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PRZEMÓWIENIE J. E. BISKUPA PODLASKIEGO 

W DNIU KORONACJI OBRAZU W LESNEJ 18. VIII. 1963 ROKU 

 

Eminencjo, 

Najdostojniejszy Księże Prymasie! 

 O jakże miło jest mi powitać Waszą Eminencję tu na terenie Sanktuarium 

Leśniańskiego i podziękować mu za łaskawe przybycie do nas, i wzięcie udziału  

w dzisiejszych uroczystościach. 

 Aby radość naszą w dzisiejszej uroczystości była pełna, Jego Eminencja Ks. Kardynał, 

nasz Metropolita, Prymas Polski, oraz Ojciec Drugiego Soboru Watykańskiego łaskawie 

zgodził się własnoręcznie dokonać ukoronowania NMP  w Jej cudownym Obrazie 

Leśniańskim z jak największą uroczystością i z jak największym pietyzmem godnym tak 

wielkiego dzieła i tak gorliwego szerzyciela Jej kultu w kraju naszym. 

 Za okazanie nam tak wielkiej pomocy w nadaniu dzisiejszej uroczystości powagi, 

blasku, dostojeństwa i okazałości ku tym większej czci i chwale Najśw. Maryi Panny, Matki 

Bożej i Matki Naszej, Królowej nieba i ziemi i naszej Polskiej Królowej, niech Wasza 

Eminencja łaskawie przyjąć raczy wyrazy podziękowania oraz głębokiej wdzięczności nie 

tylko ode mnie jako Pasterza tej Diecezji, lecz też od Kapituły Katedralnej i Kolegiackiej, od 

Kleru Podlaskiego, od Zakonu Ojców Paulinów oraz wiernego, pobożnego ludu Diecezji 

Podlaskiej. Od tego ludu, który z dumą szlachetna i wielkim wzruszeniem przygląda się 

ofiarnej pracy swego ukochanego Prymasa dla dobra Kościoła świętego i świętej wiary 

naszej. 

 Miło jest mi jednocześnie powitać Wasze Ekscelencje, Księży Biskupów przybyłych 

tu z daleka dla wzięcia udziału w naszej uroczystości i naszych kornych modłach do Boga,  

i Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej. I podziękować im za pomoc udzieloną nam  

w chwaleniu Boga i Najświętszej Dziewicy Matki. 

 Witam wszystkich tu obecnych, zgromadzonych w tej świątyni i poza jej murami, tak 

gości przybyłych z innych diecezji, jak też i Moje Drogie Dzieci, i wszystkim dziękuje  

za łaskawe niesienie nam pomocy przez łączenie się z nami w modlitwie i radości płynącej  

z uroczystego ukoronowania  Maryi Panny Leśniańskiej i Jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa 

Pana naszego. 

 Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Prymasie! 

 Sanktuarium Leśniańskie ma zapisaną w dziejach swoich nie jedną świetlaną kartę,  

ale żyje nadzieją, że przybędzie tych kart znacznie więcej i jeszcze bardziej chwalebnych za 

przyczyną Matki Najświętszej od dnia dzisiejszego , kiedy to raczy przyjąć z rąk Waszej 

Eminencji koronę chwały i wdzięczności ludu swojego. 

 Historia Sanktuarium Leśniańskiego zaczyna się od dnia 26 września 1683 r.  

czyli od chwili zjawienia się Cudownego Obrazu na gruszy polnej między jej gałązkami. 

 Fakt tego zjawienia się zostanie na zawsze tajemnicą, ale zrozumiałą jest rzeczą,  

że kult Matki Najświętszej od tego dnia w tym miejscu i w tym Obrazie natychmiast się 

rozpoczął, robiąc w krótkim czasie wielkie postępy. Cudowny ten Obraz, który z gruszy 



przeniesiony został do dworu Pawła Kazimierza Michałowskiego, w dwa lata później 

przechodzi do specjalnie zbudowanej kaplicy na tym miejscu, gdzie był znaleziony. 

 Ale kaplica ta okazała się zbyt małą w stosunku do napływających tu tłumów ludu 

pobożnego, szukających nie tylko cudów i łask, lecz też pomocy religijnej podawanej im  

w formie Sakramentów świętych i Słowa Bożego. Wobec powyższego ci sami państwo 

Michałowscy w krótkim czasie  przystąpili do budowy większego Kościoła i już 

murowanego, aby godności i wymaganiom tego miejsca świętego bardziej uczynić zadość. 

 W roku 1700, a zatem w 17 lat po zjawieniu się tego obrazu powstaje w Leśnej nie 

tylko murowany kościół lecz też i parafia. W tym też roku Biskup Łucki, Franciszek 

Prażmowski dekretem z dnia 24 listopada stwierdza uroczyście cudowny charakter 

otrzymanych tu uzdrowień i łask za przyczyna Matki Najświętszej. 

 Od tego czasu kult Matki Boskiej Leśniańskiej głośnym echem popłynął wzdłuż  

i wszerz całego Podlasia, i poza granice jego, ściągając do Leśnej coraz większe rzesze 

pielgrzymów. 

 Wkrótce jednak i ten kościół okazał się za mały i dlatego w roku 1768 ks. Fabiański, 

ówczesny proboszcz przystępuje do budowy nowego kościoła, który ukończony został  

o 35 lat później i który my dziś oglądamy. 

 W trakcie budowy kościoła opieka nad Sanktuarium i parafią przeszła w ręce Ojców 

Paulinów i to pociągnęło za sobą zbudowanie obok tego kościoła klasztoru do dziś 

istniejącego. 

 Po powstaniu styczniowym sanktuarium Leśniańskie podziela los całego Kościoła  

w Polsce. Klasztor zostaje zamknięty. Ojcowie Paulini wysiedlenia na Jasną Górę, 

administrację parafii Sanktuarium przechodzi w ręce duchowieństwa diecezjalnego,  

ale wkrótce im też zostaje odebrana i oddana w ręce duchowieństwa prawosławnego. Wtedy 

to w tym miejscu świętym zapanowała brzydkość spustoszenia. Skończyły się pielgrzymki  

– kościół zaczął świecić pustkami, lud się odwrócił od tego miejsca świętego. Duchowni 

prawosławni nie mieli nic do robienia i wkrótce to miejsce opuścili, zostawiając  

je zakonnicom prawosławnym, które tutaj same odprawiały swoje ćwiczenia zakonne i swój 

chór prowadziły. 

 Mniszki prawosławne starały się jak najbardziej pociągnąć lud do tego Sanktuarium,  

i nie zaniedbywały niczego dla szerzenia kultu Matki Najświętszej, i ugruntowania  

tu prawosławia. Uprawiały akcję dobroczynną – zajmowały się ubogimi i chorymi, uprawiały 

śpiew, prowadziły Zycie nienaganne, modliły się też. Pamięć o sobie zostawiły niezłą, jakby 

na dowód, że miejsce to święte wywierało swój wpływ dobroczynnie na nie. 

 Ale lud katolicki pozostał z dala od nich, z ich dobroczynności nie chciał korzystać. 

Prawosławie na tym nic nie zyskało. Mniszki prawosławne czuły się na tym terenie 

elementem zupełnie obcym, i dlatego z wybuchem pierwszej wojny postarały się to miejsce 

czym prędzej opuścić, zabierając ze sobą Obraz NMP Leśniańskiej. A jednak nie zabrały. 

Okazało się potem, że zanim to Sanktuarium zajęte zostało przez Cerkiew prawosławną  

– ówczesny Biskup Podlaski  Benjamin Szymański w wielkiej tajemnicy przed osobami 

niepowołanymi – wyjął z ołtarza Obraz cudowny wstawiając na to miejsce jego podobiznę  

a oryginał ukrył w klasztorze SS. Benedyktynek w Łomży – gdzie on przetrwał aż do 

odzyskania niepodległości Polski. Obraz, który mniszki prawosławne wywiozły – nie był 

Obrazem autentycznym, tylko podobieństwo jego. 



 Po odzyskaniu niepodległości Biskup Przeździecki oddał znowu pod opiekę Ojców 

Paulinów, parafię i Sanktuarium. 

 Po odzyskaniu niepodległości naszego Państwa i Sanktuarium Leśniańskie wróciło 

znowu pod opieke OO. Paulinów, którzy tu przybyli w dniu 26 maja 1919 roku. 

 Wreszcie w dniu 22 września 1927 r. cudowny Obraz M. B. Leśniańskiej w uroczystej 

procesji prowadzonej przez J. E. Ks. Biskupa Przeździeckiego i Jego Sufragana, Biskupa 

Sokołowskiego w asyście Kapituły Katedralnej i Kolegiackiej, duchowieństwa, przy udziale 

dużej rzeszy ludu pobożnego wrócił do Leśnej i zajął miejsce w ołtarzu. Był to pochód nad 

wyraz triumfalny, owiany radości, szczęściem wiernego ludu Podlaskiego, niosący za sobą 

wielkie nadzieje, którymi dotychczas żyjemy. 

 Od tego czasu Sanktuarium Leśniańskie ożyło nowym życiem. Kościół zapełnił się 

modlącymi i szukającymi u stóp M. Boskiej pomocy i cudów. Znowu popłynęły do tego 

miejsca liczne pielgrzymki, znowu ożyła pobożność ludu Podlaskiego i kult Matki Boskiej 

Leśniańskiej przybrał na sile i popularności. 

 Doceniając znaczenie Sanktuarium Leśniańskiego w dziele szerzenia i pogłębiania 

wiary świętej za przyczyna Matki Najświętszej, uważam za swój święty obowiązek, zwrócić 

się do Stolicy Apostolskiej z wnioskiem Ojców Paulinów i z moją gorącą prośbą  

o zezwolenie na uroczystą koronację Cudownego Obrazu Maryi Leśniańskiej. 

 Ojciec Święty śp. Jan XXIII Papież, dekretem z dnia 25 listopada 1962 r. przychylnie 

się ustosunkował do mojej prośby i upoważnił mnie prosić Waszą Eminencje o dokonanie 

tego wielkiego dzieła przez włożenie korony złotej na skronie Matki Najświętszej i Pana 

naszego Jezusa Chrystusa w tym Jej symbolu zewnętrznym – jakim jest ten Obraz cudowny. 

O co teraz Waszą Eminencje gorąco proszę. 


