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BISKUP WARMIŃSKI

DEKRET

Faktem historycznym, źródłowo potwierdzonym jest, iż dziewczęta warmińskie
Barbara SAMULOWSKA i Justyna SZAFRYŃSKA w 1877 roku zeznały o swych
widzeniach Matki Boskiej i usłyszanych od Niej słowach: „Jestem Najświętsza Ma
ryja Niepokalanie Poczęta”. „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec”.
„Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was”.
Powołana przez Biskupa Warmińskiego Filipa Krementza urzędowa Komisja
Biskupia do zbadania objawień w Gietrzwałdzie, uznała je za autentyczne.
Obie powierniczki objawień wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.
Barbara SAMULOWSKA zmarła 6 grudnia 1950 r., mając 85 lat, 66 lat powołania
i 54 lata pracy misyjnej w Gwatemali.
Gietrzwałd stał się ośrodkiem rosnącego ruchu pielgrzymkowego, powodując
rozwój modlitwy różańcowej, naprawę obyczajów. Wielu pątników zostało tu wy
słuchanych w swych modlitwach.
Sługa Boży, Ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn, pod wpływem objawień Mat
ki Boskiej w Gietrzwałdzie, założył w 1878 roku Zgromadzenie Sióstr Służek Naj
świętszej Maryi Panny Niepokalanej, wspaniale się rozwijające, obejmujące swą
działalnością całą Polskę.
Powagą Stolicy Apostolskiej ukoronowany został obraz Matki Boskiej Gietrz
wałdzkiej, zatwierdzona Msza święta i oficjum brewiarzowe, święto umieszczo
ne w kalendarzu diecezjalnym, a sanktuarium podniesione do godności Bazyli
ki Mniejszej.
Kościół katolicki głosząc, że publiczne Objawienie Boże zakończyło się śmiercią
ostatniego z Apostołów i zawiera wszystko, co konieczne jest do zbawienia, przyj
muje jednak możliwość objawień prywatnych. Nie wnoszą one nic nowego do de
pozytu Objawienia Bożego i dlatego Kościół nie nakłada obowiązku wiary w obja
wienia prywatne. Potwierdzenie objawień prywatnych przez Kościół oznacza tyl
ko, że nie sprzeciwiają się wierze i moralności, a więc mogą być przyjęte bez nara
żenia się na niebezpieczeństwo duchowe.
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Biorąc pod uwagę zgodność treści objawień gietrzwałdzkich z wiarą i moral
nością, prawość powierniczek tych objawień oraz błogosławione skutki objawień
gietrzwałdzkich w ciągu całego stulecia, na większą Chwalę Boga w Trójcy Świętej
Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, na cześć Najświętszej Bogurodzicy Dziewi
cy Niepokalanie Poczętej, mocą naszego zwyczajnego Urzędu Pasterskiego w Świę
tym Diecezjalnym Kościele Warmińskim niniejszym Dekretem
ZATWIERDZAM KULT OBJAWIEŃ MATKI BOSKIEJ W GIETRZWAŁDZIE
JAKO NIE SPRZECIWIAJĄCY SIĘ WIERZE I MORALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, OPARTY NA FAKTACH WIARYGODNYCH,
KTÓRYCH CHARAKTER NADPRZYRODZONY
I BOŻY NIE DA SIĘ WYKLUCZYĆ.
Dan w GIETRZWAŁDZIE, w Uroczystość Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej,
dnia 11 września Roku Pańskiego 1977
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