Sanktuaria Świętego Rocha - w Sadykrzu i
Tłokowie
Jest Sanktuarium Świętego Rocha w Tłokowie. Teraz będzie też w diecezji płockiej. Biskup
płocki Piotr Libera wydał dekret ustanawiający kościół w Sadykrzu &#8211; Sanktuarium
Diecezjalnym pw. św. Rocha.
- W czasie naznaczonym w Polsce i świecie wybuchem epidemii koronawirusa, kult Świętego Rocha –
szczególnego patrona od zarazy i morowego powietrza – staje się niezwykle aktualny i potrzebny –
czytamy na stronie diecezji płockiej słowa biskupa Libera. &#8211; Do Świętego Rocha w Sadykrzu od
niepamiętnych czasów przybywają pielgrzymi, prosząc Boga za wstawiennictwem św. Patrona o zdrowie
dla siebie i swoich bliskich. W tym kościele znajduje się ołtarz z obrazem przedstawiającym św. Rocha oraz
relikwiarz zawierający cząstkę kości tego Świętego (ex ossibus sancti Rochi, peregrini et confessoris).
Relikwie zostały przekazane z Rzymu w 2016 roku wraz z dokumentem poświadczającym ich
autentyczność.
Święty Roch jest także patronem sanktuarium w Tłokowie, które znajduje się na Szlaku Świętej Warmii.
Jego powstanie wiąże się z legendą o odnalezieniu puszki z Najświętszym Sakramentem w pobliskim lesie.
Nie wiadomo było, skąd się w nim wzięła, uznano więc to za cud, który postanowiono upamiętnić kaplicą.
W roku 1665 zastąpił ją już nowy kościół poświęcony Świętemu Sakramentowi. Obecnie podwoje świątyni
otwierane są tylko dwa razy w roku: 15 sierpnia – w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
oraz w drugim dniu Zielonych Świątek, kiedy obchodzone jest Zesłanie Ducha Świętego. Wtedy można
obejrzeć wnętrze kościoła, a w nim trzy rokokowe ołtarze z dość mocno zniszczonymi obrazami. W ołtarzu
głównym przedstawiony jest św. Roch na obłoku w towarzystwie anioła trzymającego napis Eris in Peste
patronus, czyli: Będziesz patronem zarazy. Pod świętym w stroju pielgrzyma widoczni są chorzy błagający
o pomoc. W ołtarzach bocznych umieszczono obrazy Jana Chrzciciela oraz Jezusa Ukrzyżowanego. Uwagę
zwraca postrzelana figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem – „pamiątka” po żołnierzach Armii Czerwonej,
którzy walczyli w Prusach Wschodnich w styczniu 1945 roku.
Więcej o Szlaku Świętej Warmii &#8211; https://szlakswietejwarmii.pl/
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