BT „JAWORZYNA”
Krynica Zdrój, ul. Pułaskiego 4, Willa „CIS”, tel. +48 18 471 6171
www.btjaworzyna.pl, www.ekrynica.com

SŁOWACJA – LITMANOWA
SANKTUARIUM – MIEJSCE OBJAWIEŃ MATKI BOSKIEJ
W programie: zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Limanowskiej – miejsca objawień Matki Boskiej, źródełko z wodą,
której przypisuje się cudowne właściwości, obowiązuje turystyczne obuwie.
Litmanowa znajduje się w dolinie Litmanowskiego Potoku, na granicy
dwóch regionów geograficznych: Pienin (a dokładniej Małych Pienin) i Gór
Lubowelskich. Zabudowania miejscowości znajdują się głównie w dolinie
Litmanowskiego Potoku, ale pola miejscowości rozciągają się po
okolicznych górach od granicy z Polską na odcinku Eliaszówka (1023 m) –
Przełęcz Rozdziela (803 m) – Wierchliczka (964 m), przez zbocza Faklówki
(934 m) i Wielkiej Góry (801 m), po Medvedelicę, Szeroki Wierch (884 m) i
Czertową Skałę.
Miejscowość zamieszkała jest przez ludność pochodzenia łemkowskiego i
początkowo należała do Polski. Została założona w 1570 na tzw. prawie
wołoskim przez spiskiego starostę Mikołaja Maciejowskiego. Jej
założycielami było 12 kmieci, którzy w zamian za wyrobienie z lasu terenów
pod pasterstwo i uprawę ziemi otrzymali 12 lat zwolnienia od
podatków, pleban pół łana ziemi. Pierwsi mieszkańcy byli wyznania
prawosławnego, taka też była pierwsza parafia. W XVII wieku przeszli na
wyznanie greckokatolickie i do 1787 należeli do diecezji przemyskiej.
Według spisu ludności z 1913 r. w Litmanowej mieszkało 970 Łemków
wyznania greckokatolickiego i 11 Żydów. Obecnie są dwa kościoły:
katolicki i prawosławna cerkiew św. Michała Archanioła wybudowana w
1778 r.
Sanktuarium Matki Boskiej Litmanowskiej
Litmanowa stała się po 1990 słynna głównie z objawień i
greckokatolickiego ośrodka kultu maryjnego. Na polanie Zvír na grzbiecie
Eliaszówki 5 sierpnia tego roku podobno w szopie pasterskiej objawiła się
dwom dziewczynkom Matka Boska. Była to 12-letnia Ivetka i 13-letnia
Katka. Potem objawiała się im jeszcze co miesiąc przez 5 lat. Do miejsca
tego zaczęło przybywać coraz więcej pielgrzymów. Wybudowano kaplicę i
obudowano znajdujące się na polanie źródło z wodą, której przypisuje się
cudowne właściwości. W kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej
Niepokalanie Poczętej. Kult rozprzestrzenia się coraz bardziej. Oprócz
kaplicy później wybudowano jeszcze inne obiekty, a na ścieżce leśnej
stacje drogi krzyżowej.

Czas trwania ok. 5 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

