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Od Redkacji 
 

Drogi Czytelniku! 
 

 Oddajemy do Twoich rąk kolejne specjalne wydanie 

„Gazety Krasnobrodzkiej” poświęcone wydarzeniom 

religijnym, które miały miejsce 40 lat temu. Tym bardzo 

ważnym dla Krasnobrodzkiego Sanktuarium Maryjnego 

wydarzeniem była koronacja Obrazu Matki Boskiej 

Krasnobrodzkiej, która miała miejsce 4 lipca 1965r. 

 Czterdzieści lat, to nieco odległe czasy, stąd też pewna 

część naszego społeczeństwa, a dokładniej mówiąc tzw. 

młode pokolenie nie może pamiętać tych uroczystości 

religijnych. Może je znać jedynie z opowiadań osób 

starszych.  

 Aby młodym ludziom przybliżyć te wydarzenia, a 

osobom biorącym w nich udział przypomnieć te historyczne 

chwile „Gazeta Krasnobrodzka” przygotowała specjalny 

numer naszego pisma. 

 „Gazeta Krasnobrodzka” wydana z okazji 40-lecia 

koronacji Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej zawiera: 

opis przygotowań i przebiegu tych uroczystości, osobiste 

odczucia i wspomnienia osób, które w nich uczestniczyły, 

bogatą dokumentację fotograficzną, a także twórczość 

literacką związaną tematycznie z postacią Matki Boskiej 

Krasnobrodzkiej. 

 Znaczna część artykułów zawartych w „G.K.” to 

przedruk z archiwalnych materiałów źródłowych, w których  

zachowana została oryginalna pisownia. 

 Specjalne wydanie naszego pisma, to nie tylko kronika 

wydarzeń historycznych sprzed 40 lat, ale także 

fotograficzna prezentacja Sanktuarium Maryjnego w 

Krasnobrodzie  

i innych miejscach kultu religijnego, a także prezentacja 

fragmentów ekspozycji muzealnych istniejących przy 

Sanktuarium.  

 Wydanie to powstało dzięki współpracy z wieloma 

osobami, które udostępniły materiały archiwalne, podzieliły 

się swoimi wspomnieniami,  przekazały zdjęcia z koronacji 

oraz swoje wiersze i piosenki. W imieniu Redakcji „G.K.” 

dziękuję wszystkim za współpracę. 

 Szczególne słowa podziękowania kieruję do ks. 

Kazimierza Wójtowicza, organizatora i świadka 

uroczystości koronacyjnych, który pracował wówczas jako 

wikariusz, a potem był wieloletnim proboszczem Parafii 

NNMP w Krasnobrodzie oraz do ks. prałata Romana 

Marszalca, obecnego proboszcza krasnobrodzkiej parafii. 

 Życzę miłej lektury. 

 

red. nacz.  

Mariola Czapla 

 

 

 

Matka Boża  
Krasnobrodzka  
w moim życiu 

 

 Mam dwie Matki: ziemską i niebieską. Matka ziemska, którą 

bardzo kocham i cenię, przekazała mi życie doczesne i włożyła 

ogrom wysiłku i serca w moje wychowanie. Swoją trudną pracę 

wspierała zawsze modlitwą.  

 Pamiętam lata dziecięce i rodzinny dom. W mojej 

świadomości utkwił obraz matki klęczącej, wspartej na krawędzi 

łóżka i wpatrzonej w obraz Pani Częstochowskiej. Jej wizerunek 

przywiozła moja Matka z pielgrzymki do Częstochowy – a były to 

pierwsze lata po wyzwoleniu. Matka Boża zajęła w naszej sypialni 

poczesne miejsce, na głównej ścianie, a z boku mały widoczek z 

klasztorem jasnogórskim. Przed tym obrazem odmawiali swoje 

modlitwy także mój Ojciec i ja z siostrą – zawsze pełnym głosem. 

Często bywały i wspólne modlitwy. 

 Od wczesnego dzieciństwa nosiliśmy założony przez Matkę na 

szarej nitce medalik Matki Bożej. Po wielu latach dowiedziałem 

się, dlaczego moja Matka przywiązywała tak wielka wagę do 

medalika Matki Bożej i zadbała o to, aby znalazł się on na 

piersiach jej dzieci. „To Matce Bożej zawdzięczamy życie”- tak 

często mówiła i kiedyś opowiedziała następujące zdarzenie. 

 Był maj 1942 roku, środa dzień jarmarczny w rodzinnych 

Tyszowcach. Miałem wówczas dwa lata i cztery miesiące. 

Dwudziesto dwu letnia moja Matka spodziewała się drugiego 

dziecka; były to trudne lata okupacji niemieckiej. Bieda 

materialna, lęk przed wrogiem i nadzieja w Bogu na 

zmartwychwstanie Ojczyzny. W bliskim sąsiedztwie naszego 

domu mieszkała rodzina żydowska: Josek i Brana Unruh z 

jedenaściorgiem dzieci. Jeden z synów o imieniu Szaja, aby 

zapewnić utrzymanie swojej rodzinie, trudnił się zakazanym przez 

Niemców handlem. Wychodził na szosę, zatrzymywał jadących na 

jarmark chłopów z okolic Nabroża i Dobużka, kupując od nich 

płody rolne. Podczas jednej z transakcji został zauważony przez 

jadących furmanką dwóch gestapowców. Nie chcąc sprowadzić 

nieszczęścia na swoją rodzinę, uciekł do naszego domu i tam ukrył 

się za drzwiami. Cały ten proceder obserwował niedaleki sąsiad. 

Niemcy po załatwieniu spraw na rynku, w drodze powrotnej 

wstąpili do naszej chaty z zamiarem zlikwidowania jej 

mieszkańców. Pierwszy strzał padł w sieni, Niemcy weszli do 

mieszkania i Matkę z dzieckiem na ręku ustawiono do 

rozstrzelania pod ścianą. Matka czuła przyłożoną do piersi lufę 

karabinu, słyszała metaliczny szczęk iglicy – pocisk nie odpalił. 

Gestapowiec ponawiał kilkakrotnie opisaną operację, zmieniał 

naboje, nerwowo uniósł w górę karabin i padł strzał - kula 

przeszyła sufit izby. Niemiec pienił się i krzyczał: „Judy, Judy”. 

Matka zaczęła błagać i tłumaczyć, że tu żyją Polacy i katolicy, 

wskazuje na obrazy wiszące na ścianie, a potem sięga po medalik 

Matki Bożej, nawleczony na lnianej nitce. To był ratunek. 

Zachowując się dotąd biernie drugi Niemiec przystąpił do akcji i 

zaatakował rozsierdzonego kolegę. Podczas szamotaniny obaj 

wypadli z izby do sieni i tam po przeprowadzonej dyskusji – także 

na pięści - powrócili do izby przepraszając za popełnioną pomyłkę. 

Miała więc rację moja Matka mówiąc „To Matce Bożej 

zawdzięczamy życie”. 

 Po odzyskaniu tzw. wolności, w 1947 roku rozpocząłem naukę 

w szkole. W domu zgłębiałem życie religijne. Centralnym dniem 

była zawsze niedziela, a w jej programie Msza św. Nie pamiętam 

dnia pańskiego bez Mszy św. To było sprawą oczywistą, nikomu 

nie przyszło do głowy zaniedbanie tej powinności. 
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        Jako kilkuletni chłopiec witałem wraz z sąsiadami pielgrzymów 

z Hrubieszowa idących do Krasnobrodu na odpust Matki Bożej 

Jagodnej. Bardzo chciałem dołączyć do tej grupy. Byłem wówczas za 

młody, aby bez opiekunów wyruszyć w daleką drogę. 

Wreszcie przyszedł czas, kiedy Matka pozwoliła, abym mógł z 

Babcią pojechać furmanką do Krasnobrodu na lipcowy odpust. To 

była wielka radość, jazda furmanką w kłębach kurzu polnymi 

drogami i poprzez zielone lasy. W pobliżu Krasnobrodu, gdzieś na 

sośnie, pokazywano nam małą kapliczkę. Sąsiadka mówiła, że to 

święty Onufry. Czym bliżej klasztoru, tym serce goręcej biło. Wszak 

Krasnobród dla mieszkańców ziemi lubelskiej to mała Częstochowa.  

 Wreszcie dojazd, mnóstwo ludzi, rzędy straganów, przy 

konfesjonałach długie kolejki. Komunia święta przyjęta z wielką 

pobożnością. Wizerunku Matki Boskiej Krasnobrodzkiej nie 

zapamiętałem. Przeżyłem pieszą pielgrzymkę do św. Rocha w lesie, 

stamtąd przywiozłem do domu litrową butelkę napełnioną wodą z 

bijących tam źródeł. Pamiętam także mnóstwo żebraków siedzących 

przy klasztorze. Pełni wrażeń i przeżyć religijnych powróciliśmy do 

domu z pobożnej pielgrzymki. Po trzydziestu dwu latach 

zrozumiałem, dlaczego Matka posłała mnie do Krasnobrodu.  

 W 1982 roku, kiedy miałem objąć administrację parafii 

Krasnobród, Matka wyjawiła mi swoją drugą tajemnicę. W 1939 roku 

przed wybuchem wojny była na odpuście w Krasnobrodzie. Wtedy 

nosiła mnie pod swoim sercem. Obchodząc na klęczkach ołtarz, w 

którym centralne miejsce zajmował cudowny obraz Pani Roztocza – 

poprosiła ją o zdrowe dziecko. Sądzę, że wtedy nastąpiła niepisana 

umowa między dwiema Matkami: niebieską i ziemską. „Dam Ci 

dziecko, ale ty po 42 latach oddasz mi je na służbę”.  

 W mroźną lutową noc 1940 roku przychodzi na świat nie jedno, a 

dwoje dzieci. Bliźniak martwy, rozkładające się już w łonie Matki 

ciało zatruło organizm Matki i żywego dziecka. Obecny przy porodzie 

ukraiński lekarz nie dawał szans przeżycia Matce i dziecku. Stało się 

inaczej – oboje żyją po dzień dzisiejszy. Znając tę tajemnicę chętnie 

przyjąłem wolę Biskupa lubelskiego i podjąłem wdzięczną służbę 
przy Pani Krasnobrodzkiej i dla pielgrzymującego do Niej ludu 

bożego. W lipcu bieżącego roku mijają 23 lata mego posługiwania w 

tym uroczym Sanktuarium Maryjnym. 

 Chwałę Maryi głosi tu pobożny lud krasnobrodzki i przybywający 

pełni nadziei pielgrzymi z całej Polski. Cześć swojej Pani głoszą 

pełne ptaków i zwierząt szumiące lasy okalające Krasnobród. Swój 

uśmiech przesyłają Panience kwitnące łąki i źródła potoków toczące 

do Wieprza swe wody. Wśród sosen, modrzewi i świerków znajdzie 

tu pielgrzym spokój i ciszę, zwłaszcza, gdy kroczy śladami Chrystusa 

przez Kalwarię Krasnobrodzką. Usłyszy w miejscu objawień na 

wodzie wołanie: „Chcę, aby tu chwała mego Syna się sprawowała”.  

 Rano i wieczorem zastaniesz kapłana w konfesjonale, który w 

imieniu Pana uleczy twą duszę i uspokoi rozkołatane serce. Dotkniesz 

cząstki historii Polski, którą tworzyli jej wierni synowie. Tu w dowód 

wdzięczności za odzyskane zdrowie Maria Kazimiera Sobieska 

wystawiła Dom Boży i przylegający do niego klasztor. Spotkasz w 

stojących pomnikach pamięć o bohaterskich czynach powstańców z 

1863 roku i odwadze szarżujących Ułanów Wielkopolskich z 25 

Pułku. Zapoznasz się i ze współczesnością w wystawach 

upamiętniających twórczość ludową, spotkasz w muzeach wygasłe 

już rzemiosło garncarskie i prymitywny sprzęt przypominający ciężką 

dolę pracowitego chłopa. Ponad wszystko zauroczy cię Panienka w 

śnieżnobiałej szacie składająca w dani pielgrzymom tej ziemi skarb 

swego łona – Jezusa małego. Jej duch, Jej matczyna miłość od 350 lat 

napełnia te uroczą krainę Roztocza. Przyjedź z hołdem i ty do naszej 

panienki, odpraw Drogę Krzyżową i przemierz swymi krokami aleje 

Najświętszej Marii Panny, idź do miejsca objawień, gdzie biją źródła 

podając krystaliczną zimną wodę mającą moc uzdrawiającą. Przyjedź! 

Ona na ciebie czeka. 

 Drogi Pielgrzymie! Turysto! Serdecznie zapraszam do 

odwiedzenia Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie o każdej 

porze roku. W sposób szczególny zapraszam na zbliżające się 

uroczystości religijne, które odbędą się w dniach 1-3 lipca 2005r. 

Kustosz  

Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie 

ks. prałat Roman Marszalec 

 

PROGRAM  
Maryjne uroczystości odpustowe 

w Krasnobrodzie  
40-lecie koronacji cudownego  

Obrazu Matki Boskiej 
 Krasnobrodzkiej  

Diecezjalny Kongres Eucharystyczny 
1-3 lipca 2005r. 

 

1 VII (piątek) – Wigilia Maryjnych 
 Uroczystości odpustowych 

 

17.00 - Msza Święta z kazaniem 

19.00 - Droga Krzyżowa na Kalwarii Krasnobrodzkiej 

21.00 - Powitanie pielgrzymów w sanktuarium – ks. 

Kustosz 

- Apel Maryjny – ks. abp. Zygmunt Kamiński, 

Metropolita Szczecińsko-Kamieński 

- Procesja różańcowa do Kaplicy Objawień na Wodzie 

przewodniczą: Pasterz Diecezji ks. bp. Jan Śrutwa i ks. 

bp. Mariusz Leszczyński, rozważania prowadzi ks. 

kanonik Józef Dudek proboszcz parafii Lipsko. 

23.00 - Pasterka Maryjna przy Kaplicy Objawień na 

Wodzie, celebra i Słowo Boże ks. abp. Zygmunt 

Kamiński 

 

2 VII (sobota) – Maryjne uroczystości  
Odpustowe, 40-lecie koronacji  

cudownego Obrazu  
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 

 

6.30 - Godzinki do N.M.P. 

7.00 - Msza św. z kazaniem 

9.00 - Msza św. z kazaniem 

10.30 - Msza św. kazaniem 

12.00 – Słowo powitalne Pasterza Diecezji ks. bp. Jana  

Śrutwy, 

- Suma odpustowa - celebra i Słowo Boże ks. abp. 

Zygmunt Kamiński, 

- Po sumie podziękowanie pątnikom przez ks. Kustosza 

- Procesja eucharystyczna 

- Po procesji występ zespołu „Wójtowianie” 

16.00 - Adoracja prowadzona przez organizacje, 

stowarzyszenia i ruchy kościelne – referat o tematyce 

maryjnej i eucharystycznej, 

18.00 - Msza św. – celebra i Słowo Boże ks. bp. 

Mariusz Leszczyński 

- Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

adoracja: dzieci, ministranci, młodzież – KSM (do 

godz. 21.00) 

21.00 - Apel Maryjny - prowadzi ks. bp. Mariusz 

Leszczyński i czuwanie do godz. 22.00. 

 

3 VII (niedziela) – Diecezjalny  
Kongres Eucharystyczny 

6.30 – Godzinki do NMP 

7.00 - Msza św. z kazaniem 

9.00 - Msza św. – Słowo Boże ks. bp. Roman 

Marcinkowski z Płocka 

10.30 - Msza św. z kazaniem  

12.00 – Słowo powitalne Pasterza Diecezji ks. bp. Jana  

Śrutwy,  

- Suma - celebra i Słowo Boże ks. bp. Roman 

Marcinkowski z Płocka 

- Procesja Eucharystyczna. 

- Podziękowanie Ks. Kustosza uczestnikom 

uroczystości odpustowych i kongresowych. 
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Historia Sanktuarium  
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 

 

Ruszczyk opowiedział krasnobro-

dzianom o cudownym uzdrowieniu i nie 

bez trudności, jako że właściciel 

Krasnobrodu był wyznania kalwiń-

skiego – postawił figurkę. Ruszczyk 

został uwięziony, lecz na interwencję 

Katarzyny - żony kanclerza 

Zamoyskiego uwolniono go. 

 Wieść o cudownym uzdrowieniu 

rozchodziła się coraz szerzej, 

Ruszczyka poddano badaniom władz 

duchownych, wynik był pozytywny. 

Ruszczyk często nawiedzał miejsce 

cudownego uzdrowienia, gdzie postawił 

figurę. Przybywali tam też licznie 

pielgrzymi, z których wielu doznawało 

łask i cudów. Jako wyraz wdzięczności 

zawieszali na figurze i okolicznych 

sosnach wota oraz religijne obrazki. 

 W roku 1648 Kozacy pod wodzą 

Chmielnickiego oblegli Zamość i zajęli 

Krasnobród, natrafili w lesie na figurę i 

wota wiszące na sosnach. Figurę i 

drzewa powalili, wartościowsze wota 

zrabowali, a obrazki porozrzucali po 

ziemi wdeptując je w błoto. 

 Porzucone obrazki poddane 

wpływom atmosferycznym leżały tak od 

listopada do marca następnego roku. 

Gdy wiosną, po ustąpieniu Kozaków 

krasnobrodzianie wrócili do domów i 

przyszli na miejsce zjawień, jakież było 

ich zdziwienie, gdy znaleźli wszystko 

zniszczone i zrabowane. 

 Pośród zniszczonych obrazków 

znalazł się jeden nienaruszony, co 

uznano za szczególny znak Boży. Jest to 

„obrazek o wymiarach 9 cm na 14 i 

przedstawia postać Maryi Panny z 

rękami złożonymi na piersiach, 

klękającej przed dopiero, co  

 

 

Dzieciątkiem” (ks. Władysław Smoleń: 

Ocena artystyczno-ikonograficzna 

łaskami słynącego obrazu w 

Krasnobrodzie - maszynopis s.1.) 

 Wieść o cudownie zachowanym 

obrazku dotarła do kanclerzy 

Zamoyskiej, która sprowadza Go do 

Zamościa, gdzie obrazek otaczała czcią 

i ozdabiała klejnotami. W tym czasie 

krasnobrodzianie z pomocą księżnej 

(Krasnobród przeszedł na własność 

katolickiej rodziny Zamoyskich, a po 

roku 1671 Tarnowskich) budują 
drewnianą kaplicę, w której umieszczają 

cudowny obraz. 

 W roku 1671 Tatarzy napadają na 

Krasnobród i napotkaną w lesie kaplicę 

palą, ale obraz cudowny ocalał. 

 W roku 1674 Komisja Teologiczna 

w składzie Bazylego Rudomicza, 

doktora obojga praw – Rektora 

Akademii Zamojskiej i księdza 

Czesława Ulickiego dominikanina, 

doktora świętej teologii raz jeszcze bada 

historię objawień i przesłuchuje 

świadków. Sprawozdanie zatwierdza ks. 

biskup Józef Szembek Ordynariusz 

Chełmski. 

 W roku 1680 przybywa do 

Krasnobrodu „...Najjaśniejsza Maria 

Kazimiera królowa Polski, niegdyś 
Najjaśniejszego i niezwyciężonego Jana 

III, Króla Polskiego żona, bliską 

porodzenia będąc w takim niebezpie-

czeństwie znajdowała się, że nie tylko 

od doktorów wcale zdesperowana, ale i 

opuszczona została, a za tym już prawie 

w pół umarłą została, do kościoła 

Krasnobrodzkiego przywieziona była, 

gdzie jak tylko do jej ust, cudowny  

   

 

 Początki kultu sięgają XVII wieku. 

W okolicznej wsi Szarowola mieszkał w 

owych czasach niejaki Jakub Ruszczyk, 

opętany przez diabła (wtedy nazywano 

tak padaczkę). Chodził on po lasach i 

nawiedzał świątynie, modląc się o 

uzdrowienie. I gdy dnia 5 sierpnia 1640 

r. przybył do boru pod Krasnobrodem, 

by się modlić, ujrzał dziwną jasność i 

usłyszał głos: „Postaw tu figurę, 

albowiem tu będzie się odprawiała 

chwała mego Syna. Na znak zaś tego 

wiedz, że zostałeś uwolniony od czarta” 

(O. Jacek Majewski „Pustynia w ray 

zamieniona” Lublin 1753 r. s.7). 

 

 
  

Kamienny obelisk znajdujący się na 

placu przykościelnym związany z 

objawieniem Matki Bożej Jakubowi 

Ruszczykowi. 

 

Inskrypcja z 1646 r. – znajdująca się na 

obelisku – opowiadaj ca o zdarzeniach, 

które miały miejsce w lesie pod 

Krasnobrodem 

 

 
 

Figura znajdująca się na placu przy Kaplicy Objawień na Wodzie przedstawiająca 

objawienie się Matki Bożej Krasnobrodzkiej Jakubowi Ruszczykowi 
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obrazek Matki Boskiej przyłożono zaraz 

jakby z głębokiego snu obudzoną została 

i dalej coraz lepiej mieć się poczęła... z 

oczywistej i bliskiej śmierci wybawienie 

cudownej Krasnobrodzkiej Wybawi-

cielce i lekarce swojej przyznała” (O. 

Jacek Majewski: Pustynia w ray 

zamieniona, Lublin 1753, s.117-118). 

Jako wotum dziękczynne Matce Boskiej 

za cudowne uzdrowienie, ufundowała 

murowany kościół barokowy, a 

konsekrowany 12 lipca 1699r. Kościół 

ten istnieje do dnia dzisiejszego. 

Cudowny Obraz umieszczono w 

głównym ołtarzu (Ks. Bolesław Kumor: 

Dzieje parafii i kultu łaskami słynącego 

obrazu N. M. P. Krasnobrodzkiej 

(maszynopis) Lublin 1965, s. 1). 

 Podczas wojny ze Szwedami w 

1703r. dla bezpieczeństwa obraz 

cudowny przeniesiono do Zamościa i 

umieszczono w kościele Ormiańskim. W 

czasie oblężenia miasta obnoszono Go w 

procesji po murach obronnych. Zamość 

swe ocalenie zawdzięcza Matce Boskiej 

Krasnobrodzkiej. 

 Upadek powstania styczniowego 

przynosi kasatę Dominikanów przez 

rząd carski, a w 1864 r. pracę 

rozpoczynają w Krasnobrodzie księża 

diecezjalni. 

 Ojciec Jacek Majewski w książce 

wydanej w 1753r. w Lublinie pod  

 

 

 

tytułem „Pustynia w ray zamieniona” 

wymienia około 70 łask i cudów 

otrzymanych za przyczyną Krasnobro-

dzkiej Pani. 

 Druga wojna światowa i okupacja 

niemiecka przyniosły nowe a 

niepomyślne wydarzenia dla 

Sanktuarium. W 1943 r. Niemcy 

zamieniają kościół na magazyn, 

cudowny obraz z narażeniem życia 

mieszkańcy Krasnobrodu „wykradli” by 

Go umieścić na Podzamku, w pałacu 

pana Kazimierza Fudakowskiego 

właściciela okolicznych włości. Tu 

urządzono prowizoryczną kaplicę w 

jednym z pokoi. Wkrótce Niemcy oddają 
kościół. Krasnobrodzka Pani wraca na 

swe ulubione miejsce do zdewastowanej 

i zniszczonej świątyni. 

 Po zakończeniu wojny, powraca 

zdziesiątkowana ludność z obozów i 

wygnania, by na gruzach i popiele 

budować z pomocą swej Matki swoją 

przyszłość. Znękany wygnaniem 

powraca do Lublina Marian Leon 

Fulman. Ksiądz Biskup Lubelski 

powierza pracę duszpasterską 

powracającemu z pięcioletniej niewoli w 

Dachau ks. Ludwikowi Liwerskiemu, 

który tę funkcję sprawuje do śmierci 

(29.IV.1970r.). 

 Wyrazem wzrastającego kultu Matki 

Boskiej wsławionej łaskami w obrazie 

Krasnobrodzkim są liczne pielgrzymki i  

 

 

indywidualni Jej czciciele. Do 

Krasnobrodu pielgrzymowała już w 

XVII wieku Maria Kazimiera żona Jana 

III Sobieskiego. Tu z wielką rzeszą 

pątników pielgrzymowali w XVII i 

XVIII wieku biskupi chełmscy: J. 

Święcicki, Świrski, J. E. J. Szembek, a 

później biskupi lubelscy: W. 

Skarszewski, Jaczewski, M. Fulman, 

Stefan Wyszyński, P. Kałwa, Bolesław 

Pylak in. 

 W 1963r. wszczęto prace 

przygotowawcze do przyszłej koronacji, 

cudowny obraz poddano renowacji i 

konserwacji.  19 kwietnia 1964r. bp 

Piotr Kałwa poświęcił kopię cudownego 

obrazu, którą umieszczono w głównym 

ołtarzu krasnobrodzkiej świątyni, a 

oryginał w tle.  Powracający z III-ej sesji 

Soboru Watykańskiego Ordynariusz 

Lubelski przywozi dekret z dnia 1 

listopada 1964 zezwalający na 

koronację. 

 Dnia 4 lipca w niedzielę 1965r. J. E. 

Ks. Bp Piotr Kałwa Ordynariusz 

Lubelski i Wielki Kanclerz KUL w 

asyście 7 biskupów, ok. 500 kapłanów 

diecezjalnych i zakonnych w obecności 

ok. 100 tys. wiernych dokonał 

KORONACJI CUDOWNEGO 

OBRAZU KRASNOBRODZKIEJ 

PANI. 

 

ks. Kazimierz Wójtowicz 
 

Przewiezienie Sanctissimum i Cudownego Obrazu z 
Klasztoru na Podzamek (1943-1944) 

w relacji K. Fudakowskiego 
 

 
Zamknięcie kościoła. „Kościół od razu 

zamknęli, motywując tym, że 

nasiedleńcy go nie potrzebują i że 

zamieniony będzie na spichlerz, a sprzęt 

kościelny i aparaty wywiezione będą 
natychmiast do Zamościa. Klasztor 

zajęli SS i policja. Wszelkie przedmioty 

kultu religijnego, jak figury, krzyże 

przydrożne niszczono, jako drażniące 

ludność niemiecką”, (str.115-116) 

 
Szczęśliwa ucieczka prałata. „Była to 

niedziela. Około 10 rano zjawił. się u nas 

na Podzamku odprowadzony przez 

kobiety i kościelnego staruszek prałat. 

Korzystając z chwili, kiedy SS-si kościół 

otworzyli, wyszli niepostrzeżenie na 

cmentarz kościelny, otoczony wysokim 

murem. Prałata przez mur przerzucili i 

wyruszyli okrężną drogą przez mój las 

na Podzamek. — Prałat był naszym 

proboszczem od lat 30-tu. Oczywiście 

umieściliśmy go w naszym domu z całą 

służbą kościelną i jego osobistą, boć i 

ich mieszkania Niemcy zajęli”, (str. 118-

119). 

 
Przeniesienie Sanctissimum. „W 

ołtarzu pozostał Przenajświętszy 

Sakrament. Jeśli Księża go nie wynieśli, 
albo nie spożyli, może stać się 

profanacja — Słysząc to córki moje 

Róża i Krystyna postanowiły 

natychmiast jechać do kościoła i za 

wszelką cenę Sanctissimum z rąk 

niemieckich wyratować. Zorganizowały 

tedy wyjazd w ten sposób, że kazały 

zaprząc konie do dwóch bryczek i 

prosiły obydwu wachmistrzów 

niemieckiej policji, stacjonujących w 

naszym domu, by z nimi jechali i 

dopomogli do ratowania świętości. 

Obydwaj byli protestantami.... Stanęło 

na tym, że one jadą osobno jedną 

bryczką, policjanci za nimi drugą i że 

przez ten czas, kiedy wyjmować i 

wynosić będą kielich z komunikantami z 

kościoła, oni zabawią i zatrzymają SS-

ów w klasztorze. Ten też dokładnie plan 

wykonali. Gdy ludność ujrzała je obie 

niosące kielich z Sanctissimum, padała 

na kolana, oddając cześć Panu Bogu. Za 

niemi podążali jako ochrona 

Schutzpolizeie. W ten sposób mieliśmy 

już w domu  

 

kościół, bo Pana Boga i kapłana. 

Nazajutrz podczas mszy, odprawianej u 

nas na górze, cały folwark przystąpił do 

Komunii, uzyskawszy od prałata gene-

ralną absolucję. 

 
Szczęśliwa ucieczka wikariuszy. „Tego 

samego dnia rano otrzymałem kartkę 

pisaną ręką wikarego Goździka, w której 

donosił, że przed paru godzinami 

spuścili się we dwu z dachu klasztornego 

po rynnie bez szwanku, że cali i zdrowi 

są w ukryciu i proszą o pomoc w 

dostaniu się do Zamościa”, (str.119-

122). 

 

Przeniesienie Cudownego Obrazu. 
„Ale na tym nie koniec. W wielkim 

ołtarzu pozostał ukryty mały cudowny 

Obraz Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, 

od kilku wieków otoczony wielką czcią. 

Jest to niepozorny mały drzeworyt, 

objawiony według legendy w 

okolicznym lesie na początku XVII 

wieku, oprawiony w wielką ramę, obitą 
srebrną blachą, wykowaną w piękne 

wzory renesansowe 
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i taką samą srebrną zasłoną przykryty. 

Myśmy z żoną ufundowali podczas 

wojny srebrną puszkę z wiekiem, w 

której cały obraz się mieścił, wykonaną 

przez znaną firmę braci Łopieńskich w 

Warszawie. Chodziło zatym o 

wydostanie go z kościoła, a także o 

rzeczy księdza prałata, który kościół 

opuścił, jak stał. Zaczęły się nowe targi 

pp. Wosia i Zawoła z Niemcami, w 

wyniku których stanęło na tym, że 

Niemcy dostaną ukryte wino i kasę 

kościelną, oni zaś wydadzą z kościoła o 

północy Obraz Matki Boskiej i księże 

rzeczy. — Nad ranem wszystkie te 

przedmioty były już w naszym domu. 

Odtąd dom nasz zamienił się na kościół 

parafialny i plebanię zarazem. Sprawy 

 

 

kościelne były w zawiadywaniu 

Gestapo, z nimi zatem należało 

prowadzić układy o zwrot kościoła”, (str. 

124-126). 
 

Nabożeństwa parafialne w kaplicy na 
Podzamku. „Kościołem według 
przepisów o wysiedleniu dysponuje 
Dorfführer, ale sprawy kościelne w 
powiecie i w gminie należą do Gestapo. 
To też specjalnie z uwagi na katolicki 
charakter naszego domu i całej gminy 
pozwoliło Gestapo na otwarcie kaplicy 
parafialnej, gdzie nam będzie dogodniej, 
na traktowanie jej jako kościoła tak 
długo, dopóki kościół nie będzie 
zwrócony, co na pewno nastąpi, gdy 
Dorfführer zgodzi się na urzędowanie 
prałata, jako proboszcza, na sprowadze-
nie mu do pomocy wikarego,  
 

 

 
byle nie był nim jeden z tych, co uciekli. 
Z początku zamieniliśmy na kaplicę 
jeden z pokoi na piętrze. Potem dopiero, 
gdy przybył nowy wikary ks. Przysucha, 
umieściliśmy ją w bibliotece na dole, tuż 
koło hali wejściowej i salonu, gdzie przy 
drzwiach otwartych zbierało się na sumę 
z górą 1500 osób. 
 Taki stan trwał przez blisko dziewięć 
miesięcy, aż do zwrotu kościoła na 
Matkę Boską Gromniczną w 1944 r. 

Przez cały ten czas zarówno księża, jak i 

cały personel kościelny byli naszymi 

gośćmi na naszym pełnym utrzymaniu". 

 

Źródło: Wiadomości Diecezjalne 

Lubelskie, Rok XXXIX, styczeń-lipiec 

1965r. Nr 1-7, s. 138-140.  

 

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 dzieci. 

A były to czasy burzliwe: napady tatarskie i kozackie, rozbiory 

i powstania, wysiedlenia, I i II wojna światowa. Do upadku 

powstania styczniowego opiekę duszpasterską pełnili Ojcowie 

Dominikanie. Później ich miejsce zajęli księża diecezjalni, 

którzy duszpasterzują do chwili obecnej. 

   

 
 

Publikacja z 1948 r. wydana z okazji 300 – lecia znalezienia 

cudownego Obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej 

 

 

Jest rok 1940. Zostali aresztowani księża: ks. Dominik Maj w 

Łaszczowie, ks. Ludwik Liwerski w Łukowej i ks. Marcin 

Bardel młodziutki wikariusz z Krasnobrodu oraz wielu innych z 

różnych stron Polski. Wszyscy zostali wywiezieni do obozu 

koncentracyjnego w Dachu. 

W niewolniczej pracy na plantacjach ziół i warzyw – księża 

modlą się wspólnie, odmawiają różaniec, śpiewają Godzinki i 

inne pieśni. Wzajemnie podnoszą się na duchu w nadziei, że 

przeżyją, doczekają dni wyzwolenia i powrócą do ukochanej 

Ojczyzny.  

 Ks. Marcin Bardel opowiadał o pięknie gór, z których 

pochodził. Był pełen zachwytu dla Krasnobrodu na Roztoczu. 

Opowiadał o wspaniałym kościele, 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 hejnał powstał i melodia napisana 

przez ks. Maja. Jest to pieśń: „WITAJ MARYJO 

KRASNOBRODZKA PANI” - wspomina ks. Maj. „Na 

przyszłego proboszcza 

do Krasnobrodu wyznaczyliśmy najstarszego spośród nas, ks. 

Ludwika Liwerskiego, polecając, by tę pieśń - jako proboszcz - 

wprowadził na odsłonięcie Obrazu. I to stało się.”  

 Uwolniony z obozu, ks. Ludwik Liwerski powraca do kraju 

i diecezji. Ks. Biskup Lubelski mianuje go proboszczem w 

Krasnobrodzie. Pieśń ułożoną w czasie niewolniczej pracy w 

Dachau, śpiewa się na odsłonięcie Obrazu do dnia dzisiejszego. 

 Praca – pragnienia, myśli i plany – nad rozwojem kultu 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej, nieustannie nurtowały 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 zorganizował uroczystości 

związane z 300-leciem znalezienia CUDOWNGO OBRAZU 

MATKI BOŻEJ KRASNOBRODZKIEJ. Na tę uroczystość w 

dniach 1-2 lipca przybył ks. kard. AUGUST HLOND – 

PRYMAS POLSKI. W Księdze Pamiątkowej napisał: „Jako 

pielgrzym do Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, polecam Jej 

wszechwładnej opiece wiarę Narodu i szczęście 

Rzeczypospolitej.” 

 Natomiast Biskup Lubelski ks. Stefan Wyszyński dodaje: 

„Dziękując Matce Najświętszej za wszelkie łaski 300-lecia 

władania miłością w Krasnobrodzie, oddajemy Jej serca Ludu 

Diecezji Lubelskiej, Duchowieństwa i Młodzieży Duchownej i 

prosimy o opiekę nad Kościołem i Ojczyzną naszą”. 
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 W następnym roku tj. 1949, w Krasnobrodzie 

Misje Różańcowe głosi ks. Edward Kołszut – 

Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Apostolstwa 

Różańcowego.  

 Jako pielgrzym – w dniu 1 lipca 1959 r. - 

przybywa ks. bp. Piotr Kałwa, Ordynariusz Lubelski 

- „aby w dziesięciolecie biskupstwa podziękować 

Matce Bożej w Jej wybranym miejscu za opiekę 

matczyną nad dziesięcioletnim pasterzowaniem w 

Diecezji Lubelskiej.” 

 Czyż te fakty, dynamiczny rozwój kultu Matki 

Boskiej po 5-letnim zniewoleniu w czasie okupacji 

niemieckiej nie jest jutrzenką – zapowiedzią, aby 

Kościół raz jeszcze, oficjalnie uznał przez koronację 

CUDOWNEGO JEJ WIZERUNKU W 

KRASNOBRODZKIM OBRAZIE? 

 Ta myśl od lat nurtowała Kustosza ks. prałata 

Ludwika Liwerskiego, podtrzymywana i rozniecana 

przez ks. biskupa Henryka Strąkowskiego, 

wielkiego 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 Krasnobrodzie, 

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 parafii i kultu łaskami 

słynącego obrazu NMP Krasnobrodzkiej w 

Krasnobrodzie.” 

 Ks. dr Władysław Smoleń, profesor sztuki 

kościelnej i dziekan Wydziału Nauk 

Humanistycznych KUL-u opracował „Ocenę 

artystyczną i ikonograficzną łaskami słynącego 

Obrazu w Krasnobrodzie”. Obie te prace były 

konieczne dla podjęcia starań w Stolicy Apostolskiej 

dla uzyskania Dekretu zezwalającego na koronację. 

 Niestety, wielki czciciel Matki Boskiej 

Krasnobrodzkiej - ks. bp. Henryk Strąkowski - 

koronacji nie doczekał. Zmarł 06 czerwca 1965. 

 W roku 1963 Cudowny Obraz zostaje poddany 

renowacji i konserwacji. Dzieła podjęli się: p. prof. 

Bronisław Brykner we współpracy z artystą 

malarzem p. prof. Tadeuszem Korpalem – 

członkowie Związku Artystów Plastyków w 

Krakowie. (Moje wspomnienia z tego wydarzenia 

zamieszczam na dalszych stronach w artykule pt. „Z 

obrazem na sercu”.  

 Podczas „pobytu” Cudownego Obrazu w 

Krakowie, prof. Tadeusz Korpal wykonał kopię. 

Dokonał dowolnej interpretacji oryginału, 

nawiązując do prawzoru tegoż obrazu znajdującego 

się w Pinakotece w Monachium. W galerii obrazów 

znajduje się „Madonna w ogrodzie róż” pędzla 

Francisko Rajboliniego z Bolonii (1430-1518).  

 Ks. prałat Ludwik Liwerski w prośbie 

skierowanej do JE ks. Biskupa Lubelskiego Kałwy, 

w dniu 22 sierpnia1963 roku napisał: „Powodowany 

głęboką czcią Matki Bożej w Jej cudownym Obrazie 

Krasnobrodzkim i ze względu na powszechny kult 

tego Obrazu przez wiernych, zwracam się z pokorną 

prośbą do Waszej Ekscelencji o wyjednanie u 

Stolicy Apostolskiej indultu na koronację 

cudownego Obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej”. 

 Prośby do Biskupa o koronację skierowali 

również: Prześwietna Kapituła Katedralna  

 

 

Lubelska, Świetna Kapituła Kolegiacka w Zamościu, księża dziekani i 

duchowieństwo Diecezji Lubelskiej. 

 Kopię cudownego Obrazu wykonaną w Krakowie przez prof. 

Tadeusza Korpala umieszczono w głównym ołtarzu,  na którym w tle 

widnieje oryginał. Odpowiednią adaptację wnęki ołtarza, dostosowaną 

do nowych potrzeb obrazu (srebrna zasłona, złocenia i inne zmiany) 

zlecono pracowni złotniczej w Przemyślu - Panu Eustachemu 

Konopelskiemu. 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 

parafią Krasnobród, jej Czcigodnym Duszpasterzem ks. Prałatem 

Liwerskim oraz jego pomocnikami, uroczystość poświęcenia kopii 

cudownego Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Oby uroczystość 

dzisiejsza stała się wstępem do innej uroczystości tak przez nas 

wszystkich upragnionej, uroczystości koronowania świętego wizerunku 

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 Kałwę do dokonania koronacji.  

 Po powrocie z III sesji II-go Soboru Watykańskiego, ks. bp 

Ordynariusz postanawia, aby uroczystość koronacyjna miała wymiar 

diecezjalny. Przygotowaniem diecezji do tej uroczystości zajął się 

Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Lublinie. Jego pracownicy 

rozesłali księżom proboszczom i rektorom 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Widok ołtarza głównego w krasnobrodzkim kościele  z cudownym 

Obrazem (przed umieszczeniem w nim kopii cudownego Obrazu) 
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 „List Pasterski” ks. Biskupa 

Lubelskiego skierowany do 

duchowieństwa i wiernych w sprawie 

KORONACJI CUDOWNEGO 

OBRAZU MATKI BOSKIEJ 

KRASNOBRODZKIEJ. 

 Termin koronacji został 

wyznaczony na Niedzielę 4 lipca 1965r. 

Także Kustosz Sanktuarium wystosował 

odezwę do księży sąsiednich 

dekanatów, zapraszając na uroczystości 

w Krasnobrodzie i prosząc o pomoc w 

spowiedzi. 

 Dnia 26 kwietnia 1965 roku przybył 

do Krasnobrodu ks. bp Jan Mazur w 

towarzystwie ks. dziekana Franciszka 

Zawiszy z Zamościa i ks. mgr 

Mieczysława Brzozowskiego prof. 

Seminarium Duchownego w Lublinie w 

celu komisyjnego ustalenia i 

wyznaczenia miejsca budowy ołtarza 

polowego na tę uroczystość. Ustalono 

również miejsce parkingów i postoju 

furmanek oraz wybrano 

 

 

 

Komitet Wykonawczy dla sprawnego 

przeprowadzenia uroczystości. 

Odpowiedzią za poszczególne działy 

pracy obarczono księży wikariuszy. 

Byli to: ks. Władysław Lachowski, ks. 

Bogumił Telejko, ks. Kazimierz 

Wójtowicz i ks. Andrzej Tokarzewski. 

Nad całością czuwał ks. prałat Ludwik 

Liwerski - proboszcz i Kustosz 

Sanktuarium.  

 Przewodnictwo liturgiczne 

powierzono ks. Andrzejowi 

Jabłońskiemu, prefektowi Parafii 

Katedralnej w Lublinie, wielkiemu 

czcicielowi Matki Boskiej 

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 

 

 

kościoła Ojców Dominikanów w 

Lublinie. 

 Bezpośrednie przygotowanie 

duchowe parafian krasnobrodzkich 

powierzono Ojcom Redemptorystom 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. 

 Relacje z tego historycznego 

wydarzenia, w opracowaniu ks. kan. 

Andrzeja Jabłońskiego zamieszczam na 

dalszych stronach.  

 Autorem powyższego opracowania 

jest ks. Kazimierz Wójtowicz - były 

proboszcz i Kustosz Sanktuarium w 

Krasnobrodzie.  

 

Ocena artystyczno-ikonograficzna 
 łaskami słynącego obrazu w Krasnobrodzie 

 
 

Drukowany na papierze słynący Obraz Najświętszej Maryi Panny 

w Krasnobrodzie rozpatrzyć wypada w następujących 

zagadnieniach: 1. opis inwentaryzacyjny, 2. stan zachowania, 3. 

forma i treść, 4. związek z tradycją objawienia Maryi Panny w 

Krasnobrodzie. 

 

Opis inwentaryzacyjny 
 Obraz Maryi Panny adorującej Dzieciątko jest odbity płytą 

litograficzną na papierze w wymiarze 9+14 cm. Jest za tym 

małym obrazkiem przeznaczonym do prywatnej pobożności 

wiernych.  

 Na pierwszym planie widnieje postać Maryi Panny, z rękami 

złożonymi na piersiach, klęczącej przed Dzieciątkiem. Madonna 

z odkrytą głową i rozpuszczonymi włosami, w dziewczęcej 

postaci, adoruje Dzieciątko. Chrystus przedstawiony jest jako co 

dopiero narodzone nagie Dziecię, z wyciągniętą prawą ręką w 

stronę Maryi w błogosławionym geście. 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 refulgens 

specutata in coelis, specutata in Orbe Deum”. Poza ramą 

pozostaje jeszcze brzeg niezadrukowanego papieru.  

 Obecnie obrazek wmontowany jest w dwie szlifowane tafelki 

szklane, spojone nitami i umieszczony w szerokiej ramie we 

wielkim ołtarzu.  

 

Stan zachowania  
        Obrazek drukowany na papierze z natury rzeczy uległ 

licznym uszkodzeniom materiału i zatarł wiele linii rysunkowych 

postaci, roślin i dekoracji. Dopiero analiza chemiczna i 

fotograficzne zdjęcia na czułej kliszy kartograficznej, 

 

 
 

 Cudowny Obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej 
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 Trudno jest dzisiaj dowiedzieć się skąd prosty wieśniak Jakub Ruszczyk, 

o którym wspominają źródła mógł nabyć tego rodzaju obrazek i w jakiej 

drukarni został wyprodukowany. W każdym razie nic nie stoi na przeszkodzie 

przyjać, 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 

miejscowością, a obraz stał się elementem dodatkowym, a dzisiaj symbolizuje 

i pośredniczy w zanoszeniu próśb do Maryi Panny. Ponieważ Najświętsza 

Dziewica miała ukazać się w lasach tego rejonu i stąd rozdzielać łaski, 

nazwano lesiste terytorium Krasnobrodu „Pustynią w raj zamienioną” (Por. O. 

Majewski, dzieło cyt.s.17 nn.) Taki tytuł posiada też treść obrazka, który 

symbolizuje nadprzyrodzony raj.  

 W sztuce Europy znany jest obraz Stefana Lochnera tytułowany jako 

Ogród Mistyczny, przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem w ogrodzie 

rajskim. W Polsce znane są podobne obrazy z miejscowości Gościeszyn i 

Bzie Załeckie, pochodzące również z XV wieku. Pod wpływem czeskim na 

terenie Polski 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 temat mógł się znaleźć w Polsce i na drukowanym obrazku 

dewocyjnym.  

 Temat Gaju Różanego był szczególnie bliski Zakonowi 

Kaznodziejskiemu, rozpowszechniającego nabożeństwo do Matki Boskiej 

różańcowej. Stąd zrozumiałe 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 

 

 
 

w ultrafiolecie i podczerwieni pozwalają bliżej 

odczytać jego plastykę. Zdjęcia fotograficzne w 

promieniach ultrafioletowych wykazują znaczne 

nawarstwienia brudu a nawet piasku. Wżarły się 

one tak dalece w papier, że trudno było usunąć w 

całości przy konserwacji. Ale fakt ten świadczy o 

wiarygodności przekazów źródłowych o jego 

przebywaniu na drzewie a nawet pozostawaniu 

przez pewien czas na ziemi leśnej. (Por. O. Jacek 

Majewski, Pustynia w raj zamieniona, Lublin 

1753, s.39).  

 Obrazek w ostatnich latach został poddany 

chemicznym oczyszczeniom i drobnym 

graficznym rekonstrukcjom. Umieszczenie i 

spojenie dwoma szlifowanymi szybami ma 

zabezpieczyć przeciw dalszemu uszkadzaniu 

papieru przez działanie atmosferyczne, 

mechaniczne i przeżeranie przez robaka anobium. 

 
Forma i treść 
 Obrazek został wykonany w jakiejś 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 

miedziorytowymi i stalorytowymi. 

Rozprowadzano również do celów dewocyjnych 

luźne obrazki. Akcją ich rozpowszechniania 

zajmowały się często klasztory zajmujące się 

kaznodziejstwem. Obrazek pochodzić może w 

rzeczywistości z I połowy XVII wieku, co 

zgadzałoby się z tradycją historyczną.  

 Klocki drzeworytnicze i sztance metalowe 

krążyły często między drukarniami. Wzory 

ikonograficzne czerpano często z miniatur i 

malarstwa tablicowego minionych wieków. Stąd 

w grafice książkowej odnaleźć można częste 

powtórzenia ze sztuki gotyckiej i renesansowej. 

Zdarzają się również wypadki odnajdywania 

wzorów obrazów religijnych z bardzo odległych 

terytoriów. W naszym wypadku istnieje bardzo 

ścisła zbieżność między sztychem z 

Krasnobrodu, a malowanym na desce obrazem 

znajdującym się w Monachijskiej Pinakotece 

(Por. Katalog der alteren Pinakotek 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 kompozycji i rysunku, ogród róż, 

drzewa i budynki w pejzażu. W naszym obrazku 

artysta przydał jeszcze postać Ducha Świętego u 

góry oraz nadlatującego ptaka nad różami.  

 W obrazku z Krasnobrodu dostrzec można i 

lokalne oraz polskie specyfikacje. W niektórych 

częściach uwydatnia się bardziej prymitywna 

linia rysunku, uproszczenia, to znów przydania 

odpowiednie dla litograficznej twórczości. W 

inny i bardziej polski sposób ułożony jest ogród 

róż. Również postać Maryi Panny bliższa jest 

Madonnie z gotyckiego ołtarza z Ptaszkowej (ok. 

1440 rok) znajdującej się w Tarnowskim 

Muzeum Diecezjalnym.  

 

 

 

Obraz znajdujący się w Pinakotece w Monachium – pierwowzór cudownego 

Obrazu 
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Z obrazem na sercu 
 

 Pierwszą i bardzo ważną sprawą 

odnośnie słynącego łaskami Obrazu Matki 

Bożej Krasnobrodzkiej było opracowanie 

historyczne i artystyczne przez profesorów 

KUL-u. To jednak nie wszystko. Trzeba 

było poddać Obraz renowacji i 

konserwacji. Tej bardzo odpowiedzialnej 

pracy podjęli się panowie profesorowie: 

Bronisław Brykner i Tadeusz Korpal z 

Krakowa. 

 Cudowny Obraz miałem (ks. 

Kazimierz Wojtowicz) odwieźć do 

Krakowa. 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, zatrzymałem się na kilka 

godzin u ks. Edmunda Markiewicza 

(wikariusza w Kolegiacie). Był to czas 

modlitwy i czuwania. Po czym udałem się 

w nocną podróż pociągiem PKP. Czy 

można sobie wyobrazić 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. 

Tramwajem dojechałem na ulicę  

 

Słowackiego przy której mieszkał p. 

Profesor Tadeusz Korpal. Otworzyły się 

drzwi domostwa, za którymi p. Profesor 

wraz z małżonką i p. Profesor Brykner – 

odświętnie ubrani – powitali mnie z całą 

serdecznością. Następnie wskazali 

pokój, w którym był urządzony ołtarzyk 

z zapalonymi świecami, ozdobiony 

kwieciem. Po ustawieniu Obrazu na 

ołtarzyku – wszyscy uklękliśmy do 

modlitwy. Dom p. prof. Korpala stał się 

Sanktuarium. 

 Nocnym pociągiem wracałem do 

Zamościa, świadomy sprostania zadaniu 

jakie mi powierzono. Nad wszystkim 

czuwała Matka Boża. 

 Po kilku miesiącach ks. prałat 

Ludwik Liwerski i ja udaliśmy się do 

Krakowa po odbiór odnowionego 

Obrazu. Cudowny Obraz zastaliśmy 

umieszczony na ołtarzu w mieszkaniu 

Profesora. Wszyscy uklękliśmy przed 

Obrazem na modlitwę. Po załatwieniu 

wszystkich formalności został 

sporządzony protokół, w którym między 

innymi czytamy: 

 „Oddany nam do renowacji obrazek 

jest bardzo zniszczony i w kilku 

miejscach uszkodzony przez mole oraz 

pyłem i piaskiem nadżarty...” 

 To potwierdzałoby historię Obrazu, 

że był pozostawiony na ziemi przez  

 

 
Kozaków 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 Ludwik Liwerski i ks. Kazimierz 

Wojtowicz. 

 Nocnym pociągiem relacji 

Kraków-Zamość powróciliśmy do 

Krasnobrodu. Miałem znów ogromny 

zaszczyt i szczęście mieć cudowny 

Obraz na swoim sercu. Byliśmy z Ks. 

Prałatem sami w przedziale wagonu – 

modliliśmy się na różańcu, odmawiając 

Litanię Loretańską do NMP- czuwając 

w ten sposób przy naszej Matce. Noc w 

podróży minęła 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 
zmęczeni,  bezpiecznie powróciliśmy 

do domu. Czy Pan Andrzej Korniewski 

był świadomy, że wiezie cudowny 

Obraz? Tego nie wiem. 

 Powróciła Pani na swój tron w 

ołtarzu krasnobrodzkiej świątyni. 

Upadłszy na kolana, odprawiliśmy 

nabożeństwo dziękczynne za opiekę i 

wszelkie doznane od Niej łaski – 

błagając o pomoc w realizacji dalszych 

planów w przygotowaniu 

UROCZYSTEJ KORONACJI. 

 

Ks. Kazimierz Wójtowicz 

 

Protokół 
z przeprowadzonej renowacji Cudownego Obrazu N.P. MARII 

KRASNOBRODZKIEJ pow. Zamość – przez artystę malarza 

renowatora prof. Bronisława Bryknera przy pomocy artysty malarza 

prof. Tadeusza Korpala rzeczywistych członków Związku Polskich 

Artystów Plastyków w Krakowie. 
  

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

w raj zamienionej” jest stalorytem wykonanym na mszalnym papierze. 

Najprawdopodobniej wykonał tę grafikę artysta - zakonnik pod wrażeniem 

oglądanego przedtem obrazu olejnego pod tytułem „Madonna w ogrodzie 

róż”, który jest dziełem artysty malarza Francesco 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 

miejscach uszkodzony przez mole oraz pyłem i piaskiem nadżarty. 

Podszedłszy do Relikwii z największym nabożeństwem, staraliśmy się 

pracować z wielką ostrożnością, by resztki graficznego kartoniku nie 

rozsypały się. Po odczyszczeniu obrazka zasiliło się kreski graficzne, tak aby 

oblicze, dłonie ,włosy N. P. Marii oraz szaty zarysowały się wyraźniej. Z 

trudem wydobyto postać P. Jezusa, rozjaśniono tło obrazu, tak ,że ukazał się 

oczom gołąbek, ślad rysunku kościoła i roślinność. Nadto udało się w części 

odnaleźć napis i kawałek ornamentu okalającego obrazek. Rozsypujące się 

części obramienia zamknęliśmy skromnym „un cadere” passepartout i 

włożyliśmy pod szlifowane szkło srebrnych ramek obrazu. Przed renowacją 

i po jej dokonaniu zrobiono zdjęcia fotograficzne, 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 Wójtowicz 

 

 
 

Fragment ołtarza głównego w krasnobrodzkim 

kościele – widok współczesny 

 



 Czerwiec 2005 11 
 

 

Na  
koronację 

 

Obraz, przy którym Bóg 
szczególnych łask udziela nosi nazwę 
„łaskami słynącego". Jeżeli cuda i łaski 
zdziałane przy takim obrazie czy figurze 
władza kościelna urzędowo zbada i 
stwierdzi, wówczas nazywamy go 
„obrazem cudownym". 

 Zwyczaj koronowania cudownych 

obrazów N. M. P. w Kościele 

Katolickim jest bardzo dawny. Wyrósł 

on z pobożności, z pragnienia okazania 

szczególnej czci Matce Najświętszej i 

Jej Synowi oraz dla uproszenia jakiejś 
wyjątkowej łaski. W r. 732 w okresie 

obrazoburstwa na Wschodzie, papież 

Grzegorz III ukoronował złotą 

wysadzaną diamentami koroną obraz N. 

P. w Rzymie. W r. 843 Grzegorz IV 

ofiarował dwie srebrne korony do 

obrazu N. M. P. w kościele św. Kaliksta 

i Korneliusza. Około 1500 r. obywatele 

miasta Recanati we Włoszech za 

ocalenie w czasie wojen i od morowego 

powietrza ofiarowali N.M.P. 

Loretańskiej szczerozłotą koronę. 

Zwyczaj koronacji pod koniec XVI w. 

szerzył we Włoszech gorliwy czciciel 

N.M.P. O. Hieronim Paolucci kapucyn 
 

 

W 1631r. uroczyście koronowano wobec 

Kapituły Watykańskiej obraz 

Najświętszej Marii Panny „a Febrę" w 

kaplicy chórowej św. Piotra, koronami 

ofiarowanymi przez dziekana Kapituły 

Watykańskiej hr. Aleksandra Sforza 

Pallavicini (f 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. Odtąd 

Kapituła Watykańska udziela tylko z 

woli Stolicy św. zezwolenia na 

koronację. Obrazy, na których koronację 

zezwala, winny być czczone od dawna, 

słynąć łaskami, wpływać na życie re-

ligijne 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 Lubelskiego dra Piotra 

Kałwę prośbę wraz z dokumentacją 

Kapituła 
 

 

Watykańska wydała dekret koronacyjny. 

 Dzień 4 lipca 1965 r. w dziewiątym 

roku Wielkiej Nowenny, w którym 

odbyła się koronacja cudownego Obrazu 

Matki Bożej w Krasnobrodzie, jest 

nowym 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 

Lubelskie, Rok XXXIX, styczeń-lipiec 

1965r. Nr 1-7, s. 130-131. 

 

Znaczniejsze łaski 
Fragment „Dziejów Parafii i  kultu  łaskami  słynącego  Obrazu    

N.M.P. Krasnobrodzkiej w Krasnobrodzie” 
 

 W uprzednim rozdziale, kreślącym 

dzieje kultu obrazu NMP w 

Krasnobrodzie, wzmiankowano na 

licznych miejscach o nadzwyczajnych 

łaskach, które wierni wypraszali sobie 

przez pośrednictwo NMP 

Krasnobrodzkiej. Trzeba też na wstępie 

podkreślić, że katalog tych 

nadzwyczajnych łask rozpoczęty jeszcze 

w XVII wieku, trwa do dzisiejszego 

dnia. Zostały one w książkach podanych 

następnie do druku jak i w księgach 

rękopiśmiennych przechowywanych w 

miejscowym archiwum parafialnym. Do 

pierwszych należy książka ks. Jacka 

Majewskiego O.P lektora teologii przy 

studium dominikańskim w Lublinie, 

wydana za aprobatą zarówno władzy 

kościelnej – diecezjalnej, jak i zakonnej 

drukarni w Lublinie w roku 1753 pt. 

„Pustynia w raj zamieniona... Matka 

Najświętsza Maryja, w maleńkim 

papierowym portrecie swoim przy 

Krasnobrodzie w puszczy Tomaszo-

wskiej cudownie objawionym, 

miłościwym zawsze latem sprzyja”.  

Autor w cytowanym dziele na stronach 

70 i 40 opowiada o około 70 

nadzwyczajnych łaskach w wielu 

wypadkach stwierdzono prawdziwość  

 

przysięgą.  

       Oto niektóre z nich: 

1. str.117-118 „Najjaśniejsza Maria 

Kazimiera królowa Polska, niegdyś 
Najjaśniejszego Jana III, Króla 

Polskiego żona, bliską porodzenia będąc 

w takim niebezpieczeństwie znajdowała 

się, że nie tylko od doktorów wcale 

zdesperowana, ale i opuszczona została, 

a zatym już prawie wpół umarłą została, 

do kościoła Krasnobrodzkiego 

przywieziona była, gdzie jak tylko do jej 

ust cudowny obrazek Matki Boskiej 

przyłożono zaraz jakoby z głębokiego 

snu obudzona została i dalej coraz lepiej 

mieć się poczęła, odwieziona po tym z 

kościoła, od niebezpiecznego płodu, 

który zgniły sztukami wypadał, wolną 

się być czuła, którą oczywistą łaską, bo 

z oczywistej i bliskiej śmierci 

wybawienie cudownej Krasnobrodzkiej 

Wybawicielce i lekarce swojej przyznała 

i dlatego częścią dla utwierdzenia 

zdrowia i zupełnej jego melioracji dla 

dziękczynienia Najchwalebniejszej 

nieba Królowej przez 14 tygodni w 

miasteczku Krasnobrodzie rezydowała.”  

 Jako wotum dziękczynne, jak głosi 

tablica umieszczona na świątyni w  

 

Krasnobrodzie, wspomniana uprzednio, 

Maria Kazimiera ufundowała do dziś 
istniejący kościół w stylu barokowym ku 

czci NMP w Krasnobrodzie. 

2. str.119-120 Roku 1687 J. W. P. 

Aleksander Przyjemski kasztelan 

chełmski, w taką słabość wpadł nóg, że 

wcale chodzić nie mógł, dla których 

uleczenia, najdoskonalszych radził się 
doktorów i różnych zażywał lekarstw 

znaczne czyniąc sumpta i koszty, ale że 

jak Psalmista reflektuje iż jest próżna 

nadzieja, spodziewać się z ręki ludzkiej 

zdrowia:” Vana salus hominis cta.”, też 

się i na tym sprawdziło pacjencie, 

albowiem uważając większą szkodę 

zdrowia i fortuny, aniżeli jego 
meliorację przy tak znacznie podjętych 

sumptach, do ostatniego i 

najdoskonalszego udał się sposobu, to 

jest wotum albo ślub czyniąc, nawiedzić 

Najchwalebniejszą w łaskach i cudach 

swoich N. Królową i Matkę miłosierdzia 

w Krasnobrodzie gdzie wedle 

uczynionego ślubu zjechawszy, o kulach 

do kościoła był zaprowadzony, tu 

sakramentalną spowiedź odprawiwszy, o 

21 do św. Komunii zdrowy zupełnie 

przystępował. Dlatego ku wiecznej  
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pamięci też same kule albo szczudła 

drewniane, którymi sparty zwykł był 

chodzić i przy ich pomocy do kościoła 

przyszedł, w tymże kościele zawiesił. 

Oprócz tego pomiędzy różnymi pańskiej 

hojności darami, dwa także szczudła ze 

srebra tej miary i wielkości jakiej były 

drewniane, najmocniejszej Podporze 

swojej, która wszystkich upadłych na 

nogi stawia zostawił”.  

 Trzeba tu dodać, że zarówno 

konfiskata precjozów kościelnych za 

czasów Józefa II, jak i całkowita 

dewastacja kościoła w okupacji 

niemieckiej nie sprzyjały zachowaniu się 

jakichkolwiek wotów, składanych przez 

wiernych przy obrazie N.M.P. 

Krasnobrodzkiej. 

 

3. str.120-121. „R.1687. Najjaśniejszy 

Stanisław I Król Polski (Leszczyński),na 

ten czas będąc wojewodą poznańskim, 

ciężkie głowy bolenie cierpiał, dla 

którego ulżenia bólu z porady medyków, 

różnych zażywał lekarstw, które gdy 

żadnego nie uczyniły skutku po 

najskuteczniejsze lekarstwo uciekł się do 

N. Maryi Krasnobrodzkiej, z której 

miłosierdzia i przyczyny zupełnie 

zdrowym został jest to dokumentem 

wdzięczności tego króla, który pomiędzy 

innymi darami, darował dwa srebrne 

misternej roboty lichtarze.”  

 

 

4. str.128-129 „Dnia 20.IV.1702 roku. 

Najprzewielebniejszy ks. Jan 

Szumlański, biskup lwowski, halicki i 

kamieniecki ritus Graeci uniti, votum tu 

do cudownego miejsca oddał, na którym 

z wierzchu cudownej Matki Boskiej 

Krasnobrodzkiej wizerunek na 

odwrotnej stronie, oddalającego portret z 

herbem nazwanym Korczak a na tym 

votum inskrypcja albo podpis taki. 

”Józef„ Józef Szumlański Ritus Graeci 

uniti biskup lwowski, halicki i Kamieńca 

Polskiego: To votum ofiaruję roku 

1702,a to in memoriam uwolnienia od 

srogiego kamienia. Na drugiej stronie 

tegoż votum podpis taki: Józef 

Szumlański biskup lwowski. Będąc 

ciężko dywexowany przez całe trzy 

niedziele kamieniem, powracając z 

Lublina wstąpił do OO. Dominikanów 

kościoła Krasnobrodzkiego i 

ofiarowawszy się Pannie 

Przenajświętszej zaraz w godzinę po tym 

dostąpił łaski i uwolniony został, od 

srogiej kamienia afekcji, dlatego jako 

wdzięczność za tę łaskę to votum daję 

1702 dnia 20 kwietnia”.  

 Długi katalog łask otrzymanych w 

Krasnobrodzie nie zakończył się w 

XVIII wieku i trwał poprzez cały XIX i 

XX do naszych czasów. Trzeba jednakże 

stwierdzić, że w czasie całkowitej 

okupacji świątyni i budynków 

kościelnych przez wojsko niemieckie i 

przesiedleńczą ludność niemiecką z 

Rumunii, Besarabii i Węgier wszystkie 

księgi łask  

 

 

zostały zniszczone bezpowrotnie. 

Założona po roku 1945 „Księga 

Pamiątkowa” do której dokonuje się 

wierzytelnych wpisów znaczniejszych 

łask wyświadczonych wiernym przez M. 

B. Krasnobrodzką, podaje kilkadziesiąt 

takich wypadków potwierdzonych 

następnie przez wota zawieszane przy 

łaskami słynącym obrazie, których od 

roku 1945 zawieszono przeszło 150.  

 

A oto niektóre z łask z roku 1963: 

 

1. Bronisława Puchała, obecnie 

zamieszkała w Stanach Zjednoczonych 

w liście z dnia 27.XI.1963 roku pisze co 

następuje: ”Wielebny Księże. Chciałam 

opisać cudowne uzdrowienie moich oczu 

u cudownej Matki Boskiej 

Krasnobrodzkiej. Nie pamiętam 

wszystkiego dobrze, czy ja 

zachorowałam na oczy w maju, czy w 

czerwcu. Mama moja mnie leczyła czym 

mogła, ale nic nie pomagało, było coraz 

gorzej, tak że później już nic nie 

widziałam i oczy były zapuchnięte. Jak 

kto przyszedł do mieszkania, to tylko po 

głosie poznawałam. Sąsiadka nasza (ona 

była moją chrzestną matką) przyszła do 

mojej mamy i powiedziała pojedziemy 

na odpust do Krasnobrodu, tam zostanie 

wasza córka uzdrowiona i my pojechali, 

to było na Matki Boskiej Siewnej 8 

września. W kościele moja mama wzięła 

mnie za rękę i poszliśmy naokoło 

ołtarza. Mama szła na kolanach, a ja nie 

pamiętam, czy szłam na kolanach, czy 

tylko się za rękę trzymałam. Jak my 

obeszli ołtarz, w tym momencie zrobiło 

mi się jasno i zobaczyłam ludzi i 

krzyknęłam w głos, mamo gdzie 

jesteśmy, czego tak dużo ludzi. Mama 

moja mocno się uradowała żem została 

uzdrowiona na oczy. Po nabożeństwie 

jechaliśmy do domu, byłam tak 

uradowana, że wszystko mogłam 

widzieć. Ja sobie przypominam, że 

zanim my poszli do kościoła, poszliśmy 

naprzód do kaplicy, gdzie jest cudowna 

woda Matki Boskiej Krasnobrodzkiej i 

tam mama mnie umyła tą wodą. Bardzo 

przepraszam, że nie umiem wszystkiego 

dokładnie opisać”. 

Bronisława Puchała  

(podpis własnoręczny) 

Krasnobród dnia 27.XI.1963 roku. 

Autentyczność opisu i wiarygodność 
Bronisławy Puchała stwierdzam.  

Ks. Liwerski proboszcz. 

 

2. Danuta Wojewódka-Tkaczyk, 

zamieszkała obecnie: Ostróda, pisze  

28.X.1963 roku, co następuje: 

„Przewielebny księże Proboszczu. Mam 

ogromne nabożeństwo do Matki Boskiej 

Krasnobrodzkiej. Zwracam się do Niej w 

chwilach trudnych kiedy byłam 

studentką na KUL-u zawsze mnie 

wysłuchała.  

Dziękowałam Jej za otrzymane łaski i 

prosiłam o następne. Chociaż było mi 

bardzo ciężko, bo w czasie studiów 

 

 

zmarł mi ojciec, mimo to studia 

ukończyłam i zapewne to też była 

opieka, prosiłam o następne Niebieskiej 

Pani.  

 Ponieważ życie ciągle idzie naprzód 

więc i u mnie wiele się zmieniło. 

Wyszłam za mąż i mam małego synka. 

Zanim się jeszcze urodził ofiarowałam 

go Matce Najświętszej, a kiedy 

przyszedł na świat dałam mu imiona 

Marek-Leszek, Maria. Jak miał sześć 

tygodni, bardzo ciężko zachorował, 

wyraźnie było widać jak w nim to 

maleńkie życie zaczyna gasnąć. Pomoc 

lekarzy nie mogła zdziałać i wówczas 

zwróciłam się o pomoc i opiekę, tam do 

Krasnobrodu. I jak dawniej tak i teraz 

nie zawiodłam się, dziecko wyzdrowiało 

i ładnie się chowa. Dlatego też proszę 

Księdza o odprawienie Mszy świętej w 

intencji tegoż małego Marka, o jego 

zdrowie i opiekę Matki Najświętszej nad 

nim.  

Podpis własnoręczny: 

Danuta Wojewódka – Tkaczyk.  

Autentyczność podpisu i wiarygodność 
Danuty Wojewódki stwierdzam Ks. 

Liwerski proboszcz. Pieczęć: Rzym.-

Kat. Parafia Naw. N.M.P. w 

Krasnobrodzie. 

 

 

3. „Janina Mosoczy, z zawodu 

nauczycielka, zamieszkała obecnie 

Krasnystaw, w liście z dnia 25.VIII.1963 

roku pisze: „W ubiegłym roku złamałam 

nogę, która po zrośnięciu już kości, 

została skaleczona .Utworzyła się rana 

nie dająca się niczym zagoić. Przez sześć 

tygodni, co trzeci dzień chodziłam do 

ośrodka zdrowia na opatrunki. 

Stosowano najlepsze środki krajowe i 

zagraniczne, które były do dyspozycji w 

tym zakładzie. Wreszcie rana zamknęła 

się. Niestety po upływie tygodnia 

otworzyła się znowu i zaczęła się sączyć. 

Wtedy nie poszłam już do lekarza, lecz 

przyłożyłam na wacie wodę ze źródła 

pod kaplicą Matki Boskiej w 

Krasnobrodzie. Sączenie ustało, a po 

kilku dniach rana zagoiła się zupełnie. 

Pozostała tylko blizna”.  

Podpis własnoręczny  

Janina Mosoczy 

 

 Łask tych zaprzysiężonych i 

zanotowanych w „Księdze pamiątkowej” 

jest wiele. Te ostatnie z roku 1963 

świadczą wymownie o wielkim kulcie 

łaskami słynącego obrazu NMP. 

Krasnobrodzkiej, znanej nie tylko w 

całej Polsce, ale i daleko poza ocean, w 

Stanach Zjednoczonych, jak również i o 

tym, że Królowa Niebios w 

Krasnobrodzkiej świątyni hojnie je 

rozdaje wszystkim swym czcicielom, 

którzy mimo rozlicznych przeszkód 

pielgrzymują tysiącami do Niej, do 

Krasnobrodu i modlą się przed Jej 

łaskami słynącym obrazem. 

 

oprac. - Ks. prof. Bolesław Kumor 
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Dekret koronacyjny 
 Kapituły Watykańskiej  

 

 
 

 
Dekret koronacyjny 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 kościele parafialnym 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 oddania 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. /-/ Alojzy Civardi, bp tyt. Tespii 

Podkomorzy,/-/ + Juliusz Barbetta Bp tyt. Faron, Sekretarz.  

 U dołu pieczęć okrągła z napisem w otoku: „Reverendissimo Capitolo Vaticano”. Pośrodku tiara papieska 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. 
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Uroczystości koronacyjne  
w Krasnobrodzie 

 

 

 
Podium, na którym przygotowano ołtarz i dokonano koronacji cudownego Obrazu  

 

     W ostatnią zaś niedzielę czerwca 

został odczytany List Pasterski J. E. Ks. 

Bpa Ordynariusza P. Kałwy do 

duchowieństwa i wiernych z okazji 

cudownego Obrazu Matki Boskiej w 

Krasnobrodzie. List pełen głębokiej 

treści i serdecznej zachęty do 

umiłowania i uczczenia Matki Najśw. 

uczestnictwa w koronacji i owocnego 

przeżycia tych uroczystości. 

 W samym Krasnobrodzie 

intensywne przygotowania od strony 

duchowej i organizacyjnej trwały cały 

rok. Sprawę koronacji księża omawiali 

w każdej rodzinie podczas wizyty 

pasterskiej, zostawiali obrazek z 

modlitwami nowymi ułożonymi z okazji 

koronacji, zachęcali do modlitw w 

intencji koronacji. Podobnie omawiano 

te sprawy przy poświęceniach pól w 

każdej wsi. Wygłoszono poza 

porządkiem ogólnodiecezjalnym 4 

kazania specjalne poświęcone koronacji.  

        Przed samą uroczystością ks. kan. 

Liwerski zorganizował misje maryjne 

pod hasłem: „Maryja wzorem 

chrześcijańskiego życia”. Prowadzili je 

O.O. Redemptoryści z Zamościa.  

     Księża apelowali do wiernych parafii 

w Krasnobrodzie o życzliwość i 

gościnność dla pielgrzymów, aby każdy 

dom na dzień koronacji był na zewnątrz 

przybrany w obraz M. B. 

Krasnobrodzkiej. Parafianie zalecenia 

gorliwie wypełnili. Do pilnowania 

porządku przy parkingach zgłosiło się 

około 300 chłopców, do prac w 

przygotowaniu terenu około 160 

młodzieży. Wydatną pomoc w 

organizowaniu parkingów okazała 

Milicja Obywatelska. Kilkudziesięciu 

funkcjonariuszy trwało cały dzień i noc 

na posterunku mimo niepogody. Wiele 

starań wymagała strona techniczno-

organizacyjna.  

 

1. Przygotowania. 
 Myśl koronacji Cudownego Obrazu 

M. B. Krasnobrodzkiej dojrzewała od lat 

w sercach krasnobrodzkich 

duszpasterzy. Godzi się jednak 

wspomnieć, że zdopingował ją ks. bp 

Henryk Strąkowski po I sesji soborowej. 

Mimo nasuwających się wielu trudności 

kustosz sanktuarium ks. kan. szambelan 

L. Liwerski poparty przez 

duchowieństwo przedłożył prośbę starań 

o koronację J. E. Ks. Biskupowi 

Ordynariuszowi Piotrowi Kałwie. 

Arcypasterz diecezji gorliwy czciciel 

Matki Najświętszej ochotnie zlecił 

przygotowanie dokumentacji i powziął 

decyzję wyjednania u Stolicy 

Apostolskiej dekretu koronacyjnego. 

Stronę historyczną opracował ks. dr B. 

Kumor z KUL, stronę artystyczno-

liturgiczną zaś ks. prof. W. Smoleń 

KUL, redakcja całego memoriała jest 

dziełem ks. prałata dr W. Olecha 

kanclerza Kurii Biskupiej Lubelskiej. 

Kapituła Watykańska wydała dekret 

koronacyjny 1.XI.1964 r. upoważniając 

J. E. Ks. Bpa P. Kałwę do dokonania 

koronacji. 

 
Wystrój kościoła podczas uroczystości 

koronacyjnych (u góry zawieszona 

korona) 

 

Przygotowanie do koronacji miało 

zasięg ogólnodiecezjalny i lokalny w 

Krasnobrodzie. Na dzień 30 maja 

Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej 

rozesłał do wszystkich parafii i 

kościołów rektorackich materiał, aby 

duszpasterze zapoznali wiernych z 

historią sanktuarium krasnobrodzkiego. 

W dniu 6.VI wyjaśniono z ambon 

znaczenie koronacji i jej duchowe 

skutki. W następne dwie niedziele 13 i 

20.VI wygłoszone zostały w całej 

diecezji kazania na temat: Czego Maryja 

żąda od nas?  

 
Tłum wiernych przybyłych na uroczystości koronacyjne, zgromadzone na podwórzu 

(w tle spichlerz z 1795r.) 
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Na cmentarzu przykościelnym 

zbudowano wysokie podium z ołtarzem 

– widoczne ze wszystkich stron, z 

pomieszczeniem dla duchowieństwa, 

niższe podwyższenie 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 Majdanu 

parkingi dla pojazdów konnych, aut i 

motocykli. Zorganizowano punkt 

sanitarny, w którym dyżurowali lekarze 

a kilkunastu z opaskami służyło pomocą 

potrzebującym. 

 
J.E. ks. Bp Władysław Jędruszuk 

- sufragan z Drohiczyna 

 

 Wewnątrz cmentarza przykościel-

nego wokoło na parkanie umieszczono 

Wystawę Maryjną ilustrującą sanktuaria 

maryjne na ziemi polskiej. Kopia obrazu 

i krótka historia ukazywały 

zwiedzającym bogactwo kultu 

maryjnego w Polsce i ogrom łask 

udzielanych przez Boga za przyczyną 

Matki Najświętszej. 

 Dzięki tej sprawnej organizacji w 

czasie całej uroczystości zachowany był 

porządek, spokój i powaga religijna. 

 
2. Przebieg uroczystości. 
 Już 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, którzy nieustannie służyli 

wiernym w konfesjonałach. Ojcowie 

Redemptoryści 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 

radośnie. Kiedy Ks. Biskup po 

przybyciu na szczyt rozpoczął Słowo 

Boże wprowadzające do uroczystości, 

zaczął padać rzęsisty deszcz zmuszając 

Ks. Bpa do skrócenia przemówienia. 

     O godz.17.00 na szczycie rozpoczęły 

się Nieszpory, na których kazanie głosił 

O. Bronisław Motyka rektor 

redemptorystów z Zamościa. Mimo 

wzmagającego się deszczu lud 

wypełniał już prawie cały cmentarz 

kościelny, zapatrzony w ołtarz i 

zasłuchany w słowa Bożej prawdy 

 O godz. 20.00 - w kościele 

odprawiona została msza św. na której 

ogromna liczba wiernych przystąpiła do 

Komunii św. 

 O godz. 21.00 pod przewodnictwem 

J. E. Ks. Bpa Mazura udała się procesja 

maryjna do Kaplicy Objawienia nad 

Wodą. W czasie procesji śpiewano 

różaniec. Deszcz ustał. Przy kaplicy 

odśpiewana została Litania do N. M. P., 

Pod Twoją obronę, modlitwy do M. B. 

Krasnobrodzkiej a Ks. Bp. Mazur 

wygłosił 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 różańca O. 

Alojzy Sławek redemptorysta przeplatał 

rozważaniami o tajemnicach radosnych, 

bolesnych chwalebnych. 

 O godz. 24.00 - J.E.Bp Mazur 

odprawił Pasterkę Maryjną wygłaszając 

kazanie do wiernych wypełniających 

szczelnie świątynię i korytarze 

klasztorne. Przez cały czas księża trwali 

w konfesjonałach ciągle oblężonych 

penitentami, a niektórzy kapłani ofiarnie 

spowiadali przez całą noc. 

 

 
J.E. ks. Bp. Jan Mazur 

- sufragan z Lublina 

 

      Po Pasterce przed cudownym 

Obrazem M. B. odprawiały się bez 

przerwy msze święte z udziałem 

wiernych. O godz. 4.00 i 6.00 - 

głoszone były kazania. O godz. 7.00 - 

rano odprawiona została 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 

skierowane do młodzieży wygłosił J. E. 

Ks. Bp J. Mazur. Przedstawił on 

życzliwe pasterskie przestrogi wobec 

niebezpieczeństw moralnych zagrażają-

cych dziś młodzieży a następnie 

wskazał na Matkę jako wzór postawy 

wobec tych trudności. 

     O godz. 10.00 - Mszę św.  na 

szczycie odprawił kustosz sanktuarium 

krasnobrodzkiego ks. prał. Liwerski, a 

kazanie do mężczyzn wygłosił J. E. Ks. 

Bp Wacław Skomorucha sufragan 

siedlecki. Kaznodzieja w dobitnych 

słowach podkreślił moc wiary 

mężczyzny katolika Polaka wskazując 

jako wzór Matkę Najświętszą. 

    O godz. 11.15 u bramy przed 

kościołem następuje powitanie J. E. Ks. 

Bpa Ordynariusza P. Kałwy Koronatora, 

I. E. Księży Biskupów Gości - Księża 

Biskupi wraz z duchowieństwem udają  

 

 
Ks. Prałat Ludwik Liwerski  J.E. ks. bp. Wacław Skomorucha z Siedlec 
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Arcypasterza Diecezji Lubelskiej J. E. 

Ks. Bpa dra Piotra Kałwę – Koronatora. 

Witam J. E. Księży Biskupów, którzy 

przybyli na dzisiejsze uroczystości: J. E. 

Ks. Bpa Ignacego Świrskiego 

Ordynariusza Siedleckiego, J. E. KS. 

Bpa Tomasza Wilczyńskiego 

Ordynariusza Olsztyńskiego, J. E. Ks. 

Bpa Edwarda Muszyńskiego Sufragana z 

Kielc, J. E. Ks. Bpa Wacława 

Skomoruchę Sufragana z Siedlec, J. E. 

Ks. Bpa Bolesława Taborskiego 

Sufragana z Przemyśla, J. E. Ks. Bpa 

Władysława Jędruszuka Sufragana z 

Drohiczyna, J. E. Ks. Bpa Jana Mazura 

Sufragana z Lublina. Witam 

przedstawicieli Prześwietnej Kapituły 

Lubelskiej i Świetnej Kapituły 

Zamojskiej, reprezentantów Kat. Uniw. 

Lub., wszystkich księży diecezjalnych i 

zakonnych, oraz Gości, siostry zakonne, 

wszystkich delegatów parafii, 

pielgrzymów i cały lud wierny tak 

mocno sercem i duszą przywiązany do 

Matki Bożej. Ordynariuszowi za to, że 

Jego miłość do Matki Najśw. skłoniła go 

do wyjednania u Stolicy Apostolskiej 

dekretu koronacyjnego dla cudownego 

Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej i 

że tego aktu dziś dokona. 

 Dzisiejszy dzień zapisze się w historii 

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 delegacja 

parafian krasnobrodzkich złożyła na 

ołtarzu złote korony jako wotum dla 

Matki Bożej od parafii Krasnobród.   

     Przewodnik liturgiczny ks A. 

Jabłoński przez świetnie działające 

mikrofony objaśnia wiernym, co dzieje 

się przy ołtarzu. ”Matka Boga i nasza w 

cudownym Obrazie Krasnobrodzkim na 
 

 

  
 

Ks. dziekan kanonik Franciszek Zawisza z 

Zamościa – odczytanie dekretu 

konoracyjnego 

 

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 dostrzegacie 

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. 

Rozpoczynamy go Apelem Jasnogórskim.   

Z ust blisko stutysięcznej rzeszy 

rozbrzmiewa 3-krotne „Maryjo Królowo 

Polski, jestem przy Tobie, pamięta, 

czuwam!” (melodia St. Koszowskiego).  

 Ks. Kan. Fr. Zawisza Dziekan 

Zamojski odczytuje w tłumaczeniu 

polskim Dekret Koronacyjny: Kapituły 

Watykańskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy mikrofonie ks. Andrzej Jabłoński – przewodnik liturgiczny 

 

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. 

podwórze, plac i drogi przed kościołem, 

dachy a nawet na zboczach wzgórza za 

parkanem. 

 

 
Obraz MatkiBoskiej przed koronacją. 

Przy Obrazie stoją: po prawej J.E. ks. 

bp Piotr Kawałko – Koronator, po 

prawej ks. Kazimierz Wójtowicz 

 
Do mikrofonu podchodzi ks. Liwerski 

miejscowy proboszcz ze słowem 

powitalnym: 

 „Jako proboszcz krasnobrodzki z 

woli Boga stojący na straży tutejszego 

sanktuarium Matki Bożej dziś w tak 

uroczystym dniu pragnę gorącym 

sercem powitać u stóp Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej Najdostojniejszego  

Ks. prałat Ludwik Liwerski – powitanie 

uczestników uroczystości koronacyjnych 

 



 Czerwiec 2005 19 
 

 

 Biskup Koronator poświęca najpierw 

korony. W modlitwie prosi 

Wszechmocnego i Wiekuistego Boga, 

który wszelkie stworzenie wyprowadza z 

nicości, by raczył pobłogosławić i 

uświęcić korony przeznaczone na 

ozdobę świętego wizerunku 

Bogarodzicy. Po odśpiewaniu przez chór 

męski „Salve Regina” następuje sam 

moment koronowania. 

 

 

 

wzruszająca. 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 śpiewa pieśń- 

hejnał: „Na koronację biją dzwony!...” 

Pieśń ułożona na koronację kompozycji  

   

 

J.E. ks. bp. Piotr Kałwa – modlitwa przed poświęceniem koron 
 

 Ks. Bp Koronator wkłada najpierw 

koronę na głowę Dzieciątka Jezus 

mówiąc: „Sicuti per manus nostras 

coronaris in terris, ita et a te gloria atque 

honore coronari mereamur in coelis”.  

Wkładając koronę na głowę Matki 

Najświętszej mówi: „Sicuti per manus 

nostras coronaris in terris, ita et per te a 

Jesu Christo Filio tuo atque honore 

coronari mereamur in coelis”.  Jest to 

chwila  

 
Moment koronacji cudownego Obrazu 

muzycznej Stanisława Koszowskiego z 

Lublina. 

 Biskup Koronator w dalszym ciągu 

odmawia modlitwy następującej treści: 

- Złota korona nad Jej głową 

- Naznaczona znakiem świętości, sławą 

czci i mężnych dzieł. 

- Ukoronowałeś Ją Panie 

- I postanowiłeś nad dziełami rąk 

Twoich. 

Koronacja Matki Bożej Krasnobrodzkiej 

na kopii cudownego Obrazu 

 

 

Spraw to, miłościwy Ojcze, za 

wezwaniem Rodzicielki Jednorodzonego 

Syna Twego, który dla zbawienia 

rodzaju ludzkiego, bez naruszenia Jej 

dziewictwa, ciało z Niej wziąć raczył, 

aby za wstawieniem się tejże 

Przenajświętszej Dziewicy, wszyscy, 

którzy tę Królową Miłosierdzia i 

najłaskawszą Panią naszą przed tym 

obrazem kornie uczcić usiłują i z 

obecnych 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 cieszyli 

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 najdroższej 

Matce. Zapewne cieszyło się i serce 

Niebieskiej Królowej z tego wspaniałego 

daru swych dzieci lubelskiej ziemi. 

 
Obraz po koronacji, obok ks. Kazimierz 

Wójtowicz  

 

Klękają wszyscy i przed ukoronowanym 

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 modlitwy i prace, radości i 

cierpienia, wszystko czym jestem i co 

posiadam. Ochotnym sercem oddaję się  

Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam 

Ci zupełną swobodę posługiwania się 

mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy 

Kościołowi św., którego jesteś Matką. 

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, 

przez Ciebie. Wiem że własnymi siłami 

niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko 

możesz, co jest wolą Twego Syna i  
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zawsze zwyciężasz. Spraw więc 

Wspomożycielsko Wiernych by moja 

rodzina, parafia i cała Ojczyzna były 

rzeczywistym Królestwem Twego Syna 

i Twoim. Amem.” 

 Po modlitwie przy dźwiękach 

jasnogórskiego 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 moment 

składania wot przez poszczególne 

delegacje parafialne. Najpierw Kapituła 

Zamojska, delegacja z Katedry 

Lubelskiej i następne. „Te wota – mówił 

przewodnik liturgiczny – wota 

dziękczynno błagalne mają swoją 

głęboką wymowę.Za nimi są serca, serca 

duszpasterzy, serca parafian – serca 

wierzące, miłujące, ufające. Z wotami 

związane są wszystkie troski, potrzeby, 

bolączki parafialne i osobiste. Z nimi 

wiąże się ekspiacja za tych, co z 

 
Składanie wot dziękczynnych przez 

delegacje parafialne 

 
koronacją się łączyć nie chcieli”. W 

czasie składania wot rozbrzmiewają 

pieśni: „Pod Twoją obronę”, „Z dawna 

Polski Tyś Królową”, „O Maryjo przyjm 

w ofierze”. 

 J. E. Ks. Biskup Podlaski Ignacy 

Świrski rozpoczyna pontyfikalną sumę 

twarzą do wiernych. Przewodnik 

liturgiczny krótkim słowem wiąże 

wiernych  z Najśw. Ofiarą. Śpiewają 

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”. Kaznodzieja mówił: 

„Duch św. na nasze czasy podpowiada 

nam przez Papieża i wysuwa 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 Maryi 

ma się wyrażać w tym, aby nasze życie 

upodobniło się do postawy Matki 

Najśw., wtedy Matka Najśw. będzie dla 

nas znakiem nadziei, pociechy i 

zbawienia.  

 Po skończonej sumie cudowny obraz 

Matki Najśw. zostaje zdjęty i 

umieszczony na ołtarzu. Najpierw 

wszyscy Biskupi udzielają wiernym 

pasterskiego błogosławieństwa. 

Następnie J.E. Ks. Bp Koronator P. 

Kałwa wygłasza przemówienie. Wyraził 

wdzięczność Bogu i Matce Najświętszej 

za przeżycie tak radosnych uroczystości. 

Podziękował księżom biskupom za 

przybycie, ks. szamb. Kan L. 

Liwerskiemu i jego wikariuszom za 

wielki trud  włożony w przygotowanie i 

organizację koronacji,  
 

 
Widok na ołtarz po koronacji obrazu i złożenie wot dziękczynnych 
 

 
 

 
J.E. ks. bp Ignacy Świrski – ordynariusz 

podlaski  

 

 
J.E. ks. bp Edward Muszyński – 

sufragan kielecki 

 

 
J.E. ks. bp Piotr Kałwa wygłasza mowę 

na zakończenie uroczystości 

koronacyjnych 
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księżom za pracę i całemu ludowi Bożemu za tak liczny 

udział w modlitwie.  

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 sprawić swoją przyczyną. 

 Po przemówieniu J. E. Ks. Bp Koronator odmawia 

dwie modlitwy do M. B. Krasnobrodzkiej ułożone z 

okazji koronacji: 

 
Modlitwa o dobre życie 

Maryjo! Pani nasza Krasnobrodzka, 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 znosić cierpienia jak Ty je znosiłaś i posiąść 

podobną radość i szczęście jaką posiadasz Ty w 

Królestwie Syna Twego w niebie. Amen. 

 
Modlitwa w potrzebie. 

Miłosierna Matko, Krasnobrodzka Szafarko łask! Z żywą 

wiarą, głęboką ufnością i gorącą miłością w sercu staję 

przed Tobą, aby Twemu Sercu powierzyć wszystkie swe 

troski, kłopoty i bóle, wszystkie radości i nadzieje, 

potrzeby duchowe i materialne, swoje, całego Narodu i  

Kościoła świętego. Uproś nam u Syna Swego 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 pochodzący z parafii krasnobrodzkiej i 

rusza procesja ze śpiewem Litanii Loretańskiej. Procesja 

idzie wokół cmentarza do świątyni. Obraz wraca do 

ołtarza, by na dalsze wieki nowego tysiąclecia odbierać 

cześć i błogosławić swym dzieciom. 

 

3. Domówienie pokoronacyjne. 
 
 Koronacja cudownego Obrazu Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej to fakt brzemienny w niezapomniane 

przeżycia dla uczestników, których wiara i miłość do 

Matki Najświętszej przyprowadziła do Krasnobrodu. 

Koronacja to wydarzenie obfitujące w bogate skutki 

duchowe dla wiernych całej diecezji. 

 

 
Procesja podczas uroczystości koronacyjnych 

 

 
 

 
 

 
 

 
Tłumy wiernych uczestniczące w uroczystościach koronacyjnych 
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Pielgrzymi przebywający na uroczystości koronacyjne 

 
 

 

 
 

Wierni zgromadzeni przy Kaplicy Objawień na Wodzie 

 
 Na uroczystości w Krasnobrodzie było 8 

biskupów, około 400 księży diecezjalnych i 

zakonnych ludzi według różnych opinii prawie do 

100 tys. Pielgrzymek grupowych zapisanych do 

„Księgi Pamiątkowej” ponad 70, delegacji 

parafialnych wpisanych 159, 2 pielgrzymki 

ministranckie. Samych motorów 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 zapisane 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/kompozycja 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 
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Uzdrowienia z lat 80-tych 
 

List z dnia 24 października 1983r. 
skierowany do  Parafii Rzymsko-

Katolickiej NNMP w Krasnobrodzie 
 

 Będąc od ubiegłego roku emerytem 

postanowiłem po 43 latach wraz z żoną 

w miesiącu sierpniu 82 zwiedzić tereny, 

które przemierzałem we wrześniu 1939 

roku. W Zamościu pewna miła pani, 

znajoma żony, zaproponowała nam 

zwiedzenie Krasnobrodu, gdzie 

znajduje się Sanktuarium Maryjne. 

Udaliśmy się tam następnego dnia i po 

zwiedzeniu wystawy oraz wspaniałej 

Kalwarii nasza znajoma zaproponowała 

udanie się do Kaplicy Objawienia. 

Ponieważ od szeregu lat chodzenie 

sprawiało mi określone trudności w 

związku z bólem w kolanie (operacja 

miała miejsce w 1971 roku) 

wyprzedzałem panie, by od czasu do 

czasu odpocząć. W toku bowiem 

każdego spaceru musiałem zawsze po 

kwadransie usiąść, gdyż wciąż 

odczuwałem ból w kolanie. Kiedy 

zatem byliśmy po zwiedzaniu kaplicy i 

usiedliśmy na ławeczce obok – żona 

powiedziała mi: nabierz wody ze źródła 

i nacieraj sobie kolano. I tak zrobiłem 

mówiąc do siebie jakby: Wierzę, że to 

mi pomoże! I tak się stało. Od owej 

godziny, najpierw nie zwracając uwagi 

na to, że ustały wszelkie dolegliwości. 

Szliśmy pieszo do przystanku PKS. 

Następnie wieczorem  stałem na całej 

wieczornej Mszy św. w Zamościu. 

Potem zwiedziliśmy miasto. Była 

godzina 22.00 kiedy pierwszy raz 

stwierdziłem, że kolano nie boli, że 

mogę chodzić bez wypoczynku. 

Następnie odprowadziliśmy młode 

małżeństwo do nowego osiedla, daleko 

za miastem. Wróciliśmy znowu pieszo. 

Kolano nie bolało. Zostałem zatem 3 

sierpnia 1982 cudownie wyleczony. I 

tak jest po dzień dzisiejszy. Od tego 

dnia staram się w myślach codziennie 

dziękować Matce Boskiej 

Krasnobrodzkiej. A znajomi nie raz 

pytają: a co z kolanem? Wówczas 

odpowiadam każdemu, nawet mojemu 

byłemu dyrektorowi w zakładzie pracy, 

że zostałem przez MB. Krasnobrodzką 

wyleczony i oceniam to jako cud. 

 

J.S. 

z Mysłowic 

 

***** 

Dnia 08.07.1983 roku przybyła do 

kancelarii parafialnej Klasztoru w 

Krasnobrodzie p. Halina M. z 

Hrubieszowa i zeznała co następuje: 

„Od trzech miesięcy chorowałam na 

wylew w nodze, tworzyły się skrzepy.  

W poniedziałek, 27 czerwca 1983 roku 

otrzymałam skierowanie lekarskie na 

operację, mającą na celu usunięcie 

skrzepów.  

W nocy z piątku na sobotę (1-2 lipca) 

przyśnił mi się obraz Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej z kaplicy na wodzie (w 

białej sukni) w leśnym otoczeniu nad jakąś 
wodą. W tym czasie moja mama była w 

Krasnobrodzie na uroczystościach 

odpustowych. Modliła się tam w mojej 

intencji, złożyła ofiarę na Mszę św. i 

przywiozła mi wody od Matki Boskiej z 

Kaplicy Objawień na Wodzie. Dwukrotnie 

obmyłam nogę w przywiezionej wodzie, 

modliłam się. Było to wieczorem 3 lipca i 

rano 4 lipca 1983 roku. Zaraz rano 4 lipca 

poczułam się zdrowa, zaczęłam chodzić, 

zniknęła opuchlizna, noga przestała boleć, 

odtąd chodzę normalnie i czuję się dobrze.  
 Zobowiązuję się doręczyć Księżom w 

Krasnobrodzie, skierowanie lekarskie na 

operację i zaświadczenie lekarskie o tym, 

że jestem już zdrowa. Jako wotum 

dziękczynne za otrzymaną łaskę składam 

Matce Bożej swoją złotą obrączkę. Moje 

zeznania potwierdzam przysięgą i 

własnoręcznym podpisem”. 

 

Było to w obecności księży: 

Franciszka Kasprzyka 

i Tadeusza Kawali 

 

***** 

Dnia 23.09.1983 roku zgłosił się do 

kancelarii parafialnej klasztoru w 

Krasnobrodzie Jan S. z Zamościa i zeznał 

pod przysięgą co następuje: 

„Przed sześciu laty, w 1977 roku 

zachorowałem na oczy. Udałem się na 

wizytę lekarską. W Zamościu dr Barycki 

stwierdził nowotwór lub wylew w prawej 

gałce ocznej, jednocześnie wydał 

skierowanie do prof. Krwawicza w 

Lublinie, który stwierdził bez cienia 

wątpliwości, że jest to nowotwór i oko jest 

do usunięcia. Dał mi termin do tygodnia 

czasu w celu namyślenia się i poddania 

operacji. W takiej sytuacji udałem się do 

Krakowa, do Kliniki Okulistycznej, tam 

przyjęto mnie na okres trzech miesięcy. 

Tam stosowano różne badania, 

stwierdzono tam także nowotwór oka. 

Przy leczeniu stosowano laser, kobalt i 

naświetlania radowe. Nie dało to żadnego 

rezultatu. Na koniec stwierdzono, iż oko 

jest do usunięcia. W tej sytuacji nie 

zgodziłem się na operację. Wydano mi 

kartę informacyjną, którą (opis) 

pozostawiam w Sanktuarium 

Krasnobrodzkim jako dokument. Po 

przyjeździe z Krakowa, udałem się do 

Krasnobrodu, do Kaplicy Objawień na 

Wodzie, tam przemyłem sobie oczy, 

nabrałem także w butelki do domu, gdzie 

też codziennie przemywałem sobie oczy. 

Od tej pory nastąpiła poprawa, oko 

przestało boleć, powrócił wzrok choć 
słaby, który stopniowo poprawia się. 

Niniejsze zeznanie potwierdzam przysięgą 

i własnoręcznym podpisem: 

 

Było to w obecności 

 ks. Tadeusz Kawali    

 
KRASNOBRODZKI 

 CUD 

Cudowne źródło ty Matkę widziałeś; 
Powiedz proszę, - jaką Ona była? 

- Czy może kropelkę wody podałeś,  
Aby zmęczoną twarz sobie zrosiła? 

 

Z Nieba do ziemi jest droga daleka.  

Matko! - dla kogo wielki podjęłaś 
trud? Przecież świat już się Zbawienia 

doczekał,  

I otrzymał niejeden Niebieski cud. 

 

Uznałaś potrzebę dania Znaku i tu,  

Bo Puszczykowi tę prawdę wyznałaś.  
O chwale Jezusa powiedziałaś mu; 

Tą chwałę przez Krasnobród głosić 

                                                     

chciałaś. 
I głosi Krasnobród dary zbawienne. 

Matka u Syna tam łaski wyprasza. 

Od lat pielgrzymi trud trwa tu 

niezmiennie; 

Szczególnie lipcowy Odpust zaprasza. 

Mów Alejo kasztanowa o ludzie, O 

jego troskach, którego widziałaś. 
Przybywał zmęczony w pielgrzymim 

trudzi

, Ty mu osłoną słoneczną być chciałaś. 
 

Powiedzcie kasztany coście widzieli, 

Opiszcie wszystkie Odpusty lipcowe.  

W letnim wietrzyku tu liście szumieli,  

A ludzie znają dobrze waszą mowę. 

 

I wy bociany głoście chwałę Pani,  

Co nad łąkami skrzydła rozkładacie 

Wszyscy przybywamy do Niej - 

poddani! Chociaż wy lepiej czas i 

drogę znacie. 

 

- A cóż ty powiesz piękny orle biały, 

Który nad podziw wzbiłeś się wysoko?  

Do Krasnobrodu podjąłeś lot śmiały; 

Celu nie chybiłeś, -masz bystre oko. 

 

Jesteś wszędzie, gdzie chwałę Bożą 

                                                   głoszą. 

Przybywasz z misją na Odpust 

lipcowy; 

Miejscowi ludzie gorąco cię proszą, 

Abyś z Maryją dokonał odnowy. 

- A cóż wy powiecie łąki i lasy, 

Którzy swą urodą ściągnęliście Znak. 

Tu odbywają się Boże zapasy, A każdy 

zwycięzca mówi Bogu - TAK! 

 

Zostań pielgrzymem i Ty bracie miły. 

-Nie wiesz jak trafić tu ze swym 

                                            

orszakiem?! Popatrz na orła jak 

skrzydła go wzbiły. On tam leci z biało 

- czerwonym Znakiem. 

Do Matki troskliwej Cię zaprowadzi. 

Odmieni niechybnie Twój człowieczy 

los. Ona u Syna wszystkie grzechy 

zgładzi, Ina drogę powrotną napełni 

Twój trzos.. . 

 

(Rysz) 
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Nowe zadania 
 

 Koronacja Obrazu MB w 

Krasnobrodzie to akt urzędowego 

uznania przez Kościół za cudowny, czyli 

słynący łaskami. To także wydarzenie 

historyczne dla parafii i diecezji. Dla 

uczestników tej uroczystości 

niezapomniane przeżycie i wydarzenie 

obfitujące w bogate owoce duchowe. 

Natomiast dla duszpasterzy nowe 

wezwanie do pomnażania tych owoców i 

rozwijania kultu Matki Bożej. 

 Po koronacji przez cały dzień 

kościół był otwarty. Obraz odsłonięty. 

Nieustannie napływali indywidualni 

pielgrzymi i grupy wiernych ze swoimi 

duszpasterzami. We wszystkie soboty o 

godzinie 7.00 odprawiana jest Msza 

święta ku czci Pani Krasnobrodzkiej i 

specjalne nabożeństwo z zanoszonymi 

prośbami. Wierni bardzo licznie 

przystępują do spowiedzi i Komunii św. 

A na każdy Odpust gromadzi się coraz 

więcej kochających Ją serc. W związku z 

tym, zaistniała potrzeba wybudowania 

trwałego podwyższenia na zewnątrz 

kościoła. Stanęło ono w miejscu 

prowizorycznego, na którym odbyła się 

uroczystość koronacyjna. Odtąd, w tym 

miejscu odprawiane są wszystkie główne 

uroczystości. Rozwija się ruch 

pielgrzymkowy. To do Niej od 31 maja 

1969 roku pielgrzymują chorzy, 

ofiarując swe cierpienia. Pielgrzymce 

chorych zawsze przewodniczy ks. 

biskup.  

 Do Pana, na wieczną wartę przy 

Matce Bożej – dnia 30 kwietnia 1970 

roku – odszedł Wielki Kustosz ks. Prałat 

Ludwik Liwerski. Po nim troskę i opiekę 

nad Sanktuarium objął nowy proboszcz, 

pracujący tu od 1958 roku – ks. 

Kazimierz Wójtowicz.  

 Dnia 17 lipca 1974 roku umiera 

KORONATOR OBRAZU, Ordynariusz 

Lubelski ks. dr Piotr Kałwa. 

 Od 1975 roku do Matki Bożej 

pielgrzymują maturzyści. Przybywają 

między egzaminem pisemnym i ustnym, 

powierzając Jej swoją teraźniejszość i 

przyszłość. 

 Pielgrzymują również inne grupy: 

- Służba Liturgiczna – Ministranci od 

1977 roku 

- Alumni Lubelskiego Seminarium 

Duchownego wraz ze swoimi 

Wychowawcami, 

- Dzieci Pierwszokomunijne, by swoje 

dalsze życie oddać w opiekę Królowej 

Roztocza, 

- Młodzież pod koniec wakacji, na swój 

Dzień Skupienia, by prosić o Jej opiekę 

na nowy rok nauki, 

- Siostry Zakonne imienia Jezus z 

Warszawy, pracujące przy Sanktuarium, 

- Przybywają także Pielgrzymi 

indywidualni. 

 

 Poza tym, dnia 2 października 1977 

roku miała miejsce Pielgrzymka Sióstr 

Zakonnych Diecezji Lubelskiej. 

Zgromadziła ona ok. 800 Sióstr 

Zakonnych różnych zgromadzeń. 

Pielgrzymują Druhowie OSP oraz 

mężczyźni z całej Diecezji  (Rok 1977). 

 Na 10-lecie KORONACJI 

OBRAZU, Diecezjalną Pielgrzymkę 

wiernych zarządził ks. bp dr Bolesław 

Pylak – wówczas Wikariusz Kapitulny 

Lubelski. Dnia 1 lipca 1975 roku, nocną 
procesję o godzinie 21.00 prowadzą 

Księża Biskupi: ks. bp dr Józef Drzazga 

z Olsztyna i ks. bp dr Bolesław Pylak. 

Procesja różańcowa swą tradycją sięga 

czasów dominikańskich. Wyruszała z 

kościoła o godzinie 21.00, ze śpiewem 

różańca do Kaplicy nad Wodą. Tu 

odprawiano Nabożeństwo do Matki 

Bożej, wygłaszano kazanie i wracano do 

kościoła. Od 1 lipca 1975 roku 10 

rocznicy Koronacji procesję rozpoczyna 

Apel Jasnogórski i ze śpiewem pieśni 

maryjnej wyrusza na trasę. Zatrzymuje 

się przy pięciu kaplicach – ołtarzach. 

Przy każdym porządek jest następujący: 

fragment Ewangelii – śpiewany, 

rozważanie tajemnicy różańcowej 

dziesiątek różańca, kazanie, modlitwa 

powszechna i błogosławieństwo 

Obrazem i procesja idzie w dalszą trasę. 

Tak przy każdym ołtarzu. Przy stacji 

piątej ks. bp odprawia Pasterkę Maryjną, 

wygłasza Słowo Boże, po czym 

Pielgrzymi z pieśnią na ustach – nad 

ranem wracają do kościoła. 

 Jako dar MATCE BOŻEJ, na 10-

lecie koronacji PARAFIANIE 

UFUNDOWALI ORGANY – 33 

głosowe – poświęcone 18 października 

1975 roku. 

  

W następnych latach zostały odnowione 

wszystkie Kaplice Różańcowe i kaplica 

św. Rocha. Odnowiono również wnętrze 

kościoła i wszystkie ołtarze. 

 Na 15-lecie KORONACJI podjęte 

zostały prace związane z powstawaniem 

KALWARII KRASNOBRODZKIEJ. 

Kalwaria jest darem dziękczynnym za 

otrzymane łaski od Maryi podczas 

nawiedzenia rodzin w Parafii przez  

 

 

Obraz Jasnogórski. Kalwarię – ten 

wspaniały dar Matce Bożej – na Jej 15-

lecie dnia 1 lipca 1981 roku, poświęcił 

ksiądz bp. Zygmunt Kamiński – 

Sufragan Lubelski. On też 

przewodniczył Drodze Krzyżowej. 

Rozważania poszczególnych Stacji 

opracował ks. Lech Sutryk z Lublina. 

 W dniach 6-13 czerwca 1982 roku 

odprawione zostały Misje święte. Na ich 

zakończenie ustawiono krzyże: misyjny 

przy kościele i drugi na szczycie tzw. 

Góry Księżej (Hełmowej) o wysokości 

21 m. Poza tym ustawiono krzyże – ok. 

40 – we wszystkich wioskach. 

 
 W czerwcu od 15 do 16 w 1982 roku 

przebywa w Krasnobrodzie Jasnogórska 

Królowa w swej kopii, by nawiedzić 

cały region Ziemi Zamojskiej, 

„Opuściłaś las, wodę, 

toś miejsce obrała, 

znak to jest iż nas kochasz 

i dawniej kochała”. 

 Taki napis umieścili na ołtarzu przed 

wiekami Ojcowie, którzy dawniej i teraz 

doświadczają Jej obecności. 

 Kto potrafi zliczyć wszystkie łaski, 

cuda, nawrócenia, łzy i cierpienia? Kto 

zdoła policzyć wymodlone tu powołania 

do Służby Bożej? Z samej tylko Parafii 

Krasnobród – po wojnie – wyszło ponad 

30 kapłanów i kilkadziesiąt sióstr 

zakonnych. Kto zdoła policzyć 

wszystkie spowiedzi święte i ilość 

rozdanych Komunii świętej? Dlatego 

trzeba nam pochylić czoła i w pokorze 

ducha modlić się: 

„Niech będzie chwała 

Bogu w Trójcy Świętej, 

Który Cię Pani, uwieńczył KORONĄ 

I w swej dobroci oddał 

w Twe władanie Naszą Ojczyznę.” 

 W roku 1982, 11 lipca – zakończył 

pracę w Sanktuarium Krasnobrodzkim 

ks. Kazimierz Wójtowicz – jako 

Proboszcz i Kustosz. 

               

           Opracował:  

Ks. Kazimierz Wójtowicz 
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Wielki zaszczyt i wyróżnienie 
 

ludzie jacyś uroczyści, radośni w 

oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystej 

sumy o godzinie 12. 

 Kiedy staliśmy na podium 

podtrzymując na tacy położone trzy 

korony, wzrok mój ogarnął cały plac 

wypełniony ściśle ludźmi. Z oddali 

zobaczyłam zawieszoną na parkanie, od 

strony zachodniej wystawę, plansze 

cudownych miejsc obrazów 

koronowanych Matki Bożej w Polsce. 

Na każdej planszy znajdowały się 

zdjęcia wizerunku Matki Bożej, które 

ozdobiłam różnymi ornamentami, była 

również krótka historia miejsca i obrazu. 

Wystawa ta powstała z inicjatywy 

Andrzeja Jabłońskiego i miałam w niej 

swój osobisty udział.  

 Kiedy wspominam tę szczególną, 

piękną uroczystość jestem 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 religijni. 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, Różaniec, 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. Każdej niedzieli i w 

święta obowiązkowo byłam z rodzicami 

na cmentarzu, aby pomodlić się za 

bliskich zmarłych. 

 Kiedykolwiek znajdę się w 

niedalekiej 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, 

wiemy, że cudowne uzdrowienia są 

spisane w parafialnej 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 tablice tak wymownie 

przemawiają do ludzi, którzy powinni 

zagłębić 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 parafianie bardzo 

wdzięczni ks. biskupowi Piotrowi 

Kałwie, ks. proboszczowi Ludwikowi 

Liwerskiemu, oraz ówczesnym 

wikariuszom: ks. Kazimierzowi 

Wojtowiczowi, ks. Władysławowi 

Lachowskiemu, ks. Bogumiłowi 

Telejce, ks. Andrzejowi 

Tokarzewskiemu, za ogrom pomocy 

poświęconej w rozwojowi 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 błogosławił. 

       Irena Moskal 

 

 

 W dziejach historii kultu cudownego 

miejsca Matki Bożej Niepokalanie 

Poczętej w Krasnobrodzie, parafia nasza 

oczekiwała na największe historyczne 

wydarzenie, 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 dużo 

biskupów, księży, pielgrzymów i 

wiernych parafian, by uczestniczyć w 

tak doniosłym wydarzeniu. Pamiętam 

jak strażacy i policja kierowali ruchem 

pielgrzymów i pojazdów w miejscu, 

gdzie teraz jest rondo. 

 W przygotowaniach do uroczystości 

z pomocą duszpasterzom, z wielkim 

zapałem włączyli się nasi parafianie, 

wykonując czynności związane z 

estetycznym wyglądem Kościoła, 

podium, jak również oprawy 

liturgicznej. W oknach domów w całej 

parafii mieszkańcy zawieszali wizerunek 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej. Wokół 

kościoła i głównych ulic zawieszone 

zostały piękne dekoracje, emblematy, 

zbudowano bramy powitalne dla 

dostojnych przedstawicieli Kościoła i 

pątników. 

 Mieszkańcy Krasnobrodu byli dla 

pielgrzymów bardzo gościnni i mili. W 

moim domu rodzinnym panowała 

wyjątkowa atmosfera. Rodzice moi 

przyjęli 25 osób na nocleg, były 

rozmowy i poczęstunek.  

 Do Kościoła wybrałam się 2 

godziny przed rozpoczęciem głównej 

uroczystości. Kiedy przechodziłam obok 

zakrystii zobaczył mnie ks. Kazimierz 

Wójtowicz, podszedł i powiedział: 

„Będziesz w asyście delegacji naszej 

parafii, która wręczy Jego Ekscelencji, 

czcigodnemu Biskupowi Kałwie korony 

do poświęcenia. Było to dla mnie 

wielkie zaskoczenie, dlaczego ja? 

Szybko wróciłam do domu (odległość 1 

km), aby zmienić ubranie, a kiedy 

ponownie znalazłam się w zakrystii 

kościoła ks. Kazimierz Wojtowicz 

poinformował nas, że trzy osoby 

reprezentować będą Parafię. Wymienił: 

„Irena Moskal, Danuta Rycak z 

Krasnobrodu i Wincenty Bełz z 

Majdanu Małego”. Byłam zaskoczona tą 

informacją, dlaczego ja, czy jestem 

godna tego zaszczytu? 

 Choć nie musiałam, podeszłam do 

konfesjonału, 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,  

 

Delegacja Parafii Krasnobród przekazująca korony do poświęcenia. 

Od lewej: Danuta Rycak, Wincenty Bełz, Irena Moskal 
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Dane mi było 
 

... DANE MI BYŁO - tj. Danucie Mazurek z domu Rycak, w pamiętnym dniu 

04.07.1965 roku koronacji Jezusa i Maryi obecnych na cudownym wizerunku 

odbierającym cześć w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, podawać 

KORONY... 

 

DZIAŁO TO SIĘ  W KRASNOBRODZIE  

ROKU PAŃSKIEGO  

1965  
NAZNACZONEGO CZWARTYM DNIEM MIESIĄCA LIPCA 

 
O dniu wspaniały! Dniu królewskiego powiewu! 

- Dniu wzywający do piękna, zgody – nie gniewu! 

- Dniu nad wyraz godny wielkiego dziękczynienia, 

Którego już od czterdziestu 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 zarówno w wymiarze indywidualnym 

jak też i społecznym. Indywidualny etap przygotowania się na ten cudowny 

moment ułatwiły rekolekcje prowadzone przez oo. Redemptorystów. Udział w 

nich wzięły wielkie rzesze ludzi zarówno miejscowych jak też i okolicznych 

miejscowości. Fala łaski rozlała się szerokim strumieniem, co dało się zauważyć 

wielką ilością osób przystępujących do sakramentu pokuty.  

 W sposób szczególny przeżywałam oczekiwanie na koronację uczestnicząc 

w nabożeństwach w dniu i nocy poprzedzającej uroczysty dzień.  

Pragnę podkreślić szczególną aktywność wielu krasnobrodzian w tych gorących 

dniach przygotowań a w tej liczbie i moich już św. pamięci Rodziców – Marii i 

Antoniego Rycaków, którzy bardzo angażowali się od strony organizacyjnej, 

niosąc pomoc również przybywającym pielgrzymom. 

 Ja, będąc młodą mężatką, urodzoną i wychowaną w Krasnobrodzie w 

atmosferze szczególnego trwania przy Maryi, zaszczepionej z tradycji rodzinnej, 

przybyłam z 5-cioletnią córką Joasią na odpust lipcowy, który zarazem w tym 

roku zespolił się z aktem koronacji. Jakże miłym zaskoczeniem było dla mnie 

dostąpienie łaski podawania Koron wraz z moją koleżanką Ireną Moskal i 

Wincentym Bełzem. Uważam to za 

wielkie wyróżnienie, które 

zrealizowało się za przyczyną 

ówczesnego wikariusza ks. Kazimierza 

Wójtowicza.  

 Liturgię KORONACJI przeżyłam 

bardzo głęboko, zdając sobie sprawę w 

jak wielkim wydarzeniu biorę udział 

wraz z dużą liczbą osób duchownych i 

zarazem z ok. 100 tysięczną rzeszą 

wiernych.  

 Poniżej dołączam kilka wierszy 

mojego kuzyna, którego mama 

pochodząca z Krasnobrodu też 

zaszczepiła w nim umiłowanie 

Krasnobrodzkiej Pani i jak mi się 

wydaje te wiersze stanowią tego 

dowód. 

    

Danuta Mazurek z d. Rycak 

 

 

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 się 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 będzie Ci czegoś brakować 

 

Rysz 

 

CHCĘ WYŚPIEWAĆ...  
 

Chcę wyśpiewać radość wielką 

Roztoczańskiej mojej Pani. 

Chcę Ją wielbić myślą wszelką, 

Chcę być cały tylko dla Niej... 

 

- Niech się myśli łączą same, 

- Niech w Różaniec się ułożą. 

Tą modlitwą uczczę Mamę; 

- Niech szatani już nie grożą ! 

-  

Gdyby jeszcze było mało, 

Wszystkie chmury ponawlekam, 

By Różańcem to się stało, 

Bo do Niego się uciekam... 

 

Dzięki Tobie Matko Miła, 

Że przychodzisz wciąż na nowo. 

- Chcesz by Dusza moja żyła ? 

Upominaj mnie surowo... 

 

O jak pragnę Twego wsparcia ! 

- Cóż ja sam dokonać zdołam ? 

Dzięki za „ zszyte” rozdarcia... 

...I znowuż o pomoc wołam... 

 

„Zdrowaś Maryjo...”  - i tak dalej. 

- Tok modlitwy się nasila. 

Żar pokusy prędko zalej, 

Bo niepewna każda chwila... 

 

Kochać Matkę za karcenia, 

To dziecinnie dziwnym zda się. 

Nie ma nic się do stracenia, 

Gdy karcącą Matkę ma się... 

 

Rysz 
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Wspomnienie o koronacji 
obrazu N.M.B. Krasnobrodzkiej 

Wincenty Bełz (1916-1992)  
 

wyraz swojej wdzięczności Bogu za 

moje życie, przeżytą kampanię 

wrześniową 1939 roku i powrót do 

Polski po 7 latach w niewoli niemieckiej 

w 1946 roku. I choć była to trudna 

Polska, była to moja wyśniona, 

wymarzona i wytęskniona Ojczyzna, a 

w niej Matka 

 

 

– Kościół. Dziękowałem wtedy również 

Bogu za moją rodzinę i rodzinną 
miejscowość Majdan Mały. Czułem 

równocześnie radość wielką, że oto polski 

chłop, rolnik dostąpił zaszczytu 

najwspanialszego na ziemi, bo takim był 

udział przy Koronacji. Uroczystości 

koronacyjne pozostaną w mojej pamięci 

po wsze czasy. Składam za nie Bogu 

serdeczne „Bogu niech będą dzięki”. 

 

 Napisano w 1991 roku, jako osobiste 

wspomnienie. Zapisał: Bełz Wincenty. 

 

 

„Wyrażam głęboką cześć i wdzięczność 

Bogu Najwyższemu i Matce Bożej, że 

pozwolili mi na łaskę wyróżnienia, 

jakim było moje osobiste uczestnictwo 

w uroczystościach Koronacji Obrazu N. 

M. P. Krasnobrodzkiej.  

 Działo się to na wezwanie i prośbę 

ówczesnego Proboszcza Księdza Prałata 

Ludwika Liwerskiego przez osobę 

ówczesnego 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 

obecności 8 biskupów, 400 kapłanów i 

prawie 100 000 wiernych i pielgrzymów 

z różnych zakątków kraju. 

 Osobiście swój udział w tej 

wspaniałej, przenikającej udziałem 

Ducha Świętego uroczystości 

traktowałem jako 

 
 

Delegacja Parafii Krasnobród przekazująca korony do poświęcenia. 

Od lewej: Danuta Rycak, Wincenty Bełz, Irena Moskal 

 

 

Maryjo, zawsze z Tobą 
 

 

 Największym skarbem kościoła w 

Krasnobrodzie jest mały obrazek Matki 

Bożej znaleziony po najeździe 

kozackim w miejscu objawień na 

wiosnę 1649 r. W ciągu swych dziejów 

obrazek ten dzielił los umęczonej 

ludności Zamojszczyzny. 

 Matka Boża zawsze  hojnie  darzyła  

swymi  łaskami  wszystkich gro-

madzących się przed Jej 

krasnobrodzkim obrazem. Tutaj modlili 

się królowie: Jan III Sobieski, Maria 

Kazimiera, Stanisław Leszczyński, 

August II Mocny, biskupi katoliccy 

wszystkich trzech obrządków 

(łacińskiego, greko-katolickiego i 

ormiańskiego), liczni dostojnicy 

państwowi i prosty lud. 

Także ja, już od piątego roku życia (1946) podążałam do Sanktuarium w 

Krasnobrodzie, by dziękować i upraszać łaski u naszej Maryi. Początkowo 

chodziłam z rodzicami i rodzeństwem. 

Przemierzaliśmy kilka razy do roku trasę wiodąca przez trzy duże góry dzielące 

Suchowolę od Krasnobrodu. Szliśmy boso. Dopiero w rzece Wieprz płynącej przez 

Krasnobród myliśmy nogi i wkładaliśmy buty. Jeszcze dzisiaj pamiętam poranione i 

obolałe stopy. Nikt jednak nie narzekał. Byliśmy prawdziwymi pątnikami. 

 

 Kiedy byłam już w szkole średniej 

podążałam tą samą trasą razem z 

młodzieżą. W drodze modliliśmy się i 

śpiewaliśmy pieśni maryjne. 

 Pierwszą moją placówkę wybrałam 

także niedaleko Krasnobrodzkiej Pani. 

Była to szkoła w Majdanie Wielkim. Stąd 

miałam już bliżej. Przynajmniej raz w 

tygodniu szliśmy do kościoła (autobusy 

jeszcze wtedy nie jeździły). Z racji 

stanowiska mojego męża mogliśmy 

zamieszkać w Łabuniach lub Zamościu. 

Pragnęłam jednak żyć blisko Pani 

Roztocza. Moje marzenia spełniły siew 

1977 r. 

 W 1965 r. krasnobrodzki obrazek 

Matki Bożej i Jego powiększona kopia, 

na której został umieszczony, 

ukoronowane zostały uroczyście 

koronami papieskimi. W tym dniu byłam 

na sesji egzaminacyjnej w Lublinie. O 

przepięknej uroczystości opowiadał mi 

mąż, który uczestniczył w niej wraz z 

naszą najstarszą córką. Była to dla niego 

wspaniała, niepowtarzalna chwila, jakich 

mało napotkał na swojej drodze życia. 

Józefa Kusz 
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Dary  

dla Matki Boskiej 
 

      Ze wzruszeniem wspominam, kiedy 40 lat temu przyjechałam wraz 

z mężem i synami do Krasnobrodu - naszej rodzinnej parafii - na 

uroczystości Koronacji Wizerunku Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Za 

wielkie wyróżnienie poczytywaliśmy sobie fakt, że jako przedstawiciele 

parafii p.w. 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 ówcześnie dostępnych materiałów 

oraz zaangażowanie i spontaniczność ludzi. Z tej uroczystości pochodzą 
amatorsko wykonane przez męża zdjęcia przedstawiające osoby 

duchowne i świeckie uczestniczące w uroczystości, na których 

rozpoznaję m. in. ks. bp. Dąbrowskiego, ks. prałata Ludwika 

Liwerskiego, ks. kan. Franciszka Zawiszę, ks. Andrzeja Jabłońskiego. 

Być może ktoś pamięta i rozpozna na nich też inne osoby. 

Zofia Pakuła z Krasnobrodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

To miejsce jest święte 
 

 Zbierałam się już wiele razy napisać i 

do tej pory nie napisałam. Aż teraz 

postanowiłam napisać parę słów o 

sobie. Jestem osobą wierzącą od lat 

dziecinnych do chwili obecnej. 4 lipca 

1965r. byłam na koronacji cudownego 

Obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej. I 

tu muszę wyznać, że jechałam z wielką 

radością, ale po prostu nie doceniałam 

tego faktu jako wielkiego wydarzenia. 

Pojechałam na noc. Ponieważ padał 

deszcz z wieczora było chłodno, a było 

bardzo dużo ludzi, nie było gdzie usiąść. 

Przygotowywano ołtarz, bo wtedy nie 

było jeszcze tak jak dzisiaj. Za murem 

było rusztowanie, no i wysoko płaska 

powierzchnia, na zewnątrz, na której był 

zrobiony ołtarz, na którym miał stać 

cudowny Obraz. Więc zebrało się nas 

kilka osób, by po tym rusztowaniu 

wejść na tę powierzchnię i tam na  

deskach przesiedzieć do rana. Ja nie 

byłam u spowiedzi. Przeleciała mi taka 

myśl by nie wchodzić na to rusztowanie, 

bo przecież tam będzie stał cudowny 

Obraz, że może jestem niegodna. Ale 

odruchowo zaczęłam po tych 

rusztowaniach wchodzić, doszłam 

prawie do połowy i poczułam rękę na 

sobie, która mnie zepchnęła. Wtedy 

zrozumiałam, że byłam niegodna. 

Matka Boża nie życzyła sobie. Lecz ten 

fakt utwierdził mnie, że to miejsce jest 

święte, że naprawdę trzeba mocno 

wierzyć, że tu jest obecna Matka Boża 

Krasnobrodzka, która króluje na tej 

ziemi, w tym Sanktuarium. O gdybym 

mogła, głosiłabym o tym na cały świat. 

Minęło już czterdzieści lat od tego 

wydarzenia. A ja to czuję na codzień. 

Było to dla mnie bardzo bolesne, ale 

zarazem było niezbitym dowodem 

świętości tego miejsca, tego  

Sanktuarium oraz mocy Bożej. 

      Teraz stoję na twardych 

fundamentach wiary. I żadna siła by mi 

nie wyrwała Boga z serca. Ja byłam osobą 

wierzącą, ale od tej pory ta wiara we mnie 

jest zupełnie inna. Oddana jestem Panu 

Jezusowi. Pomimo kłopotów i różnych 

trudności życiowych jakoś mi na duszy 

jest lekko. Choć to było dla mnie jak już 

wspominałam bardzo bolesne, ale jestem 

obecnie szczęśliwa, że mogłam coś 
takiego doświadczyć osobiście.  

 Nieraz myślę, że Matka Boża może 

mi wybaczyła. Być może to wydarzenie 

było potwierdzeniem obecności na tym 

pięknym Roztoczu Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej, która w święto Matki 

Bożej Śnieżnej 5 sierpnia 1640 r. 

objawiła się mieszkańcowi Szarowoli 

Jakubowi Ruszczykowi. 

                                   Maria S. z Mircza 

         15.06.2005r. 
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Pieśni 
do Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 

 

 

   

    

            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 

poetka z Krasnobrodu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Modlitwa 
 

O Krasnobrodzka 

Najświętsza Pani 

Niech Ciebie dojdzie 

Nasze wołanie. 

 

Niech Ciebie dojdą  

Modlitwy nasze 

Pod Twoją opieką 

Nic nam nie straszne. 

Matko Przeczysta 

Panno Urocza  

Orędowniczko 

Nasza z Roztocza. 

 

Na lud Twój Matko 

Zlej łaski swoje 

Młodzież oddajem 

Opiece Twojej. 

 

Na Roztoczańskich 

Przepięknych drogach 

Niechaj spotkają 

Ciebie i Boga 

Niechaj usłyszą 

Głosy z oddali 

Tych co za Polskę  

Życie tu dali. 

 

Niech młode serca 

Na Polski straży 

Jak wota błyszczą 

U Twych ołtarzy. 

 

Módl się i za tych 

Co się błąkają 

Co Ciebie Matko 

Zapominają 

Bo polskie serca  

Także w nich biją 

Wrócą do Ciebie 

Panno Maryjo. 

 

Ta ziemia klęczy 

U stóp Twych Pani 

Najczulszą Matką 

Bądź zawsze dla niej. 

 

Błagamy kornie 

Pełni ufności 

O Krasnobrodzka 

Matko Miłości 

Której odbicia  

W cudownej wodzie 

Szukamy - Króluj 

Nam w Krasnobrodzie. 

      

                              autor nieznany 
 

 

 

  

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 

koncentracyjnym w Dachau. Pieśń 

„Witaj Maryjo” jest śpiewana w 

Sanktuarium Maryjnym w 

Krasnobrodzie na odsłonięcie 

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 ślubujemy 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 

ofiary, 

Uświęć pot krwawy ziemskich dróg. 

 

 Błogosław nam... 

 

ks. Dominik Maj 

 

Hejnał 
 

Na koronację biją dzwony,  

    na pozdrowienie, 

    na uwielbienie,  

    na ukochanie,  
 

 

 



                                                                          Czerwiec 2005 30 
 

Twórczość literacka  
dla Matki Bożej Krasnobrodzkiej 

 

Krasnobrodzkie Ave 
 

Pośród lasów mieszkasz 

Tu rzeka łask płynie 

Nie znana w nich niegdyś 
Tu obraz Twój słynie 

         

Ave, ave 

Ave Maryja 

Krasnobrodzka 

Panno Maryjo 

 

Opuściłaś swój tron 

Toś miejsce obrała 

Znak to iż nas kochasz 

I dawniej kochała 

 

Ave, ave...  

 

Na głowie Twojej lśni 

Ze złota korona  

Boś od swego ludu 

Szczerze uwielbiona 

 

Ave, ave... 

 

Po wieki króluj nam 

na zamojskiej ziemi 

Matką nam zawsze bądź 

My-dziećmi Twoimi 

 

Ave,ave... 

 
Marsz Pątników 

 

(Kontrafaktura 

pieśni „Marsz Polonia) 

 

1. Gdy od wzgórz tych 

roztoczańskich 

biją we świat dzwony, 

przychodzimy Krasnobrodzkiej 

Pani się pokłonić 

 

 ref. Marsz, marsz, pątnicy,  

marsz wierny narodzie, 

dzisiaj cel twojej 

pielgrzymki 

tutaj w Krasnobrodzie.  

 

2. Bo tu obraz Matki Bożej 

od lat z cudów słynie, 

tu od wieków na lud wierny 

wciąż łask rzeka płynie. 

   

ref. Marsz ,marsz, pątnicy....  

 

3. Do stóp Pani Krasnobrodzkiej - 

w słocie czy w upale - 

prośby swoje przynosimy, 

Jej głosimy chwałę. 

 

 

 

ref. Marsz, marsz, pątnicy.... 

 

4. Ty nasz wielki trud pielgrzymi 

pobłogosław Panie, 

przyjm modlitwy nasze korne, 

przyjm nasze błaganie. 

 

ref. Marsz, marsz, pątnicy.... 

  

Marianna Olszewska 

Krasnobród  18.08.1996 

(wyk. zespół „Wójtowianie” 

podczas odpustu ku czci Św. Rocha 

 
 
 

*     * 
* 

 

1. Idziemy z Zamojskiej Ziemi 

do Twego, Maryjo, ołtarza; 

swój trud Tobie w darze niesiemy, 

a Ty nam swe łaski pomnażaj. 

 

Ref.  

Spójrz, deszcz siecze nam nasze twarze 

i pot ciecze z czoła strugami. 

Do Twojej śpieszymy stolicy- 

dojść pozwól, daj siły, bądź z nami!  

 

2. Wśród lasów królujesz Roztocza, 

Krasnobród - toś miejsce obrała. 

Bądźże tu więc uwielbiona. 

Cześć Tobie Maryjo i chwała! 

 

Ref. Spójrz, deszcz...  

 

3. Choć droga jest trudna i długa, 

gdy Ty poprowadzisz – dojdziemy. 

I każdy z nas, Pani, Twój sługa- 

pątnicy zamojskiej tej ziemi. 

 
Ref. Spójrz, deszcz...  

 
4. Po drodze Twą chwałę głosimy 

w każdym miasteczku i wiosce, 

błagania przed tron Twój niesiemy: 

Błogosław, o Maryjo, Polsce. 

 

Ref. Spójrz, deszcz....  

 

5. Przed Boży tron złóż nasze prośby, 

zlej łaski na Kościół nasz cały. 

Pod wodzą Polaka- Papieża 

do Bożej poprowadź nas chwały. 

 

Ref. Spójrz, deszcz....  

 

Marianna Olszewska 

(1997 rok) 

 

 

Wędrująca Pani  
 

W tylu miejscach na ziemię 

schodziłaś; 
Zawsze całe Niebo z Tobą było. 

Do Krasnobrodu także przybyłaś, 
By tu też życie się odmieniło. 

 

Ruszczyk szczęśliwy oglądał Ciebie. 

Wszędzie gdzie mógł tę prawdę 

podawał. 

To miejsce już dawno wybrano w 

Niebie, 

A Kościół krótko je rozeznawał. 

 

Cudownym ten fakt został uznany. 

Mały obraz fizyce zaprzeczył. 

Wkrótce w klasztorze 

wybudowanym, 

Lud miejscowy swoje Dusze leczył... 

 
Matko Boża! - Pani Krasnobrodu, 

Świat szybko dowiedział się o Tobie. 

Pielgrzymowano do tego grodu, 

By pomóc innym i także sobie. 

 

Łaski na ludzi poczęły spływać. 

Strumień dziękczynny także 

„potężniał”; 

Drugiego lipca warto tu bywać, 

By z pomocą Matki Duch w nas 

„mężniał”... 

 

(Rysz) 

 

Maryja Krasnobrodzka 
 

Cóż to za postać wspaniała, urocza, 

To Matka Boga – to Pani Roztocza. 

Zawsze broniła od nieszczęść i 

głodu, 

Miej nas w opiece Pani Krasnobrodu. 

 

Przepiękne oblicze, promieniująco         

czyste, 

A suknia na niej tak powłóczysta, 

U stóp na trawce i skrawku pieluszki 

Leży Dzieciątko, to Jezus Maluśki. 

 

Jakaż do dla nas jest wielka łaska, 

Że codziennie patrzysz z cudownego 

 obrazka, 

O Matko Najświętsza dzielnieś 
ratowała, 

Kiedy nam wszystkim śmierć w oczy  

patrzała. 
 

Więc unieś dziecię, pokaż ludowi, 

Niech nas Twój Syn rączką 

Błogosławi, 

I prowadź nas biednych do swego 

grodu, 

Bądź uwielbiona Matko 

Krasnobrodu. 
 

Feliksa Lewandowska 
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Bogurodzica Dziewica 
 

 „Bogurodzica Dziewica” - ten tytuł 

zawiera w sobie wszystkie nazwy jakimi 

Kościół określa Maryję. Imiona, które 

nadajemy Matce Boga i ludzi, świadczą, 

że jest Ona po Panu Bogu Najświętsza. 

Pius XII w encyklice „Mystici corporis” 

dał temu wyraz wiary całego Kościoła i 

rozwiał obawy niektórych, że Maryja 

swoją osobą może przesłaniać Jezusa.  

Trafne jest więc zawołanie Prymasa 

Tysiąclecia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego „przez Maryję do 

Jezusa”. Teologowie naszych czasów 

trafnie podają, że tajemnice dotyczące 

Chrystusa, Kościoła i Maryi świadczą o 

logicznym ich powiązaniu i 

współdziałaniu w dziele zbawienia 

ludzkości.  

 Troską współczesnej teologii jest 

ukazanie miejsca i zadań Maryi w 

całym zbawczym planie Bożym. To 

Bóg włączył Ją w rodzinę 
chrześcijańską, a podnosząc do 

godności Matki i Współpracownicy 

swojego Syna związał ją na zawsze z 

Ludem Bożym – Kościołem. Nic więc 

dziwnego, że Kościół – pielgrzymujący 

lud Boży rozwinął kult Maryi - Swojej 

Matki, to przecież wypłynęło z potrzeby 

dziecięcego serca. Powstawały więc 

miejsca kultu – sanktuaria. Są to 

kościoły lub miejsca święte omodlone 

przez wiernych, którzy przybywają tam 

z potrzeby serca. Należy dodać, że w 

tych miejscach Bóg ujawnia swoją 

wyjątkową obecność darząc swymi 

łaskami za pośrednictwem Matki Bożej, 

a także za wstawiennictwem świętych. 

Takich miejsc w świece jest kilka 

tysięcy, a w Polsce bardziej znanych 

około 100.   

 Wiadomo wszystkim, że naszym 

narodowym sanktuarium jest 

Częstochowa, gdzie od ponad 600 lat 

przebywa Królowa Polski w 

Jasnogórskim Obrazie. Jej poważne, 

ciemne oblicze przykuwa uwagę 

każdego pielgrzyma i sprawia, że 

otwiera swoje serce i jak dziecko przed 

Matką mówi Jej o wszystkim co czuje. 

A Matka słucha i pociesza, często 

podnosi z upadku lub nieszczęścia. Nie 

tylko tam, ale także w innych 

sanktuariach maryjnych ludzie 

potrzebujący wsparcia ładują 

akumulatory swoich serc, aby dalej 

funkcjonować jak przystało na dzieci 

Boże.  

 Do takich, znanych sanktuariów 

należy i nasze, w Krasnobrodzie, gdzie 

od ponad 360 lat patronuje ziemi 

lubelskiej Matka Boża zwana: 

Pocieszycielką Zamojszczyzny, 

Szafarką Łask Bożych, Panią Roztocza, 

i po prostu Matką Boską 

Krasnobrodzką.  

Przy zaistnieniu sanktuarium na ogół ma 

miejsce jakieś nadzwyczajne 

wydarzenie o charakterze religijnym 

powiązane z objawieniem, obrazem lub 

figurą. Tak też było w Krasnobrodzie, 

gdzie 5 sierpnia 1640 roku objawiła się 

Matka Boża Jakubowi Ruszczykowi - 

mieszkańcowi wsi  Szarowola, z czym 

wiązało się jego uzdrowienie. Kolejne  

wieki i lata to cały strumień 

spływających łask na tych, którzy za Jej 

pośrednictwem zanoszą do Boga 

prośby. O tym wszystkim pisze 

dominikanin Jacek Majewski w książce 

„Pustynia w raj zamieniona”. 

Nadzwyczajne fakty mają miejsce także 

i dzisiaj o czym świadczą pisemne 

relacje zawarte w założonej przeze mnie 

księdze łask i cudów.  

 27 maja  1982 rok – to data 

nominacji wystawionej przez biskupa 

lubelskiego Bolesława Pylaka na 

proboszcza parafii Krasnobród. 18 lipca 

tegoż roku, w niedzielę o godz. 12.00 

wobec dziekana dekanatu Zamość 

Nowe Miasto Andrzeja Jabłońskiego, 

kilkunastu księży, moich rodziców i 

licznie zgromadzonych wiernych 

przejąłem obowiązki proboszcza w 

tutejszej parafii i trwam na 

powierzonym mi stanowisku do dnia 

dzisiejszego. 

 Z perspektywy 23 lat mogę 

stwierdzić, że wraz z ogólnym postępem 

w Polsce zmienia się na lepsze i nasz 

Krasnobród, pięknieją nasze mieszkania 

i ulice. Wraz z wiernymi staramy się 

nadążyć za zamianami na lepsze także i 

w naszym sanktuarium, które jest 

oczkiem w głowie nowo powstałej, 25 

marca 1992 roku, Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej. Budujemy, odnawiamy, 

tworzymy zaplecze sanktuaryjne i nie 

zapominamy o potrzebach wiernych w 

okolicznych wioskach. Nie będę 

dokonywał „wyliczanki” naszych 

dokonań, to wszystko jest widoczne, a 

jest ono owocem zrozumienia i dobrej 

współpracy z wiernymi, do których 

zostałem posłany.  

 Dobrze układa się współpraca się z 

władzami miasta i gminy, tak obecnej 

jak i minionych kadencji. Pomagamy 

sobie nawzajem, bo obu stronom leży na 

sercu wyłącznie wygląd naszego 

pięknego Krasnobrodu, jego okolic, a 

przede wszystkim dobro mieszkających 

tu ludzi. Nie mogę pominąć mądrych, 

roztropnych i oddanych sprawie 

dyrektorów, kierowników i nauczycieli 

naszych szkół. Jest wielkie zrozumienie 

współpracy w dziele wychowania 

młodego polskiego społeczeństwa. 

 Rangę naszego sanktuarium 

podniósł Pasterz Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej ks. Bp. Jan Śrutwa, gdy  

 

 ogłosił Krasnobród głównym 

sanktuarium powstałej diecezji. Od tego 

momentu odbywają się tu uroczystości 

nie tylko lokalne, ale także w skali 

regionu, np. Diecezjalny Dzień Chorych, 

Diecezjalne Dożynki, Diecezjalny Dzień 

Kapłański, Diecezjalny Kongres 

Eucharystyczny i inne.  

 Ruch pielgrzymkowy ciągle się 

rozwija. W ostatnich latach wzrosła ilość 

pielgrzymek dzieci pierwszo 

komunijnych, także z sąsiednich diecezji. 

Przybywa bardzo dużo dzieci i młodzieży 

szkolnej. Głównym magnesem jest Matka 

Boża, ale także muzea i ptaszarnia. Idąc 

za wytycznymi episkopatu poczyniliśmy 

starania i zrealizowaliśmy wymogi, aby 

sanktuarium pełniło także funkcję 

kulturotwórczą. Należy tu wspomnieć o 

organizowanych jasełkach 

bożonarodzeniowych i letnich 

międzynarodowych koncertach 

organowych.  

 W obowiązkach proboszcza i 

kustosza sanktuarium owocnie 

uczestniczą księża wikariusze i siostry ze 

zgromadzenia Najświętszego Imienia 

Jezus.  Pan Bóg działa przez ludzi, 

dlatego bez wzajemnego zrozumienia i 

współpracy w pojedynkę nikt nic nie 

zdziała. Prężnie funkcjonują Kółka 

Żywego Różańca i ministranci. 

Uroczystości uświetnia chór parafialny, 

orkiestra dęta, a także zespół 

folklorystyczny „Wójtowianie”.  

 Cieszę się z nowo powstałych grup 

religijnych takich jak: Legion Maryi, 

Harcerstwo Katolickie i Katolickie 

Stowarzyszenie Młodzieży. Młodzież 
zrzeszona w wymienionych grupach jest 

aktywna i pod kierownictwem kapłanów 

czyni wiele dobrego dla tutejszej 

wspólnoty parafialnej. Ważne jest, że 

rozumie to, iż skutecznie można budować 

na założonych już fundamentach i 

zgodnie z planem architekta. 

Fundamentem jest tradycja naszych 

ojców, a architektami wychowawcy.   

 Serdecznie zapraszam wszystkich do 

Sanktuarium Maryjnego w 

Krasnobrodzie, by tu w tym świętym 

miejscu, opiece matki Boskiej 

Krasnobrodzkiej polecać siebie i swoich 

bliskich. 

 Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej” 

reprezentowanej przez panią Mariolę 
Czapla dziękuję za podejmowanie na 

łamach pisma tematów związanych z 

życiem religijnym parafii.  

 

ks. prałat Roman Marszalec 

proboszcz Parafii NNMP 

w Krasnobrodzie 

 



                                                                          Czerwiec 2005 32 
 


