
Sio stry Lo re tan ki peł niąc opie kę nad Sank tu arium Mat ki Bo -
żej Lo re tań skiej po słu gu ją piel grzy mom, gru pom mo dli tew -
nym i re ko lek cyj nym. Po nad d to upo wszech nia ją kult lo re tań ski
w miej scu, gdzie ży ją i pra cu ją. Bł. ks. I. Kło po tow ski ma wiał:
„Lo re tto jest tam, gdzie są sio stry lo re tan ki”.

Bia ły Dom jest miej scem, gdzie urzę du je Ani ma tor ka Ro dzi ny
Lo re tań skiej. któ ra sku pia ok. 3 tys. człon ków. Co mie siąc
w Sank tu arium są spra wo wa ne Msze świę te w in ten cji człon -
ków oraz noc ne czu wa nia, w któ rych uczest ni czą tak że przy by -
wa ją cy piel grzy mi.

Dom zakonny

Miejsca modlitwy
Gro ta Mat ki Bo żej Nie po ka la nej z Lo ur des zo sta ła wznie sio -
na w 1928 r. przez ks. I. Kło po tow skie go wkrót ce po osie dle niu
się sióstr w Lo ret to. Mat ka Naj święt sza nie ustan nie opie ku je się
sio stra mi i chro ni Lo ret to. 
Fi gu ra św. Jó ze fa ufun do wa na przez ks. Ja na Rzy meł kę CM,
opie ku na Zgro ma dze nia, jest wo tum wdzięcz no ści za je go szczę -
śli wy po wrót z obo zu kon cen tra cyj ne go w Gross -Ro sen w 1944 r. 
Ścież ki ró żań co we po ło żo ne na le śnej Alei ró żań co wej, gdzie
znaj du je się miej sce upa mięt nia ją ce pierw szą lo re tań ską ka pli -
cę urzą dzo ną przez bł. ks. I. Kło po tow skie go.
Le śna Dro ga krzy żo wa po ło żo na jest na szla ku wio dą cym
do cmen ta rza Zgro ma dze nia. Jest skrom na, na wią zu je swo im
cha rak te rem do oto cze nia, na stra ja jąc do sku pie nia i mo dli twy. 
Klasz tor na Dro ga krzy żo wa znaj du je się w par ku klasz tor nym,
słu ży głów nie sio strom i go ściom pod czas re ko lek cji i co dzien -
nej mo dli twy. 

Ka plicz ka Naj święt sze go Ser ca Je zu so we go znaj du je się
przy Bia łym Do mu. Pa mię ta po cząt ki Lo ret to i za pra sza do roz -
wa ża nia mi ło ści Zba wi cie la. 
Ka plicz ka Mat ki Bo żej Bo le snej sto ją ca przy głów nej dro dze
mię dzy po tęż ny mi so sna mi wi ta wszyst kich piel grzy mów przy -
by wa ją cych do Lo ret to.

„Be tle jem ka” to zwy cza jo wa na zwa ka pli cy p. w. Na ro dze nia
Pań skie go. Po ło żo na jest przy No wi cja cie. W ka pli cy oprócz
Mszy świę tych i ad o ra cji od by wa ją się spo tka nia re ko lek cyj ne
i ka te che tycz ne.
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Rodzina loretańska

Dom Re ko lek cyj ny „Be ne dykt” po grun tow nym re mon cie zo -
stał od da ny do użyt ku w 2015 r. Obiekt po sia da ja sne i wy god -
ne po ko je z ła zien ka mi, ką cik do za ba wy dla dzie ci, sa lę
kon fe ren cyj ną wy po sa żo ną w TV i pro jek tor oraz ki no do mo we.
Dys po nu je po nad 50 miej sca mi. 
Dom Piel grzy ma „Oa za”, drew nia ny bu dy nek wol no sto ją cy,
któ ry po sia da 7 po koi 3-os., 4 po ko je 2-os. i 1 po kój 1-os., ła -
zien ki znaj du ją się na ko ry ta rzu. W bu dyn ku znaj du je się sa la
spo tkań lub warsz ta tów dla ok. 20 osób. 
Dom Go ści „Scho la sty ka” mie ści się na te re nie Do mu Po mo cy
Spo łecz nej. Po sia da 12 miejsc noc le go wych w 4 stu diach, na któ -
re skła da ją się: po kój 2-os. i po kój 1-os. z peł nym wę złem sa ni tar -
nym. Przy jem ne i schlud ne wnę trza two rzą mi ły, do mo wy kli mat. 

Otu li na le śna, któ ra ota cza Sank tu arium MBL, na da je mu wy jąt ko wy kli mat ci -
szy z da la od miej skie go gwa ru. Po ło żo ne nie da le ko błot ni ste re zer wa ty wio sną
za pra sza ją na fo to sa fa ri, a le śne ostę py gosz czą ja go da mi lub grzy ba mi. 
Rze ka Li wiec jest kra jo bra zo wą atrak cją Lo ret to. Nie któ rzy przy cho dzą tu, aby
po pa trzeć i po spa ce ro wać, in ni ko rzy sta ją z ką pie li lub or ga ni zu ją spły wy ka -
ja ko we. Szcze gól nie po le ca my szlak wod ny „Do li na Liw ca”, któ ry po zwa la po -
znać atrak cyj ne miej sca po ło żo ne nad rze ką.
Pla ża nad Liw cem z drob nym pia skiem oraz ła god nym wej ściem do wo dy.
Miej sce wi do ko we nad Liw cem mo że być po cząt kiem sen ty men tal ne go
spa ce ru nad rze ką przy pły wa ja cą za ko lem przez Lo ret to.
Ła wecz ki nad Liw cem, to sym bo licz ne miej ca, po świę co ne pa mię ci wiel kich
oso bo wo ści, któ re go ści ły kie dyś w Lo ret to: Słu dze Bo że mu bł. ks. J. Po pie łusz ko,
kard. S. Wy szyń skie mu i ks. J. Twar dow skie mu, wy bit ne mu po ecie i ka zno dziei.
Po mni ki przy ro dy

Miejsca noclegowe

Gastronomia

natura w loretto
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Sto łów ka i ka wiar nia „Be ta nia” to no wo otwo rzo ny obiekt ga -
stro no micz ny, prze zna czo ny dla grup oraz dla go ści in dy wi du al -
nych. Po da wa ne są w nim śnia da nia, obia dy, ko la cje i de se ry.

Altanki drewniane Grill i miejsce na ognisko

Jadąc z Warszawy w kierunku Białegostoku należy przed Wyszkowem 
skręcić w prawo na Sokołów Podlaski. Następnie po 10 km 

w miejscowości Puste Łąki skręcić w lewo w lokalną drogę do Loretto.
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Punkty usługowe i rekreacja

Księ gar nia, w któ rej oprócz ksią żek moż na ku pić de wo cjo na lia
oraz pa miąt ki z Lo ret to. W przy szło ści pla no wa ne jest prze -
kształ ce nie te go obiek tu na Cen trum In for ma cji o Sank tu -
arium w Lo ret to.

No wa księ gar nia, któ rej otwar cie pla no wa ne jest w 2017 r., bę dzie du żo
prze stron niej sza i po mie ści więk szą ilość ksią żek oraz ku pu ją cych. 
Bi bio te ka znaj du je się w Do mu Re ko lek cyj nym „Be ne dykt”. Jej księ go zbiór
słu ży piel grzy mom i go ściom, któ rzy zo sta ją w Lo ret to na dłu żej. 
Boisko do piłki nożnej i koszykówki
Plac zabaw dla dzieci
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Inne obiekty – Za miesz ku ją sio stry 
i dusz pa ste rze czy też oso by przy by wa ją ce 
na in dy wi du al ne re ko lek cje. 11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

7.2.
Nowicjat

7.3.
„Księżówka

7.4.
„Zacisze”

7.5.

7.1.

Dom św. Józefa

„Ignacówka” Plan Sanktuarium
matki Bożej loretańskiej

loretto k. Wyszkowa



Fi gu ra MBL zo sta ła wy ko na na w pra cow ni rzeź biar skiej 
Ars Stu dio H. Ber ge ra w Me dio la nie we Wło szech. Umiesz czo na
w oła trzu w no cy z 11 na 12 grud nia 1981 r., co zbie gło się
z ogło sze niem w Pol sce sta nu wo jen ne go. Uko ro no wa na
7 IX 2008 r. przez abp. H. Ho se ra SAC.
Ka pli ca pw. Mat ki Bo żej Lo re tań skiej po wsta ła w la tach 70.
XX w. Kard. J. Glemp, Pry mas Pol ski w 1986/87 r. nadał ka pli cy
ran gę sank tu arium ma ryj ne go, a bp K. Ro ma niuk w 1999 r. wy -
dał de kret usta na wia ją cy Lo ret to sank tu arium die ce zjal nym.

Dzwon loretański „AVE MARYJA”, który poświecił kard. Józef
Glemp 3 VIII 1991 r., oznacza porę modlitwy Anioł Pański oraz
zwołuje na modlitwy w ciągu dnia.  

Za ło ży ciel Zgro ma dze nia Sióstr Mat ki Bo żej Lo re tań skiej, fun da -
tor Lo ret to, pro mo tor kul tu lo re tań skie go w Pol sce, opie kun
ubo gich, re dak tor i wy daw ca ka to lic ki.

Sanktuarium Matki Bożej loretańskiej
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Bł. ks. Ignacy kłopotowski (1866–1931)

miejsca w loretto związane 
z osobą bł. ks. ignacego kłopotowskiego

kościół w budowie

Sar ko fag i re li kwie. W 2000 r. po eks hu ma cji do cze sne szcząt -
ki ks. I. Kło po tow skie go, zło żo no w sar ko fa gu w ka pli cy sank tu -
arium w Lo ret to.
Gro bo wiec -ka pli ca jest miej scem, do któ re go zło żo no do cze -
sne szcząt ki bł.ks. I. Kło po tow skie go prze wie zio ne z Cmen ta rza
Po wąz kow skie go w War sza wie 27.IX.1932 r.
Ob raz be atyfika cyj ny bł.ks. I. Kło po two skie go, któ re go be -
atyfika cja od by ła się w War sza wie 19.VI 2005 r. na pl. J. Pił sud -
skie go, pod czas III Kra jo we go Kon gre su Eu cha ry stycz ne go.
Fi gu ra bł. Ks. I. Kło po tow skie go po wsta ła sta ra niem Zgro ma -
dze nia i Ro dzi ny Lo re tań skiej z oka zji 80-tej rocz ni cy je go
śmier ci. Mo del figu ry wy ko na li pań stwo Ter sa i Ta de usz Zo mer.
Fi gu rę po świę cił abp H. Ho ser SAC 11.IX.2011 r.
Ka plicz ka hi sto rycz na, upa mięt nia ją ca drew nia ną ka pli cę z lat
1928–1932, w któ rej bł. ks. I. Kło po tow ski spra wo wał Eu chry -
stię i mo dlił się przed Naj święt szym Sa kra men tem.
Szlak bł. ks. Igna ce go Kło po tow skie go po wstał w Ju bi le uszo -
wym Ro ku Je go 150-le cia uro dzin i 125-le cia świę ceń ka płań skich.
Dom Po mo cy Spo łecz nej – Cha ry ta tyw ne Dzie ło Mi ło ści 
im. ks. I. Kło po tow skie go dzia ła w Lo ret to od 2009 r. Dzie ło do -
bro czyn ne za po cząt ko wał w Lo ret to bł. ks. I. Kło po tow ski
po 1928 r., ja ko pro boszcz Par. MB Lo re tań skiej przy ko ście le
św. Flo ria na w War sza wie na Pra dze, i Za ło ży ciel Zgro ma dze nia.

No wa świą ty nia wzno szo na jest od 2013 r. Dzię ki pra co wi -
to ści firmy EBEJOT – głów ne go fun da to ra, hoj no ści dar czyń -
ców oraz de ter mi na cji sióstr lo re ta nek, świą ty nia ro śnie
i pięk nie je z każ dym dniem. 
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