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ROK 2017 TO ROK JUBILEUSZU 140. ROCZNICY
OBJAWIEÑ MATKI BO¯EJ W GIETRZWA£DZIE

i 50. ROCZNICY KORONACJI OBRAZU MATKI BO¯EJ GIETRZWA£DZKIEJ
KORONAMI PAPIESKIMI

Gietrzwa³d le¿y w po³owie drogi miêdzy Ostród¹ i Olsz-
tynem, na skraju po³udniowej Warmii, otoczony niewielkimi
wzgórkami nad rzek¹ Gi³w¹, prawym dop³ywem Pas³êki. Akt
lokacyjny osadzie wyda³a 19 maja 1352 roku Warmiñska
Kapitu³a Katedralna.

Na pocz¹tku na górce, ³agodnie spadaj¹cej ku rzece,
postawiono drewnian¹ kaplicê. Prawdopodobnie w tym sa-
mym czasie powsta³a parafia. Pierwszym znanym probosz-
czem by³ Jan Sternchen (1405-1409). W czasie wojny pol-
sko-krzy¿ackiej 1410-1414 wie� i kaplica zosta³y zniszczo-
ne. W XV wieku postawiono jednonawowy ko�ció³ gotycki na
podmurówce z kamienia. Konsekrowa³ go 31 marca 1500 roku
pod wezwaniem Narodzenia Naj�wiêtszej Panny Marii biskup
Jan Wilde, sufragan warmiñski.

Ko�ció³ by³ wiele razy przebudowywany. Pierwszy raz
kapitalnego remontu i dostosowania ko�cio³a do stylu rene-
sansowego dokonano pod koniec XVI wieku. Potem, w okre-
sie baroku, �wi¹tyniê wyposa¿ono w nowe o³tarze. 11 czerw-
ca 1790 roku biskup Ignacy Krasicki nada³ �wi¹tyni dwa nowe
tytu³y: �wiêtego Jana Ewangelisty i �wiêtych Aposto³ów Pio-
tra i Paw³a. W XIX wieku ks. proboszcz Józef Jordan (1863-
1869) doprowadzi³ do rozbudowy ko�cio³a, wzmocni³ funda-
menty i �ciany.

Gietrzwa³d sta³ siê s³awny dziêki Objawieniom Matki
Bo¿ej, które trwa³y od 27 czerwca do 16 wrze�nia 1877 roku.
G³ównymi wizjonerkami by³y: trzynastoletnia Justyna Sza-
fryñska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pocho-
dzi³y z niezamo¿nych polskich rodzin. Matka Bo¿a przemó-
wi³a do nich po polsku, co podkre�li³ ks. Franciszek Hipler,
"w jêzyku takim, jakim mówi¹ w Polsce". Matka Bo¿a, na
zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jeste�? Odpowiedzia³a: "Je-
stem Naj�wiêtsza Panna Maryja Niepokalanie Poczêta."

Na pytanie czego ¿¹dasz Matko Bo¿a? pad³a odpowied�:
"¯yczê sobie, aby�cie codziennie odmawiali ró¿aniec !"

Obecny kszta³t przybra³a �wi¹tynia bezpo�rednio po
objawieniach, kiedy proboszczem by³ ks. Augustyn Weich-
sel (1869-1909). W latach 1878-1884, pod kierunkiem archi-
tekta Arnolda Güldenpfenniga, powiêkszono ko�ció³ tak, by
nie naruszaj¹c czê�ci gotyckiej zwi¹zaæ j¹ z now¹, neogo-
tyck¹ i stworzyæ harmonijn¹ ca³o�æ. Dobudowano nawê po-
przeczn¹ z emporami oraz prezbiterium z krypt¹, nadaj¹c
ko�cio³owi kszta³t krzy¿a rzymskiego. Rozebrano górn¹, drew-
nian¹ czê�æ wie¿y i wzniesiono murowan¹ z ceg³y ze zwieñ-
czeniem neogotyckim. Dach ko�cio³a pokryto dachówk¹, a
wie¿ê blach¹.

13 sierpnia 1945 roku opiekê nad sanktuarium gietrz-
wa³dzkim powierzono Zakonowi Kanoników Regularnych La-
terañskich.

W latach 1966-1968 rozebrano dawne, zniszczone ogro-
dzenie i zbudowano nowy kamienny mur z kutymi w metalu
przês³ami, granitowe schody i kamienno-cementowe obej�cie
wokó³ ko�cio³a. Przed uroczysto�ciami 100-lecia objawieñ
Matki Bo¿ej dokonano renowacji architektury i wnêtrza ko-
�cio³a, za³o¿ono now¹ posadzkê marmurow¹ i odnowiono po-
lichromiê.

Drodzy Czytelnicy!
Informujemy, ¿e kolejny numer gazety

parafialnej "Na Skale" uka¿e siê dopiero
w miesi¹cu WRZE�NIU! Redakcja
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Przy prowadz¹cej do �róde³ka grabowej alejce posta-

wiono piêtna�cie nowych kapliczek ró¿añcowych, które wy-
kona³ rze�biarz Julian Kasprzycki z My�lenic wed³ug projek-
tu architekta Sylwestra Kwiatkowskiego z Bia³egostoku. Na
mocy bulli papie¿a Paw³a VI z dnia 2 lutego 1970 roku ko-
�ció³ w Gietrzwa³dzie otrzyma³ tytu³ bazyliki mniejszej.

Uroczysto�æ jubileuszowa 100-lecia objawieñ w 1977
roku ukaza³a potrzebê stworzenia w Gietrzwa³dzie domu piel-
grzyma. Do realizacji tego przedsiêwziêcia przyst¹pi³ ówcze-
sny przeor domu zakonnego w Gietrzwa³dzie ks. Franciszek
Martuszewski CRL. W trudnych czasach, przy napotykanych
przeszkodach w uzyskaniu pozwolenia na budowê i zakupie-
niu materia³ów budowlanych, ciê¿kiej sytuacji finansowej sank-
tuarium, budowa trwa³a przesz³o 10 lat. W 1989 roku pierwsi
pielgrzymi skorzystali z us³ug nowego domu pielgrzyma.

14 pa�dziernika 2003 roku powsta³a Fundacja Przyja-
ció³ Sanktuarium Matki Bo¿ej Gietrzwa³dzkiej. Jej celem jest
prowadzenie dzie³a o charakterze religijnym, kulturalno-spo-

³ecznym i charytatywno-opiekuñczym, wspieraj¹cego Sank-
tuarium. W lutym 2010 roku Fundacja otworzy³a w Gietrzwa³-
dzie O�rodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy z 50 miejscami
noclegowymi i sal¹ konferencyjn¹.

2 lutego 2005 roku w bazylice gietrzwa³dzkiej, Ks. Ar-
cybiskup Edmund Piszcz, metropolita warmiñski, otworzy³
proces beatyfikacyjny wizjonerki siostry Stanis³awy Barbary
Samulowskiej (1865-1950) ze Zgromadzenia Sióstr Mi³osier-
dzia �w. Wincentego a Paulo.

27 czerwca 2007 roku Ks. Arcybiskup Wojciech Ziem-
ba po�wiêci³ gietrzwa³dzk¹ Drogê Krzy¿ow¹, której kaplice
postawione na b³oniach gietrzwa³dzkich, zaprojektowa³ Mar-
cin Dutko z Warszawy, a rze�by wykona³ Jan Stêpkowski ze
Strzegowa. W kwietniu 2012 roku przeprowadzono remont
generalny czê�ci parterowej domu pielgrzyma, gdzie znaj-
duj¹ siê: recepcja, dwie jadalnie, punkt wydawczy posi³ków,
nowa kuchnia, toalety, tak¿e dla niepe³nosprawnych. Odre-
montowano pokoje, wyposa¿aj¹c je w nowe meble.

Przebieg objawieñ
27 czerwca 1877 roku 13-letnia Justyna Szafryñska

wraca³a z ko�cio³a w Gietrzwa³dzie do domu. Przygotowy-
wa³a siê do Pierwszej Komunii i w³a�nie zda³a egzamin u
proboszcza, ks. Augustyna Weichsela. Gdy na g³os dzwonu
odmówi³a Anio³ Pañski, na klonie rosn¹cym ko³o plebanii
zobaczy³a niezwyk³¹ jasno�æ, a w niej bia³o ubran¹ po-
staæ, z d³ugimi w³osami opadaj¹cymi na ramiona, siedz¹c¹
na z³ocistym tronie, udekorowanym per³ami. Po chwili za-
uwa¿y³a jasny blask zstêpuj¹cy z nieba i anio³a ze z³oty-
mi skrzyd³ami, w bia³ej szacie przetykanej z³otem, z bia-
³ym wieñcem na g³owie, który z³o¿y³ niski uk³on postaci
siedz¹cej na tronie. Gdy dziewczynka odmówi³a Pozdro-
wienie Anielskie, postaæ podnios³a siê z tronu i wraz z
anio³em unios³a siê do nieba. Tak rozpoczê³y siê objawie-
nia Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie, które trwa³y do 16 wrze-
�nia.

Dziewczynka opowiedzia³a wszystko proboszczowi,
który poleci³ jej nastêpnego dnia przyj�æ na to samo miej-
sce. Gdy zadzwoniono na Anio³ Pañski, drzewo klonu zo-
sta³o o�wietlone. Wokó³ niego utworzy³ siê z³oty kr¹g, a
na jego tle ukaza³ siê tron ze z³ota ozdobiony per³ami, do
którego dwaj anio³owie przyprowadzili Naj�wiêtsz¹ Dzie-
wicê. Gdy usiad³a, inni dwaj anio³owie przynie�li Dzieciê
Jezus w niebiañskim blasku, trzymaj¹ce w lewym rêku
kulê ziemsk¹ i posadzili Je na lewym kolanie Matki Bo¿ej.
Jeszcze inni dwaj anio³owie unosili b³yszcz¹c¹ koronê nad
g³ow¹ Madonny. Inny znów anio³ przyniós³ z³ote ber³o i trzy-
ma³ je w prawej rêce nad koron¹. Nad wszystkimi pojawi³
siê jeszcze jeden anio³, który wskazywa³ na wielki krzy¿
bez wizerunku Chrystusa ukrzy¿owanego, znajduj¹cy siê
w pozycji poziomej. To objawienie trwa³o pó³ godziny. Na-
stêpnego dnia, 29 czerwca, w Uroczysto�æ �wiêtych Pio-
tra i Paw³a nast¹pi³o takie samo objawienie i trwa³o tak
samo d³ugo.

30 czerwca Matka Bo¿a objawi³a siê sama, siedzia³a na
tronie i w takiej pozycji ukazywa³a siê codziennie wieczorem
podczas odmawiania ró¿añca. Tego dnia po raz pierwszy mia³a
wizjê 12-letnia Barbara Samulowska, która przysz³a wraz z Ju-
styn¹. Na polecenie proboszcza Szafryñska zapyta³a Naj-
�wiêtsz¹ Pannê: "Czego ¿¹dasz Matko Bo¿a?" i otrzyma³a od-
powied�: "¯yczê sobie, aby�cie codziennie odmawiali ró¿aniec."
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1 lipca Szafryñska zapyta³a: "Kto Ty jeste�?" i us³y-

sza³a w odpowiedzi: "Jestem Naj�wiêtsza Panna Maryja
Niepokalanie Poczêta." Odt¹d Szafryñska i Samulowska
mia³y codziennie objawienia w czasie nabo¿eñstwa ró-
¿añcowego wieczorem. Wizje rozpoczyna³y siê zwykle
przy odmawianiu drugiej tajemnicy ró¿añca, a koñczy³y
siê w czasie czwartej tajemnicy lub na pocz¹tku pi¹tej
tajemnicy.

�róde³ko pob³ogos³awione
przez Matkê Bo¿¹
25 lipca po raz pierwszy zasz³a ró¿nica w zezna-

niach dzieci. Szafryñska powiedzia³a, ¿e Matka Bo¿a wy-
razi³a ¿yczenie, aby w czasie odmawiania ró¿añca sta³y
dwie chor¹gwie i krzy¿ na placu ko�cielnym, pod klonem,
natomiast Samulowska nie mówi³a nic o ¿yczeniu Bogaro-
dzicy, tylko ¿e widzia³a jak podczas objawienia ko³o niej
sta³ krzy¿ i dwie chor¹gwie. Na tê ró¿nicê w zeznaniach
proboszcz zareagowa³ bardzo gwa³townie, podda³ w w¹t-
pliwo�æ prawdê ca³ego objawienia. Wówczas gospodarz z
Woryt, Józef Gross, zjawi³ siê u proboszcza, zapewni³ go
o prawdomówno�ci Barbary i o�wiadczy³, ¿e bierze j¹ do
siebie i wraz z ¿on¹ dopilnuje, aby nie spotyka³a siê z
Justyn¹, nie umawia³a siê z ni¹, nie bywa³a razem z ni¹ na
nabo¿eñstwach. To samo obieca³ uczyniæ z Justyn¹ go-
spodarz z Gietrzwa³du o tym samym nazwisku, Józef
Gross. Wówczas Ks. Weichsel ust¹pi³ i zgodzi³ siê, aby
dzieci znów modli³y siê na swoich miejscach. Ponadto
opinia wiernych wziê³a dzieci w obronê, stwierdzaj¹c, ¿e
ich zeznania, choæ na pozór sprzeczne, nie zawiera³y jed-
nak istotnej ró¿nicy.

8 wrze�nia, w �wiêto Narodzenia Niepokalanej Dzie-
wicy Matka Bo¿a pob³ogos³awi³a �róde³ko w Gietrzwa³dzie.

16 wrze�nia odby³o siê po�wiêcenie i intronizacja fi-
gury Niepokalanej Dziewicy w Gietrzwa³dzie. W uroczy-
sto�ci wziê³o udzia³ 14 kap³anów i oko³o 15 tysiêcy wier-
nych. Podczas odmawiania ró¿añca, od pocz¹tku tajem-
nicy drugiej a¿ do koñca pi¹tej trwa³o ostatnie objawienie.
Ostatnie s³owa skierowane do dzieci przez Matkê Bo¿¹
brzmia³y: "Odmawiajcie gorliwie ró¿aniec".

Aprobata Ko�cio³a
Biskup warmiñski, Filip Krementz, zwo³a³ specjaln¹

komisjê teologów, by gruntownie zbadali sprawê. Komisja
teologów przebywa³a w Gietrzwa³dzie ju¿ od 20 sierpnia,
jeszcze podczas trwania objawieñ. Zbada³a przede wszyst-
kim osobowo�æ i wiarygodno�æ dziewczynek, a tak¿e tre�æ
i zgodno�æ ich wypowiedzi oraz oddzia³ywanie wydarzeñ
na spo³eczeñstwo. W licz¹cym 47 stron sprawozdaniu za-
jê³a stanowisko pozytywne, a dziewczêta okre�li³a jako
"bezpretensjonalne, proste, naturalne, dalekie od jakiejkol-
wiek przebieg³o�ci".

Na pocz¹tku wrze�nia biskup powo³a³ komisjê sk³a-
daj¹c¹ siê z trzech lekarzy, by zbadali wizjonerki podczas
objawieñ. Lekarze orzekli, ¿e symulacja nie wchodzi w ra-
chubê. W czasie objawieñ u dziewczynek zaobserwowali
zwolnienie têtna, utratê ciep³oty w rêkach i ramionach, za-
stygniêcie twarzy.

Tymczasem do Gietrzwa³du przybywa³o coraz wiêcej piel-
grzymów. 7-9 wrze�nia 1877 roku, podczas trzydniowych ob-
chodów �wiêta Narodzenia Matki Bo¿ej zgromadzi³o siê a¿ 50
tysiêcy ludzi. 10 wrze�nia 1967 r. prymas Polski kardyna³ Ste-
fan Wyszyñski dokona³ koronacji obrazu Matki Bo¿ej. 2 czerw-
ca 1970 r. papie¿ Pawe³ VI nada³ ko�cio³owi w Gietrzwa³dzie
tytu³ bazyliki mniejszej. Sto lat po objawieniach, w 1977 r., bi-
skup warmiñski Józef Drzazga, na mocy dekretu Prymasa Pol-
ski i za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej, wyda³ dekret zatwier-
dzaj¹cy objawienia gietrzwa³dzkie jako wiarygodne, nie sprze-
ciwiaj¹ce siê wierze i moralno�ci chrze�cijañskiej.

Wp³yw objawieñ na Warmii by³ ogromny. Nast¹pi³o przede
wszystkim odrodzenie ¿ycia obyczajowego i podniesienie �wia-
domo�ci religijnej wiernych. Piêæ lat po wydarzeniach, w spra-
wozdaniu z 27 wrze�nia 1882 roku ks. Augustyn Weichsel pisa³:
"nie sama tylko moja parafia, ale te¿ ca³a okolica sta³a siê po-
bo¿niejsza po objawieniach. Dowodzi tego wspólne odmawia-
nie ró¿añca �wiêtego po wszystkich domach, wst¹pienie do
klasztoru bardzo wielu osób, regularne uczêszczanie do Ko-
�cio³a.

Dobre skutki objawieñ rozprzestrzeni³y siê wszêdzie, prze-
niknê³y tak¿e do Królestwa Kongresowego i Rosji (...). Wyra�-
nym skutkiem by³ zwyczaj codziennego w gromadzie odma-
wiania ró¿añca. Na po³udniowej Warmii ró¿aniec by³ odmawia-
ny prawie we wszystkich domach, podobnie te¿ w wielu para-
fiach diecezji che³miñskiej, poznañskiej i wroc³awskiej". W sa-
mej wsi nad rzek¹ Gi³w¹ parafianie odmawiali w ko�ciele trzy
razy dziennie ró¿aniec: rano, w po³udnie i wieczorem. Poza tym
mia³y miejsce liczne nawrócenia i konwersje oraz czêste przy-
stêpowanie do sakramentów �wiêtych.

Wielkie zmiany dokona³y siê w ¿yciu spo³eczno-politycz-
nym. Objawienia Matki Bo¿ej uznano  jako przebudzenie �wia-
domo�ci narodowej miejscowych Warmiaków i odrodzenie siê
ich poczucia jedno�ci z Polakami z innych dzielnic. "Skoro Prze-
naj�wiêtsza Panienka przemówi³a do dzieci warmiñskich po
polsku to grzechem jest je�li ktokolwiek jêzyka ojczystego jako
daru Bo¿ego siê wyrzeka!" Argumentem tym pos³ugiwali siê
dzia³acze narodowi z po³udniowej Warmii, kiedy w 1885 roku
podejmowano akcjê petycyjn¹ i organizowali wiece w sprawie
przywrócenia jêzyka polskiego w szko³ach ludowych.

Kaplica Objawieñ Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie

c.d. na str. 4



Redaguje Zespó³ Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, Kraków, ul. ks. Bpa. W. Bandurskiego 12,
Kancelaria Parafialna (kontakt w godzinach urzêdowania Kancelarii).

Strona Parafii: www.oficerskie.info
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nades³anych materia³ów oraz zmiany tytu³ów.

SIERPIEÑ 2017                      NA SKALE                              Nr 28(961)/4
Kult Matki Bo¿ej krzep³ i promienia³ coraz bardziej.

Co roku do Gietrzwa³du 29 czerwca, 15 sierpnia i 8 wrze-
�nia przybywa³y rzesze polskich pielgrzymów ze wszyst-
kich zaborów. Tu zbieg³y siê ich drogi, tu szukali pokrze-
pienia. Z ró¿nych stron polskiej Warmii przybywa³y tra-
dycyjne ³osiery. Pielgrzymowali te¿ Niemcy. Nap³yw p¹t-
ników sk³ania³ kolejnych proboszczów, bratanka ks. Au-
gustyna Weichsla, Juliusza, Jana Hanowskiego, Hiero-
nima Nahlenza, Franciszka Klinka do rozbudowy sank-
tuarium. Jeszcze podczas trwania objawieñ , 16 wrze-
�nia 1877 roku w miejscu, gdzie dzieciom ukazywa³a
siê Matka Bo¿a umieszczona zosta³a kapliczka z figur¹
Naj�wiêtszej Marii Panny. Zosta³a ona wykonana w Mo-
nachium.

Z pob³ogos³awionego przez Matkê Bo¿¹ 8 wrze-
�nia 1877 roku wieczorem �róde³ka pielgrzymi od lat
czerpi¹ wodê, któr¹ przynosi³a ulgê cierpi¹cym i liczne
uzdrowienia. Sam akt b³ogos³awieñstwa zosta³ uwiecz-
niony figur¹ Niepokalanej Dziewicy w altance. Wodê prze-
prowadzono nastêpnie do kamiennej studzienki. Nad �ró-
de³kiem znajduj¹ siê trzy marmurowe p³askorze�by, uka-
zuj¹ce Moj¿esza, dotykaj¹cego lask¹ ska³ê, z której wy-
trysnê³a woda i Izraelitów, pij¹cych wodê na pustyni.

Najwiêksze zas³ugi w upowszechnianiu przes³ania
Matki Bo¿ej z Gietrzwa³du przypisaæ trzeba ksiêdzu pro-
boszczowi Augustynowi Weichslowi (1830-1909), który
prawie czterdzie�ci duszpasterzowa³ w Gietrzwa³dzie.
Wydarzenia gietrzwa³dzkie prze¿y³ bardzo g³êboko, ca³¹
gorliwo�æ kap³añsk¹ odda³ na us³ugê pobo¿nych p¹tni-
ków, stara³ siê wydarzenia pilnie obserwowaæ. Ksi¹dz
Weichsel wywodzi³ siê z rodziny niemieckiej, od lat za-
mieszka³ej w Pieniê¿nie, ale wspiera³ Polaków w ich przy-
wi¹zaniu do wiary i jêzyka ojców. W czasie objawieñ
opiekowa³ siê wizjonerkami. Skierowa³ je do Domu �w.
Józefa w Pelplinie. By³ kilka razy aresztowany, wyto-
czono mu procesy s¹dowe za propagowanie kultu ma-
ryjnego.

Objawieniom gietrzwa³dzkim nada³ szczególne zna-
czenie i zwi¹za³ je z sytuacj¹ narodu polskiego b³ogo-
s³awiony kapucyn o. Honorat Ko¿miñski z Zakroczymia
(1829-1916). W swoich wyst¹pieniach podkre�la³, ¿e wy-
darzenia z 1877 roku s¹ dowodem b³ogos³awieñstwa i
³aski, nadanych Polakom. "Nigdy nie s³yszano jeszcze,
aby tak d³ugo i tak przystêpnie i do tego w sposób tak
uroczysty ukaza³a siê Matka Bo¿a".

11 wrze�nia 1977 odby³y siê, poprzedzone IV Ogól-
nopolskim Kongresem Mariologicznym, uroczysto�ci
100-lecia objawieñ Matki Bo¿ej, którym przewodniczy³
Ks. Karol Kardyna³ Wojty³a, metropolita krakowski. W
tym dniu Ks. Biskup Józef Drzazga, biskup warmiñski,
uroczy�cie zatwierdzi³ kult objawieñ Matki Bo¿ej w Gie-
trzwa³dzie.

24 czerwca 2002 roku papie¿ Jan Pawe³ II przes³a³
list z okazji 125 rocznicy objawieñ Matki Bo¿ej, w duchu
pielgrzymuj¹c do sanktuarium gietrzwa³dzkiego, by dziê-
kowaæ Maryi za Jej obecno�æ i matczyn¹ opiekê.

Siostra Stanis³awa
Barbara Samulowska

urodzi³a siê 21 stycznia 1865 roku
w warmiñskiej wsi Woryty. By³a
najm³odsz¹ z trojga dzieci Karoli-
ny i Józefa, ludzi skromnych i  po-
bo¿nych, troszcz¹cych siê o reli-
gijne wychowanie.

Od 27 czerwca do 16 wrze-
�nia 1877 roku w Gietrzwa³dzie
mia³a objawienia Matki Bo¿ej. Po
tym fakcie, z uwagi na zagro¿e-
nie aresztowaniem, wizjonerka zo-
sta³a umieszczona przez ks. Au-
gustyna Weichsla, proboszcza
parafii Gietrzwa³d, u Sióstr Mi³o-
sierdzia w Lidzbarku Warmiñskim, a nastêpnie razem z siostra-
mi, które zosta³y zmuszone przez w³adze pruskie do opuszcze-
nia placówki, uda³a siê do Che³mna. Podstawowe wykszta³cenie
uzupe³nia³a w Domu �w. Józefa w Pelplinie. Od wczesnych lat
cechowa³a j¹ nienaganna postawa moralna, pokora, skromno�æ i
pos³uszeñstwo.

W 1883 roku, id¹c za g³osem powo³ania, Barbara Samulow-
ska wst¹pi³a do Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia �w. Wincente-
go a Paulo w Che³mnie. Nastêpnie wyjecha³a do Pary¿a, do domu
macierzystego Sióstr Mi³osierdzia i od 9 stycznia 1884 roku kon-
tynuowa³a pocz¹tkow¹ formacjê. Po zakoñczeniu Seminarium, 8
listopada 1884 roku, zosta³a skierowana do pracy z dzieæmi. 2
lutego 1889 roku z³o¿y³a po raz pierwszy �luby czysto�ci, ubó-
stwa, pos³uszeñstwa i s³u¿enia ubogim.

Siostra Stanis³awa Barbara Samulowska ca³kowicie zawie-
rzy³a Bogu. Ca³e jej ¿ycie by³o w szczególny sposób naznaczone
Jego obecno�ci¹ oraz pragnieniem pe³nienia Jego woli.

Po jedenastu latach pobytu w Pary¿u, w 1895 roku wyjecha-
³a do Gwatemali, gdzie zosta³a dyrektork¹ Seminarium (mistrzy-
ni¹ nowicjatu). W 1907 roku zosta³a pos³ana jako siostra s³u¿eb-
na (prze³o¿ona) do szpitala w Antigua, w 1913 roku zosta³a skie-
rowana na pewien czas do pomocy do szpitala w Quetzaltenan-
go, a w 1917 roku zosta³a siostr¹ s³u¿ebn¹ Szpitala G³ównego w
Gwatemali. Oprócz troski o szpital s³u¿y³a pomoc¹ siostrze wizy-
tatorce i troszczy³a siê o formacjê duchow¹ oraz zawodow¹ sióstr,
od 1919 roku jako asystentka prowincji. Na skutek dekretu Stoli-
cy Apostolskiej opu�ci³a szpital i objê³a kierownictwo sierociñca
w Gwatemali. W 1940 roku wróci³a do Szpitala G³ównego.

Zmar³a w opinii �wiêto�ci 6 grudnia 1950 roku w Szpitalu
G³ównym w Gwatemali z powodu nowotworu z³o�liwego twarzy.
Jej cia³o spoczywa na cmentarzu w Gwatemali, a Pan Bóg nie-
ustannie potwierdza jej wybrañstwo, rozdaj¹c za jej przyczyn¹
wiele ³ask.

Wieloletnie starania o rozpoczêcie procesu beatyfikacyjne-
go �wi¹tobliwej siostry Barbary doprowadzi³y do jego otwarcia
przez Ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza, Metropolitê Warmiñ-
skiego, w bazylice gietrzwa³dzkiej 2 lutego 2005 roku. Od tego
dnia siostrze Stanis³awie Barbarze Samulowskiej przys³uguje tytu³
S³ugi Bo¿ej.

http://sanktuariummaryjne.pl/sanktuarium/objawienia-matki-bozej/
objawienia-matki-bozej-w-gietrzwaldzie/


