8.00, 10.00, 11.30 i 19.00     

  Dni powszednie — 8.00, 18.00  

KONTAKT z Sanktuarium: 

  Parafia Św. Mikołaja  

  ul. Derdowskiego 1, 83-441 Wiele  

  tel. 58/ 687 34 91, 730 530 100  

  e-mail: parafiawiele@gmail.com  

  www.kalwariawielewska.pl  

ODPUSTY: Wniebowstąpienie Pana Jezusa (ipsa idie) 

                    Matki Bożej Pocieszenia (ostatnia niedziela sierpnia) 

                    Św. Mikołaja (niedziela po 6 grudnia) 

PIECZĄTKA jest dostępna dla pielgrzymów w sanktuarium 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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ETAP 

KOCIEWSKI 
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Uzdrowienie chorych  

w Częstochowie północy 

TOPOLNO 
Jadąc z Bydgoszczy na Świecie na wysokości miejscowości Zbrachlin doje-

dziemy do zakrętu w prawo, przed którym strzałka wskazywać będzie To-

polno. Jeszcze prawie 10 km czeka nas do pokonania zanim ukaże się naszym 

oczom bryła sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.  

Droga ze Zbrachlina do Topolna wiedzie wprost w kierunku Wisły, jednak 

jeśli zdecydujemy się podejść do brzegu największej polskiej rzeki, nie znaj-

dziemy tu żadnego mostu. To geograficzne utknięcie w punkcie bez wyjścia, 

w punkcie, z którego nie da się przedostać na drugą stronę doskonale obra-

zuje sytuację wielu chorych. W sercu osoby dotkniętej brakiem zdrowia może 

bowiem topnieć nadzieja, pojawiać się niepokój i maleć wiara w wyzdrowie-

nie. Tutaj Maryja zawsze powie Ci, że dla miłości Boga nie ma dróg bez wyj-

ścia. 
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Uzdrowienie chorych w Częstochowie północy 

TOPOLNO 

Po zostawieniu auta na przestron-

nym parkingu bezpośrednio przed 

kościołem, możemy najpierw sami 

zrobić sobie spacer dookoła, ale 

możemy też uda się od razu do 

mieszczącej się po prawej stronie 

świątyni plebanii, aby poprosić o 

otwarcie sanktuarium i opowie-

dzenie nam ciekawej historii tego 

miejsca. Zrozumiemy wtedy, skąd 

pojawiło się określenie 

„Częstochowa północy”. 

 

 Z Częstochowy przybyło kilku zakonników w roku 1683 do Topolna, gdzie dla nich klasz-

tor był już gotowy. Łatwo pojąć można, że teraz za Ojców Paulinów chwała Najświętszej Maryi 

Panny w Topolnie coraz więcej się wzmagała. W nowym kościele umieszczono cudowny wizeru-

nek Matki Boskiej w głównym ołtarzu, w którym za zasuwą dziś jeszcze się znajduje. wygląda on 

już bardzo staro i malowany jest ciemną farbą na drzewie. 

 Klasztor topoleński liczył zazwyczaj ośmiu zakonników. Kiedy się w roku 1683 tu osiedlili, 

Topolno nie było jeszcze oddzielną parafią, ponieważ kościół tutejszy był filialnym i należał do 

parafii gruczeńskiej. Dopiero w roku następnym 1684 ksiądz Biskup Bonawentura Madaliński 

utworzył tu nową parafię, której zarząd powierzył Ojcom Paulinom. Przeor klasztoru był zarazem 

proboszczem  
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Częstochowa Północy 
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Uzdrowienie chorych w Częstochowie północy 

TOPOLNO 

 Odkąd Ojcowie Paulini objęli straż nad tym cudownym obrazem, sława jego coraz bardziej 

się rozpowszechniała Ludu coraz więcej przybywało na uroczystości Matki Boskiej, szczególnie na 

uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jako w rocznicę pierwszego zjawienia się na 

Wiśle.  

 Wnet po ich osiedleniu się w tutejszym klasztorku wtargnęli Szwedzi do Polski, ale Ojco-

wie Paulini nie tracili nadziei. W roku 1772 nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Niebawem po tym 

zaborze król Pruski wydał rozkaz, aby wszystkie dobra klasztorne przeszły w administrację rządu. 

Potem nastały wojny francuskie, a z nimi nowe dla Ojców ciężary. Lecz wśród tych ciężkich dla 

nich czasów spotkał ich cios dla nich najdotkliwszy. 30 października roku 1810 wyszedł od króla 

Fryderyka Wilhelma dekret, na mocy którego miał być zabrany cały majątek zakładów duchow-

nych i klasztornych. Wskutek tego rozporządzenia królewskiego nieomal wszyscy Ojcowie Paulini 

opuścili klasztor topoleński i schronili się do Częstochowy.  

 Od czasu jak klasztor zniesiono, zaczęła także podupadać dawniejsza chwała Maryi. Ale 

pomimo tych smutnych czasów, jakie nastały dla całego Narodu, pamięć o cudownym obrazie 

Matki Boskiej w Topolnie między ludem wiernym się nie zatarła, a nawet dziatki z tutejszej para-

fii, jak się przekonałem, wiedzą o cudownym objawieniu się Matki Najświętszej na Wiśle i mówią, 

że to jest cudowna Matka Boska [10]. 
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Uzdrowienie chorych w Częstochowie północy 

TOPOLNO 

Wnętrze kościoła jest imponujące. Nikt pewnie z przybywających do Topol-

na po raz pierwszy nie spodziewa się tego, co zobaczy. Duża liczba ołtarzy 

bocznych gwarantuje bycie otoczonym przez Świętych i Aniołów, przez 

potężnych Orędowników zgromadzonych blisko swojej Królowej oddającej 

chwałę samemu tylko Bogu przez wyjednywanie łaski uzdrowienia. Uwa-

żany od wieków za cudowny wizerunek Matki Najświętszej znajduje się w 

ołtarzu głównym za specjalną zasłoną. Sam fakt odsłaniania obrazu niesie 

głębokie przesłanie, że u Boga nie wszystko widać od razu. Trzeba cierpli-

wości, żeby zobaczyć Boże tajemnice, doświadczyć pełni piękna i potęgi 

Jego działania.  
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Uzdrowienie chorych w Częstochowie północy 

TOPOLNO 

A kiedy już opanujemy pierwszą lekcję 

tego, jak się nie spieszyć, podjedźmy 

jeszcze w kierunku Wisły i dajmy sobie 

czas na spacer wzdłuż rzeki z różań-

cem, spacer w towarzystwie Matki Bo-

żej. Cierpliwość przyrody, w znaku 

płynącej powoli i wytrwale rzeki, bę-

dzie praktycznym utwierdzeniem w 

nas nauki o wartości przystanięcia i ko-

nieczności zwolnienia tempa życia.  

 

Godziny MSZY ŚWIĘTYCH: 

  Niedziela i święta — 8.00, 10.30  

  Dni powszednie — zależnie od pory roku  

KONTAKT z Sanktuarium: 

  Parafia Nawiedzenia NMP  

  Topolno, 86-120 Pruszcz  

  tel. 52/ 332 06 93  

  e-mail: ptopolno@diecezja-pelplin.pl  

  www.topolno.pelplin.opoka.org.pl 

ODPUSTY: Narodzenia NMP (niedziela po 8 września) 

                    MB Uzdrowienia Chorych (2 lipca) 

PIECZĄTKA jest dostępna dla pielgrzymów w sanktuarium 
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Czasu nawiedzenia sanktuarium nie można skracać. Nie ma co też się spie-

szyć. Trzeba dać sobie tu czas, aby posmakować to miejsce, doświadczyć 

wieków modlitwy, którą jest ono przesiąknięte i przemienione.  

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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Uzdrowienie chorych  

w Częstochowie północy 

ŚWIECIE 

Losy położonego trochę na uboczu, jakby już poza miastem, kościoła św. Sta-

nisława i Matki Boskiej Częstochowskiej, splatają się mocno z losami całej 

naszej Ojczyzny. Kiedy po uczciwej analizie złożymy razem losy Polski trak-

towanej wiele razy jak państwo na uboczu i tego sanktuarium, wtedy okaże 

się, że ich zbieżność jest zaskakująca. Do tego stopnia, że historia świątyni 

symbolicznie wyobraża historię Polski. Nie przez przypadek więc obrała so-
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Uzdrowienie chorych w Częstochowie północy 

ŚWIECIE 

Według niektórych badaczy świątynia powstała już za czasów Bolesława 

Chrobrego, pozostawała przez długie lata w rękach krzyżackich, niszczona i 

odbudowywana, ostatecznie zupełnie prawie zniszczona, została dopiero w 

latach 80-tych XX wieku przywrócona do swojego dawnego blasku, choć i to 

nie bez pewnych uszczerbków.  
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Uzdrowienie chorych w Częstochowie północy 

ŚWIECIE 

58 

      

 Początków współczesnego kościoła pw. Stanisława Biskupa Męczennika i Matki Bo-

skiej Częstochowskiej w Świeciu należy szukać już w roku 1309 r. W tym czasie teren mia-

sta zajmuje Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.  

W 1400 r. rozpoczęto budowę kościoła parafialnego. W pierwotnym planie świątynia miała 

być wielka i trzynawowa, z ogromnym prezbiterium i wysoką wieżą. Powodów zmiany jej 

wyglądu należy szukać w działaniach wojennych oraz w licznych powodziach i pożarach, 

które w tym czasie nawiedzały Świecie. Konsekracja całej budowli nastąpiła w roku 1521.     

  W czasie wojen szwedzkich świątynia uległa zniszczeniu. Z tego powodu w latach 

1700 - 1744 zdecydowano się na jego powtórną odbudowę. Kościół otrzymał też bogaty 

barokowy wystrój. Wniesiono również 13 ołtarzy bocznych. W 1772 r. nastąpił I rozbiór 

Polski, a Świecie znalazło się pod rządami pruskimi. W 1861r. władze pruskie podjęły de-

cyzję o przeniesieniu miasta na wzgórze po lewej stronie Wisły. W obrębie średniowiecz-

nych murów pozostawiono tylko farę i zamek krzyżacki. Do II wojny światowej fara, pomi-

mo ulokowania na starym mieście, brała czynny udział w życiu świecian. W czasie odbija-

nia miasta z rąk niemieckich wiele urządzeń świątyni uległo zniszczeniu. Największy dra-

mat kościół przeżył 20 stycznia 1945 r. Wtedy to w wyniku działań wojennych została 

zniszczona wieża wraz z częścią głównej nawy.  

  W 1950 r. podjęto próbę ratowania fary, jednakże władze komunistyczne nie wyrazi-

ły zgody na jej odbudowę. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że gruzowisko kościoła po-

służyło do nagrania jednego z odcinków serialu „Czterej pancerni i pies”. W 1982 r. zapo-

mniana przez świecian ruina została zauważona przez biskupa chełmińskiego Mariana 

Przykuckiego i to on podjął decyzję o odbudowie fary, która trwała w latach 1983 - 1988.. 

Dnia 26 czerwca 1988 r. biskup chełmiński dokonał konsekracji kościoła, a 15 października 

1989 r. nastąpiła intronizacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, którego auto-

rem jest ks. Franciszek Znaniecki z Pelpina [11]. 

Historia świeckiej fary 
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Uzdrowienie chorych w Częstochowie północy 

ŚWIECIE 

Zamyślić się nad dziejami Ojczy-

zny, pomodlić się za nią sercem 

przepełnionym uczuciami patrio-

tycznymi, miłością do tych, którzy 

oddali za nią życie, tworzyli wiel-

kość jej kultury, języka, przekazy-

wali wiarę żywą i prawdziwą w 

Jezusa Chrystusa. Dać sobie czas na 

zadumę, na zachwyt, na gorące wo-

łanie do Boga… oto najpiękniejszy 

pomysł na spędzenie tu czasu. 
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Oprócz pobytu w kościele i obejścia jego majestatycznej bryły z zewnątrz, za-

interesować nas może położony zupełnie niedaleko, bo wzdłuż tej samej dro-

gi, zamek krzyżacki oraz spacer nad Wisłą. Jeśli starczy nam jeszcze  
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Godziny MSZY ŚWIĘTYCH: 

  Niedziela i święta — 9.00, 11.00, 18.00  

  Dni powszednie — 18.00  

KONTAKT z Sanktuarium: 

  Matki Boskiej Częstochowskiej Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika  

  ul. Farna 4, 86-100 Świecie  

  tel. 52/ 331 36 77  

  e-mail: pswieciembcz@diecezja-pelplin.pl  

ODPUSTY: Matki Boskiej Częstochowskiej (26 sierpnia) 

                    Św. Stanisława Biskupa (8 maja) 

PIECZĄTKA jest dostępna dla pielgrzymów na plebanii parafialnej 

Uzdrowienie chorych w Częstochowie północy 

ŚWIECIE 

dnia, aby obejrzeć ratusz na 

rynku świeckim, kościół św. 

Andrzeja i malownicze ka-

mienice mieszczańskie, to 

nasze pielgrzymowanie ubo-

gaci nas nie tylko duchowo, 

ale także historycznie i kul-

turowo. Warto zresztą tak 

zaplanować sobie przyjazd 

do Świecia, żeby móc wziąć udział w jednym z licznych organizowanych tu 

wydarzeń. Jest w czym wybierać: Blues na Świecie, Międzynarodowy Festi-

wal Orkiestr Dętych czy turniej rycerski… to niektóre z propozycji, których 

nie ma co przegapić.    

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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Matka Kościoła  

u stóp krzyży swoich dzieci 

PŁOCHOCIN 

Praktycznie wszystkie kociewskie sanktuaria maryjne położone są przy waż-

nych szlakach komunikacyjnych. Nie inaczej rzecz się ma z Płochocinem. Bar-

dzo prosto tu dotrzeć, bo wystarczy zjechać z autostrady A1 na węźle Warlu-

bie i zostaje nam już wtedy do pokonania niecałe półtora kilometra, aby od-

kryć dlaczego Maryja wybrała sobie ten zakątek Kociewia.  
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Matka Kościoła u stóp krzyży swoich dzieci 

PŁOCHOCIN 

 Rozległy, urzekający pięknem teren, dla którego klamrę stanowi z jednej 

strony sanktuarium, z drugiej zaś zespół pałacowo-parkowy z ujmującym 

spokojem i ciszą Jeziorem Płochocińskim – oto prawdziwa perełka, którą za-

szczyciła swoją obecnością Matka Najświętsza.  

Wnętrze kościoła, w ciągu dnia otwartego, ogarniemy jednym spojrzeniem, 

ale bez dokładniejszego przyjrzenia się poszczególnym elementom wystroju, 

nie docenimy wartości tego, co nas otacza. Zbliżając się do prezbiterium mija-

my po lewej stronie tablicę upamiętniającą fakt, że w tej świątyni przyjęli 

chrzest wielcy świadkowie wiary: bł. siostra Heliodora Matuszewska i bł. 

ksiądz Franciszek Rogaczewski.  
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 Przyszła na świat 8 lutego 1906 roku w Starej Hucie, a już trzy dni później 

przyjęła chrzest w kościele parafialnym w Płochocinie. W 1935 roku złożyła w Grodnie 

śluby zakonne w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Nazaretanki) 

i przybrała imię Heliodora. Od 1937 roku przeniosła się do Nowogródka, gdzie podjęła 

służbę jako furtianka w miejscowej szkole. Postawa ofiarności i dobroci wyjednała Sio-

strze szczególny szacunek  wśród uczniów i ich rodziców. 

 W czasie okupacji siostry uczyły języka polskiego na tajnych kompletach, a także 

wspierały mieszkańców modlitwą i nieustanną życzliwością. Kiedy w 1943 roku okrucieństwo wobec ludności się-

gnęło zenitu zakonnice modliły się o to, aby mogły oddać życie za aresztowaną licznie ludność cywilną.  W lipcu 

tego roku Nazaretanki wezwano na komisariat i bito, a 1 sierpnia wywieziono do pobliskiego lasu i rozstrzelano 

 Dopiero po dwóch latach dokonano ekshumacji ciał Sióstr i przeniesiono do wspólnej mogiły koło nowo-

grodzkiej fary. Beatyfikacja Męczennic miała miejsce 5 marca 2000 r. Ich relikwie znajdują się w kaplicy Matki 

Bożej Nowogródzkiej, zaś w miejscu stracenia ustawiono tablicę pamiątkową i krzyż. Warto pamiętać, że liturgicz-

ne wspomnienie bł. Heliodory przypada na dzień 4 czerwca, a prowincja zakonna Nazaretanek na Białorusi przyję-

ła jedenaście Błogosławionych Współsióstr za patronki. 

Matka Kościoła u stóp krzyży swoich dzieci 

PŁOCHOCIN 

 

 Urodził się 23 grudnia 1892 r. w Lipinkach, koło Świecia. Po ukończeniu Colle-

gium Marianum i Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w 1918 roku otrzy-

mał święcenia kapłańskie. Przez ponad 10 lat pełnił funkcję wikariusza w czterech para-

fiach, aby w 1930 roku przyjąć zadanie zbudowania kościoła pw. Chrystusa Króla w 

Gdańsku.  Bardzo zaangażowany duszpastersko zakładał wspólnoty i opiekował się ist-

niejącymi. Dbał o kultywowanie postaw patriotycznych. Przed wybuchem II wojny 

światowej był kapelanem kolejarzy i pracowników poczty. Widział również wielkie dobro w czasie spędzanym na 

indywidualnych kontaktach z wiernymi dlatego organizował liczne pielgrzymki.  

 W dniu wybuchu wojny został aresztowany, a następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego w Stut-

thofie. Mężnie znosił upokorzenia oraz ból fizyczny, więc jego postawa stała się prawdziwie budującą dla współ-

więźniów. 

 11 stycznia 1940 roku wywieziono go, wraz z innymi kapłanami, do pobliskiego lasu i zamordowano. Zo-

stał wyniesiony do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II w czasie papieskiej pielgrzymki do Polski w 1999 roku. Pa-

miątką przypominającą o jego niezwykłym życiu jest nazwa ulica, przy której znajduje się kościół Chrystusa Króla 

oraz wmurowane w ścianę świątyni epitafium.  

Leokadia Matuszewska 

Franciszek Rogaczewski 
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Matka Kościoła u stóp krzyży swoich dzieci 

PŁOCHOCIN 

Tytuł Maryi, której cudowny wizerunek znajduje się w głównym ołtarzu, jest 

bardzo wymowny – Najświętsza Dziewica jest tu czczona jako Matka Boża 

Łaskawa, chociaż samo sanktuarium nosi tytuł Matki Kościoła, a parafia św. 

Wawrzyńca. Może się to wydawać zbytnim nagromadzeniem określeń i we-

zwań, nic jednak bardziej błędnego od takiego wniosku.  

Pierwszym powodem tej zachwycającej spójności jest zbieżność mająca miej-

sce między tytułem Matki Kościoła – czyli także tej, która opiekuje się diece-

zją jako kościołem partykularnym, a tytułem parafii powierzonej opiece św. 

Wawrzyńca, który jest jednocześnie Patronem Diecezji Pelplińskiej.  
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Matka Kościoła u stóp krzyży swoich dzieci 

PŁOCHOCIN 

Drugim powodem jest relacja Matki Bożej do całej wspólnoty Kościoła. Za-

sadniczym bowiem wyróżnikiem tej relacji jest łaskawość. Maryja – „Pełna 

łaski” za łaską Bożą stała się Matką Jezusa Chrystusa i za łaską przyjęła jako 

Matka Jego Mistyczne Ciało czyli Kościół.  
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Trzecią wreszcie racją ujawniającą komple-

mentarność wszystkich tytułów jest pojęcie 

ofiary. Łaska bowiem została nam udzielona 

w całej pełni przez Ofiarę Syna Bożego, Ko-

ściół jest przestrzenią napełnioną łaską, a naj-

dojrzalszą odpowiedzią na łaskę jest męczeń-

stwo takie, którego przykład dał święty dia-

kon Wawrzyniec.  

 

 Nie wiadomo, kiedy zjawił się ten obraz w Płochocinie, w parafii bardzo starej, bo 

wymienianej już w wykazie danin rzymskich z 1398 roku. (…) Nie wiadomo jakie przy-

czyny wpłynęły na przemalowanie obrazu Madonny w czwartym dziesiątku XVII wie-

ku. (…) Wybór malarza, któremu powierzono przemalowanie obrazu, był bardzo staran-

ny: nie ulega wątpliwości, że mamy tu do czynienia z jakąś wybitną indywidualnością 

artystyczną czynną na Pomorzu w tym okresie. Doskonałość warsztatowa, odkryta w 

trakcie ostatnio przeprowadzonej konserwacji oraz niezmienne charakterystyczne cechy 

formalne pozwalają przypuszczać, że artystą tym nie był kto inny jak Bartłomiej Stroble 

mieszkający i malarsko czynny w Toruniu co najmniej od 1640 roku [12]. 

Historia wizerunku 
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Godziny MSZY ŚWIĘTYCH: 

  Niedziela i święta—godz. 8.30, 10.30 

  Dni powszednie—17.00 (zimą), 18.00 

KONTAKT z Sanktuarium: 

  Parafia Św. Wawrzyńca 

  Płochocin 7, 86-160 Warlubie  

  tel. 52/ 332 62 58   

ODPUST: Matki Kościoła (niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego) 

PIECZĄTKA jest dostępna dla pielgrzymów w Sanktuarium  

Łaska, Kościół i męczeństwo połączone w jednym sanktuarium odsłaniają 

tajemnicę drogi wiary każdego ucznia Chrystusa. Potwierdzeniem dobrego 

odczytania tego związku i przejścia tej drogi za Mistrzem są właśnie 

ochrzczeni tu, przed obliczem Matki Bożej, Błogosławieni.  

Cuda zresztą dzieją się tu nieustannie, a dowodem tego są listy gromadzone 

w archiwum parafialnym. Opisy otrzymanych łask, wdzięczność za nadzwy-

czajne orędownictwo Maryi potwierdzają Jej nieustanne matczyne działanie 

wobec oddanego w Jej opiekę Kościoła. Rodzice odzyskujący zdrowie dzięki 

prośbie ich córki, która tu odzyskała spokój serca i ufność we wszechpośred-

nictwo łask, małżonkowie cieszący się po latach modlitw potomstwem wy-

proszonym u Maryi – to przykłady z pism nadsyłanych do Księdza Kustosza 

przez obdarowanych wiernych.   

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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U tronu Królowej Pomorza  

— Opiekunki Kociewia 

PIASECZNO 
Jedno z najczęstszych porównań, jakie można usłyszeć w kościele to stwier-

dzenie, że życie to droga. Odwiedziny w Piasecznie odkryją przed nami, że 

na drodze życia konieczne są przystanki. Leżące przy dawnej drodze krajo-

wej numer 1 (aktualnie 91) sanktuarium woła o chwilę zatrzymania i zaczerp-

nięcia sił u Maryi jak czerpie się wodę z tamtejszej studzienki.  
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U tronu Królowej Pomorza—Opiekunki Kociewia 

PIASECZNO 
Najstarsze sanktuarium na Pomorzu ozdobione jest chwałą tak wielu cudów, 

że nie sposób je wyliczyć. Począwszy od uzdrowienia syna smolarza (przy 

obecnej studzience), przez inne uzdrowienia, ratunek tonących w Wiśle czy 

wskrzeszenia, Matka Boża Piasecka pisze każdego dnia wzruszające karty 

Swojej obecności w tym słynnym zakątku Kociewia. 

Czas odwiedzin u Najświętszej Panienki możemy rozpocząć w dwóch miej-

scach, bądź to od sanktuarium zlokalizowanego w środku wsi, bądź przy Stu-

dzience – miejscu cudownego uzdrowienia. Po zaparkowaniu autobusu, busa 

albo samochodu, znalezieniu miejsca dla roweru lub po prostu po przyjściu na 

miejsce, idziemy do kościoła, w którym znajduje się zasłonięta obrazem cu-

downa Figura Matki Bożej. W plebanii można poprosić księdza o oprowadze-

nie – jeśli czas i obowiązki na to pozwalają – zawsze chętnie zostaniemy przy-

jęci. Przyjazd na Mszę Świętą lub na nabożeństwa (których plan dostępny jest 

na bieżąco na stronie internetowej parafii) gwarantuje, że zobaczymy Figurę i 

przeżyjemy piękny, uroczysty moment jej odsłonięcia i zasłonięcia. Taką gwa-

rancję mamy także jeśli wybierzemy się do Piaseczna w czasie wielkiego, 

wrześniowego odpustu ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
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U tronu Królowej Pomorza—Opiekunki Kociewia 

PIASECZNO 

Modlitwa nasza w świątyni, w której wszędzie znajdziemy zapis niezwy-

kłych cudów, jakimi wsławiła się tu Maryja, może pójść w kierunku jedności. 

Dlaczego właśnie tak? A dlatego, że kiedy błogosławiony papież Paweł VI 

pozwolił na koronację figury w 1968 roku (koronację, której dokonał ks. Karol 

kardynał Wojtyła) nadał Matce Bożej dodatkowy tytuł Matki Jedności.  
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Jedność naszego narodu, naszych rodzin, jedność chrześcijan, jedność nasze-

go serca strzegą przed dwulicowością, konfliktami i rozłamami. O jedność 

Swoich uczniów modlił się Pan Jezus przed Swoją męką, a zmartwychwstając 

pokonał grzech, śmierć i złego ducha czyli to wszystko, co stoi na drodze jed-

ności Boga z człowiekiem i  ludzi między sobą. Jedność jest potężną, którą 

Bóg daje  sercom Mu wiernym. Jedność wreszcie owocuje tworzeniem prze-

strzeni pokoju i ufności, przestrzeni koniecznej do pełnego rozwoju dojrzałej 

miłości. 
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PIASECZNO 
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 Powstanie sanktuarium piaseckiego wiąże się z 

legendą, według której w XIV wieku sparaliżowany syn 

smolarza miał doznać widzenia. Jeśli wierzyć legendzie, 

ubogi kaleka ujrzał wśród konarów lipy osobę określaną 

mianem "Pięknej Pani", która poleciła mu napić się 

wody ze źródełka, które nagle trysnęło z ziemi. Chłopiec 

został uzdrowiony, a drewno lipy posłużyło nieznane-

mu artyście jako materiał, z którego wyrzeźbił figurę 

Marii Panny z Dzieciątkiem. Z czasem legenda zata-

czała coraz szersze kręgi, do Piaseczna zaczęli ściągać 

ludzie poszukujący nadprzyrodzonej pomocy w swoich 

nieszczęściach [13]. 

Syn smolarza 
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U tronu Królowej Pomorza—Opiekunki Kociewia 

PIASECZNO 
Wychodząc z kościoła podążamy za strzałkami wskazującymi drogę do stu-

dzienki. Przechodzimy przez wieś, mijamy cmentarz po lewej stronie i skręca-

my w drogę w prawo, drogę, która prowadzi nas równolegle do krajowej 91. 

Przejście z kościoła do miejsca uzdrowienia daje znakomitą okazję do spaceru 

z Maryją, która idzie z nami zawsze, kiedy przesuwamy w dłoni paciorki ró-

żańca. Cała malownicza przyroda otaczająca nas w trakcie przejścia będzie 

nam potwierdzać piękno wędrowania z Matką Najświętszą i umacniać pokój 

serca tak bardzo fundamentalny dla zachowywania jedności.  
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U tronu Królowej Pomorza—Opiekunki Kociewia 

PIASECZNO 

Po kilku chwilach dojdziemy do studzienki. Otoczony stacjami drogi krzyżo-

wej i parkiem ołtarz polowy wznosi się ponad małą kapliczką, przed którą 

natkniemy się na studnię dającą nazwę temu miejscu.  

Zaczerpnięcie i napicie się wody potrzebuje jeszcze wiary w sercu i modli-

twy na ustach. Żadnej magii tu nie ma… jest za to miłująca obecność Boga i 

Jego Matki, która tutaj wybiera sobie wodę jako znak łaski. Woda zresztą 

wybrana jest jako znak życia, a więc i miłości, przez samego Stwórcę. Dlate-

go też każde życie rodzi się w wodzie, nie wyłączając z tego życia dziecka 

Bożego, które jest nam dane w narodzinach chrztu świętego.  
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Godziny MSZY ŚWIĘTYCH: 

  Niedziela i święta — 9.00, 10.30 i 16.00 

                                     7.50 (kaplica filialna w Rakowcu) 

  Dni powszednie — 18.00  

KONTAKT z Sanktuarium: 

  Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

  w Piasecznie, 83-123 Piaseczno  

  tel. 58/ 535 14 23  

  e-mail: ppiaseczno@diecezja-pelplin.pl 

  www.sanktuarium-piaseczno.pl 

ODPUSTY: Matki Jedności (niedziela po 8 maja) 

                  Narodzenia NMP (od pierwszej niedzieli po 8 września  

                  do kolejnej niedzieli) 

PIECZĄTKA jest dostępna dla pielgrzymów w Sanktuarium  

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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Matka czekająca nas w niebie  

PELPLIN 

W pielgrzymie, który zdobywa Szlak Sanktuariów Maryjnych Diecezji Pel-

plińskiej szybko pojawi się pytanie: skąd na szlaku wziął się Pelplin? Nie jest 

to sanktuarium, próżno też szukać cudownego wizerunku Najświętszej Maryi 

Panny… Jednak powodów, dla których Szlak nie może ominąć Pelplina jest 

co najmniej kilka.  
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Matka czekająca nas w niebie  

PELPLIN 
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 Niecodzienna jest wędrówka Pomorską Pętlą Szlaku Cysterskiego, która stanowi integralną 

część Szlaku Cysterskiego w Polsce, wpisanego w europejskie drogi kulturowe. Będziemy poznawać 

dawne opactwa - materialne i duchowe dziedzictwo Zakonu Cystersów. Dzięki tej wędrówce mamy 

szansę wzbogacić wiedzę o kulturotwórczej roli szarych mnichów w tym regionie oraz pogłębić du-

chowość nacechowaną charyzmatem służby Bogu i człowiekowi poprzez modlitwę i pracę, odzwier-

ciedlającym dewizę "ora et labora" (módl się i pracuj), której cystersi są wierni do dziś [14]. 

Pierwszy powód to umiłowanie, jakim darzą Maryję Cystersi. Od samego 

początku dzieła Zakonu zawierzano Matce Chrystusa. Czy to w Byszewie, 

czy w Koronowie, czy w Pogódkach czy w Pelplinie Maryja zajmowała 

szczególne miejsce w duchowości cysterskiej. 

Kolejny powód to tron Jej panowania w pelplińskiej bazylice. Z niespotykanej 

wysokości ołtarza głównego, z centralnego obrazu – zapisu prawdy o Wnie-

bowzięciu Najświętszej Dziewicy – ogarnia wzrokiem nie tylko tych, którzy 

gromadzą się w katedrze, ale i całą diecezję Jej Macierzyńskiej opiece zawie-

rzoną.  

  

Szlak Cysterski 
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Matka czekająca nas w niebie  

PELPLIN 

Jest przynajmniej jeszcze jeden powód, który powinien zostać tu przywołany. 

Ten mianowicie, że obraz Hermana Hana okazał się w pewien sposób cu-

downy. Opowiada się tu – a warto o tę historię spytać przewodnika – że dzię-

ki temu płótnu kościół ocalał przed zniszczeniem w czasie potopu szwedz-

kiego.  

Aby dobrze sobie poukładać te przyjemniej kilka godzin, obowiązkowych do 

spędzenia w mieście biskupim, przyjmijmy za punkt odniesienia plac przed 

bazyliką katedralną i załóżmy, że stoimy twarzą w stronę świątyni. Dopo-

wiedzmy od razu, że z racji zorientowania kościoła (czyli umiejscowienia w 

nim prezbiterium w kierunku wschodnim) jesteśmy obróceni na wschód. Po 

naszej prawej stronie widzimy potężny gmach Collegium Marianum – kato-

lickiego liceum diecezjalnego. Za naszymi plecami budynek, w którym mieści 

się centrum informacji (tu poprosimy o przewodnika), a gdybyśmy poszli 

wzdłuż katedry na wschód doszlibyśmy do Placu Mariackiego i mogli zoba-

czyć zabudowania Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej.   
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PELPLIN 
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Nie ma sensu powtarzać tu licznych informacji zawartych w przewodnikach 

po Pelplinie, które można nabyć w Sklepiku przy Katedrze albo uzyskać u 

przewodników z Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz Mu-

zeum Diecezjalnego. Żeby jednak o niczym nie zapomnieć, a także żeby zdo-

być pieczątkę szlaku, dobrze jest wstąpić na chwilę i zapytać o trasę zwiedza-

nia w wspomnianego centrum informacji turystycznej. W tym wszystkim ko-

nieczne jest też pamiętać, aby zatrzymać się dłuższą chwilę na modlitwie 

przed obrazem Ukoronowania Najświętszej Dziewicy.  

Zawieszenie tego obrazu na znacznej wysokości powoduje, że przez samo 

swoje umiejscowienie spełnia on dość ważną rolę, a mianowicie podnosi na-

sze oczy powodując, że automa-

tycznie odpowiadamy na zapro-

szenie Słowa Bożego: „Jeśliście 

więc razem z Chrystusem po-

wstali z martwych, szukajcie tego, 

co w górze, gdzie przebywa 

Chrystus zasiadający po prawicy 

Boga. Dążcie do tego, co w górze, 

nie do tego co na ziemi.” (Kol 3,1-

2). Wzniesienie głowy niezbędne 

do wpatrywania się w scenę wy-

niesienia Maryi, jest już oderwa-

niem się trochę od tego, co ziem-

skie i przypomnieniem celu, do 

którego zmierzamy. 



 

80 
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Katedra, Muzeum Die-

cezjalne z Biblią Gu-

temberga, Ogrody bi-

skupie, teren dawnego 

opactwa cysterskiego, 

ulica Kanonicka – lista 

do zwiedzania jest dłu-

ga…  

Chociaż powinien na niej znaleźć się również mały (w porównaniu do Bazy-

liki katedralnej) kościół Bożego Ciała. Urocze wnętrze tej świątyni oprócz na-

turalnego zachęcenia nas do chwili modlitwy, daje też tę możliwość, aby móc 

adorować Najświętszy Sakramentu, którego wystawienie ma tu miejsce każ-

dego dnia. 
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Na zakończenie piel-

grzymki do Pelplina 

(choć spokojnie można to 

uczynić także na jej roz-

poczęcie) miłym akcen-

tem jest wejście na Górę 

Jana Pawła II – wzniesie-

nie położone tuż za mia-

stem przy drodze z Pel-

plinie w kierunku auto-

strady A1 i dalej Starogardu Gdańskiego. Osiągnąwszy zaś szczyt zerknąć 

na malowniczą panoramę okolicy i nasycić się widokiem piękna ziemi ko-

ciewskiej.  

 

To właśnie  ta góra była 

miejscem spotkania ze 

św. Janem Pawłem II  

6 czerwca 1999 roku.  



Matka czekająca nas w niebie  

PELPLIN 
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Pełną paletę barw tradycji regionu i opactwa najle-

piej odkryć podczas Jarmarku cysterskiego, w trzeci 

weekend września. Jest to jedna z największych i 

najbardziej znaczących imprez na Pomorzu wpisana 

w Europejskie Dni Dziedzictwa.  

 

Godziny MSZY ŚWIĘTYCH: 

Niedziela i święta—7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 13.30, 16.00  

                                   18.00 (w kościele Bożego Ciała) 

Dni powszednie—7.00, 8.00  

                                18.00 (w kościele Bożego Ciała z wyjątkiem czwartku)  

KONTAKT: 

  Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  

  83-130 Pelplin, Plac Mariacki 2 

  tel. 58/ 536 15 64 

  e-mail: ppelplin@diecezja-pelplin.pl 

  www.parafia-pelplin.pl 

ODPUST: Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) 

PIECZĄTKA jest dostępna w Informacji Turystycznej (naprzeciwko Katedry) 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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Matka umacniająca nadzieję  

LUBISZEWO 

Betlejem niedaleko Jerozolimy, Galilea na uboczu Izraela, w takich miejscach 

lubuje się Bóg, a że upodobania Matki Bożej są identyczne, to nie dziwi fakt, 

że obok wielkiego Tczewa sanktuarium maryjne jest w małym Lubiszewie. 

Oczywiście „małym” tylko liczebnie, bo przez obecność Maryi potężnym źró-

dłem łaski i błogosławieństwa. Wszystko to oparte na podstawowej zasadzie 

Bożej pedagogiki: „ Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby za-

wstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie 

jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróż-

nił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wo-

bec Boga.” (1 Kor 1, 27-29) 
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Matka umacniająca nadzieję  

LUBISZEWO 

Kolejne duchowe odkrycie wynikające z drogi prowadzącej do spotkania z 

Maryją. Miejsce spotkania jest z jednej strony na marginesie wielkiego życia, 

a z drugiej łatwo dostępne dla wszystkich. Jeśli bowiem jedziemy z Tczewa 

na autostradę bursztynową skręt będzie po lewej, jeśli zaś z autostrady zjeż-

dżając na węźle „Stanisławie” kierujemy się na Tczew, zakręt w drogę na Lu-

biszewo będziemy mieli po prawej stronie.  
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Matka umacniająca nadzieję  

LUBISZEWO 

Cudowna Figura Matki Pocieszenia znajduje się w prawym ołtarzu bocznym 

stojąc w wejściu z twarzą zwróconą ku prezbiterium. Zanim jednak podej-

dziemy do niej bliżej mamy okazję podziwiać kościół. Bogato zdobiona świą-

tynia z zachwycającymi rzeźbami w ołtarzach bocznych i głównym oraz roz-

budowaną chrzcielnicą mogą na chwilę, w drodze w głąb kościoła, zająć na-

sze oczy i dotknąć serca.  
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Historia sanktuarium, wydarzenia i cuda, które się tu dokonały nie są za-

mkniętą księgą przeszłości. Bez ustanku pojawiają się nowe świadectwa dzia-

łania Najświętszej Maryi Panny, Jej zasłuchania w słowa naszej modlitwy, Jej 

troski o naszą relację z Chrystusem, Jej czułego spoglądania na zatroskanie 

twarze swoich dzieci.  
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 Wizytacja przeprowadzona za rządów biskupa Krzysztofa Antoniego de Szembek w 

roku 1728 przez archidiakona Narzymskiego podaje wota w liczbie trzynastu. Z wizytacji 

tej dowiadujemy się też, że figura Najświętszej Maryi Panny jest cudowna (…), a wota 

przedstawiają uzdrowione nogi i oczy. Jedno spośród trzynastu z nich ukazuje zjawiającą 

się w obłokach Matkę Najświętszą z Panem Jezusem oraz klęczące dwie osoby, niewiastę i 

mężczyznę, w szlacheckim ubraniu, które z wielkim podziwem na ten cud patrzą. To srebr-

ne wotum potwierdzałoby objawienie Najświętszej Maryi w XVII wieku, jakiemuś pobożne-

mu państwu, którym zapewne byli Czarlińscy ze Stanisławia, skąd pochodzi figura Matki 

Bożej Pocieszenia. Następne wizytacje z lat 1746, 1765/66, 1780 podają liczbę wotów kolej-

no: 22, 28, 33 . Wota te wykonane ze srebra, różnego kształtu i wielkości, są dowodem ludz-

kiej wdzięczności i świadectwem skuteczności modłów zanoszonych do Boga przez Maryję. 

(…) Wyrazem czci wobec Matki Najświętszej były starania o koronację koronami papieski-

mi wsławionej licznymi cudami i prastarym kultem figury. Złote korony nałożone na skro-

nie Dzieciątka Jezus i Jego Matki stanowią współcześnie najcenniejsze wotum ofiarowane 

przez parafian Lubiszewa w dowód wdzięczności za otrzymane łaski [15]. 

 Księga założona w dniu uroczystej koronacji zawiera wykaz darów dziękczynnych 

złożonych Maryi – Matce Pocieszenia za doznane łaski. Są to: złoty pierścionek z kamie-

niem szlachetnym za miłość i wierność w małżeństwie; bursztynowy łańcuszek za pokony-

wanie cierpień życiowych; złoty pierścionek za wyproszoną pracę dla męża; złoty pierścio-

nek i kolczyk za uzdrowienie z ciężkiej choroby, pozłacane serce i łańcuszek za 41 lat mał-

żeństwa; wisiorek z bursztynu i srebrne listki za uzdrowienie z choroby nowotworowej; 

złote serduszko za dar życia; dwa srebrne serduszka i łańcuszek za odebrane łaski; srebrne 

serce i łańcuszek za wyzwolenie z nałogu pijaństwa; złota obrączka, łańcuszek i złote ser-

duszko za szczęśliwą operację i łaskę zdrowia; złoty medalik i łańcuszek za zdrowie i siły do 

pracy na rzecz sanktuarium; złotą kotwicę, serduszko, krzyżyk i łańcuszek za założenie 

wspólnoty żywego różańca . Wota te ukazują pomoc Matki Bożej w sferze uzdrowień fi-

zycznych, ale również pomoc w sferze ludzkiej duchowości [16]. 
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Matka umacniająca nadzieję  

LUBISZEWO 

Łaskami słynąca figura Maryi otoczona jest wotami, które składano ku Jej czci 

już od XVIII wieku. Maryja ma szczęście wymalowane na twarzy, cała jest 

przeniknięta radością i o ten dar Ducha Świętego prosi tutaj Boga. Uzdrowie-

nia, wyjście z różnych życiowych kryzysów, oddanie się opiece Niepokalanej, 

niosą pocieszenie, a wraz z nim zwycięstwo nad krainami ciemności codzien-

nego pielgrzymowania. Radość bowiem chroni przed uleganiem pokusom, 

otwiera oczy na prawdę, pozwala nieść krzyż i wyzwala od pychy.  

 

 

Kiedy stoi się u stóp lubi-

szewskiej Pani, jak nie zoba-

czyć w Jej obliczu tych 

wszystkich skarbów: wolno-

ści od grzechu, życia prawdą, 

umiejętności znoszenia cier-

pienia zgodnie z Wolą Bożą i 

pokory, która urzekła samego 

Stwórcę. 
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Matka umacniająca nadzieję  

LUBISZEWO 

Coraz więcej jest publikacji, książeczek i pamiątek z Lubiszewa. Na szczegól-

ną uwagę zasługuje śpiewnik „Harfa lubiszewska” zawierający ujmujące ser-

ce i podnoszące ducha pieśni tradycyjnie wykonywane w sanktuarium. Gdy 

wyjdziemy już z kościoła i staniemy przed bramą zewnętrzną jego ogrodze-

nia plecami do świątyni, to po prawej stronie, na końcu drogi, na zakręcie 

stoi odnowiona plebania, w której wszystkie te materiały, te przypominajki 

zapraszające do powrotu - są do nabycia. 
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Historia sanktuarium, wydarzenia i cuda, które się tu dokonały nie są za-

mkniętą księgą przeszłości. Bez ustanku pojawiają się nowe świadectwa dzia-

łania Najświętszej Maryi Panny, Jej zasłuchania w słowa naszej modlitwy, Jej 

troski o naszą relację z Chrystusem, Jej czułego spoglądania na zatroskanie 

twarze swoich dzieci.  

 

Godziny MSZY ŚWIĘTYCH: 

  Niedziela i święta — 7.30, 9.30 i 12.00  

  Dni powszednie — 18.00 

KONTAKT z Sanktuarium: 

  Parafia św. Trójcy 

  ul. ks. Lubińskiego 2 

  83-112 Lubiszewo Tczewskie 

  tel.: 603-159-564 

  www.sanktuarium-lubiszewo.pl 

ODPUST: Matki Bożej Pocieszenia (pierwsza niedziela 

września) 

PIECZĄTKA jest dostępna dla pielgrzymów w krużgankach Sanktuarium 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
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WARTO 

ODWIEDZIĆ 
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Położony na skarpie nad Wisłą kościół góruje nad całą okolicą. Niewielka 

świątynia upamiętnia moment pobytu św. Wojciecha. Znajdują się tu relikwie 

Świętego Biskupa, a pobyt w tym miejscu, nad którym opiekę sprawuje Za-

kon Karmelitów, będzie niezwykle ubogacający przez możliwość rozmowy z 

ojcami i szansę do 

zaczerpnięcia sił 

także z duchowo-

ści karmelitań-

skiej.   

W drodze ku wypełnieniu powołania… 

Sanktuarium św. Wojciecha  
GORZĘDZIEJ  
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Od XV wieku trwa w Osieku kult św. Rocha, a 

modlitwa przed jego obrazem cieszy się łaska-

wym orędownictwem Świętego. Wyjątkowym 

momentem czci oddawanej Rochowi jest od-

pust 16 sierpnia oraz poprzedzające go reko-

lekcje. Liczni pielgrzymi przez cały rok, a 

szczególnie w sierpniowe święto, gromadzą 

się tu, aby prosić o wytrwałość w miłości Boga 

i bliźniego oraz nie poddawanie się zniechęce-

niu.    

Miłość Boga i bliźniego lekiem na zniechęcenie i lęk…  

Sanktuarium św. Rocha  
OSIEK 
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Mało znaną – a szkoda! – postać 

bł. Daniela mamy w diecezji pel-

plińskiej szansę odkryć w Chojni-

cach w domu Zgromadzenia Du-

cha Świętego, przy którym funk-

cjonuje jedyne w Polsce sanktua-

rium Błogosławionego.  

 

Ojcowie Duchacze chętnie przyj-

mą nas i zaznajomią z postacią 

tego niezwykle oddanego gło-

szeniu Chrystusa Misjonarza i 

ich duchowego Brata.     

Głosić Chrystusa w mocy Ducha Świętego… 
 

Sanktuarium bł. Daniela Brottier  

CHOJNICE 

91 



 

94 

Pierwsze i najbardziej trafne skojarzenie, jakie przychodzi na myśl, 

kiedy wspomina się św. Jakuba Apostoła to szlak jakubowy! Kiedy już pierw-

szy nasz Szlak zdobyliśmy – ku czci Matki Najświętszej w sanktuariach ma-

ryjnych diecezji pelplińskiej, może czas pomyśleć i zainteresować się tą kolej-

ną drogą pielgrzymkową. 

Pomogą nam w tym Ojcowie 

Franciszkanie – gościnni Ku-

stosze lęborskiego sanktua-

rium. 

Pielgrzymować do Ojczyzny w niebie…  

Sanktuarium św. Jakuba  
LĘBORK 
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BYSŁAWEK 

kościół poklasztorny z czczoną tu figurą 

Matki Bożej Pocieszenia 
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Chociaż wierni z okolic nazywają to miejsce 

sanktuarium, to oficjalnie nie jest ono jeszcze 

za takie uznane. Niemniej jednak kult Ma-

ryjny w Bysławku jest silny, pielgrzymki 

liczne, a droga do uznania tego miejsca za 

sanktuarium otwarta. Malowniczo położony 

kościół poklasztorny i modlitewna cisza wy-

pełniająca jego piękne wnętrze zachęca do 

odwiedzenia tej świątyni i dołączenia do 

grona tych, którzy otrzymali tu błogosła-

wieństwa przez ręce Maryi.   
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Przepiękna figura Matki Bożej Fatimskiej 

zgromadziła na modlitwie całą diecezję pel-

plińską. Od końca września do końca paź-

dziernika 2017 roku, w czasie peregrynacji, 

Maryja odwiedziła wszystkie dekanaty die-

cezji, a dziesiątki tysięcy wiernych przyby-

wały, aby Ją spotkać, bardziej Ją poznać i mocniej pokochać. Teraz zaprasza 

do Siebie tych, do których w znaku tej Figury sama przybyła.  

CHOJNICE 

Parafia Matki Bożej Fatimskiej  
z figurą, która peregrynowała  

po diecezji pelplińskiej w 2017 roku  
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MODLITWY KU CZCI  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
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LITANIA LORETAŃSKA  

DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

    

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

    

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. 

Święta Panno nad pannami, módl się za nami. 

Matko Chrystusowa, módl się za nami. 

Matko Kościoła, módl się za nami. 

Matko łaski Bożej, módl się za nami. 

Matko Miłosierdzia, módl się za nami. 

Matko nieskalana, módl się za nami. 

Matko najczystsza, módl się za nami. 

Matko dziewicza, módl się za nami. 

Matko nienaruszona, módl się za nami. 

Matko najmilsza, módl się za nami. 

Matko przedziwna, módl się za nami. 

Matko dobrej rady, módl się za nami. 

Matko Stworzyciela, módl się za nami. 
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Matko Zbawiciela, módl się za nami. 

Panno roztropna, módl się za nami. 

Panno czcigodna, módl się za nami. 

Panno wsławiona, módl się za nami. 

Panno można, módl się za nami. 

Panno łaskawa, módl się za nami. 

Panno wierna, módl się za nami. 

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. 

Stolico mądrości, módl się za nami. 

Przyczyno naszej radości, módl się za nami. 

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. 

Przybytku chwalebny, módl się za nami. 

Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. 

Różo duchowna, módl się za nami. 

Wieżo Dawidowa, módl się za nami. 

Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. 

Domie złoty, módl się za nami. 

Arko przymierza, módl się za nami. 

Bramo niebieska, módl się za nami. 

Gwiazdo zaranna, módl się za nami. 

Uzdrowienie chorych,módl się za nami. 

Ucieczko grzesznych, módl się za nami. 

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. 

Wspomożenie wiernych, módl się za nami. 

Królowo Aniołów, módl się za nami. 

Królowo Patriarchów, módl się za nami. 
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Królowo Proroków, módl się za nami. 

Królowo Apostołów, módl się za nami. 

Królowo Męczenników, módl się za nami. 

Królowo Wyznawców, módl się za nami. 

Królowo Dziewic, módl się za nami. 

Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami. 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. 

Królowo wniebowzięta, módl się za nami. 

Królowo różańca świętego, módl się za nami. 

Królowo rodzin, módl się za nami. 

Królowo pokoju, módl się za nami. 

Królowo Polski, módl się za nami. 

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

  

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym 

zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze 

Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.   

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym 

zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze 

Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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LITANIA DO MARYI MATKI KOŚCIOŁA 

Modlitwa za Kościół Diecezji Pelplińskiej  

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Boża Rodzicielko - módl się za nami. 

Maryjo, Dziewico z Nazaretu - 

Umiłowana Córko Ojca - 

Dziewico wybrana przed wiekami - 

Matko od wieków przewidziana - 

Córko Adama - 

Nowe Stworzenie - 

Córko Syjonu - 

Wybrana spośród ubogich Pana - 

Pokorna służebnico Pańska - 

Cała święta, ukształtowana przez Ducha Świętego - 

Świątynio Ducha - 

Pełna łaski - 

Dziewico błogosławiona - 

Dziewico Niepokalana - 

Matko Emmanuela - 

Matko Jezusa, - 

Matko Syna Bożego - 

Matko Chrystusa - 

Matko Odkupiciela - 
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Matko Pana i Zbawiciela - 

Ty, która dałaś życie światu - 

Współpracownico wspaniałomyślna Chrystusa Pana - 

Ty, która współdziałałaś w dziele Odkupienia - 

Ty, która współcierpiałaś z Synem umierającym na krzyżu - 

Nowa Ewo - 

Matko żyjących - 

Matko ludzi - 

Matko wierzących - Ty, która razem z Apostołami błagałaś o dar Ducha Św - 

Uwielbiona w niebie z ciałem i duszą - 

Wywyższona przez Pana jako Królowa wszechświata - 

Pierwowzorze Kościoła - 

Najznakomitsza cząstko Kościoła, - 

Wzorze świętości we wspólnocie wybranych - 

Matko chrześcijan - 

Opiekunko, Wspomożycielko, Pośredniczko i Orędowniczko - 

Znaku pewnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego - 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 
Módlmy się: Boże Ojcze, Przyjacielu ludzi, Obecności niewypowiedziana i 
nieogarniona, Ty prowadzisz swój lud pośród zmieniających się kolei życia. 
Dzięki Ci składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, wybierając 
przed wiekami Dziewicę, Córę Syjonu, aby się stała Matką Twojego Syna i 
wszystkich żyjących. Prosimy Cię, niech ten sam Duch, którego przyjścia 
usilnie przyzywała wraz z Apostołami, oświeca naszą drogę, napełnia nasze 
serca swoją miłością i dla wszystkich będzie Pocieszycielem i prawdziwym 
pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
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ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-

bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód 

racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, 

Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swo-

im nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 

MODLITWA ŚW. BERNARDA 

 Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła 

tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. 

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do 

Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, 

racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.  

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II 
O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE 

 Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do 

serca człowieka. Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują sło-

wa prawdy dla swego życia; daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia 

znajdą pełne światło. Dodaj odwagi tym, którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, 

ale boją się. że Twoje wymagania są zbyt trudne, i porusz ducha tych, którzy 

chcieliby pójść za Tobą. lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, 

idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd. 

 Ty jesteś Słowem Ojca, słowem, które stwarza i zbawia, słowem, które 

oświeca i umacnia serca. Przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydo-

wanych; daj tym, których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: „Oto 

ja, poślij mnie!”. Amen.  
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MODLITWA ZA RODZINĘ 

 Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask 

naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości, 

pracowitości i wiary. Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił 

wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych.  

 O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl się do Jezusa za 

naszą rodzinę i za wszystkie rodziny na świecie, aby  strzegł koły-

sek  noworodków,  szkół  młodych  i  ich powołania. 

 Błogosławiony św. Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa i Maryi, wspie-

raj nas swoimi modlitwami we wszystkich potrzebach życia. Uproś  u Jezusa 

tę szczególną łaskę, której On  Tobie  udzielił:  opieki  nad  naszymi  domami 

przy  łożu chorych i umierających, abym z Maryją i z Tobą mógł odnaleźć w 

niebie naszą rodzinę nienaruszoną w Najświętszym Sercu Jezusa. Amen. 

 

 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ  

ZA DUSZE W CZYŚĆCU 

 Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć 

na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach 

czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go ko-

chały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych 

więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe 

serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze 

kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, 

bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i 

nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen. 
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Przypisy: 

1. www.sanktuariumbyszewo.eu (z dnia 18.09.2018) 

2. www.sanktuariumbyszewo.euz (dnia 18.09.2018) 

3. www.zamarte.karmelicibosi.pl (z dnia 18.09.2018) 

4. http://chojnice.naszemiasto.pl/artykul/legendy-chojnic-cudami-slynaca-figurka-np-maryii-

w-zamartem,1271795,art,t,id,tm.html (z dnia 5.09.2018) 

5. http://szkaplerz.pl/szata/index.php?go=dzieje02 (z dnia 18.09.2018) 

6. sanktuarium-sianowo.pl (z dnia 27.07.2018) 

7. www.sanktuarium.pl/sanktuarium_mbkr.html (z dnia 27.07.2018) 

8. www.sanktuarium.pl/sanktuarium_mbb.html (z dnia 27.07.2018) 

9. www.kalwariawielewska.pl/1-nasz-kosciol (z dnia 25.07.2018) 

10. www.topolno.pelplin.opoka.org.pl/informacje-podstawowe (z dnia 27.07.2018) 

11. www.czasswiecia.pl/czas_swiecia/1,88351,14719209,Kosciol_Starego_Miasta.html (z dnia 

27.07.2018) 

12. Źródło: J. PASIERB, Nieznane dzieło Bartłomieja Strobla obraz N.M.P. Łaskawej w Płochoci-

nie i dzieje jego kultu, w: Collectanea theologica, t. XXVI, Warszawa 1966, s. 112-127 

13. psc.pomorskie.eu/index.html (z dnia 27.07.2018) 

14. https://pomorskie.travel/pl/-/sanktuarium-w-piasecznie (z dnia 18.09.2018) 

15. Źródło: sanktuarium-lubiszewo.pl (z dnia 27.07.2018) 

16. Źródło: sanktuarium-lubiszewo.pl (z dnia 27.07.2018) 

 

 

Zdjęcia użyte w publikacji pochodzą z zasobów Diecezji Pelplińskiej,  

Wydawnictwa Bernardinum  oraz stron internetowych poszczególnych sanktuariów.  

 

Mapy wykorzystane w publikacji pochodzą z portalu snazzymaps.com 
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Góry czy morze, jeziora czy lasy, miasta lub wioski… miej-

sca, w których upływa nasze życie są dla nas ważne przede wszyst-

kim dzięki osobom, z którymi je poznawaliśmy, z którymi w nich 

przebywaliśmy, z którymi wreszcie dane nam było uczyć się dojrza-

łej miłości. Dom rodzinny przeniknięty miłością rodziców pozostaje 

przecież zawsze bezpieczną przystanią w beztroskich szaleństwach 

dzieciństwa.  

Najświętsza Maryja Panna, która bardzo mocno kocha każdego 

człowieka, wybiera na całej ziemi miejsca szczególne, w których czeka na 

Swoje dzieci, i w których chce, abyśmy zawsze mogli się poczuć jak w do-

mu, jak u Mamy. Swoją obecnością i nadzwyczajnym działaniem naznaczy-

ła Maryja także diecezję pelplińską. Jedenaście kościołów wyróżniła darem 

wybrania i wyjątkowego umiłowania czyniąc z nich szeroko otwarte prze-

strzenie łaski i błogosławieństwa.  


