
Jan Paweł II

Z okazji 125. rocznicy objawienia się
Matki Bożej w Gietrzwałdzie : list do
abp Edmunda Piszczą Metropolity
Warmińskiego : (Watykan, 24
czerwca 2002 r.)
Salvatoris Mater 5/1, 280

2003



List do abp Edmunda Piszczą Metropolity Warmińskiego 
(Watykan, 24 czerwca 2002 r.)2.

Z okazji 125. rocznicy objawienia się M atki Bożej 
w Gietrzwałdzie

Drogi Księże Arcybiskupie,
Niebawem minie 125 lat od pierwszego objawienia Matki Bożej 

w Gietrzwałdzie. Z  tej okazji pragnę przesłać Księdzu Arcybiskupowi, 
Duchowieństwu i wszystkim Wiernym Archidiecezji Warmińskiej moje 
pozdrowienie i wyrazy jedności. W duchu pielgrzymuję do tego Sank
tuarium, aby tak jak przed dwudziestu pięciu laty stanąć pośród czcicie
li Maryi [57] i dziękować Jej za obecność i matczyną opiekę. Razem 
z wami pragnę na nowo wsłuchiwać się w Jej słowa: „Nie smućcie się, 
bo Ja  zawsze będę przy was” .

Sto dwadzieścia pięć lat temu to pocieszenie miało szczególny sens. 
W ypowiedziane w polskiej mowie, stało się wpierw umocnieniem  
w walce o zachowanie polskości pośród ludu, który w myśl Kulturkampf 
był systematycznie poddawany germanizacji. Wypowiedziane z matczy
ną miłością, stało się źródłem otuchy i nadziei dla wszystkich, którzy 
doznawali smutku z powodu różnorakich doświadczeń osobistych, ro
dzinnych i narodowych. Wypowiedziane w końcu wraz z przypomnie
niem niezwykłej mocy modlitwy różańcowej i z wezwaniem do ducho
wej odnowy, stało się źródłem ożywienia religijnego nie tylko dla War
mii, ale w całej Polsce.

Wydaje się, że dziś, choć nastały nowe czasy, o ileż bardziej szczęśliwe 
dla Polski i Polaków, słowa Maryi nie utraciły swej wymowy. W dobie otwarcia 
na świat, które tak wiele znaczy dla ludzkiej wolności, nadal są one wezwa
niem do troski o zachowanie polskiego ducha w myśleniu i działaniu, pol
skiej kultury i polskiej tożsamości narodowej, budowanej przez wieki na fun
damencie umiłowania Boga i Ojczyzny. W obliczu przemian społecznych 
i gospodarczych, które choć mają na celu budowanie pomyślności Kraju, wie
lokrotnie przynoszą doświadczenie ubóstwa, osamotnienia, cierpienia i smut
ku, słowa Maryi nie przestają podnosić na duchu: „Nie smućcie się...” Nie 
przestają również przyzywać do wiary. Tylko ten bowiem, kto zawierzy Ma
ryi i Jej Synowi, kto powierzy siebie i swoje sprawy Jej matczynej miłości, kto 
codziennie będzie uciekał się pod Jej obronę, dozna pocieszenia.

Proszę Boga, aby jubileuszowe święto było dla wszystkich czcicieli 
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej czasem tej duchowej odnowy, umocnienia 
w wierze, nadziei i miłości, aby wszelki smutek ustąpił miejsca ufnemu 
oddaniu codzienności w Jej matczyne ręce. Wstawiennictwu Maryi po
lecam księdza Arcybiskupa, Duchowieństwo i Wiernych Archidiecezji 
Warmińskiej i z serca wszystkim błogosławię.

2 „L’Osservatore Romano” 23(2002) nr 10-11, 56-57.


