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Na pielgrzymim szlaku

O

ddajemy do rąk Czcigodnych Księży i Wielebnych Sióstr oraz Drogich Pielgrzymów
i Turystów piąty tom albumowego przewodnika
pt. Miejsca święte w Polsce. Poprzednie ukazywały się w latach: 2001, 2004, 2007 i 2010. „Słowa
wstępne” zechcieli napisać do nich: ks. kard. Henryk Gulbinowicz, ks. prałat Zdzisław Peszkowski,
ks. biskup Józef Zawitkowski i ks. arcybiskup Stanisław Wielgus. Wstępem do tomu V-go zaszczycił nas ks. arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski i b. przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski. Specjalnego błogosławieństwa udzielił nam też ks. biskup Stefan Regmunt,
ordynariusz zielonogórsko-gorzowski. Każdy
z kolejnych tomów prezentował po sto sanktuariów
i innych „miejsc świętych”. Uwzględnione zostały wszystkie diecezje polskie.
Gdańsk. Bazylika konkatedralna pw. Wniebowzięcia NMP

Od czasu wydania poprzedniego tomu dużo się
działo w Kościele i na świecie. Obok wydarzeń radosnych Polacy przeżyli wielką tragedię, jaką była
katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem (10 kwietnia
2010). Zginął Prezydent Rzeczypospolitej prof.
Lech Kaczyński z żoną Marią, prezydent RP
na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz 93
inne, wybitne osobistości naszego państwa i narodu. Byli wśród nich ministrowie, parlamentarzyści, zwierzchnicy sił zbrojnych, duchowieństwo,
kombatanci i członkowie Rodzin Pomordowanych
na Wschodzie oraz załoga rządowego tupolewa
154-M. Wszyscy oni udawali się do Katynia, aby
tam obchodzić 70. rocznicę zbrodni ludobójstwa,
popełnionej przez NKWD na ponad 20 tysiącach
polskich jeńców w 1940 roku.
Tragedię smoleńską upamiętniło wiele miejscowości na terenie całego kraju. Para Prezydencka spoczęła w podziemiach królewskiej
katedry na Wawelu. Obok sarkofagu zawieszono
płytę z nazwiskami wszystkich Ofiar. Podobne
tablice pamiątkowe znalazły się w wielu świątyniach, poczynając od Sanktuarium Jasnogórskiego, duchowej stolicy Polski, poprzez Białystok, Sokołów Podlaski i Gołdap, aż do kolegiaty
Matki Bożej Królowej Polski w Gdyni. Powstało
również kilka pomników upamiętniających Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i osoby
mu towarzyszące - m.in. w Warszawie-Rembertowie, w Ossowie pod Radzyminem, w Siedlcach, Radomiu, Dębicy, Łodzi, Morawicy pod
Krakowem i w bazylice Mariackiej w Gdańsku.
Parę miesięcy później (6 czerwca 2010) dane nam
było cieszyć się beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki. Podniosłym uroczystościom na placu Piłsudskiego w Warszawie przewodniczył kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacji. Wśród rzeszy pielgrzymów z całej Polski była również obecna
mama kapłana-męczennika Marianna Popiełuszko
i jego rodzeństwo. W niecały rok później (1 maja
2011), w święto Miłosierdzia Bożego, Opatrzność
pozwoliła nam przeżywać podobną uroczystość

w Rzymie, gdzie papież Benedykt XVI ogłaszał błogosławionym naszego Umiłowanego Ojca Świętego
Jana Pawła II. W bieżącym zaś roku (27 kwietnia
2014), także w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, papież Franciszek zaliczył Papieża-Polaka w poczet
świętych (obok Papieża Dobroci Jana XXIII – inicjatora Soboru Watykańskiego II).
Wiele parafii otrzymało relikwie bł. ks. Jerzego, którego ciało spoczywa nadal przy kościele
św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Sanktuarium Męczeństwa ks. Popiełuszki
powstało przy parafii Matki Bożej Fatimskiej we
Włocławku. Wybudowali je - w pobliżu Tamy
nad Wisłą - Bracia ze Zgromadzenia Pocieszycieli
z Getsemani. Kaplica z relikwiami bł. ks. Jerzego
powstała m.in. w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie pod Warszawą. Również św. Jan
Paweł II ma „swoje” sanktuarium. Zostało wzniesione w krakowskich Łagiewnikach (w pobliżu
sanktuarium Miłosierdzia Bożego), gdzie w czasie
okupacji późniejszy Papież pracował w fabryce
Solvay. Również w Radzyminie pod Warszawą, na
osiedlu Victoria, został wybudowany kościół pw.
Matki Bożej Fatimskiej i św. Jana Pawła II. Jest
w nim także cząstka relikwii Papieża, podobnie
jak w ponad stu innych kościołach na terenie całej Polski. Zasługa w tym wielka kard. Stanisława
Dziwisza, metropolity krakowskiego, długoletniego sekretarza i osobistego kapelana Jana Pawła II.
Dużym wydarzeniem religijnym w diecezji są koronacje „papieskie” obrazów Matki Bożej. W ostatnich latach uroczystości takie miały miejsce w: Głogowie Młp., Bralinie - Na Pólku, Stalowej Woli-Rozwadowie, Gliwicach (CSsR); w sierpniu tego roku
odbędą się w Jarosławiu i Suserzu k. Żychlina. Natomiast koronacje „biskupie” dokonały się w: Józefowie k. Warszawy, Krośnie (OFM), Bogorii, Zabrzu-Rokitnicy, Włocławku (OFM), Słupsku, Warszawie
na Bródnie, Warszawie - Imielinie, Bydgoszczy-Fordonie, Ostrowach Tuszowskich, Łazówku (diec. drohiczyńska), Rumi, Sokołowie Młp. i Przyłękowie k.
Żywca. Podobnie uroczyście są przeżywane promulgacje bazylik mniejszych. Tym zaszczytnym tytułem papieskim chronologicznie wyróżnione zostały
kościoły w: Poznaniu, Tuchowie, Grudziądzu, Jeleniej Górze, Koronowie, Kobyłce pod Warszawą, Dębowcu, Prostyni, Sokołach (diec. łomżyńska), Bolesławcu, Grybowie, Trzebini, na Świętym Krzyżu,
w Lesznie Wlkp., Skarżysku Kamiennej i w Legnickim Polu. Świątynie te charakteryzują się nie tylko
oryginalną architekturą i bogatym wystrojem wnętrza, lecz także wzorowo prowadzonym duszpasterstwem i żarliwą posługą sakramentalną.
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Od początku XXI wieku odradzają się Szlaki
Jakubowe, wiodące ze wszystkich krajów Europy do Santiago de Compostela (Hiszpania),
gdzie znajdują się relikwie św. Jakuba Starszego, pierwszego biskupa Jerozolimy, który jako
pierwszy z Dwunastu oddał życie dla Chrystusa.
W 2010 r. Kościół obchodził Rok Jubileuszowy tego Apostoła. Stąd też w poprzednim tomie
przybliżyliśmy 10 świątyń pod jego wezwaniem,
a obraz św. Jakuba z Jakubowa (diec. zielonogórsko-gorzowska) zdobił okładkę IV-go tomu.
Obecnie również przedstawiamy kościoły dedykowane temu Apostołowi w: Brzesku, Kotuszowie, Lęborku, Ośnie Lubuskim, Poznaniu-Głuszynie, Tolkmicku i Tuchowie oraz kilka świątyń
leżących przy Drogach św. Jakuba (m.in. w Głogowie, Gnieźnie i Nysie).
W dniu 25 marca 2014 r. Kościół Powszechny wspominał 30. rocznicę zawierzenia świata i Rosji Matce Bożej Fatimskiej, którego
w Rzymie dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II.
Podobnego zawierzenia świata i Kościoła Matce Najświętszej przed figurą z Fatimy dokonał
na placu św. Piotra Papież Franciszek 13 października 2013 r. na zakończenie Roku Wiary.
Zainaugurował go papież Benedykt XVI w dniu
11 października 2012 r. – w 50. rocznicę rozpoczęcia obrad Vaticanum II.
Szczecin. Bazylika pw. św. Jana Chrzciciela
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Na okładce albumu widnieje piękny obraz
Matki Bożej Śnieżnej, Królowej Rodzin z kolegiaty w Jarosławiu (archidiecezja przemyska),
wzorowany na słynnym wizerunku Madonny
zwanej Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu
Rzymskiego) z bazyliki Santa Maria Maggiore
w Wiecznym Mieście. Jej koronacji dokona,
w sobotę 2 sierpnia 2014 roku, arcybiskup metropolita Józef Michalik, w towarzystwie kardynałów, arcybiskupów i biskupów z Polski i zagranicy, kilkuset kapłanów diecezjalnych i zakonnych,
licznych sióstr z różnych zgromadzeń oraz rzeszy
pielgrzymów i turystów.
Część nakładu albumu ma na okładce wizerunek Świętej Rodziny z sanktuarium św. Józefa
w Kielcach; następną część egzemplarzy zdobi
obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z Suserza (diecezja łowicka), a na kolejnej części albumów jest obraz św. Józefa z kościoła klasztornego
Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu.
Na koniec chcemy serdecznie podziękować najpierw Księżom Kustoszom i Proboszczom, jak
również Siostrom zakonnym, za udostępnienie nam
prowadzonych przez nich sanktuariów i innych
„miejsc świętych”, za pomoc w opracowaniu tekstów i udostępnienie zdjęć. Przy okazji dziękujemy
fotografom, w tym także „papieskim”: Adamowi
Bujakowi, Januszowi Rosikoniowi, Włodzimierzowi Świderskiemu, Rafałowi Wojtkiewiczowi,
Januszowi Zielińskiemu, Piotrowi Życieńskiemu
oraz ks. Stefanowi Misińcowi za bezinteresowne
użyczenie swoich wspaniałych fotografii.
Dziękujemy znanej Oficynie Wydawniczej
ARSGRAF z Żyrardowa, na czele z jej prezesem
Tadeuszem Nowackim, za podjęcie się wydania
przewodnika w czasach kryzysu. Dziękuję red.
Dorocie Piekarskiej za fachowe i wytrwałe łamanie albumu, p. Kamilowi Czarneckiemu za prace
graficzne i barwną korekcję ilustracji, p. Jadwidze Prątnickiej za korektę i „szlifowanie” tekstu,
a kol. Romanowi Kraśniewskiemu za wspólne objechanie Polski „z bezpieczną szybkością”
i „rozeznanie terenu”, a także za sprawny kolportaż książki. Wszystkim zaś pielgrzymom i turystom, nawiedzającym liczne polskie sanktuaria
i inne „miejsca święte”, życzymy szerokiej drogi
i spotkania z Sacrum, ożywiającego naszą wiarę
i odnawiającego życie wartościami chrześcijańskimi wśród trudów codzienności.

1. Augustów
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Także Kościół w naszej Ojczyźnie przygotowuje się do wielkich wydarzeń. Będą nimi obchody
1050 rocznicy Chrztu Polski. Jubileuszowi Sacrum
Poloniae Millenium w 1966 r. przewodził Prymas
Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. Mamy nadzieję, że ten Sługa Boży wkrótce zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy; bez niego nie byłoby na
Stolicy Piotrowej Papieża-Polaka. Uroczystości
w 2016 r. zbiegną się ze Światowymi Dniami
Młodzieży, które odbędą się, z woli papieża Franciszka, w królewskim Krakowie. Spodziewamy
się wówczas wizyty Ojca Świętego nie tylko w
papieskim Krakowie, lecz także w Gnieźnie i Poznaniu oraz w Warszawie i na Jasnej Górze.
Zbliżamy się również do 100. rocznicy objawień
Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. W Kościele
katolickim trwa Nowenna przed tymi uroczystościami. Kolejne lata są przeżywane pod osobnym
hasłem duszpasterskim. W Polsce zaś na horyzoncie dziejów Narodu i państwa ukazuje się rok 2020.
Będziemy wówczas przeżywać 100. rocznicę Bitwy
Warszawskiej, znanej jako Cud nad Wisłą. Podczas
pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1999 św. Jan Paweł II wzywał swoich rodaków, aby pielęgnowali
miejsca związane z tamtym doniosłym wydarzeniem, mającym znaczenie nie tylko dla naszego kraju, lecz także dla całej chrześcijańskiej Europy.
Pomimo światowego kryzysu ekonomicznego
Polacy nadal pielgrzymują do słynnych sanktuariów świata: Ziemi Świętej i Rzymu, Lourdes
i Fatimy, La Salette i Santiago de Compostela,
a nawet do Guadalupe w Meksyku. Częściej jednak nawiedzają „miejsca święte” rozsiane po całej
polskiej ziemi. Tom piąty przybliża ich pątnikom
i turystom ponad setkę (dokładnie 115). Tym razem
trasy pielgrzymie prowadzą od Szczecina i Gorzowa do Rzeszowa i Przemyśla, od Legnickiego Pola
i Głogowa do Gołdapi i Olecka, od Zielonej Góry
i Świebodzina do Sokółki i Orchówka nad Bugiem
oraz od Krakowa, poprzez Warszawę i Wocławek,
Grudziądz, do Gdańska, Gdyni i Władysławowa.
Jasna Góra. Epitafium Smoleńskie święci abp J. Michalik

Wydawca
ARSGRAF

autor
Jan Korcz

Warszawa – Żyrardów, 31 maja A.D. 2014

Parafia Miłosierdzia Bożego

T

o powiatowe miasto leży w województwie
Podlaskim, na zachodnim skraju Puszczy
Augustowskiej, największego w Polsce kompleksu leśnego (około 100 tys. ha). Jest malowniczo położone nad rzeką Nettą i Kanałem Augustowskim, pomiędzy jeziorami Necko, Białym i Sajno, w pobliżu Czarnej Hańczy i Wigier. Jest węzłem dróg nr 16, 19 i 61 oraz 662,
663 i 664. Od Białegostoku odległe o 90 km
na północ. W roku 1546, jak czytamy w Leksykonie miast polskich, królowa Bona założyła na lewym, wschodnim brzegu Netty miasto
Zygmuntów. Natomiast w 1555 r. na prawym
brzegu Netty lokowano miasto Augustów, które w 1557 r. uzyskało od Zygmunta Augusta
prawa miejskie. Leżało przy szlaku handlowym z Królewca do Grodna. Legenda mówi

o spotkaniach tu króla z piękną Barbarą Radziwiłłówną. Od 1569 r. znalazło się na samej
granicy Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po zniszczeniach przez Tatarów zostało
odbudowane za króla Jana Kazimierza.
W roku 1795 Augustów trafił pod zabór pruski. W latach 1807–15 był w Księstwie Warszawskim, a następnie w Królestwie Polskim.
W latach 20–tych XIX wieku Ignacy Prądzyński, generał i hydrolog, przewidywał budowę
Kanału Augustowskiego, który miał połączyć
dorzecze Wisły z Niemnem i Morzem Bałtyckim. Później od tych planów odstąpiono.
W latach 1824–39 zbudowano kanał od Narwi i Biebrzy do Niemna. Przeprowadzono też
drogę z Warszawy, przez Augustów, do Petersburga. W 1899 r. miasto uzyskało połączenie

Nad Kanałem Bystrym, wśród zieleni i drzew, stanęła nowoczesna świątynia; okoliczne szlaki wodne znał nasz Papież

