
 

Cud. W 1949 r. Lublin stał się Częstochową 

 

Streszczenie 

 

Początkiem szczególnego kultu kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze 

lubelskiej były wydarzenia z 3 lipca 1949 r. nazwane cudem lubelskim. Tego dnia na obrazie 

Matki Bożej zauważono łzy. Nieprzypadkowo więc książka ukazuje się w 2019 r. 

Siedemdziesiąta rocznica cudu lubelskiego jest bardzo dobrą okazją, aby przyjrzeć się tym 

wydarzeniom od nowa. 

Cud lubelski różni się od innych wydarzeń z okresu Polski Ludowej uznawanych 

przez wiernych za nadprzyrodzone. Nie był indywidualnym, cyklicznym objawieniem, nie 

wiązały się z nim żadne orędzia. Ponadto nie wywołał konfliktu ani rozłamu w Kościele. Było 

to wydarzenie jednorazowe, adresowane do przybywających wiernych, a nie do jednej 

wybranej osoby. Najistotniejsza różnica dotyczy miejsca zdarzenia – jest nim kościół, a nie 

prywatny dom czy łąka, oraz osób, które pierwsze dostrzegły zmiany. Były to osoby 

konsekrowane, co automatycznie w świadomości podnosi wiarygodność tego wydarzenia. 

Zjawisko pozostawiło fizyczny ślad w postaci kropli cieczy, później zaschniętej. Jest to fakt 

niezaprzeczalny nawet dla sceptyków. Ponadto wydarzenie odcisnęło się trwale w 

świadomości społeczeństwa, ponieważ wywołało konflikt, który przeniósł się na poziom 

najwyższy, tj. relacji państwo-Kościół. Stronami były wspólnota Kościoła i aparat władzy. 

Celem publikacji jest całościowe omówienie zagadnienia cudu lubelskiego jako 

wydarzenia historycznego i religijnego. Książka stanowi próbę zmierzenia się z ważną 

kwestią, którą podejmowano kilkakrotnie. Wiele faktów zostanie zweryfikowanych, ale 

historia ma to do siebie, że nigdy nie będzie opowiedziana do końca. Czytaj więcej… 

Ważne w całej pracy będzie szczegółowe przedstawienie działań władz państwowych 

i kościelnych. Są one bowiem już lepiej opisane. Obok tego zagadnienia, istotne jest ukazanie 

postaw społeczeństwa – pojedynczych osób z wielu grup społecznych i zawodowych. 

Można się zetknąć z różnymi wersjami przebiegu wydarzeń oraz z wieloma 

opowieściami o uzdrowieniach. Początkowo powodowało to ogromny chaos informacyjny, 

dlatego Autorka przykładała bardzo dużą wagę do szczegółowej rekonstrukcji wypadków 

oraz do weryfikacji przekazów i utrwalonych opowieści. Część pierwszą książki pt. 

Perspektywa historyczna opracowano na podstawie bardzo bogatego zasobu archiwalnego 

dotyczącego tego tematu. Wykorzystano dostępne materiały w najszerszym dotychczas 



zakresie – zarówno archiwalne, jak i wspomnienia, relacje, publikacje. Przeprowadzono 

bardzo szeroko zakrojoną kwerendę, która objęła bogaty materiał zgromadzony w Archiwum 

Instytutu Pamięci Narodowej. Tam zostały odnalezione dokumenty uznawane dotychczas 

przez badaczy za zniszczone. Ponadto w archiwach państwowych Lublina, Poznania, Łodzi i 

Szczecina odkryto materiały potrzebne do opracowania rozdziału o działaniach władzy 

państwowej. Są to akta wytworzone przez poszczególne Komitety Wojewódzkie PZPR oraz 

urzędy wojewódzkie – głównie protokoły zebrań, sprawozdania czy telefonogramy. Równie 

ważnym jak IPN miejscem było Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, gdzie znajduje się 

bardzo duży zbiór wspomnień i relacji. Na ich podstawie opracowano drugą część książki 

Aspekt religijny wydarzenia. Bardzo pomocne okazały się dokumenty z kancelarii parafii 

archikatedralnej. Kwerendą objęto też materiały zgromadzone w zasobach Archiwum 

Archidiecezjalnego Warszawskiego, kancelarii Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Motwicy, Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz w archiwach: Ośrodka 

„Karta”, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, jak też zbiory prasowe z 1949 r., w tym zagraniczne. Ważny element stanowiła 

też dokumentacja zebrana w śledztwie dotyczącym cudu lubelskiego prowadzonym przez 

lubelski oddział Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Korzystano 

również ze wspomnień przechowywanych w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Zagadnienie cudu lubelskiego rozpatrywane jest w dwóch aspektach – historycznym i 

religijnym. Zgodnie z tym książka została podzielona na dwie części, a każdą z nich 

poświęcono przedstawieniu innego aspektu. Temat został omówiony z perspektywy 

historycznej – jako wydarzenie wpisujące się w kontekst dziejów regionu i całego kraju. 

Obejmuje takie zagadnienia, jak: blokada miasta przez wojsko i milicję, akcja propagandowa 

w mediach, akcja masówek, wiec „antycudowy”, aresztowania i represje wobec więźniów. 

Nieodłączny od lipcowych wypadków jest oczywiście aspekt religijny, ukazany za pomocą 

świadectw, w których świadkowie opisali swoje przeżycia duchowe. W tej części omówiono 

też kwestię koronacji obrazu jako naturalną konsekwencję kultu religijnego. Zakończenie 

książki stanowi rozdział, w którym ukazano znaczenie cudu lubelskiego w przestrzeni 

społecznej aż do współczesności. W trakcie prowadzonych badań okazało się jednak, że duży 

zbiór dokumentów – świadectw dotyczących tego tematu – stanowi cenny materiał. Wartość 

tych relacji jest bardzo duża, więc koniecznie należało je wykorzystać. Obejmują one 

zarówno zapis doświadczeń fizycznych i duchowych bezpośrednich uczestników wydarzeń, 

jak i świadectwa osób, które w kolejnych latach doświadczyły łask za wstawiennictwem 

Matki Bożej Płaczącej. 



Książkę ubogaca cenny materiał fotograficzny. Składają się na niego zdjęcia 

historyczne oraz współczesne, a także kopie dokumentów, do których dotarłam różnymi 

drogami i z pomocą wielu osób. Większość fotografii wkomponowano w tekst, aby 

zilustrować opisywane zdarzenia. Dołączono również pięć wkładek tematycznych 

zawierających zarówno fotografie historyczne, jak i współczesne, związane z tym tematem, w 

tym relikwiarz św. Jana Pawła II z wyobrażeniem Matki Bożej Płaczącej z lubelskiego 

obrazu. 

Chociaż sam cud lubelski oceniany z perspektywy religijnej ma zupełnie inny wymiar, 

to należy dostrzec sposób, w jaki władze wykorzystały go przeciwko osobom i środowiskom, 

które uznały za zagrożenie i które należało wyeliminować. Wydarzenie było niebezpieczne z 

punktu widzenia rządzących, ponieważ zobaczyli oni, że wiara stanowi dla wielu osób istotną 

wartość oraz czynnik mobilizacji szerokich rzesz społeczeństwa. W tym komuniści 

upatrywali zagrożenia dla budowanego monopolu na sterowanie obywatelami. Pokazano 

środowisku lubelskiemu, w którą stronę zmierza system polityczny. Oprócz oczywistych 

represji wobec ogromnej liczby osób, władza dała również ostrzeżenie pozostałym 

obywatelom chcącym w przyszłości wspomóc Kościół, a nawet katolikom w ogóle. 

W początkowym okresie instalowania komunizmu w Polsce cud lubelski miał dla 

wiernych – oprócz religijnego – również kontekst polityczny. Płacz Maryi wiązano z sytuacją 

Polski, z brakiem wolności. Część wiernych upatrywała więc w cudownym zjawisku rychłej 

interwencji Boga. Był to po części element podtrzymujący wiarę w lepszą przyszłość. 

Przyczyniał się do wzmocnienia więzi narodu z Kościołem. Wierni wyrażali gotowość jego 

obrony, co jednocześnie wzbudzało większą niechęć do władzy. Wbrew dążeniom rządzącym 

Kościół oddalał się od wymaganego nurtu politycznego. Społeczeństwo też wyraźniej 

dostrzegało intencje władzy. Ponadto wspomnienie cudu było elementem umacniającym dla 

wiernych. Przechowywali je przez lata w swoich sercach, co potęgowało jego znaczenie. 

Cud lubelski i uroczystości rocznicowe mocno wpisują się w życie duchowe 

Lublinian. Dzieje się tak, ponieważ co roku w lokalnych, a czasem ogólnopolskich mediach 

przypomina się o tamtych wydarzeniach i relacjonuje obchody 3 lipca. Są one szczególnym 

wydarzeniem dla miasta. Tego dnia obraz jest niesiony w procesji głównym deptakiem – ul. 

Krakowskie Przedmieście. Latem Lublin odwiedza mnóstwo turystów, którzy mogą 

obserwować modlących się wiernych, podążających za kopią obrazu Matki Bożej Płaczącej z 

katedry. To żywe świadectwo wiary skłania zapewne niektórych do zainteresowania się 

przyczyną takiego wydarzenia. W procesjach uczestniczy wielu kapłanów i prominentnych  



mieszkańców miasta, a także przedstawiciele Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

im. św. Jana Pawła II. 

Religijną atmosferę tamtych dni oddaje list, który został przedstawiony jako wstęp do 

całości pracy:  

 

„Lublin, 7 VII 49 r. 

Kochana Mamo! Piszę, bardzo się spiesząc, więc krótko. Mamo, może i do Was 

wiadomość dotarła, chcę, żebyś ją znała dokładnie, i tylko żałuję, że nie jesteś z nami! 

Przeżywamy dawno niewidziany cud MB Częstochowskiej w katedrze lubelskiej!!! 

Patrzymy na niego co dzień własnymi oczami, a komisja badająca rozkłada ręce. 

W niedzielę 3 bm. (...) znad oka zaczęła płynąć kropla krwi i do dziś dnia twarz 

Najświętszej pokrywa się coraz nowymi śladami krwawymi, a w lewym oku błyszczą łzy (co 

stwierdziła komisja). Każdego dnia w twarzy zachodzą zmiany, wczoraj krwawe ślady 

zaczęły zanikać, a Twarz jest jakby welonem zakryta. Mamo, czy rozumiesz, czy potrafisz 

pojąć ogrom łaski, który spłynął na Lublin i na nas, jego mieszkańców. Mamo, własnymi 

oczami patrzyłam już trzy razy i Ojciec także. Z każdym dniem tłumy pielgrzymów dzień i 

noc przybywają, i to coraz większe. Pewnie już ze 150 tysięcy patrzyło w Cudowną Twarz i 

kornie stwierdzało, że to cud prawdziwy. Czekamy niecierpliwie na oficjalne orzeczenie 

Biskupa. 

Pomyśl, Mamo – Lublin stał się Częstochową, czy kiedyś w najśmielszych myślach 

ktoś sądził? 

To nie babskie fantazje. Tłumy mężczyzn ze wszystkich stanów to samo stwierdza, a 

ich liczba często przekracza liczbę kobiet. Wieczorem około 9 katedra jest zamykana, a wtedy 

wszyscy razem śpiewają do późna w nocy pieśni i odmawiają modlitwy. 

Już teraz drugą noc z rzędu aż do otwarcia rano kompanie przybyłe nie odchodzą z 

placu katedralnego, tylko się modlą. Wiesz, Mamo, tu twarz Matki Bożej jest tak bolesna, jak 

gdyby ktoś ośmielił się rózgą ją pokrwawić, i oczy łzawe patrzą tak przejmująco, że wczoraj 

nie mogłam dwa razy spojrzeć na Nią. 

Co ten cud znaczy, nie wiem, i jaki będzie jego dalszy ciąg. Z drżeniem i bojaźnią 

czekamy. (...) Irena”. 

 

Świadkowie bardzo często piszą, jak sami żywo zareagowali na widok łez i 

zmienionej twarzy Matki Bożej. Dla niektórych było to wstrząsające przeżycie: „Lublin, 3 

lipca 1981 r. (...) Gdy doszłam i skłoniłam głowę przed obrazem i podniosłam [oczy – M.B.], 



spojrzałam na twarz Matki Bożej, zobaczyłam na policzkach i na czole takie pręgi sine jak po 

bacie lub po rózdze, a na nosku, na środku, była taka sama czerwona jak po zdartym strupie. 

To trwało pół sekundy, a ja w swoim sercu usłyszałam głos – to twoje grzechy. Nie mogłam 

patrzeć, schyliłam głowę, zdjął mnie strach wielki, pomaleńku podniosłam głowę, spojrzałam 

i zobaczyłam obraz taki, jak cały czas widziałam ja i wszyscy, twarz z łezką w lewym oku. I 

poszłam jeszcze raz w kolejkę i też [ujrzałam – M.B.] twarz z łezką w oku. I poszłam jeszcze 

raz, uklękłam, była kolejka już krótka i też [widziałam – MB.] twarz z łezką w oku. Już 

musiałam wyjść. 

 

„(...) i widzę dokładnie, spod prawego oka płynie wąski strumyk ciemnej cieczy, a w 

lewym oku duża kropla łzy przesuwająca się wolno po oku. To mi starczyło, wzrok miałem 

bardzo dobry, uwierzyłem w niezwykły przypadek. Objął mnie jakiś lęk, trwoga, zmieszana z 

płaczem i jękami wkoło ludzi stojących i klęczących. Pomodliłem się przez chwilę i 

wyszedłem (...)” . 

 

O masowych nawróceniach świadczą kolejki do konfesjonałów. Ks. Frankowski 

wspomina: „(...) zmuszony byłem do spowiadania początkowo wbrew mej woli. Nie byłem z 

powodu wyczerpania i braku czasu zdolny do spowiadania, bo musiałem otwierać kancelarię 

do urzędowania chociaż na dwie godziny dziennie (...). Do zakrystii przychodzili różni ludzie, 

najczęściej inteligenci, którzy prosili o spowiedź, początkowo odmawiałem, motywując 

brakiem czasu. (...) Kiedy wymawiałem się, z konieczności, od spowiadania, głośno 

oświadczali: Nie byłem u spowiedzi, nie spowiadałem się kilka, wiele lat, podając czasem ich 

liczby: 8, 10, 12, 15, 20, 30 i ponad, a nawet jeden wypadek ponad 50 lat. Po takich 

oświadczeniach już bez sprzeciwu siadałem w konfesjonale. Przy tych głośnych 

wynurzeniach najczęściej podawano motyw spowiedzi jako niewytłumaczalną przed samym 

sobą zmianę. Zawsze: «Nie przyjechałem tu z zamiarem spowiedzi (...)»; «Nie wiem, co się 

ze mną stało, muszę się wyspowiadać»” . To poruszenie sumień było niesamowite nawet dla 

księży: „Trudno to wytłumaczyć jakąś psychozą. Było to specjalne działanie łaski Bożej. A 

działała ona niespodziewanie i obficie”. Ksiądz Frankowski wspomina też ogromną ilość 

rozdawanych Komunii św., jednego dnia udzielał jej bez przerwy przez 40 minut.  

 

1980 r.: „Moje spotkanie z Matką Bożą. 

Pragnę okazać wdzięczność Matce Najświętszej i podziękowanie, dlatego opiszę 

przebieg mojej choroby i uzdrowienia. 



(Zrośnięcie jelit, jedna operacja, kolejna, lekarz powiedział, żeby «sobie trumnę 

zamówić». Nie mogłam nic jeść, ogromny ból. Lekarze na to: już nie ma ratunku, to jest 

powolne konanie. Naświetlania na złagodzenie bólu. Przez 12 lat, a pod koniec bóle do utraty 

przytomności. Tak do 13 czerwca 1949 r.). 

13 czerwca uklękłam do wieczornego pacierza, bardzo się rozpłakałam i prosiłam 

Pana Boga, żeby się ulitował nade mną i mnie zabrał z tego świata i na kolanach oraz 

łokciach, bo tak mogłam tylko leżeć, usnęłam. Przyśnił mi się obraz Matki Bożej 

Częstochowskiej. Matka Boża była żywa na tym obrazie, ale nie taki jak w Częstochowie, 

była tak piękna i żywa i z taką miłością się do mnie uśmiechała, i po imieniu do mnie 

powiedziała, żebym nie płakała, bo już za miesiąc będę szczęśliwa. 

Samo widzenie dało mi tyle szczęścia i byłam przekonana, że za miesiąc umrę. W 

początkach lipca dowiedziałam się, że Matka Boska płacze w Lublinie, bardzo nad tym 

cierpiałam i kiedy nikogo nie było, klękałam przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i 

pamiętam, że bardzo płakałam i mówiłam MB, że będę cierpieć do końca życia, aby Jej tylko 

ulżyć. Zapragnęłam bardzo pojechać i zobaczyć, aby tam, na miejscu, Matce Bożej współczuć 

(...). I tak 13 lipca 1949 r. znalazłam się w Lublinie, o godz. 8 rano stałam w kolejce do godz. 

12.30, w drzwiach katedry mamusia szeptała mi, żebym prosiła Matkę Bożą o zdrowie, ale ja 

się bardzo oburzyłam na mamusię, że jak ona może o tym myśleć, że «Matka Boża płacze, a 

ja będę myśleć o sobie i o swojej chorobie, wcale nie po to przyjechałam, żeby Ją prosić, 

tylko żeby Jej współczuć». Pierwszy raz w życiu byłam w Lublinie i kiedy bocznym 

wejściem doszłam do obrazu Matki Bożej coś się ze mną stało, ujrzałam ten sam obraz, który 

mi się śnił miesiąc temu. Ujrzałam taką samą Matkę Bożą uśmiechniętą, jak żywa, która 

patrzyła na mnie i zdawało mi się, że to samo mi mówi: «Nie płacz», ale ja płakałam ze 

szczęścia. Nie wiem, co się wtedy ze mną stało, nie mogłam się ruszyć z miejsca, zdawało mi 

się, że już nie jestem na tym świecie, poczułam się taka szczęśliwa i zdrowa, wszystko 

przestało mnie boleć, poczułam się silna i taka, że nie widziałam nic wokół siebie, ktoś na 

mnie krzyczał, żebym wychodziła, a ja stałam jak wryta i tak mnie ludzie wypchnęli w 

główną nawę i do wielkich drzwi, aż ludzie mnie wypchnęli na plac, a tam czekała na mnie 

mamusia, niespokojna, bo nie wiedziała, co się ze mną stało. Zaczęłam wołać do mamusi, że 

jestem zdrowa i że chce mi się jeść. Obie z mamusią płakałyśmy z radości i zaczęłam jeść od 

wielu miesięcy pierwszy raz wszystko (...)”. 

 

Jeden ze świadków wspomina: „(…) pierwsze dni nie, ale już później zaczęli 

rozpędzać. Także pielgrzymki, jakie tam przyjeżdżały do Lublina, to proszę pani, kryli się w 



bramach. Kryli się w bramach, tak, dopiero jak ci milicjanci odeszli, to oni tak gdzieś z jakiejś 

bramy wylecieli z krzyżem na czele i biegli, ale to dosłownie biegli, żeby ich milicja nie 

zdążyła zatrzymać. To z jakiejś bramy co raz, to gdzieś jakaś pielgrzymka wybiegła z 

krzyżem na czele i do Matki Boskiej”. „Cud lubelski 03.07.1949”, audycja radiowa   

 

Pani Maria tak wspomina pierwsze chwile w areszcie: „(...) przewieziono mnie na ul. 

Chopina do siedziby UB. Tam w piwnicy, w wybetonowanym pomieszczeniu o wymiarach 

2x5 metrów, z małym oknem, umieszczono około 20-30 kobiet. W panujących tam 

warunkach nie było [mowy – M. B.] o spaniu czy położeniu się. Brakowało powietrza do 

oddychania. Były problemy, aby wyjść do toalety. W nocy jedni kucali, inni opierali się o 

ściany lub o drugich. Byliśmy zbici jak śledzie. W tych warunkach zemdlałam. Pomimo 

uderzania przez osoby z celi w drzwi, nikt ich nie otworzył. Cucono mnie w ten sposób, iż 

ułożono moją głowę przy drzwiach, abym zaczerpnęła powietrza. Podczas pobytu w tym 

areszcie nie dostaliśmy żadnego pożywienia, jedynie rano dano nam czarną kawę”.  

Pan Jan wspomina to z dystansem: „I zaraz się zaczęły żabki męczące takie, że ledwo 

oddychał człowiek. Mnie to bawiło, bo ja byłem młody, ja byłem wychowany twardo, to mnie 

tam żabki nie zrażały, tylko się śmiałem po prostu w duchu, że Polak z Polaka tak wygłupia 

się, bo jak by robił to Ruski albo Niemiec, no to jemu pasuje, ale polski głos, polska mowa to 

nie pasuje”. 

 

Pani Wiesława wspomina: „Aby nam dokuczyć, co jakiś czas zaglądał któryś ze 

strażników i pytał «cudaki» jeszcze tu jesteście – jeszcze Matka Boska nie wypuściła was?”. 


