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ŁASKAMI SŁYNĄCE WIZERUNKI MARYJNE 
WE WROCŁAWIU

Wrocław zyskał sobie miano „miasta M aryi” przede wszystkim 
dzięki licznym wizerunkom M atki Bożej, które zostały otoczone 
szczególną czcią przez wiernych. Część z nich od dawna miała swoje 
miejsce w świątyniach wrocławskich, większość jednak została 
przewieziona jfrzcz wysiedlonych Polaków z Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej, którzy swoje „skarby” po różnych kolejach losu 
przekazali wrocławskim kościołom. Były one koronowane w ar
chidiecezji lwowskiej. Dwa obrazy otrzymały dar koronacji w rzeczy
wistości powojennej, a obraz M adonny Wrocławskiej z katedry 
oczekuje na włożenie koron papieskich przez Papieża-Polaka Jana 
Pawła II z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

1. Madonna Wrocławska

W archikatedrze wrocławskiej w ołtarzu bocznym po lewej stronie 
przed prezbiterium znajduje się „Obraz Sobieskiego” , który otrzy
m ał od Wrocławian miano „M adonny Wrocławskiej” . Wizerunek 
przedstawia M atkę Bożą Miłosierdzia, mającą ręce złożone do 
modlitwy. Ścieniona twarz M adonny i Jej ręce widoczne są spod 
pozłacanej miedzianej blachy, pokrywającej cały obraz, którego 
wymiary wynoszą: 57x42 cm. Wielkie wrażenie robią oczy, pełne 
łagodności i miłosierdzia. Być może obraz był dziełem włoskiego 
artysty Carlo M aratta (+  1713), nadwornego m alarza papieży, 
autora licznych M adonn1.

Jaka jest proweniencja prezentowanego wizerunku? W śląskiej 
historiografii zwano go „Sobieskim” , bowiem według jednej z hipo
tez obraz miał podarować królowi Janowi III Sobieskiemu papież 
Innocenty XI, jako wyraz wdzięczności za odsiecz wiedeńską. Na

1 J . M a n d z i u k ,  Madonna Wrocławska, Nowe Życie. R. 1: 1983, nr 13, s. 7.
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odwrocie jednak obrazu umieszczona jest adnotacja, że papież 
Klemens XI przekazał go królewiczowi Aleksandrowi Sobieskiemu 
w Rzymie w 1713 r. Niektórzy wysunęli hipotezę, że po śmierci 
bohaterskiego króla polskiego powstał spór na temat posiadania 
obrazu, który został rozstrzygnięty w 1713 r. przez przekazanie go 
Aleksandrowi, mieszkającemu stale w Wiecznym Mieście. N ajbar
dziej prawdopodobną -  moim zdaniem -  jest hipoteza, według której 
obraz należał pierwotnie do jakiegoś kościoła rzymskiego i został 
przekazany w 1713 r. przez papieża Klemensa XI synowi królews
kiemu Aleksandrowi, w dowód wdzięczności za ocalenie Europy 
przed Turkami.

Ciekawe są dalsze losy obrazu, który od polskiej rodziny królews
kiej nabył baron Antoni Goltz do Kłodzka. Nie są znane bliższe 
okoliczności przekazania wizerunku śląskiemu arystokracie, który 
następnie podarował go swojemu przyjacielowi hr. Michałowi v. 
Althan, właścicielowi miasteczka Międzylesie w Kotlinie Kłodzkiej. 
W 1750 r. proboszcz międzyleski, Krzysztof Józef Exner, umieścił 
„M adonnę Sobieską” w ołtarzu głównym, gdzie obraz zaczął cieszyć 
się dużym kultem. W  1831 r. zbudowano nowy ołtarz i wówczas 
wizerunek umieszczono na bocznej ścianie prezbiterium. Sporządzo
no też bogatą ramę o wymiarach 98x95 cm.

D nia 8 kwietnia 1952 r. obraz przeniesiono do odbudowanej z ruin 
katedry wrocławskiej i umieszczono go w ołtarzu bocznym. W świą
tyni katedralnej m ożna codziennie spotkać rozmodlonych W roc
ławian, którzy wielką czcią darzą swoją M adonnę. Po zrabowaniu 
wot, obraz oddano do konserwacji i wykonano kopię.

2. Madonna Rafaelowska

W katedrze wrocławskiej od 125 lat cieszy się nieustannym kultem 
M adonna Rafaelowska, zwana też Wrocławską. Jest to figura 
z białego m arm uru, o wysokości 185 cm, umieszczona na postum en
cie w tylnej bocznej nawie. Została wykonana w Rzymie z m arm uru 
karraryjskiego w 1857 r., jak to wskazuje tabliczka proweniencyjna 
z napisem: „Steinhäuser Rom a 1857” . Jej autorem był Karl Stein
häuser (+  1879), rzeźbiarz niemiecki, uczeń Christiana Raucha, 
czołowego przedstawiciela szkoły romantycznej w niemieckiej rzeź
bie. Potrafił on oddać miękość postaci w bryle, stąd jego dzieło 
wiernie oddaje piękno M adonny Sykstyńskiej Rafaela, którą znał ze 
zbiorów drezdeńskich. Dzieło powstało w Rzymie, gdzie Steinhäuser 
pracował w latach 50-tych ub. stulecia. Być może artysta spodziewał
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się, że jego statuę zakupi Stolica Apostolska do muzealnych zbiorów 
watykańskich2.

Podczas trwania Soboru Watykańskiego I, dziełem Steinhausera 
zainteresował się biskup wrocławski Henryk Forster, wielki miłośnik 
i mecenas sztuki, uczestnik obrad soborowych3. Urzeczony pięknem 
posągu, nabył go za 1200 scudi i przywiózł jako dar dla swojej 
katedry. Zawsze przed figurą płonęły świece. Rzeźba M adonny 
z Dzieciątkiem niemal cudem ocalała w zgliszczach katedry, przesy
pana gruzami, nie odniosła najmniejszego uszczerbku. Do dzisiaj 
ciągle płoną świece, a Niepokalana w swoim wizerunku jest dla 
Wrocławian „Obrończynią i Wspomożycielką” .

3. Wrocławska Matka Boża Wspomożenia Wiernych

W kościele uniwersyteckim Imienia Jezus znajduje się łaskami 
słynący obraz Wspomożenia Wiernych, będący wierną kopią słyn
nego „Obrazu Passawskiego” , autorstwa Łukasza Cranacha Star
szego. Wybitny malarz renesansowy przedstawił M atkę Bożą w pół 
postaci, siedzącą, ze stojącym na Jej kolanach Dzieciątkiem. Mały 
Jezus pieści twarz M atki i oczekuje Jej pomocy. Dzieło jest typowym 
przykładem M adonny Eleusy -  M atki Bożej czule kochającej, 
przyjmującej wyrazy dziecięcej miłości4. Obraz doczekał się licznych 
kopii, a jedna z nich znalazła się w rękach wrocławskich jezuitów 
i dała początek najstarszemu sanktuarium Maryjnemu we W roc
ławiu5.

Wizerunek początkowo znajdował się w Pradze, w kaplicy dom o
wej Katarzyny Dworzak. Księżna w testamencie podarowała go 
swojej przyjaciółce baronowej M arii Maksymilianie Zaruba, która 
umieściła wielki dar w kaplicy zamkowej jako „skarb specjalny” 6. 
Baronowa za namową spowiednika w 1694 r. przekazała obraz 
jezuitom, a ci w 1699r. umieścili go w bocznej kaplicy nowo- 
zbudowanego kościoła Imienia Jezus we W rocławiu7. Obecność 
obrazu nabrała wymownego znaczenia -  M aryja stała się jakby 
m atką chrzestną świątyni. Coraz większe grono wiernych otaczało 
Jej wizerunek szczególną czcią. Zaczęto ozdabiać kaplicę i obraz

2 A. J o c h e l s o n ,  Wrocław miasto Maryi. Nowe Zycie. R. 2: 1984, nr 4, s. 25.
3 A. M a j e w s k i ,  Arcybiskup Henryk Forster ordynariusz wrocławski 

(1853-1881) i jego księgozbiór, Warszawa 1996, mps, s. 175-176.
4 H. W a g n e r ,  Eleusa. W: Encyklopedia Katolicka. T. 4. Lublin 1985, szp. 

879-880.
5 Zob. Z. L e c, Jezuici we Wrocławiu (1581-1776). Wrocław 1995.
6 AA W, Historia primi decenii... sygn. V 39, k. 89-90.
7 H. H o f f m a n n ,  Die Matthiaskirche in Breslau. Breslau 1935, s. 32.



28 WIZERUNKI MARYJNE WE WROCŁAWIU [4]

wotami za uzyskane łaski. D o Wrocławia nadciągały grupy pielg
rzymów z innych miejscowości. Obraz był czczony pod mianem „S. 
M aria Auxiliatrix Wratislaviensis” . W każdą sobotę gromadziła się 
przed obrazem grupa „Mariofilów” , odmawiających antyfonę „Sal
ve Regina” oraz „Ave M aria” , W Litanii Loretańskiej wezwanie 
„Wspomożenie Wiernych” zamieniono na „Auxiliatrix W ratisla
viensis” . Grono modlących się powiększali członkowie sodalicji 
i bractw, którzy często urządzali procesje do tego „Tronu Łaski”8.

Po zniesieniu jezuitów parafię św. Macieja przejęli księża diecezja
lni, którzy nie czynili starań o podtrzymanie kultu obrazu, co 
spowodowało stopniowy jego zanik. W czasie oblężenia Wrocławia 
w 1945 r. ówczesny proboszcz J. Schönauer ukrył wizerunek w swoim 
mieszkaniu i w ten sposób ocalił go przed zniszczeniem. W 1962 r. 
polscy jezuici odrestaurowali kaplicę, w której umieszczono obraz, 
poddany uprzednio zabiegom konserwacyjnym. Od tego czasu 
wzmógł się kult obrazu „Auxiliatrix W ratislaviae” .

4. Pani Osobo wieka

N a dębie rosnącymn na Świętej Górce, zwanej też Górą Kapliczną, 
obok Osobowic, znajdowała się od wieków figurka M adonny 
z Dzieciątkiem, rzeźbiona w drewnie. Miejscowość należała do 
wrocławskiego klasztoru św. Klary, jako fundacja księcia Henryka 
III z 1253 r. Według przekazów statuę odnowiono w XVI w. Po 1725 
r. ksieni wrocławskich klarysek, Alojza Prószkowska, wzniosła 
niewielką, drewnianą kaplicę, zbudowaną na planie ośmioboku 
z kopułą i dwuokapowym dachem9. Do kaplicy tej przeniesiono 
figurkę, k tórą pozłocono i ustawiono na ołtarzu. Kaplica otrzymała 
tytuł „Nawiedzenia N M P” i została hojnie wyposażona. M.in. 
znalazł się w niej obraz wotywny, ofiarowany przez wrocławskiego 
kantora klasztoru św. Macieja, sparaliżowanego ślepca Balcera, 
który w 1724 r. przed figurką Pani Osobowickiej odzyskał wzrok 
i o własnych siłach powrócił do W rocławia.1 °. Od tego czasu na Górę 
Kapliczną zaczęły ściągać procesje pątnicze, a Osobowice zostały 
uznane za sanktuarium Maryjne.

Po pruskiej sekularyzacji dóbr kościelnych w 1810 r., wieś nabył 
wydawca i księgarz wrocławski J an Bogumił K orn11, który -  aczkoł-

8 Z. B o r o s i e w i c z ,  Kult Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych na Śląsku ze 
szczególnym jego uwzględnieniem w kościele Imienia Jezus we Wrocławiu. Wrocław 
1990, mps. s. 58-60.

9 Z. A n t k o w i a k ,  Kościoły Wrocławia. Wrocław 1991, s. 169.
10 W. U r b a n ,  Zarys dziejów diecezji wrocławskiej. Wrocław 1962, s. 148.
11 A.  M e n d y k ó w  a, Kornowie. Wrocław 1980, s. 204-213.



wiek sam protestant -  w 1824 r. własnym sumptem wzniósł na Świętej 
Górce nową kaplicę murowaną, według projektu znanego architekta 
K. F. Langhansa (młodszego). Fundator postarał się też o wybudo
wanie schodów prowadzących na górę, urządzenie drogi i posadzenie 
drzew. Za budowlą umieszczono stacje Drogi Krzyżowej z klasztoru 
klarysek. Kaplica została ozdobiona 18 cennymi obrazami, przeka
zanymi przez K orna, wybitnego kolekcjonera dzieł sztuki. W latach 
następnych kaplica była kilkakrotnie restaurowana. W 1870 r. 
dobudowano zakrystię i zrobiono nowe wejście do grobowca rodziny 
Kornów. W 1916 r. sklepienie pokryto malowidłami o tematyce 
biblijnej. U podnóża góry znajdowały się figury św. Łucji, św. 
Antoniego i św. Franciszka Ksawerego. Przed drugą wojną światową 
kaplica Nawiedzenia N M P była ośrodkiem duszpasterskim ludności 
polskiej mieszkającej na Osobowicach. Przybywali tam nie tylko 
pielgrzymi, lecz i wrocławscy wycieczkowicze.

W czasie działań wojennych w 1945 r. figurka została uszkodzona. 
Po konserwacji w 1953 r., umieszczono ją na dawnym miejscu 
w ołtarzu. W tym też czasie odnowiono kaplicę i uporządkowano 
wzgórze. Obecnie Osobowice stanowią dzielnicę Wrocławia, a Pani 
z Świętej Górki przyciąga do siebie nadal pielgrzymów, wśród 
których każdego roku pojawiają się wrocławskie siostry elżbietanki 
szare.

5. Lwowska Matka Boża Pocieszenia

W jezuickim kościele p.w. św. Klemensa Dworzaka znalazł miejsce 
lwowski obraz M atki Bożej Pocieszenia, szczególnie czczony przez 
wrocławski świat pracy. W izerunek jest jedną z pięciu autentycznych 
kopii obrazu M atki Bożej Śnieżnej, znajdującego się w rzymskiej 
bazylice S. M aria Maggiore. Oryginał obrazu zwanego „Salus Populi 
Rom ani” pochodzi z VI w. Był on bardzo czczony przez Rzymian, 
uchodził za najbardziej prawdopodobne wyobrażenie Bożej Rodzi
cielki i żaden z papieży nie pozwolił na jego skopiowanie. Uczynił to 
dopiero św. Pius V na usilną prośbę św. K arola Boromeusza, 
arcybiskupa M ediolanu i św. Franciszka Borgiasza, generała jezui
tów. Pierwszą kopię otrzymał bł. Ignacy de Azedo, druga znalazła się 
w jezuickim kościele we Wiedniu, trzecią przekazano jezuitom do 
Ingolstadtu, czwartą otrzymali jezuici w Jarosławiu, a ostatnią jezuici 
w Kaliszu. Zakonnicy j aro sławscy pod koniec XVI stulecia przekaza
li obraz swoim współbraciom w nowopowstałej placówce zakonnej 
we Lwowie. Został on w 1608 r. przeznaczony dla Sodalicji M ariańs
kiej, założonej dla uczniów jezuickich. W 1610 r. synowie św. 
Ignacego, dzięki fundacji Elżbiety z Gostomskich, rozpoczęli budo
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wę nowej świątyni p.w. św. Piotra i Pawła. D o tego kościoła, którego 
budowa nie była jeszcze ukończona, dnia 10 października 1630 r. 
przeniesiono obraz i umieszczono go w bogato zdobionej kaplicy. 
Kronika klasztorna z 1636 r. podała, że „przy tym obrazie wzmogło 
się nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, o czym świadczyły 
szaty złotem i perłami okryte” 12. W tymże roku wizerunek ozdobio
no srebrną, w ogniu złoconą sukienką, utkaną drogimi klejnotami, 
które zostały zrabowane przed rząd austriacki po kasacie jezuitów13. 
We wspomnianej kronice lwowskiej, którą cytuje A. Fridrich, 
umieszczono zapiski o licznych łaskach, otrzymanych przez wier
nych14.

Obraz M atki Bożej Pocieszenia posiada dla Polaków wyjątkową 
wartość religijną i patriotyczną. Przed nim modlili się: w 1621 r. król 
Zygmunt III W aza w drodze na wyprawę turecką, w 1647 r. król 
Władysław IV wraz z swoim kanclerzem Jerzym Ossolińskim, w 1651 
r. król Jan Kazimierz przed i po bitwie pod Beresteczkiem, w 1657 r. 
Stefan Czarnecki, który dziękował za odniesione zwycięstwo pod 
Magier o wem i Międzyborem. Przed tym obrazem legat papieski 
w Polsce, Piotr Vidoni, w obecności tłumu wiernych z królem Janem 
Kazimierzem na czele, w czasie nabożeństwa w 1660 r. dodał po raz 
pierwszy do Litanii Loretańskiej trzykrotne wezwanie: „Królowo 
Korony Polskiej” , które lud pochwycił słowami: „M ódl się za nami” . 
Przed lwowską M adonną modlił się również król Jan III Sobieski 
wraz z swoimi synami.

Po zniesieniu jezuitów w 1773 r., lwowski kościół został opusz
czony, a o obrazie zapomniano. Dopiero w 1833 r. jezuici, przy
wróceni uprzednio przez papieża Piusa VII do istnienia, otrzymali 
swoją świątynię. Od tego czasu datuje się ciągły wzrost obrazu M atki 
Bożej Pocieszenia. Mnożyły się liczne wota, jako wyraz wdzięczności 
za otrzymane łaski przez m ieszkańców wiernego miasta Lwowa. 
W 1841 r. arcybiskup lwowski Franciszek Pisztek w urzędowym 
piśmie uznał obraz za cudowny15.

N a pocz. XX stulecia wysunięto propozycję koronacji łaskami 
słynącego wizerunku. Członkinie „Sodalicji Dzieci M aryi” zor
ganizowały zbiórkę złota, srebra, drogich kamieni, z których sporzą
dzono w pracowni jubilerskiej Jana W ojtycha we Lwowie złote

12 S. B a r ą c z, Cudowne obrazy M atki Najświętszej w Polsce. Lwów 1891, s. 212.
13 J. M a n d z i u k ,  Sanktuaria Maryjne w archidiecezji wrocławskiej. Studia 

Theologica Varsoviensia. R. 27: 1989, nr 1, s. 235.
14 A. F r i d r i c h, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Pol

sce. T. 2. Kraków 1902, s. 246.
15 W. U  r b a n, Szkice z dziejów archidiecezji lwowskiej i jej duszpasterstwa. Rzym 

1984, s. 117.
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korony i srebrną sukienkę16. Dzięki zabiegom o.Stanisława Sopucha 
w 1905 r. nadeszło z Rzymu zezwolenie „ku wiecznej chwale 
Przenajświętszej Trójcy, ku nowej chlubie i ozdobie Bogurodzicy, ku 
pożytkowi chrześcijańskiego imienia” 17. Uroczystość koronacyjna 
odbyła się 28 m ajal905 r. na Placu M ariackim we Lwowie. Dokonał 
jej sługa Boży, Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski18. Z okazji 
koronacji odnowiono kaplicę, oddzielając ją  od nawy głównej 
artystycznie wykonaną kratą. W oknach umieszczono witraże. 
Posadzkę wyłożono białym, siwym i różowym marmurem. Sklepienie 
sufitu kaplicy pokryło pięć obrazów -  dzieło Tadeusza Popiela.

Podczas drugiej wojny światowej, kiedy Lwów był pod okupacją 
sowiecką, a następnie niemiecką, jezuici przezornie ukryli liczne wota 
z kaplicy, zdjęli z obrazu koronę i sukienkę. W 1945 r. wizerunek 
przewieziono do Krakowa i umieszczono w tamtejszym kościele 
jezuickim p.w. św. Barbary. Po dokonaniu konserwacji, obraz 
przekazano do kaplicy domowej kolegium krakowskiego19.

W 1974 r. obraz M atki Bożej Pocieszenia przywędrował do 
Wrocławia i znalazł miejsce w kościele jezuickim p.w. Klemensa 
Dworzaka przy Alei Pracy 26, który został przerobiony z kaplicy 
i sali gimnastycznej w 1945 i 1959 r. D nia 26 października 1977 r. 
arcybiskup Henryk Gulbinowicz dokonał uroczystej intronizacji 
obrazu w odnowionym dolnym kościele jezuitów. W 1982 r. wizeru
nek przeniesiono do kościoła górnego i umieszczono w ołtarzu 
głównym. W okresie stanu wojennego, kiedy proboszczem był ks. 
Adam Wiktor, świątynia stała się wielkim sanktuarium świata pracy. 
M atka Boża Pocieszenia została uznana za patronkę wrocławskiej 
Solidarności. W każdy wtorek o godz. 18.00 gromadziły się tłumy 
Wrocławian na Mszę św. za Ojczyznę, podczas której odczytywano 
prośby i podziękowania. Swoje nabożeństwa miały poszczególne 
stany i zawody, np. śląscy nauczyciele i wychowawcy. Rosła liczba 
tablic wotywnych, a uroczystości M aryjne i patriotyczne gromadziły 
także licznych wiernych spoza W rocławia20. Dzisiaj osłabł kult 
Patronki robotników, co ma ścisły związek ze słabszą działalnością 
śląskiej Solidarności.

16 L. J a b ł o ń s k i ,  Dzieje obrazów Matki Bożej z  Kresów Wschodnich przywiezio
nych do archidiecezji wrocławskiej po 1945 r. Wrocław 1987, mps, s. 112.

11 J.M  a n d z i u k ,  Lwowska Matka Boża Pocieszenia we Wrocławiu. Nowe Życie. 
R. 6: 1988, nr 4, s. 7.

18 W. U r b a n ,  Sługa Boży Józef Bilczewski -  metropolita lwowski 1860-1923. 
Wrocław 1977, s. 81.

19 A. J o c h e l s o n ,  Wrocław miasto Maryi. Nowe Życie. R. 2: 1984, nr 7, s. 5.
20 T. K  u k i z, Obraz Matki Boskiej Pocieszenia ze świątyni Ojców Jezuitów we 

Lwowie w kościele p.w. św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Wrocławskie W iado
mości Kościelne. R. 48: 1995, nr 1, s. 121.
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6. Matka Boża z Podkamienia

W 1959 r. do wrocławskiego kościoła dominikańskiego p.w. św. 
Wojciecha przywieziono łaskami słynący obraz M atki Bożej z Pod
kamienia, zwanego „wschodnią Częstochową”. Podkamień był 
osadą położoną na granicy księstw wołyńskich i Podola. Już na pocz. 
XIII w. -  według starej tradycji -  osiedlili sie tam dominikanie, a ich 
założycielem miał być sam św .„Jacek Odrowąż, powracający z misyj
nej wyprawy kijowskiej. N a „Świętej Górze Różańcowej” zbudowa
no kościół i klasztor, który w 1245 r. został zniszczony przez 
Tatarów. Najeźdźcy zamordowali przeora i 12 modlących się zakon
ników21. W 1464 r. Piotr Cebrowski ufundował nową świątynię wraz 
z klasztorem i dominikanie po raz wtóry przybyli do Podkamienia. 
M urowany kościół i klasztor „dla nieustającej chwały Imienia 
Najświętszej Panny” poświęcił arcybiskup lwowski Grzegorz z Sano
ka, słynny polski humanista. Niestety w 1519 r. Tatarzy znowu 
całkowicie zburzyli miasto wraz z zabudowaniami klasztornymi. Po 
raz trzeci synowie św. Dominika nieśmiało osiedlili się w Pod- 
kamieniu w pocz. XVIII w. Przy pomocy chorążego Aleksandra 
Cetnera wznieśli wspaniałą świątynię, umieszczając w niej łaskami 
słynący obraz M atki Bożej. W XVII stuleciu kościół i klasztor 
rozbudowano do znacznych rozmiarów22.

Co można powiedzieć o pochodzeniu świętego wizerunku? Uważa 
się, że istniał on już w XIII w. w pierwotnym kościele dominikańskim.
O. Szymon Okólski z poł. XVII w. pisał o Podkamieniu, że „od lat 
kilkuset blisko, jako sobie obrała, upodobała i naznaczyła Przeczysta 
Panna i M atka Zbawiciela tę górę”23.

Sam obraz malowany jest według wzoru słynnego obrazu rzyms
kiego „Salus Populi Rom ani” . Jego wymiary wynoszą: 150 x 100 cm. 
M adonna z Dzieciątkiem na lewym ręku, ubrana jest w bogaty, 
ciemnoniebieski płaszcz, przetykany srebrnymi gwiazdami. Wyraz 
twarzy M aryi pełen jest dobroci, ufności, a zarazem majestatu. 
W prawej dłoni trzyma berło i różaniec. Dzieciątko posiada berło 
i sukienkę amarantową, sięgającą stóp w sandałkach. Twarzyczkę 
zwraca ku Matce. W lewej ręce trzyma książkę, prawą błogosławi. 
Obie głowy łączy złocisty nimb i zdobią bogate korony24.

21 W. N o w a k o w s k i ,  O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki 
Bożej. Kraków 1902, s. 529.

22 J . M a n d z i u k ,  Matka Boża z Podkamienia w kościele p.w. św. Wojciecha we 
Wrocławiu. Gazeta Niedzielna [Londyn]. R. 38: 1986, n r 7, s. 5.

23 Sz. O k ó 1 s k i, Góra in>. Najświętszej Marii Panny nad miastem Podkamieniem 
wsławiona cudami. K raków  1648,

24 Z  dawna Polski Tyś Królową. Szymanów 1984, s. 58.
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Od XVII stulecia kult M atki Bożej Podkamieńskiej był bardzo 
rozpowszechniony25. O samej miejscowości mówiono: „Czym Częs
tochowa dla Korony, a dla Litwy Ostra Brama, tym dla Rusi 
-  Podkamień” . Do tronu Pani Podkamieńskiej pielgrzymowały 
tłumy z Wołynia, Podola, Bracławszczyzny i Rusi Czerwonej. Wśród 
pątników znajdowali się liczni przedstawiciele szlachty oraz wielcy 
magnaci, jak Wiśniowieccy, Czartoryscy, Lubomirscy, Sobiescy, 
Potoccy, Kalinowscy i inni. D o Podkamienia wędrowali hierar
chowie polscy, m.in. arcybiskup lwowski Grzegorz z Sanoka, Kasper 
Ciecieneński, biskup kijowski, Franciszek Ksawery Wierzchlejski, 
arcybiskup lwowski, Mikołaj Izakowicz, lwowski arcybiskup or
miański, Karol Hryniewiecki, biskup wileński. Wielbicielem M atki 
Bożej Podkamieńskiej był M ichał K orybut Wiśniowiecki i Jan  III 
Sobieski, który -  według kroniki klasztornej -  miał powiedzieć: „Z 
Podkamienia zrobię wam Częstochowę” . A  przed śmiercią z żalem 
wyznał, że tego postanowienia nie zdołał wypełnić, choć na wykoń
czenie wystroju kościoła przekazał pokaźną sumę pieniędzy26.

W 1727 r. odbyła się uroczystość koronacyjna wizerunku pod- 
kamieńskiego. Złote korony, poświęcone przez papieża Benedykta 
X III, przywiózł z Rzymu Michał Potocki, wojewoda wołyński. Aktu 
koronacji, pod nieobecność z powodu choroby arcybiskupa lwows
kiego Jana Skarbka, dokonał Stefan Rupniewski, biskup łucki, przy 
udziale Stanisława Hozjusza, biskupa kamienieckiego, Jana Samuela 
Ożgi, biskupa kijowskiego i Józefa Abdank Wychowskiego, biskupa 
unickiego z Łucka. Hetmani, wielki koronny i litewski, wydali rozkaz 
różnym formacjom wojskowym, by wzięli udział w tej doniosłej 
chwili. Przybyły liczbę kompanie pielgrzymów, magnaci z dworami, 
rzesze szlachty, mieszczan i wieśniaków.Sama uroczystość korona
cyjna miała miejsce dnia 15 sierpnia 1727 r. i trwała całą oktawę. 
Według zapisów kronikarskich była to najwspanialsza koronacja 
przed rozbiorami Rzeczypospolitej,dokonana przy huku 56 dział, 
licznej strzelby ręcznej, dźwięku orkiestr i falach niemilknących 
pieśni27. Wszystkie koszty związane z koronacją pokrył Michał 
Potocki, wspomniany wyżej wojewoda wołyński.

Po rozbiorach Rzeczypospolitej Podkamień znalazł się na teryto
rium zaboru austriackiego. Zmniejszyła się liczba pątników, choć 
miejscowość była nadal znanym miejscem pielgrzymkowym. W nocy 
z 15 na 16 grudnia 1870 r. zostały świętokradzko zrabowane złote

25 W. Z a l e s k i ,  Sanktuaria polskie. Warszawa 1988, s. 508.
26 K. Ż u k i e w i c  z,Dzieje cudownego obrazu Maryi w kościele OO. Dominikanów 

w Podkamieniu. Kraków 1907.
21 J. M a n d z i u k ,  Sanktuaria... s. 235.
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korony, berło wysadzane drogocennymi kamieniami i inne kosztow
ności. Trzy lata później nałożono na obraz nowe korony, wykonane 
według projektu Jana Matejki, który w 1872 r. odbył pielgrzymkę do 
Podkamienia28.

Obie wojny światowe uszkodziły świątynię i klasztor, lecz ob
razowi szkody nie przyniosły. Ze „Świętą G órą” i dominikańskim 
klasztorem łączy się tragiczne wydarzenie, jakie miało miejsce w 1944 
r. Uchodząca przed banderowcami ludność polska z m iasta i okolicy 
skryła się do warownego klasztoru. Dnia 12 m arca Ukraińcy 
podstępnie wdarli się do jego wnętrza, gdzie zamordowali 3 braci 
zakonnych, powiesili ks. Stanisława Fijałkowskiego z Poczajowa 
i wymordowali ok. 250 osób, w tym wiele dzieci i kobiet. Poza 
obrębem klasztoru zabito ok. 600 osób, a w całej okolicy ok. 2 tys. 
ludzi29.

Obraz, uratowany z tragicznych wydarzeń wojennych, przywiezio
no najpierw do dominikanów we Lwowie, a następnie bez koron 
i sukienek do Krakowa. W  1959 r. wizerunek przywędrował do 
Wrocławia i został umieszczony w ołtarzu bocznym w odbudowa
nym ze zniszczeń wojennych kościele dominikańskim p.w. św. 
Wojciecha30. Wrocławscy dominikanie ożywili kult świętego wize
runku, a czciciele M atki Bożej Różańcowej ufundowali nowe 
korony, sukienki i berło. Wrocławianie, a także dawni mieszkańcy 
Podkamienia i okolicy, rozsiani po całej Polsce, wędrują do swojej 
Pani każdego roku, w uroczystość Wniebowzięcia NM P -  rocznicę 
koronacji obrazu. Dowodem wdzięczności wobec M atki Bożej 
Podkamieńskiej są liczne w ota31. W XVIII stuleciu modlił się do Pani 
z Podkamienia Stanisław Ledóchowski, marszałek konfederacji 
tarnogrodzkiej:

„M asz berło w rękach, znać, żeś M onarchini,
Masz w drugiej Syna, ten wszystko uczyni” 32.

28 K . Ż u k i e w i c z ,  Dzieje cudownego obrazu..., s. 209.
29 Zob. W. U  r b a n, Droga Krzyżowa archidiecezji lwowskiej w latach drugiej wojny 

światowej. Rzym 1983, s. 47-51; Cz. Ś w i ę t o j a ń s k i ,  A .  W i ś n i e w s k i ,  Dzieje 
Podkamienia i okolic od maja 1943 do maja 1944. Wołów-Jawor 1994.

30 Z. A n t k o w i a k ,  Kościoły Wrocławia, s. 29, 37.
3:1 Zob. E. R a  c z a k ,  Obraz M atki Boskiej Podkamieńskiej w kościele Ojców 

Dominikanówwe Wrocławiu. Wrocław 1984, mps.
32 W. R o s z k o w s k a , ,,Dźwignij mnie Pani moja z Podkamienia.... Nowe Zycie. 

R. 6: 1988, n r 20 s. 4.
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7. Hodowicka „Pani Wędrująca”

W 1961 r. wrocławski kościół parafialny p.w. św. Augustyna, przy 
którym pracują oo. kapucyni, otrzymał tytuł „Sankturium M aryj
nego dla całego Dolnego Śląska” . Znalazła bowiem w nim miejsce 
„W ędrująca Pani” -  M atka Boża Pocieszenia z Hodowicy k/Lwowa.

Obraz, przedstawiający M adonnę z Dzieciątkliem, stojącą w całej 
postaci, otoczoną aniołkami, powędrował do archidiecezji lwowskiej 
z M oraw w 2 poł. XVIII w. Namalował go w połowie tegoż stulecia 
nieznany malarz, posługujący się farbami akwarelowymi. Postać 
Niepokalanej Dziewicy z Dzieciątkiem na ręku na postumencie 
podtrzymują dwaj serafini, powyżej których znajduje się przydrożna 
kapliczka w promienistej światłości, otoczona drzewami. W kaplicz
ce tej umieszczona była figura M atki Bożej, przeniesiona na pocz. 
X IX  w. do pobliskiego kościoła w Braunseifen. Przedtawiony obraz 
był odbiciem tejże figurki. Wizerunek był oprawiony w prostej 
drewnianej ramce ze szkłem33. W jaki sposób obraz dostał się do 
archidiecezji lwowskiej? Być może został on zakupiony w Ołomuńcu, 
mieście garnizonowym, przez odbywającego tam służbę wojskową 
jednego z członków pobożnej rodziny gospodarzy ze wsi Basiówka, 
należącej do parafii Hodowica. W 1839 r. córka właściciela obrazu 
wyszła za mąż za niejakiego Jędrzeja Rączkowskiego z Hodowicy 
i zabrała ów wizerunek ze sobą, zawieszając go jako pamiątkę 
rodzinną na ścianie swojego dom u34. Z biegiem czasu obraz z powo
du starości i lichego m ateriału bardzo szczerniał, stąd Rączkowscy 
pomyśleli o jego wymianie. I oto w niedzielę, 25 stycznia 1851 r., 
gospodarz przed wyjściem na nieszpory zauważył, że obraz cał
kowicie się odnowił. Tę zmianę wizerunku zobaczyli wszyscy dom o
wnicy i wieść o tym zdarzeniu szybko rozeszła się po okolicy. 
Miejscowy proboszcz tę wiadomość o „dziwnym zjawisku” przeka
zał kurii arcybiskupiej we Lwowie. Specjalna komisja kurialna, 
powołana przez arcybiskupa Łukasza Baranieckiego, byłego probo
szcza w Hodowicy, wydała orzeczenie, że w opisywanym wydarzeniu 
nie było podstępu, ani fałszu. Na polecenie kurii z dnia 30 kwietnia 
1856 r. obraz umieszczono w ołtarzu bocznym w barokowym 
kościele parafialnym, którego fundatorem w 1758 r. był ks. Stefan 
Mikulski, kanonik kapituły lwowskiej35.

Do Hodowicy zaczęły ściągać tłumy pielgrzymów nawet z dalekich 
stron, jak Słowacji, Czech i Moraw. „W ędrująca Pani” była czczona

33 J. M a n d z i u k ,  Hodowicka Matka Boża Pocieszenia we Wrocławiu. Gazeta 
Niedzielna. R. 38: 1986, nr 21, s. 5.

34 L. J a b ł o ń s k i, Dzieje obrazów..., s. 95.
35 W. U r  b a n ,  Szkice z dziejów... s. 110.
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przez różne narodowości. W księgach parafialnych zanotowano ok. 
100 uzdrowień. Mnożyły się wota, będące wyrazem wdzięczności za 
otrzymane łaski. W większe uroczystości rozdawano od 20 do 23 tys. 
Komunii św.36.

W związku z rosnącym kultem obrazu arcybiskup lwowski 
Bolesław Twardowski zwrócił się do papieża Piusa XI z prośbą
0 pozwolenie na jego koronację. D nia 2 lipca 1932 r. odbyły się 
uroczystości koronacyjne, którym przewodniczył m etropolita lwow
ski. Obraz umieszczono na ołtarzu polowym, zbudowanym na 
wzgórzu za kościołem. Ks. kanonik Ignacy Chwirut odczytał dekret 
koronacyjny, a arcypasterz nałożył złote korony. Z tej okazji nadano 
odpust zupełny na dzień 2 lipca37.

W 1945 r. obraz znalazł się w Krakowie, a w 1957 r. „Hodowicka 
Repatriantka” przybyła na ziemię śląską. Przez pewien czas wizeru
nek znajdował się w prywatnej kaplicy ordynariusza wrocławskiego. 
Wreszcie M atka Boża Pocieszenia znalazła godne miejsce w kościele 
św. Augustyna we Wrocławiu. Od 1947 r. przy tej odbudowanej 
z gruzów świątyni pracują gorliwie oo. kapucyni. Im to ks. biskup 
Bolesław Kominek, nowy ordynariusz wrocławski, przekazał wizeru
nek ze słowami: „Bierzcie obraz, strzeżcie go i czcijcie M atkę Bożą” . 
Zakonnicy otrzymany wizerunek umieścili najpierw w kaplicy klasz
tornej. Następnie wykorzystali emporę w kościele i urządzili tam 
specjalną kaplicę, w której dokonano dnia 30 kwietnia 1961 r. 
uroczystej intronizacji obrazu.

Do nowego sanktuarium zaczęły ściągać pielgrzymki dawnych 
parafian z Hodowicy. W każdą sobotę o godz. 19.00 celebrowana jest 
uroczysta M sza św. z kazaniem Maryjnym i odprawiane jest 
specjalne nabożeństwo połączone z odczytywaniem próśb i po
dziękowań. Za swoją szczególną patronkę uważają M atkę Bożą 
Pocieszenia młode małżeństwa i rodziny. Nowożeńcy po ślubie, 
a także rodzice po chrzcie swoich dzieci, udają się do kaplicy 
Maryjnej, aby prosić o błogosławieństwo na nową drogę życia
1 pomoc w wychowaniu potomstwa.

W 1976 r. kapucyni wykonali nowy wystrój kaplicy, dostosowany 
do eklektycznego stylu całej świątyni. Sporządzono mechanizm do 
automatycznego zasłaniania wizerunku. N a odpowiednio grubej 
metalowej zasłonie artysta malarz Józef Maciejewski wykonał w du
żym powiększeniu wierną kopię obrazu. Poświęcenia odnowionej 
kaplicy i namalowanej kopii dokonał 26 m aja 1976 r. biskup 
Wincenty Urban, ówczesny wikariusz kapitulny.

36 A. F r i d r  i c h, Historye..., s. 2, s. 203.
31 J. M a n d z i u k, Hodowicka... s. 5.
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Od 1980 r. uroczystości odpustowe odbywają się 31 m aja, w święto 
M atki Bożej Nawiedzenia. Główną uroczystość poprzedza 40-go- 
dzinne nabożeństwo i triduum. We Wrocławiu powstała następująca 
pieśń -  wezwanie:

„Hodowicka Tułaczko
po słowiańskiej ziemi,
któraś w rodzinie cudowną się stała,
dziś we Wrocławiu obdarzasz darami
-  módl się za nam i”38.

8. Matka Boża Hetmańska z Mariampola

W 1965 r. w bocznym ołtarzu kościoła Mariackiego umieszczono 
obraz M atki Bożej Hetmańskiej z M ariampola. Sam kościół na 
Piasku, będący ozdobą architektoniczną Wrocławia, od dawna był 
miejscem pielgrzymkowym. Szczególną bowiem czcią otaczany był 
drewniany Krucyfiks, do którego pielgrzymowano jeszcze w XVIII 
w. Znana też była Pieta z XV stulecia oraz obraz M atki Bożej 
Częstochowskiej, w srebrnej sukience, umieszczony w osobnym 
ołtarzu39. To wszystko uległo zniszczeniu, a zachowała się jedynie 
Pieta, znajdująca się aktualnie w Muzeum Narodowym we W roc
ławiu.

Sam obraz M atki Bożej Hetmańskiej, malowany na płótnie, 
przedstawia Maryję w popiersiu, z Dzieciątkiem na lewym ręku, 
które tuli się do M atki. Pochodzenie wizerunku nie jest w pełni 
ustalone. Herman Hoffmann, historyk śląski, upatruje w nim wzór 
bizantyjski40. Andrzej Jochelson hipotetycznie przypisuje autorstwo 
malarzowi włoskiemu J.A. Bazzi (+  1549)41. Moim zdaniem być 
może obraz pochodzi z pocz. XVI w. i powstał w kręgu malarstwa 
Rafaela42.

Dzieje obrazu związane są z postacią Stanisława Jana Jabłonows
kiego (1634-1702), kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego 
koronnego i współtowarzysza Jana II Sobieskiego w wyprawie pod 
Wiedeń. Był on wybitnym wodzem, który zasłynął w walce z Moskwą 
i ze Szwedami oraz jako uczestnik kampanii chocimskiej i wspo

38 J. M a n d z i u k ,  Hodowicka..., s. 5.
39 S. P a w l a c z e k ,  Patronuje naszym zwycięstwom. Nowe Życie. R. 7: 1989, nr 

19, s. 8.
40 H. H o f f m a n n ,  Sandstift und Pfarrkirche St. Maria in Breslau. Stutt

gart-Aalen 1971, s. 128.
41 A. J o c h e 1 s o n, Wroclaw miasto Maryi. Nowe Życie.R. 2:1984, nr 4-5, s. 26.
42 J. M a n d z i u k ,  Dzieje obrazu Matki Boskiej Hetmańskiej z Mariampola. 

Gazeta Niedzielna. R. 38: 1986, nr 10, s. 5.
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mnianej odsieczy wiedeńskiej. N a co dzień zmagał się z K ozakami 
i Tatarami na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Z męstwem 
łączył pobożność. W czasie jednej z potyczek z Tatarami zmuszony 
był wycofać się i przeprawić się konno przez Dniestr. W tym 
dramatycznym momencie zawołał: „Jezus, M aryja, ratujcie mnie!” . 
Po tym akcie strzelistym koń z jeźdźcem wyskoczył na drugi brzeg. 
Wdzięczny za ratunek, hetman ofiarował Matce Bożej miejscowość 
Bożywidok-Wołczków, zwaną też Czartopolem i nazwał ją  M ariam- 
polem. W 1691 r. wybudował tam zamek obronny z kaplicą. 
Natomiast miejscowość Czesybiesy po drugiej stronie Dniestru 
poświęcił czci Zbawiciela, nazywając ją  Jezupolem43.

Obraz M atki Bożej hetman Jabłonowski odziedziczył w spadku po 
swoim przodku Jakubie Potockim, wojewodzie bracławskim. Tenże 
możnowładca w 1594 r. został uratowany za przyczyną NM P 
z płonącego dom u w Czesybiesach. Jego syn, Mikołaj, w 1600 r. 
wzniósł tam kościół, w którym umieścił wizerunek M aryjny44. 
Odziedziczony „skarb” hetman Jabłonowski woził z sobą i miał go 
w wojennych obozach pod Budziakiem, Żurawnem, na Bukowinie 
i pod Wiedniem, gdzie obraz doznał dużego uszkodzenia. Rycerstwo 
polskie miało wielką cześć dla wizerunku, który już wtedy otrzymał 
miano „M atki Bożej Rycerskiej” . W czasie pokoju obraz zdobił 
kaplicę zamkową w M ariampolu. Syn hetmana, Jan Kajetan, 
wojewoda bracławski, postarał się w 1721 r. o przeniesienie parafii 
z Dejejowa do M ariampola. Wówczas obraz umieszczono w ołtarzu 
głównym w kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej. Wizerunek 
mariampolski zajaśniał cudami, o których świadczyły liczne wota 
i kosztowności złożone w ofierze. W XVIII-wiecznej kronice zapisa
no o nim: „leczy najniebezpieczniejsze choroby, ratuje tonących”45. 
Wierni czcili PaniąM ariam polskąjako Uzdrowienie chorych, Wspo
możenie wiernych, Ucieczkę grzeszników i Pocieszycielkę strapio
nych. N a kartach mariampolskich kronik: „Liber memorabilium” 
i „Liber documentorum ” znajdują się zapisy cudownych uzdrowień 
i innych nadzwyczajnych znaków46. W 1737 r. powołano specjalną 
komisję, k tóra badała dobrodziejstwa otrzymane przez wiernych 
w M ariampolu.

Sława obrazu rosła coraz bardziej. Żona Kajetana Jabłonows
kiego, Teresa z Wielhorskich, sprawiła srebrną sukienkę i koronę.

43 W. U r b a n ,  Obraz Matki Boskiej Mariampolskiej we Wrocławiu. Wrocław 
1981, s. 15.

44 T e n ż e ,  Szkice z dziejów... s. 119.
45 S. P a w 1 a c z e k, Matka Boska Zwycięska na Piasku we Wrocławiu. Wrocławs

kie Wiadomości Kościelne. R. 43: 1990, nr 1, s. 52.
46 W. U r b a n ,  Obraz..., s. 45-59.



[15] KS. JÓZEF MANDZIUK 39

Według opisu z 1752 r. korona była wykonana ze srebra, pozłacana, 
mająca 29 czerwonych kamyków czeskich. Szczególnymi wotami był 
krzyż hetmański oraz gwiazdka wpięta w płaszcz -  dar króla Jana III 
Sobieskiego47.

Kult obrazu M atki Bożej Hetmańskiej ściągał pątników z całego 
Pokucia, od Halicza i Żydaczowa, poprzez Stanisławów aż do 
Kołomyi. Trwał on nieustannie do wybuchu drugiej wojny świato
wej. Wielką tragedię przeżyli mieszkańcy M ariampola, kiedy w nocy 
z 23 na 24 sierpnia 1941 r. szowiniści ukraińscy zamordowali nad 
Dniestrem proboszcza mariampolskiego, ks. M arcina Bosaka, wiel
kiego społecznika i budowniczego nowego kościoła parafialnego48. 
Nowym administratorem parafii został ks. dr Mikołaj Witkowski, 
dotychczasowy katecheta w Tłumaczu. Dnia 8 IX  1945 r. opuścił on 
wraz z polskimi parafianami M ariampol i przybył na Ziemie 
Zachodnie. Zamieszkał najpierw w klasztorze franciszkańskim 
w Głubczycach na Opolszczyźnie. Zabrany ze sobą obraz przechowy
wał w swoim pokoju. I już wtedy rozsiani po Polsce parafianie 
mariampolscy odbywali pielgrzymki do Głubczyc. W 1951 r. ks. 
Witkowski przybył do Wrocławia, gdzie został wykładowcą Biblii 
w seminarium duchownym. Obraz przekazał do kaplicy sióstr 
nazaretanek we Wrocławiu. Siostry, niektórzy księża i podopieczni 
z miejscowego domu opieki społecznej modlili się przed obrazem, lecz 
nie był on dostępny dla szerszego ogółu wiernych. Dopiero po 
odbudowie zabytkowego kościółka p.w. św. M arcina, wniesiono 
łaskami słynący wizerunek do jego wnętrza podczas uroczystości 
odpustowych, na które przebywali nieraz z daleka dawni mieszkańcy 
M ariampola49.

Nowy okres w dziejach kultu M atki Bożej Hetmańskiej nastąpił 
w 1965 r. Na początku września odbyła się we Wrocławiu Konferen
cja Episkopatu Polski z okazji 20-lecia polskiego życia kościelnego na 
Ziemiach Zachodnich. Była to zarazem inauguracja obchodów 
millenijnych w Polsce, tzw. W rocławska Wigilia Tysiąclecia. Na 
zakończenie uroczystości 2 września miała miejsce uroczysta akade
m ia ku czci ks. Augusta kard. H londa w odbudowanym kościele 
Mariackim na Piasku. Kazanie wygłosił ks. Stefan kard. Wyszyński, 
prymas Polski. Następnie ks. arcybiskup Bolesław Kominek, gos
podarz uroczystości, przed obrazem M atki Bożej Rycerskiej, usta
wionym na ołtarzu, dokonał aktu oddania M atce Bożej archidiecezji 
wrocławskiej w macierzystą niewolę miłości za wolność Kościoła. Po

47 W . U r b a n ,  Obraz..., s. 60-69.
48 T e n ż e ,  Droga Krzyżowa... s. 90-91.
49 J. M a n d z i u k, Dzieje obrazu... s. 5.



tym akcie oddania biskupi wzięli na swoje ramiona obraz Zwycięskiej 
Pani z M ariampola i przenieśli go do bocznej nawy, gdzie został 
umieszczony na stałe.

W każdą drugą niedzielę września ogromny kościół Mariacki na 
Piasku zapełnił się różnymi grupami pielgrzymkowymi, wśród 
których wielu było dawnych M ariampolan, którzy nadciągali niemal 
z całej Polski do sanktuarium wrocławskiego. Oni to pierwsi 
wystąpili z inicjatywą koronacji wizerunku, którą szczególnie propa
gowali: jezuita Józef Grochalski i ks. Jan Gorczyca, proboszcz 
sycowski -  obaj rodem z M ariampola. Przeprowadzono zbiórkę ofiar 
na nową sukienkę i koronę. Sam obraz w 1985 r. został poddany 
konserwacji. W ykonano też jego kopię, która na co dzień zasłania 
oryginał. Ponadto dokonano restauracji ołtarza, w którym widnieje 
łaskami słynący wizerunek. Nad całością prac czuwał ks. prałat 
Stanisław Pawlaczek, proboszcz na Piasku.

W ostatnich latach rozwinęły się pielgrzymki wrocławskich zakon
nic, dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży w związku z otrzyma
niem sakramentu dojrzałości. Przed obliczem Pani Zwycięskiej 
odbywają się obłóczyny kleryków wrocławskiego seminarium du
chownego. Siostry salezjanki prowadzą modlitewne i apostolskie 
grupy dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 1984 r. w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca odbywa się ogólnowrocławskie modlitewne czu
wanie wspólnoty Najdroższej Krwi Chrystusa.

Ks. Henryk kard. Gulbinowicz, dostrzegając rozliczne dowody 
łask, otrzymywanych przez wiernych za pośrednictwem M atki Bożej 
Zwycięskiej, rozpoczął starania o pozwolenie na koronację obrazu. 
Dnia 30 m arca 1988 r. ukazała się bulla koronacyjna papieża Jana 
Pawła II, którą podpisał Agostino kard. Casarołli. Nastąpiły przygo
towania do uroczystej koronacji, k tóra odbyła się 10 października 
1989 r. przy licznym udziale hierarchów polskich, duchowieństwa 
diecezjalnego i zakonnego oraz rzesz pątników z całej Polski. Skronie 
M atki Bożej Hetmańskiej zostały przyozdobione koronami papies
kimi, jako wyraz wdzięczności za dokonane zmiany politycz
no-społeczne w Polsce. Uroczystej koronacji obrazu dokonali kar
dynałowie: Józef Glemp, prymas Polski, Franciszek Macharski, 
arcybiskup-metropolita krakowski i Henryk Gulbinowicz, arcybis- 
kup-metropolita wrocławski50. Odtąd M atka Boża hetmani Pola
kom w ich walce o nową Polskę, wierną Bogu, Krzyżowi i Koś
ciołowi. W gotyckiej świątyni na Piasku słychać często śpiew Pieśni 
do M atki Boskiej Zwycięskiej:
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50 Koronacja Matki Boskiej Zwycięskiej. Wrocławskie Wiadomości Kościelne. R. 
53: 1990, nr 1, s. 31-44.
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M atko Boska M ariampolska,
Co od wieków nam hetmanisz,
I w potrzebie polskie wojska 
Wiodłaś w bój, Zwycięska Pani;
W Swą opiekę weź i nas 
W nowej walki trudny czas,
Daj zwyciężyć wroga dusz,
I potęgę piekła skrusz!
M atko Boska zadumana
Nad Twych dzieci trudnym losem,
Wstaw za nami się u Pana,
Swym skutecznym M atki głosem!
A my Ciebie z głębi serc 
Będziem wielbić, wiary strzec,
I na co dzień życiem swym 
Śpiewać Ci wdzięczności hymn.
M atko Boska, która scalasz 
Dawne z nowym, wschód z zachodem,
Nas, tonących w nieszczęść falach 
Uczyniłaś Swym narodem.
I choć w nas uderza grom,
Chronisz nas opieką Swą,
Daj klęczącym u Twych stóp 
Wyjść zwycięsko z wszelkich prób!51.

9. Matka Boża Miłosierdzia we wrocławskim Karmelu

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Wrocław otrzymał 
własny Karmel, który znalazł się na Ołbinie, określanym w przeszło
ści jako „przedmieście polskie” . D o 1945 r. była tam świątynia 
luterańska, nosząca tytuł św. Urszuli i 11000 Dziewic. Została ona 
wzniesiona w latach 1820-1823 w stylu neoklasycznym, według 
projektu K arola Ferdynanda Langhansa (młodszego), znanego 
architekta śląskiego. Propozycja budowli centralnej była podporząd
kowana ewangelickiej koncepcji „kościoła kaznodziejskiego” , z am
boną widoczną ze wszystkich stron52. Karmelici bosi, wierni kus
tosze cudownego wizerunku w Ostrej Bramie, którzy od 1946 r. objęli 
duszpasterstwo na Ołbinie, wykorzystali konstrukcję świątyni i nad 
ołtarzem głównym, na wysokości balkonów, urządzili kaplicę, 
będącą repliką Ostrej Bramy. Podobnie, jak  w Wilnie, znalazł w niej

51 Koronacja..., s. 44.
52 Z. A n t k o w i a k, Kościoły Wrocławia, s. 178-179.
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miejsce obraz M atki Bożej Miłosierdzia, stanowiący jedną z kopii 
łaskami słynącego wizerunku. Przywiózł go do Wrocławia o. Zyg
m unt Kucharski, karmelita wileński.

Wizerunek przedstawia samą M adonnę, z rękami skrzyżowanymi 
na piersi i głową pochyloną w prawo. Twarz Maryi jest pociągła, oczy 
przymknięte, całe oblicze tchnie świętością i miłosierdziem. Obraz 
został przyozdobiony złotą szatą z bogatym ornamentem kwiato
wym róż, tulipanów i goździków, z otworami na ręce i twarz. Na 
głowie umieszczona jest korona, złożona z 42 promieni i 12 gwiazd, 
wykonana przez brata Pawła, franciszkanina z Niepokalanowa. 
U dołu znajduje się sierp księżyca, obrócony rogami do góry. Pod 
obrazem widnieje napis: „M atko Miłosierdzia módl się za nami” 53.

Dnia 1 maja 1981 r., ks. Henryk kard. Gulbinowicz poświęcił 
koronę i sukienkę oraz dokonał uroczystej intronizacji obrazu we 
wrocławskiej Ostrej Bramie. W śród tłumu wiernych było wielu 
dawnych mieszkańców Wilna. Od tego czasu jeszcze bardziej wzmógł 
się kult wizerunku, a zaprowadzona księga świadczy o licznych 
łaskach, otrzymanych za pośrednictwem M atki Bożej Miłosierdzia. 
Każdego roku w dniach 8-16 listopada odbywa się tradycyjna już 
nowenna. W dniu 18 grudnia gromadzą się na modlitwie w świątyni 
karmelitańskiej matki oczekujące potomstwa. W każdą niedzielę 
o godz. 12.30 przed obrazem sprawowana jest M sza św. dziękczynna 
za otrzymane łaski. Wyrazem wdzięczności są coraz liczniejsze wota 
w postaci bursztynowych korali, różańców, medalików.

10. Matka Boża Łaskawa -  Opiekunka małżeństw i rodzin

W 1993 r. w kościele franciszkańskim p.w. św. K arola Boromeusza 
zostało erygowane sanktuarium M atki Bożej Łaskawej Opiekunki 
małżeństw i rodzin. Łaskami słynący obraz nie posiada bogatej 
historii, choć dokumenty z 1592 r. świadczą, że wtedy wisiało koło 
niego 90 złotych .i srebrnych w ot54. Nie znamy czasu powstania 
wizerunku, ani jego autora. Twarz M adonny jest lekko uśmiechnięta, 
z oczu bije radość. Stąd obraz nosił miano M atki Bożej Łagodnej, 
Radosnej, Różańcowej, Pocieszenia. Dziecię w lewej ręce trzyma 
księgę, a prawą błogosławi. Natomiast M atka Boża w prawej dłoni 
m a koronkę Siedmiu Radości.

Obraz znajdował się w bazylice franciszkańskiej w Krakowie, 
gdzie doznawał szczególnej czci od narzeczonych, młodych małżon

53 D . D a n i e l e w i c z ,  Cześć Matki Boskiej Miłosierdzia ze szczególnym uwzględ
nieniem jej kultu w kościele oo. karmelitów we Wrocławiu. Wrocław 1991, mps. s. 65-68.

54 W. P a d o ,  Nowe sanktuarium maryjne we Wrocławiu. Nowe Życie. R. 10: 1993, 
nr 7-8, s. 21.
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ków i dzieci. W 1963 r. został przekazany do kościoła franciszkanów 
konwentualnych we Wrocławiu i umieszczony w bocznej kaplicy. 
Świątynia p.w. św. K arola Boromeusza, zbudowana w latach 
1910-1912 w stylu neoromańskim, została w czasie oblężenia W roc
ławia doszczętnie zburzona. Po wojnie obiekt pozostawał bez opieki, 
a jego ruiny miały być rozebrane do fundamentów. W 1947 r. dzieła 
odbudowy na własny koszt podjęli się franciszkanie konwentualni, 
którzy w stolicy biskupstwa nadodrzańskiego mieli bogatą historię. 
W odbudowanej świątyni w 1963 r. biskup Paweł Latusek, sufragan 
wrocławski, dokonał uroczystej intronizacji obrazu, który po przy
wiezieniu z Krakowa został poddany renowacji. Od tego czasu kult 
wizerunku, który otrzymał tytuł M atki Bożej Łaskawej, roztaczał 
coraz większe kręgi.

W latach 1990-1992 obraz ponownie podano renowacji oraz 
odnowiono całą kaplicę. Nad ołtarzem umieszczono 6 ozdobnych 
tablic wotywnych. Ponadto wota znajdują się w dwóch gablotach. 
Codziennie o godz. 7.00 odprawia się przed obrazem Msza św.. 
W każdą sobotę o godz. 8.00 sprawowana jest Eucharystia z kaza
niem Maryjnym i odczytywaniem próśb oraz podziękowań. Założo
na księga cudów wykazuje ogrom łask otrzymanych od Niepokalanej 
Dziewicy. Cechą charakterystyczną omawianego sanktuarium jest 
odmawianie w każdą trzecią niedxzielę miesiąca podczas nieszporów 
Maryjnych koronki ku czci siedmiu Radości M atki Bożej.

Rozwój kultu łaskami słynącego obrazu skłonił ks. Henryka kard. 
Gulbinowicza do podjęcia starań o jego koronację. Dnia 14 maja 
1994 r. nadeszło z Rzymu breve apostolskie papieża Jana Pawła II, 
zezwalające na przyozdobienie obrazu koronami papieskimi. Roz
poczęło się bezpośrednie przygotowanie do uroczystości koronacyj
nej, k tóra miała miejsce 11 września 1994 r. -  w Międzynarodowym 
Roku Rodziny. W uroczystej procesji obraz M atki Bożej Łaskawej 
niosły: rodziny dzieci cudownie uzdrowionych, przedstawicielki 
rodzin narodów: Japonka, Brazylijka, W łoszka i Polka; przed
stawiciele wierzących w jednego Boga: katolik, greko-katolik, p ra
wosławny i muzułmanin; przedstawiciele rodziny franciszkańskiej. 
Uroczystej koronacji obrazu dokonał Antonio M. kard. Javiere, 
prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 
Następnie metropolita wrocławski odmówił Akt Zawierzenia A r
chidiecezji Matce Bożej Łaskawej. W homilii o. Zdzisław Gogol, 
przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów, przedstawił za
grożenie współczesnej polskiej rodziny i kierunki jej prawidłowego 
rozwoju. Do W atykanu wysłano telegram z zapewnieniem o m odlit
wie i wdzięczności Ojcu świętemu za dar koronacji wizerunku 
wrocławskiego.
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W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Episkopatu Polski, 
przełożeni zakonów męskich i żeńskich, duchowieństwo diecezjalne 
ki zakonne, a także rzesze wiernych, wśród których byli liczni 
członkowie zakonnych rodzin franciszkańskich5 5.

BERÜHMTE GNADENBILDER MARIENS IN BRESLAU

Z u s a m m e n f a s s u n g
Breslau hat sich die Bezeichnung „Stadt Mariens” verdient, vor allem Dank den 

zahlreichen Bildern der Mutter Gottes, die von den Gläubigen besonders verehrt 
werden. Ein Teil von ihnen hat schon seit längerer Zeit ihren Platz in Breslauer 
Kirchen. Die meisten wurden aber erst von den aus dem östlichen Grenzland der 
polnichen Republik ausgesiedelten Polen mitgebracht, die nach 1945 „ihre Schätze” an 
die Breslauer Kirchen übergeben haben. Drei von ihnen wurden bereits im Erzbistum 
Lemberk gekrönt. Zwei weitere Bilder haben das Geschenk der Krönung schon in der 
Nachkriegszeit erlangt, und das Bild der Breslauer Madonna aus dem Breslauer Dom 
wartet auf die Krönung mit den päpstlichen Kronen durch den Papst J ohannes Paul II 
während seines Besuches des Internationalen Eucharistischen Kongresses in Breslau.

übersetzt von Andrzej Majewski

55 Zob. Koronacja Obrazu Matki Boskiej Łaskawej. Wrocławskie Wiadomości 
Kościelne. R. 47: 1994, nr 4, s. 58-76.


