
SANKTUARIUM SULISŁAWICE…MIEJSCE CUDOWNE  

Nowe źródła i nieodkryta jeszcze w pełni tajemnicza symbolika Cudownych Wizerunków z 

Cudownego Obrazu Sulisławskiego, stały się inspiracją a nasze serca zapłonęły do stworzenia 

dzieła  

SANKTUARIUM SULISŁAWICE MIEJSCE CUDOWNE.  

Dzieło to w swej intencji sięga zdecydowanie wyżej i głębiej niż tylko sama faktografia Obrazu i 

Sulisławskiego Sanktuarium. Poprzez historię i świadectwa pełne cudów i łask, poprzez niezwykłą, 

a często nieznaną i nieodkrytą jeszcze symbolikę tego miejsca i sakralnych dzieł sztuki na nowo 

odkryjemy tę prawdę o Sanktuarium… miejscu świętym i cudownym… miejscu szczególnie 

wybranym przez Boga.  Za pomocą tego dzieła pragniemy ożywić charyzmat Sanktuarium, gdzie 

Pani tego miejsca poprzez błagalne, Bolesne Łzy prowadzi do Swego Syna i od wieków wyprasza 

cuda i łaski… również DZIŚ.  

ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA DZIEŁO:  

CUDOWNY OBRAZ – nowe spojrzenie… 

Prace nad uporządkowaniem i odpowiednim zredagowaniem aktualnych źródeł naukowo 

historycznych to serce tego projektu. Ujawnimy i opublikujemy wszelkie nowe fakty i dane.   

Na podstawie odkrytych i zaktualizowanych treści powstaną dzieła składające się na projekt 

Sanktuarium Sulisławice… miejsce cudowne.    

CUDOWNY OBRAZ – KONTEMPLACJA - WYKONANIE WIELKOFORMATOWYCH REPLIK  

Dziś wierni i pielgrzymi przybywający do Sanktuarium nie mają możliwości kontemplacji 

cudownego obrazu z uwagi na jego rozmiar i usytuowanie.  

Dzieło przewiduje wykonanie profesjonalnej fotografii wielkoformatowej, stworzenie i 

wyeksponowanie w Sanktuarium wiernej repliki zarówno awersu jak i rewersu obrazu.     

FILM - ETIUDA DOKUMENTALNA - SANKTUARIUM SULISŁAWICE – historia  

To dzieło filmowe w stylu dokumentalnej etiudy przyczyni się do zaktualizowania i 

uporządkowania historii i faktografii Sanktuarium. Poznamy niepublikowane wcześniej 

fascynujące szczegóły związane zarówno z cudownym obrazem jak i samym miejscem.  

Pokażemy jakim bogactwem duchowym i kulturowo - społecznym jest Sanktuarium dla ziemi 

Sandomierskiej oraz docierających tu pielgrzymów z Polski oraz różnych zakątków świata.  

Na nowo, w doskonałej jakości, odkryjemy i pokarzemy ten skarb, zafascynujemy duchowym 

pięknem  

i przekazem Diecezję, Polskę i Świat. 



FILM – ŚWIADECTWO - SANKTUARIUM SULISŁAWICE… miejsce cudowne  

Ten film będzie miał niezwykłą misję… ożywić charyzmat tego miejsca. Ma przypomnieć nam, że 

Sanktuarium to miejsce cudowne… MIEJSCE SZCZEGÓLNIE WYBRANE PRZEZ BOGA…                                         

film będzie właśnie o tym.  

 

 

ALBUM  

Czerpiąc z wypracowanych źródeł ułożymy cudowną historię zilustrowaną pięknymi fotografiami. 

Album przedstawi faktografię, symbolikę i zakodowany przekaz w obrazach, freskach, 

zdobieniach widniejących na ścianach duchowego kompleksu Sanktuarium w Sulisławicach.  

SANKTUARIUM SULISŁAWICE - DUSZPASTERSTWO – EWANGELIZACJA – TERAPIA  

W odpowiedzi na wezwanie „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię...” pragniemy posługiwać 

tworząc systematyczne Nabożeństwa:  

Uwielbienie Przez Jej Serce - każda pierwsza sobota miesiąca. 

Nabożeństwo Fatimskie Pierwszych Sobót Miesiąca. Eucharystia. Adoracja. Modlitwa o 

uzdrowienie duchowe i fizyczne. Muzyczne Uwielbienie.  

Nabożeństwo do Matki Boskiej Sulisławskiej - każda druga sobota miesiąca. 

Nabożeństwo „terapeutyczne” skierowane szczególnie do osób uzależnionych, zniewolonych,  

z problemami małżeńskimi i rodzinnymi.   

Stworzymy pakiet narzędzi: teksty, grafiki, spoty video, multimedia, nawiążemy współpracę z 

lokalnymi mediami i wydawnictwami w celu rozszerzenia i zaktywizowania działalności 

duszpasterskiej Sanktuarium. 


