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2 70. rocznica cudu Lubelskiego

Program Dni Maryjnych
Sanktuarium NMP Płaczącej

Archikatedra Lubelska
29.06–3.07. 2019 r.

Łzy Matki – znak nadziei
 
Sobota, 29 czerwca, Uroczystość św. Piotra i Pawła. App.   
Matka Płacząca
godz.  19.00 Msza święta z nauką
 Czuwanie maryjne prowadzą wierni z parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie 
godz.  21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela, 30 czerwca  
Rozmodlona w Duchu Świętym
godz.   6.00, 7.00, 8.30  Msza święta z nauką
godz.   10.00  Uroczysta Msza święta z okazji 450 r. Unii Lubelskiej  

(ks. abp Stanisław Budzik)
godz.   11.30, 13.00, 17.00, 19.00  Msza święta z nauką
 Czuwanie maryjne prowadzą wierni z parafii pw. św. Krzyża w Lublinie
godz.   21.00 Apel Jasnogórski

Poniedziałek, 1 lipca  
Nauczycielka i wzór wiary
godz.  9.00  Msza święta z nauką
godz.  19.00 Msza święta z nauką
 Czuwanie maryjne prowadzą  wierni z parafii pw. św. Antoniego w Lublinie
godz.  21.00 Apel Jasnogórski

Wtorek, 2 lipca  
Prowadząca do wolności
godz.  9.00  Msza święta z nauką
godz.  19.00 Msza święta z nauką
 Czuwanie maryjne prowadzą członkowie wspólnot charyzmatycznych
godz.  21.00 Apel Jasnogórski

Środa, 3 lipca  
Zwierciadło sprawiedliwości i prawdy
godz.   6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30   Msza święta z nauką
  19.00 MSza święta PoNtyfikaLNa – przewodniczy i słowo Boże głosi  

Ksiądz Biskup Marian Rojek Biskup Zamojsko-Lubaczowski
  Procesja różańcowa ulicami miasta
godz.  22.00 Apel Jasnogórski

Podczas Dni Maryjnych słowo Boże głosi ks. dr Wojciech Iwanicki

Archidiecezja Lubelska
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W
Pan sam da wam znak

Wydarzenie Cudu Łez wpisało się w historię Kościoła Lubelskiego. Łzy Matki 
Bożej widziane na kopii jasnogórskiego obrazu w katedrze lubelskiej, dla wielu były 
znakiem interwencji Opatrzności Bożej. Nadzwyczajne wydarzenie przyciągało i bu-
dziło wiarę prowadzącą do radykalnego nawrócenia, za które potem wielu płaciło 
represjami ze strony Służby Bezpieczeństwa. Choć Cud Lubelski jest historycznym 
wydarzeniem sprzed lat, to wiara w obecność Maryi pozostaje żywa do dziś. Cud spo-
tkania z Matką Bożą w Jej Obrazie trwa. Wielu pielgrzymów w znaku łez odnajduje 
macierzyńską miłość Maryi i drogę do Jej Syna.

Siedemdziesiąta rocznica Cudu Lubelskiego jest okazją, by spojrzeć na rolę Maryi 
w naszej drodze wiary. 

„Maryja (...), wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia (...), gdy jest sławiona 
i czczona, przywołuje wiernych do swego Syna i do Jego ofiary oraz do miłości Ojca” 
(KK 65).

Kościół zawsze wpatrywał się w ten „wielki znak na niebie”, znak niezawodny na-
dziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego. Szczególnie dziś, u progu nowe-
go tysiąclecia, Kościół, czyniąc rachunek sumienia, powinien w Maryi odnajdywać 
siebie, w Jej rysach odnajdywać swoje rysy. Są one szczególnie widoczne w Kościele 
pierwotnym: był rozmodlony i wychwalający Pana - jak Maryja (Łk 1,46-56; Dz 2,42), 
był ubogi jak Ona (Łk 2,24), był solidarny z ubogimi, małymi i pokornymi na wzór 
Matki (Łk 1,39-45; J 2,1-11).

Maryja doskonałym wzorem zawierzenia i nadziei – oto przewodnia myśl przesła-
nia, które usłyszymy podczas nabożeństw Dni Maryjnych. Słowo Boże będzie głosił 
ks. dr Wojciech Iwanicki, rektor kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. 
Staszica w Lublinie, duszpasterz służby zdrowia. 

Każdego dnia po Mszy świętej o godz. 19.00 zatrzymamy się w archikatedrze, by 
wraz z Maryją, obecną w świętym wizerunku, modlić się za naszą archidiecezję, pa-
rafie i rodziny. Będziemy prosić, aby Duch Święty obdarzał nas bogactwem swych 
darów.

Centralna uroczystość odbędzie w dniu 3 lipca o godz. 19.00 na placu Katedral-
nym. Mszy świętej będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ksiądz biskup Marian Ro-
jek z Zamościa. Po Eucharystii przejdziemy ulicami miasta z cudownym Obrazem 
Matki Bożej Płaczącej w procesji różańcowej, prosząc Maryję o wstawiennictwo, by-
śmy podjęli wezwania czasu, jakie Opatrzność stawia przed nami i stawali się czytel-
nym znakiem Bożej obecności w świecie.

Uroczystość zakończymy przed godz. 22.00 Apelem Jasnogórskim na placu Kate-
dralnym.

Zapraszam do lubelskiego Wieczernika.
W imieniu duszpasterzy archikatedralnych

Ks. Adam Lewandowski
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Niedziela, 30 czerwca XIII niedziela zwykła

Rozmodlona  
w Duchu Świętym 

Maryja, żyjąc w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, dzieli się 
dobrocią, którą obdarował ją w niewysłowiony sposób Pan.

Dziś Dziewica z Nazaretu, pilnie wsłuchując się w zanoszone 
do niej prośby i wołania, pyta o naszą dobroć. Zastanówmy się, 
czy sami jesteśmy ludźmi dobrymi. Czy jest w nas pragnienie 
dobra? Skąd tego dobra zaczerpnąć? Czy w ogóle warto dzisiaj 
być dobrym? W końcu, co to znaczy być człowiekiem dobrym? 

Z Księgi Łask sanktuarium NMP Płaczącej
Jestem dziewięć lat po ślubie i otrzymałam łaskę poczęcia 
dziecka; w tej chwili jest to już 7 miesiąc. Po wielu latach 
starań i modlitwy do Matki Bożej, jest to dla mnie i męża, 
a także naszej rodziny cudowny dar, jaki otrzymaliśmy 
od Boga, za pośrednictwem Matki Najświętszej. Ciąża jest 
liczona od 16 marca. 20 marca przyśnił mi się żyjący jesz-
cze Jan Paweł II, który błogosławi mnie, dotykając mojego 
policzka. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jestem w sta-
nie błogosławionym. Dziękuję Matce Bożej za wstawien-
nictwo u Boga w intencji poczęcia naszego dziecka i dar 
rodzicielstwa dla mnie i mojego męża. 

Mariola i Mariusz. Lublin, 11.10.2005 



ArchikAtedrA LubeLskA

 

6 70. rocznica cudu Lubelskiego



Łzy Matki – znak nadziei

 

7dni Maryjne 2019 r.

Poniedziałek, 1 lipca 

Nauczycielka  
i wzór wiary

Wiara Maryi nie polegała na tym, że zgodziła się na pewną 
ilość prawd, tak jak my, gdy odmawiamy nasze Wyznanie wiary, 
lecz na tym, iż zaufała Bogu, że całkowicie powierzyła się Jemu. 
Przyjęła Boga do swojego życia. Dała swoje „fiat” z zamknię-
tymi oczami. Uwierzyła, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.  
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. 

Słowa te są aktem wiary Maryi. Wypowiadając te słowa, Ma-
ryja przyjmuje Boga do swego życia, zawierza Bogu. To wła-
śnie oznacza wiara. Swoją odpowiedzą dla anioła, Maryja jakby 
powiedziała: „Oto Ja, jestem jak tabliczka do pisania: niech Bóg 
napisze na mnie wszystko, co chce”.

Z Księgi Łask sanktuarium NMP Płaczącej
Wiosną tego roku, mój 4-letni synek Rafał, skarżył się na 
bóle głowy i często płakał. Lekarz kazał zrobić badania. 
Okazało się, że na mózgu znajduje się guz, nowotwór, 
w bardzo niebezpiecznym i trudno dostępnym miejscu. 
Byłam załamana. Poszłam do katedry, uklękłam przed 
Obraz Matki Bożej i rozpłakałam się. Nie modliłam się, 
tylko powiedziałam: „Maryjo, Ty też miałaś Syna, wiesz 
co to znaczy być matką. Proszę Cię, bym mogła wychować 
swojego syna na dobrego człowieka”. Jakoś wiedziałam, 
że Ona mnie rozumie. Ulżyło mi. Tuż przed planowaną 
operacją lekarz powtórzył badanie. Nie widać było nawet 
śladu po guzie. 

Dorota. Lublin, 11.08.2003
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Wtorek, 2 lipca – św. Tomasza Apostoła, święto

Prowadząca do wolności

 „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi” 
– tak modlimy się codziennie. Pamiętajmy, że nasza duchowa 
Matka Maryja jest święta i niepokalana, i dlatego pragnie, aby-
śmy byli do Niej podobni, abyśmy Ją naśladowali. Łatwo jest 
wynieść Maryję na piedestał i oddać Jej cześć. O wiele jednak 
trudniej jest naśladować Ją w naszym życiu. 

Maryja wiele razy dowiodła, że jest u swego Syna orędow-
niczką dla tych wszystkich, którzy swoimi grzechami obrazili 
wszechmogącego Boga. Chociaż sama nie zaznała brudu i zła, 
żadnego, nawet najmniejszego grzechu, tym niemniej Maryja 
doskonale wie, że grzech jest największym nieszczęściem dla 
każdego z nas. Ona wie, że grzech jest źródłem naszych cierpień, 
nieszczęść i konfliktów. Ona wie, że każdy grzech zniekształca 
nas i oszpeca, wyobcowując nas od Boga, od jego pokoju i miło-
ści. Ona wie również co nas czeka, jeżeli nie nawrócimy się i nie 
będziemy prosić Boga o przebaczenie naszych grzechów. Stąd 
żaden grzech nie jest dla niej obojętny.

Ks. Frankowski wspomina: „(...) zmuszony byłem do spo-
wiadania (...). Do zakrystii przychodzili różni ludzie, najczę-
ściej inteligenci, którzy prosili o spowiedź, początkowo od-
mawiałem, motywując brakiem czasu. (...) wówczas głośno 
oświadczali: Nie byłem u spowiedzi, nie spowiadałem się 
kilka, wiele lat, podając czasem ich liczby: 8, 10, 12, 15, 20, 
30 i ponad, a nawet jeden wypadek ponad 50 lat. Po takich 
oświadczeniach już bez sprzeciwu siadałem w konfesjonale. 
Przy tych głośnych wynurzeniach najczęściej podawano 
motyw spowiedzi jako niewytłumaczalną przed samym 
sobą zmianę. Zawsze: «Nie przyjechałem tu z zamiarem 
spowiedzi (...)»; «Nie wiem, co się ze mną stało, muszę się 
wyspowiadać»”. To poruszenie sumień było niesamowite 
nawet dla księży: „Trudno to wytłumaczyć jakąś psychozą. 
Było to specjalne działanie łaski Bożej. A działała ona 
niespodziewanie i obficie”. 

Z książki M. Błasińskiej „Cud”
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Środa, 3 lipca – Uroczystość odpustowa  
ku czci NMP Płaczącej

Płacząca i czysta,  
dająca nadzieję

Dziś wspominamy te szczególne łzy, które popłynęły z oczu naszej Matki i zno-
wu przychodzimy do Niej. Może poza murami świątyni gramy różne życiowe 
role, tu jednak nie ma to większego sensu. Przed Bogiem nie da się uprawiać ak-
torstwa. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, 
co by się nie stało wiadome (Łk 12,2).

Miłość płaczącej katedralnej Pani jest czysta. Ona nie wybiera lepszych, piękniej-
szych; pomaga każdemu. Nie dzieli nas na pobożnych i na żyjących z dala od Ko-
ścioła. Płaszczem swego błogosławieństwa otula wszystkich. Nie odwraca oblicza 
od wadzących się z Bogiem, nie pogardza krzywdzicielami, tylko z miłością czeka 
na nawrócenie grzesznika. Nie pamięta złamanych przysiąg składanych tu, przed 
jej wizerunkiem, ale wierzy, że tym razem uda się nam dotrzymać danego słowa.

Zapytajmy się szczerze, czy staramy się być czyści jak łza; jak czysta jest Maryja 
i jak czysty jest Jej Syn Jezus Chrystus?

Kochana Mamo! Piszę, bardzo się śpiesząc, więc krótko. Mamo, może i do 
Was wiadomość dotarła, chcę, żebyś ją znała dokładnie, i tylko żałuję, że nie 
jesteś z nami!
Przeżywamy dawno niewidziany cud MB Częstochowskiej w katedrze lubel-
skiej!!! Patrzymy na niego co dzień własnymi oczami, a komisja badająca 
rozkłada ręce.
W niedzielę 3 bm. (...) znad oka zaczęła płynąć kropla krwi i do dziś dnia 
twarz Najświętszej pokrywa się coraz nowymi śladami krwawymi, a w le-
wym oku błyszczą łzy (co stwierdziła komisja). Każdego dnia w twarzy za-
chodzą zmiany, wczoraj krwawe ślady zaczęły zanikać, a Twarz jest jakby 
welonem zakryta. Mamo, czy rozumiesz, czy potrafisz pojąć ogrom łaski, 
który spłynął na Lublin i na nas, jego mieszkańców. Mamo, własnymi ocza-
mi patrzyłam już trzy razy i Ojciec także. Z każdym dniem tłumy pielgrzy-
mów dzień i noc przybywają, i to coraz większe. Pewnie już ze 150 tysięcy 
patrzyło w Cudowną Twarz i kornie stwierdzało, że to cud prawdziwy. Cze-
kamy niecierpliwie na oficjalne orzeczenie Biskupa.
Pomyśl, Mamo – Lublin stał się Częstochową, czy kiedyś w najśmielszych 
myślach ktoś sądził?

Z książki M. Błasińskiej „Cud”



Celem publikacji jest całościowe omówienie zagadnienia cudu lubelskiego 
jako wydarzenia historycznego i religijnego. Książka stanowi próbę zmierzenia 
się z ważną kwestią, którą podejmowano kilkakrotnie. Wiele faktów zostanie 
zweryfikowanych, ale historia ma to do siebie, że nigdy nie będzie opowiedziana 
do końca.

Zagadnienie cudu lubelskiego rozpatrywane jest w aspekcie historycznym 
i religijnym. Zgodnie z tym książka została podzielona na dwie części, a każ-
dą z nich poświęcono przedstawieniu innego aspektu. Temat został omówiony 
z perspektywy historycznej – jako wydarzenie wpisujące się w kontekst dzie-
jów regionu i całego kraju. Obejmuje takie zagadnienia, jak: blokada miasta 
przez wojsko i milicję, akcja propagandowa w mediach, akcja masówek, wiec 
„antycudowy”, aresztowania i represje wobec więźniów. Nieodłączny od lipco-
wych wypadków jest oczywiście aspekt religijny, ukazany za pomocą świadectw, 
w których świadkowie opisali swoje przeżycia duchowe. W tej części omówiono 
też kwestię koronacji obrazu jako naturalną konsekwencję kultu religijnego. Za-
kończenie książki stanowi rozdział, w którym ukazano znaczenie cudu lubel-
skiego w przestrzeni społecznej aż do współczesności. W trakcie prowadzonych 
badań okazało się jednak, że duży zbiór dokumentów – świadectw dotyczących 
tego tematu – stanowi cenny materiał. Wartość tych relacji jest bardzo duża, 
więc koniecznie należało je wykorzystać. Obejmują one zarówno zapis doświad-
czeń fizycznych i duchowych bezpośrednich uczestników wydarzeń, jak i świa-
dectwa osób, które w kolejnych latach doświadczyły łask za wstawiennictwem 
Matki Bożej Płaczącej.


