PRZEDMOWA
MARYJNE ORĘDZIE Z GIETRZWAŁDU

Pod takim tytułem ukazuje się kolejny, piąty tom Biblioteki Mariologicznej wy
dawanej przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Przynosi on treści różniące się
od tematyki prezentowanej w poprzednich tomach, które można określić mianem
dogmatycznych. W niniejszym tomie przedstawione zostały tematy związane z ob
jawieniami maryjnymi w Gietrzwałdzie, które miały miejsce w roku 1877. W ich
setną rocznicę ówczesny Biskup Warmiński, Józef Drzazga, wydał dekret „zatwier
dzający kult objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie jako nie sprzeciwiający się
wierze i moralności chrześcijańskiej, oparty na faktach wiarygodnych”.
Okazją do zajęcia się obecnie tematem maryjnego orędzia z Gietrzwałdu stała
się 125. rocznica tych objawień. Na zakończenie obchodów jubileuszowych odby
ło się w sanktuarium gietrzwałdzkim Sympozjum Mariologiczne, zorganizowane
przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Zakład Teologii Dogmatycznej i Funda
mentalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Kustosza Sanktu
arium (13-15 września 2002 r.). Podjęto na nim refleksję w wymiarze historycznym
i teologiczno-pastoralnym. Z jednej strony raz jeszcze odwołano się do wydarzeń w
Gietrzwałdzie z roku 1877, a z drugiej – w kontekście nowej ewangelizacji – wska
zano na nowe wyzwania, jakie stają przed sanktuarium gietrzwałdzkim. Sympo
zjum to stało się swego rodzaju kontynuacją prac IV Ogólnopolskiego Kongresu
Mariologiczno-Maryjnego, zorganizowanego w Olsztynie i Gietrzwałdzie przez
Komisję Maryjną Episkopatu Polski i Polskie Studium Mariologiczne w stulecie
maryjnych objawień. Materiały z tego Kongresu zostały opublikowane w 14 tomie
Studiów Warmińskich. Ten cenny zbiór opracowań otwiera obszerna źródłowa praca
Biskupa Jana Obłąka zatytułowana: „Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie,
ich treść i autentyczność w opinii współczesnych”, a zamyka go zestawiona przez
Bolesława Żyndę „Bibliografia stulecia objawień i kultu Najświętszej Maryi Panny
w Gietrzwałdzie (1877-1977)”.
Maryjne orędzie z Gietrzwałdu nie straciło nic ze swej aktualności. Dał temu
wyraz Jan Paweł II w jubileuszowym Liście skierowanym na ręce Arcybiskupa
Edmunda Piszcza, Metropolity Warmińskiego. „Razem z Wami – stwierdza Ojciec
Święty – pragnę na nowo wsłuchiwać się w Jej [Maryi] słowa: «Nie smućcie się, bo
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ja zawsze będę przy was». (…) 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
wezwaniem do troski o zachowanie polskiego ducha w myśleniu i działaniu, pol
skiej kultury i polskiej tożsamości narodowej budowanej przez wieki na fundamen
cie umiłowania Boga i Ojczyzny”. Maryjne orędzie Gietrzwałdu dociera do coraz to
liczniejszych pielgrzymów nawiedzających to warmińskie sanktuarium. Gietrzwałd
staje się coraz bardziej znany w Polsce i poza jej granicami. Przed sanktuarium gie
trzwałdzkim stają nowe zadania. Obecny Rok Różańca przypomina szczególnie, że
jednym z tych zadań, wypływających wprost z orędzia Pani Gietrzwałdzkiej, jest
pomoc w odkryciu duchowych bogactw i wartości ewangelizacyjnej modlitwy ró
żańcowej (por. List apostolski Rosarium Virginis Mariae, nr 3 i 43).
Autorzy i redaktorzy niniejszego tomu, przekazując Czytelnikom refleksje
związane z maryjnym orędziem z Gietrzwałdu, żywią nadzieję, że pomogą one w
pogłębieniu doświadczenia obecności w życiu uczniów Chrystusa Jego Najświęt
szej Matki, a także przyczynią się do dalszego rozwoju autentycznej duchowości
i kultu maryjnego.
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