List duszpasterski
Bracia i Siostry
Drodzy i Kochani nasi Parafianie
Nasz Arcybiskup Metropolita, Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz, we wrześniu 2017
roku podjął decyzję o koronacji Obrazu Wareckiego Matki Bożej Szkaplerznej, to
znaczy Arcybiskup uznał po przedstawieniu mu argumentów, świadectw i próśb, że
nasz Warecki Obraz jest cudowny, ludzie modląc się z wiarą przed tym Obrazem
otrzymują specjalne łaski Boże. Tak się działo od roku 1626, kiedy sprowadzeni
przez Katarzynę z Boglewic, Franciszkanie, przywieźli ze sobą piękny Obraz Matki
Bożej z Dzieciątkiem. Tak się dzieje i dzisiaj, przed naszym Obrazem płynie
modlitwa wielkiej wiary i miłości. Wszyscy przychodzący do naszego kościoła
stwierdzają, że jest to szczególne miejsce, w którym można się bardzo dobrze modlić.
W naszej świątyni przed Cudownym Obrazem modliło się wiele pokoleń, setki
tysięcy ludzi. Nam przypadł w udziale wielki zaszczyt przygotowania
i uczestniczenia w koronacji Obrazu, a to wydarzenie będzie największym
historycznym wydarzeniem w Warce do dziś, z perspektywą, jak ufamy jeszcze
większego rozkwitu wiary i miłości.
Przygotowując się do koronacji, która odbędzie się w Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, 20 maja 2018 r.,

rozpoczynamy nawiedzenie małej kopii Obrazu

Wareckiego Matki Bożej Szkaplerznej.
To sama Maryja będzie wędrowała od domu do domu, pukając do wszystkich drzwi,
aby gdy będzie zaproszona, mogła zamieszkać z nami. Gdy przyjmujemy Maryję w
naszym domu, w naszej rodzinie, Ona przynosi nam odnowienie, ożywienie, wzrost
naszej wiary i miłości do Boga i do ludzi. Przyjmijmy Ją serdecznie, otwórzmy nasze
serca i umysły na spotkanie z Nią, Naszą Najmilszą Matką i Opiekunką. To Ona
wskazuje nam Chrystusa, który jest jedynym Panem i Zbawicielem człowieka.

To Ona, nasza Szkaplerzna Pani Warecka, przychodzi osobiście, aby każdego z nas
i naszą rodzinę zaprosić na Swoje Wielkie Święto, na koronację. Przyjmijmy Ją i Jej
zaproszenie z otwartym sercem, miłością, ufnością i wiarą.
Wędrówka Maryi będzie się odbywała według zasady: „ od drzwi do drzwi” według
uzgodnionego z Odpowiedzialnymi za peregrynację Parafianami w naszym rejonie.
Odbieramy Obraz wraz z podręcznikiem, księgą próśb i podziękowań od naszych
sąsiadów o godz. 19.00. W gronie rodziny od godz. 19.00 (można uzgodnić inne
godziny) modlimy się wspólnie według załączonej propozycji: „Nabożeństwo
pierwszego wieczoru”, od str. 1 - 2
Po wspólnym , rodzinnym nabożeństwie, będzie czas indywidualnej modlitwy
każdego

z

członków

naszej

rodziny,

propozycja

na

str.

3

W ciągu dnia modlimy się będąc w domu , czy w pracy, pamiętamy, że przez te 24
godziny Maryja szczególnie jest z nami. Nawiedzenie kończymy dnia następnego
wspólną modlitwą o godz. 18.00 : patrz propozycja „ Nabożeństwo drugiego
wieczoru „, str. 4 .
Cała Parafia będzie się modliła w intencji Waszej rodziny przyzywając darów Ducha
Świętego, by udzielił łaski Waszej rodzinie, szczególnie wzrostu wzajemnej miłości,
miłości do Matki Bożej Szkaplerznej, miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Niech nawiedzenie będzie czasem przemyślenia naszego życia osobistego,
rodzinnego i parafialnego. Niech wzrośnie wynikająca z miłości, nasza
odpowiedzialność za rodzinę i parafię. Niech nawiedzenie zaowocuje także
spowiedzią i komunią świętą i wieloma dobrymi postanowieniami.
Niech Was broni Moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.
Pokój z Wami
Wasi Duszpasterze:
Ksiądz Proboszcz Grzegorz
Księża wikariusze: Ks. Piotr i Ks. Michał

NABOŻEŃSTWO PIERWSZEGO WIECZORU
Przyjmujemy Obraz od naszych sąsiadów, ustawiamy Go na naszym rodzinnym stole.
Przed Obrazem kładziemy Pismo Święte i zapalamy jedną świecę.
Także od sąsiadów bierzemy podręcznik nawiedzenia i kronikę.
1. Rozpoczynamy wspólną modlitwę rodzinną od zaśpiewania lub recytacji Pieśni
“ Witaj Matko Szkaplerzna” - patrz str. 16
Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…..
wszyscy : Amen
Ktoś z rodziny wygłasza powitanie Maryi w naszym rodzinnym domu własnymi
słowami.
Prowadzący: przed obliczem Wareckiego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej
w wieczór nawiedzenia przeprośmy Boga i siebie wzajemnie.
Wszyscy mówią: “Spowiadam się Bogu wszechmogącemu”…...po czym podchodzą
do siebie nawzajem i serdecznie się przepraszają.
Śpiewają, bądź recytują: “Święty Boże”
Prowadzący: Módlmy się…
Wszechmogący i miłosierny Boże.
Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie
przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski
wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, prosimy wsław także czcią
wiernych Jej Obraz Warecki, abyśmy na Ziemi z zapałem walczyli
w obronie wiary , a w Niebie wysławiali Twoje zwycięstwo.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2.Prowadzący: Posłuchajmy Słowa Bożego: czyta się z księgi Pisma Świętego opis
Zwiastowania Pańskiego: z Ewangelia Św. Łukasza, rozdz. I, wiersz 26 -38.
Chwila ciszy...
Mówimy: Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryi…....
Prowadzący: posłuchajmy opisu nawiedzenia przez Maryję Św. Elżbiety, podobnie
Maryja nawiedza tego wieczoru naszą rodzinę. Czytamy opis nawiedzenia z księgi
Pisma Świętego: Ewangelia Św. Łukasza, rozdz. I, wiersz 39-56,. Pierwszą część
czyta jedna osoba, wszyscy głośno czytamy hymn Maryi od słów:“ Wielbi dusza
moja Pana”….
Str. 1

Prowadzący: W czasie Zwiastowania Pańskiego Jezus począł się w łonie Maryi
Dziewicy, posłuchajmy opisu Jego Narodzenia.
Czytamy o narodzeniu Pańskim z księgi Pisma Świętego: Ewangelia Św. Łukasz,
rozdział II, wiersz: 1 - 21
Chwila ciszy….
Śpiewamy kolędę : “Wśród Nocnej Ciszy”
Prowadzący: odnówmy wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego
Wszyscy mówią: “Wierzę w Jednego Boga”…..
Po wyznaniu wiary każdy z członków rodziny mówi prywatne prośby, które
kończymy modlitwą „ Ojcze nasz”.
Prowadzący: na koniec tego rodzinnego nabożeństwa oddajmy się pod opiekę Matki
Najświętszej ( modlitwa oddania str. 17). Można dodać własną modlitwę. Po akcie
oddania mówimy „ Pod Twoją obronę”
Prowadzący: przed obliczem Maryi przekażmy sobie serdeczny znak pokoju
i pobłogosławmy siebie wzajemnie. Każdy podchodzi do każdego, całuje go
serdecznie i kreśli na czole Znak Krzyża.
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MODLITWA INDYWIDUALNA, PRYWATNA
Po zakończeniu tej wspólnej modlitwy jest czas na modlitwę prywatną
i indywidualną poszczególnych członków rodziny.
Każda z osób powinna spędzić przed Obrazem Matki Bożej min. 15 min. na
prywatnej i osobistej modlitwie według swojego zapotrzebowania i planu.
Koniecznie trzeba osobiście poprowadzić (samemu sobie) prostą modlitwę do Matki
Bożej Szkaplerznej w Wareckim Obrazie (patrz str. 18).
Także tego wieczoru wpisujemy do księgi pamiątkowej nasze prośby,
podziękowania, modlitwy.
Także czytamy: Z historii Warki…..Wareckiego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej...
( str. 5 – 9 ) i świadectwa o cudach …..(str. 10 – 15 )
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NABOŻEŃSTWO DRUGIEGO WIECZORU - od godz. 18.00 do 18.45
Sami planujemy tę modlitwę według naszego pomysłu. Można zaprosić sąsiadów,
rodzinę i znajomych. Dobrze byłoby w ramach tej modlitwy rozważyć Tajemnice
Różańcowe i powiedzieć Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny,
zaśpiewać godzinki.
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Z historii Warki i wareckiego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej
Lokalizacja miasta nastąpiła wg wielu źródeł pomiędzy 1284 a 1321 r. Warka należy
do jednych z najstarszych miast Polski. Stolicą Mazowsza północnego, bogatego jest
Płock a Warka jest stolicą Mazowsza południowego, biednego. Franciszkanie do
Warki przybyli za przyczyną Katarzyny z Boglewic Trzebińskiej ok. 1626 r.
Zakonnicy przywieźli ze sobą obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który od razu
wzbudził podziw mieszkańców Warki i okolic, masowo gromadzili się na
nabożeństwach u Franciszkanów, co wzbudziło sprzeciw proboszcza parafii Św.
Mikołaja. Wznoszenie obecnej świątyni murowanej rozpoczęto w 1632 r.,
a ukończono w roku 1746.
Po włączeniu Mazowsza do Korony (1529) Warka stała się miastem królewskim. W
klasztorze wareckim w latach 1726 – 1728 przebywał O. Rafał Chyliński, heroicznie
troszcząc się o ubogich. Z Warki przeniesiony do łódzkich Łagiewnik, gdzie także
heroicznie wspierał ubogich. Zmarł w opinii świętości. Beatyfikowany 9 czerwca
1991
r.
przez
św.
Jana
Pawła
II.
Do franciszkańskiej szkoły przyklasztornej uczęszczał bohater dwóch narodów :
Polski i Stanów Zjednoczonych Kazimierz Pułaski. Cała rodzina Pułaskich mieszkała
w Warce w swoim pałacu na Winiarach. Drugi dom Pułaskich był
w Warszawie. Do dziś pozostały nazwy: ulica Warecka i Plac Warecki. Pułascy byli
bardzo pobożni i zaangażowani w życie Kościoła i Ojczyzny.
Warka znacznie ucierpiała w czasie rokoszu Zebrzydowskiego w roku 1607. Najazd
szwedzki w drugiej połowie XVII w. przyniósł miastu ogromne szkody. Szwedzi
wraz z niemieckimi najemnikami zrabowali i spalili Warkę, pozostało tylko 17
domów, w tym cudownie od pożaru ocalały konwent braci mniejszych wraz z
cudownym obrazem Matki Bożej.
W drugiej połowie XVII w. wizerunek Jezusa i Matki Bożej ozdobiono srebrnymi,
trybowanymi sukienkami i koronami z fundacji Pułaskich, co było oznaką wielkiej
czci i kultu.
Kiedy zawiązała się Konfederacja Barska (1768–1772) członkowie jej, w tym
starosta warecki Józef Pułaski i trzech jego synów : Franciszek, Kazimierz
i Antoni z oddziałem konfederatów uroczyście przyjęli szkaplerz święty
w kościele franciszkańskim w Warce, oddając się pod opiekę Matki Bożej
i ślubując przed Jej obrazem wierność Bogu i Ojczyźnie.
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Zmienne dzieje przechodziła Warka po upadku Polski. Do 1807 r. rządzili w niej
Prusacy, potem znajdowała się w granicach Księstwa Warszawskiego,
a od 1815 r. w Królestwie Kongresowym pod jarzmem carskim.
Kościół Franciszkański do 1830 roku służył jako garnizonowy dla polskich żołnierzy
rakietników rezydujących w Warce. Żołnierze, co niedziela i święta
w ordynku wojskowym uczęszczali na nabożeństwa odprawiane przez zakonników.
Wareccy rakietnicy wzięli udział w Powstaniu Listopadowym pod dowództwem gen.
Józefa Bema, bijąc się pod Grochowem. Do Warki już nie wrócili. Mieszkańcy Warki
spalili koszary, „ Aby tam, gdzie przebywały Wojska Polskie, wróg nie rezydował” za
karę
rząd
carski
zabrał
z
kościoła
dzwony.
Po powrocie z Syberii, częstym bywalcem na plebani, był bohater Powstania
Listopadowego Piotr Wysocki. Przed Powstaniem Styczniowym 1863 r., z jego
inicjatywy okoliczni obywatele ziemscy postanowili uczcić szczątki książąt
mazowieckich znajdujące się w ruinach klasztoru dominikańskiego : Trojdena I (zm.
w 1341r.), Ziemowita II (zm. w 1343r.) i Danuty Anny, żony Janusza I,
a córki ks. litewskiego Kiejstuta (siostry Witolda) i przenieść je do kościoła księży
franciszkanów.
Kościół i klasztor był w posiadaniu franciszkanów do 29 listopada 1864 r. tj. do czasu
kasaty zakonu i usunięcia ich z budynku. Likwidacja zakonu była wynikiem represji i
zemsty za patriotyczną postawę franciszkanów w czasie Powstania Styczniowego.
Franciszkanie dobrze zasłużyli się dla rozwoju życia religijnego
i oświaty w Warce. Byli ostoją wiary i patriotyzmu.
Po Powstaniu Styczniowym proboszcz parafii św. Mikołaja wraz z mieszkańcami
Warki, aby ratować klasztor i kościół z obrazem Matki Bożej całe duszpasterstwo
przeniósł do kościoła pofranciszkańskiego. Kościół św. Mikołaja był nie używany.
Kościół pofranciszkański z obrazem Matki Bożej był przez 100 lat jedynym
w Warce miejscem kultu, życia liturgicznego i duszpasterskiego.
Władysław Matlakowski (1850 - 1895) pisał : Dawniej było tu silne tętno życia
i płynęła chwała Boża, szczególniej podczas Adwentu, Majowego Nabożeństwa i na
rozgłośny odpust na Matkę Boską Szkaplerzną. Mury nie były w stanie pomieścić
tłumów ludu, który przybywał zapisując się do Bractwa Szkaplerza”.
Przed obliczem Matki Bożej Szkaplerznej modliły się niezliczone rzesze wiernych,
wypraszając i otrzymując dla siebie łaski. Udokumentowane są trzy przypadki
cudownych uzdrowień.
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W czasie pierwszej wojny światowej stali w Warce Prusacy, a za Pilicą Austriacy.
Agresja Niemiec hitlerowskich zniszczyła Warkę, zapisując się w jej dziejach jako
największe nieszczęście. Walki na przyczółku warecko – magnuszewskim w 1944 r.
przyniosły prawie zagładę miastu. Kościół franciszkański z obrazem Matki Bożej
ocalał mimo iż specjalnie był bombardowany.
Obecnie kult ponownie nabiera rozmachu, czego dowodem jest : ufundowanie
złotych koron ze złożonych wot, odnowienie i ozdobienie szlachetnymi kamieniami
sukienek. Cudowny obraz Matki Bożej umieszczony jest w kasecie pancernej
i ognioodpornej, zasłaniany ofiarowanym ze względu na miłość do Matki Bożej
obrazem przedstawiającym Maryję z Dzieciątkiem i Janem Chrzcicielem, pędzla
wybitnego malarza z 1630 roku Antona van Dycka – ucznia Rubensa.
Skomponowane zostały dwie intrady na odsłonięcie i zasłonięcie obrazu. 16 lipca
2014 roku w dzień odpustu Matki Bożej Szkaplerznej rozpoczęło się nawiedzenie
peregrynującej kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w dekanacie
wareckim. Nawiedzenie rozpoczęło się od Parafii Matki Bożej Szkaplerznej. Podczas
obecności obrazu z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej nastąpił mistyczny
pocałunek z obrazem wareckim Matki Bożej Szkaplerznej.
Od wielu lat odmawiana jest Nowenna do Matki Bożej. Odbywają się procesje
z wizerunkiem Matki Bożej podczas, których mieszkańcy Warki oddają się pod
opiekę Bożej Rodzicielki.
W kościele znajdują się relikwie Świętego Jana Pawła II, Świętego Józefa Sebastiana
Pelczara, błogosławionego Rafała Chylińskiego, błogosławionej Klary Ludwiki
Szczęsnej, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Ten piękny obiekt wpisany jako dobro kultury w rejestrze zabytków, posiada wielką
wartość artystyczną, historyczną i naukową. Posiada niezwykle cenne stałe i ruchome
elementy zabytkowe od XVI w. Oprócz ogromnych walorów artystycznych i
historycznych, kościół ten jest w posiadaniu skarbu największego, jakim jest obraz
Matki Bożej z XVI w. czczony tu przez kolejne pokolenia.
Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski we wrześniu
2017 roku w odpowiedzi na wielotysięczne prośby podjął decyzję
o koronacji obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Wyznaczono termin
Uroczystości na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 2018 roku na godz. 18.00.
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Koronacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce jest potwierdzeniem kultu
trwającego prawie 400 lat, uroczystym oddaniem czci Zbawicielowi Jego Matce z
nadzieją na wzrost wiary i miłości mieszkańców Ziemi Wareckiej.
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WARECKI OBRAZ MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM
Obraz olejny malowany na płótnie i naklejony na deskę z przeł. wieku XV/XVI,
143

x

103

cm,

w

przeszłości

kilkakrotnie

przemalowywana

i podmalowywana warstwa malarska, po kilku konserwacjach, ostatnia w 2003 r. W
XVII w. otrzymał sukienkę srebrną trybowaną.
Opis obrazu
Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, siedzącej na tronie, w typie ikonograficznym
Hodegetria - „ta, która wskazuje Drogę”. Matka wskazuje dłonią na Syna –
Chrystusa. Staje się Przewodniczką ludu ku Zbawicielowi.
Obraz należy do rodziny wizerunków, których pierwowzorem była ikona czczona w
Konstantynopolu (podobnie jak Matka Boża Częstochowska). Maryja ukazana jest
frontalnie, w półpostaci, siedzi na tronie. Nie widać matczynej troski w stosunku do
Syna. Głowę trzyma prosto, lekko zwróconą w kierunku Chrystusa, patrzy wprost na
widza. Na lewym ramieniu trzyma Dzieciątko, dostojnym gestem prawej dłoni z
długimi palcami wskazując na nie. To gest prezentacji - wskazania ludziom Syna
Bożego lub gest postawy służebnej – przedstawienie Synowi wiernego ludu.
Chrystus znajduje się w pewnym oddaleniu od twarzy Matki, patrzy prosto przed
siebie. Wznosi prawą dłoń w geście błogosławieństw, a w lewej dłoni trzyma kulę.
Chrystus

nie

jest

tutaj

niemowlęciem,

występuje

w ikonograficznym typie Chrystusa – Emmanuela, ma twarz dojrzałego człowieka.
Tłem obu postaci jest ciemnoczerwony tron ze złotym wykończeniem po obu
stronach kompozycji.
Str. 9

ŚWIADECTWO PANI ELŻBIETY BARTOSIAK
Z ogromnym wzruszeniem wspominam dziesiątki lat życia rodziny
zamieszkałej w Warce. Szczególnie bliski jest mi kościół pofranciszkański pw. Matki
Bożej Szkaplerznej z cudownym Jej wizerunkiem, od której moi bliscy otrzymali
wiele łask, a nawet cudownych uzdrowień. Za przyczyną Matki Bożej Wareckiej, do
której zanoszono prośby i gorące modlitwy wróciły do zdrowia dwie siostry – moja
mama Halina i jej starsza siostra Władysława.
Władysława (ur. 1901), mając 2 lata zachorowała na zapalenie opon
mózgowych. Przez kilka dni miała bardzo wysoka temperaturę i była nieprzytomna.
Sprowadzani najlepsi lekarze nie dawali najmniejszej nadziei na poprawę i przeżycie.
Jeden z lekarzy przywieziony z Warszawy stwierdził, że nawet jeśli przeżyje to
będzie niesprawna fizycznie i umysłowo. Rodzice małej Władzi tzn. Antonina i Jan
Lubertowie gorąco codziennie się modlili przed obrazem M. B. Szkaplerznej. Ze
łzami w oczach zawierzali zdrowie i życie dziecka. Ostatnia wizyta lekarza
przywiezionego z Promny zakończyła się stwierdzeniem, że to już jest agonia.
Powiedział – „nakryjcie dziecko i pozwólcie mu odejść w spokoju”. Zrozpaczona
matka poszła zapłakana do kościoła i błagała Matkę Bożą Szkaplerzną o cud. Po
czasie gorliwej modlitwy wróciła do domu, gdzie przy umierającym dziecku czuwał
zapłakany ojciec. Podeszła do łóżeczka i pogładziła dziecko po głowie, gdy nagle
Władzia otworzyła oczy i wyszeptała „mamo – pić”. Po kilku dniach dziecko wróciło
do pełni zdrowia. Rodzice poszli z nią do kościoła i dziękowali Matce Najświętszej
za cud. Dziecko rosło i rozwijało się bardzo dobrze. Pięknie się potrafiła modlić. Gdy
chodziła z rodzicami do kościoła, to ludzie podziwiali, że takie małe dziecko potrafi
się tak pięknie modlić, a ówczesny proboszcz ksiądz Marceli Ciemniewski powtarzał,
że „mała musi bardzo kochać Boga i Matkę Najświętszą, bo dostała od nich wielki
dar”. Kapłan często w czasie spotkań rozmawiał z małą Władzią.
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Gdy Władzia miała 5 lat, oznajmiła, że pragnie tak jak wszyscy przyjmować
Pana Jezusa do swego serduszka. Rodzice rozmawiali o tym z ks. Ciemniewskim. Po
licznych spotkaniach ksiądz stwierdził, że jej wiara, miłość do Boga jest tak dojrzała,
zarazem wielka, że nie widzi przeszkód by spełnić Jej pragnienie przyjmowania
Komunii Świętej. Przygotowawszy Ja do tego wydarzenia pozwolił, by w wieku 6 lat
przystąpiła do spowiedzi i Komunii Świętej. W pewną zwykłą niedzielę, ubrana w
granatową sukieneczkę z białym kołnierzykiem poszła z rodzicami i siostrzyczką
Halinką do kościoła i z rąk kapłana – księdza M. Ciemniewskiego przyjęła pierwszą
Komunię Świętą.
Od tej chwili codziennie przyjmowała Ciało Pana Jezusa dziękując za
otrzymane łaski przed obrazem M.B. Szkaplerznej. (…) Władysława przeżyła 86 lat.
Całym swym życiem dawała przykład gorącej i ufnej wiary, którą przekazywała
swym bliskim.
Ufna i pełna wiary powierzyła [również] Bogu i Matce Najświętszej zdrowie i
życie swojej ukochanej siostry Haliny (mojej mamy), która jesienią 1929 roku
zachorowała na nieuleczalną wówczas chorobę – gruźlicę.
Halina (ur. 1904) miała 25 lat, gdy zachorowała na gruźlicę. Choroba
postępowała bardzo szybko wyniszczając organizm. Chora była coraz słabsza, nie
mała siły wstać z łóżka, nie miała apetytu – ginęła w oczach. Miejscowi oraz
sprowadzeni z Warszawy lekarze byli bezradni, nie dawali żadnej nadziei. Wiosną
1930 roku lekarze stwierdzili, że jak dożyje do następnej wiosny to cud.
Siostra Władysława poszła w sierpniu 1930 roku na pieszą pielgrzymkę do
Częstochowy, by prosić Matkę Najświętszą (do której od początku choroby zanosiła
modlitwy wraz z rodziną przed obrazem M.B. Szkaplerznej w Warce) o cud powrotu
do zdrowia siostry. Trwając na modlitwie w kaplicy św. Antoniego na Jasnej Górze
usłyszała głos „Twoja siostra będzie zdrowa”. Pełna wiary i nadziei wróciła i
przekazała tą wiadomość chorej, wręczając jej przywieziony z Częstochowy medalik
szkaplerzny. Chora przyjęła ta wiadomość stwierdzeniem – „chcesz mnie pocieszyć,
ale mnie już siły opuszczają”. Jednak rozpalona wiara i nadzieja zaowocowały.
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Rodzice, rodzeństwo i znajomi chorej Haliny modlili się gorąco przed obrazem M.B.
Szkaplerznej o zdrowie.
Zimą 1930/31 roku nadzieje gasły, lekarze mówili, że może dożyje do wiosny.
Rodzice zaprosili do domu fotografa by zrobił zdjęcie gasnącej córce. Mając 27 lat
chora ważyła 39 lat.
Przychodzący do mamusi (chorej) co tydzień kapłan z Panem Jezusem
powtarzał – „módlmy się, wiara czyni cuda”. Tak też się stało. Wszyscy trawli w
nieustającej modlitwie. Pewnego dnia siostra dziadka Jana Luberta – Bronisława
Jatymowicz, której mąż Jan miał rodzinę w Grodzisku Mazowieckim przyszła z
wiadomością, że w Grodzisku mieszka wspaniały lekarz leczący gruźlicę i inne
choroby płuc – Mateusz Chełmoński (bratanek malarza Józefa Chełmońskiego).
Mówiono, że pomógł już wielu osobom. Sprowadzono dr Chełmońskiego do chorej,
który po zbadaniu i konsultacji z lekarzem opiekującym się powiedział – „stan jest
bardzo ciężki, gruźlica zaawansowana, ale zrobię wszystko co w ludzkiej mocy by
pomóc, a reszta w rękach Boga”. Przyjeżdżał do chorej kilka razy, zastosował nowe
leczenie – leki, zioła, odżywianie odpowiednie i zaczęło się dziać coś niezwykłego. Z
dnia na dzień w chorej budziło się życie, wracały siły, zaczęła mieć apetyt i
przybywać na wadze – obudziły się nadzieje.
16 lipca 1932 roku pierwszy raz o własnych siłach poszła do kościoła M. B.
Szkaplerznej (w odpust parafialny), by dziękować Matuchnie za wysłuchanie próśb i
otrzymane łaski. Mieszkańcy Warki niedowierzali, ze chora powróciła do zdrowia (w
tym czasie zmarło wiele młodych osób na tą nieuleczalną chorobę).
Moja mama Halina i Jej najbliżsi wiedzieli, że to modlitwa do Matki Bożej
Szkaplerznej i silna wiara zdziałały cud. Ojciec chorej – Jan Lubert w dowód
wdzięczności za wysłuchanie próśb zorganizował zbiórkę i założył oświetlenie
(kolorowe lampki wokół obrazu Matki Bożej Szkaplerznej) zdobiące cudowny obraz.
Pełna sił, zdrowa pojechała 15 sierpnia 1933 roku wraz z siostrą Władysławą do
Częstochowy by podziękować za otrzymane łaski i wysłuchanie próśb o powrót do
zdrowia.
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Po wyjściu za mąż zamieszkała w grodzisku Mazowieckim, gdzie wcześniej
mieszkała Jej siostra Władysława.
Jeżdżąc często do Warki gorliwie modliła się przed obrazem Matki Bożej
Szkaplerznej dziękując za cud uzdrowienia. Żyła 84 lata.
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Świadectwo Pani Barbary Tomczyk
Urodziłam się w Warce, dnia 25.01.1950 r.
Jako 3-4 letnie dziecko zachorowałam na „koklusz ognisty”. Był to wirus, który w
latach 50-tych atakował u dzieci płuca, bądź opony mózgowe. U mnie wywołał ostry,
przewlekły koklusz, który w efekcie zakończył się ostrym zapaleniem płuc. Znalazłam się w
szpitalu im. Dzieciątka Jezus w Warszawie, gdzie lekarze walczyli o moje życie. Po
powrocie do domu – w niewielkim odstępie czasu – wirus ponownie się uaktywnił, więc
wywołał znowu obustronne zapalenie płuc. Kiedy rodzice pojawili się w tym samym
szpitalu lekarze stwierdzili, że przywieziono im „trupka”, ale ponowili walkę o życie
małego pacjenta. Dawali rodzicom tylko 1% na przeżycie dziecka. Zakomunikowali
również, że jeżeli dziecko przeżyje do następnego dnia rano – to jest realna nadzieja na jego
uratowanie. Były to lata, kiedy antybiotyki nie były jeszcze stosowane. Rodzice jeszcze tego
samego dnia po powrocie z Warszawy udali się do ks. Kanonika Szeronosa, ówczesnego
proboszcza, aby odprawił Mszę Świętą w intencji ciężko chorego dziecka.
Warka w tym czasie miała dwa kościoły i jedną parafię p.w. św. Mikołaja. Obecny
kościół p.w. Matki Bożej Szkaplerznej należał do tej parafii i popularnie nazywał się
kościołem Ojców Franciszkanów. To właśnie w tym kościele, gdzie w ołtarzu głównym
znajdowała się w obrazie Matka Boża Szkaplerzna, ks. Kanonik odprawił o godzinie 8:00 za
mnie Mszę Świętą, rezygnując z własnej Mszy Świętej, którą miał odprawić za swoją
matkę. Kiedy moja mama po odprawionej Mszy Świętej pojechała do warszawskiego
szpitala były to już godziny popołudniowe, wyszła jej na spotkanie siostra zakonna (siostry
wówczas posługiwały dzieciom w tym szpitalu). Siostra na widok mojej mamy wyciągnęła
ręce i powiedziała: „Tomek” – tak mnie nazywano w szpitalu – został uratowany!.
Mama zapytała, kiedy nastąpiło przesilenie choroby?. Siostra powiedziała, że o
godzinie 8:00, a więc w momencie rozpoczęcia Mszy Świętej. Był to akt Łaski ze strony
Matki Najświętszej. Zostałam uratowana. Moi rodzice i dziadkowie byli całkowicie
przekonani, że Matka Boża Szkaplerzna podarowali dziecku nowe życie. Jestem do
dzisiejszego dnia Jej wierną czcicielką.
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ŚWIADECTWO

KSIĘDZA

JERZEGO

SIKOROWSKIEGO,

kapłana pochodzącego z Warki, wieloletniego kapelana szpitala w Grójcu
Ksiądz Jerzy Sikorowski, będąc kapelanem szpitala w Grójcu w 2011 r.,
rozmawiał z chorym pochodzącym z Suwałk, ale ożenionym w Białobrzegach. Po
spowiedzi i Komunii Św., gdy okazało się, że kapłan jest z Warki, mężczyzna
opowiedział, że był uczestnikiem ciężkich walk jakie toczyły się na Przyczółku
Warecko-Magnuszewskim na przełomie 1943/1944 r. Opowiadał, że na wieżach
kościoła, na skarpie, usadowili się żołnierze niemieccy, którzy zadawali duże straty
wojsku polskiemu i radzieckiemu. Podjęto decyzję o zburzeniu kościoła. We wnętrzu
kościoła i w jego piwnicach przebywali ludzie, którzy pragnęli uratować swoje życie.
Kilkakrotna próba zniszczenia kościoła nie przyniosła oczekiwanego rezultatu.
Sprowadzono ciężką artylerię i artylerzystę, który był mistrzem w strzelaniu z armat,
a był nim rozmawiający z księdzem Sikorowskim. Po kilku wystrzałach kościół
pozostał nietknięty. Postanowiono strzelić jeszcze raz i wtedy nastąpiła eksplozja
ładunku zaraz po wystrzeleniu. Artylerzysta został ranny. Odstąpiono od dalszego
bombardowania kościoła. Po skończeniu tego opowiadania chory zapytał co to za
kościół i jaka siła go broniła, wtedy kapłan odpowiedział, że w tym kościele jest
cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej, przy którym modlili się ludzie. Ksiądz
Jerzy Sikorowski w czasie tego cudownego ocalenia kościoła był w jego wnętrzu i
modlił się wraz z innymi.
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Witaj Matko Szkaplerzna
1. Witaj Matko Szkaplerzna,
w swą opiekę nas weź!
Tobie chwała należna,
Tobie brzmi nasza pieśń.
Ref: Z całym zaufaniem
stajem u Twych wrót
O, warecka Pani,
przyjm Twój wierny lud!
2. Niechaj Jezus najmilszy,
co w ramionach Twych śpi,
nasze prośby usłyszy
i szczęśliwe da dni!
Ref: Z całym zaufaniem
stajem u Twych wrót
O, warecka Pani,
przyjm Twój wierny lud!
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MODLITWA ODDANIA
Maryjo, Matko Boga i nasza,
Królowo naszej wareckiej ziemi
od wieków tu panująca.
Pani naszych serc oddajemy się
pod Twoją obronę. Oręduj za nami,
prowadź nas do Twojego Syna!
Chroń nas przed złem!
Przyjmij o Matko nasze dziękczynienie
za wszystkie łaski, które przez Twój
święty wizerunek cudownego obrazu
spływają na nas i na nasze rodziny!
Przepraszamy za wszystko, co zasmuciło
Serce Twojego Syna, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa!
Przepraszamy za wszelką niewierność i grzech!
Przepraszamy, że zasmuciliśmy kiedykolwiek
Twoje Matko prześliczne Oblicze!
Pani nasza, Królowo naszych serc
błogosław nam, wyproś u Twojego Syna
łaskę mocnej wiary dla wszystkich, którzy
się do Ciebie uciekamy i dla tych, którzy
się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza
módl się za nieprzyjaciółmi Kościoła
Świętego i poleconymi Tobie.
Z zawierzeniem Twemu Niepokalanemu Sercu
i oddaniem.
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Prosta modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej w Obrazie Wareckim
... przeżegnaj się…..

....patrz w oczy Maryi na Obrazie Wareckim…
... powiedz powoli ZDROWAŚ MARYJO…
... patrz w Jej oczy i przepraszaj…
... patrz w Jej oczy i dziękuj…
... patrz w Jej oczy i proś…
... patrz w Jej oczy i słuchaj….
... patrz w Jej oczy i uwielbiaj z Nią Jezusa Chrystusa…
... zakończ: POD TWOJĄ OBRONĘ…..
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Wypisy z księgi próśb do Matki Bożej Wareckiej
Matko Boża Warecka, proszę wstaw się za mną do Boga, by rozwiązał moje problemy,
uleczył moje życie i moich bliskich. Proszę o ulgę w cierpieniu, uzdrowienie, pogodę
ducha dla wszystkich, których znam ... i proszę o również o pomoc dla mnie, ochronę
przed złem i przywrócenie na właściwy tor mojego życia. Dziękuję za dotychczas
otrzymywane łaski dla mojej Rodziny.
Magdalena
Dziękuję Matce Szkaplerznej za łaski, zdrowie i proszę o dalsze. Dla mnie, Gerarda i
Pawła, aby Matka Szkaplerzna dalej wstawiała się za nami do Boga, o dalsze łaski.
Matko Boża Szkaplerzna błagam Cię o to.
bez podpisu
Matko Warecka, ratuj nasza rodzinę, ratuj, chroń młodzież warecką, polską i całego
świata bez podpisu
Dziękuję, że doczekaliśmy się wnuka.
bez podpisu
Matko Boża Warecka, proszę o modlitwę i pomoc w modlitwie za to społeczeństwo
i uwolnienie od obarczeń ze strony własnej matki. Proszę o pomoc w sprawie
sądowej o ubezwłasnowolnienie i odejście od wszelkich kombinacji społecznych.
Proszę również o wytrwałość w mojej modlitwie.
Elżbieta Sieradzan, 14 września 2016 r.
Dziękuję Ci Matko za Twą opiekę, pochylasz się nad nami - całą rodziną. Proszę o
dalszą opiekę, a szczególnie, abyś wyprosiła uzdrowienie dla Jakuba z choroby
autyzmu prosi wdzięczna Tobie Matko
babcia - Zofia Bienias
"Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości..." Henryk Sienkiewicz. Matko Boża Warecka, prosimy Cię o łaski stanu kapłańskiego.
ks. Jan Studziński, ks. Andrzej Kamiński - 13 września 2016 r.
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Matko Boża wyproś moje błagania za moich synów.
prosi Maciek
Mateńko Boża Warecka, proszę o błogosławieństwo Boże, zdrowie dla naszych
kapłanów, dla księdza proboszcza, dla ks. Michała i dla ks. Piotra
bez podpisu
Matko uwolnij Twoje dziecko od depresji.
Twoje dziecko
Matko Boża - Matko pięknej miłości i opiekunko Rodzin - dziękuję Ci za wszelkie
otrzymane łaski i proszę o łaskę potomstwa dla mojej córki.
podpis nieczytelny
Dziękuję Ci Matko Boża Warecka za wysłuchanie mojej prośby w wiadomej tylko
Tobie sprawie.
Walentyna, 15 września 2016 r.
Matko Boża Warecka, błogosław kapłanom naszym w duszpasterskiej pracy i daj im
zdrowie. parafianin, 6 października 2016 r.
Matko Boża, proszę o błogosławieństwo, o łaski dla rodziny Królaków i Grochal. O
pomoc w znalezieniu dobrej - godnej pracy i zdrowie.
Agnieszka K.
Matko Boża, proszę o wstawiennictwo do Syna Twojego o łaskę szczęśliwego
rozwiązania dla mojej córki. Opiekuj się nią i jej mężem w tym ważnym dla nich
czasie.
Alicja
Maryjo, proszę o dobrego, kochającego męża.
Magdalena
Matko Boża Szkaplerzna, błagam i proszę uproś łaskę u Syna Twego Jezusa
Chrystusa, żeby mój syn miał siłę i nie wrócił do picia i dziękuję za wszystkie łaski
otrzymane.
bez podpisu
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Matko Warecka, proszę o błogosławieństwo Boże, zdrowie, wszelkich łask Bożych dla
sióstr Sercanek, szczególnie za siostrę Rafaelę, Respicję i za siostrę Petronię.
bez podpisu
Matko Boża Warecka, dziękuję za szczęśliwą operację, za Wiktorię i proszę o zdrowie
dla niej. bez podpisu
Maryjo, proszę Cię o nawrócenie pewnych osób, niech kierują się miłością i
sprawiedliwie opiekują się powierzonymi im przez Boga osobami.
Twoja czcicielka
Dziękuję Ci Maryjo za otrzymane łaski. Prosimy Cię, chroń naszych bliskich. Daj
nam siłę, abyśmy mogli iść przez życie z godnością i dawać innym dobro i miłość.
Joanna z rodziną
Kochana Mamo, dziękuję Ci za otrzymane łaski i proszę o błogosławieństwo Boże i
Twoją opiekę nad całą moja rodziną. Proszę o nawrócenie dla Pawła, o zdrowie dla
Adama, Ali, Marysi i Basi.
Twój syn
Kochana Maryjo, opiekuj się całą naszą rodziną Sebastianem, Kasią, Alanem, i
Miłoszem oraz resztą rodziny. KOCHAMY CIĘ MATECZKO
Sebastian i Alan
Mateczko nasza najlepsza opiekuj się Zosią i troszcz się o nią, aby rozwijała się
zdrowo i wyrosła na dobrego człowieka.
Babcia
Maryjo, Matko ukochana, dziękuję za wiele łask, które spływają na mnie. Dziękuję za
obecność Twoją Maryjo w życiu moim i Twego Syna Jezusa Chrystusa. Tyś moją
mocą w słabości. Maryjo proszę o dalszą opiekę nad moją rodziną.
Twoja czcicielka

str. 21

Prosimy Matkę Boską o zdrowie dla nas i naszych dzieci, o wytrwałość z problemami
finansowymi, a także by poprowadziła nas dobrą drogą do naszego życia na dobre i
złe.
Kasia i Grzesiek
Proszę o łaskę nawrócenia syna Łukasza i Boże błogosławieństwo dla córki, zięcia i
wnuczki. Twoja czcicielka
Matko Boża dziękuję za wysłuchanie mojej prośby i pomoc w odzyskaniu zdrowia.
Opiekuj się ludźmi, którzy mi pomogli. Wyproś im potrzebne łaski.
Teresa
Matko Boża Warecka, błagam o zdrowie i wiarę dla córki i żony. Dziękuję za
dotychczasowe łaski.
Gość Parafii w Warce
Mamo, w tym dniu ofiarowania się Tobie w Matczyne niewolnictwo, proszę o Twoją
opiekę, ochronę i Matczyne błogosławieństwo.
Twój Syn Piotr, 8 grudnia 2016 r.
Matko Boża Warecka, dziękuję za otrzymane łaski. Błagam o pomoc w sprawie
mieszkania. Matko ratuj nas i nie opuszczaj. Tobie polecam mamę Martę Romana
i...?
Twoja czcicielka - Ewa
Matko Boża Warecka, dziękuję za wszelkie łaski i błagam o uzdrowienie córki,
o błogosławieństwo dla wnuczki w 10. rocznicę urodzin. Proszę o łaskę zdrowia dla
męża oraz całej rodziny. Za wszystko dziękuję, proszę o wsparcie.
Helena
Panie Jezu, Matko Boża, dziękuję za Twe miłosierdzie i odzyskanie zdrowia mojego
męża Krzysztofa i córki Katarzyny. Proszę o zdrowie i szczęście dla całej mojej
rodziny. Proszę Cię Boże, aby moja córka odzyskała wiarę w Boga.
Elżbieta ze Zgierza
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Maryjo, dziękuję Ci za opiekę nade mną przez 60 lat mojego życia. Proszę Cię
wyproś łaski dla mojej rodziny u Twojego Syna Najmilszego Pana Jezusa. Dziękuję
za 13 lat trzeźwości. Niech przez Twoje Wstawiennictwo Bóg nam Błogosławi. AVE
MARYJA. Kochamy Cię Maryjo ! Zawsze Twoje dzieci, św. Józefie módl się na nami.
Irek, 20 marca 2017 r.
Matko Warecka, wspieraj wszelkimi łaskami Agnieszkę, Mariusza i ich dzieci.
prosi matka w ich 10. rocznicę ślubu
Za pomyślność moją i moich najbliższych wraz z podziękowaniami za wszystko, co
dotychczas było mi dane 24 marca 2017 r.
podpis nieczytelny
Ks. Zbigniew Godlewski i ks. Leszek Kuźmiński w drodze z Kielc do Warszawy mieli
to szczęście modlić się i podziwiać piękno świątyni i gościnność Gospodarza.
Bóg zapłać ! - 14 czerwca 2017 r.
Maryjo, dziękujemy Ci, za to, że mogliśmy tu przybyć, prosimy o spokój, wiarę i
radość dla całej rodziny.
D, K, I, W.
Matko Najświętsza Warecka, wspieraj łaskami dzieci moje wraz z rodzinami i
błogosław nam. Pomóż szczególnie Michasiowi.
prosi Grażyna, 7 sierpnia 2017 r.
Kocham swoich rodziców i mam nadzieję, że rodzice też będą mnie kochać i modlę
się za babcię !
Maryjo, prosimy o zdrowie, o miłość, dobre oceny, zdrowie, za dziadków i babcie,
rodziców i nas o dobre przygotowanie do I Komunii Świętej.
kl. II c PSP 2 w Warce, s. Petronia i podpisy 25 dzieci
Maryjo, Matko Pięknej Miłości wzbudź w Kasi pokorę, wiarę, aby wreszcie
rozpoznała swoje powołanie do małżeństwa.
mama
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Matko Warecka, weź naszą rodzinę pod opiekę, spraw, abyśmy byli zdrowi, szanowali
się i kochali.
Rodzina z Warszawy
Matko Boża Warecka, weź w Swą opiekę rodzinę Tomasza i Katarzyny oraz
Michałka. Niech panuje w niej miłość, zrozumienie i zgoda.
mama z Warki
Matko Boża Szkaplerzna, gorąco dziękuję Ci za Twoją opiekę na moją rodziną.
Błagam Cię Mateńko o nawrócenie dla mojego męża, o załatwienie adopcji Danielka
i o wszelkie potrzebne łaski dla moich dzieci i wnuków. Proszę o zdrowie duszy i ciała
dla nas wszystkich. Twoja czcicielka
Proszę o miłość i zgodę w mojej rodzinie. Proszę o dar macierzyństwa, o szczęśliwy
przebieg ciąży, jeżeli taka jest wola, o Boże błogosławieństwo i dar nawrócenia dla
męża i synów oraz o Pokój i Pojednanie w mojej rodzinie.
bez podpisu
Matko Boża Szkaplerzna, opiekuj się nami (mną i moją mamusią). Proszę o zdrowie i
długie życie dla nas, uzdrów moją tarczycę ...(żeby nie było operacji). Proszę o
chrzest Antosia i zdrowie dla Krzysztofa. Bądź pozdrowiona.
Anna z Warszawy
Panie Jezu i Ty Matko Boża Kocham was ponad Wszystko.
Rycerz Jan
Matko Boża, chciałabym, żeby mój brat dobrze miał się w niebie. Amen
Zuzanna Pyza kl. III D
Najmilsza Matko, dziękuję Ci całym sercem za sakramentalne związki małżeńskie
moich dzieci - błagam uproś u swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby moje wnuki nigdy
nie odeszły od Boga, przywróć do Kościoła i sakramentów pokuty wnuka Michała.
Twoja czcicielka
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Matko Boża, proszę o miłosierdzie dla mojej rodziny, która zbłądziła i dla siebie
samego, aby wszyscy byli szczęśliwi.
podpis nieczytelny
Matko Boża, dziękuję Ci za szczerą spowiedź, za to, że po tylu latach miałam odwagę
i siłę wyznać grzech, który tak bardzo mi ciążył. Pragnę również prosić Cię o zgodę
w mojej rodzinie, aby wszystkie waśnie i spory między moimi siostrami rozwiązały
się, aby rodzice wreszcie mogli się cieszyć naszym szczęściem i zgodą siostrzaną.
Alicja Zielińska
Matko Boża Warecka. Dziękuję Ci za uzdrowienie z choroby depresji, zawału serca i
za łaski, które otrzymałam, za siły i zdrowie. Dziękuję Ci za błogosławieństwo i dary
Ducha Świętego dla mnie i dla moich dzieci Krzysia, wnuków. Proszę o opiekę dla
mnie i mojej rodziny. Bóg zapłać.
B. Gabler z rodziną
Matko Boża, dziękuję za wszystko, co jest mi dane, za miłość, rodzinę, dom. Proszę o
Twoją opiekę nieustającą. Bądź z nami.
Monika
Dziękuję Ci Matko Boża za ocalenie życia w wypadku. Bóg zapłać.
bez podpisu
Matko Boża Warecka, dziękuję za uzdrowienie z choroby "depresji" i za wszelkie łaski
jakie otrzymałam i otrzymuję, dziękuję, za niepełnosprawnego syna Roberta. Proszę
o zgodę w małżeństwie Tomka i Marioli i łaskę zdrowia dla nich i ich dzieci Łukasza,
Małgorzaty i Adasia. Proszę o dalszą opiekę dla mnie.
Janina Nowakowska z rodziną
Podziękowanie Matce Bożej Wareckiej za zdrowie Stasia. Staś skończył już 3 lata i
proszę o dalszą opiekę.
wdzięczna babcia Krystyna
Proszę dla Ali, która urodziła się z wadą rączek.
bez podpisu
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