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KRÓLOWEJ RODZIN W ROPCZYCACH W 2001 ROKU

Jedną z praktyk pobożnych związanych z kultem Najświętszej Maryi Panny są
koronacje obrazów i figur – uroczyste akty nałożenia koron na wizerunki kultowe
Matki Bożej. Zwyczaj ten był znany już we wczesnym średniowieczu, tak w Kościele
wschodnim, jak i zachodnim. Czerpał on z inspiracji biblijnych i starożytnego
zwyczaju ozdabiania cesarzy wieńcami laurowymi. Po Soborze Trydenckim praktykę koronacji podporządkowano przepisom prawno-liturgicznym odnoszącym
się do kultu obrazów. Zwyczaj prywatnego koronowania wizerunków zastąpiono
koronacjami na prawie diecezjalnym, przeprowadzanymi za zgodą i przy udziale
miejscowego biskupa. Pierwszą koronacją obrazu na ziemiach polskich było nałożenie koron na obraz Matki Bożej Częstochowskiej w roku 1717. Do wybuchu
II wojny światowej koronacje wizerunków maryjnych dotyczyły głównie miejskich
ośrodków religijnych związanych ze wspólnotami zakonnymi. W okresie powojennym coraz częstsze stały się koronacje obrazów i figur w kościołach parafialnych.
Wzrost liczby koronacji wiązał się z maryjnym programem obchodów milenijnych
i maryjną katechezą narodu zapoczątkowaną przez kard. Stefana Wyszyńskiego1.
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W młodej diecezji rzeszowskiej ugruntowana przez wielowiekową tradycję
praktyka koronowania wizerunków Matki Bożej znalazła gorącego orędownika
w osobie biskupa Kazimierza Górnego. Hierarcha ten urodził się w dniu 24 grudnia 1937 r. w Lubniu koło Myślenic jako syn Stanisława i Barbary z domu Lipień.
Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Sobieskiego w Krakowie. Formację ku
kapłaństwu odbył w Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia prezbiteratu
przyjął 29 czerwca 1960 r. Duszpasterzował jako wikariusz w Jaworznie-Byczynie,
Ujsołach koło Żywca, Bielsku-Białej i krakowskiej parafii pw. św. Anny. Od roku
1969 pracował w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, pełnił funkcję dyrektora
Duszpasterstwa Rodzin. W latach 1977-1984 zajmował stanowisko proboszcza
w Oświęcimiu i dziekana. Z dniem 27 października 1984 r. został prekonizowany
biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej z tytularną stolicą Pertusa.
Sakrę biskupią otrzymał 6 stycznia 1985 r. w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła
II. W latach 1985-1991 pozostawał krajowym duszpasterzem harcerzy. W dniu
25 marca 1992 r. został zamianowany ordynariuszem nowo utworzonej diecezji
rzeszowskiej2.
Głęboka troska o rozwój kultu maryjnego była jednym z charakterystycznych
rysów posługi biskupiej Kazimierza Górnego. Już w swoim haśle biskupim umieścił
on słowa „Omnia Tibi” zaczerpnięte z hymnu św. Kazimierza. Przez 21 lat pracy
jako biskup rzeszowski ustawicznie zachęcał do praktykowania modlitwy różańcowej, dbał o upowszechnianie nabożeństw fatimskich, starał się o żywotność
sanktuariów maryjnych. Do ważniejszych wydarzeń rozkrzewiających nabożeństwo do Matki Bożej w diecezji rzeszowskiej zaliczyć należy peregrynację figury
Matki Bożej Fatimskiej w roku 1995 oraz nawiedzenie diecezji przez kopię ikony
jasnogórskiej w latach 2001-2002. Pamiętać też trzeba o corocznej Rzeszowskiej
Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, której pasterz diecezji był szczególnym opiekunem i propagatorem, a także o Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymce do Lwowa3.
Jako czcicielowi Matki Bożej bpowi Kazimierzowi Górnemu udało się doprowadzić do koronacji licznych wizerunków Bogarodzicy znajdujących się
w kościołach diecezji rzeszowskiej. Pierwszą taką uroczystością było nałożenie
1.
2.
3.
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koron na skronie Pani Fatimskiej w rzeszowskiej katedrze 11 czerwca 1993 r.
Trzy lata później, 15 września 1996 r., odbyła się koronacja na prawie papieskim
statuy Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Kolejno miały miejsce koronacje
wizerunków: 4 maja 1997 r. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, 27 sierpnia
2000 r. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, 16 września 2001 r. Matki Bożej
Królowej Rodzin w Ropczycach, 8 września 2002 r. Matki Bożej Łaskawej – Królowej Różańca Świętego w Czudcu, 9 września 2007 r. Matki Bożej Królowej Gór
w Skalniku, 1 października 2011 r. Matki Bożej Szkaplerznej w Rzeszowie, 19 maja
2012 r. Matki Bożej – Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich. Ostatnia
koronacja za rządów bpa Kazimierza Górnego odbyła się 8 czerwca 2013 r., gdy
koronami przyozdobiony został obraz Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki
Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim4.
Jednym z sanktuariów otaczanych troską przez bpa Kazimierza Górnego był
ośrodek kultu Matki Bożej w Ropczycach. Miasto to, położone na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej, sięga swoimi początkami XIII stulecia.
Przywilej lokacyjny wydał w roku 1362 król Kazimierz Wielki. Parafia ropczycka
powstała prawdopodobnie razem z miastem. Pierwszy kościół pw. Krzyża Świętego
w stylu gotyckim powstał na początku XIV wieku. W XIX stuleciu zmieniono
jego wezwanie na Przemienienia Pańskiego. Po pożarze w dniu 6 kwietnia 1873 r.
został w latach 1876-1878 odbudowany jako neogotycki. Konsekrował go 28 czerwca
1892 r. biskup tarnowski Ignacy Łobos. Prócz tej świątyni w parafii istniały trzy
kościoły drewniane: pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, pw. św. Katarzyny i pw. św. Barbary, kościół szpitalny pw. Ducha Świętego, kościół pw. Imienia
Maryi i kościół pw. św. Anny w Chechłach. Z parafii pw. Przemienienia Pańskiego
z biegiem czasu wydzielone zostały samodzielne jednostki duszpasterskie: pw.
św. Anny w Ropczycach-Chechłach w 1978 roku, pw. św. Barbary w Ropczycach
w 1999 roku, pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Ropczycach-Granicach w 1999
roku i pw. Świętej Rodziny w Ropczycach-Czekaju w 2001 roku.
Rangę sanktuarium posiada wspomniany murowany kościół filialny pw. Imienia
Maryi. Znajduje się on w północno-wschodniej części miasta, nad rzeką Wielopolką. Wybudowany został w latach 1721-1738 w miejsce starszego, drewnianego
jako wotum dziękczynne za zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem. Budynek
jest jednonawowy, posiada styl barokowy. Został konsekrowany w roku 1767.
Wyposażenie wnętrza jest późnobarokowe, datuje się je na połowę XVIII stulecia.
Nastawę ołtarza głównego ozdabia łaskami słynąca figura Matki Bożej Ropczyckiej5.
4.
5.

A. Motyka, Dwudziestolecie diecezji rzeszowskiej; „Zwiastowanie”, 21 (2012), nr 2, s. 105;
tegoż, Nadzwyczajne formy duszpasterstwa, „Niedziela Południowa”, 2018, nr 24, s. V.
Schematyzm Jubileuszowy Diecezji Rzeszowskiej. Stan z dnia 1.12.2016 r., Rzeszów 2017,
s. 635-636 i nn.
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Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem w Ropczycach pochodzi z 1. połowy XV wieku. Jest to późnogotycka rzeźba typu śląskopomorskiego, wykonana z drewna i polichromowana. Powstała prawdopodobnie w Krakowie lub na Śląsku. Przypuszcza
się, że ufundował ją jeden z kupców ropczyckich. Pierwotnie figurę umieszczono
w kapliczce wykonanej w pniu drzewa śliwowego. Tam znajdowała się przez około
200 lat. Później przeniesiono ją w uroczystej procesji do kościoła parafialnego.
Tam jednak nabożeństwo maryjne przygasło z uwagi na popularyzowany kult
Przemienionego Oblicza Pana Jezusa. W końcu rzeźbę na powrót umieszczono
w pniu śliwy. Ostatecznie jednak ulokowano ją w kościółku pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny wznoszącym się po drugiej stronie miasta.
Wzrastający kult Pani Ropczyckiej zmotywował mieszkańców do budowy
nowego, murowanego kościoła pw. Imienia Maryi. Tam przez około 250 lat figura
zajmowała miejsce w nastawie ołtarza głównego. W 1944 roku w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie prof. Dudkiewicz przeprowadził gruntowną konserwację
rzeźby, usuwając XIX-wieczne przemalowania i przywracając pierwotny wygląd
z polichromią z XVII stulecia. W roku 1952 Komitet Kościółkowy dokonał gazowania i impregnacji drewna, co spowodowało uszkodzenie zabytkowej polichromii.
Kolejną konserwację figury przeprowadzono w pracowni Stanisława i Kaspra
Pochwalskich w Krakowie, bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
i Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. W roku 1965 figurę umieszczono na złotym
półksiężycu znajdującym się na złotej kuli. Wówczas też dodano czerwone tło
i złotą, promienistą glorię.
W roku 1973 proboszcz ks. Józef Cieśla podjął decyzję o wykonaniu kopii
figury Madonny. Dokonał tego rzeźbiarz Mieczysław Bogaczyk w Nowym Sączu.
Wówczas w ołtarzu kościoła pw. Imienia Maryi umieszczono kopię, a oryginalna
figura została zabezpieczona w archiwum parafialnym na ropczyckiej plebanii.
Dopiero w dniu 1 października 1995 r., podczas misji świętych oryginalny posąg
powrócił do kościółka. Kopia natomiast rozpoczęła peregrynację po rodzinach
parafii w Ropczycach6.
Figura Pani Ropczyckiej to pełna rzeźba o wysokości 74 cm. Przedstawia Madonnę trzymającą Dzieciątko Jezus. Postać Maryi jest nieznacznie wygięta. Twarz
jest majestatyczna, delikatnie uśmiechnięta, wyraża dobroć i spokój, a oczy są
lekko przymknięte. W prawej ręce Bogarodzica trzyma jabłko, a lewą podtrzymuje
siedzące Dzieciątko. Jest ubrana w złotą suknię i niebieski płaszcz z czerwonym
podbiciem, na głowie ma kremowy welon. Jezus jest uśmiechnięty, wyciąga ręce
po jabłko. Okrywa go ciemnozłocista suknia7.
6.
7.
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Kult Matki Bożej Ropczyckiej zaistniał prawdopodobnie w XVI stuleciu. Wpłynęły na niego wedle lokalnego podania objawienie się Madonny i cuda doznane
za Jej przyczyną. Największe nasilenie nabożeństwa nastąpiło w XVIII wieku.
Cześć oddawaną Maryi potwierdziły m.in. sprawozdania wizytacyjne z lat 1721
i 1776. Reformy józefińskie spowodowały kryzys kultu. Negatywnie wpłynęły
na jego rozwój także warunki lokalne, w tym nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele farnym i brak stałych duszpasterzy w kościele pw.
Imienia Maryi. Do odrodzenia kultu przyczynili się w dużej mierze duszpasterz
okresu powojennego: ks. Michał Siewierski – wikariusz i katecheta, rektor świątyni sanktuaryjnej w latach 1960-1973, ks. Jan Zwierz – duszpasterz młodzieży,
katecheta i społecznik ropczycki, ks. Józef Cieśla – proboszcz ropczycki w latach
1963-1991 i ks. Jan Delekta – proboszcz od roku 19938.
Trwający kult Matki Bożej w Ropczycach był motywem wszczęcia starań
duszpasterzy i wiernych o nałożenie koron na skronie Maryi i Dzieciątka. Już
w 1989 roku 191 osób wniosło do proboszcza ks. Józefa Cieśli prośbę o podjęcie
stosownych działań. Na przeszkodzie stanęły okoliczności zewnętrzne. Sprawa
odżyła podczas wizytacji kanonicznej parafii w Ropczycach w grudniu 1994 roku.
Kilka miesięcy później, 29 maja 1995 r. bp Kazimierz Górny powołał dekretem
Komisję Diecezjalną dla zbadania kultu Matki Bożej Ropczyckiej. Podczas posiedzenia w dniu 14 maja 1996 r. członkowie Komisji zapoznali się ze stanem
nabożeństwa maryjnego, zalecając dalszą troskę o rozwój kultu oraz przygotowania zewnętrzne9.
Równocześnie miejscowe sanktuarium maryjne stało się przedmiotem badań
historycznych oraz różnych publikacji. Dzieje kościoła pw. Imienia Maryi w Ropczycach były tematem pracy magisterskiej ks. Jana Delekty z historii Kościoła,
opracowanej pod kierunkiem ks. dr. Stanisława Nabywańca i obronionej na
Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1998 roku10. Osobną
publikację, zatytułowaną Sanktuarium Imienia Maryi w Ropczycach, przygotował
w roku 2000 ks. Zygmunt Bochenek11. Rok później mieszkający w Sopocie rodak
ropczycki ks. Stanisław Jarząb wydał książkę Płatek złota do korony Matki Boskiej
Ropczyckiej, w której zamieścił wspomnienia, rozważania, wiersze i modlitwy
poświęcone w całości Pani Ropczyckiej12. Przybliżeniu ropczyckiego sanktuarium
szerszemu gronu czcicieli Matki Bożej służył obszerny artykuł zamieszczony
8. Tegoż, Sanktuarium maryjne w Ropczycach, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 3, s. 93, 95-96.
9. Tamże, s. 96-97.
10. ADRz, Akta Sanktuariów Diecezji Rzeszowskiej, zespół 11, Akta sanktuarium maryjnego
w Ropczycach, sygn. 2/i, J. Delekta, Dzieje kościoła pod wezwaniem Imienia Maryi w Ropczycach, Lublin 1998.
11. Z. Bochenek, Sanktuarium Imienia Maryi w Ropczycach, Ropczyce 2000.
12. S. Jarząb, Płatek złota do Korony Matki Boskiej Ropczyckiej, Ropczyce-Sopot 2001.
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w 2001 roku w czasopiśmie „Miejsca Święte”13. Osobny tekst zamieścił w diecezjalnym dodatku do tygodnika „Źródło” proboszcz ks. Jan Delekta14.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w dniu 14 grudnia 1998 r. proboszcz
ropczycki ks. Jan Delekta przedstawił władzom kurialnym prośbę o zgodę, aby
podczas przyszłorocznej pielgrzymki do Ojczyzny papież Jan Paweł II pobłogosławił nowe, złote korony Matki Bożej i Dzieciątka dla figury znajdującej się
w kościele pw. Imienia Maryi w Ropczycach. Zaznaczył przy okazji, że trwały
prace konserwatorskie wnętrza tej świątyni, a zakończenie prac renowacyjnych
malatury i ołtarzy przewidywano na jesień przyszłego roku. Zaproponował zarazem ustalenie terminu koronacji na jesień 2000 roku15. W nawiązaniu do tego
20 kwietnia 1999 r. bp Kazimierz Górny zwrócił się do Komitetu Organizacyjnego
Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie z prośbą o umożliwienie
podczas pobytu papieża w Krakowie poświęcenia przez niego korony dla figury
Matki Bożej w sanktuarium w Ropczycach16.
Dla upowszechnienia kultu Matki Bożej Ropczyckiej ufundowana została
kopia łaskami słynącej figury maryjnej. Działanie to wiązało się z inicjatywą
miejscowego oddziału Akcji Katolickiej, który postanowił wznieść krzyż jako
dziękczynne wotum za 2000 lat chrześcijaństwa. Krzyż został zainstalowany
w dniu 9 listopada 1999 r. na wzgórzu przy ul. 3 Maja. Poświęcenia obiektu
dokonał proboszcz ks. Jan Delekta 28 listopada tegoż roku. Mieszkańcy domów
przy wspomnianej ulicy wsparli też kolejny zamysł Akcji Katolickiej, aby przy
krzyżu ustawić rzeźbę Maryi. Wysoką na 2 m i ważącą ok. 1000 kg figurę wykonał
rodak ropczycki, artysta rzeźbiarz Kazimierz Malski, zarazem donator gruntu,
na którym wzniesiono krzyż. Figurę poświęcił 28 maja 2000 r., w obecności licznie zgromadzonych wiernych, ks. Jan Delekta w asyście ks. Eugeniusza Miłosia
i ks. Macieja Figury17.
Również i sam ośrodek kultu Matki Bożej Ropczyckiej zyskiwał coraz bardziej na znaczeniu. Z dniem 12 maja 2001 r. bp Kazimierz Górny wpisał go na
listę sanktuariów diecezji rzeszowskiej, w których spowiadający kapłani uzyskali
jurysdykcję do zwalniania z ekskomuniki latae santentiae, zaciąganą przez do-

13. T. Pulcyn, W ogródku Matki Bożej, „Miejsca Święte”, 2001, nr 9, s. 50-53.
14. J. Delekta, Królowa Rodzin. Dzieje figury Matki Bożej Ropczyckiej, „Źródło Diecezji Rzeszowskiej”, 2001, nr 36, s. I.
15. ADRz, sygn. 2/i, Pismo ks. Jana Delekty do Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie z 14 grudnia
1998 r. L.dz. 342/98.
16. ADRz, sygn. 2/i, Pismo bpa Kazimierza Górnego do Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki
Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie z 20 kwietnia 2000 r.
17. J. Sądel, Wydarzenia z diecezji. Kwiecień-maj 2000, „Zwiastowanie”, 9 (2000), nr 2, s. 75.
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puszczających się przerywania ciąży. Uczynił to na mocy specjalnego dekretu,
mając na uwadze pożytek duchowy wiernych18.
W odpowiedzi na prośby wiernych i duszpasterzy, w święto Imienia Maryi 12 września 2000 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny na mocy dekretu
1508/2000 powołał Komisję do określenia warunków przygotowania koronacji
łaskami słynącej Figury Matki Bożej w Ropczycach. Do gremium tego zaprosił
jako przewodniczącego ks. infuł. Józefa Sondeja, a jako członków: ks. Jana Szczupaka i ks. Franciszka Dziedzica z Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie oraz dziekana
ropczyckiego ks. Jana Bylinowskiego, ks. Mariana Czenczka z Mrowli i ks. Jana
Delektę, proboszcza parafii i kustosza sanktuarium w Ropczycach. Zadaniem
Komisji było ustalenie warunków i opracowanie kalendarza przygotowań do
koronacji łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej w Ropczycach19.
Komisja zebrała się w pełnym składzie w dniu 25 października 2000 r. na
plebanii w Ropczycach. Jej posiedzenie składało się z trzech części. Na początku
podjęta została modlitwa w sanktuarium ropczyckim. Obecni zapoznali się też
ze świątynią i jej otoczeniem, stwierdzając przy tym, że kościół jest odpowiednio
przygotowany i posiada właściwy wystrój. Komisja zaleciła wykonanie podświetlenia figury, przygotowanie w miarę możliwości projektu ołtarza i ambonki,
zaaranżowanie miejsca za ołtarzem, gdzie znajdował się „pień śliwy”, na którym
wedle tradycji miała objawić się Matka Boża, jak również przygotowanie parkingów i toalety.
W drugiej części spotkania odczytany został protokół zebrania Komisji Przygotowawczej z 14 maja 1996 r. Przedłożono do wglądu maszynopis pracy magisterskiej proboszcza ropczyckiego o dziejach miejscowego kościoła pw. Imienia
Maryi i książkę ks. Zygmunta Bochenka o sanktuarium ropczyckim. Odczytano
też zalecenia Komisji Przygotowawczej i zbadano ich realizację, w tym wydanie
broszur na temat historii i kultu, określenie charyzmatu sanktuarium (duszpasterstwo dzieci i młodzieży) i powołanie straży honorowej. W dyskusji nad tytułem
zaproponowano tytuł „Wspomożycielka rodzin i wychowawczyni młodego pokolenia”. W kwestii opracowania odpowiednich pieśni przyjęto inicjatywę utworzenia
w tym celu grupy księży. Zbadano 6 tomów księgi próśb i podziękowań z 56 ważniejszymi, szczegółowo opisanymi łaskami potwierdzonymi podpisami. Wskazano
natomiast potrzebę założenia księgi pielgrzymów i księgi wotów. Stwierdzono, że
realizowane są cotygodniowa nowenna i niedzielne godzinki. Zaproponowano we
wszystkich parafiach dekanatu w wybrane niedziele obsłużyć całą liturgię pod
18. Dekret dotyczący poszerzenia listy sanktuariów w których można rozgrzeszyć z ekskomuniki
latae sententiae z kan. 1298 KPK, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 2, s. 29.
19. ADRz, sygn. 2/i, Dekret o powołaniu Komisji do określenia warunków przygotowania koronacji
łaskami słynącej Figury Matki Bożej w Ropczycach z 12 września 2000 r. L.dz. 1508/2000.
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kątem upowszechniania informacji o ropczyckim sanktuarium oraz wyznaczyć
opiekuna kościoła z uwagi na dużą odległość od świątyni parafialnej i plebanii.
Na koniec posiedzenia podjęta została kwestia samej koronacji. Jako termin
uroczystości wyznaczono dzień 16 września 2001 r., trzecią niedzielę miesiąca.
Od środy 12 września zaplanowano bezpośrednie przygotowanie. Proboszcz
zaprezentował członkom Komisji korony wykonane ze złota ofiarowanego przez
parafian. Dodatkowe propozycje duszpasterskie obejmowały: projekt wprowadzenia czuwań w wigilie uroczystości, modlitewne czuwanie młodzieży w trzeci
piątek miesiąca oraz zainicjowanie nabożeństwa różańcowego w pierwsze soboty
miesiąca prowadzonego przez poszczególne grupy religijne działające przy parafii20. Komisja uznała, że do ustalonego terminu koronacji możliwe jest wykonanie
wszelkich prac przygotowawczych i zrealizowanie wskazanych zaleceń. Jednocześnie zaplanowano jeszcze odbycie następnych spotkań w Ropczycach, aby na
miejscu zapoznawać się z postępem prac przygotowawczych21.
Po raz drugi Komisja zebrała się w dniu 6 marca 2001 r. Posiedzenie otworzyła
modlitwa do Ducha Świętego, po czym odczytany został protokół z poprzedniego
spotkania. Podczas narady podjęto sprawę zaproszenia księży biskupów, członków
Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, dziekanów, pracowników Kurii Diecezjalnej,
profesorów seminaryjnych i innych kapłanów, zwłaszcza z dekanatów ropczyckiego
i sędziszowskiego, a także parlamentarzystów i władz samorządowych szczebla
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Dyskutowano nad obsługą medialną wydarzenia, postanawiając włączyć w to regionalną telewizję, radio i prasę.
Sprawy organizacyjne dotyczyły też zaangażowania służb porządkowych (Policji
i Straży Pożarnej) oraz służby zdrowia. Kolejne poruszone kwestie wiązały się
z wyborem placu koronacyjnego, projektem ołtarza, występem orkiestry i chóru,
prowadzeniem składki i rozdzielaniem Komunii św., połączeniem koronacji z dożynkami diecezjalnymi. Nie pominięto również zagadnień duszpasterskich, w tym
przygotowania dalszego, okresowych nabożeństw i różnych praktyk religijnych22.
Kolejnym krokiem na drodze do koronacji było powołanie w dniu 23 stycznia
2001 r. przez pasterza diecezji rzeszowskiej specjalnego Diecezjalnego Komitetu
Koronacyjnego. Działanie to miało na celu dobre przygotowanie koronacji na
prawie diecezjalnym figury Matki Bożej Ropczyckiej. Do prac tego Komitetu
zaangażowani zostali: bp Edward Białogłowski – przewodniczący Komitetu, ks. infuł. Józef Sondej – przewodniczący Diecezjalnej Komisji ds. Koronacji, ks. Janusz
20. ADRz, sygn. 2/i, Protokół z posiedzenia Komisji d/s. Koronacji Łaskami Słynącej Figury
Matki Bożej w Ropczycach z 25 października 2000 r.
21. ADRz, sygn. 2/i, Pismo ks. Józefa Sondeja do Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie z 21 listopada
2000 r.
22. ADRz, sygn. 2/i, Protokół z posiedzenia Komisji d/s. Koronacji Łaskami Słynącej Figury
Matki Bożej w Ropczycach z 6 marca 2001 r.
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Sądel – wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, ks. Jan Szczupak – dyrektor
Wydziału Duszpasterskiego Kurii, ks. Stanisław Potera – asystent diecezjalny
Akcji Katolickiej, ks. Jan Delekta – proboszcz parafii w Ropczycach, ks. Jan Bylinowski – dziekan dekanatu ropczyckiego, ks. Tadeusz Pindara – duszpasterz
diecezjalny Liturgicznej Służby Ołtarza, ks. Paweł Tomoń – asystent diecezjalny
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ks. Mariusz Cymbała – moderator Ruchu Światło-Życie, ks. Jan Krynicki – kapelan diecezjalny Straży Pożarnych i ks.
Janusz Miąso – sekretarz biskupa rzeszowskiego23.
Komitet Koronacyjny zebrał się w dniu 18 maja 2001 r. Obrady tego gremium
objęły szereg spraw organizacyjnych: zabezpieczenia ruchu, w tym przygotowania
parkingów dla kapłanów i pielgrzymów, dekoracji miasta, bram informacyjnych,
zaangażowania służby medycznej i służby harcerskiej, jak również budowy ołtarza na placu uroczystości, zakrystii w namiotach, zabezpieczenia sali posiłku,
przygotowania pamiątek dla gości oraz wydawnictw i dewocjonaliów. Dalsze
kwestie wiązały się z wydaniem listu biskupa rzeszowskiego do diecezjan oraz
przeprowadzeniem rekolekcji koronacyjnych i czuwaniem modlitewnym przed
uroczystością. Sporo czasu poświęcono na omówienie programu koronacji i liturgii
Mszy św. koronacyjnej, z którą odpowiedzialny był ks. Piotr Stefański. Przygotowanie asysty liturgicznej zlecono ks. Tadeuszowi Pindarze, koordynowanie
składki ks. Janowi Treli, a szafowania Komunii św. ks. Stanisławowi Poterze i ks.
Tadeuszowi Pindarze. Zadecydowano, że w procesji z darami ofiarnymi poniesione zostaną także: obraz ukoronowanej figury, dar na miejscową Caritas, dar
na Dom Samotnej Matki i dar dla sanktuarium ropczyckiego24.
Dodać należy, że na gruncie lokalnym powołany został Roboczy Komitet ds.
Koronacji. Utworzyli go: ks. Jan Delekta, ks. Mirosław Juchno, ks. Janusz Miąso
i ks. Artur Ważny oraz Bolesław Bujak, Marek Bujak, Józef Gudyka, Józef Jałowiec,
Jan Jawor, Ludwika Miąso, Maria Miąso, Józef Misiura, Władysław Motyka, Emil
Pasowicz, Kazimierz Pociecha, Stanisław Sałek, Władysław Sąsiadek, Mieczysława
Sokołowska, Anna Wienc i s. Marcelina Zoń. Powstał również Honorowy Komitet Koronacyjny, w skład którego weszli: ks. Kazimierz Bochenek, ks. Zygmunt
Bochenek, ks. Franciszek Jarząb, ks. Zenon Rogoziewicz i ks. Zbigniew Urbanek.
Posiedzenie Roboczego Komitetu ds. Koronacji odbyło się w dniu 22 stycznia
2001 r. Na początku proboszcz – kustosz sanktuarium zapoznał obecnych z aktualnym stanem przygotowań do koronacji i harmonogramem robót zaplanowanych
w kościółku i jego otoczeniu. Poinformował też o możliwości połączenia koro23. ADRz, sygn. 2/i, Dekret powołania Komitetu Koronacyjnego Matki Bożej Ropczyckiej
z 23 stycznia 2001 r. L.dz. 95/2001.
24. ADRz, sygn. 2/i, Posiedzenie Komitetu ds. Koronacji Figury Ropczyckiej Królowej Rodzin
z 18 maja 2001 r.
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nacji z dożynkami diecezjalnymi i włączeniem w uroczystość chórów z Ropczyc
i Trzciany oraz chórów parafialnych z dekanatu. Do obecnych na spotkaniu
przedstawicieli samorządowych władz miejskich i powiatowych skierował prośbę
o udostępnienie stadionu na plac koronacyjny, wykorzystanie sceny z zadaszeniem
na konstrukcję ołtarza polowego i użyczenie nagłośnienia przez Ośrodek Kultury.
Uczestnicy zebrania przedstawili wiele propozycji dotyczących przygotowań do
uroczystości koronacyjnej, m.in.: wykonanie nowych pocztówek i folderów informacyjnych, opracowanie informacji o sanktuarium do gablot przy kościółku
i świątyni parafialnej, wybicie okolicznościowych medali koronacyjnych, wydanie
albumu o sanktuarium i publikacji upamiętniającej koronację, przygotowanie
zaproszeń dla gości, w tym wszystkich żyjących wikariuszy pracujących dawniej
w Ropczycach oraz włączenie w prace przygotowawcze przedstawicieli lokalnego
biznesu, handlu i usług. Na koniec proboszcz złożył sprawozdanie z realizacji zaleceń Diecezjalnej Komisji ds. Koronacji oraz zapoznał zgromadzonych z ustalonym
tytułem Matki Bożej Ropczyckiej: Wspomożycielka i Wychowawczyni Rodzin25.
Wszyscy diecezjanie zostali powiadomieni o zbliżającej się koronacji poprzez
specjalny list pasterski ogłoszony 9 czerwca 2001 r. Biskup rzeszowski informował tym dokumentem: „pragnę podzielić się z wami wszystkimi, Drodzy Bracia
i Siostry, radosnym wydarzeniem, które za trzy miesiące będziemy przeżywać
w całej diecezji. Jest to oczekiwana od wielu pokoleń mieszkańców Ropczyc
i okolic koronacja łaskami słynącej Figury Matki Bożej. Przygotowania trwają już
od dawna, zarówno w dziedzinie duchowej jak i materialnej. Korony poświęcił
Ojciec Święty Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny”26.
W dalszej części listu wspomniana została historia i wymowa wizerunku Pani
Ropczyckiej. Przywołane zostały też sylwetki kapłanów, którzy przez dziesięciolecia zabiegali o koronację: „Do wielkich czcicieli Matki Bożej Ropczyckiej należał
ks. Prałat Józef Cieśla, długoletni duszpasterz oraz ks. dr Jan Zwierz znakomity
nauczyciel i społecznik. Obaj niezwykle zasłużeni dla Ropczyc i okolic. Wspomnę,
że kiedy odwiedziłem ciężko chorego księdza Jana, zapytał mnie – czy będzie
koronacja figury? Odpowiedziałem mu, że wszystko na to wskazuje, a przygotowania są czynione. Usłyszałem odpowiedź: teraz mogę spokojnie umierać, bo
spełni się moje pragnienie”27.
Zapowiedź uroczystości w Ropczycach została połączona z przyświecającą
wydarzeniu intencją: „Przez ten akt koronacji pragniemy oddać cześć i uwielbić
Boga Wszechmogącego za wywyższenie Matki Bożej i wybranie Jej na Matkę
25. M. Sokołowska, Przygotowania trwają. Sprawozdanie Komitetu ds. Koronacji, 2001, nr 2, s. 4.
26. List pasterski Biskupa Rzeszowskiego z okazji przygotowań do koronacji Figury Matki Bożej
Królowej Rodzin w Ropczycach, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 2, s. 18.
27. Tamże.
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Syna Bożego. Pragniemy uczcić Matkę Bożą jako najwspanialszy nasz wzór wiary
w Boga i całkowitego oddania Chrystusowi Panu. Aktem koronacji chcemy spełnić
oczekiwania mieszkańców Ropczyc i okolic, osób świeckich i duchownych, którzy
pragną w ten sposób podziękować Matce Bożej za opiekę. W Kościele katolickim
istnieje starodawny zwyczaj, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, zdobienia
koronami obrazów i figur Matki Bożej, słynących ze czci wiernych i otaczanych
szczególnym kultem w sanktuariach. Czyni się tak na znak największego szacunku i wdzięczności. (…)
Matka Najświętsza jest dla nas chrześcijan i Polaków od wieków Królową, ale
jest przede wszystkim naszą Matką. W roku obecnym, kiedy wspominamy oddanie
Maryi przez Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, tym bardziej wzmacnia
się nasza świadomość Macierzyńskiej Opieki nad każdym z nas. Kiedy czynimy
przygotowania do przyjęcia Matki Bożej w Kopii Jasnogórskiego Obrazu, koronacja w Ropczycach będzie radosnym akcentem zbliżającej się peregrynacji”28.
Biskup wyjaśnił również przyczynę, dla której zaplanowano połączyć koronację
z diecezjalnym dziękczynieniem za plony: „Koronacja Matki Bożej Ropczyckiej
będzie miała miejsce na stadionie w Ropczycach i połączona będzie z diecezjalnymi
dożynkami. Dziękczynne dożynki diecezjalne niech zgromadzą w Ropczycach
rolników utrudzonych ciężką pracą na naszej ziemi ojczystej. Matka Boża zaprasza
także ogrodników, sadowników, pracowników przemysłu żywnościowego i ludzi
związanych z obsługą rolnictwa. Wszyscy w naszym regionie mamy powiązanie
ze wsią i rolnictwem, więc czujmy się zaproszeni do Ropczyc na uroczystość
Królowej Rodzin”29.
Ważnym wątkiem w liście pasterskim było nawiązanie do Pierwszego Synodu
Diecezji Rzeszowskiej, stanowiącego jedno z najważniejszych wydarzeń w jej
dziejach. Z tego powodu hierarcha zaznaczył: „Opiece Matki Bożej polecamy
trwający Synod w naszej diecezji, który początkuje swoją pracę, ale nade wszystko
polecamy wszystkie rodziny, zwłaszcza, w których bezrobocie, czy inne problemy
utrudniają właściwy rozwój i wychowanie dzieci. Oby zbliżająca się uroczystość
koronacji przyczyniła się do ożywienia w naszych rodzinach wzajemnego szacunku
rodziców dla dzieci i dzieci dla rodziców, umocnienia ducha modlitwy rodzinnej
i przeżywania w rodzinach szacunku dla niedzieli. Ze smutkiem bowiem musimy
stwierdzić, że szacunek dla niedzieli w wielu rodzinach słabnie, czego przejawem
są czynione przez rodziny zakupy i wywieranie presji na prowadzenie handlu
w niedziele, a także wykonywanie prac domowych, które nie powinny być w tym
dniu wykonywane”30.
28. Tamże, s. 19.
29. Tamże.
30. Tamże, s. 19-20.
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Drugi list pasterski poświęcony koronacji w Ropczycach wydany został przez
biskupa rzeszowskiego w dniu 14 sierpnia 2001 r. Dokument ten poświęcony
został dwom wydarzeniom: samej uroczystości koronacyjnej oraz zbliżającej się
peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji rzeszowskiej.
Oprócz tego podjęto tematy nowego roku szkolnego i wyborów parlamentarnych.
Pasterz diecezji zachęcił wszystkich wiernych do uczestnictwa w koronacji:
„Wiemy już, że radosnym akcentem bezpośredniego przygotowania do peregrynacji
będzie uroczystość w Ropczycach. W niedzielę 16 września zostanie ozdobiona
koronami łaskami słynąca Figura Matki Bożej Królowej Rodzin. Zapraszam
więc na tę uroczystość delegacje wszystkich parafii naszej Diecezji i sąsiednie,
a zwłaszcza z parafii położonych bliżej Ropczyc, niech przybędą w pieszych pielgrzymkach, aby uczcić w ten sposób Matkę Najświętszą. Żywię także nadzieję na
liczny udział mieszkańców Rzeszowa, bo odległość do Ropczyc jest niewielka”31.
W dokumencie zaakcentowano, że uroczystości będą spełnieniem wieloletnich
pragnień czcicieli Najświętszej Maryi Panny i uwieńczeniem wielu działań, także
inwestycyjnych i organizacyjnych: „Koronacja łaskami słynącej Figury Matki
Bożej w Ropczycach była oczekiwana od dawien dawna zarówno przez mieszkańców Ropczyc, jak i okolicy. Przygotowania w ostatnich latach objęły także
materialny wymiar – powstały nowe parafie i kościoły, gruntownie odnowiono
świątynię Matki Bożej Królowej Rodzin. Korony poświęcił Ojciec Święty Jan
Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r.”32.
Koronacja miała być czasem przyjęcia Maryi za Patronkę rodzin. Biskup nawiązał tym samym do nauczania papieskiego i soborowego, a zarazem wskazał
problemy moralne i społeczne istniejące w społeczeństwie polskim: „Podczas
uroczystości koronacyjnej pragniemy zawierzyć Matce Najświętszej rodziny
naszej Diecezji, aby stawały się szkołami prawdziwego człowieczeństwa i świętości. Dobrze znamy tę prawdę – jakie są rodziny, taki jest naród. Największym
bogactwem Polski są dzieci, a znakiem szczególnym błogosławieństwa Bożego
są rodziny wielodzietne. One ratują naród. «Wierząca rodzina jest rolą Bożą
i polem ewangelizacji, bo jednocześnie przyjmuje i głosi Słowo Boże» – napisał
papież Paweł VI. Rodzina Kościołem domowym, w którym rodzice są pierwszymi
zwiastunami Ewangelii wobec swoich dzieci – przypomniał Sobór Watykański II.
W rodzinie spełnia się najpiękniej powszechne kapłaństwo wiernych świeckich
poprzez życie sakramentalne, modlitwę i ofiarę. Rodzina stanowi drogę uświęcania całej wspólnoty. Pan Jezus bowiem poprzez sakrament małżeństwa pozostaje
wśród nich, by im pomagać i uświęcać.
31. List pasterski Biskupa Rzeszowskiego przed koronacją i nawiedzeniem, „Zwiastowanie”,
10 (2001), nr 2, s. 23.
32. Tamże.
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Wszyscy widzimy, że rodziny w Polsce są zagrożone – liberalizmem, pornografią, a nade wszystko wielkim zubożeniem. Nadal brak właściwej troski ze strony
państwa o rodziny. Wiele uczyniono starań w obronie życia nienarodzonych, ale
jeszcze ogromnie wiele przed nami, aby rodzina otoczona była ustawami sprzyjającymi rozwojowi, a także szacunkiem państwa pod wieloma względami. Trzeba
nam przeciwstawiać się lansowanemu przez TV i media modelowi małżeństw
niechrześcijańskich, przeciwstawić się rozwodom, pornografii i pijaństwu. (…)
Będziemy prosić Matkę Bożą Królową Rodzin o opiekę i ratunek, aby rozwijało
się życie Boże w rodzinach naszej Diecezji i całej Polski. Wyrażamy radość, że
wśród nas żyje bardzo wiele szlachetnych rodzin, uczciwych, kochających Boga
i Polskę, z których wychodzą wzorowi obywatele”33.
Podobnie jak we wcześniejszym liście pasterskim, także i w tym bp Kazimierz
Górny podniósł znaczenie powiązania koronacji z dożynkami diecezjalnymi.
Pisał bowiem: „Przybędą utrudzeni rolnicy z wieńcami dożynkowymi, by tak,
jak przy koronacji Matki Bożej Saletyńskiej oddać hołd naszej Pani i Królowej
i w wielkiej wspólnocie rodziny diecezjalnej składać dziękczynienie za chleb.
Ufam, że nie zabraknie rolników, sadowników, ogrodników, działkowiczów, ludzi
związanych z przemysłem rolnym i przetwórstwem. Wszyscy, całymi rodzinami
przybądźcie, Drodzy Diecezjanie, by dziękować za ocalałe zbiory oraz prosić
o dalszą pomoc i błogosławieństwo Boże. W trudnej i znojnej pracy rolnika potrzebna jest nade wszystko Boża pomoc. (…) Będziemy prosić Matkę Najświętszą
w intencji polskich rolników, aby się nie zniechęcali i aby znalazły się zdrowe
programy rozwoju rolnictwa”34.
Kilkanaście dni później, w dniu 26 sierpnia 2001 r., biskup rzeszowski ogłosił
dekret 1265/2001, którym postanowił ukoronować figurę Matki Bożej Ropczyckiej.
Decyzję tę umotywował: „Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej jedynego
oraz ku czci Najświętszej Maryi Panny, mając na względzie dobro duchowe Ludu
Bożego i odpowiadając na liczne petycje wiernych, a nade wszystko czcicieli
Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach, po zapoznaniu się z opinią Komisji
Diecezjalnej ds. Koronacji”35.
O mającej się odbyć koronacji powiadomiony został papież Jan Paweł II.
Oznajmił o tym biskupowi rzeszowskiemu substytut Sekretariatu Stanu Stolicy
Apostolskiej abp Leonardo Sandri. W przesłanym 13 września 2001 r. telegramie pisał: „Jego Świątobliwość Jan Paweł II, poinformowany o mającej się odbyć
w dniu 16 września uroczystości koronacji łaskami słynącej Figury Matki Bożej
33. Tamże, s. 23-24.
34. Tamże, s. 24.
35. ADRz, sygn. 2/i, Dekret o koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach
z 26 sierpnia 2001 r. L.dz. 1265/2001.
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Królowej Rodzin w Ropczycach, jednoczy się duchowo z Waszą Ekscelencją,
duszpasterzami i wiernymi, którzy pragną w ten sposób dać wyraz swojej czci
i miłości dla Najświętszej Maryi Panny.
Od wielu wieków ta Figura jest szczególnym znakiem obecności Maryi, a przez
to źródłem łask dla wszystkich, którzy do Niej przychodzą. Dokonując w Krakowie poświęcenia koron, którymi zostanie przyozdobiona, Ojciec Święty czynił to
w duchu dziękczynienia zwłaszcza za łaskawą opiekę Matki Bożej nad rodzinami
Diecezji Rzeszowskiej i całej Polski. Dziś ponownie zawierza Jej matczynej dobroci
całą wspólnotę Kościoła w Rzeszowie i modli się, aby wypraszała wszystkim łaskę
głębokiej wiary, wytrwałej nadziei i żarliwej miłości”36.
Bezpośrednim przygotowaniem wspólnoty parafialnej w Ropczycach do koronacji były ćwiczenia duchowe w dniach 8-11 września 2001 r. Nauki rekolekcyjne
głosił ks. dr Franciszek Rząsa z Jarosławia. Dzień później w kościele sanktuaryjnym
odbyła się uroczystość odpustowa. Przez kolejne dni trwało triduum modlitewne.
Słowo Boże przepowiadali dawni duszpasterze ropczyccy: ks. Jan Szczypka, ks.
Emil Matysik i ks. Stanisław Skorodecki. Organizowany wówczas Apel Maryjny
był transmitowany przez Katolickie Radio „Via”37.
Ceremonię koronacyjną poprzedził cykl nabożeństw w kościele sanktuaryjnym pw. Imienia Maryi. Rozpoczęło go odśpiewanie Godzinek o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00. Po nich celebrowana była Msza
św. z udziałem służb porządkowych. Następnie wierni odmówili część radosną
różańca. Potem o godz. 8:00 odprawione zostało nabożeństwo do Matki Bożej.
O godz. 9:00 podjęto rozważanie różańcowych tajemnic bolesnych. Dalsza część
uroczystości odbyła się na placu koronacyjnym zorganizowanym na miejscowym
stadionie. O godz. 10:00 nastąpiło powitanie pielgrzymów. Godzinę później rozpoczęła się Msza św. koronacyjna38.
Najświętsza Ofiara była sprawowana na ołtarzu zbudowanym według projektu Jerzego Zatorskiego na południowej części płyty boiska stadionowego.
Ołtarz ustrojono kwiatami ofiarowanymi przez właścicieli ropczyckich kwiaciarni i czcicieli Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Górny,
a do koncelebry przyłączyli się: bp Edward Białogłowski z Rzeszowa, bp Jan
Styrna z Tarnowa delegowany przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca39
i bp Bolesław Taborski z Przemyśla reprezentujący metropolitę przemyskiego
Józefa Michalika40 oraz około 100 księży. W liturgię włączyły się poprzez śpiew
36.
37.
38.
39.
40.
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połączone chóry z Ropczyc, Trzciany i Rzeszowa. Muzykę ubogaciła gra orkiestr
dętych z Brzozowa i Ropczyc. W nabożeństwie uczestniczyło kilkanaście tysięcy
osób. Obecni byli także samorządowcy i parlamentarzyści. Niestety, z powodu
tragicznych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych nie mogli przybyć przedstawiciele
Polonii Amerykańskiej, w tym jeden z fundatorów koron, Augustyn Skotnicki41.
Homilię podczas Mszy św. koronacyjnej wygłosił wikariusz generalny bp Edward
Białogłowski. Jak zaznaczył: „Dzisiaj na skronie Jezusa i Maryi zostaną włożone
korony, wyraz oficjalnego, kościelnego potwierdzenia tutejszego kultu. Wiara
pokoleń, zanoszone błagania i dziękczynne wota, potwierdzają fakt, że kto z ufnością modli się do Boga, przez wstawiennictwo Maryi przed tą figurą otrzymuje
potrzebne łaski. Ten pochód wiary jest bardzo długi. Nie sposób go tutaj przywołać i uobecnić w całości”42.
Kaznodzieja przypomniał krótko o dziejach czczonego w Ropczycach wizerunku: „Dzisiaj uczestniczymy w koronacji, na prawie diecezjalnym, czcigodnej
figury Matki Bożej, Królowej Rodzin w Ropczycach. Ten łaskawy wizerunek
Jezusa i Maryi został prawdopodobnie wykonany w XV wieku w środowisku
krakowskim. Sprowadzony przez tutejszego mieszczanina został umieszczony
w kapliczce, która jest przechowywana za ołtarzem głównym w «kościółku».
W XVII wieku znalazła się figura w kościele parafialnym, ale wielki rozkwit
kultu Przemienienia Pańskiego «przysłonił» cześć oddawaną Maryi w tej figurze,
w związku z tym przeniesiono ją znowu do kapliczki, a następnie do drewnianego kościółka, prawdopodobnie wotywnego za wictorię wiedeńską, bo jest chyba
jedynym w Rzeszowskiej Diecezji pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi.
Od 1721 roku przez 46 lat mieszkańcy Ropczyc budowali obecny murowany
kościółek, który był konsekrowany przez biskupa Franciszka Podkańskiego, sufragana krakowskiego w 1767 r. Odtąd gotycka figura z serii pięknych Madonn,
czy śląskich Madonn na lwie odbiera cześć w ropczyckim «kościółku». Maryja
z Dzieciątkiem ma tron w tej parafii. Ma uśmiechniętą, pełną dobroci i majestatu
twarz, przymyka lekko swoje oczy, a na lewym ręku trzyma błogosławiony owoc
swojego żywota, Jezusa, który uśmiecha się, choć w Jego oczach widać zadumę.
(…) kult rósł i potęgował się, aż przyszedł smutny czas zaborów. W dobie józefinizmu zamierzano sprzedać kościół, a figurę, dziś koronowaną, wystawiono
na licytację (…). Nowa rzeczywistość po odzyskaniu niepodległości przyczynia
się do ożywienia kultu, zaś mrok okupacji, mimo iż władze niemieckie niszczyły
41. D. Angerman, Została Królową, „Nasz Dziennik”, 18.09.2001 r., s. 11; (drak), Patronka rodzin
ukoronowana, „Super Nowości”, 18.09.2001 r., s. 7; JK, Królowa Rodzin ukoronowana, „Nowiny”, 17.09.2001 r., s. 5; M. Sokołowska, 16.09.01. Koronacja Figury Matki Bożej Królowej
Rodzin w Ropczycach, „Wspólnota Królowej Rodzin”, 2001, [bez numeru], s. 1.
42. Homilia Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego wygłoszona na uroczystości koronacji Figury
Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 3, s. 41.
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przejawy życia religijnego i kulturalnego na wielką skalę, nie mogły zniszczyć
czci, jaką w sercu mieli mieszkańcy Ropczyc”43.
W kazaniu przywołane też zostały postacie duszpasterzy, którzy dbali o utrzymanie i rozwój kultu Pani Ropczyckiej: „Spośród szczególnych czcicieli okresu
powojennego wymieńmy tylko niektórych kapłanów. Jest dzisiaj obecny z nami
ks. prałat Skorodecki, który jako wikariusz ropczycki wiele razy modlił się przed
tą figurą, tu został zaaresztowany, osądzony w Rzeszowie i uwięziony w Rawiczu.
Stamtąd został przewieziony na szlak więziennej drogi sługi Bożego Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, któremu towarzyszył jako kapelan aż do Nysy. Wymieńmy
postać ks. Michała Siewierskiego tutejszego katechety, który stąd udał się na probostwo do Stróż i tam zakończył życie. Wspomnijmy ks. dra Jana Zwierza, który
bardzo czcił tę figurę i tak bardzo zależało mu, aby młode pokolenie Ropczyc
i okolicy w Niej miało orędowniczkę i opiekunkę. Odszedł do wieczności 19 maja
1995 r. Podobnie jak odszedł również wielki czciciel śp. ks. Józef Cieśla, tutejszy
proboszcz bez mała 30 lat. Wreszcie ks. Jan Delekta, który od 1993 r. wielce zasłużył się na polu organizacyjnym parafii w Ropczycach oraz w przygotowaniach
dzisiejszego aktu koronacji”44.
W słowie Bożym nie zabrakło również nawiązania do dożynek diecezjalnych.
Biskup Białogłowski mówił: „Drodzy rolnicy! Wy pierwsi przejdziecie dzisiaj
z hołdem przed nowo koronowaną Królową Rodzin z Ropczyc. Wraz z Wami
śpiewamy dzisiaj Panu Bogu radosne dziękczynienie przez Maryję za plony ziemi, które Bóg dał na naszych polach i zachował od nieszczęść. Dziękujemy wraz
z Wami za każde dobro, które udało Wam się wypracować mimo tak trudnej
sytuacji. Dziękujemy Bogu za Was, za Waszą wiarę, za Waszą wierność polskiej
ziemi, za trud pracy na roli często niedostrzeganej i niedocenianej. Za Wasze cierpienia wtedy, gdy wypracowanego chleba, czy innych owoców ziemi nie możecie
sprzedać na naszym polskim rynku. Dziękujemy dzisiaj Królowej Rodzin, która
oręduje za Wami, bowiem Wasza wiara, w większości trwałość Waszych związków małżeńskich, Wasza troska o wychowanie swoich dzieci są doskonale znane.
Równocześnie zdajemy sobie sprawę, że w tym korowodzie poniesiecie wiele
bólu, wiele żalu, może pretensji. Chcemy te trudne sprawy, które przynosicie
na stadion w Ropczycach polecić Matce, która wszystko rozumie. Polecamy jej
sprawę rolnictwa, nasze życie społeczne, cierpienie bezrobotnych, czy też różne
trudne problemy, jakie pojawiają się nie tylko na naszej ziemi”45.
Innymi wątkiem poruszonym w kazaniu był temat zbliżających się wyborów
do Sejmu i Senatu RP oraz odpowiedzialności obywatelskiej wiernych. Bp Edward
43. Tamże, s. 41-42.
44. Tamże, s. 42.
45. Tamże, s. 43.
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Białogłowski sięgnął tu do nauczania prymasa Polski oraz listu pasterskiego bpa
Stanisława Wielgusa z okazji wyborów. Wezwał też obecnych do przemyślenia
i omodlenia kwestii środków masowej komunikacji. Przywołał przy tym słowa
papieża Jana Pawła II z Orędzia na 35 Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu. Ostatnie myśli homilii nawiązywały do nowo powstałego Uniwersytetu Rzeszowskiego i stanowiły zachętę do modlitwy za młodzież akademicką,
szkół średnich, gimnazjów i szkół podstawowych, za wszystkich pedagogów
i nauczycieli. Jak zaznaczał kaznodzieja: „Dzień koronacji jest szczególnym zaproszeniem do modlitwy, wszak Maryję, Królowę Rodzin Kościół nazywa także
naszą Orędowniczką, naszą Pocieszycielką, naszą Matką, naszą Opiekunką. Niech
więc dzisiaj z naszych serc popłynie serdeczna modlitwa, wpatrzeni w Królowę
Rodzin z Ropczyc”46.
Przed aktem koronacji odczytany został przywołany wcześniej telegram Ojca
Świętego. Przekazano też wiernym treść listu abpa Henryka Józefa Nowackiego,
nuncjusza apostolskiego na Słowacji47. Hierarcha ten pisał: „Dziękuję serdecznie
za zaproszenie na Uroczystość Koronacji Figury Matki Bożej Ropczyckiej. Niestety, nie będę mógł wziąć udziału w tym historycznym wydarzeniu, tak bardzo
wymownym i ważnym w duchowym życiu Parafii pw. Przemienia Pańskiego
w Ropczycach. Parafia ta jest mi bardzo droga, gdyż właśnie w niej zaczynałem
swoją kapłańską drogę, wielką i piękną służbę Bogu i ludziom. Wszystkie wspomnienia z tej duszpasterskiej posługi w Ropczycach noszę głęboko w moim sercu
i codziennie modlę się za moich Parafian ropczyckich. Mam do dzisiaj przed
oczami młodzież, która uczyła się w ropczyckich szkołach, jak każdego rana przed
nauką czy też po nauce nawiedzała swoją Matkę Bożą, polecając Jej Synowi i jej
samej problemy i sprawy młodego życia.
Wyrażam wielką radość i dziękuję Bogu za łaskę Koronacji, na którą cała
Parafia czekała długie lata z wielką tęsknotą i niezachwianą nadzieją, że kiedyś
przyjdzie ta upragniona chwila. Z okazji Uroczystości Koronacyjnej łączę się duchowo z Księdzem Biskupem, Biskupem Pomocniczym, Kapłanami i wiernymi
przybyłymi na tę historyczną celebrację. Wraz z wszystkimi na tej Uroczystości
proszę Matkę Bożą Ropczycką, aby wypraszała u swego Syna wiarę żywą, mocną
i dojrzałą. Niech się wstawia Święta Boża Rodzicielka za ludem Ziemi Ropczyckiej
i niech będzie dla niego Gwiazdą Przewodnią na drogach Trzeciego Tysiąclecia”48.
Nałożenia koron dokonał biskup rzeszowski Kazimierz Górny. W tym czasie
połączone chóry wspólnie z zebranymi wiernymi odśpiewały pieśń koronacyjną
46. Tamże, s. 43-44.
47. M. Sokołowska, 16.09.01. Koronacja Figury Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach, s. 1.
48. ADRz, sygn. 2/i, Pismo abpa Henryka Nowackiego do bpa Kazimierza Górnego z 3 września
2001 r.
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Królowo Ropczyc ułożoną przez rodaków ks. Franciszka Jarząba-Łagowskiego
i Grzegorza Kapalę49. Ważnym elementem uroczystości koronacyjnej było ślubowanie złożone przez proboszcza ropczyckiego ks. Jana Delektę50. Treść tego aktu
brzmiała następująco: „Matko Boża Ropczycka – Wspomożycielko i Wychowawczyni młodych pokoleń, Królowo Rodzin naszych. W dniu koronacji, który jest
uwieńczeniem pragnień i tęsknot wielu pokoleń naszych praojców, stajemy pełni
wdzięczności za tyle darów i łask wyproszonych za Twoim wstawiennictwem
u stóp Twego Wizerunku.
W tym tak ważnym momencie dziejów dla Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Rodzin w Ropczycach, w poczuciu odpowiedzialności za rozsławianie czci Matki Bożej, wzorem moich poprzedników proboszczów i duszpasterzy, ja, ks. Jan
Delekta kustosz Sanktuarium, wobec parafian i wszystkich tu zgromadzonych,
w imieniu moim i wszystkich moich następców ślubuję, że dołożę wszelkich
starań, aby Matka Boża Ropczycka była znana, czczona i kochana.
Równocześnie zawierzam Tobie, o Pani Ropczycka, w dniu Twej koronacji
wszystkich czcicieli gromadzących się przed Twoim obliczem, a także wszędzie
tam, gdzie Twój Cudowny Wizerunek jest obecny. Wypraszaj nam Matko przebaczenie i pojednanie ze Swoim Synem Jezusem Chrystusem. Bądź dla wszystkich
Pośredniczką Miłosierdzia Bożego oraz Przewodniczką na drogach wiary i miłości.
Wspieraj sługę Twojego Jana Pawła II, cały episkopat Polski i nas wszystkich tu
zgromadzonych w drodze do Ciebie i Twojego Syna, do Domu Naszego Ojca.
Amen”51.
Słowa podziękowania przekazali przedstawiciele parafii ropczyckiej i członkowie Komitetu Koronacyjnego. Wyrazili oni wdzięczność i radość z przeżycia
wyjątkowej uroczystości, której oczekiwali od lat. Podziękowali Panu Bogu za
dar obecności Bożej Rodzicielki na ropczyckiej ziemi i Jej stałą opiekę. Zawierzyli
też Matce Bożej samych siebie, swoje rodziny, dzieci i młodzież oraz przyszłość
ropczyckiej wspólnoty. Ujawnili zarazem pragnienie, by koronacja stanowiła
mobilizację do dalszej troski o coraz głębszy kult Najświętszej Maryi Panny
w sanktuarium w Ropczycach. Osobne wyrazy wdzięczności złożono na ręce
biskupa ordynariusza, biskupa pomocniczego i obecnym biskupom za koronację
Matki Bożej. Podziękowano również proboszczowi ropczyckiemu za prace poprzedzające uroczystość, a wikariuszom pracującym dawniej i aktualnie w parafii za
szerzenie kultu Bogarodzicy oraz za wszystkie starania i prace, których owocem
była przeżywana koronacja. Ze swojej strony kustosz sanktuarium podziękował

49. Z. Bochenek, Sanktuarium Imienia Maryi w Ropczycach, s. 73.
50. M. Sokołowska, 16.09.01. Koronacja Figury Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach, s. 2.
51. ADRz, sygn. 2/i, Ślubowanie ks. proboszcza.
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bpowi Kazimierzowi Górnemu za przygotowanie uroczystości, a także wszystkim
zaangażowanym w prace organizacyjne i porządkowe52.
Po zakończeniu Mszy św., o godz. 13:30, podjęta została modlitwa wdzięczności. Zgromadzeni odmówili też część chwalebną różańca. Po niej zaprezentowany został program artystyczny o Matce Bożej „Kościółkowa nasza Pani”.
W godzinie miłosierdzia wyruszyła procesja ze stadionu do kościoła pw. Imienia
Maryi. W świątyni tej odprawione zostało nabożeństwo maryjne „Wdzięczność
nasza na Twe skronie…”. W godzinach popołudniowych każdy miał możliwość
prywatnego nawiedzenia sanktuarium. Uroczystości koronacyjne zakończył Apel
Maryjny o godz. 21:00. Później sprawowana była jeszcze Msza św. dziękczynna53.
Wspomnieć należy, że pamiątką uroczystości koronacyjnych było wydanie
specjalne dwutygodnika powiatowego „Ziemia Ropczycka” wydawanego przez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w nakładzie 2000 egz.54 W urzędowym
piśmie diecezji rzeszowskiej „Zwiastowanie” ukazał się obszerny tekst poświęcony sanktuarium maryjnemu w Ropczycach autorstwa ks. Andrzeja Motyki55.
Tenże historyk poświęcił temu ośrodkowi kultycznemu tekst w „Źródle Diecezji
Rzeszowskiej” w ramach cyklu artykułów prezentującego diecezjię rzeszowską56.
Piątą rocznicę koronacji przypomniał zaś ks. Wiesław Matyskiewicz artykułem
w „Niedzieli Południowej”57.
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Streszczenie
Jednym z sanktuariów maryjnych na mapie diecezji rzeszowskiej jest ośrodek
kultu Matki Bożej w Ropczycach. W tutejszym kościele pw. Imienia Maryi czcią
wiernych otaczana jest figura Matki Bożej Królowej Rodzin. Jest to XV-wieczna
rzeźba, powstała prawdopodobnie w środowisku krakowskim. Początki kultu
Pani Ropczyckiej sięgają XVI stulecia. W roku 1989 podjęto pierwsze starania
o Jej ukoronowanie na prawie diecezjalnym. Komisja do zbadania kultu została powołana 29 maja 1995 r. Po kilkuletnich przygotowaniach duchowych
i zewnętrznych, 26 sierpnia 2001 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny wydał
dekret koronacyjny. Tenże biskup dokonał aktu koronacji w dniu 16 września
2001 r. Od tego czasu sanktuarium ropczyckie związane jest w szczególny sposób
z duszpasterstwem rodzin.
Słowa kluczowe: diecezja rzeszowska, koronacja, kult maryjny, Matka Boża
Królowa Rodzin, Ropczyce.

THE CORONATION OF SAINT MARY QUEEN
OF FAMILIES STATUE IN ROPCZYCE, 2001
Summary
One of the Marian sanctuaries in the Rzeszów diocese is the center of the
Saint Mary cult in Ropczyce. In the Holy Name of Mary parish church, a statue
of Saint Mary Queen of Families is worshiped. This is a 15th-century sculpture
made probably in Cracow’s artistic circle. A cult of the Ropczyce Lady began in
the 16th century. In 1989 the first efforts to crown the statue were taken according
to the diocesan law. The diocesan cult commission was appointed on 29th May
1995. After several years of spiritual and general preparations, Kazimierz Górny,
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a bishop of Rzeszów issued a coronation decree on 26th August 2001. The bishop
crowned the St Mary statue on 16th September 2001. From this time, the Ropczyce
sanctuary has been connected especially with the pastoral ministry of families.
Key words: the Rzeszów diocese, coronation, Marian cult, Saint Mary Queen
of Families, Ropczyce.
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