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Jubileusz 50-lecia koronacji  cudownego obrazu
Matki Bożej Krasnobrodzkiej

W tym roku mija 50 lat od uro-
czystości koronacji koronami 

papieskimi cudownego obrazka Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej wraz z jego kopią. 
Uroczystość ta odbyła się w dniu 4 lipca 
1965 roku w Krasnobrodzie. Koronacji 
dokonał biskup lubelski Piotr Kałwa. 

Główne uroczystości upamiętniające 
to wydarzenie zaplanowano podczas co-
rocznego odpustu Matki Bożej Jagodnej, 
w dniach 1-2 lipca 2015 r. w sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie.

Ich program przedstawia się nastepu-
jąco: 
1 lipca, godz. 18.00 - Msza święta; 
19.00 - Droga krzyżowa na Krasnobrodz-
kiej Kalwarii;
21.00 Apel Jasnogórski, a po nim trady-
cyjna nocna procesja prowadząca z sank-
tuarium do Kaplicy Objawień, której 
przewodniczy  ks. bp Jan Wątroba z Rze-
szowa. Zwieńczenie procesji to pasterka 
maryjna przy Kaplicy Objawień. 
W drugim dniu, tj. 2 lipca:
6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczę-
ciu NMP oraz Msze święte odprawione 
w porządku świątecznym. Uroczystej 

sumie odpustowej przewodniczył będzie 
nuncjusz apostolski w Polsce abp Cele-
stino Migliore. Uroczysta suma transmi-
towana będzie na cały świat przez Tele-
wizję Trwam, Radio Maryja i Katolickie 
Radio Zamość.

Do udziału w tych uroczystościach 
zaproszeni zostali: abp Wacław Depo, 
biskupi sąsiednich diecezji, kapłani, 
uczestnicy wydarzeń sprzed 50 lat oraz 
wierni.

Główne uroczystości jubileuszowe 
są zwieńczeniem wielu działań i przygo-
towań, które realizowane były w ciągu 
roku poprzedzającego jubileusz. Były to 
przygotowania duchowe, m.in. peregry-
nacja kopii cudownego obrazu Matki Bo-
żej Krasnobrodzkiej po domach rodzin 
naszej parafi i, czy też misje parafi alne 
prowadzone przez ks. Dominika Chmie-
lewskiego – salezjanina, które przeżywa-
liśmy rok temu. Renowacje misji odbędą 
się w październiku br. Będziemy ponow-
nie gościli u nas ks. Dominika.

Podobnie jak 50 lat temu przed koro-
nacją, tak i przed jubileuszem koronacji, 
cudowny obrazek Matki Bożej Krasno-

brodzkiej z jego powiększoną kopią zo-
stał poddany konserwacji. Prace konser-
watorskie prowadzone były w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, a więc w 
miejscu, w którym w 1963 roku cudowny 
obrazek był konserwowany przez prof. 

Drogi Czytelniku!

Trzymasz w rekach specjalne, oko-
licznościowe wydanie „Gazety Krasno-
brodzkiej” przygotowane i wydane w 
związku z przypadającym w tym roku 
jubileuszem koronacji cudownego obra-
zu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. To 
bardzo ważne, dla Krasnobrodzkiego 
Sanktuarium Maryjnego, ale również i 
dla całej diecezji lubelskiej wydarzenie 
religijne odbyło w dniu 4 lipca 1965r.

Specjalne wydanie naszego pisma 
to forma włączenia się w obchody jubi-
leuszu, które trwają od początku 2015 
roku i są realizowane na wiele sposo-
bów i w różnych formach przez Parafi ę 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w Krasnobrodzie i Diecezję Zamojsko-
Lubaczowską. Punktem kulminacyjnym 
złotego jubileuszu koronacji są uroczy-
stości odpustowe Matki Bożej Jagodnej 
w dniach 1-2 lipca.

Poprzez informacje zawarte w „Ga-
zecie Krasnobrodzkiej” wydanej z okazji 
50-lecia koronacji Obrazu Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej chcemy przybliżyć na-
szym Czytelnikom wydarzenia sprzed  

pół wieku,  a osobom biorącym w nich 
udział przypomnieć te historyczne chwi-
le.

Oprócz tekstów i zdjęć sprzed 50 lat, 
takich jak: opis przygotowań i przebiegu 
tych uroczystości, wspomnień osób, któ-
re w nich uczestniczyły, bogatej doku-
mentacji fotografi cznej, gazeta zawiera 
również: historię Krasnobrodu i kultu 
maryjnego w Krasnobrodzie oraz wspo-
mnienie o obchodach jubileuszu 40-lecia 
koronacji. Są w niej również informacje  
o przygotowaniach i realizacji jubileuszu 
50-lecia koronacji, a także modlitwy,  
pieśni  i poezja  tematycznie związana z 
postacią Matki Boskiej Krasnobrodzkiej.

Specjalne wydanie naszego pisma, 
to nie tylko kronika wydarzeń historycz-
nych i działań realizowanych w ramach 
obchodzonego jubileuszu, ale też foto-
grafi czna prezentacja: sanktuarium Ma-
ryjnego w Krasnobrodzie i innych miejsc 
kultu religijnego oraz przebiegu ostatnio 
prowadzonych prac konserwatorskich 
obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej.

Pewna część artykułów zawartych 
w specjalnym numerze „Gazety Krasno-
brodzkiej” to wspomnienia osób bezpo-

średnio zaangażowanych w przgotowanie 
koronacji i jej uczestników. Publikując te 
materiały jako przedruk z archiwalnych 
materiałów źródłowych  zachowana zo-
stała oryginalna pisownia tekstów.

Wydanie to powstało dzięki współ-
pracy z wieloma osobami, które udo-
stępniły materiały archiwalne; podzieliły 
się swoimi wspomnieniami;  przekazały 
zdjęcia z koronacji; napisały teksty; udo-
stępniły swoje wiersze, piosenki i modli-
twy, służyły radą i wsparciem. W imieniu 
Redakcji „GK” dziękuję wszystkim za 
współpracę.

Szczególne słowa podziękowania 
kieruję do ks. prałata Eugeniusza Dedziu-
ka – kustosza Sanktuarium Maryjnego 
i proboszcza Parafi i Nawiedzenia NMP 
w Krasnobrodzie i ks. prałata Romana 
Marszalca, proboszcza krasnobrodzkiej 
parafi i w latach 1982-2010 za udostęp-
nienie materiałów archiwalnych. Dzięku-
ję również bardzo serdecznie za wielkie 
zaangażowanie i pomoc Państwu Zofi i i 
Pawłowi Murdzkom oraz Pani Monice 
Zawiślak i Panu Januszowi Osiowi.

Życzę miłej lektury.

Redaktor Naczelna Mariola Czapla

Od Redakcji
VII 2015
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Bronisława Bryknera i gdzie powstała 
powiększona jego kopia autorstwa prof. 
Tadeusza Korpala. Na czas nieobecności 
cudownego obrazka, w ołtarzu głównym 
znajdowała się kopia obrazu autorstwa 
Martyny Dziduch (z d. Gontarz) „poświę-
cona” poprzez dotknięcie z oryginałem.

Cały bieżący 2015 rok jest Rokiem 
Jubileuszowym, a więc czasem, w któ-
rym – w uzgodnieniu z Pasterzem Diece-
zji Zamojsko-Lubaczowskiej JE ks. bp. 
Marianem Rojkiem – zaplanowaliśmy 
wiele wydarzeń składających się na pro-
gram „Diecezjalnych obchodów jubile-
uszu”. 

Z inicjatywy Katolickiego Radia 
Zamość został wydany folder pt. „Die-
cezjalne Obchody Jubileuszowe w Kra-
snobrodzie w 2015 roku”, który zawiera 
modlitwę Pasterza Diecezji JE ks. bpa 
Mariana Rojka, modlitwę o dobre życie 
odmawianą w naszym sanktuarium, krót-
ką historię tego miejsca oraz kalendarz 
wydarzeń i uroczystości na cały jubile-
uszowy rok. Folder ten, dzięki aprobacie 
Pasterza Diecezji, został dostarczony do 
rodzin w całej Diecezji Zamojsko-Lu-
baczowskiej podczas wizyty duszpaster-
skiej.

Bardzo ważnym wydarzeniem była 
także konferencja naukowa poświęcona 
historii sanktuarium w Krasnobrodzie, 
która odbyła się w dniu 18 kwietnia 2015 
roku. W  czasie jej trwania, prelegenci 
reprezentujący różne środowiska nauko-
we wygłosili bardzo interesujące referaty 
związane z krasnobrodzkim sanktuarium 
i kultem maryjnym. Można też było po-
słuchać poezji o Matce Bożej Krasno-

brodzkiej w formie montażu słowno-mu-
zycznego, który przygotowała młodzież 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie. Zwieńczeniem 
konferencji, była modlitwa różańcowa 
oraz Msza święta pod przewodnictwem 
Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej JE ks. bpa Mariana Rojka.

Przez cały ten rok organizowane są 
też pielgrzymki różnych grup i środowisk 
naszej diecezji. Gościliśmy pielgrzymkę 
nauczycieli i katechetów, pielgrzymkę 
członków Rad Duszpastersko-Ekono-
micznych,  matek dzieci niepełnospraw-
nych, chorych, Kół Gospodyń Wiejskich 
i zespołów śpiewaczych, Legionu Maryi, 
kapłanów. Spodziewamy się jeszcze piel-
grzymki środowisk trzeźwościowych, 
strażaków i członków kółek różańco-
wych. Ta ostatnia będzie połączona z 
Kongresem Różańcowym na początku 
października. 

Bezpośrednim wprowadzeniem do 
jubileuszu była „Nowenna przed uro-
czystością pięćdziesięciolecia koronacji 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej” odprawio-
na w dniach 23 czerwca – 1 lipca 2015. 
Uczestniczyli w niej krasnobrodzcy pa-
rafi anie, ale także liczni wierni diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej, którzy dzięki 
transmisji w Katolickim Radiu Zamość 
mogli modlić się razem z obecnymi w 
sanktuarium i poznawać „Dziewięć kro-
ków na drodze do pełni szczęścia”. 

Przygotowaliśmy też kilka publikacji 
w związku z Jubileuszem. Najważniej-
szą jest reprint książki „Pustynia w Ray 
zamieniona...” o. Jacka Majewskiego 
dominikanina. Oryginał został wydany 

w 1753 r. i zawiera bezcenny opis po-
czątków kultu Matki Bożej i cuda, które 
się tu dokonywały przez około sto pierw-
szych lat. 

Drugą pozycją jest książka „Matka 
Boska Krasnobrodzka” pani Agnieszki 
Szykuły-Żygawskiej (historyka sztuki), 
o wizerunkach naszej Pani Roztocza. Za-
skakuje ich wielka liczba. 

Został także wydany specjalny numer 
miesięcznika „Nasza Arka” poświęcony 
w całości naszemu sanktuarium. Artyku-
ły o tej tematyce ukażą się także w ogól-
nopolskiej edycji tygodnika „Niedziela” i 
Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”. 

W wydanym już kalendarzu na rok 
2016 o sanktuariach maryjnych w Polsce 
lipcowa karta poświęcona jest naszemu 
świętemu miejscu. 

Przygotowaliśmy piękne lampiony 
ze świecami na nocną procesję różańco-
wą do Kaplicy na Wodzie.

Powstała też wspaniała inicjatywa 
powołania wolontariuszy, którzy będą 
posługiwali dla chwały Naszej Matki i 
dobra ludzi tu przybywających.

Zapraszam wszystkich, abyśmy w 
roku jubileuszu koronacji oddali cześć 
Matce Boskiej Krasnobrodzkiej. Do-
świadczyli Jej macierzystej miłości. Za-
wierzyli życie nasze i naszych bliskich. 
Zaprosili Ją do naszej codzienności.

ks. prałat Eugeniusz Derdziuk
Proboszcz Parafi i Nawiedzenia NMP 

w Krasnobrodzie

Krótka historia Krasnobrodu
Krasnobród to  miasto nad Wie-

przem, otoczone lasami, poło-
żone wśród kredowych wzgórz Roztocza 
Środkowego, które krajobrazowo przy-
pomina tereny Podkarpacia. 

Krasnobród jako miasto lokowany 
był w 1576 r. przez ówczesnego właści-
ciela Jędrzeja Firleja. Przywilej lokacyj-
ny otrzymał od króla Zygmunta Augusta. 
W pieczęci miasta widniała duża litera 
„K”. 

Na przestrzeni wieków dziedzicami 
Krasnobrodu rezydującymi w pałacu na 
Podzamku byli: Firleje, potem Leszczyń-
scy, Lipscy, następnie Zamoyscy, Tar-
nowscy, Mycewscy, Nostitz-Jackowscy i 
Fudakowscy do lipca 1944 roku.

Wraz z lokacją miasta powstała pa-
rafi a rzymskokatolicka z drewnianym 
kościołem.  W 1595 r.  został on za-
mieniony na zbór kalwiński. W blisko 
stuletnich „czasach innowierczych” w 

Krasnobrodzie kalwini założyli szkołę 
dystryktu bełzkiego, a po zniszczeniu 
Kocka w 1648 r. znalazła tu swoją siedzi-
bę również szkoła dystryktu lubelskiego. 
W mieście do 1647 r. odbyły się cztery 
synody, w związku z tym był to jeden z 
największych i najprężniejszych ośrod-
ków kalwinizmu w Małopolsce.

Powrót katolicyzmu jak i zanikanie 
kalwinizmu były procesami współistnie-
jącymi i następującymi stopniowo, jed-
nak z wyraźną cezurą roku 1673.

W 1640 r. miało miejsce szczególne 
zdarzenie, którego następstwa w sposób 
zasadniczy zmieniły losy miasta i tworzą 
je do dziś. W tymże roku Matka Boska 
objawiła się Jakubowi Ruszczykowi ze 
wsi Szarowola, który został za Jej przy-
czyną cudownie uzdrowiony. Aby zapo-
biec rozgłaszaniu tego cudu, Adam Lip-
ski (ówczesny właściciel Krasnobrodu), 
uwięził Jakuba Ruszczyka. Po interwen-

cji Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej, 
został on  uwolniony. Siedem lat potem 
taż wykupiła dobra krasnobrodzkie i ra-
zem z mieszczanami postawiła drewnia-
ny kościół w miejscu objawienia i biją-
cego ze zbocza źródełka. Dziś stoją tam 
dwie kapliczki zwane kaplicą Objawień 
na Wodzie. 

Zanim stanął kościół, Jakub Rusz-
czyk postawił w tym miejscu fi gurę, przy 
której się modlono i zostawiano wota. W 
1648 r., po jednym z najazdów Chmiel-
nickiego na Krasnobród fi gura została 
zniszczona. Wiosną następnego roku w 
tym samym miejscu znaleziono w bło-
cie w bardzo dobrym stanie niewielki 
obrazek Matki Boskiej adorującej Boże 
Dzieciątko. Umieszczono go w kościele 
i od tego czasu stał się celem pielgrzy-
mek. Ten moment dał początek silnemu 
kultowi maryjnemu, rozwijającemu się 
do czasów współczesnych.

Historia Krasnobrodu i kultu maryjnego VII 2015
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Następnym etapem formowania się 
parafi i było sprowadzenie przez Jana 
„Sobiepana”  Zamoyskiego oo. domini-
kanów z Janowa Ordynackiego (obec-
nie Lubelskiego). Stało się to w1664 r. 
Zakon ten był jednym z głównych prze-
ciwników reformacji.

Dominikanie byli popularni wśród 
szlachty i magnaterii, co zapewne miało 
wpływ na szybki rozwój sieci fundowa-
nych im klasztorów. 

Po Zamoyskich właścicielami mia-
sta stali się w 1671 r. 
Tarnowscy. Okazało się 
to równocześnie rychłym 
i defi nitywnym końcem 
kalwinizmu, gdyż w 
dwa lata później hrabia 
Jan Stanisław Amor Tar-
nowski przekazał zbór 
kalwiński  kościołowi 
katolickiemu. Następnie 
abp chełmski Jacek Świę-
cicki, w 1679 r., oddał go 
dominikanom. W 1673 
r.  drewniany kościół pa-
rafi alny został spalony 
przez Tatarów. Cudowny 
obraz  ocalał  po raz dru-
gi, (wyciągnięto go z po-
żogi w stanie nienaruszonym).

W 1680 r. w Krasnobrodzie przeby-
wała Maria Kazimiera Sobieska, primo 
voto Zamoyska. Przyjechała ciężko cho-
ra i została tutaj za przyczyną Matki Bo-

żej Krasnobrodzkiej uzdrowiona. Jako 
wotum wdzięczności wybudowała mu-
rowany kościół. Prace trwały dziewięć 
lat i zostały ukończone w 1699 r. 

Postacie królowej Marysieńki (pod 
takim imieniem jest najczęściej wspo-
minana) i Jana III Sobieskiego na stałe 
wrosły w historyczny i kulturowy pejzaż 
Krasnobrodu. Pamięć o nich jest żywa 
i z pietyzmem przechowywana wśród 
krasnobrodzkiej społeczności.

W okresie zaborów Krasnobród naj-

pierw znajdował się pod panowaniem 
austriackim, a  po upadku Księstwa War-
szawskiego - do którego należały tutej-
sze ziemie - wraz z całą Zamojszczyzną 

wszedł pod jurysdykcję rosyjską. 
W czasie Powstania Styczniowego, 

24 marca 1863 roku, oddział pułkowni-
ka Marcina „Lelewela” Borelowskiego 
stoczył krwawą bitwę z przeważającymi 
siłami wojsk carskich w dolinie, nieopo-
dal kaplicy św. Rocha. Wydarzenie to 
upamiętnia pomnik – grób (tzw. pomnik 
Orła)  na miejscowym cmentarzu.

W ramach represji carskich  za 
udział mieszkańców w Powstaniu 
Styczniowym Krasnobród stracił herb i 

prawa miejskie. W efek-
cie miasto stało się osadą, 
a siedzibę wójta przenie-
siono na Podklasztor. Stąd 
nazwa gminy Podklasztor. 
W1883 r. przywrócono 
nazwę Krasnobród.  

Na mocy ukazu car-
skiego z dn. 27 paździer-
nika 1864 r. nastąpiła też 
kasata klasztoru, ponieważ 
był on ostoją patriotyzmu i 
polskości. Skarbiec i wota 
konwentu krasnobrodz-
kiego zostały skonfi sko-
wane. W latach 1880-90, 
po kasacie klasztoru w 
Zamościu, mieszkały tutaj 

ss. dominikanki. Od tamtych czasów do 
dziś kustoszami sanktuarium są księża 
diecezjalni.

Okres popowstaniowy to wzmożona 
rusyfi kacja w szkołach i utrudnianie pra-

Krasnobród - widok z lotu ptaka - fot. Jerzy Cabaj

Kaplica Św. Rocha

VII 2015
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cy duszpasterskiej Kościołowi. Innym 
elementem rusyfi kacji była ekspansja 
religii prawosławnej. W 1870 r. władze 
carskie wybudowały murowaną cerkiew. 
Mimo to prawosławie nie znalazło tutaj 
podatnego gruntu dla swojego rozwoju. 
Swoją cerkiew posiadali też unici. W 
dwudziestoleciu międzywojennym dwie 
bożnice mieli wyznawcy religii mojże-
szowej.

W XIX wieku miejscowość posiada-
ła czworokątny rynek z dawnym magi-
stratem, aptekę, kasę pożyczkowo-skła-

dową, sklepiki i zakłady czeladnicze. 
Na Podzamku  znajdował się zespół 
dworski złożony  z pałacu i obszernego 
folwarku otoczonego parkiem.  Należał 
do niego również  staw z młynem wod-
nym. Na drugim krańcu miasteczka,  na 
Podklasztorze, usytuowany był zespół  
klasztorny wraz z aleją kasztanową wio-
dącą do Kaplicy Objawień na Wodzie.  

Głównym zajęciem mieszkańców 
było rolnictwo, jednakże z uwagi na 
słabe gleby wiele osób zajmowało się 
rzemiosłem. Rzemieślnicy: krawcy, 

szewcy, piekarze, tkacze, kramarze, 
bednarze, kołodzieje,  murarze, zduni i 
szynkarze oferowali swe usługi. Han-
dlem zajmowali się Żydzi, stanowiący 
wówczas znaczną część mieszkańców 
miasteczka. 

W 1880 roku, gdy  Krasnobród kupił 
Kazimierz Florian Fudakowski, nastąpił 
rozkwit  miejscowości. Rodzina Fuda-
kowskich zbudowała dwa tartaki. Przy 
jednym z nich została uruchomiona wy-
twórnia gontów i patyczków do zapałek. 
W majątku funkcjonowała fabryka kafl i 

i mebli giętkich. W 1894 r. powstała 
huta szkła. Przy nowoczesnym młynie 
na Wieprzu pracowała także mała elek-
trownia dostarczająca prąd zarówno 
folwarkowi, jak i mieszkańcom Krasno-
brodu.

W czasie I wojny światowej, 26 
czerwca 1915 roku, w okolicy została 
rozegrana bitwa pomiędzy wojskami 
austriackimi  a rosyjskimi, podczas któ-
rej spłonęła krasnobrodzka drewniana 
zabudowa łącznie z pałacem i budyn-
kami dworskimi podpalonymi przez 

cofające się wojska rosyjskie.  Odbudo-
wał je (wg projektu Stanisława Koszyc-
Witkiewicza) kolejny i ostatni właściciel 
„dóbr Krasnobród”  Kazimierz Bogdan 
Fudakowski, senator II RP.

Staraniem Kazimierza Fudakow-
skiego została  wybudowana  też szkoła 
powszechna - otwarcia jej w 1934 r.  do-
konał  prezydent Polski  Ignacy Mościc-
ki - oraz sanatorium na Belfoncie im. 
Michaliny Mościckiej. 

W czasie II wojny światowej Kra-
snobród  bardzo ucierpiał atakowany 

przez Niemców. We wrześniu 1939 r. 
rozegrały się dwie bitwy z Niemcami. 
Dnia 23 września 1939 roku, w okolicy 
Kaplicy Objawień na Wodzie, 25 Pułk 
Ułanów Wielkopolskich stoczył zwy-
cięską bitwę z kawalerią niemiecką. 
Tym samym opanował Krasnobród i 
umożliwił innym wojskom przemarsz w 
kierunku granicy z Rumunią i Węgrami. 
Historycy uznają, że była to ostatnia w 
Europie bitwa kawalerii. 

Podczas okupacji  Niemcy wymor-
dowali wielu mieszkańców, a większość 

wysiedlili, w tym wszystkich Ży-
dów. Przeciwko akcji wysiedleń-
czej najaktywniej występowały 
oddziały Armii Krajowej i Batalio-
nów Chłopskich.

Okres powojenny to czas od-
budowy ze zniszczeń domostw, 
szkoły, urzędu, banku. Powstaje 
przychodnia zdrowia, sanatorium 
dla dzieci (w pomieszczeniach 
dawnego pałacu i ofi cyny na Pod-
zamku), lecznica dla zwierząt i 
liczne sklepy. 

Od lat 70.  XX w. rozwija się 
baza turystyczno-wypoczynkowa. 
Po ponad stu latach, w 1989 r., na-
stąpiły przenosiny urzędu gminy z 
Podklasztoru do przedwojennego 
budynku dawnej szkoły w Krasno-
brodzie. W 1995 r.  miasto odzy-
skuje prawa  miejskie.

Przełom  XX i XXI wieku to Przedwojenne sanatorium dziecięce na Belfoncie

Krasnobrodzki pałac dawnie j i dzisiaj
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Pan Prezydent Mościcki w otoczeniu swojej delegacji, z Kazimierzem  Fudakowskim

Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka

Punkt widokowy

uznanie miasta za uzdrowisko ze względu na jego walory lecz-
nicze - wyjątkowy mikroklimat sprzyjający leczeniu górnych 
dróg oddechowych. Krasnobród ma nie tylko czystą wodę, bo-
rowinę i powietrze, przesycone olejkami eterycznymi wydzie-
lanymi przez otaczające go lasy iglaste, ale też ciszę oraz licz-
ne trasy wycieczkowe prowadzące przez urokliwe miejsca.

W aspekcie religijnym Krasnobród to przede wszystkim 
ponadregionalnym ośrodek kultu maryjnego. Miejsce obja-
wień  Matki Bożej i cudownych uzdrowień, a co za tym idzie 
cel niezliczonych pielgrzymek Jej czcicieli.

Paweł Murdzek 

Materiały źródłowe: 
Bodys B. i in. Krasnobród. Kraina pachnąca żywicą. Krótki 
przewodnik po Krasnobrodzie i okolicach, Zamość 2009.
Cabaj L. Krasnobród. Kraina pachnąca żywicą. Przewodnik 
turystyczny,   Zamość 2012.
Fudakowski K. Między endecją a sanacją. Wspomnienia zie-
mianina, Warszawa 2013.
Górak J. Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990.
Kałuża A. Zarys dziejów Krasnobrodu do 1918 r., Rzeszów 
1983, praca magisterska, WSP Katedra Historii, maszynopis.
Kawala T. Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie. Informa-
tor, Lublin 1984.
Kawałko D. R. i in. Krasnobród. Tradycja i współczesność, 
Krasnobród brw.
Kłoczowski J. Dominikanie w Polsce. W: Encyklopedia kato-
licka, Lublin1985, t.IV.
Korga J. Kazimierz Fudakowski - ziemianin i działacz politycz-
ny. Lublin 1999, praca doktorska, UMCS.
Nadłonek J. Dzieje parafi i Krasnobród w latach 1864 – 1970, 
Lublin 1986, praca magisterska, KUL Wydział Teologii, ma-
szynopis. 
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Sanktuarium Matki Bożej Krasno-
brodzkiej w Parafi i Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny jest duchową 
stolicą Lubelszczyzny i głównym sank-
tuarium powołanej w 1992 r. Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej.

W kościele parafi alnym od 1864 
roku, czyli od kasaty klasztoru domini-
kańskiego, posługują  księża  diecezjalni 
oraz  od roku 1948 siostry bezhabitowe 
Najświętszego Imienia Jezus. Kustoszem 
sanktuarium jest ks. dr Eugeniusz Der-
dziuk.

Zarówno położenie, jak i historia 
Krasnobrodu wpływały na kulturę ma-
terialną i duchową jego mieszkańców. 
Wynikiem tego są liczne wydarzenia i 
przedsięwzięcia religijne i kulturalne. 
Są wśród nich takie, których tradycja 
sięga kilku wieków. Należą do nich 
krasnobrodzkie odpusty związane ze 
świętami maryjnymi odbywające  się 
od wieku XVII. Okresu międzywojen-
nego sięga tradycja krasnobrodzkich 
dożynek. 

Po II wojnie dochodziły kolejne 
przedsięwzięcia związane m.in. z rocz-
nicami narodowymi. Każdego roku 
Mszą św. przed cudownym obrazem 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej rozpo-
czynają się uroczyste obchody Konsty-
tucji 3 Maja i Święta Niepodległości.  

Inicjatorem wielu ważnych reli-
gijnych, patriotycznych i kulturalnych 
przedsięwzięć był ks. Kazimierz Wójto-
wicz (proboszcz parafi i w latach 1969-
1982). W 1973 roku po zwycięskim 
sporze z komunistyczną władzą zosta-
ła wyświęcona kaplica dojazdowa w 
Łuszczaczu. Ponownie złocone ołtarze 
odzyskały  swój blask, a dzięki  nowym 
organom od 1976 r. odbywają się zaini-
cjowane przez ks. Wójtowicza i trwające 
do dziś  letnie koncerty organowe, pod-
czas których koncertują sławni organiści 
z Polski, z krajów zachodnich, Japonii, a 
nawet Australii.  Od roku 1977,  w okre-
sie bożonarodzeniowym,  różne grupy z 
całej parafi i adorują  Boże Dzieciątko. W 
latach 1980-81 w przyległym do cmenta-
rza kościelnego modrzewiowo-świerko-
wym lesie powstała  kalwaria, do której 
fi gury naturalnej wielkości, z drewna 
lipowego, wyrzeźbił ludowy artysta Lu-
cjan Boruta.  

Kontynuatorem tych dzieł (m.in. 
muzeum wsi krasnobrodzkiej i muzeum 
sakralnego otwartego w 2000 r.) oraz 
budowniczym kilku kaplic dojazdowych 
i nowego kościoła pw. Zesłania Ducha 

Świętego był kolejny proboszcz - ks. Ro-
man Marszalec (1982-2010). 

Obecny proboszcz  ks. dr Eugeniusz 
Derdziuk, kontynuując wcześniejsze ini-
cjatywy, wzbogacił praktyki religijne o 
posługę  egzorcystyczną, nabożeństwa 
fatimskie sprawowane przy Kaplicy 
Objawień  na Wodzie oraz  odbywające 
się w każdy trzeci czwartek miesiąca 
nabożeństwa o uzdrowienie. Zadbał o  
renowację cudownego obrazu i jego po-
większonej kopii. Przeprowadził izolację 
pionową i poziomą fundamentów ko-

ścioła. Sprowadził relikwie Jana Pawła II 
i zainicjował comiesięczne nabożeństwa 
ku jego czci.

Każdego roku w Krasnobrodzie od-
bywa się około dwudziestu cyklicznych 
wydarzeń  nawiązujących do kultywowa-
nej od wieków tradycji przeplatającej się 
ze współczesnścią.

Parafi a rzymskokatolicka istniała  
prawdopodobnie  od  drugiej połowy 
XVI w. 

W 1595 r. upadła na skutek przejścia 
ówczesnych właścicieli Krasnobrodu, 
Lipskich, na kalwinizm. I właśnie w cza-
sie silnej aktywności kalwinów, w borze 
pod Krsnobrodem objawiła się Matka 
Boża, co powoduje radykalną zmianę  
wyznaniową całej okolicy. Matka Boża 
chroni Krasnobród przed herezją. Uka-
zuje  się  w dzień Najświętszej Maryi 
Panny Śnieżnej, 5 sierpnia 1640 r. i  upo-
mina o wiarę świętą i cześć dla Jej Syna.  
Najświętsza Panienka poleca poddanemu 
Tomasza Zamoyskiego Kanclerza Wiel-
kiego Koronnego, pobożnemu wieśnia-
kowi, Jakubowi Ruszczykowi: „Postaw 

tu fi gurę, albowiem tu będzie się chwała 
Syna mego się odprawowała, a na znak 
tego wiedz o tym, że  jesteś od czarta 
uwolniony” (J. Majewski, 1753, s.30). 
Obdarzony łaską zdrowia Jakub (co zo-
stało komisyjnie uznane za cudowne) w 
dowód wdzięczności wystawia  fi gurę w 
miejscu objawienia, w lesie pod Krasno-
brodem. 

Ponieważ coraz więcej osób zostaje 
uzdrowionych za przyczyną Matki Bo-
żej, miejsce to staje się powszechnie od-
wiedzanym przez wiernych.” Niektórzy z 
nich widzieli na tym miejscu dziwne pro-
cesje aniołów i ich śpiew słyszeli” (L. 
Liwerski, 1946, s. 4-5). Przybywający 
po uzdrowienie pątnicy, zostawiali przy 
fi gurze na pobliskich drzewach wota i 
obrazki. Jeden z ojców dominikanów w 
podzięce za uzyskane zdrowie zawiesił 
kilka srebrnych tabliczek. Jesienią 1648 
r. wojska zbuntowanego przeciwko kró-
lowi polskiemu, Bohdana Chmielnic-
kiego w pochodzie na zamojską twier-
dzę zdewastowały miejsce objawienia. 
Zniszczeniu uległa fi gura, wycięto 
drzewa, zrabowano cenniejsze wota, a 
obrazki zostały stratowane końskimi ko-
pytami i wdeptane w ziemie. Przez kilka 
miesięcy  leżały w błocie na deszczu i 
śniegu. Wiosną 1949 r. (po uspokoje-
niu się działań wojennych) miejscowa 
ludność wśród zniszczonych obrazków 
znalazła jeden w bardzo dobrym stanie, 
przedstawiający Matkę Bożą adorującą 
Dziecię Jezus. Mieszczanie krasnobrodz-
cy uznali w tym szczególny znak z nieba 
i otoczyli obrazek wielką czcią.

W 1654 r. objawienia Najświętszej 
Maryi Panny zostały uznane za prawdzi-
we a obraz otrzymał aprobatę na kult pu-
bliczny, po orzeczeniu prac komisji ko-
ścielnej pod przewodnictwem sufragana 
Mikołaja de Komorowa Świrskiego. 

W 1674 r. Jan Zamoyski, starosta 
sandomierski,  powołał Komisję Teolo-
giczną Akademii Zamojskiej pod prze-
wodnictwem Bazylego Rudomicza i ks. 
Czesława Sulickiego, która potwierdziła 
poprzednie ustalenia. 

W 1699 r. konsekrator kościoła mu-
rowanego, sufragan lwowski bp Sta-
nisław Kotliński zaświadczył, że „cu-
downy obraz  Przechwalebnej Niebios 
Królowej jest rozsławiony niezliczony-
mi darami, cudami i nadzwyczajnymi 
łaskami” (A. Jabłoński, 1965 r. s.129,  
za J. Majewski). 

W 1647r. roku Krasnobród przecho-
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Cudowny obrazek Matki Bożej Krasnobrodzkiej 
w dziejach Krasnobrodu

Kościół parafi alny pw. NNMP i budynki klasztorne
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dzi na własność katolickiej rodziny Za-
moyskich (wykupiła go od Lipskich 
Katarzyna z Ostrowskich Zamoyska), to 
utwierdza wiarę katolicką na tej ziemi. Z 
jej fundacji oraz krasnobrodzkich miesz-
czan wybudowany zostaje w 1648 r. 
drewniany kościółek, w którym umiesz-
czono cudowny obrazek.

W 1671 r. Krasnobród nabywają 
Tarnowscy, parafi a rzymskokatolicka 
jest ponownie erygowana. Kult obrazka 
wzrasta, „Cała Ruś Czerwona licznie się 
odtąd gromadziła przed cudownym ob-
razem. Nawet Karpaty nie mogły prze-
szkodzić rzeszom pątników, którzy się 
do Krasnobrodu udawali” (L, Liwerski, 
1946, s. 6).

W czasie najazdu Tatarów (pod ko-
niec rządów Korybuta Wiśniowieckie-
go), w 1672 r.,  kościół w lesie spłonął.  
I znowu ze zgliszcz zostaje wyciągnięty 
cudowny obrazek w stanie nienaruszo-
nym. Powołana komisja teologiczna 
uczonych z Akademii Zamojskiej w roku 
1675 uznała to wydarzenie za niewytłu-
maczalne w sposób naturalny.

Przeciwko Tatarom wyrusza  Jan III 
Sobieski i ścigając ich, rozbija pod Naro-
lem. Znowu Matka Boża Krasnobrodzka 
ocala nie tylko polską ziemię, ale i polską 
katolicką wiarę.  

Jak podają kroniki parafi alne sława 
cudownego obrazka rosła. Księżna Kata-
rzyna z Ostrowskich  Zamoyska ozdobiła 
go klejnotami i sprowadziła do Zamo-
ścia. 

W 1680 r. do  Krasnobrodu przywie-
ziona zostaje ciężko chora Maria Kazi-
miera żona króla Polski Jana III Sobie-
skiego. „Gdy do ust nieprzytomnej od 
gorączki królowej przyłożono obrazek 
Matki Boskiej, zaraz jakby z głębokiego 
snu obudzona została i powoli zaczęła 
przychodzić do zdrowia” (L. Liwerski, 
1946, s. 6). Jako wotum wdzięczności za 
łaskę uzdrowienia buduje w latach 1690-
1698 kościół murowany, wraz z obiekta-
mi klasztornymi, jako wypełnienie ślubu 
za odzyskane, a już bezpowrotnie utraco-
ne zdrowie. Konsekracji kościoła doko-
nuje 12 lipca 1699 r. bp lwowski obrząd-
ku ormiańskiego Stanisław Kotliński. 

Kościół wybudowano w stylu baroko-
wym wg projektu Jana Michała Linka. W 
latach 1767-1769  Sebastian Szygańcow 
z Tomaszowa przebudowuje fasadę ko-
ścioła. W 1778 r. Jan Maucher do kościo-
ła dobudowuje kruchtę oraz ogrodzenie z 
bramami i kaplicą, a w latach 1774-1776  
buduje ołtarz główny, pod wezwaniem 
Błogosławionej Dziewicy Maryi.

W okresie wojen polsko-szwedzkich 
za Augusta II Mocnego obraz dla bezpie-
czeństwa był  kilkakrotnie przywożony 
z Krasnobrodu do Zamościa i przecho-

wywany w kościele ormiańskim. W 
1703 roku w czasie oblężenia zamojskiej 
twierdzy przez gen. szwedzkiego  Stem-
bocka, „obraz z procesją obnoszony był 
po wałach Zamościa i dodawał odwagi 
i wiary broniącej się załodze pod wodzą 
ordynata Józefa Tomasza Zamojskiego” 
(A. Jabłoński, 1965, s. 126,  za J. Ma-
jewski). Dokument króla Polski Augusta 
II podkreśla wpływ kultu maryjnego na 
wykorzenienie herezji kalwińskiej.

Cudami słynący obrazek przedsta-
wia Matkę Bożą adorującą spoczywają-
ce u jej stóp nowonarodzone Dzieciątko. 
Maryja z rękami złożonymi na piersiach 
idzie ku Dzieciątku z zamiarem przy-
klęknięcia. Dziecię Jezus wyciąga w Jej 
kierunku prawą rączkę w geście błogo-
sławieństwa. Widniejąca na obrazku 
gołębica symbolizuje Ducha Świętego. 
Scena ma miejsce w ogrodzie różanym, 
na tle krajobrazu z drzewami i kościo-
łem. Pod obrazkiem widnieje napis  „Pul-
chior Infans sole ut sol Virgo refulgens. 
Spectate in caelis in orbe Deum”  (Dzie-
cię piękniejsze od słońca, Dziewica jak 
słońce jaśniejąca. Oglądajcie na niebie i 
na ziemi Boga). Całość otacza ornament 
ze stylizowanych kwiatów róż i goździ-

ków. Obrazek jest odbitką litografi czną o 
wymiarach 9 x 14 cm, wykonaną na pa-
pierze mszalnym, w nieznanej drukarni, 
metodą metalorytniczą. Prawdopodobnie 
grafi kę tę wykonał zakonnik - artysta pod 
wrażeniem oglądanego olejnego obrazu 
Madonna w ogrodzie róż, bolońskiego 
malarza Francesco Raiboliniego (1450-
1517). 

Cudowny obrazek posiada te same 
elementy treściowe: Madonna i Dzie-
ciątko (ułożone w tej samej kompozycji 

i rysunku)  oraz   te  same  elementy  tła 
(ogród róż, drzewa i budynki w pejza-
żu).

Cudowny obrazek zasłaniany był 
znacznie większym obrazem przedsta-
wiającym Matkę Bożą w białej sukni 
patrzącą na Dzieciątko leżące u Jej stóp. 
Nad Matką i Synem czuwa Duch Święty. 
Obecnie obraz ten (po gruntowej reno-
wacji) wisi nad chrzcielnicą w prezbite-
rium.

Szczególny rozkwit kultu Matki Bo-
żej w Krasnobrodzie przypada na poł. 
XVIII w. Wówczas to w miejscu obja-
wień wzniesiono drewnianą kaplicę „Na 
wodzie”. W kaplicy tej pod wezwaniem 
Objawienia NMP znajduje się obraz 
Matki Bożej w białej sukni, czyli takiej  

Cudowny obrazek 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej.

„Madonna w ogrodzie róż” Raiboliniego
(Pinakoteka w Monachium)
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w jakiej się tutaj objawiła mieszkańcowi 
wsi Szarowola Jakubowi Ruszczykowi.
Sława Krasnobrodu szybko rosła  dzięki 
cudownej wodzie mającej moc uzdra-
wiania.  Obecnie największe źródła biją 
pod samą kaplicą, a woda wpada do rzeki 
Wieprz. Droga od  kaplicy do kościoła 
obsadzona jest drzewami, głównie kasz-
tanami. Wzdłuż niej (po jednej i drugiej 

stronie) usytuowane są drewniane ka-
pliczki świętych: Onufrego, Anny, Miko-
łaja i Antoniego. Przy Kaplicy Objawień 
na Wodzie w latach 1993-94 powstały 
dróżki różańcowe z płaskorzeźbami wy-
konanymi przez  miejscowego artystę 
Andrzeja Gontarza.

W czasach rozbiorów Polski, Krasno-
bród znalazł się pod zaborem rosyjskim. 
Polityka carska naturalnie nie sprzyja-
ła katolicyzmowi. Liczba pielgrzymek 
zmalała, gdyż car zakazał urządzania ich, 
a także organizowania procesji i jakie-
gokolwiek zbiorowego przemieszczania 
się. Kult świętego obrazka ożywił się po 

odzyskaniu niepodległości w 1918 r.
Podczas II wojny światowej Matka 

Boża w sposób szczególny wspierała 
swój gnębiony lud. W lipcu 1943 roku 
pocisk armatni przebił dach kościoła, 
a drugi jego mury i wpadł do świątyni 
pełnej wiernych. „Tumany kurzu zasy-
pały ludzi, pod nogami błyskał ogień. 
Nikt jednak nie poniósł uszczerbku ani 

na zdrowiu, ani na życiu. Okazała się 
wielkości i potęga Maryi” (L. Liwerski, 
1946, s. 7-8). Gdy Krasnobród został 
praktycznie spalony, a kościół zamienio-
ny przez Niemców na magazyn zbożowy, 
(cenniejsze wota zrabowano),  cudowny 
obraz znalazł schronienie we dworze na 
Podzamku. Został tam otoczony troskli-
wą opieką i modlitwą rodziny Fudakow-
skich i okolicznych mieszkańców. W ka-
plicy urządzonej w bibliotece dworskiej  
sprawowane były msze święte, odbywa-
ły się chrzty i śluby, stąd też Najlepsza 
Matka niosła swą pomoc i swoje pocie-
szenie.

Ks. Ludwik Liwerski wielokrotnie 
wspominał, że Matka Najświętsza poma-
gała mu przetrwać gehennę obozowego 
piekła. „Była z nami. I cóż by się stało, 
gdyby Jej zabrakło…
(…) Gdy staliśmy nieraz  godzinę na 
placu apelowym w ciszy poranka, cały 
obóz modlił się (…). Jawiła się przed 
nami niewiasta obleczona w słońce, 
wszystka piękna i bez skazy. Lilia wśród 
cierni, która kruszy łeb smokowi (…).” 
Ks. Marcin Bardel - krasnobrodzki wika-
riusz, stał się w obozie koncentracyjnym 
w Dachau, heroldem Matki Boskiej Kra-
snobrodzkiej, nieustannie o Niej opowia-
dał kolegom niedoli (L.Liwerski, 1965, s. 
150 -151).

Po ustaniu działań wojennych wierni 
pod przewodnictwem ks. proboszcza Lu-
dwika Liwerskiego podźwignęli kościół 
ze zniszczeń jakie pozostawiła wojna i 

dzięki intensywnej pracy mogli już jesie-
nią 1946 r. powitać  w swojej świątyni 
bpa lubelskiego ks. dr Stefana Wyszyń-
skiego, który oświadczył, że „Krasno-
bród jako miejsce cudownego obrazu 
Matki Bożej jest nie tylko miejscem pa-
storyzacji parafi alnej, ale ośrodkiem pa-
storyzacji okregowej” (L.Liwerski, 1965, 
s. 140).

W 1948 r. na 300-lecie znalezienia 
cudownego obrazka  Matki Boskiej Kra-
snobrodzkiej do sanktuarium przybył 
kardynał August Hlond Prymas Polski, 
biskupi lubelscy, 84 kapłanów, 57 piel-
grzymek i ponad 50 tysięcy wiernych. 
Ks. Prymas w księdze wizytacyjnej zo-
stawił  znamienną modlitwę: „Jako piel-
grzym do Matki Boskiej Krasnobrodz-
kiej polecam Jej wszechwładnej opiece 
wiarę narodu i szczęście Rzeczpospoli-
tej” (tamże, s.141).

W 1949 r. odbyły się w Krasnobro-
dzie Misje Różańcowe. W 1964 - Rejo-
nowe Dni Maryjne.

W południe dnia 4 lipca 1965 roku 
ks. bp dr Piotr Kałwa dokonał aktu koro-
nacji cudownego obrazu Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej.

Zdjęcie ks. L. Liwerskiego, jego obozowy 
numer, fragment pasiaka i drutów z Dachau

Dawny widok ołtarza głównego - cudowny obraz 
zasłonięty dużym obrazem Matki Bożej

Kaplica Objawień na Wodzie

Obraz z Kaplicy Objawień na Wodzie
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Odwieczne przeświadczenie, że Mat-
ka Boża jest Królową Nieba i Ziemi, ma 
swój wyraz w malowidle ściennym na 
środkowym łuku sklepia krasnobrodz-
kiej świątyni. W centralnej części fresku 
Matka Najświętsza klęczy w szkarłatnej 
królewskiej sukni w  błękitnym płaszczu 
na ramionach, a koronę nad Jej głową 

przytrzymuje Bóg Ojciec i Syn Boży 
(z krzyżem opartym na prawym ramie-
niu). Nad Nimi gołębica, symbol Du-
cha Świętego. Hołd koronowanej przez 
Boga Królowej oddają święci, biskupi, 
księża i zakonnice, ziemscy królowie 
oraz prosty lud.

Obecnie cudowny obraz Matki Bo-
skiej Krasnobrodzkiej w srebrnej ramce, 
którą wieńczą dwa małe aniołki trzyma-
jące złotą koronę, jest umieszczony w 
prawym górnym rogu jego powiększo-
nej kopii (wykonanej w 1964 roku przez 

prof. Tadeusza Korpala)  i niezmiennie 
przebywa we wnęce głównego ołtarza  
kościoła sanktuaryjnego p.w. NNMP.  
Otaczają go liczne wota.

Cudowny obraz przesłaniany jest 
obecnie srebrną zasłoną - płaskorzeźbą, 
na której wytłoczony został ten sam mo-
tyw Matki Boskiej adorującej leżące na 

ziemi Dzieciątko. U stóp Maryi i Dzie-
ciątka klęczy para królewska Jan III So-
bieski i jego żona Marysieńka.

Po obu stronach obrazu znajduje się 
napis: „Opuściłaś las i wodę, toś miej-
sce obrała, znak to jest, iż nas kochasz 
i dawniej kochała”, a po drugiej stronie: 
„Pośrodku lasu mieszkasz, tu rzeka łask 
płynie, nieznana niegdyś w lesie tu ob-
raz Twój słynie”. 

W ołtarzu głównym między ko-
lumnami usytuowane są postacie: św. 
Jacka, św. Dominika, św. Wincentego i 

św. Tomasza z Akwinu. Poza ołtarzem 
wielkim, wnętrze krasnobrodzkiego ko-
ścioła wypełniają złocone ołtarze bocz-
ne – Matki Bożej Częstochowskiej, św. 
Walentego, Chrystusa Ukrzyżowanego i 
św. Anny.

Cudowne uzdrowienia i łaski w 
liczbie 70, z pierwszego okresu, tj. z 

lat  1664-1750, opisał i udokumentował  
dominikanin ojciec Jacek Majewski w 
książce wydanej w 1753 r. - „Pustynia 
w Ray zamieniona”. W jednym z opisów 
czytamy: „Roku Pańskiego 1650 Łukasz 
Mieszczanina Tomaszowskiego dziecię 
czytamy: „Roku Pańskiego 1650 Łukasz 
Mieszczanina Tomaszowskiego dziecię 
konające tu ofi arowali, które teyże godzi-
ny zdrowe zostało. Tegoż roku Jemc Pan 
Kazimierz Sebastyanski pokojowy Jemci 
Pana Kalinowskiego Oboźnego Koronne-

Ołtarz główny Srebrna zasłona Ołtarz główny  z cudownym obrazkiem MBK 
na tle jego powiększonej kopii

Fresk ilustrujący koronację Matki Bożej
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go na gardło tak był zachorował, iż mu 
wszyscy nietuszyli, żeby miał przyiść 
do zdrowia, ale y ten serdecznie Matki 
Boskiej wzywając, y swoią w niej po-
kładając ufność z podziwieniem wszyst-
kich tak się tu ofi arował, teyże godziny 
zdrów został, co pod sumieniem y Jemc 
Pan Oboźny zeznał y ztwierdził”.  

Obecnie w parafi i prowadzona jest 
„Księga łask i cudów”, gdzie dokumen-
towane są relacje osób obdarzonych 
różnymi łaskami za wstawiennictwem 
Pani Krasnobrodzkiej. Jest tam między 
innymi następująca relacja: „W 1964 
roku, kiedy miałam 33 lata, stwierdzo-
no u mnie bakteryjne zapalenie osier-
dzia. Lekarze mówili, że nie ma szans 
na przeżycie. W tym czasie nieustannie 
modliłam się do Boga za pośrednictwem 
Pani Krasnobrodzkiej. Wbrew opinii le-
karzy powróciłam do zdrowia, chociaż 
w tym czasie miałam zapaść serca.

W rok po wyzdrowieniu, zaszłam 
w ciążę. Lekarz kazał mi ją usunąć ze 
względu na chore serce i nerki. W tej sy-
tuacji urodzenie zdrowego dziecka było 
mało prawdopodobne. Postanowiłam 
zawierzyć Matce Bożej Krasnobrodz-
kiej, odmawiając codziennie cały róża-
niec. Po 9 miesiącach urodziłam zdrową 
córkę, która dziś ma 33 lata i własną 
rodzinę. Jestem głęboko przekonana, że 
wszystko to zawdzięczam Bogu za przy-
czyną Matki Bożej Krasnobrodzkiej”.
24 marca 1999 r. - Władysława M. z 
Krasnobrodu.

Wielu innych  mieszkańców Kra-
snobrodu zostało również hojnie obda-
rzonych łaskami za wstawiennictwem 
Matki Bożej. Mówi o tym i ta opowieść: 
„Jesienią 1992 roku urodziłam pięknego, 
zdrowego syna. Ale nie zajęto się mną 
należycie i leżąc samotnie w ciemnym 
korytarzu czułam jak dosłownie stygnę 
na skutek upływu krwi. Resztkami sił 
błagałam: „Matko Boska Krasnobrodz-
ka ratuj” i  nieoczekiwanie przyszła po-
moc. Nadeszła młodziutka praktykantka 
ze szkoły medycznej i wezwała lekarza. 
Zostałam ocalona a mój syn napisał po-
tem, w jednej ze swych prac uczniow-
skich: „Westerplatte w moim życiu to 
wiara w Boga. (...). Myślę, że bez tego 
wszystkiego czym jest wiara, miałbym 
w duszy czarną dziurę, wielką pustkę, 
dlatego chciałbym jej bronić jak żoł-
nierz Westerplatte”. 

Główne uroczystości odpustowe 
przypadają na święto Matki Boskiej Ja-
godnej. W wigilię odpustu pielgrzymi 
gromadzą się na nabożeństwie drogi 
krzyżowej na Kalwarii Krasnobrodz-
kiej. Następnie, po apelu jasnogórskim, 
wyrusza nocna procesja różańcowa 

z cudownym obrazem Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej, aleją Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny do Kaplicy 
Objawień na Wodzie. Obraz niosą naj-
pierw księża, następnie przedstawiciele 
różnych stanów, mieszkańcy poszcze-
gólnych ulic i miejscowości należących 
do parafi i. Podczas procesji pielgrzymi 
śpiewają pieśni maryjne i odmawiają 
różaniec. Biorą w niej udział również 
strażacy OSP.  Procesji towarzyszy or-
kiestra dęta. Przy kaplicy objawień spra-
wowana jest pasterka maryjna. Duża 
grupa pielgrzymów pozostaje w sanktu-
arium na modlitewnym czuwaniu przed 
obrazem Matki Bożej Krasnobrodzkiej 
przez całą noc. Następnego dnia  cen-
tralnym wydarzeniem jest suma odpu-
stowa, sprawowana przy ołtarzu polo-
wym na placu kościelnym. Kończy ją 
procesja eucharystyczna, w której dzieci 
w strojach komunijnych sypią kwiatki, a 
wierni  w strojach ludowych i strażacy w 
mundurach noszą chorągwie i feretrony. 
Tradycją stało się, że od lat uroczysto-
ściom odpustowym przewodniczą bi-
skupi, zarówno diecezjalni, jak i goście 
z kraju i zagranicy.

Równie piękne są procesje  Bożego  
Ciała, w których biorą udział prawie 
wszyscy mieszkańcy  Krasnobrodu,  
pielgrzymi i turyści.

Za sprawą cudownego obrazka z wi-
zerunkiem Matki Bożej Krasnobród stał 
się dla wiernych  „małą Częstochową”.  
Tak jak niegdyś wierni, królowie (Jan III 
Sobieski, Maria Kazimiera, Stanisław 
Leszczyński, August II Mocny), bisku-
pi katoliccy wszystkich trzech obrząd-
ków (łacińskiego, grekokatolickiego i 
ormiańskiego), prymas Polski August 
Hlond, biskup lubelski Stefan Wyszyń-
ski (późniejszy Prymas), dostojnicy 
państwowi -  tak i dzisiaj przybywają 
tu  liczni pątnicy z różnych stron Polski 
i z zagranicy. Doznają wielu łask, szcze-
gólnie łaski uzdrowienia duszy i ciała,  
pokrzepienia i matczynego wsparcia. 

Aby pokłonić się krasnobrodzkiej 
Panience, do sanktuarium pielgrzymują 
kapłani diecezjalni, grupy ministrantów, 
dzieci w ramach „białego tygodnia”, 
gimnazjaliści i maturzyści, chorzy, stra-
żacy, różne grupy zorganizowane i piel-
grzymi indywidualni . Miejsce to od-
wiedza każdego roku około 200 tysięcy 
pątników. Z okazji 350-lecia objawień, 
23 maja 1993 roku, przyjechał do naszej 
Pani i Matki Prymas Polski Ks.Kardynał 
Józef Glemp. 

Opracowała 
Zofi a Kończewska-Murdzek
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Dług wdzięczności 
wobec Matki Boskiej Krasnobrodzkiej

I. Korzenie – tutaj słowo użyte w 
przenośni, w odniesieniu do człowieka 
ma także znaczenie dosłowne. W życiu 
niemalże każdego z nas stabilizacja od-
grywa zasadniczą rolę. Przywiązanie 
do miejsca cechuje także człowieka 
współczesnego, choć dziś może już nie 
każdego, a tylko większość ludzi, któ-
rzy poszukują dla siebie najdogodniej-
szego środowiska. Wielu sięga wszakże 
po jakąś genealogię. Niektórzy wracają 
do gniazda, z którego wyszli. Czemu to 
przypisać? Najprawdopodobniej tęsk-
nocie za pełnym samookreśleniem się. 
Kim jestem? Innymi słowy chodzi o 
tożsamość. Obecnie spychana jest ona 
na margines, zastępowana dobijaniem 
się do dostatku albo i więcej: do własne-
go miejsca na ziemi. Ale nie tego, gdzie 
stawiało się pierwsze kroki. A więc i nie 
swojego w pełnym tego słowa znacze-
niu. Niektórzy pozostają bowiem na sta-
łe przybyszami, obcymi. Dobrze, jeśli 
gdzieś mają swoją ojczyznę ‒ tę małą, 
ale jakże ważną, zapamiętaną, choć nie-
raz już mocno przysypaną czasem. 

Chcę mówić o pewnej codzienności 
związanej z miejscem także nacechowa-
nym stabilnością. Jest to stabilność wy-
znaczona przez miejsce święte. Dlatego 
to nawiązanie do losu człowieka, bo-
wiem także człowiek stanowi jak gdy-
by budulec tego miejsca. Zarówno on, 
jak i ono, ma swoją genealogię. Czło-
wiek jest w niej obecny poprzez swoich 
przodków, przez modlitwę, zawierzenie 
Opatrzności, tradycję. 

II. Łaskami słynący obraz Maryi w 
Krasnobrodzie na Roztoczu czczony jest 
od prawie czterech stuleci. Kult maryjny 
rozwija się tam obecnie o wiele bardziej 
niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego 
trzeba poznać jego korzenie w tym wy-
branym przez Boga miejscu. Powrót do 
dalszych i bliższych korzeni pozwala le-
piej zrozumieć nasze tu i teraz. 

Początki kultu maryjnego w Krasno-
brodzie sięgają połowy XVII w. Był to 
okres bardzo trudny dla całej Rzeczypo-
spolitej. W wielu bardzo światłych śro-
dowiskach ówczesnego społeczeństwa 
polskiego budził się uzasadniony lęk 
o przyszłość ojczyzny. Potężne dotąd 
państwo wskutek niesprawiedliwości, 
wyzysku słabszych, a także zdrady wy-
soko usytuowanych jednostek zaczyna-
ło powoli chylić się ku upadkowi. W 
drugiej połowie XVIII stulecia proces 
ten doprowadził do rozbiorów Polski, 

do ponadwiekowej niewoli w latach 
1795–1918.

Podobnie jak w wielu sanktuariach 
maryjnych na ziemiach polskich rów-
nież kult Matki Boskiej w Krasnobro-
dzie wiązał się ściśle z dziejami ojczy-
stymi. Wiek XVIII zasługuje na miano 
epoki koronacji obrazów Maryi. Moż-
na to odczytać jako szczególny znak 
Opatrzności, ostrzegający przed zagro-
żeniem. Stulecie to było okresem coraz 
większego upadku państwa, nieobyczaj-
ności warstw najwyższych, a wtedy to 
one tworzyły naród. Lud się nie liczył, 
choć to właśnie on najwierniej stał przy 
wierze i dobrym obyczaju; zapełniał ko-
ścioły, nie zarażony bezbożnymi prąda-
mi wyrastającymi ze skądinąd pożytecz-
nych idei Oświecenia. 

Dnia 5 sierpnia 1640 r., w święto 
Matki Bożej Śnieżnej, w lesie pod Kra-
snobrodem Jakubowi Ruszczykowi, 
choremu mieszkańcowi wsi Szarowola 
koło Tomaszowa Lubelskiego, objawiła 
się Maryja. Ruszczyk cudownie odzy-
skał upragnione zdrowie, a spełniając 
prośbę Matki Najświętszej, w miejscu 
objawienia wystawił Jej świętą fi gurę. 

Niezwykła wieść o uzdrowieniu za 
pośrednictwem Matki Bożej szybko 
obiegła całą okolicę. Pod Krasnobród 
ściągały coraz większe tłumy. Również 
przybywający tu wierni doznawali wie-
lorakich łask, czego świadectwem były 
liczne wota zawieszane na drzewach 
okalających fi gurę Maryi. Z czasem na 
tym miejscu postawiono kaplicę. Ponie-
waż biło spod niej źródełko, nazwano ją 
Kaplicą Objawień na Wodzie. 

Trudną kartę dziejów ziemi zamoj-
skiej i całej Rzeczypospolitej rozpoczął 
rok 1648. Wybuchło wtedy największe 
powstanie kozackie pod wodzą Bohda-
na Chmielnickiego, wymierzone prze-
ciwko Polsce. W zbrojnej wyprawie Ko-
zacy nie zdobyli Zamościa, splądrowali 
jednak wiele okolicznych miejscowości. 
Późną jesienią tego roku zdewastowali 
w Krasnobrodzie miejsce uświęcone 
szczególnym kultem Matki Bożej. Za-
grabili cenniejsze wota. Inne poniszczyli 
i porozrzucali. Wiosną następnego roku 
miejscowa ludność pozbierała je, wydo-
była z resztek śniegu i błota. Wśród nich 
znalazł się zupełnie dobrze zachowany 
mały obrazek, przedstawiający Matkę 
Bożą adorującą małego Jezusa, spoczy-
wającego na białej chuście rozłożonej 
na ziemi.

Znalezienie w takich okoliczno-
ściach nie zniszczonego świętego ob-
razka uznano za wydarzenie nadzwy-
czajne, za cud. Modlący się przed nim 
ludzie doznawali szczególnych łask. 
Odtąd rozpoczęły się niezwykłe dzieje 
jego kultu. W sprawę zaangażowały się 
także władze kościelne. Ćwierć wieku 
później, w 1674 r., autentyczność obja-
wienia się Matki Bożej została zbadana 
i potwierdzona przez biskupa sufragana 
chełmskiego Mikołaja Świrskiego oraz 
profesorów Akademii Zamojskiej. Kra-
snobród należał wówczas do diecezji 
chełmskiej.

Krasnobrodzki obrazek o wymiarach 
9 x 14 cm przedstawia Matkę Bożą ad-
orującą Dziecię Jezus. Jest to odbitka li-
tografi czna obrazu bolońskiego malarza 
Francesco Raiboliniego (1430–1518), 
wykonana przed 1640 r. Oryginał dzieła 
znajduje się w Starej Pinakotece w Mo-
nachium. Przedstawia Maryję z rękami 
skrzyżowanymi na piersiach, idącą ku 
Dzieciątku, które wyciąga prawą rączkę 
w geście błogosławieństwa. W prawym 
górnym rogu unosi się gołębica sym-
bolizująca Ducha Świętego. W głębi 
widoczny jest różany ogród, a na hory-
zoncie kościół. (Przed koronacją obrazu 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, która 
odbyła się 4 lipca 1965 r., prof. Tadeusz 
Korpal z Krakowa namalował jego ko-
pię. Cudowny mały obrazek umieszczo-
no w jej górnym prawym rogu. Obraz 
został umieszczony w głównym ołtarzu 
krasnobrodzkiego Sanktuarium).

Cudowny obrazek dzielił drama-
tyczne losy miejscowej ludności. W 
czasie potopu szwedzkiego w latach 
1655–1660, kiedy najeźdźcy plądrowali 
cały kraj, dla większego bezpieczeństwa 
obrazek przewieziono do twierdzy za-
mojskiej. Podczas oblężenia Zamościa 
obnoszono go w procesji po murach 
obronnych, co dodawało żołnierzom od-
wagi do walki. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych 
XVII w. przyszło kolejne nieszczęście. 
Wojska tatarskie zniszczyły Krasno-
bród, a drewniany kościół, wybudo-
wany przez Katarzynę Zamoyską na 
miejscu, w którym znaleziono obrazek, 
spalili. Podobnie jak wcześniej, podczas 
rabunku kozackiego, i tym razem obra-
zek ocalał.

W 1664 r. właściciele Krasnobrodu, 
Jan i Zofi a Tarnowscy, sprowadzili z Ja-
nowa Lubelskiego dominikanów, którzy 
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podjęli duszpasterstwo i pracowali do 
1864 r. Parafi a krasnobrodzka została 
erygowana kilkanaście lat później (w 
1679).
Do 1772 r. należała do diecezji chełm-
skiej (dekanat zamojski), a po pierw-
szym rozbiorze Polski do diecezji prze-
myskiej. W 1809 r. Krasnobród znalazł 
się w nowo powstałej diecezji lubel-
skiej. Stan taki trwał aż do 1992 r., kiedy 
włączono go do utworzonej wówczas 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

III. Jedno dopowiedzenie, bardzo 
osobiste. Autor – podobnie jak inni spo-
śród kilkudziesięciu kapłanów wywo-
dzących się z parafi i krasnobrodzkiej – 
spłaca dług wdzięczności wobec Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej. W Jej cieniu i 
przy Jej opiece wzrastało i moje kapłań-
stwo. Również jego owocowanie zawsze 
powierzam Krasnobrodzkiej Madonnie.

Z Krasnobrodem, moją małą ojczy-
zną, czuję się bardzo mocno związany 
– i tak już pozostanie. Zapamiętałem na 
zawsze wyprawy do kościoła pieszo lub 
furmanką, z rodzicami albo samotnie. 
Zwłaszcza odcinek od lasu za Domini-
kanówką przez Wieprz, ze względu na 
trudną drogę, był często pokonywany 
pieszo. Obuwie trzymało się w ręku, 

podciągało nogawki spodni, a na wóz 
wsiadało się dopiero w Majdanie, gdzie 
droga była już lepsza.

Któż opisze radość, gdy wóz coraz 
bardziej zbliżał się do Krasnobrodu 
i widziało się już w oddali wieżę ko-
ścioła. Dochodzące dźwięki dzwonów 
oznajmiały, że jeszcze pół godziny do 
rozpoczęcia Mszy św., przypominając 
zarazem o konieczności przyśpieszenia 
jazdy. Ich radosny odgłos wywoływał 
łzy radości mojej Mamy, co udzielało 
się też innym.

Pożegnanie kościoła i obrazu było 
nie mniej rzewne. Trzeba dodać, że do 
Krasnobrodu przybywaliśmy rzadziej. 
Wyjazd do Sanktuarium to była pewne-
go rodzaju wyprawa. Najczęściej cho-
dziliśmy do kościoła w Tarnawatce, bo 
tam było prawie o połowę bliżej.           

Zanotowane wyżej wspomnienie w 
pełni tłumaczy podjęty temat. Na po-
czątku było o korzeniach. A korzeń to 
znaczy początek, miejsce stabilne, a tak-
że pochodzenie, genealogia przeniesiona 
na losy ludzkie. Krasnobród to korzenie 
naszej pobożności maryjnej, która może 
ulec gdzieś po drodze zagubieniu, ale 
wraca, podobnie jak ogromnie rozwi-
nęło się Sanktuarium, choć przez wieki 

dojście do niego zagradzała bieda, złe 
drogi, złość zaborców i okupantów. Ale 
władzy komunistycznej zabrakło już 
siły, by Sanktuarium zagrzebać w niepa-
mięci. To właśnie pod jej rządami Matka 
Boża Krasnobrodzka zaczęła gromadzić 
coraz tłumniej dzieci Boże i jak dawniej 
daje znać o sobie łaskami.

Krasnobród jest taką genealogią 
wiary i wszystkich, którzy z niej czerpa-
li swą przynależność do Chrystusa przez 
Maryję. Jest jednym z miejsc, jakimi 
usiana jest nasza Ojczyzna. Za to nie-
ustannie winniśmy dziękować Bogu. 

Wszelkie akcenty zrodzone z uczu-
cia mają tu swe właściwie miejsce, gdyż 
opowieść o Krasnobrodzie i o tym ma-
leńkim, a zarazem tak wielkim obrazku 
Matki Bożej jest drobną spłatą długu, 
jaki autor zaciągnął wobec tego cudow-
nego miejsca.

Matko Najświętsza! Daj siłę zacho-
wać radosny płomień wiary! Dozwól 
ciągle cieszyć się tym największym 
skarbem!

ks. prof. dr hab. 
Edward Walewander, 

KUL

40-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej
we wspomnieniach ówczesnego Proboszcza

W 1640 roku przybył do Kra-
snobrodu opętany przez sza-

tana Jakub Ruszczyk mieszkaniec wsi 
Szarowola. Matka Boska położyła kres 
jego nieszczęściu i za jej wstawiennic-
twem do Boga Jakub został uwolniony 
od diabelskiego zniewolenia. Od tego 
momentu Maryja powołała go do swojej 
służby Postaw tu fi gurę, albowiem tu bę-
dzie się chwała Syna mego odprawiała. 
Uzdrowionego duchowo, a może i ciele-
śnie stać było zaledwie na to aby posta-
wić krzyż – znak zwycięstwa. To były 
początki krasnobrodzkiego sanktuarium 
maryjnego. 

Żądanie Maryi Postaw tu fi gurę od-
biło się echem i dociera do uszu miesz-
kańców Krasnobrodu i przybywających 
tu pielgrzymów. Wszyscy, których Pan 
Bóg związał z tą ziemią krasnobrodzką, 
na miarę swoich możliwości napełniają 
tę cząstkę Roztocza znakami religijny-
mi: krzyże, fi gury, kaplice i kościoły, 
artyści zdobią kunsztem malarstwa i 
poezji, a Stwórca nie skąpi bogactwa 
lasów, uśmiechu kwiecistych łąk i czy-
stych strumieni wód. 

Umysły i rozmodlone serca wiernych 
realizują żądanie Maryi: „Chcę, aby tu 
sprawowała się chwała mego Syna”. 
Niech każdy z nas odpowie sobie, czy 
i na ile realizuje skierowane także i do 
mnie żądanie Matki Najświętszej. 

50 lat temu wolą pasterza diece-
zji lubelskiej biskupa Piotra Kałwy, 
ówczesnego  proboszcza ks. Ludwika 
Liwerskiego i pobożnego ludu w kra-
snobrodzkiego, za wyrażeniem zgody 
Ojca Świętego Pawła VI wizerunek 
Matki Bożej z cudownego obrazka zo-
stał ozdobiony złotymi koronami. Od 
tej chwili następcy księdza Ludwika 
Liwerskiego: ks. Kazimierz Wójtowicz, 
ks. Roman Marszalec i ks. Eugeniusz 
Derdziuk wraz z księżmi wikariuszami 
i tutejszym ludem bożym ubogacają ma-
terialnie i duchowo miejscowe sanktu-
arium i jego otoczenie. 

10 lat temu nasza wspólnota para-
fi alna i wierni pielgrzymi obchodzili 
40-lecie koronacji cudownego obrazka 
z wizerunkiem Matki Bożej zwaną Kra-
snobrodzką. W ten rok 2005 wplotły się 
różne wydarzenia dotyczące Kościoła, 

naszego kraju i tutejszego regionu wraz 
z parafi ą. Oto niektóre z nich:
• Z inicjatywy pana Mariana Sadłosa 
z Lublina – katolickiego społecznika i 
ekologa, za aprobatą pasterza diecezji 
biskupa Jan Śrutwy, przy ważniejszych 
obiektach na terenie diecezji zamojsko-
lubaczowskiej posadzo 1000 dębów dla 
upamiętnienia pontyfi katu Jana Pawła 
II. Jeden z nich posadzono w ogrodach 
watykańskich. Realizacją tej inicatywy 
zajmowała się Kapituła „Dziedzictwo 
Narodu święta sprawa”, której prezesem 
był ks. prałat Roman Marszalec. 
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• Od 27 lutego do 4 marca – Renowacja 
Misji Parafi alnych
• 1 kwietnia – media podają wiadomość 
o pogorszeniu się zdrowia Jana Pawła II. 
W parafi i nocne czuwanie, modlitwy w 
kościele i przy pomniku Jana Pawła II 
przed klasztorem. 
2 kwietnia godz. 21.37 – umiera Ojciec 
Święty. 8 kwietnia – pogrzeb Jana Pawła 
II – dzień wolny od pracy 
i nauki w szkole w całej 
Polsce.
• 19 kwietnia ok. godz. 
18.00 świat obiega infor-
macja – papieżem został 
kardynał Józef Ratzinger 
i przybrał imię Benedykt 
XVI.
• Lipiec i sierpień, to 
wzmożony ruch tury-
styczno-pielgrzymkowy, 
odpusty i koncerty orga-
nowe w tutejszym sank-
tuarium.
• Od 1-3 lipca uroczysto-
ści odpustowe, 40-lecie 
koronacji cudownego 
obrazu Matki Bożej Kra-
snobrodzkiej i Diecezjalny 
Kongres Eucharystyczny. 

Przebieg uroczystości:
1 lipca 2005 (piątek)

17.00 – Msza św. z kazaniem
19.00 – Droga Krzyżowa na Kalwarii Kra-
snobrodzkiej
21.00 – powitanie pielgrzymów – ks. Ku-
stosz
- Apel Maryjny – ks. abp Zygmunt Kamiń-
ski, metropolita szczecińsko-kamieński
- procesja różańcowa do Kaplicy Obja-
wień na Wodzie – przewodniczy pasterz 
diecezji biskup Jan Śrutwa i biskup Ma-
riusz Leszczyński, rozważania prowadzi 
ks. kan. Józef Dudek – proboszcz Parafi i 
Lipsko
23.00 – Pasterka Maryjna przy Kaplicy 
Objawień na Wodzie – celebra i słowo 
boże ks. abp Zygmunt Kamiński.

2 lipca 2005 (sobota)
Uroczystości odpustowe i 40-
lecie koronacji cudownego obra-
zu Matki Boskiej Krasnobrodz-
kiej
6.30 – Godzinki do NMP
7.00 – Msza św. z kazaniem, 
9.00 – celebra i słowo boże ks. 
Kazimierz Wójtowicz, 
10.30 – Msza św. z kazaniem
12.00 – Słowo powitalne Paste-
rza diecezji ks. bpa Jana Śrutwy
- Suma odpustowa – celebra i 
słowo boże ks. abp Zygmunt Ka-
miński
- Po sumie podziękowanie pątni-
kom – ksiądz Kustosz 

- procesja eucharystyczna
- Po procesji występ zespołu „Wójtowia-
nie” – pieśni maryjne
16.00 - adoracja Najświętszego Sakramen-
tu przez organizacje, stowarzyszenia i ru-
chy religijne 
– referat o tematyce maryjnej i euchary-
stycznej
18.00 - Msza św. – celebra i słowo boże ks. 
bp Mariusz Leszczyński.

- Po Mszy św. wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracje: dzieci, ministranci, 
młodzież
21.00 - Apel Maryjny – prowadzi ks. bp 
Mariusz Leszczyński i czuwanie do godz. 
22.00.

3 lipca 2005 (niedziela)
Diecezjalny Kongres Eucharystyczny
6.30 – Godzinki do NMP
7.00 – Msza św.
9.00 Masza św. – słowo boże ks. bp Ro-
man Marcinkowski z Płocka
10.30 – Msza św.
12.00 – Słowo powitalne Pasterza Diecezji 
ks. bp Jana Śrutwy

- suma – celebra i słowo boże ks. bp. Ro-
man Marcinkowski z Płocka
- podziękowanie ks. Kustosza uczestni-
kom uroczystości odpustowych i kongre-
sowych.

Inne wydarzenia:
• 30 lipca 25-lecie Związku Zawodowe-
go „Solidarność” Zamojskiej Korporacji 
Energetycznej – Msza św. w kościele, 

przewodniczy ks. bp. Jan 
Śrutwa
• 15 sierpnia – odpust 
Matki Bożej Zielnej i 21 
sierpnia odpust Św. Ro-
cha – kazanina głosi ks. 
Józef Dudek
• Wrzesień i październik 
to święta naszych szkół 
w Krasnobrodzie
• 28 września Ojciec 
Święty Benedykt XVI 
mianował ks. Romana 
Marszalca Prałatem Ho-
norowym Jego Świąto-
bliwości 
• do końca 2005 roku to 
wzmożone prace wykoń-
czeniowe w kościele pw. 

Zesłania Ducha Św. na 
Podzamku.

W związku z uroczysto-
ściami jubileuszu koronacji 

obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej, 
na prośbę Proboszcza Parafi i NNMP w 
Krasnobrodzie, Poczta Polska wydała 
okolicznościową kartę pocztową oraz 
przygotowała specjalny stempel dla 
upamiętnienia 40-lecia koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej Krasno-
brodzkiej i Diecezjalnego Kongresu Eu-
charystycznego. Natomiast pracownicy 
Urzędu Pocztowego w Krasnobrodzie 
przygotowali stoisko przy sanktuarium, 
gdzie można było nabyć tę kartę opa-
trzoną stemplem oraz wysłać ją z po-
zdrowieniami do najbliższych.

Uroczystości 40-lecia koronacji cu-
downego obrazu MB Krasnobrodzkiej 

i Diecezjalny Kongres Eucha-
rystyczny uważam za udany 
pod każdym względem: dobra 
pogoda, obecność księży bi-
skupów, księży spowiedników i 
licznie zebranie wierni. 

Dzięki ci Matko za Twój 
jubileusz. 

ks. Roman Marszalec
Proboszcz parafi i NNMP 

w Krasnobrodzie
w okresie 18.07.1982 do 

25.09.2010 r.
   

Karta pocztowa wydana z okazji jubileuszu 40-lecia koronacji

Uroczystości odpustowe 2005. Na podwyższeniu od lewej: ks. abp Zygmunt 
Kamiński, ks. bp. Mariusz Leszczyński, ks. kanonik Kazimierz Wójtowicz, 
poniżej obok abpa Z. Kamińskiego ks. prałat Roman Marszalec – kustosz 

Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie
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Droga do Koronacji
Kult Matki Bożej w Obrazie 

Krasnobrodzkim trwa ponad 
350 lat. Z ciągu tych wieków różne były 
jego koleje i losy. Matka Boża zawsze 
była z Narodem. Dzieliła los jego dzie-
ci. A były to czasy burzliwe: napady ta-
tarskie i kozackie, rozbiory i powstania, 
wysiedlenia, I i II wojna światowa. Do 
upadku powstania styczniowe-
go opiekę duszpasterską pełnili 
Ojcowie Dominikanie. Później 
ich miejsce zajęli księża diece-
zjalni, którzy duszpasterzują do 
chwili obecnej.

Jest rok 1940. Zostali aresz-
towani księża: ks. Dominik Maj 
w Łaszczowie, ks. Ludwik Li-
werski w Łukowej i ks. Marcin 
Bardel młodziutki wikariusz z 
Krasnobrodu oraz wielu innych 
z różnych stron Polski. Wszyscy 
zostali wywiezieni do obozu 
koncentracyjnego w Dachau. W 
niewolniczej pracy na planta-
cjach ziół i warzyw - księża mo-
dlą się wspólnie, odmawiają ró-
żaniec, śpiewają Godzinki i inne 
pieśni. Wzajemnie podnoszą się 
na duchu w nadziei, że przeżyją, 
doczekają dni wyzwolenia i po-
wrócą do ukochanej Ojczyzny. 

Ks. Marcin Bardel opo-
wiadał o pięknie gór, z których 
pochodził. Był pełen zachwytu 
dla Krasnobrodu na Roztoczu. 
Opowiadał o wspaniałym ko-
ściele, w którym pracował jako 
wikariusz. W sposób szczególny 
- o CUDOWNYM OBRAZIE 
PANI KRASNOBRODZKIEJ.

Ks. Dominik Maj wspomina: 
„Każdego poranka myślą biegliśmy 
do Krasnobrodu. Śpiewaliśmy HEJNAŁ 
przez nas ułożony. To właśnie tu ten hej-
nał powstał i melodia napisana przez ks. 
Maja. Jest to pieśń: „WITAJ MARYJO 
KRASNOBRODZKA PANI” - wspomi-
na ks. Maj. „Na przyszłego proboszcza 
do Krasnobrodu wyznaczyliśmy naj-
starszego spośród nas, ks. Ludwika Li-
werskiego, polecając, by tę pieśń - jako 
proboszcz - wprowadził na odsłonięcie 
Obrazu. I to stało się.” 

Uwolniony z obozu, ks. Ludwik Li-
werski powraca do kraju i diecezji. Ks. 
Biskup Lubelski mianuje go probosz-
czem w Krasnobrodzie. Pieśń ułożoną 
w czasie niewolniczej pracy w Dachau, 
śpiewa się na odsłonięcie Obrazu do 

dnia dzisiejszego. 
Praca - pragnienia, myśli i pla-

ny - nad rozwojem kultu Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej, nieustannie nurtowa-
ły ks. Ludwika Liwerskiego. Zajął się 
remontem zdewastowanego kościoła i 
klasztoru. W roku 1947 zorganizował 
w Krasnobrodzie I Kongres Różańcowy 

Diecezji Lubelskiej, na który przybył 
ówczesny Ordynariusz ks. bp. dr Stefan 
Wyszyński. 

W 1948r. ks. Ludwik Liwerski zor-
ganizował uroczystości związane z 
300-leciem znalezienia CUDOWNGO 
OBRAZU MATKI BOŻEJ KRASNO-
BRODZKIEJ. Na tę uroczystość w 
dniach 1-2 lipca przybył ks. kard. AU-
GUST HLOND - PRYMAS POLSKI. 
W Księdze Pamiątkowej napisał: „Jako 
pielgrzym do Matki Boskiej Krasno-
brodzkiej, polecam Jej wszechwładnej 
opiece wiarę Narodu i szczęście Rze-
czypospolitej.”

Natomiast Biskup Lubelski ks. 
Stefan Wyszyński dodaje: „Dziękując 

Matce Najświętszej za wszelkie łaski 
300-lecia władania miłością w Krasno-
brodzie, oddajemy Jej serca Ludu Die-
cezji Lubelskiej, Duchowieństwa i Mło-
dzieży Duchownej i prosimy o opiekę 
nad Kościołem i Ojczyzną naszą”.

W następnym roku tj. 1949, w Kra-
snobrodzie Misje Różańcowe głosi ks. 

Edward Kołszut - Dyrektor Die-
cezjalnego Instytutu Apostol-
stwa Różańcowego. 

Jako pielgrzym - w dniu 1 
lipca 1959 r. - przybywa ks. bp. 
Piotr Kałwa, Ordynariusz Lu-
belski - „aby w dziesięciolecie 
biskupstwa podziękować Matce 
Bożej w Jej wybranym miejscu 
za opiekę matczyną nad dzie-
sięcioletnim pasterzowaniem w 
Diecezji Lubelskiej.”  
Czyż te fakty, dynamiczny roz-
wój kultu Matki Boskiej po 
5-letnim zniewoleniu w czasie 
okupacji niemieckiej nie jest ju-
trzenką - zapowiedzią, aby Ko-
ściół raz jeszcze, ofi cjalnie uznał 
przez koronację CUDOWNEGO 
JEJ WIZERUNKU W KRA-
SNOBRODZKIM OBRAZIE?

Ta myśl od lat nurtowała 
Kustosza ks. prałata Ludwika 
Liwerskiego, podtrzymywana 
i rozniecana przez ks. biskupa 
Henryka Strąkowskiego, wiel-
kiego czciciela Matki Bożej. On 
to przebywając w Sanktuarium, 
w dniach 1-2 lipca 1958 roku, 
odprawił Prymicje Biskupie. 
Za motto swojego posługiwania 
wziął hasło: „SERCE MARYI 

NADZIEJA MOJA”.
Będąc na odpuście w Kra-

snobrodzie, zafascynowany rozwojem 
kultu i pobożnością ludu oraz troską 
ks. Ludwika Liwerskiego - ks. Biskup 
kontaktuje Kustosza Sanktuarium z ks. 
prof. Bolesławem Kumorem z KUL-u. 
Profesor opracowuje: „Dzieje parafi i i 
kultu łaskami słynącego obrazu NMP 
Krasnobrodzkiej w Krasnobrodzie.”

Ks. dr Władysław Smoleń, profesor 
sztuki kościelnej i dziekan Wydziału 
Nauk Humanistycznych KUL-u opraco-
wał „Ocenę artystyczną i ikonografi czną 
łaskami słynącego Obrazu w Krasnobro-
dzie”. Obie te prace były konieczne dla 
podjęcia starań w Stolicy Apostolskiej 
dla uzyskania Dekretu zezwalającego na 
koronację.

Pamiątka z 1948 roku wydana z okazji 300-lecia znalezienia 
obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej.

Historia koronacji obrazu Matki Bożej VII 2015
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Niestety, wielki czciciel Matki Bo-
skiej Krasnobrodzkiej - ks. bp Henryk 
Strąkowski - koronacji nie doczekał. 
Zmarł 06 czerwca 1965.

W roku 1963 Cudowny Obraz zo-
staje poddany renowacji i konserwacji. 
Dzieła podjęli się: p. prof. Bronisław 
Brykner we współpracy z artystą ma-
larzem p. prof. Tadeuszem Korpalem 
- członkowie Związku Artystów Plasty-
ków w Krakowie.  
(Wspomnienia ks. Wójtowicza  o tym 
fakcie zamieszczone są na stronie 19 
w artykule pt.: „Z obrazem na sercu” - 
przyp. red.). 

Podczas „pobytu” Cudownego Ob-
razu w Krakowie, prof. Tadeusz Kor-
pal wykonał kopię. Dokonał dowolnej 
interpretacji oryginału, nawiązując do 
prawzoru tegoż obrazu znajdującego się 
w Pinakotece w Monachium. W galerii 
obrazów znajduje się „Madonna w ogro-
dzie róż” pędzla Francisko Rajboliniego 
z Bolonii (1430-1518). 
Ks. prałat Ludwik Liwerski w prośbie 
skierowanej do JE ks. Biskupa Lubel-
skiego Kałwy, w dniu 22 sierpnia 1963  
roku  napisał: „Powodowany głęboką 
czcią Matki Bożej w Jej cudownym 
Obrazie Krasnobrodzkim i ze wzgldu 
na powszechny kult tego Obrazu przez 
wiernych, zwracam się z pokorną proś-
bą do Waszej Ekscelencji o wyjednanie 
u Stolicy Apostolskiej indultu na koro-
nację cudownego Obrazu Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej”.

Prośby do Biskupa o koronację 
skierowali również: Prześwietna Ka-
pituła Katedralna Lubelska, Świetna 
Kapituła Kolegiacka w Zamościu, 
księża dziekani i duchowieństwo 
Diecezji Lubelskiej. 

Kopię cudownego Obrazu wy-
konaną w Krakowie przez prof. 
Tadeusza Korpala umieszczono w 
głównym ołtarzu, na którym w tle 
widnieje oryginał. Odpowiednią 
adaptację wnęki ołtarza, dostosowa-
ną do nowych potrzeb obrazu (srebr-
na zasłona, złocenia i inne zmiany) 
zlecono pracowni złotniczej w Prze-
myślu - Panu Eustachemu Konopel-
skiemu. Uroczystego poświęcenia 
kopii i prac wykonanych w ołtarzu, 
dokonał Ordynariusz Lubelski 19 
kwietnia 1964 r., który w Księdze 
Wizyt Biskupich napisał: „Z wielką 
radością przeżyłem z parafi ą Kra-
snobród, jej Czcigodnym Duszpa-
sterzem ks. Prałatem Liwerskim 
oraz jego pomocnikami, uroczy-
stość poświęcenia kopii cudownego 
Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodz-
kiej. Oby uroczystość dzisiejsza sta-

ła się wstępem do innej uroczystości tak 
przez nas wszystkich upragnionej, uro-
czystości koronowania świętego wize-
runku Krasnobrodzkiej Pani. Dołożymy 
wszelkich starań podczas nadchodzącej 
sesji soborowej, by naszym pragnieniom 
stało się zadość”.

Stosownie do obietnicy, pragnień i 
próśb czcicieli Matki Bożej, ks. bp. dr 
Piotr Kałwa - dnia 02 lipca 1964 roku - 
składa w Watykanie prośbę o wyrażenie 
zgody na koronację. W odpowiedzi na 
tę prośbę, Kapituła Watykańska wydała 
dekret z datą 01 listopada 1964 roku, 
upoważniający ks. Biskupa Piotra Kał-
wę do dokonania koronacji. 

Po powrocie z III sesji II-go Sobo-
ru Watykańskiego, ks. bp Ordynariusz 
postanawia, aby uroczystość koronacyj-
na miała wymiar diecezjalny. Przygo-
towaniem diecezji do tej uroczystości 
zajął się Wydział Duszpasterski Kurii 
Biskupiej w Lublinie. Jego pracownicy 
rozesłali księżom proboszczom i rekto-
rom kościołów odpowiednie materiały 
do kazań, które miały być wygłoszone 
23 maja oraz w niedziele: 6, 13 i 20 
czerwca. Natomiast 27 czerwca 1965 
roku, we wszystkich kościołach diecezji 
odczytano  „List Pasterski” ks. Biskupa 
Lubelskiego skierowany do duchowień-
stwa i wiernych w sprawie KORONA-
CJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI 
BOSKIEJ KRASNOBRODZKIEJ.

Termin koronacji został wyznaczo-
ny na niedzielę 4 lipca 1965r. Także Ku-

stosz Sanktuarium wystosował odezwę 
do księży sąsiednich dekanatów, zapra-
szając na uroczystości w Krasnobrodzie 
i prosząc o pomoc w spowiedzi.

Dnia 26 kwietnia 1965 roku przy-
był do Krasnobrodu ks. bp Jan Mazur 
w towarzystwie ks. dziekana Franciszka 
Zawiszy z Zamościa i ks. mgr Mieczy-
sława Brzozowskiego prof. Seminarium 
Duchownego w Lublinie w celu komi-
syjnego ustalenia i wyznaczenia miejsca 
budowy ołtarza polowego na tę uroczy-
stość. Ustalono również miejsce parkin-
gów i postoju furmanek oraz wybrano 
Komitet Wykonawczy dla sprawnego 
przeprowadzenia uroczystości. Odpo-
wiedzią za poszczególne działy pracy 
obarczono księży wikariuszy. Byli to: 
ks. Władysław Lachowski, ks. Bogumił 
Telejko, ks. Kazimierz Wójtowicz i ks. 
Andrzej Tokarzewski. Nad całością czu-
wał ks. prałat Ludwik Liwerski - pro-
boszcz i Kustosz Sanktuarium. 

Przewodnictwo liturgiczne powie-
rzono ks. Andrzejowi Jabłońskiemu, 
prefektowi Parafi i Katedralnej w Lubli-
nie, wielkiemu czcicielowi Matki Bo-
skiej Krasnobrodzkiej. Jego autorstwa 
są teksty na cześć MB Krasnobrodzkiej: 
„Modlitwa o dobre życie”, „Modlitwy 
w potrzebie”, hymn „Na koronację biją 
dzwony”, pieśń „Krasnobrodzka Pani, 
Bogarodzico, Matko Kościoła i Matko 
nasza”. Melodie do pieśni skomponował 
p. Stanisław Koszowski - organista ko-
ścioła Ojców Dominikanów w Lublinie.

Bezpośrednie przygotowanie 
duchowe parafi an krasnobrodzkich 
powierzono Ojcom Redemptory-
stom z Zamościa. Kierownikiem 
Misji św. był O. Bronisław Motyka. 
Misje trwały od 29 czerwca do 04 
lipca Roku Pańskiego 1965.

UROCZYSTA KORONACJA 
OBRAZU MATKI BOŻEJ W 
KRASNOBRODZIE ODBYŁA 
SIĘ DNIA 4 LIPCA 1965 ROKU O 
GODZ. 12-TEJ.
 Relacja z tego historycznego 
wydarzenia - w opracowaniu ks. 
kan. Andrzeja Jabłońskiego - czytaj 
na  str. 22-28 - przyp. red.

Autorem powyższego 
opracowania jest

ks. Kazimierz Wójtowicz 
- były proboszcz i kustosz

Sanktuarium w Krasnobrodzie

(Tekst z archiwum 
Parafi i Nawiedzenia NMP

 w Krasnobrodzie)
Widok ołtarza głównego przed umieszczeniem w nim kopii 

cudownego obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej
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Ocena artystyczno-ikonografi czna łaskami 
słynącego Obrazu w Krasnobrodzie

Drukowany na papierze słynący 
Obraz Najświętszej Maryi Panny w 
Krasnobrodzie rozpatrzyć wypada w 
następujących zagadnieniach: 1. opis in-
wentaryzacyjny, 2. stan zachowania, 3. 
forma i treść, 4. związek z tradycją obja-
wienia Maryi Panny w Krasnobrodzie.

Opis inwentaryzacyjny
Obraz Maryi Panny adorującej Dzie-

ciątko jest odbity płytą litografi czną na 
papierze w wymiarze 9+14 cm. Jest za 
tym małym obrazkiem przeznaczonym 
do prywatnej pobożności wiernych. 

Na pierwszym planie widnieje po-
stać Maryi Panny, z rękami złożonymi na 
piersiach, klęczącej przed Dzieciątkiem. 
Madonna z odkrytą głową i rozpuszczo-
nymi włosami, w dziewczęcej postaci, 
adoruje Dzieciątko. Chrystus przedsta-
wiony jest jako co dopiero narodzone 
nagie Dziecię, z wyciągniętą prawą ręką 
w stronę Maryi w błogosławionym ge-
ście. W górnym lewym boku obrazka 
widnieje postać Ducha Świętego. 

Pierwszy plan obrazu wypełnia pole 
kwitnących róż, nad które sfruwa z góry 
ptak. W głębi krajobrazu widnieją duże 
drzewa i kościół. Obrazek otoczony jest 
litografowanym marginesem z dekoracją 
stylizowanych kwiatów, wśród których 
rozpoznać można kwiaty róż i goździka. 
U dołu obrazu odczytać można napis: 
„Pulchrior est Infans at sol Virgo reful-
gens specutata in coelis, specutata in 
Orbe Deum”. Poza ramą pozostaje jesz-
cze brzeg niezadrukowanego papieru.

Obecnie obrazek wmontowany jest 
w dwie szlifowane tafelki szklane, spo-
jone nitami i umieszczony w szerokiej 
ramie we wielkim ołtarzu. 

Stan zachowania 
Obrazek drukowany na papierze z 

natury rzeczy uległ licznym uszkodze-
niom materiału i zatarł wiele linii rysun-
kowych postaci, roślin i dekoracji. Do-
piero analiza chemiczna i fotografi czne 
zdjęcia na czułej kliszy kartografi cznej, 
w ultrafi olecie i podczerwieni pozwalają 
bliżej odczytać jego plastykę. Zdjęcia 
fotografi czne w promieniach ultrafi ole-
towych wykazują znaczne nawarstwie-
nia brudu a nawet piasku. Wżarły się 
one tak dalece w papier, że trudno było 
usunąć w całości przy konserwacji. Ale 
fakt ten świadczy o wiary-godności 
przekazów źródłowych o jego przeby-

waniu na drzewie a nawet pozostawaniu 
przez pewien czas na ziemi leśnej. (Por. 
O. Jacek Majewski, Pustynia w raj za-
mieniona, Lublin 1753, s.39). 

Obrazek w ostatnich latach został 
poddany chemicznym oczyszczeniom 
i drobnym grafi cznym rekonstrukcjom. 
Umieszczenie i spojenie dwoma szlifo-
wanymi szybami ma zabezpieczyć prze-
ciw dalszemu uszkadzaniu papieru przez 
działanie atmosferyczne, mechaniczne i 
przeżeranie przez robaka anobium.

Forma i treść
Obrazek został wykonany w ja-

kiejś drukarni sztuką metalorytniczną. 
W Polsce od XVI wieku, głównie pod 
wpływem przybywających z zagranicy 
artystów, wykształcać się poczęła sztuka 
drzeworytnicza. 

Z rozwojem drukarni, głównie w 
Krakowie, Warszawie, Wilnie Lwowie 
i Toruniu, rozpowszechnił się zwyczaj 
zaopatrywania książek ilustracjami mie-
dziorytowymi i stalorytowymi. Rozpro-
wadzano również do celów dewocyjnych 
luźne obrazki. Akcją ich rozpowszech-
niania zajmowały się często klasztory 
zajmujące się kaznodziejstwem. Obra-
zek pochodzić może w rzeczywistości z 
I połowy XVII wieku, co zgadzałoby się 
z tradycją historyczną. 

Klocki drzeworytnicze i sztance me-

talowe krążyły często między drukar-
niami. Wzory ikonografi czne czerpano 
często z miniatur i malarstwa tablico-
wego minionych wieków. Stąd w gra-
fi ce książkowej odnaleźć można częste 
powtórzenia ze sztuki gotyckiej i rene-
sansowej. Zdarzają się również wypadki 
odnajdywania wzorów obrazów religij-
nych z bardzo odległych terytoriów. W 
naszym wypadku istnieje bardzo ścisła 
zbieżność między sztychem z Krasno-
brodu, a malowanym na desce obrazem 
znajdującym się w Monachijskiej Pina-
kotece (Por. Katalog der alteren Pinako-
tek zu Munchen, Munchen 1922, s.58. 
il. 148; H. Gheon, Marie Mere de Dieu, 
Paris 1939 il. 41). Obraz w Monachium 
(175+132 cm) autorstwa Francesco 
Raibolini przedstawia również Maryję 
Pannę adorującą Dzieciątko. Posiada te 
same elementy treściowe, jak Madonnę 
i Dzieciątko ułożone w tej samej kom-
pozycji i rysunku, ogród róż, drzewa i 
budynki w pejzażu. W naszym obrazku 
artysta przydał jeszcze postać Ducha 
Świętego u góry oraz nadlatującego pta-
ka nad różami. 

W obrazku z Krasnobrodu dostrzec 
można i lokalne oraz polskie specyfi ka-
cje. 

W niektórych częściach uwydatnia 
się bardziej prymitywna linia rysunku, 
uproszczenia, to znów przydania odpo-
wiednie   dla  litografi cznej  twórczości. 

Obrazek Matki bożej Krasnobrodzkiej 
(lata 40. XXw.)

Obraz Francesco Raiboliniego znajdujacy się 
Monachijskiej Pinakotece
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W inny i bardziej polski sposób ułożony 
jest ogród róż. Również postać Maryi 
Panny bliższa jest Madonnie z gotyckie-
go ołtarza z Ptaszkowej (ok. 1440 rok) 
znajdującej się w Tarnowskim Muzeum 
Diecezjalnym. 

Trudno jest dzisiaj dowiedzieć się 
skąd prosty wieśniak Jakub Ruszczyk, o 
którym wspominają źródła mógł nabyć 
tego rodzaju obrazek i w jakiej drukar-
ni został wyprodukowany. W każdym 
razie nic nie stoi na przeszkodzie przy-
jąć, że i prostemu człowiekowi nie było 
trudno nabyć tego rodzaju obrazek.

Związek obrazu z tradycją 
Objawienia Maryi Panny 

Kult Maryi w Krasnobrodzie jest 
związany w pierwszym rzędzie z miej-
scowością, a obraz stał się elementem 
dodatkowym, a dzisiaj symbolizuje i 
pośredni-czy w zanoszeniu próśb do 
Maryi Panny. Ponieważ Najświętsza 
Dziewica miała ukazać się w lasach 

tego rejonu i stąd rozdzielać łaski, na-
zwano lesiste terytorium Krasnobrodu 
„Pustynią w raj zamienioną” (Por. O. 
Majewski, dzieło cyt.s.17 nn.) Taki ty-
tuł posiada też treść obrazka, który sym-
bolizuje nadprzyrodzony raj. 

W sztuce Europy znany jest ob-
raz Stefana Lochnera tytułowany jako 
Ogród Mistyczny, przedstawiający 
Madonnę z Dzieciątkiem w ogrodzie 
rajskim. 

W Polsce znane są podobne obrazy z 
miejscowości Gościeszyn i Bzie Załec-
kie, pochodzące również z XV wieku. 
Pod wpływem czeskim na terenie Pol-
ski czczone były również obrazy Matki 
Boskiej Apokaliptycznej, z wizji św. 
Jana przedstawiane również na tle Gaju 
Różanego (miejscowości: Przydonica, 
Cerkiew, Kamienica, Paczółtowice itp.) 
Nic więc dziwnego, że tego rodzaju te-
mat mógł się znaleźć w Polsce i na dru-
kowanym obrazku dewocyjnym. 

Temat Gaju Różanego był szczegól-

nie bliski Zakonowi Kaznodziejskiemu, 
rozpowszechniającego nabożeństwo do 
Matki Boskiej różańcowej. Stąd zro-
zumiałe jest, że gdy łaskami słynącym 
Miejscem opiekować się zaczął konwent 
Ojców Dominikanów, idea różańcowa 
nadała ton i główną treść cudownemu 
Miejscu i Obrazowi w Krasnobrodzie. 

Idea Matki Boskiej przemieniającej 
ciernie życia codziennego w szczęście 
i radość ducha, jest w Polsce tematem 
szczególnie aktualnym i godnym by go 
specjalnie uszanować i przedstawić do 
realizacji wiernym przez koronację tego 
rodzaju obrazu w Krasnobrodzie.

ks. dr Władysław Smoleń profesor 
sztuki kościelnej i dziekan  fakultetu 

Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego

Źródło: Wiadomości Diecezjalne Lubel-
skie, Rok XXXIX, styczeń-lipiec 1965r. 
Nr 1-7, str. 144-148

Z obrazem na sercu
Pierwszą i bardzo ważną sprawą 

odnośnie słynącego łaskami Ob-
razu Matki Bożej Krasnobrodzkiej było 
opracowanie historyczne i artystyczne 
przez profesorów KUL-u. To jednak 
nie wszystko. Trzeba było poddać Ob-
raz renowacji i konserwacji. Tej bardzo 
odpowiedzialnej pracy podjęli się pano-
wie profesorowie: Broni-sław Brykner i 
Tadeusz Korpal z Krakowa.

Cudowny Obraz miałem (ks. Kazi-
mierz Wójtowicz) odwieźć do Krako-
wa. Wybrałem się nocnym pociągiem z 
Zamościa. Cudowny Obraz złożony w 
srebrnej kasecie ufundowanej niegdyś 
przez p. Kazimierza Fudakowskiego 
umieściłem w kieszeni mojej marynarki 
i udałem się do Zamościa. Oczekując na 
odjazd pociągu do Krakowa, zatrzyma-
łem się na kilka godzin u ks. Edmunda 
Markiewicza (wikariusza w Kolegia-
cie). Był to czas modlitwy i czuwania. 
Po czym udałem się w nocną podróż 
pociągiem PKP. Czy można sobie wy-
obrazić szczęście, radość, zaszczyt i 
odpowiedzialność?! Przecież miałem 
na swym sercu święty Wizerunek Pani 
Krasnobrodzkiej - a więc czułem się 
bezpiecznie.

Do Krakowa przyjechałem rano. 
Zmęczony ale bardzo szczęśliwy. Tram-
wajem dojechałem na ulicę Słowac-
kiego przy której mieszkał p. Profesor 
Tadeusz Korpal. Otworzyły się drzwi 

domostwa, za którymi p. Profesor wraz 
z małżonką i p. Profesor Brykner - od-
świętnie ubrani - powitali mnie z całą 
serdecznością. Następnie wskazali po-
kój, w którym był urządzony ołtarzyk z 
zapalonymi świecami, ozdobiony kwie-
ciem. Po ustawieniu Obrazu na ołtarzy-
ku - wszyscy uklękliśmy do modlitwy. 
Dom p. prof. Korpala stał się Sanktu-
arium.

Nocnym pociągiem wracałem do 
Zamościa, świadomy sprostania zada-
niu jakie mi powierzono. Nad wszyst-
kim czuwała Matka Boża.

Po kilku miesiącach ks. prałat Lu-
dwik Liwerski i ja udaliśmy się do Kra-
kowa po odbiór odnowionego Obrazu. 
Cudowny Obraz zastaliśmy umieszczo-
ny na ołtarzu w mieszkaniu Profesora. 
Wszyscy uklękliśmy przed Obrazem na 
modlitwę. Po załatwieniu wszystkich 
formalności został sporządzony proto-
kół, w którym między innymi czytamy:

„Oddany nam do renowacji obrazek 
jest bardzo zniszczony i w kilku miej-
scach uszkodzony przez mole oraz py-
łem i piaskiem nadżarty...”

To potwierdzałoby historię Obrazu, 
że był pozostawiony na ziemi przez Ko-
zaków od jesieni 1647 roku do wiosny 
1648. Protokół podpisany w Krakowie 
dnia 11 grudnia 1963 roku przez prof. 
Bronisława Bryknera i prof. Tadeusza 
Korpala, podpisali także ks. prałat Lu-

dwik Liwerski i ks. Kazimierz Wójto-
wicz.

Nocnym pociągiem relacji Kraków-
Zamość powróciliśmy do Krasnobro-
du. Miałem znów ogromny zaszczyt i 
szczęście mieć cudowny Obraz na swo-
im sercu. Byliśmy z Ks. Prałatem sami 
w przedziale wagonu - modliliśmy się 
na różańcu, odmawiając Litanię Lore-
tańską do NMP - czuwając w ten sposób 
przy naszej Matce. Noc w podróży mi-
nęła szybko. Nad ranem dojechaliśmy 
do stacji kolejowej Długi Kąt. Tu czekał 
na nas wcześniej umówiony p. Andrzej 
Korniewski. Swoim autem odwiózł nas 
do Krasnobrodu. Szczęśliwi choć zmę-
czeni, bezpiecznie powróciliśmy do 
domu. Czy Pan Andrzej Korniewski był 
świadomy, że wiezie cudowny Obraz? 
Tego nie wiem.

Powróciła Pani na swój tron w ołta-
rzu krasnobrodzkiej świątyni. Upadłszy 
na kolana, odprawiliśmy nabożeństwo 
dziękczynne za opiekę i wszelkie do-
znane od Niej łaski - błagając o pomoc 
w realizacji dalszych planów w przygo-
towaniu UROCZYSTEJ KORONACJI.

ks. Kazimierz Wojtowicz
(Tekst z archiwum 

Parafi i NawiedzeniaNMP 
w Krasnobrodzie)
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Protokół
z przeprowadzonej renowacji Cudownego Obrazu N.P. MARII KRASNO-

BRODZKIEJ pow. Zamość - przez artystę malarza renowatora prof. Bronisła-
wa Bryknera przy pomocy artysty malarza prof. Tadeusza Korpala rzeczywi-

stych członków Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie.

Cudowny obrazek N. P. Marii 
Krasnobrodzkiej pod tytułem „Z 

pustyni w raj zamienionej” jest stalory-
tem wykonanym na mszalnym papierze. 
Najprawdopodobniej wykonał tę gra-
fi kę artysta - zakonnik pod wrażeniem 
oglądanego przedtem obrazu olejnego 
pod tytułem „Madonna w ogrodzie róż”, 
który jest dziełem artysty malarza Fran-
cesco Raibolini z Bolonii (1430-1518). 
Obraz ten znajdował się w Pinakotece w 
galerii obrazów w Monachium. 

Oddany nam do renowacji obrazek 

jest bardzo zniszczony i w kilku miej-
scach uszkodzony przez mole oraz py-
łem i piaskiem nadżarty. Podszedłszy do 
Relikwii z największym nabożeństwem, 
staraliśmy się pracować z wielką ostroż-
nością, by resztki grafi cznego kartoni-
ku nie rozsypały się. Po odczyszczeniu 
obrazka zasiliło się kreski grafi czne, tak 
aby oblicze, dłonie,włosy N. P. Marii 
oraz szaty zarysowały się wyraźniej. Z 
trudem wydobyto postać P. Jezusa, roz-
jaśniono tło obrazu, tak,że ukazał się 
oczom gołąbek, ślad rysunku kościoła i 

roślinność. Nadto udało się w części od-
naleźć napis i kawałek ornamentu okala-
jącego obrazek. Rozsypujące się części 
obramienia zamknęliśmy skromnym 
„un cadere” passepartout i włożyliśmy 
pod szlifowane szkło srebrnych ramek 
obrazu. Przed renowacją i po jej dokona-
niu zrobiono zdjęcia fotografi czne, które 
załącza się do niniejszego protokółu.

Kraków, dnia 11grudnia 1963 roku.
Protokół podpisali: 

prof. Bronisław Brykner, 
prof. Tadeusz Korpal 

ks. Prałat Ludwik Liwerski, 
ks. Kazimierz Wojtowicz

(Archiwum Parafi i Nawiedzenia NMP 
w Krasnobrodzie)

Na koronację
Obraz, przy którym Bóg szcze-

gólnych łask udziela nosi na-
zwę „łaskami słynącego”. Jeżeli cuda i 
łaski zdziałane przy takim obrazie czy 
fi gurze władza kościelna urzędowo zba-
da i stwierdzi, wówczas nazywamy go 
„obrazem cudownym”.

Zwyczaj koronowania cudownych 
obrazów N. M. P. w Kościele Katolic-
kim jest bardzo dawny. Wyrósł on z po-
bożności, z pragnienia okazania szcze-
gólnej czci Matce Najświętszej i Jej 
Synowi oraz dla uproszenia jakiejś 
wyjątkowej łaski. 

W r. 732 w okresie obrazobur-
stwa na Wschodzie, papież Grzegorz 
III ukoronował złotą wysadzaną dia-
mentami koroną obraz N. P. w Rzy-
mie. W r. 843 Grzegorz IV ofi arował 
dwie srebrne korony do obrazu N. M. 
P. w kościele św. Kaliksta i Korneliu-
sza. Około 1500 r. obywatele miasta 
Recanati we Włoszech za ocalenie w 
czasie wojen i od morowego powie-
trza ofi arowali N.M.P. Loretańskiej 
szczero-złotą koronę. Zwyczaj koro-
nacji pod koniec XVI w. szerzył we 
Włoszech gorliwy czciciel N.M.P. 
O. Hieronim Paolucci kapucyn. W 
1631r. uroczyście koronowano wo-
bec Kapituły Watykańskiej obraz 
Najświętszej Marii Panny „a Febrę” 
w kaplicy chórowej św. Piotra, korona-
mi ofi arowanymi przez dziekana Kapi-
tuły Watykańskiej hr. Aleksandra Sfo-
rza Pallavicini (+ 1639). Ustanowił on 
legat, z którego dochody przeznaczone 
były na fundowanie złotych koron do 

cudownych obrazów N. M. P. Ustalono 
wtedy regulamin dotyczący zezwolenia 
i sposobu koronacji.

Po zaborze Rzymu w 1870 fundusz 
ten rząd zabrał na skarb państwa. Od-
tąd Kapituła Watykańska udziela tylko 
z woli Stolicy św. zezwolenia na ko-
ronację. Obrazy, na których koronację 
zezwala, winny być czczone od dawna, 
słynąć łaskami, wpływać na życie religij-
ne wiernych, w swej treści nie zawierać 

nic niewłaściwego dla kultu. Pierwszym 
obrazem ukoronowanym poza Rzymem 
koronami watykańskimi w r. 1717 jest 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
na Jasnej Górze, później w Trokach 
(1718), w Kodniu (1723), w Chełmie 

Lub. (1765) itd. Obraz Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej odpowiada wszystkim 
wymogom do koronacji. Stąd też na 
przedłożoną przez J. E. Ks. Biskupa Lu-
belskiego dra Piotra Kałwę prośbę wraz 
z dokumentacją Kapituła Watykańska 
wydała dekret koronacyjny.

Dzień 4 lipca 1965 r. w dziewiątym 
roku Wielkiej Nowenny, w którym od-
była się koronacja cudownego Obrazu 
Matki Bożej w Krasnobrodzie, jest no-
wym historycznym faktem kultu Matki 
Najśw. w sanktuarium krasnobrodzkim. 

W tym radosnym dniu nawiedzenia 
pobożny lud ziemi lubelskiej zaśpiewał 

swej matce nową pieśń „Hymn na 
koronację” - słowa ks. A. Jabłoński, 
melodia St. Koszowski.

Na koronację biją dzwony
na pozdrowienie
na uwielbienie
na ukochanie
na dziękczynienie
Świata Królowej
Krasnobrodzkiej Pani

Na koronacje biją serca
Spraw cudów moc
Na Polski przyszły los,
Kościoła zbożny siew,
Wiary zwycięski zew,
Matko Kościoła
Krasnobrodzka Pani.

Wik. par. katedralnej w Lublinie 
ks. Andrzej Jabłoński

Źródło: Wiadomości Diecezjalne Lubel-
skie, Rok XXXIX, styczeń-lipiec 1965r. 
Nr 1-7, s. 130-131.
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Odpis Dekretu koronacyjnego w tłumaczeniu na j. polski
„PAWEŁ, św. Rzym. Kościoła Kard. Prezbiter Marella,

Tytułu św. Andrzeja de- Hortis,
Archiprezbiter Najczcigodniejszej Bazyliki Patriarszej Księcia Apostołów w Rzymie,

św. Kongregacji Mienia Kościoła Prefekt.

Ekscelencji Najczcigodniejszemu PIOTROWI KAŁWIE, Biskupowi Lubelskiemu pozdrowienie w 
Panu. Z radością dowiadujemy się z pisma, jakieś nadesłał Kapitule naszej, której przysługuje przywilej 
koronowania świętych obrazów Bogarodzicy, znaczniejszych pod względem sztuki i czci iż w koście-
le parafi alnym w Krasnobrodzie, Twojej diecezji. Najświętsza Dziewica Maryja w obrazie wykonanym 
na papierowej karcie, już od XVII wieku otaczana jest jak najczulszą czcią religijną. Z uwagi tedy na 
prastary i gorący kult dla tego obrazu Najświętszej Panny, licznie przez wiernych nawiedzanego dla od-
dania mu czci - my którzy zawsze honor dla Bogarodzicy wszystkimi siłami popieramy i pielęgnujemy, 
pragnąc przychylić się do Twoich życzeń i Twego ludu ozdobienia skroni Najświętszej Dziewicy Maryi 
kosztowną koroną - dziś wraz z naszą Kapitułą zgromadzoną formalnie w kapitularzu, ogółem jej głosów 
postanowiliśmy i zleciliśmy, aby rzeczony obraz, w naszym imieniu, ceremoniałem uroczystym mógł być 
ozdobiony kosztowną koroną. Zadanie zaś dokonania tej koronacji tak zlecamy, aby je mógł wypełnić 
albo osobiście albo przez wyznaczonego przez siebie delegata.

Dan w Rzymie u św. Piotra, dnia 1 listopada w roku 1964-tym, roku 2-gim Pawła VI Papieża. /-/ Aloj-
zy Civardi, bp tyt. Tespii Podkomorzy,/-/ + Juliusz Barbetta Bp tyt. Faron, Sekretarz”. 

U dołu pieczęć okrągła z napisem w otoku: „Reverendissimo Capitolo Vaticano”. Pośrodku tiara pa-
pieska i klucze piotrowe. Za zgodność tłumaczenia z oryginału łacińskiego. ks. Wojciech Olech. Lublin, 
dnia 2 lipca 1965 roku. Pieczęć okrągła z infułą oraz krzyżem i pastorałem i napisem w obwodzie: Kuria 
Biskupia w Lublinie.

Dekret koronacyjny
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Uroczystości koronacyjne 
w Krasnobrodzie - 4 lipca 1965

Uwieńczeniem kultu maryjnego 
była koronacja cudownego ob-

razu MBK, poprzedziły ją liczne przy-
gotowania. 

W samym Krasnobrodzie intensyw-
ne przygotowania od strony duchowej 
i organizacyjnej trwały cały rok. Spra-
wę koronacji księża omawiali w każdej 
rodzinie podczas wizyty paster-
skiej, zostawiali obrazek z mo-
dlitwami nowymi ułożonymi z 
okazji koronacji, zachęcali do 
modlitw w intencji koronacji. Po-
dobnie omawiano te sprawy przy 
poświęceniach pól w każdej wsi. 
Wygłoszono poza porządkiem 
ogólnodiecezjalnym 4 kazania 
specjalne poświęcone korona-
cji. Przed samą uroczystością 
ks. kan. Liwerski zorganizował 
misje maryjne pod hasłem: „Ma-
ryja wzorem chrześcijańskiego 
życia”. Prowadzili je O.O. Re-
demptoryści z Zamościa.

Księża apelowali do wier-
nych parafi i w Krasnobrodzie 
o życzliwość i gościnność dla 
pielgrzymów, aby każdy dom na 
dzień koronacji był na zewnątrz 
przybrany w obraz M. B. Kra-
snobrodzkiej. Parafi anie zalece-
nia gorliwie wypełnili. Do pilno-
wania porządku przy parkingach 
zgłosiło się około 300 chłopców, 
do prac w przygotowaniu terenu 
około 160 młodzieży. Wydatną 
pomoc w organizowaniu par-

kingów okazała Milicja Obywatelska. 
Kilkudziesięciu funkcjonariuszy trwało 
cały dzień i noc na posterunku mimo 
niepogody. Wiele starań wymagała 
strona techniczno-organizacyjna. Na 
cmentarzu przykościelnym zbudowano 
wysokie podium z ołtarzem - widoczne 
ze wszystkich stron, z pomieszczeniem 

dla duchowieństwa, niższe podwyższe-
nie dla chórów i orkiestry, urządzono 
wspaniałe dekoracje dla cudownego 
Obrazu, przebito drzwi w parkanie do 
ogrodu plebańskiego przeznaczając go 
również dla wiernych. Przygotowano od 
strony Podzamku, Tomaszowa i Majda-
nu parkingi dla pojazdów konnych, aut i 

motocykli. Zorganizowano punkt 
sanitarny, w którym dyżurowali 
lekarze a kilkunastu z opaskami 
służyło pomocą potrzebującym.

Wewnątrz cmentarza przy-
kościelnego wokoło na parkanie 
umieszczono Wystawę Maryjną 
ilustrującą sanktuaria maryjne 
na ziemi polskiej. Kopia obra-
zu i krótka historia ukazywały 
zwiedzającym bogactwo kultu 
maryjnego w Polsce i ogrom łask 
udzielanych przez Boga za przy-
czyną Matki Najświętszej.

Dzięki tej sprawnej organi-
zacji w czasie całej uroczystości 
zachowany był porządek, spokój 
i powaga religijna.

W przeddzień uroczystości 3 
lipca zaczął się masowy napływ 
pielgrzymów przybywających 
pieszo grupami i pojedynczo oraz 
w różnych pojazdach. W sobotę 
było już około 200 księży, któ-
rzy nieustannie służyli wiernym 
w konfesjonałach. Ojcowie Re-
demptoryści głosili kazania o 
godz. 7, 9, 10.30 i na uroczystej 
sumie o godz. 12.00. O godz. 
16.00 - przybył do Krasnobrodu 
J. E. Ks. Bp Jan Mazur sufragan 

lubelski, którego rzesze witały rado-
śnie. Kiedy Ks. Biskup po przybyciu na 
szczyt rozpoczął Słowo Boże wprowa-
dzające do uroczystości, zaczął padać 
rzęsisty deszcz zmuszając Ks. Biskupa 
do skrócenia przemówienia.

O godz. 17.00 na szczycie rozpo-
częły się Nieszpory, na których kazanie 
głosił 

O. Bronisław Motyka rektor redemp-
torystów z Zamościa. Mimo wzmagają-
cego się deszczu lud wypełniał już pra-
wie cały cmentarz kościelny, zapatrzony 
w ołtarz i zasłuchany w słowa Bożej 
prawdy. 

O godz. 20.00 - w kościele od-
prawiona została msza św. na której 
ogromna liczba wiernych przystąpiła do 
Komunii św.

Wystrój kościoła podczas uroczystości koronacyjnych
(u góry zawieszona korona)

Podium, na którym przygotowano ołtarz i dokonano koronacji cudownego obrazu Matki Bożej
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O godz. 21.00 pod przewodnictwem 
J. E. Ks. Bpa Mazura udała się proce-
sja maryjna do Kaplicy Objawienia nad 
Wodą. W czasie procesji śpiewano ró-
żaniec. Deszcz ustał. Przy kaplicy od-
śpiewana została Litania do N. M. P., 
Pod Twoją obronę, modlitwy do M. B. 
Krasnobrodzkiej a ks. bp. Mazur wygło-
sił płomienne kazanie. Apel Jasnogórski 
kończył miłe nastrojowe nabożeństwo. 
Po powrocie procesji do kościoła o 
godz. 23 rozpoczęło się Nabożeństwo 
Różańcowe, z wystawieniem Najśw. 
Sakramentu. Odmawiane dziesiątki ró-
żańca O. Alojzy Sławek redemptorysta 
przeplatał rozważaniami o tajemnicach 
radosnych, bolesnych chwalebnych.

O godz. 24.00 - J.E.Bp Mazur od-
prawił Pasterkę Maryjną wygłaszając 
kazanie do wiernych wypełniających 
szczelnie świątynię i korytarze klasz-
torne. Przez cały czas księża trwali w 
konfesjonałach ciągle oblężonych pe-
nitentami, a niektórzy kapłani ofi arnie 
spowiadali przez całą noc. 

Po Pasterce przed cudownym Obra-
zem M. B. odprawiały się bez przerwy 
msze święte z udziałem wiernych. O 
godz. 4.00 i 6.00 - głoszone były kaza-
nia. O godz. 7.00 - rano odprawiona zo-
stała Msza św. w Kaplicy Objawień nad 
Wodą, gdzie Słowo Boże głosił O. Anioł 
Głowacki bernardyn.

O godz. 9.00 Mszę św. na szczycie 
odprawił J. E. Ks. Bp Wł. Jędruszuk 
sufragan z Drohiczyna, a kazanie skie-
rowane do młodzieży wygłosił J. E. Ks. 
Bp J. Mazur. Przedstawił on życzliwe 
pasterskie przestrogi wobec niebezpie-
czeństw moralnych zagrażających dziś 
młodzieży a następnie wskazał na Mat-
kę jako wzór postawy wobec tych trud-
ności.

O godz. 10.00 - Mszę św.  na szczy-

cie odprawił kustosz sanktuarium kra-
snobrodzkiego ks. prał. Liwerski, a ka-
zanie do mężczyzn wygłosił J. E. Ks. Bp 
Wacław Skomorucha sufragan siedlecki. 
Kaznodzieja w dobitnych słowach pod-
kreślił moc wiary mężczyzny katolika 
Polaka wskazując jako wzór Matkę Naj-
świętszą.

O godz. 11.15 u bramy przed kościo-
łem następuje powitanie J. E. Ks. Bpa 
Ordynariusza P. Kałwy Koronatora, I. 
E. Księży Biskupów Gości - Księża Bi-
skupi wraz z duchowieństwem udają się 
do świątyni na krótką modlitwę przed 
Najświętszym Sakramentem. Obraz 
Matki Bożej zostaje zdjęty z ołtarza. Na 
ramiona swoje biorą Matkę Najświętszą 
Księża Biskupi i z pieśnią „Serdeczna 
Matko” procesja idzie przez cmentarz 
ku ołtarzowi na szczycie.

Obraz zostaje ustawiony na ołtarzu. 

JE ks. bp Jan Mazur
- sufragan z Lublina

ks. prałat Ludwik Liwerski - proboszcz Parafi i Nawiedzenia NMP JE ks. bp Wacław Skomorucha z Siedlec

JE ks. bp Władysław Jędruszuk
- sufragan z Drohiczyna

Obraz Matki Bożej przed koronacją. 
Przy obrazie stoją: 

po lewej JE ks. bp Piotr Kałwa - Koronator; 
po prawej ks. Kazimierz Wójtowicz
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fot. obok: Matka Boska Krasnobrodzka. 
Awers. Stan po konserwacji obrazu 
tablicowego i przed montażem grafi ki. 
Fot. Paweł Gąsior, maj 2015.

Kopia cudownego obrazka 
Matki Bożej

(obraz tablicowy):
- autor: podpisany Tadeusz Korpal.
- czas powstania: lata 60. XX wieku.

- 

t ech-
n i k a , 

wymiary: Obraz malowany w technice 
olejnej na podłożu drewnianym (olcha), 
deski klejone na styk, dwie poziome i czte-
ry pionowe z licznymi sękami. Rama drew-
niana obłożona blachą mosiężną, narożniki 
formowane z blachy z mosiądzu w formie 
liścia akantu. Prostokąt stojący w ramie 60 
x 90 cm, obraz bez ramy 51x 81 cm.

Obraz został namalowany jako tło i no-
ś n i k 

uczy-
telnia-
j ą c y 

Przy wejściu na szczyt rozbrzmiewa 
powitalne „Ecce sacerdos”, które wy-
konują połączone chóry z orkiestrą kra-
snobrodzką. Jakiż wspaniały widok ze 
szczytu. Rzesze płynęły jak fale potęż-
nej rzeki, wypełniły cmentarz kościelny, 
cały ogród plebański, podwórze, plac i 
drogi przed kościołem, dachy a nawet na 
zboczach wzgórza za parkanem. 

Do mikrofonu podchodzi ks. Liwer-
ski miejscowy proboszcz ze słowem po-
witalnym:

„Jako proboszcz krasnobrodzki z 
woli Boga stojący na straży tutejszego 
sanktuarium Matki Bożej dziś w tak 
uroczystym dniu pragnę gorącym ser-
cem powitać u stóp Matki Bożej Kra-
snobrodzkiej Najdostojniejszego Arcy-
pasterza Diecezji Lubelskiej J. E. Ks. 
Bpa dra Piotra Kałwę - Koronatora. Wi-
tam J. E. Księży Biskupów, którzy przy-
byli na dzisiejsze uroczystości: J. E. Ks. 
Bpa Ignacego Świrskiego Ordynariusza 
Siedleckiego, J. E. Ks. Bpa Tomasza 
Wilczyńskiego Ordynariusza Olsztyń-
skiego, J. E. Ks. Bpa Edwarda Muszyń-
skiego Sufragana z Kielc, J. E. Ks. Bpa 
Wacława Skomoruchę Sufragana z Sie-
dlec, J. E. Ks. Bpa Bolesława Taborskie-
go Sufragana z Przemyśla, J. E. Ks. Bpa 
Władysława Jędruszuka Sufragana z 
Drohiczyna, J. E. Ks. Bpa Jana Mazura 
Sufragana z Lublina. Witam przedstawi-
cieli Prześwietnej Kapituły Lubelskiej 
i Świetnej Kapituły Zamojskiej, repre-
zentantów Kat. Uniw. Lub., wszystkich 
księży diecezjalnych i zakonnych, oraz 
Gości, siostry zakonne, wszystkich de-
legatów parafi i, pielgrzymów i cały lud 
wierny tak mocno sercem i duszą przy-

wiązany do Matki Bożej.
W imieniu swoim, kapłanów i ludu 

Bożego wyrażam ogromną radość i 
wdzięczność J. E. Ks. Biskupowi Or-
dynariuszowi za to, że Jego miłość do 
Matki Najśw. skłoniła go do wyjednania 
u Stolicy Apostolskiej dekretu korona-
cyjnego dla cudownego Obrazu Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej i że tego aktu 
dziś dokona.

Dzisiejszy dzień zapisze się w histo-
rii diecezji jako złota karta w dziejach 
kultu maryjnego - zapisze się głęboko w 
sercach naszych spotęgowaną wiarą w 
Boga na wzór Maryi i przez Maryję.” 

Po przemówieniu 3-osobowa dele-
gacja parafi an krasnobrodzkich złożyła 
na ołtarzu złote korony jako wotum dla 
Matki Bożej od parafi i Krasnobród. 

Przewodnik liturgiczny ks. A. Ja-
błoński przez świetnie działające mi-
krofony objaśnia wiernym, co dzieje 
się przy ołtarzu. ”Matka Boga i nasza 
w cudownym Obrazie Krasnobrodzkim 
na ramionach biskupów piastujących 
apostolskie dziedzictwo stanęła wśród 
nas, aby odebrać nasze hołdy, zebrać 
uczucia naszej miłości i wdzięczności 
za Jej macierzyńskie serce, że dała nam 
Zbawiciela, za łaski jakie świadczy za 
Jej przyczyną Bóg. Choć nie dostrzega-
cie wszyscy Jej słodkiego Oblicza, ale 
Jej oczy widzą wszystkich, widzą ten 
wspaniały obraz wiary i miłości duszy 
polskiej i tak bezgranicznej ufności. I 
z taką postawą i uczuciem łączymy się 
wszyscy z aktem koronacji. Rozpoczy-
namy go Apelem Jasnogórskim. Z ust 
blisko stutysięcznej rzeszy rozbrzmie-

wa 3-krotne „Maryjo Królowo Polski, 
jestem przy Tobie, pamięta, czuwam!” 
(melodia St. Koszowskiego). 

Ks. Kan. Fr. Zawisza Dziekan Za-
mojski odczytuje w tłumaczeniu pol-
skim Dekret Koronacyjny: Kapituły 
Watykańskiej.

Biskup Koronator poświęca najpierw 
korony. W modlitwie prosi Wszechmoc-
nego i Wiekuistego Boga, który wszel-
kie stworzenie wyprowadza z nicości, 
by raczył pobłogosławić i uświęcić ko-
rony przeznaczone na ozdobę świętego 
wizerunku Bogarodzicy. Po odśpiewa-
niu przez chór męski „Salve Regina” 
następuje sam moment koronowania. 

ks prałat Ludwik Liwerski wita uczestników 
uroczystości koronacyjnych

Biskupi obecni na koronacji  - od lewej: ks. bp Jan Mazur – sufragan lubelski, ks. bp Władysław 
Jędruszuk - sufragan z Drohiczyna, ks. bp Edward Muszyński – sufragan z Kielc, ks. bp Tomasz 

Wilczyński – bp warmiński, ks. bp Bolesław Tabarski – sufragan przemyski, 
ks. bp Piotr Kałwa – bp lubelski, główny koronator, ks. bp Ignacy  Świrski – bp podlaski

ks dziekan kanonik Franciszek Zawisza
 z Zamościa odczytuje dekret koronacyjny
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Przebieg prac konserwatorskichPrzebieg prac konserwatorskich
obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiejobrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej

W ramach przygotowań do jubileuszu 50-lecia koronacji, z 
inicjatywy ks. prałata Eugeniusza Derdziuka – probosz-

cza Parafi i Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobro-
dzie, kustosza Sanktuarium Maryjnego, obraz Matki Bożej Krasno-
brodzkiej został poddany konserwacji.

Prace konserwatorskie prowadzono w okresie od lutego do maja 
2015 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Kon-
serwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, w Pracowni Malowideł Sztalu-
gowych na Podłożu Papierowym i w Pracowni Malowideł Sztalu-
gowych na Drewnie.

Wykonawcami tych prac byli: mgr Jolanta Sekutowicz (grafi ka), 
prof. Grażyna Korpal, dr Tadeusz Stopka, dr Jarosław Adamowicz, 
dr Aleksandra Hola, mgr Grzegorz Kostecki (obraz tablicowy).

Pracami konserwatorskimi objęto zarówno cudowny obrazek 
Pani Krasnobrodzkiej jak i jego kopię, która została wykonana na 
początku lat 60. XX w. przez prof. Tadeusza Korpala. 

 

Cudowny obrazek Matki Bożej
(grafi ka na papierze)

Wizerunek Matki Bożej Krasnobrodzkiej, grafi ka wzorowana na 
obrazie Francesco Francia (właśc. Francesco di Marco di Giacomo 
Raibolini) pt. Madonna w Różanym Ogrodzie, ok. 1500 r.; autor: 
nieznany; czas powstania: pocz. XVII wieku; technika i wymiary: 
metaloryt na papierze, stojący prostokąt, 9 x 14 cm.

Przedstawia Maryję w białej szacie adorującą Dzieciątko Jezus, 
które wyciąga rękę w stronę Maryi w geście błogosławieństwa. 
Duch Święty w postaci gołębicy przedstawiony jest w centrum ob-
razka. Scena umieszczona została w ogrodzie różanym. Cały wize-
runek otacza wieniec z ornamentami kwiatowymi i łaciński napis 
Pulchrior est Infans Sole at Sol Irgo refulgens spectata in coelis, 
spectata in Orbe Deum: „Dziecię piękniejsze od słońca. Dziewica 
jak słońce jaśniejąca. Oglądajcie na niebie i na ziemi Boga”. Obra-
zek umieszczony jest w srebrnej, prostokątnej ramce, z aniołkami 
trzymającymi koronę.

fot. obok: Matka Boża Krasnobrodzka, 
grafi ka na papierze. Stan przed konserwacją, 
po wyjęciu ze srebrnych ramek. 
Fot. Paweł Gąsior, luty 2015

fot. poniżej: Matka Boża Krasnobrodzka,
 grafi ka na papierze. Stan przed konserwacją. 
Fot. Paweł Gąsior, luty 2015



Badania w czasie prac konserwatorskichBadania w czasie prac konserwatorskich
fot. obok: Matka Boża Krasnobrodzka, 
grafi ka na papierze. Stan przed konserwacją. 
Fot. Paweł Gąsior, luty 2015

fot. poniżej: Matka Boża Krasnobrodzka, grafi ka 
na papierze. Stan przed konserwacją. Zdjęcie wykonane 
w świetle IR. Widoczne delikatne linie ryciny, 
pod warstwą przemalowań. 
Fot. Anna Mikołajska, luty 2015

fot. obok: Matka Boża Krasnobrodzka, grafi ka na papierze. 
Stan przed konserwacją. Zdjęcie wykonane w świetle sodowym. 
Fot. Anna Mikołajska, luty 2015

fot. powyżej: Matka Boża Krasnobrodzka, grafi ka na papierze. 
Stan przed konserwacją. Zdjęcie luminescencji wzbudzonej 
promieniowaniem UV. Widoczne punktowanie i zakres substancji 
nałożonej na lico grafi ki. 
Fot. Anna Mikołajska, luty 2015



fot. obok: Matka Boża Krasnobrodzka, grafi ka na papierze. Stan po konserwacji. 
Fot. Paweł Gąsior, maj 2015

STAN ZACHOWANIA OBRAZKA PRZED KONSERWACJĄ: 
Grafi ka była w złym stanie. Papier stał się kruchy i łamliwy. Materiały uży-
te w czasie poprzedniej konserwacji zmieniły barwę i spowodowały zafał-
szowanie kompozycji i uniemożliwiły odczytanie pięknych detali rysunku. 
Widoczne są znaczne ubytki papieru na obrzeżach oraz spękania w prawym 
górnym rogu. Grafi ka została naklejona na kilka warstw papieru, użyty klej 
uległ degradacji i dlatego konieczne było usunięcie dublażu i wykonanie go 
ponownie przy użyciu bardziej stabilnych materiałów.

OPIS PRAC: Wykonano kąpiele chemiczne 
w celu usunięcia dublowania, punktowania 
oraz niezidentyfi kowanej substancji z lica 
– pozostałości po poprzedniej konserwa-
cji. Grafi kę odkażono oraz zdublowano po 
uprzednim wzmocnieniu papieru. Ubytki 
uzupełniono masą papierową a następnie 
wykonano retusze farbami akwarelowymi.

PO KONSERWACJI: W wyniku usunięcia 
śladów poprzedniej konserwacji, przedsta-
wienie stało się bardziej czytelne, ujawnio-
no wiele, wcześniej niemożliwych do od-
czytania szczegółów jak na przykład rączkę 
oraz pionowy napis (podpis?) w lewym 
dolnym rogu grafi ki.

fot. obok: Matka Boża Krasnobrodzka.
Stan po konserwacji. 
Fot. Paweł Gąsior, maj 2015



fot. powyżej: Matka Boska Krasnobrodzka. 
Awers, fragment. Stan przed konserwacją. 
Widoczne pęknięcie podobrazia powstałe w 
wyniku naprężeń wewnątrz jego struktury. 
Fot. Paweł Gąsior, luty 2015.

fot. obok: Matka Boska Krasnobrodzka. 
Awers. Stan po konserwacji obrazu 
tablicowego i przed montażem grafi ki. 
Fot. Paweł Gąsior, maj 2015.

Kopia cudownego obrazka 
Matki Bożej

(obraz tablicowy):
- autor: podpisany Tadeusz Korpal.
- czas powstania: lata 60. XX wieku.
- technika, wymiary: Obraz malowany w 
technice olejnej na podłożu drewnianym 
(olcha), deski klejone na styk, dwie pozio-
me i cztery pionowe z licznymi sękami. 
Rama drewniana obłożona blachą mosięż-
ną, narożniki formowane z blachy z mosią-
dzu w formie liścia akantu. Prostokąt sto-
jący w ramie 60 x 90 cm, obraz bez ramy 
51x 81 cm.

Obraz został namalowany jako tło i no-
śnik uczytelniający miniaturowy, otoczony 
kultem cudowny obraz Matki Bożej (gra-
fi ka) umieszczony w górnej części obrazu. 
Jest to dowolna interpretacja (utrzymana 
w klimacie obrazów dewocyjnych) grafi -
ki umieszczonej na opisywanym obrazie. 
Malowidło przedstawia Matkę Bożą z 
Dzieciątkiem i Ducha Świętego w różanym 
ogrodzie. Głowę Matki Bożej i Dzieciątka 
zdobią korony z przedstawieniami styli-
zowanych orłów piastowskich, wykonane 
ze srebra, złocone, zdobione kryształkami 
i sznurkiem perełek. Nad srebrną ramką, 
stanowiącą oprawę grafi ki, umieszczono 
trzecią koronę, typu wazowskiej, zdobioną 
sznureczkiem perełek. Korony są osadzone 
na bolcu i od strony rewersu przykręcone 
nakrętkami. 

Dzięki wykonanym pracom konserwa-
torskim, cenne pamiątki Krasnobrodzkiego 
Sanktuarium - cudowny obraz Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej oraz obraz będący jego 
kopią zostały zabezpieczone na dalsze lata. 
Warto dodać, że poprzednia konserwacja 
cudownego obrazka została przeprowadzo-
na pół wieku temu, a jego kopia od czasu 
powstania w latach 60. XX wieku nie była 
wcześniej konserwowana.

Na podstawie opisowej i fotografi cznej 
dokumentacji prac konserwatorskich opra-
cowała Mariola Czapla.

fot. obok: Matka Boża Krasnobrodzka. 
Stan po konserwacji. 
Fot. Paweł Gąsior, maj 2015



Przebieg prac konserwatorskichPrzebieg prac konserwatorskich
obrazu Matki obrazu Matki Bożej Kra-Bożej Kra-

W ramach przygotowań do ju-
bileuszu 50-lecia koronacji, 

z inicjatywy ks. prałata Eugeniusza 
Derdziuka – proboszcza Parafi i Na-
wiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w Krasnobrodzie, kustosza Sanktu-
arium Maryjnego, obraz Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej został poddany kon-
serwacji.

Prace konserwatorskie prowadzono w 
okresie od lutego do maja 2015 r. w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydzia-
le Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, w 
Pracowni Malowideł Sztalugowych na Pod-
łożu Papierowym i w Pracowni Malowideł 
Sztalugowych na Drewnie.

Wykonawcami tych prac byli: mgr Jo-
lanta Sekutowicz (grafi ka), prof. Grażyna 

Korpal, dr Tadeusz Stopka, dr Ja-
rosław Adamowicz, dr Aleksandra 
Hola, mgr Grzegorz Kostecki (ob-
raz tablicowy).

Pracami konserwatorskimi ob-
jęto zarówno cudowny obrazek 
Pani Krasnobrodzkiej jak i jego 
kopię, która została wykonana na 

początku lat 60. XX w. przez prof. Ta-
deusza Korpala. 

 

Cudowny obrazek Matki Bożej
(grafi ka na papierze)

Wizerunek Matki Bożej Krasno-
brodzkiej, grafi ka wzorowana na obrazie 
Francesco Francia (właśc. Francesco di 
Marco di Giacomo Raibolini) pt. Madon-

fot. obok: Matka Boża Krasnobrodzka, 
grafi ka na papierze. Stan przed konserwacją, 
po wyjęciu ze srebrnych ramek. 
Fot. Paweł Gąsior, luty 2015

fot. poniżej: Matka Boża Krasnobrodzka,
 grafi ka na papierze. Stan przed konserwacją. 
Fot. Paweł Gąsior, luty 2015
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Ks. Bp Koronator wkła-
da najpierw koronę na głowę 
Dzieciątka Jezus mówiąc: „Si-
cuti per manus nostras coro-
naris in terris, ita et a te gloria 
atque honore coronari mere-
amur in coelis”. 

Wkładając koronę na gło-
wę Matki Najświę-tszej mówi: 
„Sicuti per manus nostras co-
ronaris in terris, ita et per te a 
Jesu Christo Filio tuo atque ho-
nore coronari mereamur in co-
elis”.  Jest to chwila wzruszają-
ca. Biskupi, kapłani i rzesze ludu 
zjednoczeni w wierze i modlitwie 
przeżywają chwilę jakiegoś bardzo 
bliskiego zjednoczenia z Najświętszą 
i Najlepszą Matką. 

W czasie okadzania Obrazu 
przez Biskupa Koronatora chór śpie-
wa pieśń- hejnał: „Na koronację biją 
dzwony!...” Pieśń ułożona na koro-
nację kompozycji muzycznej Stani-
sława Koszowskiego z Lublina.

Biskup Koronator w dalszym cią-
gu odmawia modlitwy następującej 
treści:
- Złota korona nad Jej głową
- Naznaczona znakiem świętości, sła-
wą czci i mężnych dzieł.
- Ukoronowałeś Ją Panie
- I postanowiłeś nad dziełami rąk 
Twoich.

Spraw to, miłościwy Ojcze, za 
wezwaniem Rodzicielki Jednorodzo-
nego Syna Twego, który dla zbawie-
nia rodzaju ludzkiego, bez narusze-
nia Jej dziewictwa, ciało z Niej wziąć 
raczył, aby za wstawieniem się tejże 
Przenajświętszej Dziewicy, wszyscy, 
którzy tę Królową Miłosierdzia i naj-
łaskawszą Panią naszą przed tym ob-
razem kornie uczcić usiłują i z obec-
nych przygód byli wybawieni i przed 
obliczem boskiego Majestatu Twego, 
odpuszczenie wszystkich win swoich 
otrzymali i w tym życiu łaski, której 
pragną, dostąpili, a w przyszłym, z 
wybranymi Twymi wiecznym cie-
szyli się zbawieniem. Przez tegoż 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Akt koronacji dokonany. Ks. Bp 
Koronator intonuje dziękczynne „Te 
Deum laudamus”, które podchwytuje 
całe duchowieństwo i chór. Radość 
na twarzach wszystkich - radość 
dzieci wyznających miłość swej naj-
droższej Matce. Zapewne cieszyło 
się i serce Niebieskiej Królowej z 
tego wspaniałego daru swych dzieci 
lubelskiej ziemi.

Klękają wszyscy i przed ukorono-

wanym Obrazem Maryi Ks. 
Bp Koronatom odczytuje: 
„Akt oddania się Matce Bożej” 
(zatwierdzony w Rzymie dla 
Polski 28.XII.1964r.) „Matko 
Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i 
duszę moją, wszystkie modli-
twy i prace, radości i cierpie-
nia, wszystko czym jestem i co 
posiadam. Ochotnym sercem 
oddaję się Tobie w niewolę mi-
łości. Pozostawiam Ci zupełną 
swobodę posługiwania się mną 

dla zbawienia ludzi i ku pomo-
cy Kościołowi św., którego jesteś 

Matką. Chcę odtąd wszystko czynić 
z Tobą, przez Ciebie. Wiem że wła-
snymi siłami niczego nie dokonam, 
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą 
Twego Syna i zawsze zwyciężasz. 
Spraw więc Wspomożycielsko Wier-
nych by moja rodzina, parafi a i cała 
Ojczyzna były rzeczywistym Króle-
stwem Twego Syna i Twoim. Amen.”

Po modlitwie przy dźwiękach ja-
sno-górskiego hejnału Obraz zostaje 
wciągnięty wysoko na przygotowane 
miejsce na tle ściany kościoła, aby 
lud mógł dojrzeć swoja Matkę już w 
złotych koronach, aby Matka mogła 
spoglądać na swe dobre dzieci u Jej 
stóp.

Następuje również rzewny mo-
ment składania wot przez poszcze-
gólne delegacje parafi alne. Najpierw 
Kapituła Zamojska, delegacja z Kate-
dry Lubelskiej i następne. „Te wota - 
mówił przewodnik liturgiczny - wota 
dziękczynno-błagalne mają swoją 
głęboką wymowę. Za nimi są serca, 
serca duszpasterzy, serca parafi an - 
serca wierzące, miłujące, ufające. Z 
wotami związane są wszystkie tro-
ski, potrzeby, bolączki parafi alne i 
osobiste. Z nimi wiąże się ekspiacja 
za tych, co z koronacją się łączyć nie 
chcieli”. W czasie składania wot roz-
brzmiewają pieśni: „Pod Twoją obro-
nę”, „Z dawna Polski Tyś Królową”, 
„O Maryjo przyjm w ofi erze”.

J. E. Ks. Biskup Podlaski Igna-
cy Świrski rozpoczyna pontyfi kalną 
sumę twarzą do wiernych. Przewod-
nik liturgiczny krótkim słowem wią-
że wiernych z Najśw. Ofi arą. Śpiewa-
ją chóry i śpiewa cały lud. Kazanie 
na sumie wygłasza J. E. Ks. Biskup 
E. Muszyński z Kielc. Wychodząc z 
cytatu: „Uwielbiaj duszo moja Pana 
mego... I rozradował się duch mój 
w Bogu Zbawicielu moim”. Kazno-

dzieja mówił: „Duch św. na nasze czasy 

JE ks. bp Piotr Kałwa
- modlitwa przed poświęceniem koron

Koronacja cudownego obrazu 
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na kopii cudownego obrazu
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podpowiada nam przez Papieża i wy-
suwa przed oczy naszej duszy postać 
Matki Najśw., która ma być dla nas 
wzorem wiary i miłości, że nasza 
cześć głęboka ma się wyrażać nie w 
łatwowierności, ale ma być oparta na 
głębokiej wierze, na prawdzie Bożej 
i na tym mamy budować nasze życie 
religijno-moralne”. Następnie mówił 
jaka jest rola Matki Najśw.  w dziele 
zbawienia i tajemnicy Kościoła. Jako 
wniosek praktyczny dla życia Ksiądz 
Biskup wskazał ilustrując licznymi 
przykładami, że nasza cześć dla Ma-
ryi ma się wyrażać w tym, aby nasze 
życie upodobniło się do postawy 
Matki Najśw., wtedy Matka Najśw. 
będzie dla nas znakiem nadziei, po-
ciechy i zbawienia. 

Po skończonej sumie cudowny 
obraz Matki Najśw. zostaje zdjęty i 
umieszczony na ołtarzu. Najpierw 
wszyscy Biskupi udzielają wiernym 
pasterskiego błogosławieństwa. Na-
stępnie J. E. Ks. Bp Koronator P. Kał-
wa wygłasza przemówienie. Wyraził 
wdzięczność Bogu i Matce Najświętszej 
za przeżycie tak radosnych uroczystości. 
Podziękował księżom biskupom za przy-
bycie, ks. szamb. kan. L. Liwerskiemu i 
jego wikariuszom za wielki trud  włożo-
ny w przygotowanie i organizację koro-
nacji, księżom za pracę i całemu ludowi 
Bożemu za tak liczny udział w modli-
twie. Wyraził nadzieję, że uroczystość 
ta sprawi dużo dobrego i przyczyni się 
do rozpalenia jeszcze większej miłości 
Boga i bliźnich. Przemówienie swe Ks. 
Bp zakończył rzewnym wezwaniem do 
Matki Najświętszej, by raczyła to spra-
wić swoją przyczyną.

Po przemówieniu J. E. Ks. Bp Ko-
ronator odmawia dwie modlitwy do M. 
B. Krasnobrodzkiej ułożone z okazji ko-
ronacji:

Modlitwa o dobre życie
Maryjo! Pani nasza Krasnobrodz-

ka, której życie szczególniej od Betlejem 
przez Nazaret aż na Kalwarię tak jest 
podobne do życia naszego - naucz nas 
tak kochać Boga i ludzi jak Ty, tak ufnie 
i kornie pełnić wolę Bożą jak Ty, tak zno-
sić cierpienia jak Ty je znosiłaś i posiąść 
podobną radość i szczęście jaką posia-
dasz Ty w Królestwie Syna Twego 
w niebie. Amen.

Modlitwa w potrzebie
Miłosierna Matko, Krasnobrodz-

ka Szafarko łask! Z żywą wiarą, głę-
boką ufnością i gorącą miłością w 
sercu staję przed Tobą, aby Twemu 
Sercu powierzyć wszystkie swe troski, 
kłopoty i bóle, wszystkie radości i na-
dzieje, potrzeby duchowe i material-
ne, swoje, całego Narodu i Kościoła 
świętego. Uproś nam u Syna Swe-
go Zbawiciela miłosierdzie i łaskę. 
Amen. 

Ks. Bp Koronator bierze w swe 
dłonie cudowny Obraz i udziela nim 
błogosławieństwa ludowi zwracając 
się w cztery strony świata. Cudowny 
Obraz biorą na ramiona księża po-
chodzący z parafi i krasnobrodzkiej 
i rusza procesja ze śpiewem Litanii 
Loretańskiej. Procesja idzie wokół 
cmentarza do świątyni. Obraz wraca 
do ołtarza, by na dalsze wieki nowe-

go tysiąclecia odbierać cześć i błogo-
sławić swym dzieciom.

Koronacja cudownego Obrazu M. 
B. Krasnobrodzkiej to fakt brzemienny 
w niezapomniane przeżycia dla uczest-
ników, których wiara i miłość do Matki 
Najświętszej przyprowadziła do Kra-
snobrodu. Koronacja to wydarzenie 
obfi tujące w bogate skutki duchowe dla 
wiernych całej diecezji.

Na uroczystości w Krasnobrodzie 
było 8 biskupów, około 400 księży 
diecezjalnych i zakonnych ludzi we-
dług różnych opinii prawie do 100 tys. 
Pielgrzymek grupowych zapisanych do 
„Księgi Pamiątkowej” ponad 70, de-
legacji parafi alnych wpisanych 159, 2 
pielgrzymki ministranckie. Samych mo-

Obraz po koronacji, obok ks Kazimierz Wójtowicz

JE ks. bp Ignacy Świrski
- ordynariusz podlaski

JE ks. bp Edward Muszyński
- sufragan kielecki

JE ks. bp Piotr Kałwa wygłasza mowę na 
zakończenie uroczystości
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Wierni uczestniczący w uroczystościach koronacyjnych zgromadzeni na powórzu przykościelnym, w tle spichlerz z 1795 roku.

Wierni zgromadzeni przy Kaplicy Objawień na Wodzie

Chór i orkiestra Wierni zgromadzeni przy Kaplicy Objawień na Wodzie
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torów w parkingach według opinii M.O. 
ponad 5 tys., kilka tys. aut, furmanek 
zaś kilkakrotnie więcej. Wśród kilkuset 
wot złożonych najpiękniejsze to były 
żywe wota dusz pojednanych z Bogiem, 
rozdano bowiem 35 tys. Komunii św. 
Koronacja odbiła się szerokim echem 
w diecezji. Znakiem tego są liczne 
pielgrzymki grupowe i pojedynczych 
osób, którzy nie mogąc być na koronacji 
przybyli później by pokłonić się M. B. 
Krasnobrodzkiej. Księga Pamiątkowa 
uwiecznia te pielgrzymki, są tam zapi-
sane piękne zdania i nazwiska nie tylko 
z Lubelszczyzny ale z różnych stron 
Polski (Wrocławia, Szczecina, Gdańska, 
Poznania, Olsztyna itd.)

Kończąc tych kilka spostrzeżeń 
i myśli z koronacji w Krasnobrodzie 
można śmiało podkreślić prawdziwość 
słów pieśni ułożonej na koronację/kom-
pozycja muzyczna St. Koszowskiego/a 
śpiewanej podczas sumy przez chór:

Krasnobrodzka Pani, Bogarodzico! 
Matko Kościoła i Matko nasza!
Polskie serce kocha Ciebie,
Polskie serce ufa Tobie,
Polskie serce wierne Tobie.

Mocnych w wierze prowadź nas
do niebios bram,
prowadź rodziny Polskę całą,
Kościół św. i świat cały!

Ks. Andrzej Jabłoński

(Fragment tekstu i foto z  archiwum 
Parafi i Nawiedzenia NMP 

w Krasnobrodzie).

Wierni uczestniczący w uroczystościach koronacyjnych

Procesja podczas uroczystości koronacyjnych

Widok na ołtarz po koronacji obrazu i złóżeniu wot dziękczynnych
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Wielki zaszczyt i wyróżnienie
W dziejach kultu maryjnego w Krasnobrodzie, parafi a 

nasza oczekiwała na największe historyczne wyda-
rzenie, jakie miało się dokonać - a była to koronacja obrazu 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej, w której uczestniczyłam.

4 lipca 1965 r. z rana pada deszcz, ale w południe deszcz 
ustaje i pięknie świeci słońce. Nigdy dotąd do Krasnobrodu nie 
przybyło tak wielu biskupów, księży, pielgrzymów i wiernych 
parafi an, by uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu. Pamię-
tam jak strażacy i milicjanci kierowali ruchem pielgrzymów i 
pojazdów w miejscu, gdzie teraz jest rondo.

W przygotowaniach do uroczystości z pomocą duszpaste-
rzom, z wielkim zapałem, włączyli się nasi parafi anie, wyko-
nując czynności związane z estetycznym wyglądem Kościoła, 
podium, jak również oprawę liturgiczną. W oknach domów, 
w całej parafi i mieszkańcy zawieszali wizerunek Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej. Wokół kościoła i głównych ulic zawieszone 
zostały piękne dekoracje, emblematy, zbudowano bramy powi-
talne dla dostojnych przedstawicieli Kościoła i pątników.

Mieszkańcy Krasnobrodu byli dla pielgrzymów bardzo go-
ścinni i mili. W moim domu rodzinnym panowała wyjątkowa 
atmosfera. Rodzice moi przyjęli 25 osób na nocleg. Były roz-
mowy i poczęstunek. 

Do Kościoła wybrałam się 2 godziny przed rozpoczęciem 
głównej uroczystości. Kiedy przechodziłam obok zakrystii zo-
baczył mnie ks. Kazimierz Wójtowicz, podszedł i powiedział: 
„Będziesz w asyście delegacji naszej parafi i, która wręczy Jego 
Ekscelencji, Czcigodnemu Biskupowi Kałwie korony do po-
święcenia”. Było to dla mnie wielkie zaskoczenie. Dlaczego ja? 
Szybko wróciłam do domu (odległość 1 km), aby zmienić ubra-
nie, a kiedy ponow-
nie znalazłam się 
w zakrystii kościo-
ła, ks. Kazimierz 
Wojtowicz poinfor-
mował nas, że trzy 
osoby będą repre-
zentować parafi ę. 
Wymienił: „Irena 
Moskal, Danuta Ry-
cak z Krasnobrodu 
i Wincenty Bełz z 
Majdanu Małego”. 
Byłam zaskoczona 
tą informacją, dla-
czego ja, czy jestem 
godna tego zaszczy-
tu?

Choć nie musiałam, 
podeszłam do konfesjo-
nału, aby serce moje było jeszcze bardziej godne na przyjęcie 
tego wyróżnienia. Byłam świadoma, że te trzy korony położone 
na tacy będą dotykały moich rąk, będę tak blisko obrazu Matki 
Bożej. Z wieży kościelnej naszej świątyni głośniej i dłużej biły 
wtedy dzwony. Ludzie jacyś uroczyści, radośni w oczekiwaniu 
na rozpoczęcie uroczystej sumy o godz. 12.

Kiedy staliśmy na podium, podtrzymując na tacy położo-
ne trzy korony, wzrok mój ogarnął cały plac wypełniony ściśle 
ludźmi. Z oddali zobaczyłam zawieszoną na parkanie, od stro-
ny zachodniej, wystawę - plansze cudownych miejsc, obrazów 
koronowanych Matki Bożej w Polsce. Na każdej planszy znaj-
dowały się zdjęcia wizerunku Matki Bożej, które ozdobiłam 

różnymi ornamentami; była również krótka historia miejsca i 
obrazu. Wystawa ta powstała z inicjatywy ks. Andrzeja Jabłoń-
skiego i miałam w niej swój osobisty udział. 

Kiedy wspominam tę szczególną, piękną uroczystość je-
stem wdzięczna czcigodnemu ks. Kazimierzowi Wojtowiczowi, 
że spotkał mnie taki zaszczyt. Posiadam zdjęcie upamiętniające 
tę uroczystą chwilę. 

Po skończonej uroczystości poszłam do domu rodzinnego. 
Wielka była radość moja i rodziców, którzy byli bardzo religij-
ni. To oni ukształtowali moje życie religijne swoim przykładem 
głębokiej wiary i pobożności. Pamiętam jak bardzo ważne były 
w domu wspólne modlitwy, Gorzkie żale, Droga krzyżowa, Ró-
żaniec, nabożeństwo majowe i czerwcowe. Choć rodzice byli 
w niedzielę i święta w kościele, to zawsze o godzinie 12 była 
cisza, mamusia modliła się z książeczką do nabożeństwa. Każ-
dej niedzieli i w święta obowiązkowo byłam z rodzicami na 
cmentarzu, aby pomodlić się za bliskich zmarłych.

Kiedykolwiek znajdę się w bliskości ołtarza, myśli moje 
biegną do tych odległych wspomnień sprzed wielu lat, wzrok 
kieruje się na cudowny obraz umieszczony w środku ołtarza. 
Z głębi serca wypływa myśl - iluż to ludzi prosiło Matkę Bożą, 
Jej Syna o potrzebne łaski dla siebie i swoich rodzin w trudnych 
życiowych chwilach? Na pewno były też podziękowania, wie-
my, że cudowne uzdrowienia są spisane w parafi alnej kronice, a 
ile nie spisanych, ilu pątników znalazło duchową pociechę, ilu 
ludzi powróciło do Boga, wie tylko Matka Boża. 

Znajdujące się przy ołtarzu, w owalu, dwie wypisane tabli-
ce tak wymownie przemawiają do ludzi, którzy powinni zagłę-
bić się w ich treść. 

TABLICA I
„Opuściłaś las, wodę,
Toś miejsce obrała,
Znak to jest iż nas kochasz
I dawniej kochała”.

TABLICA II
„W pośrodku lasu mieszkasz
Tu rzeka łask płynie,
Nieznana dawniej w lesie 
Tu obraz Twój słynie”.

Jesteśmy jako parafi anie bardzo 
wdzięczni: ks. biskupowi Piotrowi 
Kałwie, ks. proboszczowi Ludwi-
kowi Liwerskiemu oraz ówczesnym 
wikariuszom: ks. Kazimierzowi 

Wojtowiczowi, ks. Władysławowi La-
chowskiemu, ks. Bogumiłowi Telejce, 

ks. Andrzejowi Tokarzewskiemu, za ogrom pomocy poświę-
conej w rozwój kultu Matki Bożej, czego uwiecznieniem była 
koronacja Pani Roztocza w Krasnobrodzie na Królową. 

Wieki minęły, lata uciekają, ale zawsze do Ciebie, naszej 
Królowej Roztocza, ludzie przybywają. Modlą się i szukają 
pomocy. Matko Boża Krasnobrodzka u Syna Swego wstawiaj 
się za nami. Prosimy Cię, by Twój Syn a nasz Bóg nam błogo-
sławił.

Irena Moskal

Delegacja parafi i Krasnobród przekazująca korony do poświęcenia.
Od lewej: Danuta Rycak, Wincenty Bełz, Irena Moskal
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Dane mi było
Dane mi było w pamiętnym dniu 4 lipca 1965 roku, 

tj. w dniu koronacji Jezusa i Maryi obecnych w cu-
downym wizerunku Matki Bożej Krasnobrodzkiej podawać 
korony...

O dniu wspaniały! Dniu królewskiego powiewu!
Dniu wzywający do piękna, zgody - nie gniewu!
Dniu nad wyraz godny wielkiego dziękczynienia,
Którego już od pięćdziesięciu lat nikt nie zmienia.
 Dniu, który kwiatami zostałeś „obsypany”
Abyś w piękności niebieskim złotem przybrany,
Włożył na święte Jezusa, Maryi skronie
Korony Królewskie z ogromnej miłości do Niej.  

                                                                  Rysz    

Atmosfera zbliżającej się świętej godziny koronacji dała 
znać o sobie wielorakimi przygotowaniami się do niej zarów-
no w wymiarze indywidualnym jak też i społecznym. Indy-
widualny etap przygotowania się na ten cudowny moment 
ułatwiły rekolekcje prowadzone przez oo. redemptorystów. 
Udział w nich wzięły wielkie rzesze ludzi zarówno miejsco-
wych oraz z okolicznych miejscowości. Fala łaski rozlała się 

szerokim strumieniem - wielka liczba osób przystąpiła do sa-
kramentu pokuty. 

W sposób szczególny przeżywałam oczekiwanie na koro-
nację, uczestnicząc w nabożeństwach w dniu i nocy poprze-
dzającej uroczysty dzień. 

Pragnę podkreślić szczególną aktywność wielu krasnobro-
dzian w tych gorących dniach przygotowań, a w tej liczbie i 
moich - już św. pamięci Rodziców - Marii i Antoniego Ryca-
ków, którzy bardzo angażowali się od strony organizacyjnej, 
niosąc pomoc również przybywającym pielgrzymom.

Ja, będąc młodą mężatką, urodzoną i wychowaną w Kra-
snobrodzie w atmosferze szczególnego trwania przy Maryi, 
przybyłam  z 5-letnią córką Joasią, na odpust lipcowy, który 
zarazem w tym roku zespolił się z aktem koronacji. Jakże mi-
łym  zaskoczeniem było dla mnie dostąpienie łaski podawania 
koron wraz z moją koleżanką Ireną Moskal i Wincentym Beł-
zem. Uważam to za wielkie wyróżnienie, które zrealizowało 
się za przyczyną ówczesnego wikariusza ks. Kazimierza Wój-
towicza. 

Liturgię koronacji przeżyłam  bardzo głęboko, zdając so-
bie sprawę w jak wielkim wydarzeniu biorę udział wraz z dużą 
liczbą osób duchownych i zarazem z ok. 100 tysięczną rzeszą 
wiernych.   

        
Danuta Mazurek z d. Rycak

Wspomnienie o koronacji obrazu
Matki Bożej Krasnobrodzkiej

Wincenty Bełz (1916-1992)
„Wyrażam głęboką cześć i wdzięczność Bogu Najwyż-

szemu i Matce Bożej, że pozwolili mi na łaskę wyróżnienia, 
jakim było moje osobiste uczestnictwo w uroczystościach Ko-
ronacji Obrazu N. M. P. Krasnobrodzkiej. 

Działo się to na wezwanie i prośbę ówczesnego Probosz-
cza Księdza Prałata Ludwika Liwerskiego przez osobę ówcze-
snego wikarego późniejszego Proboszcza Księdza Kazimierza 
Wójtowicza.  

Oto w dniu 4 lipca 1965 roku wspólnie z Paniami Ireną 
Moskal i Danutą Mazurek podtrzymywałem tacę z koronami 
do koronacji Obrazu N.M.P. Matki Bożej Krasnobrodzkiej. 
Koronacji dokonywał osobiście biskup lubelski Piotr Kałwa, a 
wszystko działo się w piękny pogodny, lipcowy dzień w obec-
ności 8 biskupów, 400 kapłanów i prawie 100 tys. wiernych i 
pielgrzymów z różnych zakątków kraju.

Osobiście swój udział w tej wspaniałej, przenikającej 
udziałem Ducha Świętego uroczystości trakto-
wałem jako wyraz swojej wdzięczności Bogu 
za moje życie, przeżytą kampanię wrześniową 
1939 roku i powrót do Polski po 7 latach w nie-
woli niemieckiej w 1946 roku. I choć była to 
trudna Polska, była to moja wyśniona, wyma-
rzona i wytęskniona Ojczyzna, a w niej Matka 
- Kościół. Dziękowałem wtedy również Bogu 
za moją rodzinę i rodzinną miejscowość Maj-
dan Mały. Czułem równocześnie radość wielką, 
że oto polski chłop, rolnik dostąpił zaszczytu 
najwspanialszego na ziemi, bo takim był udział 
przy Koronacji. Uroczystości koronacyjne po-
zostaną w mojej pamięci po wsze czasy. Skła-
dam za nie Bogu serdeczne „Bogu niech będą 
dzięki”.

Napisano w 1991 roku, 
jako osobiste wspomnienie. 

Zapisał: Wincenty Bełz .Delegacja parafi i Krasnobród przekazująca korony do poświęcenia.
Od lewej: Danuta Rycak, Wincenty Bełz, Irena Moskal
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Ze wzruszeniem wracają wspomnienia
Ze wzruszeniem wspominam, kiedy 50 lat temu przy-

jechałam wraz z mężem i synami do Krasnobrodu 
– naszej rodzinnej parafi i – na uroczystość Koronacji Wize-
runku Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Za wielkie wyróżnie-
nie poczytywaliśmy sobie fakt, że jako przedstawiciele parafi i 
pw. św. Tomasza Apostoła w Zamościu (wówczas kolegiata – 
obecnie katedra), której byliśmy pracownikami – składaliśmy 
wota Matce Boskiej. O takim składzie delegacji zdecydował 
wieloletni proboszcz i dziekan Dekanatu Zamojskiego ks. 
Franciszek Zawisza.

Tak wielkiej uroczystości w Krasnobrodzie wcześniej 
nie pamiętam. Tylu biskupów i księży widywało się jedynie 
w Częstochowie. I te efektowne dekoracje wykonane z ów-
cześnie dostępnych materiałów oraz zaangażowanie i sponta-
niczność ludzi. Z tej uroczystości pochodzą amatorsko wyko-
nane przez męża, zdjęcia przedstawiające osoby duchowne i 
świeckie, uczestniczące w uroczystości, na których rozpoznaję 
m.in. ks. bpa Wilczyńskiego, ks. infułata Dąbrowskiego, ks. 
prałata Liwerskiego, ks. kan. Franciszka Zawiszę, ks. Andrze-
ja Jabłońskiego, ks. Andrzeja Tokarzewskiego. Być może ktoś 
pamięta i rozpozna na nich też inne osoby.

Dzisiaj stojąc na podium, specjalnie wybudowanym na tę 
uroczystość, wróciły wspomnienia o drewnianej, oszklonej 
kapliczce, przy której odbywały się wszystkie ważniejsze uro-
czystości, odpusty, komunie święte i bierzmowania. Kapliczka 
była na tyle obszerna, że ksiądz swobodnie mógł odprawiać 
w niej Mszę św. dla zgromadzonych dookoła wiernych. Samo 
przybycie do Sanktuarium wymagało w tamtych czasach nie 
lada wysiłku. Podstawowych środkiem transportu były fur-
manki konne. Pozostali pielgrzymi przybywali pieszo z oko-
licznych miejscowości, a nawet sąsiednich powiatów, chcąc 
wspólnie uczestniczyć w uroczystościach odpustowych. Kolej-
nym utrudnieniem w tamtych czasach był brak miejsc noclego-
wych, w których można było zakwaterować przybyłych księży 
i pozostałych gości. Do tego celu wykorzystywane były pry-
watne kwatery udostępnione przez wiernych, którzy pomimo 
niesprzyjającego stanowiska ówczesnych władz państwowych 
starali się w jak największym stopniu pomóc w organizacji 
takiego przedsięwzięcia. W tym czasie sama udostępniałam 
swoje mieszkanie w Zamościu dla przybyłych na nocleg księży 
kanoników, którzy następnego dnia brali udział w uroczysto-
ściach w Krasnobrodzie.

Wracając do tamtych czasów, nie sposób zapomnieć o tzw. 
„całonocnych bazarach w zagrodzie” (obecnie park im. ks. 
Wójtowicza), w których przygotowywano i serwowano posiłki 
i napoje dla przybyłych pielgrzymów i parafi an. Stąd pocho-
dzi kultywowana do dzisiaj tradycja gotowania kapuśniaku dla 
wszystkich odwiedzających Sanktuarium Matki Boskiej Kra-
snobrodzkiej w czasie największych uroczystości.

Zofi a Pakuła
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Jubileusz 50-lecia koronacji

Konserwacja cudownego obrazu 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej 2015 r.

W ramach przygotowania do Ju-
bileuszu 50 – lecia Koronacji 

Obrazu MB Krasnobrodzkiej zrodziła 
się myśl, by dokonać fachowego prze-
glądu stanu obrazu Pani Krasnobrodz-
kiej (małego obrazka) i zabezpieczyć 
go na dalsze lata. Aby to przeprowadzić 
należy zachować kanon 1189 Kodek-
su Prawa Kanonicznego, który brzmi: 
„Obrazy drogocenne, a więc wyróżnia-
jące się … doznawanym kultem, umiesz-
czone w kościołach lub kaplicach dla 
odbierania czci ze strony wiernych, jeśli 
wymagają naprawy, nie mogą być nigdy 
odnawiane bez pisemnego zezwolenia 
ordynariusza, który przed jego udziele-
niem winien zasięgnąć zdania biegłych”. 
Dlatego zwróciłem się do Biskupa Ma-
riana Rojka pismem z dnia 16 grudnia 
2014 o następującej treści: „Pragniemy 
poddać oględzinom i konserwacji Obraz 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej, słynący 
łaskami i koronowany w 1964 r. Infor-
mowałem już o tym ks. kan. Marka Do-
bosza – konserwatora diecezjalnego. 
Zgodnie z kanonem 1189 KPK zwracam 
się do ks. Biskupa o wyrażenie zgody 
na przeprowadzenie powyższych prac. 
W wyznaczeniu pracowni konserwator-
skiej, która podjęłaby  wykonanie owych 
prac, zdaję się na decyzję konserwatora 
diecezjalnego”.

Razem z ks. Markiem Doboszem 
rozpoczęliśmy poszukiwanie pracowni, 
której moglibyśmy z zaufaniem powie-
rzyć bezcenny „Skarb” naszej diecezji. 
Pani Grażyna Żurawicka - kierownik 
Delegatury WUKZ w Zamościu pod-
powiedziała, że można się zwrócić do 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Tak też uczyniliśmy. Po rozmowie te-
lefonicznej podano nam „namiary” na 
panią prof. Grażynę Korpal - Kierow-
nika Katedry Konserwacji i Restauracji 
Malowideł Sztalugowych i panią mgr 
Jolantę Sekutowicz z Pracowni Konser-
wacji i Restauracji Malowideł na Pod-
łożu Papierowym. Okazało się, że pani 
prof. Grażyna Korpal jest wnuczką prof. 
Tadeusza Korpala - autora obrazu wyko-
nanego w 1963 r. na potrzeby koronacji. 
Obydwie panie wyraziły zgodę.

Wtedy, 4 lutego 2015 r., skiero-
wałem do ks. biskupa kolejne pismo 
o następującej treści: „Nawiązując do 
mego pisma z dnia 16 grudnia 2014 r. w 
sprawie oględzin i konserwacji Obrazu 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej, słynące-
go łaskami i koronowanego w 1964 r., 
pragnę poinformować, że w porozumie-
niu z Konserwatorem Diecezjalnym – ks. 
Markiem Doboszem i Kierownikiem De-
legatury WUOZ – panią Grażyną Żura-
wicką znaleźliśmy osoby, które podjęły-
by się ww. czynności. Osobami tymi są 
pracownicy Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie Wydziału Konserwacji i 
Restauracji Dzieł Sztuki (ul. J. Lea 27 
– 29): prof. Grażyna Korpal – wnuczka 
prof. Tadeusza Korpala, autora Obrazu 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej i mgr Jo-
lanta Sekutowicz. Jeśli Jego Ekscelencja 
wyrazi zgodę, to mógłbym razem z ks. 
Markiem Doboszem zawieźć do Krako-
wa Obraz Pani Krasnobrodzkiej słynący 
łaskami już w przyszłym tygodniu”. 

Ks. Biskup pismem z 9 lutego br. 
udzielił pozwolenia: „Stosownie do 
prośby, zawartej w piśmie z dnia 4 lu-
tego 2015 r., niniejszym wyrażam zgodę 

na przeprowadzenie oględzin i konser-
wacji słynącego łaskami Obrazu Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej przez pracowni-
ków Akademii Sztuk Pięknych Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
w Krakowie (ul. J. Lea 27-29). Poleca-
jąc opiece Matki Bożej Krasnobrodzkiej 
Kustosza Sanktuarium, Duszpasterzy, 
Wspólnotę Parafi alną i Wykonawców 
tak ważnego dzieła z serca błogosła-
wię”.

W tłusty czwartek, 12 lutego wybra-
liśmy się z ks. Markiem Doboszem do 
Krakowa z cudownym obrazem Naszej 
Pani. W przeddzień z pomocą naszych 
parafi an wyjęliśmy obraz z ołtarza, sta-
rannie zapakowali w folię bąbelkową 
i rano udali się do Krakowa. Okazało 
się, że interesujący nas Wydziału Kon-
serwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP 
w Krakowie mieści się przy ul. Smo-
leńsk 9. Dotarliśmy tam około południa. 
Oprócz pani prof. Jadwigi Wyszyńskiej, 
kierownika Pracowni Konserwacji i Re-
stauracji Malowideł na Podłożu Papiero-
wym czekały na nas pani dr Regina Ko-
zik i pani mgr Jolanta Sekutowicz, która 
przyjęła do konserwacji „nasz Skarb”.

Stół zastawiony był dobrymi pącz-
kami… Przyjęcie było bardzo serdecz-
ne. Przy okazji zwiedziliśmy pozostałe 
pracownie konserwacji. Nie spotkali-
śmy pani prof. Grażyny Korpal. Miała 
umówiony wcześniej wyjazd do War-
szawy. Wracaliśmy do domu pod wra-
żeniem fachowości pracowników ASP. 
Stwierdziliśmy, że to był bardzo dobry 
wybór miejsca konserwacji obrazu Pani 
Krasnobrodzkiej.

Ks. Marek Dobosz, prof. Grażyna Korpal, mgr Jolanta Sekutowicz, 
prof. Jadwiga Wyszyńska i Grażyna Żurawicka

Ks. Eugeniusz Derdziuk, prof. Grażyna Korpal 
i mgr Jolanta Sekutowicz
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Uwagi do wydania

Niniejsza pozycja jest wiernym reprintem XVIII- 
wiecznego dominikańskiego druku. Oryginał – nie-

wielkich rozmiarów księga,  podobna do tej, którą trzymacie 
Państwo w dłoni nieco przewyższa wielkością dzisiejszy for-
mat A5. Na 211 stronicach czerpanego papieru, zawiera dotąd 
nieznaną historię kultu maryjnego w parafi i pw NNMP w Kra-
snobrodzie koło Zamościa, oraz ówczesne religijne i kulturo-
we realia.

Pustynia w Ray zamieniona, nieodmienną przy odmianie 
i alternacji czasów Wiosną kwitnąca, Ray Drugiego Adama a 
oraz nieograniczonego Boga Mat-
ka Najświętsza Maryja w maleńkim 
papierowym portrecie swoim przy 
Krasnobrodzie w puszczy toma-
szowskiej cudownie objawionym, 
miłościwym zawsze latem sprzy-
jająca, autorstwa dominikanina o. 
Jacka Majewskiego została wyda-
na w Lublinie w roku 1753 r., w 
drukarni jezuickiej Societatis Jezu.  

Sam druk, jak również osoba 
autora, do tej pory nie doczekali się 
szczegółowego omówienia.

Ze wstępnych wyników badań 
fi szek zakonnych, dominikańskich 
dzieł historycznych i analizy bi-
bliografi cznych spisów zarówno 
duchownych jak i świeckich osoba 
autora – dominikanina, profesora 
teologii i fi lozofi i w Sandomierzu i 
w Lublinie, „Lektora Świętej Teo-
logii i „Mówcy klasyczego” (ora-
tor et cane clasiss) – zaczyna się 

powoli wyłaniać z mroków dziejów. 
Zatem mamy do czynienia z nadawcą dobrze wykształco-

nym, znającym biegle łacinę, włoski1  oraz zasady retoryki. 
O. Jacek Majewski poza niniejszym dziełem, napisał jeszcze 
cztery utwory2: a) Kamień polski niewzruszony wszelkiego  
szczęścia  (…),  Sandomierz 1740; b) Prymicye pierwiastowej 

1Znajomość języka włoskiego autor potwierdza sam w Kwa-
terze XIII Pustyni w Ray zamienionej…: „(…) Tym fundamentem 
wsparty, kładę nabożnemu czytelnikowi, pod rożnemi z włoskie-
go języka na polski przetłumaczone nabożeństwo tytułami (…)” 

Tegoż, Pustynia w Ray zamieniona, 
Lublin 1753, s. 180.(Wszystkie po-
chodzące z dzieła cytaty zachowują 
swą oryginalną pisownię, wraz z wy-
różnikami. Interpunkcja w tytułach 
również zgodna z pierwodrukiem.)

2Wymienione pozycje ze skróco-
nymi tytułami podaję za S. Barącz, 
Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego 
w Polsce, Lwów 1862, t. 2, s. 197-
198. Krótkie informacje o autorze 
również u Estreichera, Bibliografi a 
polska, cz.2, t. 2, s. 258 Tu spotyka-
my jeszcze trzy kolejne tytuły, ale 
nie podane jest miejsce oraz data 
wydania. A. Jocher, Obraz bibliogra-
fi czno-historyczny literatury i nauk 
w Polsce. Od wprowadzenia do niej 
druku po rok 1830 włącznie. Wilno 
1857, t. 3 Teologia, Dzieje kościelne, 
s. 506; Te zbiory bibliografi czne nie 
dają jednak wyczerpującej prezenta-
cji sylwetki twórcy. O osobie autora 
wspominają jedynie w jednym zdaniu 
i kolejno odnotowują jego dzieła. 
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Po ponad dwóch miesiącach, 21 
kwietnia, udaliśmy się ponownie do 
Krakowa. Tym razem oprócz ks. Marka 
Dobosza była z nami pani mgr Graży-
na Żurawicka z WUKZ z Delegatury w 
Zamościu. To właśnie pani Żurawicka 
chciała zobaczyć i spisać protokół w 
trakcie wykonywania prac konserwa-
torskich. Spotkaliśmy tym razem panią 
prof. Grażynę Korpal. Przesympatyczna 
Pani, dumna z osiągnięć dziadka prof. 
Tadeusza Korpala. Wspominała, że 
Dziadek malował obraz Matki Krasno-
brodzkiej, kiedy był już w podeszłym 
wieku i powoli tracił czucie w rękach. I 
że prawdopodobnie był to jeden z ostat-
nich obrazów Profesora. Profesor zmarł 
17.11.1977 r. Natomiast pani Jolanta Se-
kutowicz dzieliła się wrażeniami, jakie 
miała przy konserwacji obrazka papie-
rowego. Powiedziała, że doświadcza-

ła pomocy z Nieba przy zdejmowaniu 
poprzednich uzupełnień i naleciałości. 
Wszystko poszło bardzo sprawnie. Po 
spisaniu protokołu wróciliśmy.

Prace konserwacyjne zostały za-
kończone w maju, dlatego 26 maja, w 
Dniu Matki, pojechaliśmy ponownie z 
ks. Markiem Doboszem i panią Grażyną 
Żurawicką po „Naszą Matkę”. Ponownie 
wspaniałe przyjęcie i przekazanie nam 
Obrazu już w pełnej krasie. Do spisane-
go protokołu dołączono dokumentację 
przeprowadzonych prac, opis i fotogra-
fi e. Wróciliśmy uszczęśliwieni.

Obraz znalazł się na swoim miejscu 
w ołtarzu głównym naszego sanktu-
arium w piątek 29 maja, w przeddzień 
Pielgrzymki Chorych do Pani Roztocza.

ks. prałat Eugeniusz Derdziuk
Kustosz sanktuarium Maryjnego 

w Krasnobrodzie

„Pustynia w Ray zamieniona…”
Reprint XVIII-wiecznego dzieła o kulcie maryjnym w Krasnobrodzie

ks. Eugeniusz Derdziuk z obrazem Matki Bożej 
po powrocie z Krakowa
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szczęścia i błogosławieństwa ofi ary, kazaniem promulgowa-
ne, Sandomierz 1741; c) Dzień krzyżowy, sprawiedliwość 
przy krzyżu, krzyż przy sprawiedliwości znajdując (…), Lu-
blin 1741; d) Moc cudowna sprawiedliwości Boskiej, w znaku 
Najśw. Krzyża najznaczniejsza znaleziona (…), Lublin 1748; 
M. Siejkowski, Świątnica Pańska (…), Kraków 1743 nas. 331 
dodaje:„Także wydał panegiryk na pogrzebie JO x. Teodora 
na Potoku Potockiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego łaciń-
skim stylem cum acumine napisany.”3   

Wszystkie prezentowane publikacje mają charakter oka-
zjonalny i można by je zaliczyć do mów lub kazań. Spośród tej 
grupy Pustynia w Ray zamieniona… wyróżnia się, jako dzieło 
dość osobliwe, zarówno ze względu na tematykę, jaką podej-
muje, jak też genologię i nietypową kompozycję. 

Utwór opisuje w przybliżeniu pierwsze sto lat istnienia 
Kościoła NNMP w Krasnobrodzie od momentu objawienia 
się tam Matki Bożej (rok 1640) i pierwszego cudu na tych zie-
miach – uwolnienia od czarta młodego 24-letniego chłopaka 
Jakuba Ruszczyka, poprzez zdarzenia związane z najazdem 
kozackim i cudownym znalezieniem obrazka Matki Bożej.  
(W czasie powstania dzieła wspomniany kościół i przylegają-
cy do niego klasztor był siedzibą dominikanów, czyli współ-
braci naszego autora.)

O dokładnych przyczynach powstania utworu czytamy 
w rozdziale XI  Pustynii w Ray zamienionej, która zamyka 
w sobie informacyją o prawdzie tej historii.  Ze względu na 
liczne najazady i wojny jakimi były nękane opisywane ziemie, 
książka nie mogła powstać wcześniej, ponieważ dominikanie 
przebywający w Krasnobrodzie „nie mieli sposobności, ani 
czasu piórem zaprzątać ręki.”4 Z przyczyny „osobliwszemu 
ku temu miejscu nabożeństwa J. W. Jegomość Pan Jan Za-
moyski Wojewoda sandomierski, uprosił jegomości ks. Bazy-
lego Rudomicza, przesławnej Akademii Zamojskiej rektora, 
ażeby z rzetelnych relacji, pod sumieniem wszystkich na ten 
czas żyjących, za których się to zjawienie stało, ze wszelkiemi 
okolicznościami zebrał i krótką wypisał historyą.”5

Kolejno historię objawienia i zeznania świadków spisał ks. 
Czesław Sulicki, doktor S. T. zakonu kaznodziejskiego, który 
był drugim komisarzem zeznań świadków po objawieniu się 
Matki Bożej. Powstała w ten sposób historia, została przed-
stawiona biskupowi chełmskiemu, hrabiemu Józefowi Eusta-
chemu Szembekowi, opatowi Węgrowickiemu i konwentowi 
Ojców Zakonu Kaznodziejskiego. Ze względu na coraz to 
liczniejsze cuda i łaski otrzymywane przez lud, za przyczyną 
NMP w papierowym obrazku w Krasnobrodzie, zgodnie osą-
dzono by rozszeżyć podaną im historię i dokładniej sprawdzić 
wydarzenia mające miejsce w tej miejscowości. I tak również 
„zá usilnym staraniem: Oyca Patrycego Rossołowskiego te-
goż Zakonu, (…) ná ten czas Przeora. Publicznemu Widokowi 
PREZENTOWANA (…)”6  została Pustynia w Ray zamienio-
na….

Nasze dzieło zostało podzielone na XV rozdziałów, zgod-
nie z liczbą tajemnic różańcowych – zwanych przez autora 
KWATERAMI, a jego schemat kompozycyjny przedstawia się 
następująco:
• Tytuł dzieła
• Dedykacja
• Aprobata do druku
• Wstęp (dwudzielny)

– rozwinięta apostrofa do Matki Bożej
– zasadnicze wprowadzenie do tematu

• Kwatery I-XV (I-X; XI-XV – podział tematyczny)
• Podziękowania i wdzięczność fundatorom i dobrodziejom

Warto zauważyć, że tematyka poszczególnych rozdziałów 

jest zgodna z kolejnością i hierarchizacją grafi czno-seman-
tyczną treści zawartych w tytule głównym, co jest odzwiercie-
dleniem założeń literackich epoki baroku. 

Analiza wewnętrzna treści poszczególnych rozdziałów 
również pozwoliła wyodrębnić pewne powtarzające się i 
bardzo charakterystyczne segmenty tekstu (układ treści w 
poszczególnych rozdziałach bez względu na tematykę, jaką 
podejmują:).
1. Tytuł kwatery. 
2. Wprowadzenie do tematu kwatery/Tłumaczenie tytułu.
3. Nawiązanie do wcześniejszego tematu.
4. Treść kwatery poparta przykładami.
5. Zakończenie.
6. Wiersz podsumowujący.
7. Wychwalanie przymiotów Matki Bożej i Trójcy Świętej.
Przedstawione segmenty w tej kolejności oddają wewnętrzny 
schemat kompozycyjny rozdziałów. Konstytutywne i realizo-
wane w podobny sposób, występujące we wszystkich analizo-
wanych piętnastu kwaterach są segmenty 1., 2., 4. i 6. Podsta-
wowym i zawsze obecnym elementem jest również segment 
7. Jest on jednak dość swobodnie realizowany i może pojawić 
się pomiędzy wyodrębnionymi członami bądź wchodzić w 
ich treść. Nawiązanie do wcześniejszego tematu (człon 3.) nie 
występuje, kiedy poprzedza go rozbudowane wprowadzenie 
do tematu. Dodatkowo człony 2. i 3. mogą występować w od-
wróconej kolejności, np. w Kwaterze I. Podobnie segment 5. 
jest znacznie skrócony bądź zanika, gdy mamy do czynienia z 
obszerną (w stosunku do danej kwatery) prezentacją punktu 4. 
Warto zauważyć, że człony 2. i 6. tworzą zawsze ramę tekstu 
rozdziału. Z czego segment 2. jest zapowiedzią tematu członu 
6. Wiersze zawarte w dziesięciu rozdziach zawsze są sześcio-
wersowe jedenastozgłoskowe, zakończone rymem dokładnym 
półtorazgłoskowym. W przeważającej liczbie są to wiersze sy-
labotoniczne o regularnej intonacji cztero- i pięciostopowe ze 
średniówką po 6 sylabie [11(5+6)].

Prezentowany schemat kompozycyjny i układ segmentów 
odnosi się jedynie do tekstów kwater I-X. Pozostałe rozdzia-
ły XI-XV mają dość osobliwą budowę. Wraz z kwaterą XI 
opisującą cuda, do utworu zostaje wprowadzony nieregularny 
schemat kompozycyjny. Analizując treść, można jednak za-
uważyć, że końcowe rozdziały tworzą spójną całość. Treść ich 
jest wypełniona opisami cudów, tekstami pieśni i modlitw wy-
chwalających Boga i Matkę Jego Syna. Nie zauważamy, jak to 
miało miejsce we wcześniejszych rozdziałach, odautorskiego 
uzasadnienia tytułów kwater, jak również wierszy podsumo-
wujących treść. 

Wymienione ustalenia związane z kompozycją całego 
utworu, jego poszczególnych rozdziałów oraz zależnościami 
pomiędzy tytułem głównym, a treściami pojawiającymi się 
kolejno w dziele świadczą o zabiegach literackich, które two-
rzą tekst charakteryzujący się bardzo dużą spójnością, już na 
płaszczyźnie tzw. składni zewnętrznej, co dodatkowo wpły-
wana jego walory poznawcze, wysoką wartość literacką dzieła 
i bezsprzecznie świadczy o erudycji oraz dużych kompeten-
cjach autora. 

3M. Siejkowski, Świątnica Pańska, Kraków 1743, s.331. 
Autor dodaje, że prezentowani przez niego autorzy kazań na-
pisali o wiele więcej utworów, których on jednak, z widomych 
jemu tylko względów, nie odnotowuje.

4Pustynia w Ray zamieniona…, dz. cyt., s.175.
5Tamże, s.176.
6Tamże, s. 2.
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Prezentowane ponownie światu to XVIII-wieczne dzieło 
dominikanina o. Jacka Majewskiego, pt. Pustynia w Ray za-
mieniona…,spisane wg barokowego konceptu, charakteryzu-
jące się dużą spójnością i dbałością o właściwe rozumienie 
przekazu, jako upoetyzowana proza kaznodziejska czasów 
saskich, jest dowodem na trwanie w XVIII w. jednolitości 
form języka literackiego – mimo głosów badaczy wypowiada-
jących się negatywnie o epoce, jako okresie upadku nie tylko 
politycznego, kulturalnego państwa polskiego, lecz również 
mówiących o „czasach saskich” jako tych, w których twór-
czość religijna miała być przykładem wszelkich językowych 
wykolejeń (np. występowanie makaronizmów). 

Pustynia ... zawiera w sobie również nieocenioną wartość 
kulturalno-historyczną. 

We właściwym rozwinięciu tematów poszczególnych roz-
działów badacz historii, kultury i literatury może odnaleźć 
również niezliczoną liczbę nawiązań do innych tekstów po-
chodzących z różnych epok i kultur, w których zaznacza się 
wszechmoc Najwyższego Boga jego miłosierdzie i wspania-
łość Matki Bożej, jako tej, która wydała na świat Jego Syna i 
dzień po dniu miażdży głowę szatana, by lud wierny przypro-
wadzić do Raju. Przywoływane w druku są słowa świętych 
oraz cytaty z Ksiąg – Starego i Nowego Testamentu. Nasz 
autor niejednokrotnie powołuje się również na ustne prze-
kazy środowiska kościelnego i świeckiego. W swym dziele 
zamieszcza także fragmenty dzieł „pogańskich uczonych”– 
Arystotelesa. W ten sposób często w obrębie jednej kwatery 
znajdujemy przykłady zaczerpnięte z różnych tradycji, co 
podnosi wartość poznawczą i kulturową dzieła. Ponadto autor 
tworząc tekst narracji – ciągle opisujący cudowne wydarze-
nia mające miejsce w Krasnobrodzie, czy sytuację religijną 
tych ziem – wprowadza wiadomości zaczerpnięte z żywotów 
świętych. 

W realizacji rozdziałów pojawiają się również tematy, któ-
re w okresie kontrreformacji miały aktywnie służyć ofi cjalnie 
panującej doktrynie kościelnej. „Rozpowszechniane przez 
Kościół narracje tego typu pełniły role jakby argumentów w 
zażartej polemice z innowiercami. Argumenty te zresztą ad-
resowano nie tak do innowierców, jak do katolików, w celu 
utwierdzenia ich w «prawdziwej wierze» i przekonania o ab-
surdalności poglądów obozu przeciwnego”7.

O. Jacek Majewski szeroko rozwija również temat zdarzeń 
o cudownym charakterze – nie tylko zawiera relację o obja-
wieniach Matki Bożej w Krasnobrodzie i historii cudownego 
obrazu (zgodną z wynikami badań w czasie okołokoronacyj-
nym – rok 1945), lecz również opisy cudów, którym poświęca 
całą, największą Kwaterę XI Rożnemi y prawie niepoliczone-
mi cudami y łaskami iak roźlicznemi Kwiatami wysadzoną.We 
wspomnianym rozdziale znajdują się wyliczenia szczególnych 
łask, jakich dostąpili czciciele Maryi.  Choć autor zaznacza, że 
wybrał tylko nieliczne spośród niepoliczonych dowodów mi-
łosierdzia Matki Najświętszej, to opisy obejmują aż 72 strony. 
Są one ułożone chronologicznie od roku 1644 do 1743. Prze-
ważającą część podań stanowią te spisane pod kościelną przy-
sięgą na znak Krzyża Świętego. Opisane w ten sposób różnego 
rodzaju zjawiska nadzwyczajne i cudowne są cechą wspólną 
przekazów religijnych okresu kontrreformacji i postkontrre-
formacji. Podobną tendencję znajdujemy w zbiorach wyda-
wanych przez inne rodziny zakonne, jak i w całej hagiografi i 
XVIII wieku. Ten swoisty zbiór miraculi dla mieszkańców 
Krasnobrodu i okolic, jak również dla historyków, może nieść  
ponadto wartości, np. w badaniach genealogicznych – nazwy 
rodów i mieszkańców poszczególnych wiosek; w sferze hi-

storycznej – potwierdzenie faktów historycznych i nieznane 
dotąd opisy postaci historycznych, tj.: Marii Kazimiery Królo-
wej Polski (fundatorki klasztoru w Krasnobrodzie), Stanisła-
wa Leszczyńskiego Króla Polskiego jeszcze jako Wojewody 
Poznańskiego (1687 r.), Lanckorońskiego Podkomorzego Po-
dolskiego, Aleksandra Przyjemskiego Kasztelana Chełmskie-
go, Lipskiej Stolnikowej Kijowskiej, Radomicza – profesora 
Akademii Zamojskiej oraz innych osób, nie tylko szlachetnie 
urodzonych rodów, lecz również i niezamożnych – ufających 
Matce Bożej – nie tylko wyznawców katolicyzmu. Skrzętnie 
odnotowane cuda zawarte w Pustynii w Ray zamienionej… są 
najstarszym danym dowodem opieki Matki Bożej nad ludem 
w Krasnobrodzie. Autor wypisując łaski uzdrowienia, wskrze-
szenia i cudownego ocalenia zaznacza, że powołuje się na 
niezachowane do naszych czasów spisy. Ważne, że przy tych 
cudach dołączone są opisy złożonych wot w postaci np. lich-
tarzy, podpisanych tabliczek srebrnych i złotych, czy miniatur 
przedstawiających uleczoną część ciała, które do dnia dzisiej-
szego zachowały się w prezbiterium kościoła.

Nieopisaną również wartość kulturową i religijną dla lud-
ności Krasnobrodu i okolic mogą stanowić dotąd nieznane 
modlitwy do Matki Bożej Krasnobrodzkiej na każdy dzień 
tygodnia oraz pieśni nabożne, śpiewane w XVIII w. przez lud, 
ku czci MB Krasnobrodzkiej.

Wyniki badań ostatnich tygodni, historyka sztuki dra 
Agnieszki Szykuły-Żygawskiej dowiodły, że zamieszczona 
w druku jedyna rycina, autorstwa Jana Józefa Filipowicza, 
drukarza i rytownika króla Augusta III Sasa przyczynia się do 
rozpoznania dorobku twórczego Filipowicza. Dorobku, który 
nie został jeszcze wyczerpująco przedstawiony. Ten fakt  spra-
wia, że omawiany druk również może stanowić źródło badań 
dla innych dziedzin nauki oscylujących w kręgu literatury, hi-
storii i sztuki.

Na zakończenie koniecznie należy zaznaczyć, że autor o. 
Jacek Majewski w dziele poświęconym Matce Bożej Krasno-
brodzkiej, przedstawia bardzo budującą dla chrześcijan histo-
rię, by „serce duchownemi pociechami ukontentować (…)”8  
i „uspokoić nabożne pragnienie”9. Autor daje swe dzieło do 
„nabożeństwa pobudki y zachęcenia (…) á żeby każdy czy-
tający, nie tylko brał ufność do otrzymania pożądanych łask 
Boskich, przez przyczynę cudowney N. Matki w Krasnobro-
dzie, ále żeby przy tym, z czytania rożnych pobożnych Ma-
teryi teyże Xiążki w Duchowym  pomnażał się ćwiczeniu”10. 

W słowach tych zawiera się również główna, nadrzędna funk-
cja fabuł tego typu w epoce saskiej, by przede wszystkim po-
mnażać wiarę u czytelnika oraz „uprzystępnić prawdy religij-
ne i przekazywanie treści w sposób ciekawy i atrakcyjny dla 
odbiorcy”11.

Reasumując, chciałabym zachęcić gorąco do poświęcenia 
czasu tej lekturze. Wyrażam głęboką nadzieję, że mimo archa-
icznych form językowych, nieznanej konwencji i niewspół-
czesnemu zapisowi tekstu, zmierzycie się Państwo z jego od-
czytaniem i wyniesiecie wiele duchowych przeżyć.

    Monika Zawiślak
(doktorantka Językoznawstwa 

Katedry Języka Polskiego KUL

7M. Kazańczuk, Popularne opowieści kościelne w piśmien-
nictwie epoki saskiej, „Literatura Ludowa” 1992, nr 3., s. 27.

8Tamże, s. 9. 
9Tamże, s. 91. 
10Tamże, s. 178.
11M. Kazańczuk, dz. cyt., s. 25.
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„Pustynia 
w Ray zamieniona…”

Reprint XVIII-wiecznego dzieła 
o kulcie maryjnym w Krasnobrodzie

Wstęp

Książka Pustynia w Ray zamieniona, autorstwa domi-
nikanina, ojca Jacka Majewskiego, opublikowana 

w 1753 roku w Lublinie, aż do chwili obecnej reedycji była 
znana tylko nielicznym badaczom przeszłości sanktuarium 
krasnobrodzkiego. Pozycja ta  stanowi nie tylko cenne źródło 
historyczne, lecz także ważne dzieło teologiczne. Autor uka-
zuje Maryję jako Raj mistyczny zamieszkiwany przez Boga i 
napełniony bogactwem Bożych darów na podobieństwo kwia-
tów i źródeł rajskich.  Jej przybycie do Krasnobrodu zmienia 
to miejsce opuszczone – pustynię – w Raj. Krasnobród staje 
się od momentu pierwszego objawienia Matki Bożej w 1640 
roku miejscem Jej stałej obecności i szczególnej opieki nad 
mieszkańcami i pielgrzymami, co poświadczają liczne cuda 
i łaski, dziejące się bez ustanku do dnia dzisiejszego. Autor 
wielokrotnie podkreśla to stałe związanie Maryi z Krasnobro-
dem.

Teologiczne uzasadnienie porównania Maryi do Raju bez 
wątpienia zainteresuje współczesnego Czytelnika, któremu 
nieznany jest sposób myślenia epoki XVII i XVIII wieku. 
Warto przy okazji zwrócić uwagę na to, iż traktat ojca Majew-
skiego różni się od dzisiejszych dzieł teologicznych zwłasz-
cza pod względem językowym i argumentacyjnym. Pustynia 
w Ray zamieniona jest pełna symboli, porównań, alegorii i 
duchowych sensów, ale nie ma w niej dowolności skojarzeń, 
jak to bywa w większości dzieł poetyckich. Każdy symbol 
lub metafora ma swoje odniesienie biblijne i dotyczy rzeczy-
wistego działania Boga w ludzkiej historii. Ojciec Majewski 
traktuje Boga i Jego działanie w duszy jako dostępną nasze-
mu doświadczeniu rzeczywistość, której owoce widać gołym 
okiem w postaci dobrego życia człowieka. Aby docenić w 
pełni dzieło Pustynia w Ray zamieniona, należy pamiętać o 
istnieniu w nim trzech poziomów symbolizowania:  symboliki 
biblijnej, symboliki mistycznej, opisującej aktywność Boga 
w duszy Maryi i ludzi wierzących, oraz symboliki związanej 
ze środowiskiem krasnobrodzkim. Miejsca i przedmioty prze-
strzenne służą Autorowi za symbole tego, co duchowe. Rzeka 
Srzeniawa (obecnie Wieprz) oraz źródła Kaplicy Objawień 
są dla ojca Majewskiego symbolami miłosierdzia i obfi tości 
działania Ducha Świętego w Maryi, a przez Jej osobę – w kra-
snobrodzkiej Pustyni, która dzięki nawiedzeniu przez Maryję 
stała się Rajem.

Maryja prawdziwym Rajem
Porównanie Maryi do Raju znajdziemy w dziełach wielu 

pisarzy chrześcijańskich, począwszy od starożytności aż do 
czasów współczesnych ojcu Jackowi Majewskiemu. Spośród 
prac powstałych w tamtej epoce, podobnych w swej wymo-
wie, symbolice i argumentacji, należy wyróżnić wybitne dzie-
ło świętego Ludwika Marii Grignion de Montforta Traktat 
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. 
Jednakże ojciec Majewski z pewnością nie znał dzieła francu-
skiego teologa, gdyż zostało ono odnalezione dopiero w 1842 
roku (święty zmarł w 1716 roku). Tym bardziej należy zwró-
cić uwagę na oryginalność myśli krasnobrodzkiego domini-

kanina1, który opierając się na Piśmie Świętym i teologicznej 
interpretacji symboliki biblijnej w pismach chrześcijańskich, 
sam skomponował teologiczno-mistyczny obraz Maryi obja-
wionej w Krasnobrodzie jako Raju dla wszystkich poszuku-
jących Jej pomocy. 

Raj, według naszego Autora, należy w pierwszym rzędzie 
rozumieć mistycznie – podobnie jak Królestwo Boże – jako 
krainę ludzkich dusz zamieszkiwaną przez Boga, dlatego wy-
pełnioną szczęściem i radością życia. W świetle tego narzuca 
się stwierdzenie, że to nie Stwórca wypędził człowieka z Raju, 
lecz sam człowiek przez grzech i posłuch dany szatanowi po-
rzucił szczęście Raju, którym jest Bóg. W momencie, kiedy 
człowiek „usunął” Boga ze swego życia, ziemia przestała być 
Rajem. Nasz Autor po to, by ukazać, że Raj jest dziełem Bo-
żym, ale nie bez zgody człowieka, powołuje się także na prze-
konanie świętego Atanazego, iż w osobie Maryi „Raj zasadzi-
ła ręka Pańska” (s. 22). W symbolice biblijnej „ręka Pańska” 
oznacza Ducha Świętego, z mocy którego – jako Stworzyciela 
– powstają wszelkie dzieła duchowe i materialne, zwłaszcza 
najpiękniejsze naczynia Ducha, czyli święci. To, co u ludzi 
kojarzy się z Rajem: radość, brak śmierci, stan pokoju i rado-
ści – rzeczywiście dokonało się w osobie Maryi pod wpływem 
Ducha Świętego. Maryja Niepokalana stała się więc Rajem 
dla Nowego Adama – Chrystusa, a Jej wnętrze wypełniła woń 
Ducha Świętego, rozkoszniejsza niż zapach jakichkolwiek 
kwiatów ziemskich. 

Tę sugestywną symbolikę ojciec Majewski dopełnia po-
równaniem Chrystusa do Drzewa Życia zakorzenionego w 
Raju, co przede wszystkim obrazuje trwały związek Chrystusa 
z Maryją, a jednocześnie to, że wszelkie owoce odkupienia są 
równocześnie zasługą Chrystusa i Maryi. Chrystus jako praw-
dziwe Drzewo Żywota przynosi owoce życia nieśmiertelnego 
(s. 21), co dla „dzieci Nowego Adama”, ziściło się dopiero 
w Zmartwychwstaniu. Jak Raj ziemski oznacza przebywanie 
Boga u ludzi, tak Raj wieczny oznacza przebywanie ludzi u 
Boga. 

Święty Grzegorz Cudotwórca, na którego powołuje się 
ojciec Majewski, nazywa Maryję „Rajem obdarzonym ro-
zumem” (s. 21). Oznacza to, iż Maryja nie była bezwolnym 
narzędziem, lecz stała się rzeczywistym „miejscem” nadzwy-
czajnego działania Boga od czasów Raju pierwszego, ponie-
waż świadomie obrała Boga za największe i jedyne swoje 
bogactwo. Oto Maryja, która w całkowitym posłuszeństwie 
i ufności Bogu zgodziła się na Jego wolę, została obdarzo-
na nadzwyczajnym darem: Bogiem, który w Niej zamieszkał. 
Ona jest Locus habitationis gloriae Dei – miejscem zamiesz-
kania chwały Boga. W ten sposób ojciec Majewski daje od-
pór wyobrażeniom czysto doczesnym i przestrzennym praw-
dziwego Raju, którego mieszkańcem był tylko człowiek. Dla 
Majewskiego głównym mieszkańcem Raju jest Bóg, dlatego 
Maryja – „Raj dziedziczny P. BOGA” (s. 21) – jawi się jako 
najdoskonalsze dzieło Ducha Świętego, Prawicy Pańskiej 
(Dextera Dominum), w którym zgromadził On wszystkie do-
skonałości (s. 22). Ten Raj jest uosobieniem pomyślności, po-
koju i szczęścia.

1Wiadomo, że ojciec Jacek Majewski przede wszystkim 
był związany z Lublinem, gdzie pełnił funkcję wykładowcy 
teologii i fi lozofi i. W Krasnobrodzie na pewno mieszkał, ale 
na razie nie jest znany czas jego pobytu. W momencie wy-
dania książki Pustynia w Ray zamieniona przeorem klasztoru 
krasnobrodzkiego był ojciec Patrycy Rossołowski.
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Pustynia
Zanim ojciec Majewski pokaże, jak Krasnobród stał się 

Rajem, pomoże najpierw Czytelnikowi zrozumieć sytuację, w 
jakiej znalazł się człowiek (ludzkość) będący wygnańcem z 
Raju na Pustynię Świata (s. 2), „gdzie w labiryncie pełnym 
i zagęszczonym światowej swawoli krzewin chrustami trud-
no do Niebieskiego trafi ć Raju”. Sam tytuł książki Pustynia 
w Ray zamieniona – jak zauważa Autor we Wstępie – zrodził 
się, gdy ojciec Majewski zobaczył miasteczko Krasnobród 
ukryte w puszczy. Etymologicznie „puszcza” pochodzi od 
„opuszczenia” i dlatego oznacza to samo, co „pustynia” (s. 
10). Tu dominikanin pokazuje, iż droga do Raju wiedzie przez 
pustynię, która jest pełna niebezpieczeństw, węży jadowitych 
i innych dzikich zwierząt. Porównuje drogę przez pustynię 
do tej, po której przez czterdzieści lat lud Izraela zmierzał do 
Ziemi Obiecanej. Również znaczenie pustyni jest tu wielopo-
ziomowe:
1) miejsce pustynne, gdzie znajduje się droga do raju;
2) miejsce niebezpieczne i bezludne, na którym znajdują się 
różnorakie bestie, począwszy od szatana a skończywszy na 
grzesznikach;
3) Maryja, która jest Pustynią płodną i bezpieczną, gdyż nie 
ma w Niej żadnego otwarcia na pokusy szatana, lecz trwa bez-
graniczna miłość do Boga w Trójcy Jedynego;
4) metafora ewangelicznej cnoty ubóstwa, a więc zupełnej 
wolności od przywiązania do rzeczy materialnych, chroniącej 
przed utratą z oczu drogi do Raju. 

U Majewskiego znajdziemy wiele pięknych akordów teo-
logii życia wewnętrznego. Obraz pustyni ma swój wyjątko-
wy wydźwięk duchowy w odniesieniu do cnót Maryi. Autor 
stwierdza: „N. MARYJA PANNA Puszczą jest od opuszcze-
nia, albowiem opuściła: bogactwa, pieszczoty, pompę i chwa-
łę świata, wszystko to i tym podobne rzeczy za jeden gnój ma-
jąc, żeby pozyskała Chrystusa. O! szczęśliwa nader Pustynio 
fruktyfi kująca tym bardziej, i obfi tująca we wszystko, kiedy 
opuszczasz wszystko” (s. 10). Tu ojciec Majewski na przy-
kładzie życia Maryi wyjaśnia, w jaki sposób można stać się 
wewnętrznie błogosławioną pustynią, by Bóg mógł nas całko-
wicie Sobą wypełnić. Motyw główny stanowi tu umiłowanie 
Boga ponad wszystkie rzeczy, które On stworzył dla nas. Taka 
wolność z miłości do Boga jest źródłem niezwykłego szczę-
ścia dla człowieka, o czym mówił Chrystus w pierwszym z 
Ośmiu Błogosławieństw: „Błogosławieni ubodzy w duchu, al-
bowiem do nich należy Królestwo Niebieskie” (Mt 5, 3). Pod 
wpływem grzechu pierworodnego, który oznacza odwrócenie 
się od Boga, ziemia zamieniła się w pustynię „głogi i cier-
nie rodzącą” (s. 13). Dzięki temu, że Maryja – odwrotnie niż 
Adam i Ewa – przyjęła Boga i łaskę macierzyństwa, Jej życie 
stało się płodne. Życie Maryi stało się owocne, gdyż Ona zro-
dziła Dawcę Życia i zawsze ma udział w rodzeniu ludzi dla 
Boga (s. 13). Dzięki Niej ziemia przestała być dla ludzi prze-
kleństwem, bo z Maryi narodził się Odkupiciel, który na nowo 
sprowadził błogosławieństwo Boga pomiędzy ludzi i sam z 
nimi zamieszkał (s. 14). Majewski uważa, że obecność Maryi 
w Krasnobrodzie jest błogosławieństwem dla jego mieszkań-
ców i pielgrzymów, gdyż tam, gdzie Maryja się objawia, ni-
gdy nie zabraknie Bożego błogosławieństwa. Z pełnym prze-
konaniem kieruje więc zachętę do pielgrzymów:
Na swoim szczęściu ludzie się nie znacie

Jeżeli Raju za światem szukacie. 
W Raj Krasnobrodzką Pustynię zmieniła
MARYJA, gdzie się cudownie zjawiła
Spieszcież do Raju synowie Adama, 
Tu was otwarta zawsze czeka brama.

 Źródła miłosierdzia
Niezwykle sugestywna jest w X rozdziale (kwaterze) sym-

bolika źródła, która prowadzi naszą uwagę z miejsca objawień 
w Krasnobrodzie do prawdziwego Źródła w Bogu, a z kolei 
przez piękną duszę Maryi do dusz ludzkich. Ponieważ Maryja 
– jak dowodzi ojciec Jacek – jest całkowicie przebóstwiona i 
cała żyje Bogiem, stanowi dla ludzi źródło łask niezliczonych. 
Autor nawiązuje do Księgi Rodzaju (rozdz. 2), mówiącej o 
płynącej w ogrodzie rajskim rzece, która przez swą obfi tość 
wód mogła zasilać cztery inne rzeki, a więc ogarnąć cały 
okrąg ziemi (s. 90). Potem wspomina wizję proroka Ezechiela, 
przedstawiającą źródło wypływającespod Świątyni (Ez 47), 
będące niewyczerpującym się błogosławieństwem Boga. Źró-
dło – według ojca Majewskiego – symbolizuje hojność Boga 
i nieograniczoność Jego łask, a więc miłosierdzie. Maryja na 
zawsze została włączona w płodność samego Boga, stając się 
Matką Bożego życia dla ludzi. Odtąd w każdym darze życia 
Bożego  ma Ona swój udział. Oczywiście źródło to swój ab-
solutny początek ma w samym Bogu, dlatego jest niewyczer-
pane. 

Symbolika źródła, najbardziej pomaga – jak się wydaje – 
zrozumieć trwałe połączenie życia łaski płynącego do ludzi z 
Chrystusa i równocześnie z Jego Matki. Majewski pokazuje, 
że od poczęcia Jezusa w łonie Maryi, za sprawą Ducha Świę-
tego, jedno źródło „wpłynęło w drugie” i od tamtego czasu 
stanowią jedno (s. 91). Jest to oczywiście tajemnica Ducha 
Świętego, który na zawsze połączył serca Maryi i Jezusa, życie 
Matki i Syna. Dominikanin posługując się obrazem źródła z 
Krasnobrodu, które dawniej dawało tyle wody, że nie mieściła 
się w brzegach, chce nas przekonać, iż Bóg nie skąpi Swoich 
łask – a właściwie: Swojego życia – za pośrednictwem Maryi 
(s. 90-91) napełnionej łaską. 

Ojciec Majewski korzysta z jeszcze jednego obrazu, by 
ukazać, iż tak jak źródło nigdy nie przestaje udzielać wody, 
podobnie Maryja może być nazwana „źródłem miłosierdzia”, 
gdyż przez Nią są udzielane łaski codziennie, nieustannie i bez 
ograniczeń. W ten sposób ojciec Jacek dowodzi, że stwierdzo-
ne w Pustyni Krasnobrodzkiej cuda i łaski są tylko nielicz-
nymi przykładami dobroci i czułości Maryi (s. 93), a każdy, 
kto przybywa do Matki, otrzymuje „złotołaski” i „każdy stąd 
odchodzi zdrowy” (s. 97). 

W dedykacji wstępnej Autor zwraca się do Maryi: „Do 
tego miejsca, to jest do Ciebie, mistycznego Raju, z które-
go obfi te wypłynęły w Pustyni Krasnobrodzkiej łaski […]” 
(s. 5). Pogłębia tym samym symbolikę źródła. Osoba Matki 
Miłosierdzia, będąca źródłem łask Bożych, jest mistycznym 
Rajem, który ustawicznie zmienia pustynię krasnobrodzką w 
Raj. Bez Niej Krasnobród pozostaje wyschniętą pustynią bez 
źródła. 

Maryja Pogromicielka szatana 
Majewski poświęca stosunkowo dużo uwagi władzy Ma-

ryi nad szatanem i złymi duchami oraz Jej opiece nad ludźmi 
kuszonymi przez demona. Cytując różnych autorów średnio-
wiecznych, w tym świętego Bernarda i świętego Bonawentu-
rę, twierdzi, iż samo imię Maryi posiada moc, gdy jest z wiarą 
wzywane: „Nie tak się lękają widomi nieprzyjaciele przeciw-
nego sobie Wojska mnóstwa; Jako się lękają powietrzne moce 
Imienia MARYI, protekcji Jej, i przykładu; Płyną i niszczeją 
jako wosk od ognia, gdziekolwiek natrafi ają na częste tego 
imienia wspomnienie, nabożne wezwanie, pilne, usilne naśla-
dowanie” (s. 26).

Kontekst tych rozważań jest oczywisty: opis Raju z Księgi 
Rodzaju i tzw. Protoewangelia (Rdz 3, 15) oraz cud uwolnie-
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nia Jakuba Ruszczyka z opętania w borze krasnobrodzkim (s. 
27-30). Jednakże nasz Autor zastanawiając się nad przypad-
kiem tego opętania, nie docieka jego przyczyn, lecz skupia 
się na woli Boga, który w kontekście cudu uwolnienia chce 
objawić ludziom Swoją potęgę i miłosierdzie oraz chwałę 
Bożej Rodzicielki (s. 28). Maryja objawia się na tym miej-
scu jako Królowa Aniołów i Pogromicielka piekła, grzechu i 
diabła (s. 31). Cud dokonał się zresztą w dzień Najświętszej 
Maryi Panny Anielskiej, 5 sierpnia 1640 roku. Jakub podczas 
objawienia usłyszał z wielkiej światłości głos Matki Bożej: 
„Postaw tu fi gurę, albowiem tu będzie się chwała Syna mego 
odprawowała, a na znak tego, wiedz o tym, że już jesteś od 
czarta uwolniony” (s. 30). 

Ojciec Jacek Majewski argumentuje, iż nadzwyczajna 
władza Maryi nad szatanem jest nie tylko owocem Jej wybra-
nia na Matkę Zbawiciela, ale i osobistej świętości, którą pro-
mieniuje jak światłem. Symbolika światła jest bardzo ważna 
dla naszego Autora, służy mu bowiem doopisania świętości 
Maryi (s. 34-36). Skoro Maryja jest święta i Niepokalanie Po-
częta, czyli bez grzechu, a Jej wola ani dążenia nigdy nie były 
w opozycji do woli Boga, to Ona cała jest światłością: „Po-
chodnia jaśniejąca, ziemi granice oświecająca, złotego blasku 
lustrem obdarzona, wszystka piękna, i cała Niepokalana, któ-
ra światłość zachodu nieznającą, wiernym wydała”2. Maryja 
przez to, iż cała została wypełniona światłem Ducha Święte-
go, poraża nim Lucyfera, chroniąc tym samym ludność z całej 
okolicy Krasnobrodu (s. 34-35). Ojciec Jacek nie omieszkał 
w tym miejscu przypomnieć wielokrotnych objawień Maryi z 
orszakiem Aniołów, nazywając Ją „Ranną Jutrzenką” (s. 34). 

Warto też pamiętać, iż ojciec Majewski jest daleki od 
współczesnego psychologizowania w opisie działania Bożego 
w duszy. Pisząc o substancji duszy, ma na myśli rzeczywi-
ste życie wewnętrzne i trwałość zmian zachodzących w du-
szy pod wpływem łaski, lecz także i pod wpływem grzechu. 
Współczesny człowiek mówiąc o duchowym działaniu, ma na 

uwadze zazwyczaj sferę intencjonalną, a także myśli i uczu-
cia. Dla Majewskiego to, co się dzieje w duszy substancjalnej, 
jest nie mniej realne w skutkach, niżeli to, co dzieje się w cie-
le. Działanie Boga w duszy Maryi obejmuje całą Jej osobę, 
przeistaczając Ją w najpiękniejsze stworzenie, i dlatego Ma-
ryja jako Tota Pulchra promieniuje blaskiem Bożego Ducha 
ze swego wnętrza na zewnątrz. Stosownie do teologicznego 
nazewnictwa powiedzielibyśmy, że Maryja przez mieszkające 
w Niej Boże piękno jawi się jako ikona Ducha Świętego. 

Motyw egzorcyzmu, którego dokonała Maryja w Krasno-
brodzie wobec ciężko opętanego Jakuba Ruszczyka, przeplata 
się z ogólną mistyczną wizją Raju i pustyni. Ojciec Majewski 
Rajem nazywa zarówno Maryję, jak i Krasnobród – jako umi-
łowane miejsce Maryi, w którym z upodobaniem Boża Ro-
dzicielka trwa, udzielając wielu łask, a zwłaszcza broniąc od 
złego. Autor uznaje, na podstawie licznych świadectw niezwy-
kłych interwencji Boskich, że Krasnobród jest miejscem wy-
branym, gdzie Bóg przez Maryję chce udzielać łask: „Wybra-
łem (mówi Bóg) i poświęciłem to miejsce, ażeby tu było Imię 
moje na wieki, i żeby tu się znajdowało oczy i serce moje” (s. 
37). Pragnąc podkreślić trwałość Bożego wyboru w odniesie-
niu również do miejsca, dominikanin cytuje słowa patriarchy 
Jakuba: „Oj, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie 
jest to dom Boga i brama do nieba” (Rdz 28, 17). Nawiedze-
nie Boże w Krasnobrodzie wiąże się z błogosławieństwem dla 
przyszłych pokoleń (s. 28). 

ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski, KUL 

2Por. tłumaczenie fragmentu hymnu o Bożej Rodzicielce 
autorstwa świętego Jana Damasceńskiego: Lucerna folgoris 
terre fi nes illustrans, omnino aureo lumine praedita, tota pul-
chra, et tota immaculata, que lucem occasu carentem fi delibus 
protulit; s. 34.

Wizerunki Matki Boskiej Krasnobrodzkiej
w roku jubileuszu 50-lecia koronacji cudownego obrazu

W   2015 roku mija 50 lat od ko-
ronacji obrazu Matki Boskiej 

Krasnobrodzkiej. Jest to dobry czas, by 
pokłonić się nad Panią Roztocza, przy-
bliżyć wizerunki powstałe w kolejnych 
stuleciach – znaki wdzięczności i trwa-
jącego kultu. 

Dowodem sławy świętego miejsca 
w krasnobrodzkim borze stały się po-
wielane przez przybyłych tutaj wiernych 
wyobrażenia Matki Boskiej Krasno-
brodzkiej. Modlący zlecali wykonanie 
wizerunków do świątyń w swoich pa-
rafi ach, bądź przeznaczonych do modli-
twy prywatnej.

Jedyny zachowany wizerunek XVII-
wieczny pochodzi z feretronu. Eks-
ponowany podczas odbywających się 
corocznie procesjach w Krasnobrodzie, 
niósł ze sobą dobrą wieść o łaskach Pani 
Roztocza.

Znaczący wpływ na rozpowszech-

nienie wizerunku Matki Boskiej Kra-
snobrodzkiej miały wydarzenia 2. poł. 
XVIII w. w parafi i prowadzonej przez 
dominikanów. Z czasu po połowie 
XVIII w. pochodzi rycina Jana Józefa 
Filipowicza ze Lwowa, sprowadzona do 
Krasnobrodu przypuszczalnie w 1765 
roku. Mniej więcej w tym czasie zdecy-
dowano o wzniesieniu nowego ołtarza, 
celem umieszczenia tu nowopowstałego 
obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. 
Jeszcze przed końcem tego stulecia po-
wstało pierwsze (zachowane) przedsta-
wienie fi guratywne Matki Boskiej Kra-
snobrodzkiej.

Ten ustabilizowany, promieniują-
cy kult Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 
zaowocował pod koniec XVIII i XIX 
stulecia wieloma wizerunkami. Najwię-
cej powstało ich w miejscu, z którego 
promieniował kult, czyli w Krasnobro-
dzie. Autorzy wizerunków wzorowali 

się przede wszystkim na rycinie Fili-
powicza. Jej wiernym powtórzeniem 
jest pochodzący z przełomu XVIII/
XIX wieku obraz z Tomaszowa Lubel-
skiego. Z 2. połowy XVIII wieku po-
chodzi natomiast obraz Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej umieszczony w ołtarzu 
bocznym kościoła w Opolu Podedwórzu 
(obecnie diecezja siedlecka).

Inny, nie mający powtórzeń, jest 
krajobraz na XVIII-wiecznym obrazie 
z ołtarza głównego krasnobrodzkiego 
sanktuarium. Na pierwszym planie jawi 
się piękna sylwetka Maryi w długiej 
szacie, adorującej Dzieciątko. Warta 
podkreślenia jest ukazana na obrazach 
scena rozgrywająca się na drugim pla-
nie. Widzimy oto kapliczkę i klęczące-
go przed nią, zanoszącego modlitwy ku 
niebu, mężczyznę. Jest to Jakub Rusz-
czyk, który swoim zachowaniem wywo-
łał poruszenie wśród namalowanych w 
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oddali zmierzających w kierunku kapli-
cy. Autor ukazał iście roztoczański kra-
jobraz: charakterystyczne dla tej części 
Roztocza pagórki oraz sosnę.

W XIX stuleciu odnotowuje się jesz-
cze więcej wizerunków. Ich autorami w 
sporej części są wywodzący się z pro-
stego ludu malarze. Tym cenniejsze są 
to inicjatywy, ponieważ są dosłownym 
dziękczynieniem. Wszystkie powstały 
w konwencji znanej z oryginału. Wi-
zerunki tchną pięknem roztoczańskiej 
przyrody. W obrazie, będącym wizją 
Sługi Bożego ks. Błażeja Nowosada 
proboszcza parafi i w Górecku Kościel-
nym, jest to łąka z typowymi kwiatami 
polskimi: malwami i dziewannami. 

Wśród obrazów powstałych na wzór 
cudownego obrazka Matki Boskiej Kra-
snobrodzkiej wyodrębniają się dwa, po-
wstałe w Górecku Kościelnym. 

Krasnobród i Górecko – te dwie, 
leżące w sercu urokliwego Roztocza 
miejscowości, stały się w XVII wieku 
sceną dla objawień. Oto w osiem lat po 
objawieniu się Matki Bożej w Krasno-
brodzie, Górecko Kościelne nawiedza 
św. Stanisław. Z 1743 roku pochodzi 
natomiast świadectwo mieszkańca 
Górecka Kościelnego Jakuba Pieczy-
kolana, utrwalone w druku dziesięć lat 
później. Jakub Pieczykolan opisał wyda-
rzenie jakie przytrafi ło mu się w 
lesie w okolicach Suśca, kiedy 
podczas wyprawy został cu-
downie ocalony przez Matkę 
Boską Krasnobrodzką.

Dzieje Górecka i Krasno-
brodu splotły się ponownie 
za sprawą Sługi Bożego ks. 
Błażeja Nowosada w latach 
30. ubiegłego stulecia. Kapłan 
przekazał legendę, na kanwie 
której powstały malarskie 
wizje ukazujące wizytę Mat-
ki Boskiej Krasnobrodzkiej 
u św. Stanisława w Górecku 
Kościelnym. Pierwszy z ob-
razków ukazuje Maryję, która 
z powodu burzy ukryła się w 
jednym z wiekowych górec-
kich dębów. Drugi z obrazów 
to Pani Krasnobrodzka na tle 
ukwieconej dziewannami i 
malwami łąki z wyobrażeniem 
kościoła w Krasnobrodzie z 
jednej strony i kościoła w Gó-
recku z drugiej. 

Kontynuatorem tego dzie-
dzictwa można nazwać ks. 
Tadeusza Sochana, obecnego 
proboszcza parafi i św. Stani-
sława w Górecku Kościelnym, 
który swoje życie zawdzięcza 
Matce Boskiej Krasnobrodzkiej. 

W podzięce za łaskę uzdrowienia w 2014 
r. peregrynował wraz z kopiami obrazów 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej po Roz-
toczu.

Jeszcze jednym piewcą łask Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej był muzyk Ka-
rol Namysłowski. To dzięki niemu kult 

dotarł na początku XX stulecia do Sta-
rego Zamościa i zaowocował tu co naj-
mniej pięcioma wizerunkami, będącymi 
po części fundacji religijnego muzyka. 

Sporo z odnalezionych obrazów Pani 
Roztocza pochodzi z XIX wieku. Ich au-
torami są w większości lokalni malarze, a 

wizerunki powstały z myślą usytuowa-
nia w kościołach terenu obecnej diece-
zji zamojsko-lubaczowskiej.

Począwszy od końca XIX w. zin-
tensyfi kowano lokowanie w przestrzeni 
otwartej rzeźb Pani Roztocza. Sytu-
owane w nieprzypadkowych miejscach 
stanowiły wspomnienie ważnego wyda-
rzenia z życia wiernych i ich rodzin. 

Wiele fi gur powstało najpierw po 
1963 roku, kiedy koronowano wizeru-
nek, a następnie 30 lat później, kiedy 
w parafi i obchodzono uroczyste roz-
poczęcie jubileuszu 350-lecia pobytu 
cudownego obrazka Matki Boskiej w 
Krasnobrodzie. 

Jeszcze jednym orędownikiem Mat-
ki Boskiej Krasnobrodzkiej był ks. An-
drzej Jabłoński.
Głosił dobre słowo o Matce Boskiej 
Krasnobrodzkiej, zarówno w czasie, 
gdy pełnił posługę w parafi i św. Krzy-
ża w Zamościu, czy też parafi i krasno-

brodzkiej. Owocem jego nabożeństwa 
jest witraż ukazujący Maryję w typie 

krasnobrodzkim z kościoła w Za-
mościu, oraz fi gura – wotum za 
uratowanie życia, usytuowana 
w Szewni. Jednak najwięk-
szym dziełem życia pozostaje 
monografi a krasnobrodzkiego 
sanktuarium i Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej. Rozważyć 
można, czy na okoliczność jej 
powstania Autor zlecił wykona-
nie drzeworytu Pani Roztocza 
Feliksowi Podobińskiemu.

Zebrane wizerunki Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej to za-
pewne nie wszystkie. Wiele z 
nich nie dotrwało do obecnych 
czasów. Niezależnie od czasu 
powstania, każdy był realizacją 
z głębi serca. Mogła to być to 
inicjatywa lokalnego malarza 
amatora lub zbiorowa fundacja 
wiernych. W sferze duchowej 
wizerunki dowodzą o dużym 
wymiarze kultu. Historykowi 
sztuki obrazują ewoluowanie 
ikonografi i. Wszystkie są no-
śnikiem wiary.

Tekst na podstawie książki 
Agnieszki Szykuły-Żygawskiej pt. 
„Matka Boska Krasnobrodzka”

Redakcja
Okładka książki wydanej z okazji jubileuszu 50-lecia koronacji

Matka Boska Krasnobrodzka na tle kościołów w 
Górecku Kościelnym i Krasnobrodzie, Magdalena 

Maciocha 2013 – obraz ze zbiorów Parafi i 
pw. św. Stanisława w Górecku Kościelnym
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Nie znajduję trafniej sformuło-
wanego podsumowania pierw-

szej w historii konferencji naukowej o 
krasnobrodzkim Sanktuarium niż to, 
wprost wyjęte ze wstępu starodruku 
Pustynia w Ray zamieniona…, opisu-
jącego historię kultu na tych ziemiach 
w pierwszym wieku po objawieniu się 
Matki Bożej.

Dnia 18.04.2015 r. w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury miało miejsce 
wydarzenie wyjątkowe, zarówno pod 
względem duchowym jak i naukowym 
– konferencja naukowa pt. Przeszłość i 
teraźniejszość Sanktuarium w Krasno-
brodzie, pod honorowym patronatem JE 
Ks. Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego 
Mariana Rojka, zorganizo-
wana przez Parafi ę NNMP 
w Krasnobrodzie, Instytut 
Teologii Dogmatycznej 
KUL, Katedrę Języka Pol-
skiego KUL, Burmistrza 
Krasnobrodu i Urząd Miej-
ski, Krasnobrodzki Dom 
Kultury, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie. 
Konferencji towarzyszyła 
wystawa obrazów Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej ze 
zbiorów ks. Tadeusza So-
chana, proboszcza Parafi i w 
Górecku Kościelnym. 

Realizacja, odczyty na-
ukowców i atmosfera panu-
jąca podczas tego dnia, przerosły ocze-
kiwania nawet bardzo wymagającego 
słuchacza i obeznanego czciciela Matki 
Bożej. 

Ten, nie tylko zwyczajowo oddany 
Matce Bożej dzień, jakim była opisywa-
na konferencyjna sobota, stał się dniem 
Jej w pełni poświęconym.

Zebrani goście, przedstawiciele 
władz samorządowych: wojewódzkich, 
powiatowych, miejskich i gminnych 
oraz parlamentarzyści, szanowne grono 
prelegentów i zgromadzeni parafi anie 
zostali powitani przez ks. prałata dr Eu-
geniusza Derdziuka proboszcza parafi i 
NNMP w Krasnobrodzie oraz Burmi-
strza Krasnobrodu p. Kazimierza Misz-

tala. Po słowach wstępu i przywołania 
krótkiej historii objawienia się Matki 
Bożej w Krasnobrodzie, głos kolejno 
zabrali prelegenci.

Jako pierwszy wystąpił ks. prof. 
dr hab. Edward Walewander (KUL) i 
przybliżył Sanktuarium Matki Bożej i 
jego duszpasterzy. W bardzo ciekawym 
wystąpieniu profesor opisał jedynie wy-
brane postaci i zagadnienia ze swojej 
wcześniejszej publikacji. Ten opis syl-
wetek księży i trudnych lat I i II wojny 
światowej, międzywojnia oraz sytuacji 
religijno-społecznej w krasnobrodzkiej 
parafi i, przeplatany osobistymi wspo-
mnieniami i świadectwem wiary ks. Pro-
fesora, wprowadził w doskonały sposób 

wszystkich zgromadzonych w tematykę 
i klimat tamtego dnia. 

Kolejno prof. Władysław Makarski 
(KUL, PWSZ Zamość) omówił z języ-
kowego punktu widzenia złożoną pro-
blematykę Maryjnych wezwań kościo-
łów w Polsce.  Wystąpienie to ukazało 
zebranym, że zagadnienia podejmowa-
ne również przez badaczy języka, jego 
historii i rozwoju mogą się przyczynić 
do pogłębienia szeroko pojętych badań 
mariologicznych. Warto zaznaczyć, że 
wystąpienie to cechowało się wyjątko-
wą rzetelnością w ujęciu tematu.

Literacką i kulturalno-historyczną 
wartość XVIII-wiecznego dominikań-
skiego druku o Sanktuarium w Kra-

snobrodzie opisała Monika Zawiślak 
(doktorantka Językoznawstwa KUL), 
pochodząca z Krasnobrodu. Podczas 
wystąpienia zostało opisane dzieło nie-
zwykłe: autorstwa o. Jacka Majewskie-
go, pt Pustynia w Ray zamieniona…, bo 
opisujące dotąd nieznaną historię kultu 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej. Osoba 
autora jak i jego dzieło do tej pory nie 
doczekali się szczegółowego omówie-
nia, a sam druk ponad dwa i pół wieku 
pozostawał w zapomnieniu (wydany w 
1753 r. w lubelskiej drukarni jezuickiej 
Societatis Jezu). To szczególne dzieło 
poza historią pierwszego cudu – uwol-
nienia od czarta Jakuba Ruszczyka – 
podaje wiernym dokładne opisy łask, 
jakich dostępowali wyznawcy 3 religii 
przed Cudownym Obrazkiem. W staro-
druku zamieszczone są również dotąd 
nieznane modlitwy do MB Krasno-
brodzkiej na każdy dzień tygodnia i pie-
śni śpiewane przez lud w połowie XVIII 

w. Dzięki wielkiej wartości 
kulturowej – potwierdzeniu 
faktów historycznych i nie-
znanych opisów postaci hi-
storycznych otrzymujących 
łaski u Pani Roztocza, tj.: 
Marii Kazimiery Królowej 
Polski (fundatorki klasztoru 
w Krasnobrodzie), Stanisła-
wa Leszczyńskiego Króla 
Polskiego jeszcze jako Wo-
jewody Poznańskiego (1687 
r.), Lanckorońskiego Pod-
komorzego Podolskiego, 
Aleksandra Przyjemskiego 
Kasztelana Chełmskiego, 
Lipskiej Stolnikowej Kijow-

skiej, Radomicza – profesora 
Akademii Zamojskiej oraz in-

nych osób, nie tylko szlachetnie urodzo-
nych rodów, lecz również i niezamoż-
nych, ufających Matce Bożej, nie tylko 
wyznawców katolicyzmu – staje się do-
kumentem historycznym, niepodważal-
nym dowodem na żywą obecność Maryi 
i jej odwieczne wstawiennictwo w Kra-
snobrodzie. Skrzętnie odnotowane cuda 
zawarte w Pustyni w Ray zamienionej… 
są najstarszym zachowanym do naszych 
czasów dowodem opieki Matki Bożej 
nad ludem w Krasnobrodzie. Autor wy-
pisując łaski uzdrowienia, wskrzeszenia 
i cudownego ocalenia zaznacza, że po-
wołuje się na niezachowane do naszych 
czasów spisy. Ważne, że przy tych cu-
dach dołączone są opisy złożonych wot 
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„Przeszłość i teraźniejszość 
Sanktuarium w Krasnobrodzie” 

„…Podniosły y wzburzyły rzeki nawałności swoie, 
ażeby się wielka o maleńkim portrecie Twoim Krasnobrodzkim
po całym świcie rozlała i rozeszła sława…”

J. Majewski, Pustynia w Ray zamieniona…, Lublin 1753

Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal
 i ks. prałat Eugeniusz Derdziuk
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w postaci, np. lichtarzy, podpisanych ta-
bliczek srebrnych i złotych, czy miniatur 
przedstawiających uleczoną część ciała, 
które do dnia dzisiejszego zachowały się 
w prezbiterium kościoła. Ze względu na 
nieocenioną wartość dzieła planuje się 
jego reprint (najprawdopodobniej lipiec 
2015 r.). 

Matka Boża Krasnobrodzka również 
jest obecna w twórczości lokalnych po-
etów ludowych.
Wybrane aspekty językowe w ciekawy i 
cechujący się rzetelnym opracowaniem 
sposób, przedstawiła kolejna referentka 
– dr Cecylia Galilej (KUL). Przywołane 
teksty Feliksy Lewandowskiej, Marian-
ny Olszewskiej, Aliny Słoty, Marii 
Domańskiej, ks. Dominika Maja 
i in. odzwierciedlają lokalny kult 
religijny i tradycje. Autorka zauwa-
żyła, że niektóre utwory o charak-
terze laudacyjno-modlitewnym, np. 
Witaj Maryjo, Do Krasnobrodu na-
ród cały, zostały szczególnie doce-
nione i mocą lokalnego autorytetu 
podniesiono je do rangi pieśni para-
liturgicznych śpiewanych podczas 
Mszy. św.

Po przerwie dwa kolejne wystą-
pienia były wzbogacone dokładny-
mi prezentacjami multimedialnymi. 
Jako pierwszy zaprezentował Sym-
bolikę obrazu Matki Bożej Kra-
snobrodzkiej ks. dr Paweł Maciąg 
(KUL). Podczas referatu słuchacze 
mieli jedyną okazję na nowo odczy-
tać znaczenie Cudownego Obrazka i 
kopii, dzięki opisowi wszystkich sym-
boli występujących w ikonografi i tego 
obrazu. Bogata prezentacja wskazywa-
ła kierunki rozwoju poszczególnych 
motywów umieszczonych na obrazie. 
Zmieniona w stosunku do oryginału 
(pierwowzór Francesco F. Raiboliniego) 
kolorystyka, układ gaju róża-
nego i elementów tła dowio-
dły celowych zabiegów autora 
większej kopii, na której znaj-
duje się Cudowny Obrazek.

Doktor Agnieszka Szykuła-
Żygawska (historyk sztuki, Za-
mojski Kwartalnik Kulturalny) 
omówiła Wizerunki Matki Bo-
żej Krasnobrodzkiej powstałe 
z inspiracji cudownym obraz-
kiem. Referat ten wniósł wiele 
dotąd nieznanych, nieopisywa-
nych wcześniej – pod kątem 
promieniującego wpływu kultu 
maryjnego – informacji. Jak się 
okazało: wierni, modlący się w 
Krasnobrodzie  i pielgrzymi 
zlecali wykonywanie wize-
runków MB Krasnobrodzkiej do 

świątyń w swoich rodzinnych parafi ach, 
bądź obrazów przeznaczonych do pry-
watnej modlitwy. Najstarszy, zachowa-
ny do naszych czasów i jeszcze noszony 
w procesjach feretron z XVII w. znajdu-
jący się w Krasnobrodzie zawiera wi-
zerunek Maryi sporządzony nie później 
niż 60 lat od Objawienia się Matki Bożej 
(w 1640 r.). Badania Agnieszki Szyku-
ły-Żygawskiej przyczyniły się również 
do rozpoznania dotąd niekompletnie 
opisanego dorobku Jana Józefa Filipo-
wicza – rytownika nadwornego króla 
Augusta III Sasa, który wykonał rycinę 
do dzieła o. Jacka Majewskiego, opisy-
wanego w pierwszej części konferencji. 

Okazuje się, że po przeanalizowaniu 
przedstawień maryjnych z 2 poł. XVIII 
w. i początku XIX stulecia autorzy moż-
na stwierdzić, że autorzy wzorowali się 
właśnie na tej rycinie, np. pochodzą-
cy z przeł. XVIII/XIX w. obraz Matki 

Bożej Krasnobrodzkiej z Tomaszowa 
Lubelskiego. Bogate w wizualizacje 
wystąpienie pokazało, poprzez rzetelne 
omówienie przedstawień i wizerunków, 
wpły kultu maryjnego na przestrzeni 5 
wieków w obszarze 3 diecezji. Cenne 
uwagi dotyczyły blisko sześćdziesięciu 
wizerunków.

Kolejno, przewidziana w drugim 
bloku wystąpień, była analiza zapisu 
źródłowego archiwisty ordynackiego 
pt. Mikołaja Stworzyńskiego opisanie 
„Historyi o ziawieniu obrazu Krasno-
brodzkiego” sporządzona przez dra Jac-
ka Feduszkę (Muzeum Zamojskie). Pan 
Doktor przywołał zagadkową postać 

Stworzyńskiego, który był archiwi-
stą w Ordynacji Zamojskiej. Mimo 
niewielu informacji o osobie autora 
rękopisu udaje się jednak odczytać 
jego zapiski sporządzane na mar-
ginesach dokumentów. Wnikliwa 
analiza dowiodła, że opisy odno-
szące się do Sanktuarium w Kra-
snobrodzie są najobszerniejsze z in-
nych przywoływanych przez autora 
miejsc kultu w regionie, np. w Ra-
decznicy i zajmują około 10 kart. Z 
przypisków Stworzyńskiego, można 
również wywnioskować, że dla rze-
telności swych omówień, posiłkował 
się „Pustynią w Ray zamienioną…” 
o. Jacka Majewskiego, jako doku-
mentem o wartości historycznej. 
Wystąpienie było przyczynkiem do 

bardziej szczegółowych badań, jakim 
warto poddać opisywany rękopis.

Ostatnim, zamykającym rozważa-
nia na temat przeszłości i teraźniejszo-
ści krasnobrodzkiego sanktuarium, było 
wystąpienie Danuty Kawałko (Książnica 
Zamojska), dotyczące odnalezionego w 
Krasnobrodzie księgozbioru podomini-
kańskiego. Po dokładnym opisie zakon-

Od lewej: Monika Zawiślak, 
prof. dr. hab. Krzysztof Guzowski, 

prof. Władysław Makarski

Uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
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nej reguły „obchodzenia się z książką”, 
na której wzorowano się przy sporzą-
dzaniu współczesnych zadań biblioteka-
rza, autorka wystąpienia przedstawiła w 
ogólnym zarysie charakterystykę ponad 
500 odkrytych niedawno w sanktuarium 
woluminów: druków i rękopisów róż-
nych podominikańskich dzieł. W takich 
momentach trudno opisać wzruszenie 
i podziw, jakie wywarła ta wiadomość 
na słuchaczach. Nieceniona wartość dla 
kultury i literatury, dla historii i innych 
nauk kryje się w odnalezionych księ-

gach i rękopisach. Danuta Kawałko za-
znaczyła, że zostały poddane wstępne-
mu „czyszczeniu” (odgrzybianiu itp.), 
lecz  niektóre z nich pozostają w złym 
stanie zachowania. 
 Prelekcje i od-
czyty w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury uwieńczył 
montaż słowno-muzycz-
ny przygotowany przez 
uczniów, absolwentów 
i nauczycieli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Jana Pawła II w 
Krasnobrodzie. To niety-
powe zakończenie kon-
ferencji naukowej jed-
nak idealnie współgrało 
z jej treścią i poruszany-
mi niejednokrotnie wa-
lorami aksjologicznymi. 
Wzruszające (pierwsze 
wejście) małej dziew-
czynki w kwiecistej 
sukience na scenę zwra-
cającej się wprost do 
Maryi górującej w dużej ko-
pii tła scenografi i, słowami 

napisów przy cudownym obrazku w oł-
tarzu głównym sanktuarium – połączyło 
w jednej chwili nas – widownię (sferę 
profanum) z SACRUM. 

Trudno było ukryć wzruszenie i łzy 
słuchaczom, którzy pod ogromnym wra-
żeniem pracy jaką młodzi ludzie włożyli 
w przedstawienie i serca z jakim prezen-
towali jej wyniki, zostali wprost przenie-
sieni w obszar rzeczywistego spotkania 
z Bogiem. Na scenie zabrzmiały melo-
die i słowa skomponowane specjalnie z 
tej okazji uczczenia roku 50 jubileuszu 
koronacji Cudownego Obrazka i kopii, 
przeplatane recytacjami wierszy ku czci 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej autorstwa 
lokalnych poetów i osób „zaprzyjaźnio-
nych” z Krasnobrodem (m.in. prof. J. 
Stannego). Rytm tym słowno-muzycz-
nym rozważaniom nadawały teksty mo-
dlitwy do Matki Bożej Krasnobrodzkiej 
na każdy dzień tygodnia cytowane z od-
nalezionego starodruku Pustynia w Ray 
zamieniona… które to po raz pierwszy 
od 252 lat na nowo wybrzmiały z ust 
wiernych w Krasnobrodzie.

Gratulacjom i pochwalnym komen-
tarzom nie było końca podczas, wspól-
nego dla wszystkich zgromadzonych, 
posiłku w KDK, który został przygoto-
wany przez pracowników domu kultury, 
parafi an członków wspólnoty Galilea.

Jak się okazało te godziny spędzo-
ne na sali widowiskowej (wykładowej) 
dla wielu były czymś zupełnie wyjątko-
wym. Pod względem naukowym odkry-
to dotąd nieznane, nie badane obszary 
oddziaływania promieniującego, na 
różne dziedziny nauki i obszary wiedzy 
kultu Matki Bożej Krasnobrodzkiej. W 
aspekcie duchowym przywołano do-

wody opieki Matki Bożej nad ludem 
w Krasnobrodzie skrzętnie notowane 
przez archiwistę Stworzyńskiego i do-
minikanina o. Jacka Majewskiego.

Uwieńczeniem tych naukowych 
zmagań stała się druga część konfe-
rencji, która odbyła się w sanktuarium 
NNMP. Przybyłych pielgrzymów zgro-
madzonych na diecezjalnej pielgrzym-
ce katechetów oraz wiernych parafi an 
przywitał ks. prof. Krzysztof Guzowski, 
który przybliżył Dzisiejsze znaczenie 
objawień Maryjnych w Krasnobrodzie. 
Ksiądz prof. zaznaczył, że kult w Kra-
snobrodzie coraz bardziej się rozwija, 
czego wynikiem była m.in. omawiana 
tutaj pierwsza w historii konferencja 
naukowa dotycząca sanktuarium. Warto 
również wspomnieć, że ks. Krzysztof 
Guzowski ją prowadził i czuwał nad jej 
merytorycznym kształtem. Msza święta 
został również poprzedzona modlitwą 
różańcową, którą prowadzili nauczy-
ciele katecheci na czele z ich duszpaste-
rzem ks. drem Robertem Strusem. 

Oprawie Mszy św. towarzyszył chór 
parafi alny z Krasnobrodu, który pod 
dyrekcją p. Józefa Bąka, poza okolicz-
nościowymi pieśniami, wykonał utwór 
przygotowany specjalnie na obchody ju-
bileuszu - nowo opracowany na podsta-
wie pieśni śpiewanej przez lud w XVIII 
w. w Krasnobrodzie.

Wyrażone w artykule opinie doty-
czące obchodów roku jubileuszowego 
50. rocznicy koronacji Świętego Obraz-
ka i kopii w Krasnobrodzie nie są jedy-
nie subiektywnymi odczuciami autorki 
niniejszego tekstu, a streszczają opinie 
wygłoszone ofi cjalnie przez przybyłych 
prelegentów, profesorów świeckich i 

duchownych, księży z 
parafi i oraz innych za-
proszonych gości i pa-
rafi an, którzy zgodnie 
oświadczyli, że  w Kra-
snobrodzie u stóp Matki 
Bożej w Jej cudownym 
wizerunku, szeroko poj-
mowana nauka, kultura 
i wiara spotykają się na 
najwyższym poziomie.

Monika Zawiślak
– doktorantka 

Językoznawstwa KUL,  
nauczyciel Zespołu 
Szkół  Katolickich 

im. o. Pio w Zamościu

fot. ze zbiorów KDK

JE ks. bp dr Marian Rojek 
– biskup zamojsko-lubaczowski

ks. prof. dr hab. Edward Walewander, JE ks. bp dr Marian Rojek, ks. prof. dr. hab. 
Krzysztof Guzowski, ks. dr Paweł Maciąg, ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk
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Pieśni do Matki Bożej Krasnobrodzkiej
Witaj Maryjo

Witaj Maryjo Krasnobrodzka Pani
Tylu łaskami wsławiona.
Tobie składamy serca nasze w dani
Na wieki bądź pozdrowiona.
Spojrzyj na lud Twój z tej lubelskiej 
ziemi
Zbierz wszystkie łzy i cierpienia.
Wspieraj nas z nieba modłami swoimi
Daj siły, wiedź do zbawienia.

Słowa pieśni napisał ks. Dominik 
Maj podczas pobytu w obozie kon-
centracyjnym w Dachau. Pieśń „Witaj 
Maryjo” jest śpiewana w Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie na odsło-
nięcie obrazu. Tą pieśnią rozpoczynają 
się również niedzielne msze św.

Do Krasnobrodu naród cały
Do Krasnobrodu Naród cały,
Przed swej Królowej śpieszy tron
Aby Jej złożyć hołdy chwały,
Hen aż z najdalszych Polski stron.

Błogosław nam, Królowo
Na cały życia czas
Wierność ślubujem Ci na nowo
A Ty do Boga  prowadź nas.

Od długich wieków rządzisz nami
Królową jesteś trzysta lat.
Wiec dziś ze łzami Cię błagamy,
Niech poda rękę bratu brat.

 Błogosław nam...

Rozpal w narodzie płomień wiary,
Aby królował w sercach Bóg,
Przyjm trud codzienny, przyjm ofi ary,
Uświęć pot krwawy ziemskich dróg.

 Błogosław nam...

ks. Dominik Maj

Hejnał
Na koronację biją dzwony, 
na pozdrowienie,
na uwielbienie, 
na ukochanie, 
Świata Królowej
Krasnobrodzkiej Pani.

Na koronację biją serca,
spraw cudów moc
na Polski przyszły los, 
Kościoła zbożny siew, 
wiary zwycięski zew. 
Matko Kościoła
Krasnobrodzka Pani.

ks. Andrzej Jabłoński

Królowo świata
Królowo świata, a syn Twój Królewicz,
Tyś jest Królową matek i dziewic,
Ty jedna nigdy nie zrobisz zawodu,
Ratuj nas, ratuj, Matko Krasnobrodu.

Matko Najświętsza z Synem Swym na 
czele,
Tyś też cierpiała z Synem Twoim wiele,
Ileś cierpiała u Syneczka grobu,
Ratuj nas, ratuj, Matko Krasnobrodu.

Matrono święta, dzielnieś ratowała,
Kiedy nam wszystkim śmierć w oczy 
patrzyła,
Cieszyłaś wszystkich słoneczkiem 
wschodu,
Ratuj nas, ratuj, Matko Krasnobrodu.

Hetmanko nasza, Ty nas dalej prowadź
I racz nas wszystkich pod Swój płaszcz 
 uchować
Prowadź nas, prowadź do Swojego 
grodu,
Ratuj nas, ratuj, Matko Krasnobrodu.

Feliksa Lewandowska

Pieśń pątników
(Jest to kontrafaktura pieśni pt. „Marsz 
Polonia”; po raz pierwszy wykonana 
była 18. Sierpnia 1996 r.)

Gdy od wzgórz tych roztoczańskich 
biją we świat dzwony,
przychodzimy Krasnobrodzkiej
Pani się pokłonić.

Marsz, marsz pątnicy,
marsz wierny narodzie,
dzisiaj cel twojej pielgrzymki
tutaj, w Krasnobrodzie

Bo tu obraz Matki Bożej
od lat z cudów słynie,
tu od wieków na lud wierny
wciąż łask rzeka płynie

Marsz, marsz pątnicy…

Do stóp Pani Krasnobrodzkiej – 
w słocie czy upale – 
prośby swoje przynosimy,
Jej głosimy chwałę.

Marsz, marsz pątnicy…

Ty nasz wielki trud pielgrzymi 
pobłogosław, Panie,
przyjm modlitwy nasze korne,
przyjm nasze błaganie.

Marsz, marsz pątnicy,
marsz wierny narodzie,
dzisiaj cel twojej pielgrzymki
tutaj, w Krasnobrodzie

Marianna Olszewska

fot. Pielgrzymi przybywający 
na uroczystości koronacyjne 1965

Twórczość maryjnaVII 2015
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Modlitwy do Matki Bożej Krasnobrodzkiej
Litania do Matki Boskiej Krasnobrodzkiej

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu Świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo - módl się za nami
Szafarko Łask Bożych 
Oblubienico Ducha Świętego 
Śnieżna Pani adorująca Syna Bożego 
Pocieszycielko ludu Zamojszczyzny 
Matko wysiedlonych 
Nadziejo przebywających w obozach niemieckich i łagrach 
sowieckich 
Matko więźniów dających świadectwo Twej cudownej mocy 
Nadziejo matek oczekujących potomstwa 
Lekarko udręczonych dusz i schorowanych ciał ludzkich 
Ostojo dla ludzi samotnych i dotkniętych kalectwem 
Ukojenie dla pielgrzymów zdążających do Ciebie 
Pani uśmiechająca się do dziatwy szkolnej 
Natchnienie dla wędrującej młodzieży 
Podporo dla ludzi w podeszłym wieku 
Matko jedności i miłości małżeńskiej 
Matko łagodząca waśnie rodzinne i sąsiedzkie 
Natchnienie dla poetów i malarzy 
Źródło powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego 
Pani lasów krasnobrodzkich 
Ozdobo kwiecistych łąk i pól roztoczańskich 
Matko źródlanych wód krasnobrodzkich 
Matko, za której przyczyną powstały kościoły i kaplice po-
święcone Tobie i Świętym Pańskim 
Pani Krasnobrodzka ozdobiona koronami papieskimi 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam 
Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas 
Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad 
nami

 Módlmy się:
 Usłysz Pani, głosów serc, wdzięcznych Ci za otrzymane ła-
ski i chroń płaszczem Twojej Opieki nas modlących się i na-
szych bliskich, a przemożna Twoja moc niech prowadzi nas 
do domu naszego Ojca w niebie. Amen.

Moja litania do Matki Bożej Krasnobrodzkiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się nad nami.
Panno czysta, módl się za mami.

Panno świątobliwa,
Panno pokorna, 
Panno słuchająca Boga,
Panno zgadzająca się z wolą Bożą,
Panno przyjmująca Tajemnicę Wcielenia,
Patronko dzieci nienarodzonych,
Dobra niewiasto spiesząca z pomocą swej kuzynce Elżbiecie,
Radująca się z jej macierzyństwa,
Błogosławiona miedzy niewiastami,
Matko nosząca Boga w swoim łonie,
Wielbiąca Go nieustannie,
Matko rodząca Syna Bożego w ubóstwie,
Matko klękająca przed Synem Bożym,
Matko uśmiechnięta,
Matko piękna,
Patronko dzieci nowonarodzonych,
Pani gościnnie przyjmująca pasterzy,
Królowo podejmująca mędrców,
Bezdomna Matko uciekająca przed Herodem,
Patronko dzieci zagrożonych śmiercią,
Matko ofi arująca swego Syna Bogu,
Cicha strażniczko ogniska domowego,
Patronko pięknej miłości,
Matko szukająca Syna, 
Patronko dzieci zagubionych,
Matko wypełniająca pokornie  codzienne obowiązki,
Patronko matek zajmujących się domem,
Matko orędująca za nimi,
Matko wrażliwa na potrzeby innych, 
Matko prosząca syna o cud w Kanie,
Patronko ludzi w potrzebie,
Matko oddająca swego Syna światu,
Matko dyskretnie towarzysząca Synowi w życiu dorosłym,
Przewodniczko ukazująca Jezusa jako jedyną drogę do Boga,
Matko współcierpiąca,
Patronko matek cierpiących wraz ze swymi dziećmi,
Matko znosząca niesłuszne oskarżenia swego Syna, 
Matko niesprawiedliwie skazanego,
Patronko niesprawiedliwie  więzionych,
Matko doświadczająca agresji i głupoty podburzonego tłu-
mu,
Matko idąca za krzyżem,
Matko przyjmująca cierpienie bez słowa,
Matko patrząca bezradnie na ból i niemoc Swego Syna,
Patronko prześladowanych,
Matko stojąca pod krzyżem,
Matko  nam ofi arowana,
Matko patrząca na śmierć swego Syna,
Patronko umierających,
Matko trzymająca w ramionach martwe ciało swego Syna,
Patronko pogrążonych w bólu i żałobie, 
Matko Syna Zmartwychwstałego,
Matko w Niebo wzięta,
Matko wstawiająca się  za nami u Syna swego, Patronko na-
sza najlepsza, 
Pani i Królowo nasza, módl się nieustannie za nami.  Amen.
                                                                                                                                                      

                                       Zofi a Kończewska- Murdzek 
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Modlitwa
Matko Boska Krasnobrodzka, piękna,  
subtelnie uśmiechnięta 
do swego nowonarodzonego Syna,
naucz  nas tej wszechogarniającej miłości, 
jaką Ty otuliłaś swoje Dziecko.
 
Matko klękająca przed cudem życia, 
z wielką radością przyjmująca
niepojęty dar Boga, naucz nas zachwytu
dla rodzącego się życia.

Matko ufająca bezgranicznie Bogu, przyjmująca Jego wolę, 
pomimo niepewności, co przyniesie jutro,
naucz nas bezwarunkowego przyjmowania każdego 
poczętego dziecka.

Matko rodząca w ubóstwie, bezdomna, ale szczęśliwa,
bo Dziecko przyszło na świat,
 naucz nas  zawierzenia Bogu i  radości 
w każdych okolicznościach.

Matko Boska Krasnobrodzka, dobra i czuła Pani,
przygarnij  nas do swego matczynego serca,
ogrzej, otul, wlej w nasze zziębnięte serca 
Twoją wielką miłość.

Matko najlepsza, spraw,  abyśmy tą miłością 
rozgrzewali serca dzieci,
abyśmy tę miłość przekazywali wszystkim ludziom
napotkanym na drogach naszego życia,
wstawiaj się nieustannie za nami u Syna Twego najmilszego.
Amen.

                                            Zofi a Kończewska- Murdzek

Matka Boża Krasnobrodzka w poezji
Litania do przydrożnej kapliczki 

w Krasnobrodzie
Matka Boska Krasnobrodzka
Zbiera łzy z policzka, 
Nie pomieści grzechów świata,
Ta mała kapliczka.

Matka Boska w feretronach
Na obrazku Świętym,
Ogłosili Prorokowie
Pójdzie Syn na męki.

Matka Boska w feretronach
Cała w polnych kwiatach
Matka Boska wie, że synek
Zgładzi grzechy świata

Matka Boska w feretronach
On w koronie z cierni
Udręczali Go żołnierze
Piłatowi wierni.

Matka Boska w feretronach
Męka Syna bliżej
Już na górze na Golgocie
Sposobią trzy krzyże.

Matka Boska Krasnobrodzka
Zbiera łzy z policzka
Zrozumiała: Męką Pańską
Będzie ta kapliczka

Matka Boska w feretronach
Nad dzieckiem się schyla,
Pewna tego, że za chwilę
Będzie straszna chwila.

Matka Boska w feretronach
Cieniem swojej ręki
Chce osłonić swego Synka
I odjąć mu męki.

Matka Boska w feretronach
Słucha jak drży ziemia.
Wie, że Syn ukrzyżowany
Wie, że Syna nie ma.

Matka Boska w feretronach
Uśmiech twarz jej smuci,
Ogłosili Prorokowie
Że Syn do niej wróci.

Janusz Stanny 

Z Tobą przez życie

Maryjo! Pani  Krasnobrodzka!
Ty każde Twe dziecko znasz.
Każde serce błądzące na tej ziemi
w opiece masz.

Każdy się o tym przekona,
gdy wtuli się w Twe ramiona.
Jak wielkie ciepło czuje
Uleczyć swą duszę próbuje.

Ty znasz Matko me  lęki i cierpienia.
W Tobie szukam  pocieszenia.
Każdego dnia nadzieję mi dajesz.
W mojej obronie zawsze stajesz.

O Matko Boża! Krasnobrodzka Królowo!
Ty kochasz mnie bezwarunkowo.
Zamykasz przede  mną złe drogi.
Z Tobą czuję spokój błogi.

Pomagasz znieść ból i cierpienie.
We śnie dajesz ukojenie.
O dobra Matko! Pocieszycielko!
Jesteś  najlepszą nauczycielką.

Moim losem się przejmujesz..
Zagubionej  miłosierną pomoc oferujesz.
Maryjo! Twoje nauki przyjmuję.
Do zbawienia światła Twego potrzebuję.

Byłaś, jesteś  i będziesz lepszym lekiem
niż inne leki.

Dawniej, teraz i zawsze … na wieki.
Dla mnie jesteś wzorem do naśladowania
Z pokorą przyjmowałaś radość i Twego 
Syna chwile konania.

Z Tobą chcę na zawsze być.
Co dzień przy Tobie łatwiej żyć.
Blisko Ciebie tak lekko na duszy.
Każdy niepokój się skruszy.

Matko Boża Krasnobrodzka Wielbię Cię!
Matko Boża Krasnobrodzka Wychwalam 
Cię!

Wiersz jako wotum wdzięczności za otrzy-
mane łaski w życiu od Pani Krasnobrodz-
kiej.

Alina Słota

Roztoczańska Pani

Roztoczańska Pani
Prześliczna w swym dziewiczym
Dostojeństwie
Najmilsza w panieństwie
Matko i Królowo
Na jasnej polanie
Wśród wielobarwnego kwiecia
Pośród ptasząt rozśpiewanych
Słodkich jagód
Z twej hojnej dłoni nam danych
Nasza Matko tajemna 
Delikatna i uśmiechnięta
Z sercem najczulszym
Najmilszym
Roztoczańska Matko
Zadumana
Uśmiechnięta
Żadnym grzechem
Na tej ziemi 
Nie dotknięta
O swych dzieciach
Na całym świecie
Jedynie Ty
Najczulej pamiętasz

ks. Paweł Słonopas
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Krasnobrodzka Maryja

Najbliższa mi jesteś Krasnobrodzka
piękna

jak lato rozsiane słońcem
jak lipy pachnące zdrowiem
jak serca maków w złocistym zbożu
jak jagody w roztoczańskim lesie
jak pąki róż zdumionych swą urodą

dobra jesteś
jak modlitwa prosta i szczera
jak pokój w czystym sercu
jak ręce zmęczone pracą 
jak szczęście duszy
wypełnionej dziękczynieniem
jak Miłość co na obrazku leży u Twych

stóp
Syn – Dzieciątko - Bóg

Alina Dorota Paul

Czy byłeś...

- Czy byłeś kiedyś w Krasnobrodzie,
Gdzie stoi Kaplica na wodzie?
- A wiesz z czego to miejsce słynie,
W którym źródlana woda płynie?

Tu zeszła Matka z Nieba na ziemię,
Aby pouczyć nas, ludzkie plemię.
Przyszła nie w swojej sprawie lecz Syna,
Gdy biła krasnobrodzka godzina...

Tu chwała Chrystusa jest głoszona;
Tak chciało Niebo, tak chciała ONA.
- Gdy Anioł Bogu zanosił Jej „TAK”,
Już wtedy Krasnobród czekał na 
ZNAK...

Gdy to sie stało i wypełniło,
Tak wielu ludzi się odmieniło.
Łaski wciąż nowe Matka wyprasza;
Szczególnie w lipcu wszystkich zaprasza.

Przybądź tu i Ty w czas Odpustowy,
ONA dokona Twojej odnowy.
A nie zapomnij Bogu dziękować,
Bo wciąż ci będzie czegoś brakować...

Ryszard Łusiak

Tryptyk
Krasnobrodzkiej szafarki łask

– Patronki Zamojszczyzny

I. Z Maryją piastującą Dzieciątko

W gaju różanym
blask odsłania
rąbek obłoku
w ciemnych błękitach
Z ziarnem modlitwy
kwilenie Nowonarodzonego
zakwitającego Duchem
W zakątkach południa
z ufnym pozdrowieniem
Ave Maryja –
napowietrzna muzyka
smagłych dłoni
chroni promyk
jednym spojrzeniem
Zawierzenia

II. Z Matką Bożą Jagodną

W dniu
Matki Bożej Śnieżnej
Jakub Ruszczyk
natchniony mieszkaniec Szarowoli
przybywszy do Lasów Krasnobrodzkich
usłyszał głos Pana – 
„Postaw tu fi gurę…”
wśród zapachu borówek
pszczół brzęczenia
sercem dotknął łaski
boskiej połoniny
i strumieniem
 wonnej macierzanki
z ascetycznych wrzosów
- Oto Jestem
w kukułce Czasu 
przy Tobie
i po Twoich śladach

III. W Kaplicy na wodzie

Pielgrzymi z tobołkami westchnień
z bluszczem samotności
cykadą świerszczy 

z amarantowej poświaty
w Aleji Maryji
z Onufrym Pustelnikiem
z zasłuchaną Anną
dobroduszny Mikołaj
i Cudotwórca Antoni
a wokół
biel Margaretki
skwarnego lipca
uśmiechniętych korali
muzyką wiatru
kalinowych próśb
i sitowia roztkliwionego
ku Światłu 
okno wiary
Dobrej Przemiany
wciąż otwarte...

ks. Janusz Kozłowski

Matka Boża Krasnobrodzka

Matka Boża Krasnobrodzka
polna leśna i jagodna
nad Dzieciątkiem pochylona
stoi cicha i łagodna

Matka Boża siewna zielna
kalinowa i źródlana
skrzyżowała jasne dłonie
w szumy leśne zasłuchana

w co się cała zapatrzyła
o czym myśli co przeczuwa
czy to sztylet czy też miłość
bólem serce jej przekłuwa

Marianna Olszewska

Do Krasnobrodzkiej Matki

Matko Krasnobrodzka
z dostojeństwem sosny
łagodnie uśmiechnięta 
patrzysz na Syna
grają organy
a w Tobie
zasłuchanie
w muzykę
czy w szum drzew?

Matko Krasnobrodzka
wracam do Ciebie
wiosną
ze śpiewem litanii
latem
z sercem wakacyjnym
jesienią
z szelestem liści i różańca

o nic nie proszę
we mnie
dziękczynienie radosne
za powroty do Ciebie
Matko Krasnobrodzka

Alina Dorota Paul
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