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WKŁAD SALEZJANÓW W UPOWSZECHNIANIE KULTU 
MARYI  WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH W POLSCE

ZAGADNIENIA WSTęPNE

Treść wezwania Maria Auxiliatrix Christianorum w czasach nowożyt-
nych stawała się coraz bardziej aktualna wobec zagrożenia wiary w ideo-
wych i orężnych walkach religijnych XVI i XVII wieku. Kult Wspomoży-
cielki Chrześcijan wyrastał z wiary w orędownictwo Matki Bożej i wszedł 
niejako w nową fazę po zwycięskiej bitwie morskiej pod Lepanto w paź-
dzierniku 1571 roku. W tamtym okresie wezwanie Auxilium Christiano-
rum stało się synonimem Matki Boskiej Zwycięskiej. Przeprowadzone ba-
dania nad genezą litanii loretańskiej wykazały jednak używanie tego tytułu 
już na kilkanaście lat wcześniej przed epokową batalią z flotą osmańską1.

Pierwsze fraternie Maryi Wspomożycielki Chrześcijan powstawały 
w okresie potrydenckim. Wśród znaczących ośrodków tego kultu należy 
wymienić Pasawę, Insbruck, Wiedeń, Monachium i Turyn. Spośród wyżej 
wymienionych miast na czoło wybija się Pasawa. W okresie okrutnej woj-
ny trzydziestoletniej zawiązała się grupa czcicieli obrazu Madonny Crana-
cha Starszego (1472-1553). Wcześniej wizerunek ten był czczony w jed-
nym z kościołów Drezna, a następnie trafił do prywatnej galerii elektora 
saskiego. W 1611 roku protestant-elektor saski książę Jan Jerzy przekazał 
obraz maryjny biskupowi Pasawy, arcyksięciu Wilhelmowi Leopoldowi, 
który umieścił go w prywatnej kaplicy i zabierał ze sobą w podróże. Z po-
wodu potrzeb religijnych miejscowej ludności, po 1625 roku zbudowano 
kaplicę na wzgórzu Schulburg obok Pasawy i w niej umieszczono wizeru-
nek Madonny Cranacha. W krytycznych latach walk, przemarszów wojsk 
i epidemii, wierni wchodzili do kaplicy z błagalnym wezwaniem: Maria 

1 Por. K. Kuźmak, Bractwa Matki Bożej Wspomożycielki Chrześcijan na ziemiach 
polskich w XVIII stuleciu, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym 1973, s. 41-43.
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hilf. Ta spontaniczna prośba związała się z obrazem maryjnym na stałe. 
Czciciele Maryi z Pasawy zorganizowali bractwo Maryi Wspomożenia 
Chrześcijan, które w 1627 roku zatwierdził papież Urban VIII. Siedzibą 
tego bractwa został nowo zbudowany kościół na Schulber, który obsłu-
giwali sprowadzeni tam kapucyni. Dość szybko pasawski obraz stał się 
bardzo popularny w Bawarii, a wizerunki i figury kopiowane z oryginału 
Cranacha umieszczano w świątyniach na terenie Niemiec, Czech, Śląska 
i Rzeczypospolitej2.

Pionierami nabożeństwa do Wspomożycielki Bawarskiej w Rzeczypo-
spolitej byli głównie ojcowie jezuici. Księża z tego prężnego i dynamiczne-
go zakonu, zaangażowani także jako kapelani na dworach i w duszpaster-
stwie wojskowym, utrzymywali kontakty ze znacznymi ośrodkami, m.in. 
w Wiedniu, Insbrucku, Tyrolu – gdzie znajdował się oryginał obrazu Cra-
nacha – i z innymi kolegiami jezuickimi w Europie3. Zachowane materiały 
rękopiśmienne i drukowane z przełomu XVII i XVIII wieku dostarczają 
dowodów na przenikanie do Polski gotowych form kultu Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia Chrześcijan. Na jego rozwój znaczący wpływ 
miała odsiecz wiedeńska, pobyt Polaków w stolicy Cesarstwa i możliwość 
uczestniczenia w nabożeństwach do Wspomożycielki. W 1884 roku je-
den z żołnierzy polskich wydał we własnym przekładzie z łaciny Miecz 
przeciwko Turkom oraz Znak Zwycieskiej Maryjej. W tym okresie zaczęto 
wznosić kapliczki przy ulicach i drogach oraz ozdabiać frontony kamienic 
malowidłami przedstawiającymi Wspomożycielkę Chrześcijan. W War-
szawie przy Krakowskim Przedmieściu zachowała się wystawiona bez-
pośrednio po Wiktorii Wiedeńskiej figura Wspomożycielki Pasawskiej, 
a w Krakowie okazałe malowidło na budynku przy Rynku Głównym4.

Pierwsze w Rzeczypospolitej – bractwo Maryi Wspomożenia Chrześ-
cijan – zorganizowano w Lublinie przy kościele jezuitów. Prawdopodobnie 

2 Por. S. Beissel, Walfahrten zu Unserer Lieben Frau in Legende und Geschichte, 
Freiburg im Br. 1913, s. 100-101; G. Gnolfo, Il titolo mariano AUXILIUM. Svolgimento 
storico (dal I al SVIII s), Napoli 1972, s. 55.

3 Od 1669 r. kapelanem Jana Sobieskiego był wybitny kaznodzieja, jezuita ks. Adam 
Przeborowski. Towarzyszył on hetmanowi w wyprawach wojennych, natomiast przy Janie 
III pełnił obowiązki kapelana, spowiednika i sekretarza listów królewskich. Por. Encyklope-
dia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, opracował L. Grzebień, Wyd. 
WAM, Kraków 1996, s. 547.

4 Por. K. Kuźmak, Matka Boska Pasawska w Warszawie, w: Studia i Materiały, Pa-
pieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym 1972, s. 137-139.
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jego fundatorem był uczestnik bitwy pod Wiedniem, Atanazy Miączyński, 
wojewoda wołyński. W Lublinie, mieście wojewódzkim i trybunalskim, 
Miączyńscy mieli swój pałac. Zgodnie z ówczesną praktyką, nazwisko 
fundatora znajduje się na początku albumu wpisów pod datą 1 stycznia 
1723 roku5. Na kartach wstępnych księgi członkowskiej wpisano brewe 
papieża Innocentego XIII Cum sicut accepimus z 25 września 1722 roku 
zatwierdzające dla Lublina Confraternitas sub titulo BMV Auxiliatricia. 
Zawarte w nim statuty są identyczne ze statutami bractwa z Monachium 
z 18 sierpnia 1684 roku. Intronizacja bractwa i obrazu Maryi Wspomo-
żenia w Lublinie odbyła się 24 maja 1723 roku. Do połowy XVIII wieku 
analogiczne bractwa powstały przy kościołach jezuitów w Kaliszu (11 V 
1732) i w Łucku (4 VI 1748)6.

Decydujący wpływ na upadek polskich bractw Maryi Wspomożenia 
Chrześcijan miała kasata Towarzystwa Jezusowego. Brewe papieża Kle-
mensa XIV Dominus ac Redemptor z 21 lipca 1773 roku znosiło nie tylko 
zakon, ale i podlegające mu instytucje. Kopia obrazu Madonny Pasawskiej 
przetrwała w katedrze lubelskiej do początku XX wieku jako „Matka Bo-
ska Miejska”7.

W XIX wieku centrum kultu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 
znajdowało się na Półwyspie Apenińskim. Kult liturgiczny tego wezwa-
nia rozpoczyna się „urzędowo” dopiero 24 maja 1816 roku, dzięki Piuso-
wi VII. Właśnie 24 maja dwa lata wcześniej papież ten wrócił do Rzymu 
po „niewoli napoleońskiej”. 16 września 1815 roku, dekretem Rzymskiej 
Kongregacji Rytów, dzień 24 maja wyznaczono w kalendarzu kościelnym 
jako wotum dziękczynne – wspomnienie (ryt duplex maius) Maryi Wspo-
możenia Wiernych. Zakony, a wśród nich szczególnie: dominikanie, kapu-
cyni i benedyktyni, podjęły wysiłki propagujące to święto.

Od 1863 roku w akcję tę zdecydowanie włączył się założyciel Towa-
rzystwa św. Franciszka Salezego, ks. Jan Bosko (1815-1888)8. W latach 

5 Archiwum Państwowe w Lublinie, Lbn Jezuici w Lublinie 8, Album Confraternitatis 
sub nomine Auxiliatricis nostrae Dei Genitricis Lublini erectae; K. Niesiecki, Herbarz, 
wyd. J. Bobrowicz, t. 6, Lipsk 1841, s. 376.

6 Album Confraternitatis, k. 3; K. Kuźmak, Bractwa Matki Boskiej Wspomożycielki 
Chrześcijan, s. 58-59, 80.

7 Por. S. Załęski, Jezuici w Polsce, Lwów–Kraków 1901-1906, t. 4, s. 377; t. 5, s. 26, 
80; K. Kuźmak, Bractwa Matki Boskiej Wspomożycielki Chrześcijan, s. 102.

8 Kult maryjny praktykowany przez ks. Bosko przeszedł pewną „ewolucję”. Począt-
kowo czcił on Maryję jako Pocieszycielkę Strapionych z lokalnego sanktuarium w Chieri 
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1863-1868 zbudował on i wyposażył monumentalną bazylikę Maryi 
Wspomożenia Wiernych w Valdocco – peryferyjnej dzielnicy Turynu. Za-
równo wybór miejsca, jak i treść obrazu otrzymał w wizji – „Hic domus 
Mea – inde veniet gloria Mea” (to jest Mój dom – stąd wyjdzie chwała 
Moja). Obraz – na podstawie wizji otrzymanej przez ks. Bosko – wyko-
nał malarz Tomasz Lorenzone. Duży wizerunek Madonny został umiesz-
czony w ołtarzu głównym, a następnie koronowany 17 maja 1903 roku. 
Pod kopułą świątyni zainstalowano czterometrową pozłacaną figurę Maryi 
Wspomożycielki. Sanktuarium od początku stało się głównym ośrodkiem 
krzewienia pobożności maryjnej. Wspomnienie liturgiczne przypadające 
24 maja zawsze poprzedzała uroczysta nowenna, odprawiana przy licznej 
frekwencji wiernych. Ponadto, ks. Bosko propagował obrazki, medaliki, 
odmawianie aktów strzelistych, aktów oddania, a także uzyskał zatwier-
dzenie Stolicy Apostolskiej dla udzielania błogosławieństwa Bożego za 
wstawiennictwem Maryi Wspomożenia Wiernych9.

(Piemont), a następnie pod wezwaniem NMP Niepokalanie Poczętej, po ogłoszeniu dogma-
tu przez bł. Piusa IX. Pierwszy raz do swoich wychowanków i współpracowników mówił 
o Wspomożycielce wiosną 1862 r. W marcu tego roku rozeszła się wiadomość o przemówie-
niu Maryi ze starego obrazu w kościele w La Pratta w pobliżu Spoleto (Umbria) do pięciolet-
niego Righetto Cionchi. Do tej miejscowości przybywały tłumy wiernych, a niektórzy z nich 
otrzymywali nadzwyczajne cuda i łaski. Ponadto, był to kolejny okres zagrożenia władzy 
papieskiej z powodu kurczenia się terytorium Państwa Kościelnego spowodowane zajęciem 
w 1860 r. Umbrii przez Piemontczyków i przeniesienia stolicy Włoch do Florencji (1861). 
Por. G.B. Lemoyne, Memorie Biografiche del venerabile Don Giovanni Bosco, t. 7, Torino 
1909, s. 169-171; F. Desramout, Studium wstępne do biografii św. Jana Bosko, t. 4, Założy-
ciel zakonny (1859-1866), tł. T. Jania, Mała poligrafia, Kraków 1992, s. 215-218; A. Amato, 
Kult Maryi Wspomożycielki u ks. Bosko. Maryjny wymiar życia chrześcijańskiego, w: Kult 
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, red. S. Kuciński, Wydawnictwo Poligrafia Salezjań-
ska, Kraków 1997, s. 41-43.

9 Błogosławieństwo przez przyczynę Wspomożycielki służyło za środek, którym bu-
dził w wiernych ufność i miłość do Maryi. Kilka lat przed konsekracją bazyliki turyńskiej 
ks. Bosko polecił wybić serię medalików z podobizną Wspomożycielki. Na jednej stronie 
widniał fronton projektowanej świątyni z napisem „Kościół Maryi Wspomożycielki”, na 
drugiej postać uśmiechniętej Matki Bożej z okalającym wezwaniem „Maryjo Wspomożenie 
Wiernych módl się za nami”. Por. P. Brocardo, San Giovanni Bosco apostolo del titolo “Au-
xilium Christianorum”, w: Salesianum, t. 12, Torino 1950, s. 522; L. Strada, Pisma wybrane. 
Marya Auxilium Christianorum, t. 1, Oświęcim 1960, s. 26, 37 (mps ASIK); K. Kuźmak, 
Z dziejów kultu Maryi Wspomożycielki w Polsce, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 
16(1969), z. 4, s. 34-35; Z. Bazylczuk, Kult Maryi Wspomożycielki Wiernych na ziemiach 
polskich, w: Kult matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, s. 58.
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1. POCZĄTKI KULTU MARYI WSPOMOŻENIA WIERNYCH  
NA ZIEMIACH POLSKICH

Na ziemiach polskich obchód święta Wspomożycielki zapoczątkowali 
kapucyni, którzy w 1821 roku otrzymali indult Rzymskiej Kongregacji Ry-
tów zezwalający włączyć wspomnienie do kalendarza zakonnego. Od po-
łowy XIX wieku nowe święto zaczęto obchodzić w niektórych diecezjach 
polskich: tarnowskiej – 1848, „kielecko-krakowskiej” – 1853, janowskiej, 
czyli podlaskiej – 1857, sandomierskiej – 1857, warszawskiej – 1903 itd.10 
Reforma kościelna rzymskiej liturgii z lat 1911-1913, przeprowadzona 
z polecenia papieża św. Piusa X, pominęła wspomnienie Maryi Wspomo-
żenia Wiernych z 24 maja. Przestały je uwzględniać nowe kalendarze die-
cezjalne, a także niektóre rubrycele zakonne. Salezjanie, obecni od 1892 
roku w zaborze austriackim, zachowali to święto jako uroczystość głównej 
Patronki Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Analogicznie jako uroczy-
stość obchodzone było nadal w nowych kościołach parafialnych zbudowa-
nych pod wezwaniem Maryi Wspomożenia Wiernych11.

Wstępem do „nowej ery” rozwoju kultu Maryi Wspomożenia Wier-
nych na ziemiach polskich okazały się kontakty Polaków z księdzem Bo-
sko, poprzez osobiste spotkania, korespondencję, prenumeratę popularne-
go miesięcznika „Bollettino Salesiano” w wersji francuskiej, a następnie 
napływ chłopców, głównie ze Śląska, do salezjańskich placówek szkolno-
-wychowawczych w Piemoncie, lekturę popularnych książek o świętości 
turyńskiego kapłana i wypraszanych przez niego łaskach za przyczyną 
Maryi. W zachowanej, przechowywanej w Archiwum Centralnym Sale-
zjanów Rzymie, korespondencji Polaków z księdzem Bosko znajdują się 
liczne informacje o prośbach kierowanych do ks. Jana Bosko o modlitwę 
o uzdrowienia, potrzebne łaski, a nawet pomoc w kłopotach finansowych12. 
Książę August Czartoryski ofiarował cenne berło do ozdoby obrazu Wspo-
możycielki w turyńskiej bazylice. Kosztowny dar umieszczono w prawej 
ręce Madonny, dar ten został odczytany jako symboliczny gest zaproszenia 

10 Ustalenia dat wprowadzenia wspomnienia dokonano na podstawie diecezjalnych 
i zakonnych rubryceli, mszałów i brewiarzy z XIX i XX wieku.

11 Por. K. Kuźmak, Kult liturgiczny NMP Wspomożenia Wiernych w obrządku rzym-
sko-katolickim, w: Maryja Wspomożenie Wiernych. Studium dogmatyczno-historyczne, red. 
S. Pruś, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1986, s. 167-169.

12 Por. K. Szczerba, Kontakty Polaków z księdzem Janem Bosko, „Seminare. Poszuki-
wania naukowo-pastoralne”, 1987-1988, t. 9, s. 112-113, 118-119.
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Towarzystwa Salezjańskiego i oddania naszego kraju pod opiekę i protek-
cję Wspomożycielki Wiernych. W 1884 roku ks. Bosko otrzymał list z kil-
koma rublami i zamieszczonym dopiskiem – „Polska u stóp Maryi Wspo-
możycielki w Turynie. Kiedy rozerwą się nasze kajdany”13.

W latach 1897-1915 salezjanie polscy w Turynie, a następnie w Oświę-
cimiu, redagowali i wydawali polską wersję „Bollettino Salesiano” w for-
mie miesięcznika pt. „Wiadomości Salezyańskie”, w nakładzie od 25 do 
40 tysięcy egzemplarzy. Jego kontynuacją było „Pokłosie Salezjańskie” 
z lat 1916-1949, od 1923 roku wydawane w Warszawie. Tematyka ma-
ryjna i upowszechnianie nabożeństwa do Maryi Wspomożenia Wiernych 
należała do głównych zagadnień tego czasopisma. Od trzeciego numeru 
„Wiadomości Salezyańskich” redakcja wprowadziła stałą rubrykę obejmu-
jącą dwie lub trzy strony – „Łaski wyjednane za przyczyną Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych”. Obejmowały one listy osób z ziem 
polskich zawierające świadectwa, prośby, podziękowania i informacje 
o składanych ofiarach pieniężnych. Poszczególne treści były zaopatrzone 
w nazwiska i adresy autorów. Ich duża liczba, przekrój społeczny i miej-
sca pochodzenia świadczą o upowszechnianiu się nabożeństwa do Maryi 
Wspomożycielki14.

Salezjanie w Polsce za swój dom macierzysty uważają Oświęcim, do 
którego przybyli w sierpniu 1898 roku i przejęli ruiny podominikańskie-
go klasztoru i kościoła pw. Świętego Krzyża. Odbudowana przez nich 
świątynia otrzymała nowy tytuł – Maryi Wspomożenia Wiernych. Już 
27 maja 1900 roku ks. kan. Władysław Bandurski z Krakowa poświęcił 
kamienną figurę Wspomożycielki umieszczoną wysoko na frontonie od-
budowywanego kościoła salezjańskiego w Oświęcimiu. Po kilkudziesię-
ciu latach zaczęła ona pękać i zastąpiono ją figurą metalową. Po roku, tj. 
2 czerwca 1901, odbył się pierwszy odpust Maryi Wspomożenia Wiernych 
na polskiej ziemi. Z tej okazji przybyło do Oświęcimia około 12 000 pąt-
ników, a głównym celebransem był biskup pomocniczy diecezji krakow-
skiej Anatol Nowak. Przełomowym wydarzeniem dla rozwoju kultu Maryi 

13 Por. E. Ceria, Memorie Biografiche di san Giovanni Bosco 1884-1885, t. 17, Torino 
1936, s. 347-348; E. Ceria, Annali della Societá Salesiana, cz. 2, Torino 1945, s. 670-671.

14 Por. Łaski wyjednane za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wier-
nych, „Wiadomości Salezyańskie”, 1(1997), nr 3, s. 74-78; Z. Zieliński, Bibliografia kato-
lickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 
1981, s. 220; J. Pietrzykowski, Źródła do początków dziejów salezjanów na ziemiach pol-
skich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 76(2001), s. 242-243.
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Wspomożycielki na ziemiach polskich była koronacja obrazu turyńskiego 
wizerunku maryjnego w 1903 roku. Przedstawiciele salezjanów z Oświę-
cimia razem z delegacją uczniów uczestniczyli w tych uroczystościach. 
Doznane przez nich w Turynie na Valdocco przeżycia osobiste, a szczegól-
nie widok cudownie uzdrowionego niewidomego, stały się inspiracją do 
posiadania kopii turyńskiej Wspomożycielki.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w Oświęcimiu było poświęcenie 
przez bp. Nowaka, 23 maja 1907 roku, wiernej repliki turyńskiego obrazu 
o wymiarach 5,5 na 3,5 m, wykonanej na delikatnym lnianym wiedeńskim 
płótnie przez miejscowego malarza Jana Stankiewicza, absolwenta Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdy jej rektorem był Jan Matejko15. 
W sierpniu tego roku usunięto figurę Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych z ołtarza głównego i zastąpiono ją kopią turyńskiego obrazu. Podczas 
obchodów setnej rocznicy urodzin ks. Bosko, 24 maja 1915 roku, zało-
żono w Oświęcimiu Bractwo Maryi Wspomożycielki. Oświęcim stał się 
dla salezjanów w Polsce nie tylko domem macierzystym, ale też głównym 
sanktuarium Patronki Towarzystwa św. Franciszka Salezego i centrum 
rozwoju kultu Maryi Wspomożenia Wiernych. W 1981 roku goszczący 
w Polsce Przełożony Generalny Towarzystwa Salezjańskiego ks. Eviglio 
Vigano powiedział w Lutomiersku: „dla Polaków Oświęcim stał się dru-
gim Turynem”16.

2. SANKTUARIA MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH 
I OŚRODKI KULTU

Kolejne sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych znajduje 
się Przyłękowie w Beskidzie Żywieckim, miejscowości górskiej oddalo-
nej 10 km na południe od Żywca. Wojciech Stefko, ubogi mieszkaniec 
tej wioski, 2 lipca 1886 roku, we śnie otrzymał zapewnienie uzdrowienia 
jedynej córki za postawienie figury Matki Bożej pod szczytem Kiczory. 
Przy pomocy sąsiadów wyrównał teren i przygotował dwa słupy. Dzieci 

15 25-lecie działalności salezjańskiej w Polsce, Mikołów 1923, s. 12-21; L. Strada, 
Pisma zebrane, s. 96; F. Socha, Rodzina Salezjańska apostołem i ośrodkiem kultu Maryi 
Wspomożycielki Wiernych na terenie Polski (z Oświęcimia do Twardogóry), w: Kult Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych, s. 64, 69.

16 Por. J. Ptaszkowski, Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęci-
miu, Oświęcim 1994, s. 61.
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pasące tam krowy wygrzebały dziurę w ziemi, z której wytrysnęła woda, 
co zostało odczytane jako nadzwyczajne zjawisko. W Krakowie kupiono 
figurę, która przedstawiała Wspomożycielkę Wiernych. Następnie, w la-
tach 1896-1902, zbudowano murowaną neogotycką kaplicę, do której 
w 1949 roku dobudowano zakrystię. Wioska należała do parafii w Żywcu 
na terenie diecezji krakowskiej17.

Proboszcz i dziekan z Żywca, ks. dr Stanisław Meus, zwrócił się 
do salezjanów z prośbą o natychmiastowe przysłanie księdza do Przy-
łękowa18. Ks. inspektor Jan Ślósarczyk dysponował wówczas „wolnym” 
ks. Andrzejem Świdą, dotychczasowym dyrektorem domu zakonnego, 
dziekanem dekanatu i proboszczem w Lubinie Legnickim. Salezjanin ten, 
za przestrzeganie prawa kanonicznego i wierność Prymasowi Polski, zo-
stał przez ks. Kazimierza Lagosza – wikariusza kapitulnego Administra-
cji Apostolskiej Dolnego Śląska – pozbawiony urzędów i w listopadzie 
1953 roku eksmitowany z terenu archidiecezji wrocławskiej. Przełożony 
inspektorii krakowskiej nie chciał narażać domów salezjańskich na kło-
poty z władzami komunistycznymi z powodu umieszczenia w nich „oso-
by niepożądanej”. Ks. Ślósarczyk skorzystał z oferty proboszcza Żywca 
i w sobotę 20 grudnia 1953 roku ks. Świda przybył do Przyłękowa. Przy-
musowy „banita” zamieszkał u Stanisława Mrowca, w zagrodzie odda-
lonej około 300 metrów od kaplicy. Duszpasterz wobec władz państwo-
wych występował jako prywatny kuracjusz. Ksiądz Świda szybko pozy-
skał zaufanie miejscowych górali i wspólnie z nimi, w latach 1954-1955, 
zbudował dom mieszkalny, oficjalnie dla koadiutora (brata zakonnego) 
Stanisława Marszałka. W budynku przewidziano pomieszczenie na salę 
katechetyczną i ministrancką19.

17 Por. Z. Lato, Troska salezjanów o ośrodki kultu maryjnego w Polsce w latach 1898-
1998, „Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne” 14(1998), s. 156-157.

18 Po śmierci kard. A.S. Sapiehy, Kuria Metropolitalna i Archidiecezja Krakowska 
przeżywała trudne chwile związane z rewizjami w Kurii i procesami jej pracowników. 
W tym okresie jeden z wikariuszy parafii samowolnie usamodzielnił się, oderwał przedmie-
ście Żywca od parafii i zamierzał wcielić Przyłęków. Dlatego też proboszcz poprosił salezja-
nów o księdza do prowadzenia duszpasterstwa przy kaplicy filialnej, ale w granicach jego 
parafii. Por. A. Świda, Okruchy własnych wspomnień, Łódź 1985, s. 92 (mps, Archiwum 
Salezjańskie Inspektorii Warszawskiej, dalej ASIW).

19 ASIW, t. Personalna ks. A. Świdy, Bp Z. Choromański do ks. A. Świdy, Warszawa 
27 VIII 1955; A. Świda, Okruchy własnych wspomnień, s. 93-99; P. Bujak, Wpływ kultu 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Przyłękowie na wiarę i pobożność Żywiecczyzny, 
Kraków 1994, s. 23-26 (mps, Biblioteka WSD TS w Krakowie).
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Kuria Metropolitalna w Krakowie 8 września 1966 roku utworzyła przy 
kaplicy w Przyłękowie samodzielne duszpasterstwo, a 26 stycznia 1985 
roku kard. Franciszek Macharski erygował parafię pw. Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych, którą powierzył Towarzystwu Salezjańskiemu. Księża 
obsługują około 900 miejscowych górali i pielgrzymów przybywających do 
tego sanktuarium maryjnego. Duszpasterze w Przyłękowie starają się pogłę-
biać nabożeństwo do Matki Bożej. Pątnicy najliczniej przybywają na odpust 
w niedzielę po 24 maja i w niedzielę po 22 lipca, aby prosić Wspomożycielkę 
Wiernych o pomyślność w pracach polowych i dobre urodzaje. Od czerwca 
1992 roku wprowadzono każdego 24 dnia miesiąca czuwania modlitewne, 
które cieszą się dużą frekwencją wiernych. Na podstawie dekretu z 8 grud-
nia 2008 roku biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego, Przyłę-
ków otrzymał status sanktuarium diecezjalnego. 24 maja 2014 roku odbyła 
się uroczystość koronacji figury Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przez 
biskupa diecezjalnego Romana Pindela i biskupa seniora T. Rakoczego20.

Ważnym ośrodkiem lokalnego kultu Maryi Wspomożenia Wiernych na 
mapie Polski po drugiej wojnie światowej stała się Twardogóra w powiecie 
sycowskim na terenie Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska, następnie 
archidiecezji wrocławskiej, a od 1992 roku w granicach diecezji kaliskiej. 
Ludność napływowa z Wielkopolski, która osiedliła się w Twardogórze, po-
wiadomiła salezjanów z Ostrzeszowa, że w ich mieście brak jeszcze stałego 
duszpasterza i znajdują się niezagospodarowane obiekty, w których można 
prowadzić działalność szkolno-wychowawczą dla młodzieży. Z polecenia 
prowincjała ks. J. Ślósarczyka, 12 lipca 1945 roku, ks. Jan Duniec podjął po-
sługę duszpasterską w Twardogórze21. Początkowo księża pracowali w ma-
łym kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Wkrótce przygotowano dla 
potrzeb parafian duży neogotycki zbór ewangelicki, zbudowany w 1873 
roku. 8 grudnia 1945 roku administrator apostolski ks. dr Karol Milik po-
święcił kościół i nadał mu tytuł Najświętszej Wspomożycielki Wiernych22.

20 Archiwum Salezjańskie Inspektorii Krakowskiej, t. Przyłęków, Dekret erekcji pa-
rafii 26 I 1985 (208); Nowa samodzielna placówka duszpasterska, „Nostra” 22(1967), nr 1, 
s. 21 (mps); J. Pietrzykowski, Salezjanie w Polsce, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 
2007, s. 221; zywiec.naszemiasto.pl/artykul/koronacja-figury-matki-bozej-w-przylekowie.2
285038,artgal,t,id,tm,html (dostęp 26 VII 2016).

21 Por. W. Żurek, Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900-1963. 
Rozwój i organizacja, Lublin 1996, s. 348-349.

22 Na prośbę parafian, władze miejskie Twardogóry, pismem z 17 IX 1945, przeka-
zały kościół ewangelicki Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska we Wrocławiu. Już 
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W sobotę 7 grudnia 1945 roku w głównym ołtarzu kościoła parafial-
nego została umieszczona figura Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, 
kopiowana z obrazu maryjnego znajdującego się w Oświęcimiu. Statuę 
z drewna lipowego wykonał w pracowni Salezjańskiej Szkoły Stolarskiej 
w Oświęcimiu artysta rzeźbiarz Jan Szczerkowski z Barwałdu koło Wa-
dowic. Została ona zamówiona do głównego ołtarza jednego z kościołów 
w okolicach Lwowa. Z powodu agresji Niemiec na Polskę dzieło nie trafiło 
do odbiorcy, tylko razem z niewykończonym ołtarzem pozostało w pracow-
ni stolarskiej. Obiekt salezjański w Oświęcimiu przejął okupant dla swoich 
celów. Figura Madonny znalazła się na podwórzu wśród rupieci przezna-
czonych do spalenia. Dzięki odwadze i poświęceniu pani Julii Piwowar-
skiej, byłej pracownicy, i palacza pana Jarzyny figurę ukryto w schowku 
koło pieca, a następnie umieszczono na strychu nad dawną jadalnią chłop-
ców. Podczas nalotu samolotów alianckich, jesienią 1943 roku, ta część 
gmachu została zdemolowana, ale statua ocalała nietknięta. Podobnie pod-
czas nalotów eskadry radzieckiej, w styczniu 1945 roku, w pokoju, w któ-
rym stała figura, wybuchł pożar. Wśród pozostałych zgliszcz, na resztkach 
stołu pozostała osmalona od dymu figura Wspomożycielki, co uznano za 
szczególny znak23.

Pierwsi salezjanie w Twardogórze planowali zorganizować także szkołę 
stolarską. Dyrektor domu ks. Ryszard Dola zamówił w Oświęcimiu zestaw 
maszyn i narzędzi stolarskich i statuę Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych. Podczas odbioru przesyłki ze stacji kolejowej okazało się, że skrzynie 
są puste, poza jedną zawierającą przedmiot kultu. Figura została poddana 
dwukrotnie renowacji, konserwacji oraz posrebrzeniu i pozłoceniu, naj-
pierw w Krakowie w 1957 roku, a następnie w 1989 roku w Warszawie24.

Duszpasterze w Twardogórze, od aktu poświęcenia figury, byli świadka-
mi rozwoju kultu Maryi Wspomożenia Wiernych. Do pogłębienia nabożeń-
stwa maryjnego służyła m.in. wprowadzona od 1959 roku Wieczysta No-
wenna, uroczyście odprawiana w każdą środę. Dużą frekwencją wiernych 
miejscowych i pątników cieszyły się odpusty obchodzone w najważniejsze 
uroczystości maryjne: 24 maja, 15 sierpnia i 8 grudnia. W zorganizowanych 

19 września rozpoczęto prace remontowo-adaptacyjne dla potrzeb sprawowania w nim kultu 
katolickiego. Por. J. Kawalec, Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twar-
dogórze, Twardogóra 1995, s. 11-12.

23 Por. J. Ślósarczyk, Historia prowincji św. Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Pol-
sce, t. 7, Pogrzebień 1969, s. 611-618 (mps); F. Socha, art. cyt., s. 70-72.

24 Por. J. Kawalec, dz. cyt., s. 16.
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grupach dość regularnie przybywają do Twardogóry ministranci, także 
z odległych dekanatów Śląska i Wielkopolski. O znaczeniu sanktuarium 
świadczą liczne wota, zachowane spisy cudownych uzdrowień i otrzyma-
nych łask. Gorliwy proboszcz i kustosz ks. Józef Kawalec przygotował ko-
ronację cudownej Figury Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Kongrega-
cja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z 5 maja 1994 roku 
zezwoliła na koronację figury Matki Bożej Wspomożycielki w Twardogó-
rze nomine et auctoritate Summi Pontificis. Biskup kaliski, doceniając pracę 
salezjanów, dekretem z 31 maja 1994 roku ogłosił kościół w Twardogórze 
sanktuarium diecezjalnym. Papież Jan Paweł II, podczas pobytu w Skoczo-
wie 22 maja 1994 roku, pobłogosławił korony przygotowane dla Statuy 
Madonny w Twardogórze. 24 września tego roku aktu koronacji dokonał 
arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Polsce, 
w obecności prymasa kard. Józefa Glempa, biskupów i licznych wiernych. 
Ostatnim wyróżnieniem było ogłoszenie 22 maja 2005 roku dekretu Jana 
Pawła II, na mocy którego kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
w Twardogórze został podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej25.

Najmłodszym na ziemiach polskich lokalnym sanktuarium Matki Bo-
żej Wspomożenia Wiernych obsługiwanym przez Towarzystwo Salezjań-
skie jest nowy kościół w Rumi koło Wejherowa. Salezjanie przybyli do 
tej kaszubskiej miejscowości w sierpniu 1937 roku i rozpoczęli pracę od 
budowy skromnej kaplicy publicznej przy domu mieszkalnym. Ten mały 
ośrodek kultu pw. NMP Wspomożenia Wiernych 8 grudnia 1938 roku 
poświęcił biskup chełmiński Stanisław Okoniewski. Pierwszy organiza-
tor placówki zakonnej ks. Jan Kasprzyk rozpoczął pracę młodzieżową od 
zorganizowania oratorium i założenia mieszanego chóru „Auxilium”26. 
Działalność duszpasterską przerwała agresja Niemców na Polskę, brutal-
ne rozstrzelanie salezjanów, bądź osadzenie tych, którzy przeżyli w obo-
zie koncentracyjnym27. Po przejściu wojsk II Frontu Białoruskiego, około 

25 Por. Archiwum Salezjańskie Inspektorii Wrocławskiej, t. Twardogóra, Dekret. Koś-
ciół pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze w Diecezji Ka-
liskiej „Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym”, L.dz. 278/94/B; J. Kawalec, dz. cyt., s. 37-
38; Z. Lato, art. cyt., s. 160; Ze świata salezjańskiego, „Don Bosco”, 7(2005), nr 484, s. 30.

26 Por. J. Kasprzyk, Pierwsza placówka salezjańska na Pomorzu, Pokłosie Salezjań-
skie” (dalej PS) 22(1938), nr 1, s. 22-24; Pierwsza placówka na Kaszubach, PS 23(1939), 
nr 1, s. 24-26.

27 Z salezjanów pracujących w Rumi został rozstrzelany (prawdopodobnie 24 X 
1939 w Piaśnicy Wielkiej) kierownik oratorium, ks. Ignacy Błażewski, a dyrektor domu 
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10 kwietnia 1945 roku, przybył do Rumi ks. Feliks Żołnowski, który zajął 
się reaktywowaniem pracy młodzieżowej i duszpasterskiej. Przy pomocy 
okolicznych mieszkańców uprzątnięto teren i przeprowadzono najpotrzeb-
niejsze remonty i naprawy, tak że już od 22 kwietnia 1945 roku ksiądz 
odprawiał nabożeństwa w kaplicy, wznowił działalność oratorium, chóru 
i następnie – jako nowe dzieło młodzieżowe – zorganizował dom dziecka28.

Przełomowym momentem w rozwoju przyszłego sanktuarium ma-
ryjnego było zamówienie i nabycie obrazu Matki Bożej Wspomożyciel-
ki Wiernych. Wykonawcą tego dzieła był ks. Władysław Lutecki (1882-
1968) z Jarosławia, a fundatorami – pracownicy rumskiej garbarni, którzy 
złożyli dar za ocalenie z katastrofy budowlanej. Wizerunek przedstawia 
Matkę Bożą z Jezusem na ręku, w koronie i z berłem w prawej ręce. W uro-
czystość św. Jana Bosko, 31 stycznia 1949 roku, biskup chełmiński Kazi-
mierz Kowalski poświęcił ten obraz, który został następnie umieszczony 
w ołtarzu głównym zakonnej kaplicy publicznej. Przełożony Generalny 
Towarzystwa Salezjańskiego, ks. Piotr Ricaldone zatwierdził Sodalicję 
NMP Wspomożycielki Wiernych (obecnie Stowarzyszenie Maryi Wspo-
możycielki) przy kaplicy w Rumi i przyłączył ją do Archisodalicji w Tu-
rynie. Zwiększająca się systematycznie liczba osób na stałych i okolicz-
nościowych nabożeństwach maryjnych poświadczała rozwój kultu NMP 
Wspomożenia Wiernych w Rumi. Ponadto, przybywające ciągle wota są 
pamiątkami przeszłości i świadkami nadzwyczajnych łask wypraszanych 
przez wiernych. Pewną stabilność i samodzielność duszpasterską wprowa-
dził dekret biskupa chełmińskiego ustanawiający 1 maja 1957 roku parafię 
pw. NMP Wspomożenia Wiernych przy kaplicy salezjańskiej i przekazują-
cy ją Towarzystwu Salezjańskiemu iure pleno et perpetuo29.

W 1986 roku ukończono budowę dużego, dwupoziomowego kościo-
ła w kształcie okrętu. 15 października 1988 roku – w przeddzień konse-
kracji kościoła – cudowny obraz przeniesiono procesjonalnie do świą-
tyni i powieszono w centralnym miejscu prezbiterium. Wystrój ściany 

ks. J. Kasprzyk, aresztowany 29 XII 1943 w Toruniu, przebywał w więzieniach w Toruniu, 
Bydgoszczy i obozie koncentracyjnym w Dachau, skąd wyszedł na wolność 29 IV 1945. Por. 
J. Pietrzykowski, Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945, 
Wydawnictwo IPN, Warszawa 2015, s. 255.

28 Por. J. Wąsowicz, Zakład Salezjański w Rumi 1937-1960, Piła–Rumia 2014, s. 30-32.
29 Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej, t. Rumia Wspomożycielka, Dekret 

z 13 IV 1957 r., L.dz. 1982/57; J. Zdolski, Daj mi duszę resztę zabierz. Salezjanie w Rumi 
1937-2007, Rumia 2007, s. 34-38.
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jest wzorowany na kompozycji obrazu NMP w sanktuarium maryjnym 
w Turynie. Po dziesięciu latach, 24 czerwca 1998 roku, na dachu nowe-
go kościoła umieszczono figurę Wspomożycielki, symbolizującą opiekę 
Maryi nad miastem. W 75. rocznicę przybycia salezjanów do Rumi, w pią-
tek 12 października 2012 roku, arcybiskup gdański Leszek Sławoj Głódź 
koronował obraz koronami biskupimi, 27 kwietnia 2013 roku świątynię 
ustanowił sanktuarium. Od 2000 roku w Rumi, regularnie co dwa lata, 
odbywają się Inspektorialne Kongresy ku czci Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych30.

Popularność nabożeństwa do Matki Bożej pod różnymi wezwaniami 
z Litanii Loretańskiej są szczególnie dostrzegalne w patrociniach kościo-
łów i kaplic. Salezjanie w Polsce niejednokrotnie nadawali tytuł swojej 
Patronki budowanym nowym świątyniom, jak i odbudowanym zniszczo-
nym i zdewastowanym obiektom sakralnym. W 1927 roku, w Lublinie na 
Kalinowszczyźnie, salezjanie przyjęli ofiarowany im zrujnowany kościół 
i klasztor pofranciszkański. Z powodu ekonomicznego światowego kryzy-
su z trudem odgruzowywano i odbudowano obiekty i dopiero od grudnia 
1930 roku zaczęto odprawiać nabożeństwa w parterowym kościele. Po-
przednie wezwanie świątyni NMP Anielskiej i św. Franciszka zastąpio-
no tytułem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W ołtarzu głównym 
umieszczono obraz Maryi Wspomożycielki wykonany na płótnie przez 
Konstantego Srzednickiego z Krakowa. Przy tej świątyni biskup diece-
zjalny Bolesław Pylak, 29 grudnia 1979 roku, utworzył parafię pw. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych31.

Podobnie salezjanie postąpili w Poznaniu ze zniszczonym i zrujnowa-
nym małym kościołem św. Katarzyny, przy którym wcześniej miały swój 
klasztor siostry dominikanki. Na prośbę prymasa Polski kard. Edmunda 
Dalbora, Towarzystwo Salezjańskie przejęło opuszczoną świątynię razem 
z zabudowaniami klasztornymi z XVI wieku. 6 czerwca 1927 roku kolej-
ny prymas, arcybiskup gnieźnieński i poznański August Hlond, poświęcił 

30 Por. J. Wąsowicz, Od kapliczki do sanktuarium. Kalendarium rozwoju kultu NMP 
Wspomożenia Wiernych w Rumi w l. 1937-2013, w: Auxilium Christianorum. Studia i ma-
teriały teologiczno-historyczne z kongresów ku czci NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi 
w latach 2000-2012, red. J. Wąsowicz, J. Zdolski, Rumia 2013, s. 20-26.

31 Por. M.T. Zahajkiewicz, Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyj-
ny, Wydawnictwo Kurii Biskupiej, Lublin 1985, s. 97; J. Krawiec, Duszpasterstwo sale-
zjańskie na Kalinowszczyźnie w Lublinie, w: 75 lat salezjanów w Lublinie, red. J. Gocko, 
A. Paszek, Lublin 2002, s. 10-28.
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odbudowany kościół pod nowym wezwaniem Matki Bożej Wspomoże-
nia Wiernych, a 28 maja 1929 r. dokonał poświęcenia głównego ołtarza 
z wizerunkiem Wspomożycielki. Salezjanie, którzy pracowali i studiowali 
w Poznaniu, propagowali kult Patronki Zgromadzenia i prowadzili orato-
rium dla młodzieży32.

Do Aleksandrowa Kujawskiego salezjanie przybyli w 1919 roku i na 
pierwszym piętrze gmachu szkolnego przeznaczyli dużą salę na kaplicę 
półpubliczną pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W 1955 roku, 
po zlikwidowaniu przez komunistów Kolegium Kujawskiego Księży Sa-
lezjanów w Aleksandrowie Kujawskim, księży pozostawiono do obsługi 
kaplicy. Biskup włocławski Jan Zaręba 25 kwietnia 1981 roku utworzył 
przy niej parafię pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W 1985 roku 
uzyskano pozwolenie na budowę kościoła i domu zakonnego w peryferyj-
nej części miasta. Już w 1993 roku salezjanie pracujący w duszpasterstwie 
przenieśli się do nowej plebanii i wkrótce zaczęli odprawiać nabożeństwa 
w dolnym kościele, a od 2009 roku – także w górnym33.

W 1922 r. Towarzystwo Salezjańskie przejęło szkołę zawodową w Ło-
dzi przy ul. Wodnej. Nowi właściciele podczas rozbudowy gmachu dobudo-
wali także dużą publiczną kaplicę z ołtarzem i obrazem Maryi Wspomoże-
nia Wiernych. Miejsce kultu poświęcił 16 maja 1926 roku biskup diecezjal-
ny Wincenty Tymieniecki. Po przejęciu szkoły salezjańskiej w 1962 roku 
przez władze komunistyczne kaplica pełniła funkcję kościoła. Ze względu 
na liczną frekwencję okolicznych mieszkańców, biskup Józef Rozwadowski 
24 maja 1978 roku utworzył parafię pw. Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych i jej administrację na stałe powierzył Towarzystwu Salezjańskiemu34.

Rodzina Koniecznych w Skawie koło Rabki (diecezja krakowska) w 1920 
roku ofiarowała salezjanom grunt pod przyszły kościół i zakład szkolno-wy-
chowawczy. Z powodu trudności personalnych i ekonomicznych Inspektorii 
św. Stanisława Kostki, dopiero w latach 1930-1936, dzięki ofiarności i gor-
liwości okolicznych mieszkańców, zbudowano świątynię pw. Matki Bożej 

32 Por. Św. Katarzyna klasztor dominikanek w Poznaniu 1283-1822. Salezjanie 1926-
1928, Poznań 1928, s. 66-70.

33 Por. A. Sobieszczak, Duszpasterstwo salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim po 
roku 1955, w: Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919-2009. Studia i materiały źródło-
we, red. J. Wąsowicz, Piła 2009, s. 152-167.

34 Archiwum Archidiecezji Łódzkiej, t. Salezjanie par. MBW Wiernych, Dekret 
z 29 IV obowiązujący od 24 V 1978; M. Kwietniewski, Historia Parafii Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych w Łodzi, Łódź–Lublin 2002, s. 114 (mps).
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Wspomożenia Wiernych. Wybuch II wojny światowej i sytuacja powojen-
na Polski Ludowej uniemożliwiły realizację podjętych planów. Arcybiskup 
A.S. Sapieha, dekretem z 28 sierpnia 1942 roku, utworzył parafię i powierzył 
ją Towarzystwu Salezjańskiemu. W kościele parafialnym księża propagują 
kult Maryi Wspomożycielki i obsługują około 3800 parafian35.

W okresie międzywojennym przy Wyższym Seminarium Duchownym 
Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie na Dębnikach, na terenie parafii 
św. Stanisława Kostki, salezjanie zbudowali osobną półpubliczną kaplicę 
pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W maju 1947 roku kaplicę po-
święcił kard. A.S. Sapieha, a arcybiskup K. Wojtyła w 1963 r. ustanowił 
przy niej wikariat. Jeden z wykładowców seminarium pełni rolę rektora 
kaplicy i wikariusza parafii. Z posługi duszpasterskiej księży korzysta oko-
ło 1500 osób z osiedla36.

Podczas okupacji hitlerowskiej salezjanie zostali usunięci z Kopca 
koło Częstochowy. Biskup częstochowski Teodor Kubina zaproponował 
księdzu dyrektorowi Aleksandrowi Ziobro pracę na terenie parafii Kło-
buck, w Kamyku w najbliższym małym kościele zbudowanym w 1936 
roku, usytuowanym 2 km od domu zakonnego. Dyrektor, przechodząc 
z domu zakonnego w Kopcu do nowego miejsca w październiku 1940 
roku, zabrał ze sobą obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, który 
wcześniej znajdował się w Jarosławiu, gdzie przez kilka lat pracowali sa-
lezjanie. Od 4 grudnia 1940 roku w Kamyku był samodzielny wikariat, 
a od 1955 roku parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W latach 
1951-1955 zbudowano nową małą świątynię i plebanię37.

Do Bań na Pomorzu Zachodnim przybyli salezjanie w lutym 1946 
roku i podjęli duszpasterstwo Polaków osiedlonych w tym zrujnowanym 
miasteczku. Znajdował się tam duży, trójnawowy kościół z XIII wieku, 
zbudowany z ciosów kamiennych. Uszkodzona świątynia była pw. św. Ma-
rii Magdaleny lub Najświętszej Maryi Panny. Po naprawieniu dachu, prze-
prowadzeniu koniecznych remontów i przystosowaniu budynku sakralne-
go do sprawowania w nim kultu katolickiego, dziekan gryfiński ks. Jan 

35 ASIK, t. Skawa, Dekret erekcji parafii z 28 VIII 1942, Nr 3504/42; Kronika parafii 
Skawa; J. Pietrzykowski, Salezjanie w Polsce, s. 212.

36 Por. Archiwum WSD TS, Kronika Łosiówka 1947-1949; J. Ślósarczyk, Historia 
prowincji, t. 6, s. 308; L. Kaliński, Rodzina Salezjańska w Polsce. Wykaz domów i osób, 
Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1988, s. 73-74.

37 Por. J. Ślósarczyk, Historia prowincji, t. 7, s. 581-583; J. Pietrzykowski, Towarzy-
stwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji, s. 177.
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Palica, 2 lutego 1949 roku, poświęcił kościół pw. Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych38.

W obsługiwanych przez salezjanów placówkach duszpasterskich naj-
wcześniej Maryja Wspomożycielka była czczona w Ciechowie koło Środy 
Śląskiej. Wizerunek Madonny, liczący ponad 200 lat, prawdopodobnie po-
chodził z Bawarii. Kościół filialny w latach 1945-1982 należał do parafii 
pw. św. Andrzeja w Środzie Śląskiej, a następnie, 1 stycznia 1982 roku, ar-
cybiskup wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz utworzył parafię pw. Mat-
ki Bożej Wspomożenia Wiernych39.

Do Głoskowa koło Piaseczna salezjanie przybyli w 1942 roku i wkrót-
ce zorganizowali dom dziecka dla sierot warszawskich. W 1946 roku kupili 
drewniany barak, którego część przeznaczyli na półpubliczną kaplicę na 
terenie parafii Jazgarzew. Arcybiskup warszawski kard. Stefan Wyszyński, 
15 grudnia 1972 roku, ustanowił przy niej samodzielny rektorat duszpaster-
ski. Na podstawie otrzymanego pozwolenia na rozbudowę plebanii (domu 
zakonnego), bez wiedzy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej i władz pań-
stwowych, w latach 1976-1980, na gruncie i z funduszy Towarzystwa Sa-
lezjańskiego, zbudowano nowy kościół i przylegający do niego piętrowy 
dom mieszkalny z zakrystią. Prymas Tysiąclecia 15 kwietnia 1981 roku 
erygował w Głoskowie parafię pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych40.

Na terenie parafii pw. św. Wawrzyńca w Gutkowie koło Olsztyna znaj-
dowała się w Likuzach mała kaplica z 1924 roku pw. Matki Bożej Różań-
cowej. Po otrzymaniu pozwolenia na rozbudowę kaplicy, w latach 1978-
1982 salezjanie zbudowali w Likuzach nad jeziorem Ukiel dwupoziomo-
wy kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Przy tej świątyni 
arcybiskup warmiński Edmund Piszcz, 29 czerwca 1992 roku, erygował 

38 Por. J. Pietrzykowski, Obecność Salezjanów Inspektorii św. Stanisława Kostki na 
Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1952, Kutno 1990, s. 54-56; Elenko Jubileuszowe. 
35 lat Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile, s. 25-26.

39 Parafia w Ciechowie istniała od początku XIV wieku. Obecny kościół był dwukrot-
nie przebudowywany: w 1555 r. i w połowie XVIII wieku. Podczas reformacji na Śląsku 
kościół w Ciechowie przejściowo do 1654 r. użytkowali protestanci. Po drugiej wojnie świa-
towej świątynię systematycznie remontowano, a w 1983 r. zakończono budowę nowej ple-
banii. Por. A. Wiśniewski, Salezjanie w Środzie Śląskiej w latach 1950-2007, Środa Śląska 
2007, s. 291-292.

40 Por. G. Kalwarczyk, Dekanat piaseczyński w archidiecezji warszawskiej, Civitas 
Christiana, Warszawa 2001, s. 8-9; J. Pietrzykowski, Salezjanie w Polsce, s. 217-218; U. Ju-
hanowicz, Głosków Zielone, Siedemdziesiąt lat obecności księży salezjanów, Głosków 2013, 
s. 31-34.
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parafię i powierzył ją salezjanom do obsługi. Do tej pory proboszcz nie 
ma osobnej plebanii, tylko mieszka w oddalonym 2 km domu zakonnym 
w Olsztynie-Gutkowie41.

3. WPROWADZENIE WSPOMNIENIA OBOWIĄZKOWEGO  
W POLSCE

Pierwsi salezjanie od chwili przybycia na ziemie polskie propagowali 
kult Maryi Wspomożycielki w swoich placówkach szkolno-wychowaw-
czych: szkołach, internatach, domach dziecka, kościołach i funkcjonują-
cych przy nich oratoriach dla młodzieży męskiej. W domach zakonnych 
i dziełach prowadzonych przez Towarzystwo Salezjańskie kult Patronki 
Zgromadzenia wyrażał się w nowennach przed 24. dniem każdego miesią-
ca. W niektórych kościołach, jak w Sokołowie Podlaskim, czy w Warszawie 
Bazylice, popularnością cieszyły się nowenny jednodniowe, odprawiane 
w określone dni tygodnia. Ponadto świątynie te mają osobne kaplice ku czci 
Wspomożycielki Wiernych, gdzie w ołtarzu znajduje się Jej okazała figu-
ra lub obraz42. Dodatkowo podczas nabożeństw w miesiącach maryjnych: 
maju i październiku, wprowadzano okolicznościową lekturę o Madonnie 
ks. Bosko, lub głoszono krótkie tematyczne kazania. Pomoce dla duszpa-
sterzy drukowano na łamach „Pokłosia Salezjańskiego”. W miesięczniku 
tym systematycznie zamieszczano artykuły na temat kultu Maryi Wspomo-
życielki i gotowe propozycje nowenn oraz okolicznościowych nabożeństw. 
Młodzież mieszkająca w internatach, domach dziecka oraz dochodząca do 
oratoriów przygotowywała okolicznościowe akademie z okazji 24. każdego 
miesiąca lub wystawiała sztuki w teatrze amatorskim43.

41 Por. Droga do nieba. 50 lat posługi salezjanów w Olsztynie, red. M. Rybiński i inni, 
Olsztyn 2007, s. 14, 65.

42 Por. Odpust Najśw. Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, PS, 1(1917), nr 3-4, 
s. 1; Nowenna do Najśw. P. Maryi Wspomożenia Wiernych, PS, 1(1917), nr 2, s. 7-12; Na-
bożeństwo do Najśw. Maryi P. Wspomożenia Wiernych, PS 2(1918), nr 7-8, s. 8-10; Uroczy-
stość Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, PS 22(1938), nr 5, s. 134-135.

43 Por. A. Cieślar, L. Strada, Wspomożenie Wiernych. Czytania majowe, Oświęcim, 
brw (mps); A. Gabrel, M. Lewko, Czas wolny w domach salezjańskich, w: 75 lat działalności 
salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, red. R. Popowski, S. Wilk, M. Lewko, Łódź–Kra-
ków 1974, s. 148-151; Z. Malinowski, Działalność muzyczna salezjanów polskich, w: 75 lat 
działalności salezjanów w Polsce, s. 112-113.
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W kulcie Maryi Wspomożycielki od początku pojawiają się wota, 
utwory muzyczne, opracowane głównie przez salezjanów. Przeważnie 
najpierw pisano słowa, a następnie komponowano do nich muzykę. Do 
wyjątków należy ks. Stanisław Szmidt, który posiada duże umiejętności 
dopisywania słów do istniejącej już muzyki. Spośród licznego grona pol-
skich twórców muzyki ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych najbar-
dziej znanymi kompozytorami pozostają: ks. Antoni Hlond (Chlondowski) 
i ks. Idzi Ogierman Mański. Popularnym znanym utworem ks. Mańskiego 
jest kantata Ze świtaniem rannej zorzy, skomponowana do słów ks. Stefana 
Prusia, autora licznych tekstów, a ks. Hlonda – Niepokalana Wspomoży-
cielko ze słowami ks. J. Ślósarczyka. Pieśni ku czci Maryi Wspomożyciel-
ki cechuje funkcjonalność w wykonywaniu w polskich parafiach i placów-
kach szkolno-wychowawczych. Z upływem lat systematycznie powiększał 
się repertuar poezji maryjnej i pieśni ku czci Wspomożycielki Wiernych, 
wykonywanych przez chóry zakładowe, parafialne i orkiestry dęte funk-
cjonujące przy prawie wszystkich placówkach dydaktyczno-opiekuńczych 
i większych parafiach zarówno miejskich, jak i wiejskich44.

Zaprezentowane wyżej sanktuaria Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych oraz patrocinia parafii i kościołów potwierdzają wkład salezjanów 
w rozwój kultu Patronki Zgromadzenia na całym terytorium Polski: od 
Górnego i Dolnego Śląska poprzez Małopolskę, Mazowsze, Wielkopolskę, 
Kaszuby, aż po Warmię i Pomorze Zachodnie. Nie sposób pominąć wiel-
kiego czciciela Madonny ks. Bosko, kard. Augusta Hlonda prymasa Polski, 
którego droga do kapłaństwa i formacja zakonna wiodła poprzez Turyn, 
Rzym i Oświęcim. Jako biskup, a następnie prymas, dość często używał 
wezwania Wspomożycielki Wiernych w przemówieniach, odezwach, li-
stach. Swojemu przywiązaniu do tego tytułu Wspomożycielki dał wyraz 
w przemówieniu radiowym wygłoszonym w rozgłośni radia watykań-
skiego 28 września 1939 roku, w którym zachęcał Polaków do modlitwy 
przed cudownymi wizerunkami Matki Bożej w kraju i na obczyźnie, „aż na 
skinienie Królowej Polski i Wspomożycielki Wiernych stanie się cud XX 
wieku, wypatrywany przez świętych, wytęskniony przez sumienia”. Jemu 
też przypadło, 8 września 1946 roku na Jasnej Górze, wobec całego Epi-
skopatu i milionowej rzeszy pielgrzymów, ofiarowanie narodu polskiego 

44 Por. M. Szczepankiewicz, Pieśni i utwory muzyczne o Wspomożycielce Wiernych 
(prezentacja i charakterystyka z uwzględnieniem walorów muzycznych i tekstowych), w: 
Kult Maryi Wspomożycielki Wiernych, s. 90-95.
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Niepokalanemu Sercu Maryi, którą tytułował „Panią i Królową naszą, po-
tężną Wspomożycielką wiernych i władną świata Królową”45.

Inspektorzy: ks. Jan Ślósarczyk z Krakowa i ks. Stanisław Rokita 
z Łodzi, już pod koniec lat czterdziestych XX wieku prosili Episkopat, aby 
poparł projekt wprowadzenia wspomnienia obowiązkowego Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych we wszystkich diecezjach. W 1954 roku, przed 
Międzynarodowym Kongresem Maryjnym w Rzymie, tylko 11 biskupów 
diecezjalnych wysłało indywidualne petycje do Stolicy Apostolskiej46. 
Bardziej sprzyjające okoliczności „zalegalizowania” kultu Wspomożyciel-
ki Wiernych w Polsce nastały w okresie realizacji Jasnogórskich Ślubów 
Narodu z 26 sierpnia 1956 roku i przygotowywania Wielkiej Nowenny 
przed obchodami Sacrum Poloniae Millenium. Prymas Tysiąclecia kard. 
Stefan Wyszyński, szczególnie od 1957 roku, w kazaniach i przemówie-
niach często określał Najświętszą Maryję Pannę tytułem Dziewica Wspo-
możycielka47. Przełożeni polskich inspektorii: ks. mgr S. Rokita z Łodzi 
i ks. dr Józef Nęcek z Krakowa, nie zaniedbali tej dogodnej sytuacji. Na 
ich zlecenie ks. dr Lucjan Strada przygotował i opracował wymaganą do-
kumentację. 24 maja 1958 roku w Warszawie, wspólnie z prowincjałami, 
petycję do prymasa Polski podpisał ich kolega z lat seminaryjnych, An-
toni Baraniak, arcybiskup metropolita poznański48. Tekst prośby zawie-
rał historyczny opis kultu i święta Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
w Kościele powszechnym i w Towarzystwie Salezjańskim, a także wska-
zywał na potrzebę wprowadzenia tego wspomnienia w Polsce ze względu 
na specyficzną sytuację wyznaniową w naszym kraju. Nie bez przyczyny 
wspomniano o powrocie 24 maja 1814 roku Piusa VII do Rzymu, wyraźnie 
sugerując podobieństwo do sytuacji kard. S. Wyszyńskiego, opuszczenia 

45 S. Kosiński, Wielcy czciciele Maryi Wspomożycielki Wiernych w odrodzonej Polsce, 
w: Maryja Wspomożenie Wiernych. Studium dogmatyczno-historyczne, s. 296-303; B. Koło-
dziej, Matka Boska Wspomożycielka Wiernych w życiu i posłudze Kardynała Augusta Hlon-
da, Warszawa 2007, s. 1-7 (mps, referat wygłoszony 12 V 2007 w Bazylice Serca Jezusowe-
go w Warszawie).

46 ASIW, t. Kurie Biskupie, Gdańsk Oliwa, ks. S. Rokita do ks. A. Wronki, Łódź 9 IX 
1948.

47 Por. Z przemówień Jego Eminencji Księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Pry-
masa Polski, w: Virgo Auxiliatrix. Wspomożycielka Wiernych, opracował L. Strada, Często-
chowa 1971, s. 8-77 (mps).

48 Memorandum do Jego Eminencji Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 
24 V 1958, w: Virgo Auxiliatrix, s. 89-97.
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przez niego miejsca internowania i podjęcia ponownie obowiązków kiero-
wania Kościołem w Polsce. Księża inspektorzy wymaganą dokumentację 
wręczyli Prymasowi Tysiąclecia podczas wakacji 1958 roku w Komańczy, 
a on obiecał szybko zająć się tą sprawą49. Już 5 września 1958 roku na 
Jasnej Górze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przedstawił 
zebranym biskupom treść petycji salezjanów. Tym razem, po przemówie-
niu prymasa Polski, sprawę poparli wszyscy hierarchowie. Przygotowaną 
prośbę do papieża Piusa XII zawiózł do Rzymu ks. prałat dr Bolesław Fi-
lipiak50. Pozytywna odpowiedź – pomimo śmierci papieża – nadeszła dość 
szybko. 4 grudnia 1958 roku Kongregacja Obrządków rozszerzyła święto 
24 maja – Maryi Wspomożycielki Wiernych – na całą Polskę. Miało ono 
być obchodzone w rycie zdwojonym drugiej klasy z dodaniem odrębnego 
oficjum i mszy św. Jeszcze za pontyfikatu Jana XXIII Kongregacja Rytów, 
dekretem z 5 października 1962 roku, zmieniła formularz na święto Wspo-
możycielki. Paweł VI, pismem apostolskim Mysterii Paschalis z 14 lutego 
1969 roku, dokonał posoborowej reformy kalendarza i 28 kwietnia tegoż 
roku ogłosił nowe Ordo Missae. Na podstawie tych dokumentów Maryję 
Wspomożycielkę Wiernych czci się odtąd w tekstach mszalnych i brewia-
rzowych jako wspomnienie obowiązkowe51.

ZAKOŃCZENIE

Zakony i zgromadzenia zakonne w dziejach naszej Ojczyzny pełni-
ły także rolę łącznika z kulturą i formami religijności krajów sąsiednich. 
Wierni, którzy mieli lub mają kontakty z salezjanami, zostali „zarażeni” 

49 Por. S. Pruś, Rodzina Salezjańska apostołem i ośrodkiem kultu Maryi Wspomoży-
cielki na ziemi polskiej, w: Maryja Wspomożenie Wiernych, s. 275-276.

50 ASIW, Ad Pedes Pii XII Papae Mariani-Polonia (fotografia tekstu), w: Festum 
Auxiliatricis (documenta), Cracoviae 1958. Ks. B. Filipiak był audytorem Roty Rzymskiej 
i w 1958 r. przywiózł paliusz metropolicie poznańskiemu abp. A. Baraniakowi. Pap. Pius XII 
zmarł 9 X 1958, zanim prośba dotarła do niego. Przyjął ją jego następca papież Jan XXIII. 
Zgoda na ustanowienie tego wspomnienia na terenie Polski była jednym z pierwszych aktów 
prawnych tego papieża.

51 ASIW, Sacra Congregatio Rituum, Dioecestum Poloniae, Prot. N.D. 37/958, 
C. Card. Cicognani S.R.C. Prefectus, w: S. Rokita, Okólniki 1947-1959, Okólnik z 1 I 1959, 
L. dz. 1/59; W. Zaleski, Rok liturgiczny, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1989, s. 343; 
F. Socha, Rodzina Salezjańska apostołem i ośrodkiem kultu Maryi, s. 81; J. Nowak, Reforma 
kalendarza liturgicznego, „Liturgia Sacra”, 18(2012), nr 1, s. 136-137.
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kultem maryjnym i zapoznani ze słowami św. Jana Bosko: Miejcie nabo-
żeństwo do Maryi Wspomożycielki, a zobaczycie, co to są cuda. Tytuł Ma-
ryja Wspomożycielka – jako wyraz matczynej miłości do NMP – Ojcowie 
soborowi mieli zamiar wprowadzić do Konstytucji dogmatycznej Lumen 
gentium. Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele 
tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pośredniczki.

W polskim nabożeństwie maryjnym salezjanie zachowali prawidło-
wość przejawiającą się w całym Kościele. Przejawy kultu Wspomoży-
cielki nie pozostawały obce rodzimej twórczości liturgicznej, a jego treść 
bazowała na potrzebach religijnych i politycznych przemianach. Wznoszo-
ne świątynie diecezjalne i salezjańskie, bractwa, modlitwy, akty oddania 
i śpiewy liturgiczne wyraźnie wskazują na istnienie kultu Wspomożyciel-
ki w Polsce. Wpływ turyńskich salezjanów pod koniec XIX wieku, praca 
członków Towarzystwa Salezjańskiego na ziemiach polskich rozpowszech-
niły praktyki związane z kultem Wspomożycielki Wiernych. Mariologia 
tradycyjna odwoływała się głównie do przywilejów Matki Bożej (Pośred-
niczki, Wspomożycielki, Orędowniczki, Szafarki). Przedstawianie Matki 
Bożej w wielorakich tytułach jest umotywowane różnorodnym obrazem 
życia ziemskiego katolików. Autorzy tekstów ukazywali Maryję w Jej po-
średniczącym odniesieniu do Ludu Bożego. Odwoływanie się do tradycyj-
nej pobożności ludowej oznaczało, że Najświętsza Maryja Panna jest nie 
tylko Pośredniczką zbawienia, lecz także Wspomożycielką (Opiekunką) 
otaczającą troską codzienne sprawy swoich dzieci, ufających Jej całkowi-
cie. Aktualnie, zgodnie ze współczesną praktyką mariologiczną w traktach 
teologicznych i kazaniach eliminuje się akcenty batalistyczne i tematykę 
polityczną, a priorytet daje ujęciu kultu Auxilium Christianorum.

W dziejach Kościoła zakony miały znaczący wpływ na zapoczątko-
wanie i rozwój kultu maryjnego. Kościoły klasztorne stawały się szcze-
gólnymi ośrodkami, z których promieniowały na okolice teksty gotowych 
modlitw i nazwy świąt maryjnych. Poczesne miejsce zajmują w tej kwestii 
benedyktyni i cystersi propagujący kult Matki Bożej Wniebowziętej; nor-
bertanie, marianie, oblaci – Niepokalanie Poczętej; franciszkanie – Mat-
ki Bożej Pocieszenia; dominikanie – Matki Bożej Różańcowej; karmeli-
ci – Matki Bożej z Góry Karmel i Szkaplerza; paulini – Matki Boskiej 
Królowej Polski; redemptoryści – Matki Bożej Nieustającej Pomocy itd. 
Od czasów późnego średniowiecza zakonnicy obsługują większość zna-
nych sanktuariów maryjnych. W ten zakonny promocyjny nurt maryjny 
w Polsce dobrze wpisało się Towarzystwo Salezjańskie, które w czasach 
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najnowszych wydatnie przyczyniło się do zapoczątkowania i urzędowego 
wprowadzenia „w życie” jednego z wezwań z Litanii Loretańskiej – Mary-
jo Wspomożenie Wiernych.

Salesian contribution towards propagating  
the cult of Mary Help of Christians in Poland

Summary

Among the first known places of the eponymous worship one should mention 
Passau, Innsbruck, Vienna and Turin. Pope Pius VII instituted the feast of Mary 
Help of Christians on May 24, as a commemoration of his return to Rome from 
Napoleonic captivity. The above mentioned Marian title had a lot of adherents, for 
instance the founder of the Salesian Society, St. John Bosco, who within 1863-
1868 founded the Basilica of Our Lady Help of Christians in Turin. Salesians, after 
arriving in Oświęcim in 1898, rebuilt the post-Dominican Holy Cross Church, giv-
ing it the new title of Mary Help of Christians and placing in the altar the faithful 
copy of the image of the Madonna of St. Bosco. Apart from Oświęcim, the Sale-
sian Society also handles the sanctuaries of Mary Help of Christians in Przyłęków, 
Twardogóra and Rumia as well as nine parishes and two rectoral churches under 
the same title. Furthermore, in 1959 Polish Salesians contributed to the constitution 
of the compulsory feast of Mary Help of Christians, which since then has been 
celebrated on May 24 in all dioceses all over the country.

Słowa kluczowe: salezjanie, Polska, Maryja Wspomożycielka, sanktuaria, kult

Key words: Salesians, Poland, Mary Help of Christians, sanctuaries, cult


