
Wszystkich mieszkańców naszej parafii zapraszamy do 

wspólnego przeżycia Odpustu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (9 

września) albo poprzez udział w autokarowej pielgrzymce albo 

przez przekazanie do parafii kartki z wypisanymi prośbami 

(intencjami) do Matki Bożej (kartka dołączona jest do Listu 

„Bądźmy razem”). Uczestnicy pielgrzymki zawiozą te prośby do 

Gietrzwałdu i wniosą je w procesji z darami na Mszy św. 

odpustowej.  

Ważne jest abyśmy też w łączności z pielgrzymującymi do 

Gietrzwałdu odpowiedzieli na pytanie: „Dlaczego chciałbym 

pielgrzymować, mimo że nie mogę pojechać”. To będzie 

wyrazem naszego wspólnotowego „pielgrzymowania” – jedni 

autokarem a inni „sercem i pragnieniem”.  

Prosimy, aby kartki z prośbami do Matki Bożej przynieść w 

niedzielę 2 września (albo w ciągu tygodnia przed 8 września) do 

kościoła i wrzucić do koszyka przy wejściu do świątyni. Podczas 

Mszy św. w niedzielę 9 września zostanie odczytana w naszym 

kościele Litania z naszych pragnień udziału w pielgrzymce.   
 

BUDUJMY   WSPÓLNOTĘ 
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 Gietrzwałd leży w połowie drogi między Ostródą i 
Olsztynem, na skraju południowej Warmii, otoczony 
niewielkimi wzgórkami nad rzeką Giłwą, prawym dopływem 
Pasłęki. Akt lokacyjny osadzie wydała 19 maja 1352 roku 
Warmińska Kapituła Katedralna. Gietrzwałd stał się sławny 
dzięki Objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 

czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: 
trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. 
Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła 
do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, "w języku takim, 
jakim mówią w Polsce". Matka Boża, na zapytanie dziewczynek: Kto Ty 
Jesteś? Odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie 
Poczęta."Na pytanie czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: "Życzę 
sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!" Obecny kształt przybrała 
świątynia po objawieniach, kiedy proboszczem był ks. Augustyn Weichsel 
(1869-1909). Od 13 sierpnia 1945 roku opiekę nad sanktuarium 
gietrzwałdzkim powierzono Zakonowi Kanoników Regularnych 
Laterańskich. 

   
Pielgrzymka to czas refleksji, modlitwy, radości, oderwania się od 
codzienności, a także możliwość wyproszenia wielu łask u Matki Najświętszej 
dla siebie i dla drugiego człowieka. Nie zawsze jest łatwo – niekiedy łzy 
zmęczenia i zwątpienia same cisną się do oczu, ale 
warto! Pielgrzymka uczy pokory, uczy modlitwy i 
cierpliwości, otwarcia się na sprawy Boże i sprawy 
drugiego człowieka, który wędruje obok. Pielgrzymka 
jest wyrazem pokuty. Pokuty czytelnej przede 
wszystkim dla Pana Boga, ale i dla tych, którzy ją 
cenią, praktykują, bo rozumieją jej sens. 
Pielgrzymując, pokutnicy oznajmiają, że uznają 
każdy swój grzech. Żałują za niego. Pragną i proszą o Boże i ludzkie 
przebaczenie oraz są gotowi naprawić wszelakie wyrządzone przez siebie zło! 
Pielgrzymowanie wymaga wyrzeczeń. Zatem pielgrzymować mogą tylko ci, 
którzy się ich nie boją, posiedli już tę sztukę albo chcą ją nabyć.  

 
 

Wiele róŜnych sportowych konkurencji 

Konkurs „Wiedzy o Euro2012”, Konkurs flag i inne 

Wata cukrowa i świeŜo praŜony Popcorn, 

Smakowite ciasta i ciasteczka, wiele innych smakołyków. 

Występy róŜnych zespołów wokalnych i tanecznych 

Z A P R A S Z A M Y !!! 

 
AKCJA KATOLICKA ORGANIZUJE  

w dniu 9 września 2012 r. PIELGRZYMKĘ DO GIETRZWAŁDU 
 

Wyjazd o godzinie 7.00 rano w niedzielę. Planujemy być w Gietrzwałdzie na 
godzinę 9.00. Główna Msza św. odpustowa zostanie odprawiona jak co roku na 
ołtarzu polowym o godzinie 11.00. O godzinie 13.30 wyjeżdżamy z Gietrzwałdu. 
Jedziemy na obiad do Koziego Dworu, a potem do Olsztyna. Tam będziemy 
zwiedzali stare miasto, katedrę, zamek i seminarium. Powrót do domu planowany 
jest na godzinę 21. Koszt 70zł.  

 

 
 Biblioteka parafialna otwarta jest co niedzielę  

 po Mszach św. o godzinie 8.30, 10.00, 11.30. 

 Dzisiaj w dobie komputerów i Internetu zachęcamy  

 do  kontaktu z „żywym” słowem. Nasza biblioteka ma 

wiele ciekawych książek i to nie tylko o tematyce religijnej. 

 

 

Jeszcze wakacje, ale juŜ za kilka dni zacznie się 

szkoła. W tym roku dzieci, młodzieŜ i nauczyciele 

rozpoczynają rok szkolny i katechetyczny  

3 września. W tym właśnie dniu w naszej parafii 

zostanie odprawiona Msza św. o godzinie 7.30 

ZAPRASZAMY 


