
W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1628 roku Kraków przy-
ozdobił lewą wieżę kościoła Mariackiego pozłacaną koroną

FOT. BIGSTOCK
WIZJE DLA POLSKI

Ja to królestwo bardzo umiłowałam
Maryja sama prosiła, aby nazywać Ją Królową

Polski
Ks. Jerzy Banak

Źródłem i fundamentem naszej wiary jest Słowo Boże. W każdym pokoleniu
Bóg nie przestaje jednak posyłać ludziom świadków swej prawdy, mądrości i
miłosierdzia.  Obdarzeni  niezwykłymi  darami  (objawienia,  wizje,  proroctwa)
umacniają wiarę i pobożność Kościoła, podtrzymując go w wiecznej młodości.
Różaniec, koronka, pierwsze piątki i soboty, szkaplerz i Cudowny Medalik przy-
szły do nas z nieba i umacniają nasze życie duchowe. Na drogach czasu w róż-
nych miejscach pojawiają się Boży wysłannicy nieba, by przypomnieć nam, że
Bóg jest Panem historii i to On kieruje losami ludów i narodów. Zaś na Polskę i
Polaków szczególnie liczy. Jeżeli tylko posłuszni będziemy Jego woli, wywyższy
nas w potędze i świętości (por. Dzienniczek 1732). W cyklu „Wizje dla Polski”
przedstawimy  kilka  postaci,  nad  którymi  otworzył  się  rąbek  nieba.  By  nas
ostrzec, ale i pokrzepić.

Pierwsze objawienie
Wśród wszystkich tytułów, jakimi Kościół i świat obdarzył Matkę Najświętszą,
tylko jeden pochodzi z Jej osobistego wyboru.
Był wieczór 14 sierpnia 1608 roku. W celi jezuickiego konwentu Gesù Nuovo w
Neapolu, z którego do dziś roztacza się imponujący widok na Zatokę Neapoli-
tańską, zatopił się w serdecznej modlitwie 71-letni ks. Giulio Mancinelli. Przy-
gotowywał się duchowo do przeżycia nazajutrz największego maryjnego świę-
ta.  Dziękował  też  Bogu  za  bł.  Stanisława  Kostkę  (zm.  1568),  pierwszego
jezuitę wyniesionego na ołtarze 14 sierpnia 1606 roku. Jako mistrz rzymskiego



nowicjatu prowadził go przecież drogą do świętości. Dokładnie przed czterdzie-
stu laty był też świadkiem jego śmierci.
W uniesieniu ducha pobożny zakonnik zapragnął w swojej wieczornej modlitwie
pozdrowić Matkę Najświętszą takim tytułem, jakim jeszcze nikt Jej nie uczcił.
Nagle ks. Giulio ujrzał Matkę Najświętszą w królewskim, purpurowym płaszczu,
przed którą klęczał bł. Stanisław Kostka. Zakonnik oniemiał z zachwytu, gdyż
na żadnym z Jej wizerunków nie widział Maryi w tak wielkim dostojeństwie i
majestacie. Usłyszał też słowa: „Giulio, dlaczego nie nazywasz mnie Królową
Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamie-
rzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie”.
Na te słowa – jak później zeznawał ks. Mancinelli – „zawołałem z uwielbieniem:
Królowo Polski  Wniebowzięta, módl się za Polskę”.  Potem Maryja, patrząc z
czułością na klęczącego u Jej stóp Stanisława, dodała: „Jemu tę łaskę zawdzię-
czasz”. Całe zdarzenie z jezuicką dociekliwością zbadała powołana do tego spe-
cjalna komisja, uwiarygodniając relację ks. Giulia. Przekazano też radosną wia-
domość ks. Piotrowi Skardze, współbraciom w Polsce i w Europie. Coś podob-
nego nie przydarzyło się bowiem przedtem żadnemu narodowi. My dziś może-
my dodać, że i potem.
Wieść o całym zdarzeniu dotarła szybko na dwór królewski Zygmunta III Wazy
i rozeszła się po całej Polsce. W serca wszystkich rodaków wstąpiła niezwykła
radość, że oto sama Bogarodzica, sławiona hymnem od zarania Ojczyzny, ra-
czyła nazwać się Królową Polski, dając tym poznać, jak miłe są Jej matczyne-
mu sercu modlitwy i oddanie Polaków.

Objawienie drugie
Kilkanaście miesięcy później, w 1610 roku, ks. Mancinelli, w 73. roku życia,
uzyskawszy zgodę władz zakonnych, wyruszył w pielgrzymkę do Krakowa. Za-
pragnął raz jeszcze odwiedzić kraj, który Maryja wybrała szczególnie na swoje
królestwo. Jako wysłannik Towarzystwa Jezusowego jeszcze w młodości był już
we Lwowie.
Droga z Neapolu do Krakowa w linii prostej wynosi obecnie 1115 kilometrów.
Dla pobożnego pątnika była przecież znacznie dłuższa, a w tamtym czasie i nie
zawsze bezpieczna. Pokonywał ją w niemałej części pieszo i przeważnie od jed-
nego do drugiego jezuickiego domu. Pamiętał przecież, że drogę tę – przed laty
– odbywał jego błogosławiony współbrat Stanisław Kostka.
8 maja 1610 roku ks. Giulio dotarł do Krakowa, gdzie został entuzjastycznie
przywitany  przez  króla,  wszystkie  stany i  nieprzeliczone rzesze  stołecznego
grodu. W katedrze wawelskiej przy relikwiach Ojca Ojczyzny, św. Stanisława
Biskupa i Męczennika, odprawił Mszę św. W czasie jej sprawowania świątobli-
wemu pielgrzymowi ponownie ukazała się Maryja, tak jak poprzednio w Neapo-
lu w królewskim majestacie. Ksiądz Mancinelli wyraźnie usłyszał Jej słowa: „Je-
stem Królową Polski, jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi,
więc wstawiaj się do Mnie za nim i błagaj nieustannie o pomyślność dla tej zie-
mi, a Ja będę ci zawsze miłosierną, tak jak teraz”.
Dni  pobytu  czcigodnego  ks.  Giulia  były  dla  mieszkańców  Krakowa  wielkim
świętem. Od tego czasu cześć oddawana Matce Bożej w dawnej stolicy jeszcze
bardziej wzrosła. Osiemnaście lat później, w uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny – 15 sierpnia 1628 roku, Kraków przyozdobił lewą wieżę
kościoła Mariackiego pozłacaną koroną, którą w 1666 roku, w 10. rocznicę ślu-
bów lwowskich Jana Kazimierza, zamieniono na nową, jeszcze okazalszą. Pa-



trząc z krakowskiego Rynku na tę koronę, pamiętajmy, jakiego zdarzenia jest
pamiątką. I jakże pięknym jest znakiem wiary naszych praojców w królowanie
Maryi nad polskim Narodem i naszą Ojczyzną.

Objawienie trzecie
Nawiedziwszy królestwo Maryi, rozkochany w Polsce jezuita powrócił do rodzin-
nego konwentu w Neapolu. I znowu dokładnie w dniu Wniebowzięcia 1617 roku
zakonnik, modląc się o świcie, patrzył z okna swej celi klasztornej na budzącą
się Zatokę  Neapolitańską. Nagle na niebie pojawił się płomienisty obłok, a z
niego wyłoniła się identyczna jak przed 11 laty postać Matki Bożej w królew-
skim płaszczu i z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Jak poprzednio u Jej stóp klę-
czał z uwielbieniem Stanisław Kostka. Maryja zwróciła się  do sędziwego już
jezuity: „Juliuszu, synu mój! Za cześć, jaką masz do mnie Wniebowziętej, uj-
rzysz mnie za rok już w wiecznej chwale. Tu jednak, na ziemi, nazywaj mnie
zawsze Królową Polski”.
W 1618 roku, w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, ks. Giulio był już w
niebie. Zabrała go Wniebowzięta w dzień swojego triumfu, jak wcześniej Jacka
Odrowąża, Stanisława Kostkę, Meinarda, pierwszego apostoła Łotwy, jak Sym-
plicjana, następcę św. Ambrożego i współpatrona Mediolanu, jak Stefana Wę-
gierskiego,  Antoniego Primalda i  813 męczenników zamęczonych w Otranto
przez islamistów, jak ojca Maksymiliana M. Kolbego zamordowanego w Au-
schwitz, i tylu innych świętych mężów i niewiast.
Miesiąc później kurier z Neapolu przywiózł do Wilna polskiemu jezuicie, ks. Mi-
kołajowi Łęczyckiemu, list od ks. Mancinellego, w którym czytamy: „Ja rychło
odejdę, ale ufam, że przez ręce Wielebności sprawię, iż po moim zgonie w ser-
cach i na ustach mych polskich współbraci żyć będzie w chwale Królowa Polski
Wniebowzięta”.

Śluby Jana Kazimierza
Wielkim orędownikiem oficjalnego ogłoszenia Maryi Królową Polski był Święty
Andrzej Bobola, który widział w tym akcie ratunek dla Ojczyzny i przypieczęto-
wał go okrutną śmiercią męczeńską z rąk Kozaków w 1657 roku.
Po 48 latach – 1 kwietnia 1656 roku – spełniło się pragnienie Najświętszej Bo-
gurodzicy,  którą  od  ślubów  Jana  Kazimierza  swą  Królową  zwie  cały  polski
Naród. Podczas królewskiego ślubowania w lwowskiej katedrze prowadzący na-
bożeństwo nuncjusz apostolski Pietro Vidoni po raz pierwszy do Litanii loretań-
skiej dodał wezwanie: Królowo Polski, módl się za nami.
W dalszej naszej historii Matka Boża jeszcze trzykrotnie potwierdzała swoje kró-
lowanie nad nami, gdy Polski nie było na mapach Europy. Pierwszy raz w zabo-
rze rosyjskim, w Grąblinie-Licheniu w latach 1850-1852, gdy ukazywała się
Mikołajowi Sikatce (a wcześniej Tomaszowi Kłossowskiemu) z białym orłem na
piersiach.  W zaborze niemieckim objawiła  się w 1877 roku w Gietrzwałdzie
dwóm dziewczętom: Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej, do których
przemówiła z królewskiego tronu. Wreszcie w zaborze austriackim w Szczyrku-
Górce w 1894 roku przemawiała do trzech dziewczynek (dwie Marianny oraz
Julia), trzymając królewskie berło w prawej ręce.
W upowszechnienie przesłania maryjnego księdza Mancinellego zaangażował
się bardzo – co trzeba pamiętać – książę Albrycht Stanisław Radziwiłł z Nie-
świeża, wielki kanclerz litewski, wychowanek jezuitów wileńskich, pisarz i pa-
miętnikarz zmarły w 1656 roku.



W tragicznej – i wydawało się skrajnie beznadziejnej – sytuacji królestwa, gdy
Ojczyzna ginęła pod nawałem szwedzkiego potopu, a król zdążył ratować się
wyjazdem na Śląsk, napisał błagalny list o pomoc do Papieża Aleksandra VII,
któremu zawdzięczamy imponującą  kolumnadę opasującą plac św. Piotra. W
pokrzepiającej odpowiedzi najwyższy pasterz dodał: „A dlaczego nie zwracasz
się do Tej, która sama chciała być Waszą Królową? Maryja Was wyratuje, prze-
cież to Polski Pani. Jej się poświęćcie, Jej oficjalnie ofiarujcie, Ją Królową ogło-
ście, przecież sama tego chciała”.
Załamany na duchu władca poprzysiągł Matce Najświętszej po trzykroć, że gdy
tylko jakiś choćby skrawek jego królestwa zostanie uwolniony od wrogów Oj-
czyzny i Kościoła, dokona tam co prędzej publicznego poświęcenia i oddania Jej
swojego Narodu i państwa. Pobożny nasz król – nie zapominajmy – był wcze-
śniej nowicjuszem jezuickim. Złożył śluby zakonne przed Matką Bożą w Loreto,
z których zwolnił go Innocenty X.
Skoro więc najeźdźcy w marcu 1656 roku opuścili Lwów, Jan Kazimierz przed
wizerunkiem Matki  Bożej  Łaskawej,  którą  nazwał  Królową Polski  –  złożył  1
kwietnia 1656 roku śluby, polecając kraj Jej przemożnej opiece. Dziękował Ma-
ryi  za cudowną obronę Jasnej Góry. Zwycięska Królowa Polski  ocaliła kraj i
Naród od szwedzkiej niewoli. To dzięki Jej pomocy po 39-dniowym oblężeniu
protestanccy Szwedzi musieli odstąpić od oblężenia jasnogórskiej stolicy. Pa-
miętajmy też, że ze ślubami łączyło się włożenie królewskiej korony na cudow-
ny obraz Matki Bożej Łaskawej, wielkiej Gwiazdy miasta Lwowa.
Maryjne królowanie nad Polską jeszcze bardziej pogłębił  król Michał Korybut
Wiśniowiecki, który po koronacji w 1669 roku oddał się sam całkowicie w nie-
wolę Maryi. Warto to podkreślić, gdyż dopiero w 1712 roku św. Ludwik Maria
Grignion de Montfort wydał „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświęt-
szej Maryi Panny”, w którym wyłożył ideę maryjnego niewolnictwa.
Drugi raz Królowa Polski obroniła nas od potopu bolszewickiego w 1920 roku,
dokonując Cudu nad Wisłą. Wtedy też Stolica Apostolska zaaprobowała oficjal-
nie ten tytuł Maryi. Osłoniła również swoją jasnogórską stolicę podczas II woj-
ny światowej przed bombardowaniem Luftwaffe i przed zaminowaniem przez
armię sowiecką. Wreszcie – jednego z synów Polski zaprowadziła na tron Pio-
trowy. Stała się Matką naszej wolności.
Wśród  wszystkich  zmiennych  doświadczeń  i  przeciwności,  jakie  są  jeszcze
przed nami, pamiętajmy zawsze o słowach Prymasa Tysiąclecia:  „Matka Boża
jest w Polsce zawsze Matką Bożą Zwycięską”. Królowo Polski, zwyciężyłaś –
zwyciężaj!
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