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Pobożność maryjna, z której niemalże słynie naród polski, niezaprzeczalnie znajduje przesłanki na potwierdzenie postawionej tezy również pośród ludności ziemi dolnośląskiej. Z pewnością odzwierciedleniem tak wysuniętego wniosku będą
przykłady licznych świątyń usytuowanych na Dolnym Śląsku, dedykowanych
Matce Bożej, jak też najstarsze polskie sanktuaria maryjne, sięgające swoimi korzeniami średniowiecza, np. w Krzeszowie, Bardzie Śląskim czy Wambierzycach.
Dodatkowo zachowane źródła pozwalają na wysnucie tezy, że to właśnie Śląskowi
sanktuarium maryjne na Jasnej Górze zawdzięcza swoją egzystencję poprzez fundację księcia Władysława Opolczyka. Ten monarcha w 1382 r. sprowadził słynącą
łaskami i cudami ikonę Matki Najświętszej, nad którą opiekę powierzył paulinom.
Ten szczególny kult maryjny pozostał u mieszkańców Dolnego Śląska do czasów
współczesnych. Na podstawie zachowanych źródeł można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że został on zgłębiony i utwierdzony w czasach powojennych,
kiedy to na tzw. Ziemie Odzyskane przybywali Polacy z różnych części Polski,
a nawet świata, a kult maryjny – szczególnie Wielka Nowenna i przeżyte w latach
60. odwiedziny Maryi w Jej jasnogórskiej ikonie, przyczyniły się dodatkowo do
zintegrowania Polaków, którzy musieli się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Przejawy czci Matki Bożej Częstochowskiej w okresie Wielkiej Nowenny…

93

1. KULT MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Kult w sensie ścisłym definiowany jest jako cześć oddawana Bogu w publicznym
sprawowaniu modlitwy liturgicznej. Natomiast w sensie szerszym należy go rozumieć jako cześć oddawaną świętym przez wspomnienie ich przykładów i wzywanie ich wstawiennictwa. Z kultem wiążą się trzy terminy1:
1) adoratio, uwielbienie, a więc cześć należna Bogu,
2) wysławianie, cześć oddawana świętym, ich relikwiom i obrazom,
3) hyperdulia, czyli wszechwysławianie – kult w tym kontekście odnosi się wyłącznie do Maryi jako Matki Jezusa Chrystusa i Bożej Rodzicielki.
A zatem – w zależności od treści dogmatycznej – w Kościele mogą mieć
miejsce rozmaite formy pobożnościowe. Stąd można mówić o pobożności związanej z poszczególnymi Osobami Boskimi, z kultem Eucharystii i kultem świętych
z Matką Najświętszą na czele. W każdym jednak przypadku pobożność i jej uzewnętrznianie poprzez kult bezwzględnie musi być w swej istocie ukierunkowane
na całą Trójcę Świętą2. Tak więc kult Matki Bożej, akcentowany na Jasnej Górze
poprzez obecność cudownego obrazu, jest formą pośrednią, która ostatecznie ma
prowadzić wiernych do przeżywania i celebrowania tajemnicy zbawczej ofiary
Chrystusa. Działalność jasnogórskiego sanktuarium koncentruje się przecież na
sprawowaniu Eucharystii, a więc tym samym można mówić o chrystocentrycznym charakterze pobożności maryjnej. Błogosławiony Paweł VI, wyjaśniając potrzeby autentycznego kultu Maryi, oświadczył w adhortacji Marialis Cultus, że
[…] celem ostatecznym kultu Najświętszej Maryi Panny jest by Bóg został
uwielbiony i by chrześcijanie zostali pobudzeni do całkowitego uzgadniania
z wolą Bożą swojego życia i postępowania. A więc, cześć oddawana Maryi ma
swoje podłoże w Bogu i dla Boga3.

Mając na względzie powyższe przesłanki, priorytetowe z perspektywy duchowego wymiaru Jasnej Góry, paulini już w 1638 r. rozpoczęli starania o ustanowienie specjalnego święta ku czci Pani Jasnogórskiej. W tym celu wystosowali prośbę
do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie święta dla upamiętnienia faktu złożenia
obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i obdarowania go odpowiednimi odpustami. Podjęte działania nie przyniosły jednak spodziewanych rezultatów. W związku
z powyższym, w 1656 r., po zwycięskiej obronie Jasnej Góry podczas najazdu
szwedzkiego, paulińscy zakonnicy ponownie wystąpili do Stolicy Apostolskiej z petycją popartą przez króla Jana Kazimierza o ustanowienie święta d
 ziękczynienia
W. Świerzawski. Kult Maryi Bogarodzicy w Kościele. W: Maryja Matka narodu polskiego.
Red. S. Grzybek. Częstochowa 1983 s. 207.
2
R. Rak. Kult eucharystyczny a nabożeństwa Maryjne. W: Niepokalana – kult Matki Bożej na
ziemiach polskich w XIX w. Red. B. Pylak, C. Krakowiak. Lublin 1988 s. 140.
3
S. Grzybek. Teologiczne podstawy peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej. W: Maryja
Matka narodu polskiego s. 287.
1

Ks. Sławomir Kowalski

94

Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej na dzień 30 grudnia. Kongregacja
Obrzędów zezwoliła wówczas jedynie na odprawianie Mszy św. wotywnej o Matce
Bożej. Swoistą rekompensatą Stolicy Apostolskiej za powściągliwość na płaszczyźnie liturgicznej odnośnie do kultu związanego z ikoną jasnogórską była koronacja
obrazu 8 września 1717 r. Z okazji tego święta król August II podarował specjalne
korony, których jednak nie nałożono, uznając je za niegodne cudownego wizerunku. Przyjęto dopiero te, które przysłali kolejno papieże: Klemens XI, Pius X w 1910 r.
i Jan Paweł II w 2005 r.4
Obrzęd koronacyjny dokonany w 1717 r. miał istotny wpływ na przekonania
wiernych. Był on niejako potwierdzeniem elekcji Maryi na Królową Polski, dokonanej przez Jana Kazimierza i aprobowanej przez powszechny kult rozwijający się
we wszystkich warstwach społecznych narodu. Stanowił on więc przypomnienie
i ponowne podniesienie roli Matki Bożej Częstochowskiej nie tylko w aspekcie
wiary, ale także Jej udziału w procesie kształtowania historii kraju.
Kolejnym wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju jasnogórskiego kultu, zwłaszcza w kontekście liturgicznym, było ustanowienie przez Piusa X
na prośbę o. Euzebiusza Rejmana i bp. Stanisława Zdzitowieckiego 13 kwietnia
1904 r. odrębnego święta Matki Bożej Częstochowskiej, które obchodzone jest we
wszystkich diecezjach od 1957 r. Kongregacja Obrzędów jako dzień obchodu święta wyznaczyła środę po 24 sierpnia, gdyż według tradycji w tym dniu w 1384 r. cudowny obraz został złożony na Jasnej Górze. Ostatecznie jednak w 1932 r. decyzją
Piusa XI dniem obchodu święta ustanowiono 26 sierpnia5.
Nowy etap w historii kultu jasnogórskiego wizerunku należy wiązać z osobą kard. Stefana Wyszyńskiego, uznawanego za wybitnego sługę Czarnej Madonny. Zgłębianie biografii prymasa Polski pokazuje ścisły związek jego losów z Panią Jasnogórską. Został on nominowany na biskupa diecezji lubelskiej w święto
Zwiastowana Najświętszej Maryi Panny. Znak ten – jak podają źródła – odczytał
jako wyraźny przejaw maryjnego charakteru jego biskupiej drogi. Konsekracja
ks. Wyszyńskiego odbyła się 12 maja 1946 r. w jasnogórskiej bazylice. Kolejnym
przejawem powierzenia swego życia Jasnogórskiej Pani i całkowitego oddania się
Jej opiece było umieszczenie wizerunku Madonny w herbie biskupim. W okresie trzech ciężkich lat pozbawienia wolności i odosobnienia (25 września 195328 październia 1956) to Czarna Madonna była dla niego siłą i nadzieją, do Niej
wznosił swoje myśli i modlitwy. 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze odbyły się
uroczyste śluby narodu, podczas których pod wałami sanktuarium zgromadziła
się rzesza pielgrzymia w liczbie szacowanej na ponad milion osób. Nikt nie zdołał wytłumaczyć tego zjawiska na przestrzeni sześciu wieków istnienia świętego
miejsca. Prymas, mimo iż był wówczas uwięziony, miał swój wkład w przebieg tej
4
5

Z. Janiec. Z Jasnogórską Panią szlakiem nawiedzenia ku Chrystusowi. Sandomierz 2008 s. 40.
S. Z. Jabłoński. Jasna Góra ośrodek kultu maryjnego. Lublin 1984 s. 93.
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uroczystości, gdyż 16 maja 1956 r. w dzień św. Andrzeja Boboli napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, który z zachowaniem koniecznej tajemnicy i ostrożności
przekazano na Jasną Górę.
Maryja przedstawiona w jasnogórskim obrazie była więc Tą, której oddał swe
życie i której powierzył to, co stanowiło dla niego największą wartość – losy ojczyzny. Tym samym postać kard. Wyszyńskiego, zwłaszcza w tym trudnym historycznie okresie, była dla narodu swego rodzaju łącznikiem z Jasnogórską Panią oraz
wskazówką, gdzie poszukiwać należy pocieszenia i nadziei.
Kolejne wydarzenie, które podniosło rolę kultu Czarnej Madonny, to dokonanie 4 czerwca 1979 r. przez św. Jana Pawła II aktu zawierzenia Jasnogórskiej
Dziewicy nie tylko Polski i Kościoła w naszej ojczyźnie, ale wszystkich krajów
i Kościoła powszechnego. W ten sposób kult Maryi Jasnogórskiej nie tylko przekroczył granice kraju, ale nabrał cech wyraźnie uniwersalnych. To oficjalne włączenie się papieża w jasnogórski nurt zawierzenia Maryi, zmierzający do kształtowania postawy odpowiedzialności za Kościół i zbawienie wszystkich ludzi, stanowił
najwyższy przejaw zaufania Bogurodzicy.
Oczywiście przywołanym wydarzeniom historycznym, kształtującym i rozwijającym kult Jasnogórskiej Pani, towarzyszyły równolegle pielgrzymki wiernych.
Jasnogórskie wzgórze od początku sprowadzenia obrazu Bogarodzicy stało się
ośrodkiem pielgrzymkowym. Z perspektywy wiernych zdecydowało o tym przekonanie o nadzwyczajnych łaskach otrzymywanych za wstawiennictwem Maryi.
Już w 1402 r. odnotowano uzdrowienie pielgrzyma Mikołaja z Sochaczewa. Najstarsze źródła nie podają wymiernej liczby wiernych, ale np. Jan Długosz w opisie
ruchu pątniczego na Jasną Górę informował, że ich liczba przekraczała granice
XV-wiecznego państwa polskiego, dodając, że pielgrzymowano ze Śląska, Moraw,
Prus i Węgier. Powszechnym zjawiskiem od początku obecności cudownej ikony
na Jasnej Górze był udział w obchodzonych tu uroczystościach dostojników państwowych i kościelnych (legatów papieskich, prymasów, kardynałów, biskupów)
oraz wiązanie z jasnogórskim sanktuarium istotnych wydarzeń religijnych i narodowych. Tu przybywali od czasów Władysława Jagiełły wszyscy królowie polscy,
z wyjątkiem Stanisława Augusta Poniatowskiego, niektórzy kilkakrotnie. Magnateria, szlachta i duchowieństwo, mieszczaństwo z ludem uczestniczyli w nabożeństwach, a wielu z nich upamiętniło tutaj swoją obecność złożonymi wotami, które
– wobec następnych pokoleń – spełniały rolę integrującą jako wytwory narodowej
kultury artystycznej6.
Niezależnie jednak od organizacyjnych form pielgrzymowania, wierni przybywający do Jasnogórskiej Matki składają po dzień dzisiejszy swoje dary wotywne,
błagalne lub dziękczynne, które należy uznać za kolejne świadectwo rozwoju kultu
jasnogórskiego, ukształtowane zwyczajowo na przestrzeni minionych wieków.
6

Tenże. Dzieje kultu Matki Bożej Jasnogórskiej. W: Maryja Matka narodu polskiego s. 43-45.
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Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o licznie pozostawianych przez
wiernych symbolicznych dowodach na ich uzdrowienie (np. kule, laski), które stanowią swoistą dekorację sanktuarium. Ludzie od wieków powierzają Czarnej Madonnie swoje cierpienia. Poparciem tego twierdzenia są intencje wiernych, którzy
modlą się o zdrowie dla umierających, pokonanie nałogów, odnalezienie zaginionych. Potocznie nawet zwykło się mówić, że jeśli istnieje miejsce, w którym gromadzą się nieszczęścia tego świata, to z pewnością jest nim skrzynka z intencjami
do Jasnogórskiej Madonny.
Niezaprzeczalnie wyjątkowym przejawem kultu maryjnego było niejako zaproszenie Maryi do wszystkich parafii polskich w kopii ikony jasnogórskiej, zorganizowane w ramach duchowego przygotowania Polaków do roku jubileuszowego
1966. Kopię ikony wykonał prof. Leonard Torwirt, dziekan Wydziału Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, artysta, malarz, konserwator i znawca sztuki7. L. Torwirt przybył na Jasną Górę w połowie marca 1957 r.
i po wstępnych oględzinach cudownego obrazu stwierdził: „To zadanie ponad
moje siły. Nie wykonam go w takim krótkim czasie”8. Wtedy powiedziano mu:
„Panie Dziekanie, niech się pan nie obawia, ma pan silne zaplecze modlitwy”, po
namyśle profesor zgodził się9, a patrząc na Jasnogórską Panią dodał: „Przecież tu
nie chodzi o kopię, ale o portret. Twarz jest tak pełna wyrazu, że wydaje się żywa”10.
7
L. Torwirt ur. 28 listopada 1912 r. w Wilnie, w rodzinie rzemieślniczej. Po ojcu był wyznania
luterańskiego. Jednak matka katoliczka zaszczepiła w nim cześć dla Najświętszej Maryi Panny. Jego
życie, poza wojennym epizodem, było związane z Wilnem. W 1945 r. związał się z Toruniem. W
Wilnie ukończył szkołę powszechną, w latach 1928-1931 studiował w Szkole Rzemiosł i Przemysłu
Artystycznego, a następnie w latach 1936-1938 malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1945 r. przybył wraz z żoną i grupą profesorów Uniwersytetu
Wileńskiego do Torunia, gdzie uzyskał dyplom artysty malarza w zakresie sztuki wnętrz i rozpoczął
pracę dydaktyczną w Katedrze Malarstwa Dekoracyjnego, a w 1947 r. w Katedrze Zabytkoznawstwa
i Muzealnictwa. Poza pracą dydaktyczną podjął w latach 1947-1952 prace przy konserwacji obrazów
i malowideł ściennych w świątyniach Torunia i Bydgoszczy. Od 1954 r. pełnił funkcję prodziekana
Wydziału Sztuk Pięknych, a w latach 1958-1966 dziekana tegoż Wydziału. Dzięki jego wielkiemu
zaangażowaniu utworzono w 1951 r. Katedrę Technologii i Technik Malarskich. W kwietniu 1966 r.,
na prośbę kard. S. Wyszyńskiego, został członkiem Komitetu Honorowego Uroczystości Tysiąclecia
Chrztu Polski. Brał udział we wszystkich uroczystościach na Jasnej Górze. Za przyznanie się do swej
wiary, za udział w procesji milenijnej na wałach jasnogórskich 3 maja 1966 r. doznał szykan ze strony władz komunistycznych. Władze państwowe odwołały go ze stanowiska kierownika Katedry. Po
rocznym wakacie, już po jego tragicznej śmierci na skutek wypadku samochodowego w listopadzie
1967 r., stanowisko to objął jego uczeń – prof. Wiesław Domasłowski. Zob. J. Płatek. Urzekło go macierzyńskie oblicze Jasnogórskiej Bogarodzicy. W: Peregrynacja wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w
duchowym krajobrazie Polski ku przyszłości (1957-2007). Red. Z. S. Jabłoński, Jasna Góra – Częstochowa 2007 s. 288-304.
8
Niczego w życiu większego nie dokonam. „Przewodnik Katolicki” 1968 nr 21 s. 191.
9
Archiwum Jasnogórskie. Królowa Polski nawiedza swój kraj. Kronika nawiedzenia kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafiach. Cz. I-XI. 1957-1964 sygn. 3669 s. 1.
10
Niczego w życiu większego nie dokonam s. 191.
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W taki to sposób w połowie marca 1957 r. w nocy rozpoczęto przygotowywanie
kopii obrazu Czarnej Madonny, która miała być bez koron królewskich oraz bez
płaszcza monarchini11.
2 maja 1957 r. profesor przekazał ojcom paulinom owoc swojej intensywnej
pracy „[…] bez słowa, prawie z zawstydzeniem, ale z wielką radością w oczach”12.
Dzień później – 3 maja – kopia obrazu czekała na prymasa przybyłego na Jasną
Górę na obchody święta Królowej Polski13. Tak powstała kopia obrazu peregrynacyjnego, która przyniosła sławę jej autorowi, dając początek nowej odsłonie twórczości L. Torwirta, ponieważ wiele kościołów, zgromadzeń zakonnych oraz osób
prywatnych w późniejszym czasie prosiło o wykonanie podobnych kopii14. 5 maja
1957 r. kopia przybyła do Warszawy, a następnego dnia, w towarzystwie prymasa i przedstawicieli Episkopatu Polski, tj. abp. Antoniego Baraniaka z Poznania,
biskupów: Michała Klepacza z Łodzi i Zygmunta Choromańskiego z Warszawy,
wyruszyła pociągiem przez Częstochowę do Rzymu15.
Podczas audiencji polskich biskupów14 maja 1957 r. Pius XII pobłogosławił obraz Czarnej Madonny16. W dowodzie jedności i łączności narodu polskiego
z głową Kościoła powszechnego, Ojcu Świętemu ofiarowano drugą kopię obrazu,
by przypominała mu Polskę i skłaniała do modlitwy w intencji narodu polskiego17.

11
A. Rastawiecka. Z historii nawiedzenia. W: Śladami nawiedzenia. Red. S. Wyszyński. Warszawa 1993 s. 6.
12
Niczego w życiu większego nie dokonam s. 191.
13
Królowa Polski nawiedza swój kraj s. 2. Tu jest pewna rozbieżność, gdyż jasnogórska Kronika podaje, że prymas 3 maja 1957 r. przybył na Jasną Górę, gdzie odebrał kopię, a od dzieci śląskich,
które przyjęły pierwszą Komunię św. otrzymał jako wotum ziarna pszenicy, symbolizujące dobre
uczynki, zwycięstwa nad wadami. Ziarno to zostało zmielone i wypieczono z niego hostie, zawiezione przez prymasa wraz z kopią obrazu do Piusa XII. Inne opracowania podają, że kopia ikony została
przywieziona prymasowi do Warszawy 3 maja 1957 r.
14
Po przygotowaniu dwóch kopii obrazu jasnogórskiego przez L. Torwirta: jednej przeznaczonej do peregrynacji po parafiach polskich, a drugiej, jako daru Polski dla Ojca Świętego, profesor
został poproszony o sporządzenie większej ilości kopii niniejszej ikony, m.in. dla katedry warszawskiej, gnieźnieńskiej, poznańskiej i włocławskiej, dla kościoła św. Wawrzyńca na Woli w Warszawie,
inne trafiły do Sydney w Australii, Doylestown – amerykańskiej Jasnej Góry, Waszyngtonu, Bostonu,
do Seminarium Polskiego w Paryżu. W 1960 r. namalował dwie kopie głowy Matki Bożej Jasnogórskiej: jedną dla prymasa, druga została ofiarowana Janowi XXIII i znajdowała się przy jego łóżku w
czasie jego choroby. Również Paweł VI otrzymał kopię obrazu Matki Bożej Królowej Polski. Zob.
Niczego w życiu większego nie dokonam s. 191; zob. C. Ryszka. Jasnogórska opowieść. Jasna Góra –
Częstochowa 2003 s. 300.
15
Z. S. Jabłoński. Jasnogórskie kalendarium Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Jasna Góra – Częstochowa 2002 s. 40.
16
S. Wyszyński. Przywiozłem ze sobą dar – wyjątki z kazania po powrocie z Rzymu z obrazem
nawiedzenia wygłoszonego w Warszawie w archikatedrze św. Jana w dniu 18.06.1957 r. W: Gody w
Kanie. Red. S. Wyszyński. Paryż 1962 s. 62.
17
Królowa Polski nawiedza swój kraj s. 3.
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17 czerwca 1957 r. kard. S. Wyszyński wraz z biskupami wyjechał z Rzymu, by przywieźć obraz do warszawskiej katedry, w której przebywał on ponad
dwa miesiące. 26 sierpnia 1957 r. obraz wraz z Episkopatem przybył do duchowej
stolicy Polski. Wtedy też z całej Polski przyjechały delegacje duszpasterzy, przybyło wiele pielgrzymek, aby uczestniczyć w uroczystej inauguracji nawiedzenia.
W tym dniu poprzez symboliczną procesję na jasnogórskich wałach obraz wyruszył
w drogę po całej ojczyźnie18.
2. PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG NAWIEDZENIA
NA ZIEMI DOLNOŚLĄSKIEJ
Peregrynacja kopii obrazu jasnogórskiego poprzedzająca uroczystości milenijne
odegrała niezaprzeczalnie wyjątkową rolę w utwierdzeniu kultu i pobożności maryjnej, była niejako jej punktem kulminacyjnym wśród wiernych różnych krańców Polski, a zatem i Śląska, co przejawiło się w życiu codziennym. Oczywiście,
aby w jak największym stopniu ta historyczna wizyta wydała oczekiwane rezultaty
w egzystencji wiernych, wymagała gruntownej organizacji, która przejawiła się
w przygotowaniu dalszym oraz bliższym, tzw. bezpośrednim.
Władze kościelne, w jurysdykcji których znajdowały się tereny ziemi dolnośląskiej, tworzące wówczas archidiecezję wrocławską, zdawały sobie sprawę, jak
zasadniczą kwestią jest przygotowanie zarówno wiernych, jak i duszpasterzy do
tego wydarzenia. Dlatego też odpowiednio wcześniej Wydział Duszpasterski Kurii
Wrocławskiej wydał specjalne zarządzenia19, organizował konferencje dla księży
oraz wykłady20, we Wrocławiu w dniach 13-20 sierpnia 1961 r. odbyły się tzw. dni

18
J. Jełowicka. Nawiedzenie polskich parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
„Studia Claromontana” 2:1981 s. 94.
19
Wydział Duszpasterski Kurii Wrocławskiej, idąc za przykładem diecezji, które już przeżyły
nawiedzenie, wydał specjalną instrukcję w sprawie nawiedzenia parafii archidiecezji wrocławskiej,
zawierającą konkretne wskazania, wytyczne dla dziekanów i proboszczów. Zob. Archiwum parafialne
[dalej: AP] Leszczyniec. Instrukcja w sprawie nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
w archidiecezji wrocławskiej. Wydział ponadto przygotował inne wytyczne, np. odezwę do dziekanów
w sprawie przygotowania parafii na nawiedzenie z 1 marca 1963 r., dekanalne przygotowanie na
nawiedzenie, zarządzenia liturgiczne na czas nawiedzenia, dotyczące kwestii alkoholizmu w dniach
nawiedzenia. Zob. Archiwum Kurii Archidiecezji Wrocławskiej [dalej: AKAW]. Akta nawiedzenia
obrazu matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji wrocławskiej sygn. 977 I.
20
W ramach przygotowania duchowieństwa do peregrynacji w listopadzie i grudniu 1962 r.
został wygłoszony przez ks. Józefa Anczarskiego cykl konferencji. Zob. AKAW. Akta nawiedzenia.
Podziękowanie ks. arcybiskupa B. Kominka dla ks. J. Anczarskiego z dnia 05.01.1963 r. za wygłoszone
konferencje sygn. 977 I.
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maryjne, a później obchodzone były ich rocznice21, zorganizowano również pielgrzymkę duchowieństwa na Jasną Górę22.
To zasadnicze przygotowanie duszpasterzy odzwierciedliło się w przygotowaniu wiernych archidiecezji. Jak już zostało nadmienione, realizowano je najpierw poprzez tzw. przygotowanie dalsze. Punktem inicjującym to zagadnienie
było zapewne coroczne odnawianie ślubów jasnogórskich w parafiach, nierzadko
połączone z procesjami maryjnymi, taką praktykę odnotowano np. w Janowicach
Wielkich23. Wiele uwagi skupiono na sferze duchowej, do której zgłębienia miało prowadzić spotkanie z Maryją w Jej jasnogórskiej podobiźnie. Dlatego duszpasterze zachęcali chorych do ofiarowania swoich cierpień w tej intencji, a dzieci
do szczególnej modlitwy różańcowej. Oprócz modlitwy inną, nowatorską jak na
tamte czasy, formą pogłębienia pobożności maryjnej wśród dzieci było losowanie
figury Maryi, którą dziecko brało na dzień do swego domu, ustawiało na ołtarzyku
domowym, wieczorem zbierała się przy niej rodzina i sąsiedzi, by modlić się na
różańcu i śpiewać pieśni24.
Niemałe znaczenie w dalszym przygotowaniu wiernych miało rozmodlenie wszystkich parafian, nie tylko poszczególnych grup parafialnych. Dlatego też
wprowadzono specjalne Msze św., zazwyczaj w soboty czy w środy, ku czci Matki
Bożej Częstochowskiej, tak było np. w Kamiennej Górze25. Podczas nabożeństw
duszpasterze pragnąc zgłębić kult Czarnej Madonny, nawiązywali do Jej związków
z Polakami, do samej historii Jasnej Góry i łaskami słynącej ikony. Przez dziewięć niedziel przed uroczystością nawiedzenia w parafii proboszczowie zgodnie
z instrukcją wygłaszali kazania o odpowiedniej tematyce maryjnej26. Ponadto
starano się organizować pielgrzymki do sanktuariów maryjnych położonych na
Dolnym Śląsku czy też do samej Częstochowy. Takie pielgrzymki zorganizował
21
Tak zwane dni maryjne we Wrocławiu zorganizowano od 13 do 20 sierpnia 1961 r. Miały
one trzy aspekty: religijny – były dniami żarliwego życia sakramentalnego, moralny – miały dopomóc
w realizowaniu jasnogórskich ślubowań maryjnych, maryjny – miały dopomóc w budowaniu królestwa Maryi. Zob. Zarządzenia i komunikaty kurii arcybiskupiej. Dni maryjne w archidiecezji wrocławskiej od 13 do 20 sierpnia 1961 r. „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” [dalej: WWK]16:1961 nr
11-12 s. 238.
22
Tak zwany dzień modlitw kapłanów archidiecezji wrocławskiej na Jasnej Górze został zorganizowany 3 września 1962 r. Zob. WWK 17:1962 nr 12 s. 400.
23
AP Janowice Wielkie. Kronika parafialna. Wpis z 1957 r.
24
Królowa Polski nawiedza swój kraj. Przebieg nawiedzenia obrazu MB Częstochowskiej w parafiach. Relacja z dnia 11.08.1963 r. w Chocianowie s. 290.
25
AP Kamienna Góra. Księga ogłoszeń z 1963 r. Wpis z 24 lutego 1963 r.
26
Tematyka głoszonych kazań podczas tzw. nowenny miała dotyczyć zagadnień: 1) nawiedzenie i przygotowanie się do nawiedzenia; 2) w obrazie swoim przyjdzie do nas Matka Łaski Bożej; 3)
w obrazie swoim przyjdzie do nas Królowa; 4) w obrazie swoim przyjdzie do nas Królowa rodzin naszych; 5) w obrazie swoim przyjdzie do nas Nauczycielka Bożej Miłości; 6) Matka Boża pragnie odnowy życia i zerwania z grzechem; 7) Matka Boża pragnie odnowy życia; 8) pomóżmy Matce Bożej;
9) uporządkowanie życia. Zob. AP Leszczyniec. Instrukcja w sprawie nawiedzenia kopii obrazu s. 8-9.
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np. ks. B. Dzierbunowicz z Działoszyna czy ks. F. Rozwód z Siedlęcina27. Dodatkowo np. w 1964 r. na Jasną Górę wyruszały parafialne pielgrzymki, których reprezentacja zawoziła różaniec jako symbol modlitwy przyzywający wstawiennictwa
Królowej Polski. Taką pielgrzymkę gwoli egzemplifikacji wskazują źródła z Bolesławca czy Witkowa Śląskiego28. Warto też wspomnieć, że zgłębianiu kultu maryjnego służyła nauka nowych pieśni, modlitw, wierszy czy redagowanie różnorakich
przyrzeczeń składanych Pani Jasnogórskiej. Przykładowo w Wołowie fragment
ułożonego hołdu na cześć Maryi był następującej treści:
[…] chcemy ci się poskarżyć, że odwieczny wróg Boga wyrywa naszym dzieciom cnotę wary, a nic w zamian nie daje, oprócz niepokoju serca, rozbitych
małżeństw i pijaństwa29.

Szczególny nacisk przytoczona już instrukcja położyła na tzw. drugą część
przygotowania do nawiedzenia, które określiła jako bezpośrednie czy też bliższe,
rozpoczynające się na miesiąc przed uroczystościami. Na tę część przygotowania
wiernych do spotkania z Maryją składało się m.in. odczytanie podczas nabożeństw
na dwa tygodnie przed nawiedzeniem specjalnie opracowanego przez abp. B. Kominka listu pasterskiego, głoszenie okolicznościowych kazań o tematyce maryjnej
czy przeprowadzanie nabożeństw. Gwoli ilustracji ks. F. Sudoł z Oleśnicy wprowadził specjalne nabożeństwa połączone ze spowiedzią młodzieży i starszych, podczas których modlono się szczególnie za alkoholików i rozwiedzione małżeństwa.
Wspomniany duszpasterz – zdaniem władz cywilnych – dążył wszelkimi sposobami do pozyskania młodzieży ze szkół średnich, by utworzyć chór i zorganizować recytacje podczas peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej30. Na szczególną
uwagę zasługują przeprowadzone w tym duchu misje czy też rekolekcje parafialne,
w czym zdecydowany prym wiedli ojcowie redemptorystci.
Warta nadmienienia jest specyfika topograficzna omawianych terenów –
przesiedlona ludność z różnych stron Polski, ale i też z zagranicy, której pogłębiona
pobożność poprzez głoszone nauki i samo spotkanie z Maryją stała się przyczynkiem wspólnototwórczym ludzi zamieszkujących tę część Polski. Oczywisty wydaje się być wniosek, że niniejsze działania duszpasterskie przyniosły skutki duchowe, przejawiające się m.in. w systematycznym uczestnictwie w nabożeństwach

27
Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu [dalej: IPN Wr.]. Pismo KPMO w Jeleniej Górze
z dnia 24.06.1964 r. do naczelnika Wydziału IV SB KWMO we Wrocławiu dotyczące łamania praworządności przez kler jeleniogórski sygn. 032/536/2.
28
AP Witków Śląski. Księga ogłoszeń z 1964 r. Wpis z 25 kwietnia 1964 r.
29
IPN Wr. Telefonogram zastępcy komendanta PSB w Wołowie do zastępcy komendanta WSB
we Wrocławiu z dnia 20.09.1963 r. sygn. 032/536/1 s. 395.
30
IPN Wr. Meldunek KPMO w Oleśnicy do KPMO ds. Bezpieczeństwa we Wrocławiu sygn.
032/536/1 s. 496.
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i przystępowaniu do sakramentów świętych, zgodzie rodzinnej i sąsiedzkiej,
usankcjonowaniu związków niesakramentalnych.
Jednocześnie należy pamiętać, że przygotowanie wiernych nie tylko dotyczyło sfery duchowej, bowiem dzięki rozbudzonej pobożności maryjnej poprzez
Wielką Nowennę uczyniono wiele w sferze materialnej – wszelkie prace związane
z restauracją świątyń, kaplic, kapliczek, figur i krzyży przydrożnych czy też ufundowanie nowych – jako wota w podzięce za spotkanie z Maryją.
Warto też wspomnieć o pamiątkach nawiedzenia, które specjalnie opracowano na tę akcję liturgiczno-pastoralną, a które pozostawały w rodzinach. Były
to przede wszystkim drukowane obrazki oprawiane w ramki, co prawda nieposiadające większej wartości artystycznej, jednakże z pewnością mające wpływ na
podtrzymanie i utrwalenie kultu oddawanego Pani Jasnogórskiej31.
Podejmując zagadnienie dotyczące sfery materialnej, nie sposób nie wspomnieć także o wszelkich poczynionych dekoracjach, zarówno świątyń, ołtarzy, jak
też trasy przejazdu obrazu oraz samych domów. Duszpasterze starali się zaangażować w tej materii jak największą rzeszę ludzi. Jak podawał pracownik urzędu
administracji państwowej w powiecie Góra:
[…] księża poszczególnych parafii czynią przygotowania do przyjęcia obrazu
ucząc dzieci i młodzież śpiewu i wierszy, odnawiają wszędzie, gdzie to możliwe
kościoły, przygotowują bramy powitalne, organizują poczty motocyklowe oraz
mężczyzn do niesienia obrazu. Drzewo na budowę bram powitalnych najczęściej wierni kradną z lasu. Niektórzy księża, jak np. Tkocz z parafii Żabin zorganizował do przygotowania uroczystości w 50% członków PZPR. Ks. Konarski, u którego w przygotowaniu biorą udział członkowie Komitetu Grodzkiego
PZPR – Frankowski i Garbaczewski, a ich żony plotą wieńce, dekorują bramy
powitalne. Natomiast ks. Matwiejczyk z parafii Siciny nie angażuje członków
PZPR, lecz zatrudnia ich żony w przygotowaniach. Nie może on zaangażować
mężczyzn do niesienia obrazu, gdyż parafianie tłumaczą się, że nie posiadają
odpowiedniego ubioru32.

Relacja z Kwietnik, obrazująca dekorację, była następującej treści:
[…] wierni przez kilka godzin oczekiwali obrazu. Zdobili nie tylko domy, ale
parkany i drzewka, ustawiali ołtarzyki przy szosie. Szosa na 2 km przed Kwietnikami ozdobiona była chorągiewkami maryjnymi i narodowymi. Przez całą
wieś z obu stron szosy na sznurkach rozwieszone były różnorakie wstążki33.

IPN Wr. Meldunki z 1963 r. Meldunek zastępcy naczelnika Wydziału IV KWMO we Wrocławiu L. Strusia do Dyrektora Departamentu IV MSW w Warszawie z dnia 10.10.1963 r. Sygn.
032/536/1 s. 253.
32
IPN Wr. Meldunki z 1963 r. Meldunek Z. Sikory do Dyrektora Departamentu IV MSW
w Warszawie z dnia 13.09.1963 r. Sygn. 032/536/1 s. 218.
33
Królowa Polski nawiedza swój kraj s. 289.
31
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Podobne spostrzeżenia miał kronikarz z Chełmska Śląskiego:
[…] cały kościół bogato ustrojony – w pleceniu wieńców wzięła udział cała parafia. Droga od początku parafii do kościoła pięknie przybrana chorągiewkami
tak, że księża goście podziwiali gorliwość i pracowitość parafian34.

Rozpoczęcie pielgrzymki Królowej Polski w Jej jasnogórskiej podobiźnie na
terenie archidiecezji wrocławskiej nastapiło 10 lutego 1963 r., kiedy obraz przywieziono do Żagania. Zakończyły ją uroczystości 25 października 1964 r. w kościele
pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu. Zasadniczo, zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w instrukcji, ikona przybywała do poszczególnych parafii
na dobę. Nawiedzenie parafialne rozpoczynało się w godzinach popołudniowych,
czyli około 17.00-18.00 – w zależności od pory roku, a kończyło się następnego
dnia nabożeństwem rozpoczynanym zazwyczaj o godz. 15.00.
Przybliżona uroczystość nawiedzeniowa wygenerowała wśród wiernych archidiecezji potrzebę ponownego spotkania z Maryją. Dlatego też duszpasterze,
realizując wskazania władz kościelnych, przeprowadzali w swoich parafiach tzw.
małe czy też rodzinne peregrynacje. Polegały one głównie na przenoszeniu z rodziny do rodziny pamiątkowego obrazu z wizerunkiem Pani Jasnogórskiej, który
pozostawał u danej rodziny przez 24 godziny. Podczas tego wyjątkowego spotkania rodziny i jej bliskich z Maryją, którą gościli w swoim domu, śpiewano pieśni,
odmawiano różaniec, czytano pobożne książki35, wykorzystując specjalnie przygotowany na tę okazję modlitewnik zawierający odpowiednie modlitwy, słowo kard.
S. Wyszyńskiego oraz przykładowe rozważania do wybranych czytań biblijnych36.
Następnego dnia w godzinach popołudniowych uroczyście przekazywano ikonę
następnym czcicielom Matki Najświętszej.
Reasumując, tak przeprowadzona uroczystość nawiedzeniowa nie tylko przyczyniła się do przybliżenia wiernych ku Panu Bogu, wydając tzw. owoce duchowe,
wpłynęła także na większe zaangażowanie ludzi, przejawiające się troską o pogłębienie kultu maryjnego, tak bliskiego Polakom, które wyraziło się również poprzez
dzieła upamiętniające tę historyczną wizytę.
3. SKUTKI NAWIEDZENIA
Niemal bez żadnych wątpliwości można stwierdzić, że pogłębienie kultu maryjnego w okresie przedmilenijnym, które zasadniczo wygenerowało się na skutek Wielkiej Nowenny, niezaprzeczalnie znalazło odzwierciedlenie w życiu codziennym
AP Chełmsko Śląskie. Kronika parafialna. Wpis z 1963 r.
Archiwum Kurii Diecezji Legnickiej [dalej: AKDL]. AP Miłoradzice. Protokół z wizytacji
dziekańskiej ks. W. Deca z dnia 28.12.1966 r.
36
Zob. AP pw. św. Trójcy w Legnicy. Nawiedzenie rodzin parafii św. Trójcy w Legnicy przez
kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej przed jubileuszem 600-lecia (modlitewnik).
34
35
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Polaków. Na postawienie takiej hipotezy pozwalają relacje osób świeckich i duchownych tamtego okresu, a także zachowane źródła, zarówno proweniencji
kościelnej, jak i państwowej. Ta przemiana, dotykającą życia codziennego ludzi –
zarówno tzw. sfery wewnętrznej, duchowej przejawiająca się choćby w aspekcie
aksjologicznym, socjologicznym, religijno-sakramentalnym, wywarła także niemały wpływ na dziedzinę tzw. materialną.
Dlatego dokonując inicjacji problematyki, można stwierdzić, że w okresie
przedmilenijnym wśród wiernych ziemi dolnośląskiej w pierwszym rzędzie nastąpiło wzmożenie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za wszelkie zabudowania sakralne, otrzymane po zakończeniu II wojny światowej, które wymagały
szczególnej troski. Niemałą trudność topograficzną stanowił w tym zakresie fakt
niemalże powszechnego istnienia dwóch świątyń w miejscowościach, należących
do wiernych wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz rzymskokatolickiego.
Przechodząc do meritum zagadnienia, należy podkreślić, że troska o sferę
materialną przejawiała się przede wszystkim w wykonaniu wszelkich prac remontowo-budowlanych, restauracyjnych, wyposażeniu świątyń, jak też w renowacji
krzyży czy kapliczek przydrożnych, a nawet wzniesieniu nowych ku czci Matki
Bożej Częstochowskiej. Zaznaczyć trzeba, że jak ze względu na specyfikę trudno
jest określić zakres odnowy duchowej wiernych przed millenium, tak stosunkowo
łatwo można zauważyć, jak
[…] wzrosła niebywale ofiarność na cele kościoła – parafianie zaopatrzyli kościół w szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, dokonali remontów, malowania37.

Trafnie wszelkie poczynione prace, będące niejako wotami składanymi Królowej Polski, ujął urzędnik administracji państwowej słowami:
[…] zostały zrobione prace w myśl usługi Bożej, której nie wykonałoby się nawet przy stosowaniu kar administracyjnych. Na wsi 99% szeregowych członków brało udział w uroczystościach nawiedzenia, w mieście ok. 88% członków
– cyfry te mówią same za siebie38.

Dokonując najbardziej ogólnej egzemplifikacji zewnętrznych sposobów wyrażania przywiązania czcicieli Czarnej Madonny do Niej, postawy oddania, kultu,
a zarazem chwalenia Pana Boga przez Jej wstawiennictwo, można te zewnętrzne
przejawy, przybierające formę materialną, podzielić na dwie części:
– prace remontowo-budowlane,
– zakup związany z uposażeniem świątyń.
Wśród tych pierwszych należy przede wszystkim wymienić: remonty kościołów parafialnych, filialnych oraz kaplic czy też wzniesienie nowych budowli
Królowa Polski nawiedza swój kraj s. 279.
Archiwum Państwowe we Wrocławiu [dalej: APWr]. KP PZPR w Kamiennej Górze. Protokół
z posiedzenia egzekutywy KP PZPR w Kamiennej Górze dnia 10.08.1963 r. sygn. 86/IV/35 s. 182-183.
37
38
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sakralnych, odmalowanie świątyń na zewnątrz czy wewnątrz, przekładanie dachów, remonty wież kościelnych, odrestaurowanie, a nawet ufundowanie nowych
figur, kapliczek czy krzyży przydrożnych, ale także przeprowadzenie remontów
plebanii czy salek katechetycznych.
Do drugiej zaś grupy można zaliczyć zakup czy też przeprowadzenie renowacji paramentów liturgicznych, czyli kielichów, monstrancji, lichtarzy, szat liturgicznych, a nawet sprowadzenie relikwii świętych. Ponadto wyposażano świątynie
w nowe radiofonizacje, dzwony, konfesjonały, ołtarze, witraże, ławki, feretrony,
chorągwie, stacje drogi krzyżowej, figury czy tabernakula. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo powszechne zaopatrzenie świątyń w pamiątkowe obrazy
Matki Bożej Częstochowskiej czy też tryptyki.
Gwoli bardziej szczegółowego zaprezentowania przejawów okazywania czci
oddawanej Matce Najświętszej, odzwierciedlonych w wymiarze materialnym, dokonano zestawienia danych na przykładzie niektórych parafii archidiecezji wrocławskiej, ujętych w poniższej tabeli, którą w części zaczerpnięto z rozprawy doktorskiej autora.
Tabela 1. Skutki materialne nawiedzenia i przykłady przejawów kultu Matki Bożej Częstochowskiej
na przykładzie wybranych parafii archidiecezji wrocławskiej
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Źródło: Archiwum Kurii Archidiecezji Wrocławskiej. Sprawozdania z XX-lecia Kościoła katolickiego na
Śląsku 1945-1965.

Nie sposób nie podkreślić, że kult maryjny w archidiecezji wrocławskiej stopniowo rozwijał się już od 1945 r. Ze względu na specyfikę topograficzną wiele
przejmowanych świątyń protestanckich, dostosowanych do potrzeb kultu katolickiego, otrzymało tytuły poświęcone Matce Bożej. Dokonywało się to zarówno
w okresie bezpośrednio powojennym, przedmilenijnym, jak i po millenium, jako
forma – wota wdzięczności Maryi za opiekę nad narodem polskim, za łaskę nawiedzenia, a zarazem prośba o dalsze orędownictwo u Boga Ojca. Zdarzało się także,
że wznoszono nowe świątynie dedykowane Czarnej Madonnie. Takowe kościoły
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powstały m.in. we Wrocławiu-Zalesiu, Bożejowicach, Gromadce, Gościszowie,
Kurczowie, Pępicach, Rybnej, Prędocinie, Barucicach, Łagiewnikach, Olesznej,
Górze Śląskiej, Goleniowie, Jaczkowie, Przyborowie, Zimnej Brzeźnicy, Mikołajowicach, Lubinie Legnickim, Henrykowie, Sułowie, Krasowicach, Grochowicach,
Grabownie Wielkim, Bojanicach, Wielkiej Lipie, Jabłonowie, Bryłowie, Lutomierzu, Modlikowicach, Zasiekach, Mirostowicach Górnych, Lubomyślu. Warto też
nadmienić o prywatnych kaplicach powstałych w domach, którym nadano wezwanie Matki Bożej Częstochowskiej. Przykładowo taką kaplicę utworzono w klasztorze sióstr Elżbietanek we Wrocławiu. Godne zauważenia są także świątynie
dedykowane Królowej Polski, pośród których można wymienić kościoły w Przerzeczynie Zdroju, Golance Dolnej, Lasowicach, Pieszkowie, Kaszycach Wielkich,
Poniatowicach, Głuszycy, Nowej Roli39. Powstały niezliczone kapliczki przydrożne, np. w Warcie Bolesławieckiej, Parzycach, Dąbrowicy czy Wądrożu Wielkim.

Fot. 1. Kapliczka przydrożna w Warcie Bolesławieckiej

39
Zob. W. Urban. Przejawy czci Matki Boskiej w archidiecezji wrocławskiej w latach 19451972. Wrocław 1976.
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Fot. 2. Kapliczka przydrożna w Parzycach

Fot. 3. Kapliczka przydrożna w Wądrożu Wielkim
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Fot. 4. Kaplica poświęcona Matce Bożej Częstochowskiej wzniesiona na wzgórzu w Dąbrowicy

Fot. 5. Kaplica poświęcona Matce Bożej Częstochowskiej jako wotum w Dąbrowicy
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Fot. 6. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Rokitkach powstały w 1963 r.

Fot. 7. Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. T. Rybaka w kościele w Rokitkach
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Fot. 8. Kaplica poświęcona Matce Bożej Częstochowskiej w Mysłakowicach

Fot. 9. Fragment ściany głównej prezbiterium w kaplicy w Mysłakowicach
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Nowa rzeczywistość dotycząca m.in. Polski, która zaistniała po zakończeniu
II wojny światowej, a przejawiła się choćby w nowych strukturach administracji
państwowej, stwarzała niełatwe wyzwania dla Polaków. Niezaprzeczalnie wpisującym się w tę problematykę, specyficznym terenem były tzw. Ziemie Odzyskane,
gdzie dominowało wyznanie ewangelicko-augsburskie, w którym kult maryjny
nie był pielęgnowany. Sytuacja diametralnie zmieniła się wraz z zamieszkaniem
wspomnianych terenów przez przesiedleńców – w większości katolików. Przybyli
osadnicy wraz ze swoimi duszpasterzami niejako przeszczepili kult maryjny, pogłębiając zarazem tę, zawsze im bliską, szczególną pobożność. Można zaryzykować
tezę, że przybyli tu Polacy rozpoczynali nowe życie wraz z Maryją, która była i jest
niezrównanym wzorem, uczy, co znaczy wierzyć, służyć, przebaczać, jak się modlić i ufać. Jak się okazało, zarówno w przeszłości, jak i dziś Kościół i Królowa Polski
jednoczą nasz naród, na co dowody można odnaleźć w niniejszym opracowaniu,
a tę jedność wiernych i cześć dla Matki Najświętszej wyrażały nie tylko podjęte
zobowiązania moralne, nawrócenia, spowiedzi, pogłębione życie sakramentalne,
ale także dzieła materialne, które powstały na cześć Matki Bożej Częstochowskiej.
Co prawda, po dokonaniu analizy widać, że część z inicjatyw podjętych głównie w okresie przedmilenijnym na ziemi dolnośląskiej straciło pierwotne znacznie
i pierwotną systematyczność (np. nabożeństwa). Przykładowo w kapliczce przydrożnej ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, postawionej w 1963 r. w Wądrożu
Wielkim, w 2011 r. zamiast kopii ikony jasnogórskiej umieszczono Pietę, również
w kościele pw. św. Marcina w Jaworze kaplicę boczną, w 1963 r. ofiarowaną Królowej Polski, przerobiono po 2010 r. Jednak na podstawie odbywanych pielgrzymek
czy wezwań nadawanych nowo powstającym świątyniom można konstatować, że
kult Czarnej Madonny trwa nadal wśród wiernych Dolnego Śląska.

SYMPTOMS OF THE MOTHER OF GOD CULT DURING THE GREAT NOVENA
(1957-1966) AMONGST BELIEVERS OF WROCŁAW ARCHDIOCESE
BASED UPON SELECTED PARISHES
Summary
Keeping tract history of the Church, one can be noticed that people of Poland was always
characterized by exceptional piety and cult of the Blessed Mother. One of proof of this
thesis was a period of millennium of baptism when aiming at preparation of people card.
Stefan Wyszyński carried out so called Great Novena, within the frames of it, he organized
peregrination of copy of the Mother of God. This innovative at that time «pastoral action»
indisputably contributed to deepening of this cult. In this paper, therefore, was presented an
outline of history of Mary cult, preparation and visitation of Black Madonna of Częstochowa. In Wrocław archdiocese, but fundamental accent was placed on the effects of visitation,
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including the external fruits or material ones, which can be observed after meeting of the
believers with Mary. All and all these effects can be divided into two parts: construction
repair works and purchase connected with equipment of temples.
Tłum. Jarosław Sempryk
Słowa kluczowe: Matka Boża Częstochowska, peregrynacja, Wielka Nowenna, pobożność maryjna, kult maryjny w archidiecezji wrocławskiej, mariologia.
Key words: Black Madonna of Częstochowa, peregrination, Great Novena, piety of Mary,
cult of Mary in Wrocław archdiocese, mariology.

