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KOMUNIKAT 

Drodzy Diecezjanie! 

 W roku 1966 w całej Polsce rozbrzmiewało dziękczynne i radosne Te Deum  

w tysiąclecie Chrztu naszego narodu i początków naszej państwowości. W lipcu owego roku 

na szlaku milenijnym wdzięcznego za Chrzest Narodu stanęły Kielce i prastara Wiślica. Kilka 

tygodni wcześniej Ks. Bp Administrator Apostolski Jan Jaroszewicz w liście pasterskim pisał 

m. in.: „W Wiślicy patronować będzie uroczystościom, czczona w tym grodzie od wieków 

Pani Łokietkowa. Symboliczna korona włożona na Jej skronie będzie słabym, ale 

wymownym w dziecięcym oddaniu się naszym - wyrazem podzięki za Jej królowanie sercom 

polskim”. 

 17 lipca 1966 r. uroczystości w Wiślicy miały podwójny charakter: dziękczynienie za 

Tysiąclecie chrześcijaństwa i koronacja starodawnej figury tzw. Madonny Łokietkowej. 

Prymas Kardynał Stefan Wyszyński, w asyście Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa 

Karola Wojtyły i Arcypasterza Diecezji Jana Jaroszewicza dokonał historycznego aktu 

koronacji. Prymas Polski wypowiedział wówczas słowa: „Szczęśliwie pomyślano, by dla 

uwieńczenia 10 wieków chrześcijaństwa w ziemi wiślickiej, była ukoronowana przez nas, 

imieniem Ojca św. <Madonna Łokietkowa>, tak przez Was miłowana i czczona, bodaj 

najstarszy w tej prastarej ziemi świadek miłości ludu polskiego do Maryi, Bogurodzicy 

Dziewicy”. 

 W uroczystościach wzięło udział 36 Księży Biskupów z Kardynałem Prymasem na 

czele i ponad 200 księży. Liczbę wiernych określano na ponad 40 tysięcy. Komunii Świętych 

rozdano ok. 9 tysięcy. Uroczystość koronacji odbyła się w pobliskich Gorysławicach, na 

placu przed kościołem. Po koronacji figurę Matki Bożej przeniesiono do kościoła w Wiślicy. 

 W przyszłym roku będziemy obchodzić 50-lecie koronacji Madonny Łokietkowej.  

Do jubileuszu chcemy się jak najlepiej przygotować duchowo. Przygotowania rozpoczniemy 

już 13 października br., a następnie 13 dnia każdego miesiąca w godzinach od 20.00 do 23.00 

będą się odbywać w Wiślicy „Maryjne Wieczory Wiślickie z Madonną Łokietkową”. 

Wieczory te będą obejmować Mszę Św. o Matce Bożej, procesję fatimską z lampionami, 

konferencję biblijną, modlitwę różańcową, adorację i Apel Maryjny. Zawsze będzie 

możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania, a dla pielgrzymów jest 

przewidziana gorąca kawa i herbata. 

 Niech ten czas przygotowania do Złotego Jubileuszu koronacji figury Matki Bożej 

Wiślickiej zaowocuje większym przylgnięciem do Maryi, a tym samym do Jej Syna Jezusa 

Chrystusa. 

Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa 

Wasz Biskup  

† Jan Piotrowski 
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