
„Sandomierska Częstochowa”

Historia powstania obrazu
Słynący łaskami wizerunek Matki 

Bożej Bolesnej od ponad czterech wie-
ków przechowywany jest w sulisławickim 
Sanktuarium. Należy do grupy obrazów 
„Misericordia Domini”, obrazów głoszą-
cych Miłosierdzie Boże, wyrażone w męce 
Jezusa Chrystusa, z którą zjednoczona jest 
Jego Matka. Dzieło namalował  nieznany 
artysta, najprawdopodobniej około 1470 
roku. Wizerunek przedstawia umęczonego 
Chrystusa, który stoi w skrzyni,  służącej do 
tłoczenia winogron  i unosi przebite dłonie. 
Obok Maryja usiłuje pomóc Synowi, tamu-
jąc krew, sączącą się z Jego Ran. Na rewersie 

obrazu widnieje inny wizerunek, przedsta-
wiający twarz Pana Jezusa, odbitą na chu-
ście św. Weroniki. Obraz o wymiarach 22 
na 22 cm był wieczkiem bursy podróżnej 
- drewnianej skrzyneczki na naczynia litur-
giczne - używanej przez kapelana podczas 
mszy polowych oraz wizyt u chorych i ran-
nych na polach bitew. Obraz przywiozła do 
pobliskiej Ruszczy ok. 1610 r. po wojnie 
polsko-rosyjskiej branka miejscowego dzie-
dzica, córka księdza prawosławnego Dorota 
Ogrufina. Wydana za mąż za kościelnego 
z Sulisławic pod koniec życia przekazała 
dzieło tutejszemu kościołowi.

Sanktuarium Maryjne
Tworzy je zabytkowy zespół dwóch 

kościołów. Pierwszą świątynię konse-
krowano w 1604 roku, choć swą metry-
ką sięga XIII wieku, druga zaś powstała 
w XIX stuleciu wskutek rozwoju ruchu 
pielgrzymkowego. W 1865 roku, obok 
starej romańskiej świątyni, niebędącej 
w stanie pomieścić wszystkich przy-
bywających do Sulisławic wiernych, 
rozpoczęto budowę nowego, okazałe-
go kościoła, do którego 23 lata później 
przeniesiono cudowny wizerunek Mat-
ki Bożej. Warto wspomnieć, że świad-
kiem tej uroczystości był między inny-
mi Stefan Żeromski, który upamiętnił 
Sulisławice w powieści „Popioły”. Trze-
ba powiedzieć, że Sulisławice to nasza 
Jasna Góra - „Sandomierska Często-
chowa”. 

Kult Matki Bożej
Już w 1659 roku biskup krakowski 

Andrzej Trzebnicki zezwolił na kult ob-
razu Matki Bożej Sulisławskiej. Miejsce 
to stało się znane na terenie całej ówcze-
snej Rzeczypospolitej. Sława „Sando-
mierskiej Częstochowy” doprowadziła 
do koronacji obrazu, która miała miejsce 
latem 1913 r. Niestety, drogocenne ko-
rony zostały skradzione w 1940 r. Nowe 
korony poświęcił w 1991 r. w Radomiu 
Ojciec Święty Jan Paweł II. Druga zu-
chwała kradzież obrazu miała miejsce 
rok później, jednak wizerunek Matki 
Bożej Sulisławskiej odnalazł się w War-
szawie. W 1994 r. obraz wrócił do ołta-
rza głównego kościoła w Sulisławicach, 
nastąpiła jego uroczysta reintronizacja 
i po raz trzeci korony zostały nałożone 
Matce Bożej i Jej Synowi. Sanktuarium 
w Sulisławicach jest najważniejszym 
ośrodkiem pielgrzymkowym Sando-
mierszczyzny, naszą „Jasną Górą”. Trud-
no w tym miejscu wymienić cuda i łaski, 
jakie się dokonały za przyczyną Matki 
Bożej Sulisławskiej, więc zapraszam do 
lektury książki wydanej w 2010 roku 
„Matko Boska Sulisławska Ratuj”. 

„Sandomierska Częstochowa” – tak często mówi się 
o Sulisławicach, małej wiosce, położonej ponad 20 ki-
lometrów na południowy-zachód od Sandomierza. 



Pielgrzymowanie 
do Sulisławic

Historia pielgrzymek z Sandomie-
rza do Sulisławic sięga 1855 roku, wtedy 
w mieście panowała cholera, zmarło wie-
lu ludzi.  8 września wierni z ziemi san-
domierskiej udali się z pieszą pielgrzymką 
do sanktuarium w Sulisławicach przed 
obraz Matki Bożej Bolesnej i po gorliwej 
modlitwie choroba ustąpiła. Od tamtego 
czasu Sandomierzanie, co roku, 8 wrze-
śnia - w Uroczystość Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny, pielgrzymują do 
Sulisławic. W okresie międzywojennym 
gorącym propagatorem i organizatorem 
pielgrzymek był bł. ks. Antoni Rewera, 
męczennik z Dachau, przed II wojną świa-
tową, ostatni raz 8 września 1938 roku 
przyprowadził pielgrzymkę do Sulisławic. 
Po długiej przerwie, 7 września 2004 roku, 
zwyczaj pielgrzymowania mieszkańców 
Sandomierza do Matki Bożej Bolesnej, 
tym razem w przeddzień Uroczystości 
NMP, wznowił ks. Krzysztof Rusiecki - 
proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła 
w Sandomierzu i Pan Andrzej Gach - lider 
sandomierskich pielgrzymek.

Andrzej Gach 

Modlitwa do Matki Bożej Bolesnej 
O najukochańsza w tym cudownym obrazie Matko Boża i jedyna po Bogu Po-
ciecho! Zbliżam się do Ciebie z całą ufnością, jako dziecię do najlepszej Matki. 
Rzucam się jak żebrak i grzesznik niegodny do Twoich stóp, bo Ty jesteś uciecz-

ką grzeszników. Błagam usilnie: racz mi wyjednać u Twego Boskiego Syna 
odpuszczenie grzechów i pocieszyć w tym utrapieniu

 (tu należy wymienić łaskę, o którą prosisz).
...

Nieprzebaczenie – du-
chowe więzienie, w któ-
rym możesz się znaleźć

Tak naprawdę nie ma na świecie 
osoby, która by nie doświadczyła cier-
pienia, spowodowanego przez drugą 
osobę poprzez bolesne słowa, zranienia 
serca, czy też przemoc fizyczną. Cza-
sem może być to tak intensywny ból, 
że pamiętamy o nim latami. Możesz 
wtedy czuć się odrzucony, skrzywdzo-
ny. Twoje serce zaczyna przepełniać się 
urazą, goryczą, żalem, złością, a na-
wet nienawiścią. To wszystko sprawia, 
że zamykasz się w duchowej niewoli, 
którą jest brak przebaczenia. W takim 
więzieniu znajdują się również kaci, 
którzy „torturują” Twoje serce. Są to: 
samotność, bunt, narzekanie, depresja, 
nałogi. 

W tym stanie mogą związywać cię 

„łańcuchy”, nie będą one pozwalać ci 
podjąć decyzji przebaczenia osobom, 
które cię w jakiś sposób skrzywdziły. Te 
„łańcuchy” to: brak wiary w wybacza-
nie, brak pragnienia przebaczenia, chęć 
zemsty, lęk, pycha, działanie złych du-
chów oraz brak przyjęcia przebaczenia, 
którego dostąpiliśmy.

Nie warto trwać w stanie nieprze-
baczenia, ponieważ to nas niszczy. Psy-
cholodzy uważają, że brak przebacze-
nia oddziałuje na człowieka, tzn. może 
powodować objawy psychosomatyczne 
(np. migreny, utratę masy ciała, zabu-
rzenia snu, itp.).

Najtrudniejsza miłość 
i najpiękniejszy dar

Chrześcijaństwo to religia miłości, 
ale i przebaczenia. My, jako chrześci-
janie mamy obowiązek przebaczać. 

W Ewangelii św. Mateusza Jezus mówi 
do swoich uczniów: „Jeśli bowiem 
przebaczycie ludziom ich przewi-
nienia, i wam przebaczy Ojciec wasz 
niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie 
ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy 
wam także waszych przewinień” (Mt 6, 
14-15). Jezus uczy, byśmy przebaczali. 
Jeśli to robimy, to i my otrzymujemy 
przebaczenie grzechów w sakramencie 
spowiedzi. Gdy nie chcemy wybaczyć, 
popełniamy grzech i zamykamy się na 
łaskę przebaczenia od Boga. Musimy 
podjąć decyzję o wybaczeniu, by i Bóg 
mógł odpuścić nasze grzechy.

Również w tej samej Ewangelii 
Piotr pyta Jezusa: „Panie, ile razy mam 
wybaczyć, jeśli mój brat wykroczy 
przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” 
(Mt 18, 21). Wtedy Jezus mu odpowia-
da: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, 
lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” 
(Mt 18, 22). W ten sposób Jezus poka-
zuje, jak ważne jest przebaczenie w ży-
ciu chrześcijanina. W Piśmie Świętym 
znajdujemy wiele takich fragmentów 
o przebaczaniu. Jest ono w centrum 
Dobrej Nowiny.

Przebaczenie to pokochanie samego 
siebie, Boga i bliźniego. Jest to przede 
wszystkim miłość Stwórcy do człowie-
ka, który obdarza go miłosierdziem, bo 
odpuszcza mu grzechy, które popełnił. 

PRZEBACZENIE 
- najtrudniejsza miłość 
i potężny uzdrowiciel

Fot. z archiwum pielgrzymek do Sulisławic.



Przebaczenie jest najtrudniejszą mi-
łością, ale też najważniejszą. Ks. Phil 
Bosmans – flamandzki pisarz, w swoim 
wierszu napisał, że: „najpiękniejszy dar 
to przebaczenie. Tam, gdzie nie chce 
się przebaczyć, od razu powstaje mur. 
Od muru zaś zaczyna się więzienie…”. 
Przebaczenie to łaska, którą otrzymu-
jemy od Boga. Brak przebaczenia od-
gradza nas murem, a my znajdziemy się 
w więzieniu, które sami stworzyliśmy. 

Pięknym przykładem postawy prze-
baczenia jest św. Jan Paweł II. Przeba-
czył  swojemu zamachowcowi próbę 
zabójstwa. Św. Jan Paweł II miał takie 
pragnienie serca, dostał łaskę od Boga 
i zdecydował się na akt miłosierdzia. 
Nie każdy z nas potrafiłby się tak za-
chować. Innym przykładem jest cha-
ryzmatyczny kapłan z Ugandy – ojciec 
John Bashobora. Był wychowywany 
przez ciotkę i wujka, choć o tym nie 
wiedział, bo myślał, że są jego praw-
dziwymi rodzicami. Dopiero w dniu 
święceń kapłańskich dowiedział się, 
że jego ojciec nie żyje, a matkę wypę-
dzono po śmierci jej męża i mieszkała 
gdzie indziej. Okazało się, że to ciotka, 
która wychowywała Johna, otruła jego 
ojca. Była zazdrosna o miłość, panu-
jącą w jego rodzinie, jak również o to, 
że John był mądrzejszy od jej dzieci. 
Próbowała też otruć Johna, kiedy był 
jeszcze dzieckiem. Podała mu zatrutą 
owsiankę. Kiedy mały John zrobił znak 
krzyża przed jedzeniem, naczynie roz-
padło się na drobne kawałki. W dzień 
święceń kapłańskich ciotka podeszła do 
niego i poprosiła o wybaczenie tego, co 
zrobiła. Ojciec John Bashobora wyba-
czył jej w Imię Jezusa. Spotkał się rów-
nież ze swoją biologiczną matką.

Ani św. Jan Paweł II, ani o. John 
Bashobora nie potrafiliby wybaczyć 
swoim krzywdzicielom, jeśliby Bóg 
nie obdarzył ich tą łaską. To wszystko 
dokonało się za sprawą przychylności 
Boga, ale także ich decyzji i woli. Bez 
naszej decyzji i woli przebaczenie się 
nie dokona. Przebaczenie to najtrud-
niejsza miłość i najpiękniejszy dar.

Przebaczenie 
– droga do uzdrowienia

Tak naprawdę, by dokonało się cał-
kowite przebaczenie, trzeba przebaczyć 
osobie, która nas skrzywdziła, trzeba 
wybaczyć Bogu i również sobie. Wtedy 
dokona się w nas całkowite przebacze-
nie - uzdrowienie serca, duszy i ciała. 
Gdy przebaczymy, a jeśli nie będziemy 
potrafili tego zapomnieć, nie będziemy 

przy tym chować urazy i żalu, wówczas 
nasze serce będzie spokojne, pełne Bo-
żego pokoju. Dopiero wtedy, gdy praw-
dziwie przebaczymy, w naszym sercu 
dokona się KATHARSIS - OCZYSZ-
CZENIE.  

W mojej książce „Przebaczenie – 
droga do uzdrowienia” (Wydawnictwo 
Norbertinum, Lublin 2017) podałam 
siedem sposobów otworzenia się na ła-
skę przebaczenia. Nazwałam je klucza-
mi do uzdrowienia. Klucze te pomogły 
mi przyjąć dar wybaczenia. Nauczyły 
mnie one wybaczać tym, którzy mnie 
skrzywdzili. Do tych kluczy należą: sa-
krament spowiedzi (czyli korzystanie 
ze Zdroju Miłosierdzia), rekolekcje 
(kursy ewangelizacyjne – Kurs Alfa, 
Kurs Nowe Życie; Rekolekcje Ewange-
lizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, 
Seminarium Odnowy Wiary, rekolek-
cje adwentowe i wielkopostne), Wielki 
Post (określiłam go jako „czterdzieści 
dni przebaczenia”), napisanie listu, 
wstawiennictwo za przyczyną błogo-
sławionych i świętych, nowenna dzięk-
czynna oraz korzystanie z modlitwy 
wstawienniczej. Wszystkie te siedem 
sposobów pomogło mi w uwolnieniu 
od nieprzebaczenia. Łączyły się one 
z trudem i cierpieniem, ale mimo to, 
warto było ponieść ten ciężar. Moje 
serce stało się wolne od urazy, żalu 
i goryczy. 

Przebaczenie 
– potężny uzdrowiciel
Na koniec chciałabym podzielić się 

moim osobistym świadectwem, które 
w pełniejszej wersji możecie przeczytać 
we wspomnianej książce. 

Pomimo tego, iż żyłam blisko Boga, 
modliłam się, byłam często na Mszy 
Świętej, należałam do oazy,  KSM-
-u i wspólnoty charyzmatycznej, to tak 
naprawdę przez ok. 12 lat żyłam w nie-
przebaczeniu, przez co żyłam z dala od 
Boga. Nie potrafiłam wybaczyć moim 
rodzicom, lekarzom, księżom, rówie-
śnikom i chłopakom. Ciężko mi było 
wybaczyć lekarzom, którzy źle mnie 
diagnozowali i przepisywali leki szko-
dzące mojemu zdrowiu. 22 grudnia 
2015 roku poprosiłam wstawienników 
(osoby posługujące modlitwą wsta-
wienniczą), aby przeprowadzili mnie 
przez modlitwę przebaczenia. Opowie-
działam im swoją historię życia. Zosta-
łam uwolniona według pięciu kluczy 
Neala Lozano. Więcej na ten temat mo-
żesz przeczytać w jego książce „Modli-
twa uwolnienia”. Musiałam najpierw 

wybaczyć wszystko  sobie i wyrzec się 
złych duchów, które miały na mnie 
wpływ. Dopiero po tym, gdy to zrobi-
łam, przebaczałam innym.  Czułam, że 
Jezus uwolnił mnie od nieprzebacza-
nia i od wielu innych rzeczy. To była 
długa i zarazem ciężka modlitwa wsta-
wiennicza, ale dokonała cudu w moim 
życiu! Poczułam wielką ulgę w sercu 
i doświadczyłam pokoju oraz radości. 
Przemiana dokonała się również w mo-
jej rodzinie. Pierwszy raz od wielu lat 
miałam bardzo spokojne Święta Boże-
go Narodzenia. Na nowo polubiłam 
Bożonarodzeniowy czas i już nie de-
nerwowało mnie śpiewanie kolęd. Naj-
ważniejsze jednak było to, że nie tyl-
ko ja zmieniłam nastawienie do moich 
rodziców, ale również oni zaczęli mnie 
inaczej traktować. Adwent 2015 roku 
był dla mnie prawdziwym radosnym 
oczekiwaniem, a Pan Jezus narodził 
się na nowo w moim sercu. Potrafiłam 
teraz kochać i wybaczać. Jezus uwolnił 
mnie od nieprzebaczania, rozwiązał, 
nawet zniszczył kajdany, które nosiłam 
w sobie. Przemienił moje serce! Nie 
ma w nim żalu, goryczy, ani pretensji. 
Jest przepełnione radością i pokojem. 
Przebaczenie uzdrawia i uwalnia serce! 
Wraz z przebaczeniem doświadczyłam 
uzdrowienia fizycznego. Od wielu lat 
miałam straszne migreny. Powodowały 
one nudności, nawet wymioty. Często 
towarzyszył temu niedowład połowy 
ciała, przez co nie mogłam się ruszyć. 
Z tego powodu często opuszczałam za-
jęcia na uczelni. Brałam różne leki, ale 
niestety niewiele pomagały. W grudniu 
2015 roku lekarz neurolog zdiagno-
zowała u mnie migrenę porażenną. 
Otrzymałam bardzo silny lek na ataki, 
lecz i on nie przynosił oczekiwanych 
rezultatów. Pomagał tylko na jakiś czas. 
W styczniu 2015 roku uczestniczyłam 
we Mszy Świętej z modlitwą o uzdro-
wienie i padły słowa prośby o uzdro-
wienie z silnych bólów migrenowych. 
Przyjęłam te słowa do siebie i oddałam 
Jezusowi moją chorobę i cierpienie. 
Jezus faktycznie mnie uzdrowił, bo 
od tamtej pory nie miałam już więcej 
migreny! Przebaczenie to otwarta dro-
ga do uzdrowienia fizycznego! Chwała 
Panu za łaskę przebaczenia i uzdrowie-
nia!

Aneta Wygonna
(autorka książki „Przebaczenie 

– droga do uzdrowienia”, 
członek Wspólnoty Św. Dobrego 

Łotra w Radomiu)



We wrześniu 1994 r. wróciłem z 
duszpasterskiej praktyki do wiedeń-
skiego seminarium. Dużo się zmieniło 
w czasie mojej nieobecności: miałem 
nowych przełożonych, to nie było dla 
mnie zaskoczeniem, niespodzianką na-
tomiast była obecność nowych Sióstr. 
Właśnie w tym czasie posługę w se-
minarium rozpoczęły cztery siostry z 
Polski. W tamtych latach Polska była 
krajem, do którego podróżowało się z 

krajów Europy wiele godzin autobusem 
lub koleją. Przemieszczanie się wyma-
gało wiele trudu.

Powszechnie było wiadomo, że pol-
ska ziemia obfituje w powołania kapłań-
skie i zakonne, a także ma swojego papie-
ża Jana Pawła II. Przy bliższym kontakcie 
okazało się, że Siostry z Polski wcale nie 
były „inne”. Ubrane we franciszkańskie 
habity posługiwały w kościele, zakrystii, 
kuchni i seminaryjnej pralni.

Jak poznałem Córki św. Franciszka Serafickiego 
w Seminarium Duchownym w Wiedniu?

Jestem księdzem Archidiecezji Wiedeńskiej. 28 czerwca 
2017 roku obchodziłem jubileusz 20 - lecia kapłaństwa i w tym 
dniu miałem zaszczyt gościć jedną z Sióstr ze Zgromadzenia 
Córek św. Franciszka Serafickiego w Wiedniu. Wizyta ta sta-
ła się okazją do refleksji i wspomnień związanych ze Zgroma-
dzeniem.

Widoczną zmianą w kaplicy, w której 
modliły się Siostry, było pojawienie się 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 
Siostry chętnie uczestniczyły w semina-
ryjnym życiu kleryków. Były na wspól-
nych uroczystościach, cotygodniowej 
adoracji, rekreacjach oraz pracy. Klerycy 
codziennie (oprócz niedzieli) służyli do 
Mszy świętej w kaplicy Sióstr. Wiedzieli, 
że Siostry zawsze starały się o regularną, 
wspólną modlitwę. Obecność polskich 
Sióstr sprawiła, że często pojawiali się 
goście z Polski, przez co my, klerycy, też 
Austriacy, mieliśmy okazję poznawać kul-
turę, zwyczaje oraz polską kuchnię. Oka-
zało się, że więcej nas łączy niż dzieli.

W tym czasie ojcem duchownym był 
jezuita, dziś już ś. p. Ojciec Neureiter. 
Był bardzo szanowany i lubiany, nie tylko 
przez kleryków, ale i przez Siostry. Ojciec 
bardzo wspierał je w trudnych chwilach. 
Razem staraliśmy się o wzrost powołań. 

Cieszę się, że pozostały mniejsze lub 
większe więzi dawnych kleryków, dziś 
kapłanów i Sióstr ze Zgromadzenia Có-
rek św. Franciszka. Gdy odprowadzałem 
po uroczystościach jubileuszowych jedną 
z Sióstr na dworzec główny w Wiedniu, 
przywitał nas posąg starego lwa św. Mar-
ka, który przypomina żelazną drogę do 
Wenecji. Hasłem św. Marka jest „pax tibi 
Marce”. Pokój - to także ideał św. Francisz-
ka. Harmonii ducha oraz wszelkich dóbr 
Bożych życzę więc całemu Zgromadzeniu 
Córek św. Franciszka Serafickiego.

Ks. dr Georg Zluwa 
Proboszcz parafii w Wiedniu

Bł. ks. Antoni Rewera od najmłodszych lat pielgrzymo-
wał do sanktuarium Matki Bożej Sulisławskiej, miłość do 
Maryi zaszczepiona już w domu rodzinnym promieniowała 
w jego duszpasterskiej pracy i kapłańskiej posłudze. 

Jako duszpasterz sandomierskich parafii, organizował liczne 
pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w Polsce, w tym częste 
pielgrzymki piesze właśnie do Sulisławic. Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej było jego ulubionym, to dlatego, że jednoczył 
się z Matką Bożą Bolesną i cierpiącym Chrystusem. Tą miłością 
przepełniony obdarzał innych, dawał siebie w miłości tym, któ-
rych spotykał na swojej drodze kapłańskiej posługi. Szczególnie 
zaznaczył to oddając siebie, składając swoje życie w obronie pa-
rafian, można powiedzieć, że złożył siebie w ofierze. I za tą ofiarę 
jego życia i męczeńskiej śmieci - w 75 rocznicę, chcemy wyrazić 
Bogu wdzięczność na Mszy św. w kościele św. Józefa w Sando-
mierzu, 4 października o godz. 18.00, którą sprawował będzie ks. 
bp Krzysztof Nitkiewicz. Serdecznie zapraszamy.

s. Emilia Batóg

ZAPROSZENIE

Ks. Antoni Rewera z księżmi. Fot. z archiwum Zgromadzenia.

Ks. dr Georg Zluwa. Fot. z archiwum Zgromadzenia


