


Przy ulicy Żabi Kruk w Gdańsku w ponad 600-letniej
gotyckiej świątyni Świętego Piotra i Pawła mieści się
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, szczególnej opie-
kunki Ormian Polskich i wszystkich innych Jej czcicieli.
Kult Maryjny związany jest tutaj z cudownym obrazem
stanisławowskiej Płaczącej Madonny i w sumie trwa od
265 lat, na Ziemi Gdańskiej od lat pięćdziesięciu. Nie-
wielki to okres, zarówno w dziejach tysiącletniego mia-
sta, jak i świątyni, jednak na tyle długi aby jego historia
splotła się z losami wielu wiernych. Przypadająca 70-ta
rocznica koronacji tego cudownego obrazu staje się oka-
z j ą  d o  p r z y p o m n i e n i a  j e g o  d z i e j ó w .

Obraz Matki Bożej Łaskawej powstał na przełomie XVII
i XVIII wieku jako replika wizerunku Jasnogórskiej Ma-
donny. Nieznana jest dokładna data wykonania płótna.
Analiza porównawcza pozwala na nieco ściślejsze dato-
wanie. Szata w jakich przedstawiona jest Madonna na
naszej kopii odpowiada wzorem jasnogórskiej sukience
zwanej “perłową”. Obraz Jasnogórski eksponowano
w różnych strojach. Wspomniana sukienka używana by-
ła w latach 1683-1707. Tak więc można przypuszczać,
iż właśnie w tym czasie został skopiowany. Wykonano
go według szkoły polskiej  z XVI wieku, temperą, na
drobno tkanym płótnie pokrytym kredową zaprawą o
gładko szlifowanej powierzchni, naciągniętym na ramy.
Zewnętrzna warstwa malowidła to żywiczny werniks.
Obraz ma wymiary 56 x 70 cm. Przedstawia Madonnę
o śniadej twarzy bez blizn charakterystycznych dla ja-
snogórskiego pierwowzoru. Głowę spowija ciemnozielo-
ny szal (maforion) zdobiony biało-żółtymi ornamentami
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w kształcie roślinnych splotów. Żółta lamówka zdobi
brzegi szala i czerwonej sukienki, widocznej w niewiel-
kim fragmencie nad uniesioną do serca prawą ręką. Nad
głową korona namalowana ornamentem punktowym
imitującym szlachetne kamienie. Wokół korony promie-
nista gloria i krąg dwunastu gwiazd. Postać Madonny
widoczna  j e s t  częśc iowo od  pasa  w  górę .  
Dzieciątko Jezus przedstawiono w pozycji siedzącej.
Prawa ręka Dzieciątka uniesiona jest w geście błogosła-
wieństwa, w lewej trzyma książkę. Jego sukienka koloru
karminowego pokryta jest ornamentem kwiatowym i
wykończona jest żółtą lamówką. Koronę na główce ota-
cza promienista gloria i gwiazdy takie jak u Maryi. Ko-
lor  t ła  jes t  brązowy i  namalowany płasko.  
O b r a z  n i e s t e t y  n i e  j e s t  s y g n o w a n y .
   Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z kronik kościoła
w Stanisławowie na Podolu i odnosi się do roku 1742.
Niestety księgi parafialne i archiwalia kościoła stanisła-
wowskigo uległy zniszczeniu, a odtworzenie najstarszej
historii cudownego obrazu możliwe jest jedynie pośre-
dnio poprzez opracowania dokonane na przestrzeni wie-
ków oraz w oparciu o tradycję zachowaną przez Pol-
skich Ormian. Głosi ona, że obraz namalował 70-letni
pobożny malarz Daniel na życzenie sekretarza gminy or-
miańskiej Doninga [pol. Dominik]. Początkowo umiesz-
czony w domowym ołtarzyku, co było powszechnie przy-
jętym zwyczajem, służył do rodzinnych praktyk religij-
nych. Doning jako pierwszy dostąpił za pośrednictwem
obrazu wielkiej łaski uzdrowienia. Dzięki żarliwej mo-
dlitwie i głębokiej wierze uleczony został cudownie z
ciężkiej choroby oczu. On też jako pierwszy miał ujrzeć
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łzy na twarzy Madonny. Nie czując się godny posiada-
nia we własnym domu takiego skarbu, odniósł obraz do
pobliskiego kościółka, gdzie łzy na twarzy Maryi jesz-
cze bardziej były widoczne. 22 sierpnia 1742 r. komisja
składająca się z osób świeckich i duchownych przy udzia-
le tłumu wiernych, stwierdziła niezaprzeczalnie nadprzy-
rodzony charakter tego zjawiska. Welon, którym ociera-
no łzy płynące po twarzy Madonny umieszczony został
w relikwiarzu. Z czasem przyjęło się, by na pamiątkę
oficjalnego uznania cudu stanisławowskiego raz do ro-
ku 22 sierpnia, po uroczystej mszy świętej podawać wier-
nym relikwiarz do ucałowania, (potem także każdej so-
boty po mszy świętej). Oblicze Matki Bożej nie zawsze
było smutne i zapłakane. Między Nią a wiernymi wy-
wiązywał się niezwykły dialog, w którym nie było słów.
Zdarzało się, że gdy wierni intonowali pieśń „Bądź po-
zdrowiona”, smutna twarz Madonny zaczynała jaśnieć
i pozostawała przez pewien czas spowita jakby uśmie-
chem. Podczas mszy świętej w Dzień Zaduszny 1742 r.,
którą odprawiał ks. Manugiewicz w chwili konsekracji
nastąpiła zmiana barw obrazu. Cały nasycił się kolorem
błękitnym i taki pozostał aż do końca mszy. Wśród ze-
znań poświadczonych w tych czasach są inne, mówiące
o przedziwnym świetle otaczającym cudowny wizerunek,
przybierającym kształt wielkich promienistych gwiazd.
Zalecono, by w miejscu tak wyraźnej działalności Łaski
Bożej codziennie zapalana była wieczna lampka. Wkrót-
ce okazało się, że zapala się sama, jeśli ktoś zapomniał
to zrobić. Cuda i łaski jakich doznawali czciciele pła-
czącej Madonny były tak liczne, że bardzo szybko okre-
ślono ją mianem Łaskawej, a także Częstochowskiej.
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Mówiono: Jeśli nie możesz odbyć pielgrzymki do Często-
chowy i tam rzucić się na twarz przed Jasnogórską Pa-
nienką, udaj się do niej w Stanisławowie, a nie zawie-
dziesz się w swojej nadziei. Szybko okazało się, że mała
świątynia nie jest w stanie pomieścić wielkich rzesz piel-
grzymów. Ormiańscy kupcy, przy wsparciu hetmana
Potockiego, właściciela miasta, zainicjowali 28. maja
1743 r. budowę nowego kościoła. Kamień węgielny po-
łożony przez hetmana nosił wyryty napis: Trzykroć Bło-
gosławionej Najświętszej Bogarodzicy kamień, miasto
i duszę razem pod dziewicze stopy. Po dwudziestu la-
tach stanął murowany, utrzymany w stylu późnobaroko-
wym kościół. Nie znane są nazwiska architektów i bu-
downiczych kościoła. Z artystów wymienić można je-
dynie Jana Soleckiego, twórcę fresków sklepiennych
z roku 1800 o tematyce biblijnej. Wnętrze zdobiły rzeź-
by archaniołów i świętych, obrazy z postaciami aposto-
łów na każdej z 14-tu wielkich kolumn i ambona ze sre-
brzystego ażurowego metalu wyściełana od wewnątrz
barwną tkaniną. Poza ołtarzem głównym było 11 ołtarzy
mniejszych. Na marmurowej posadzce stały rzeźbione,
dębowe ławki. Kościół nosił wezwanie Najświętszej
Maryi Panny Łaskawej. Największy skarb kościoła sta-
nowił obraz, który wniesiono tu uroczyście 20 paździer-
nika 1763 r. Odbyło się to przy huku dział, dźwięku
dzwonów i radosnej pieśni, a sam hetman Potocki, mi-
mo bardzo złego stanu zdrowia, niósł obraz. Umieszczo-
no go w wielkim ołtarzu. Obraz wstawiony był w sre-
brne ramy i przesłonięty sukienką z pozłacanego „bak-
wanu”. Było to najprawdopodobniej dzieło ormiańskich
złotników z lwowskiego warsztatu. Po obu stronach obra-
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zu umieszczone zostały witryny z wotami. Część z nich
stanowiły te, które wcześniej nabijane były bezpośred-
nio na obraz (według dawnego zwyczaju). Podczas kon-
serwacji obrazu ujawniono aż 289 śladów po gwoź-
dziach, z których niektóre przebiły nawet drewniane ra-
my. Sława obrazu i piękno kościoła przyciągały nie tyl-
ko wiernych obrządku ormiańskiego. Tam modlili się
wszyscy, którym na sercu leżał los Ojczyzny. Powszech-
nie upatrywano we łzach Matki Bożej zapowiedź niesz-
część grożących Polsce. I choć los był już nieuchronny,
bo wiekowa niewola nadeszła wraz z rozbiorem w roku
1772, to nadzieja na pomoc Łaskawej Matki nigdy nie
wygasła w sercach. Życie religijne kwitło jak nigdy
przedtem, dawało siłę do przetrwania najcięższych lat.
Kryzys dotknął Stanisławowian już w 1764 r.: domowe
rewolucje, konfederacje halickie, inwazja wojsk rosyj-
skich na Pokucie, kilkuletnia okupacja, a także dżuma
z 1770 r. Stanisławów zatracił dawną swoją świetność.
To piękne i bogate miasto ograbiono z jego świetności.
Ucierpiało także sanktuarium. U schyłku XVIII w. skon-
fiskowano niezliczoną liczbę wotów. W 1806-7 roku
rząd austriacki nałożył kontrybucję na wszystkie wyro-
by srebrne. Wota brano „na wagę” i wraz z cennymi na-
czyniami liturgicznymi zabierano  na przetopienie. Po-
nownie kontrybucję nałożono w latach 1809-10. Do dziś
znaki kontrybucyjne widnieją na koszulce i koronach,
a świadczą o tym, że musiały podlegać wykupowi, by
uniknąć przetopienia. Ocalały jednak akta, a w szcze-
gólności Liber miraculorum imaginia B.M.V. In Eccle-
sia Armenorum Stanislaopoli ab anno 1742-63 czyli
„Księga cudów” napisana częściowo po łacinie i po pol-
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sku. Spisywał tę księgę długoletni proboszcz Stanisła-
wowski ks. infułat Jakub Manugiewicz. Zamieszczone
zostały w niej 33 cuda wielkie, które czterokrotnie po-
tweierdzane były przez władzę kościelną. Ksiądz Jakub
Manugiewicz był także twórcą Godzinek o Najświętszej
Maryi Pannie płaczącej w obrazie stanisławowskim, cu-
dami słynącej, które po dziś dzień śpiewane są przez
w i e r n y c h  w  n i e z m i e n i o n e j  f o r m i e .
   Rozgłos jaki zyskało sanktuarium wzmocniony został
nadanym przez papieża Piusa VI 28. września 1777 r.
odpustem zupełnym dla „wszystkich wiernych obojga
płci tak ormiańskiego jak łacińskiego i greckokatolickie-
go obrządku, którzy po Spowiedzi i Komunii Św. dnia
20 października w rocznicę wprowadzenia obrazu do
obecnej świątyni, nawiedzą ją i przed Najświętszym Sa-
kramentem pomodlą się o rozszerzenie i wywyższenie
naszej wiary świętej”. Warto w tym miejscu zwrócić u-
wagę, iż kult Matki Bożej Łaskawej jednoczył wiernych
różnych obrządków, co znalazło wyraz także w treści
odpustu papieskiego. Odpust ten w 1870 r. został roz-
ciągnięty przez Piusa IX na całe triduum, w które z cza-
sem przerodziły się obchody rocznicowe. Stanisławów
noszący miano Grodu Dziewicy przeżył kolejny ciężki
dzień 28 września 1868 roku. Jakby nie dość było klęsk,
najazdów i chorób dziesiątkujących ludność, miasto o-
garnął wielki pożar. Strawił on centrum miasta, w pło-
mieniach stanął także kościół. Obraz uległ lekkiemu nad-
paleniu, ale ocalał. Było to zasługą czcicieli Matki Bo-
żej, którzy z narażeniem życia wynieśli go z płomieni.
Nie znane są ich imiona. Ksiądz Izaak Issakowicz, który
był wówczas proboszczem, a później ormiańskim arcy-
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biskupem i metropolitą lwowskim, przyjął sobie za cel
dźwignąć kościół z ruin i rozszerzać kult Niepokalanej.
W ciągu dwóch lat udało mu się odnowić kościół z naj-
większych zniszczeń. Pobożne modlitwy płynęły 
z  t e g o  m i e j s c a  n i e p r z e r w n i e .
   Kiedy nastała pierwsza wojna światowa Stanisławów
kolejny raz przeżywał gehennę. W ruiny obróciło się
wiele domów, pociski trafiały także w kościół, jednak
nie zniszczyły go. Podczas lat wojny Stanisławowianie
bezustannie uciekali się pod opiekę cudownej Matki.
Dzięki niej szczęśliwie przeżyli inwazję ukraińską 
(2 09 1918 - 25 05 1919), a potem oblężenie bolszewic-
kie, które porównywano z oblężeniem Jasnej Góry. I tu
żarliwe modlitwy o uchronienie sanktuarium 
i  z w y c i ę s t w o  z o s t a ł y  w y s ł u c h a n e .
   W okresie powojennym kościołem zarządzał ks. Franci-
szek Komusiewicz. Od początku zdał sobie sprawę, że
zniszczone i zmęczone wojnami miasto posiada skarb
jakiego mogłyby mu pozazdrościć największe miasta
Polski. Zrobił więc wszystko, by zapoznać z ormiań-
skim sanktuarium cały kraj. Rozpoczął starania o uho-
norowanie cudownego obrazu papieskimi koronami.
Nie posiadał jednak środków do urzeczywistnienia swo-
jego zamierzenia. Parafia ormiańska była nieliczna i zu-
bożała, kościół wymagał gruntownej odnowy, a funda-
cje z dawnych lat pochłonęła doszczętnie dewaluacja.
Ksiądz Komusiewicz rozsyłał po Polsce odezwy i proś-
by o wsparcie, a choć ofiary składane przez ludność by-
ły bardzo skromne, płynęły ze wszystkich stron. Za ka-
żdą z nich, w formie podziękowania wysyłany był mod-
litewnik Pod Twoją obronę, który zredagowany został
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przez samego ks. Komusiewicza. Zawierał on wiele pię-
knych modlitw, a także informacje, które pozwalały za-
znajomić się bliżej z historią sanktuarium. Matka Boża
Łaskawa zyskała dzięki temu ogromne rzesze nowych
czcicieli, a oni najmilszą orędowniczkę w każdej spra-
wie. Powiększyła się znacznie liczba wotów będących
wyrazem wdzięczności za otrzymane łaski. Zapełniły
miejsce po tych najdawniejszych, w dużej mierze skon-
fiskowanych podczas zaborów. Do roku 1936 w 23 wit-
rynach było ich 738, a ciągle napływały dalsze. Prócz
tych tradycyjnych, w kształcie serc, oczu, rąk czy uszu,
wyrażających podziękowania za zwrócone zdrowie i ulgę
w cierpieniu, były też inne, często pieczołowicie groma-
d z o n e  c e n n e  p a m i ą t k i  i  b i ż u t e r i a  r o d o w a .
   Starania o otrzymanie papieskiego dekretu koronacyjne-
go rozpoczęto od przygotowania odpowiednich dokum-
entów. Należało dowieść: starożytności obrazu, rozsze-
rzenia się kultu poza miasto i okolice, oraz poświadcze-
nia cudów i łask. Wszystkie dostępne akta przejrzał ks.
abp. Józef Teodorowicz, po czym 15 lipca 1935 r. Wy-
dał orzeczenie o spełnieniu w całości warunki wymaga-
nych przez Watykan. Prośbę o zgodę na koronację pod-
pisało 20 biskupów na czele z kardynałem Augustem
Hlondem, (a także: sufragan stanisławowski obrządku
greckokatolickiego dr Jan Buczko, biskupi ormiańscy;
Sergiusz Der-Aprahamian i Franciszek Agagiamian
z Rzymu, Grzegorz Bahabanian z Paryża i Jan Aucher
z Wenecji, a także biskupi obrządku greckokatolickiego,
stanisławowski i lwowski). Wśród osób podpisujących
nie zabrakło nikogo z dostojników zakonnych i świec-
kich, wybitnych osobistości świata nauki, oraz przedsta-
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wicieli wszystkich stanów. Księga, w jaką złożono proś-
bę (zawierała ponad 9000 podpisów) 15 stycznia 1936 r.
została wysłana do papieża. Na odpowiedź z Rzymu
czekano prawie rok.W międzyczasie z inicjatywy ks.
Komusiewicza rozpoczęto wśród wiernych zbiórkę zło-
ta i srebra na nową sukienkę dla obrazu Matki Bożej.
Wykonali ją lwowski jubiler Franciszek Dąbrowski i
cyzeler Andrzej Dawidowicz. Sukienka zwana „koro-
nacyjną” wzorowana była na wcześniejszej barokowej
i w ogólnych zarysach powielała jej wygląd. Była je-
dnak znacznie bogaciej zdobiona szlachetnymi kamienia-
mi. Obraz poddany został gruntownej konserwacji usu-
wającej ślady po pożarze i gwoździach mocujących wo-
ta. W końcu listopada 1936 r. nadszedł upragniony de-
kret koronacyjny wydany przez Piusa XI. Miała nastą-
pić pięćdziesiąta. w Polsce, a pierwsza w kościele ob-
rządku ormiańskokatolickiego koronacja. Wyznaczono
j ą  n a  n i e d z i e l ę  w  d n i u  3 0  m a j a  1 9 3 7 r .
   Mającą nastąpić uroczystością żyło całe miasto. Stani-
sławowianie wykazali niezwykłe uzdolnienia organiza-
cyjne. Uważali, że to ich Królowa kieruje wszelkimi
przygotowaniami i że Jej zawdzięczają powodzenie we
wszelkich działaniach. Utworzony został Komitet koor-
dynujący pracę trzech grup: honorowej, organizacyjnej
i obywatelskiej.W skład pierwszej wchodzili przedsta-
wiciele władz świeckich i wojskowych oraz najwyżsi
dostojnicy duchowni miasta. Grupa organizacyjna obej-
mowała działania bezpośrednio związane z przygoto-
waniem uroczystości. Dzieliła się na mniejsze posiada-
jące konkretny zakres prac i wyznaczoną osobę odpo-
wiedzialną za jej przebieg. I tak grupa dekoracyjna
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zaprojektowała i wykonała zewnętrzną oprawę: od ołta-
rza na placu koronacyjnym, aż po najdrobniejszy szcze-
gół w wystroju trasy. Dowództwo artylerii tutejszego puł-
ku dostarczyło znaczną ilość furmanek do dyspozycji
kościoła, a urząd telefoniczny wypożyczył 50 masztów
12-metrowych, na których zawieszone zostały olbrzymie
7-metrowe flagi szyte przez panie z Akcji Katolickiej.
Flag było 100 i 250 mniejszych. Grupa kwaterunkowo
-informacyjna przygotowywała noclegi dla 3000 zapro-
szonych gości. Organizowała też punkty informacyjne
na dworcu kolejowym, gdzie inna grupa zwana „kolejo-
wą” pracowała na rzecz koordynacji wzmocnionego ru-
chu pociągów i specjalnej linii stworzonej na ten czas 
(pięć pociągów). Zasługą jej przewodniczącego było u-
zyskanie od kolei zniżek na przejazdy dla pielgrzymów.
Grupa sanitarna utworzyła dwa stałe punkty pogotowia
i 10 lokalnych patroli. (Jak się okazało interweniować
musiała w ponad stu wypadkach zasłabnięcia). Grupa
propagandowa prowadziła zakrojoną na szeroką skalę
akcję informacyjną. Do kilkudziesięciu dzienników na
terenie Polski rozsyłano komunikaty o postępujących
przygotowaniach do koronacji i programie uroczystości.
Najpoczytniejsze pisma w kraju otrzymały dodatkowo
artykuły o historii Kościoła Ormiańskiego i cudownego
obrazu w Stanisławowie. Działano także za pośred-
nictwem radia, kinoteatrów, afiszów i odezw. Kilkana-
ście tysięcy parafii otrzymało plakaty informacyjne. 
Kurier  Stanisławowski część łamów oddał do dyspozy-
cji Komitetu, a w dniu 30 maja wydał specjalny, posze-
rzony i odświętny numer koronacyjny. Rozgłośnia lwo-
wska transmitowała uroczystości z placu koronacyjne-

- 16 -



go, a całość została sfilmowana przez P.A.T. (Niestety
los tego film jest nieznany). Zainstalowane megafony
umożliwiały rzeszom pielgrzymów wysłuchanie mszy
świętej i kazania. Z myślą o nich przygotowano także
do rozdania kilka tysięcy informatorów. Tak wyglądały
przygotowania zewnętrzne. Najważniejsze były jednak
przygotowania duchowe. Rozpoczęto je od dziewięcio-
dniowej nowenny. Stanisławów, choć zawsze znany był
z pobożności, w tym czasie przechodził czas wielkiego
oczyszczenia. Księża wspomagający posługę konfesjo-
nału twierdzili, że tak wielu wzruszających wyznań wia-
ry, tylu szczerych obietnic poprawy i radości z pojedna-
nia z Bogiem, nie było tu nigdy przedtem. Ostatni dzień
nowenny poświęcono pamięci inicjatora koronacji śp. 
Prałata Komusiewicza. W dniach 27-29 maja bezpośre-
dnio przed koronacją odbywało się uroczyste triduum
w trzech obrządkach: „w czwartek odprawił pontyfikal-
ną sumę ks. Infułat Dionizy Kajetanowicz. Jego piękny
głos dał poznać wiernym rzewność śpiewu tego tak ma-
ło znanego katolickiego obrządku Ormian złączonych
z Polską od wieków szczerym patriotyzmem.(...) W pią-
tek z całym wschodnim przepychem w licznej asyście
odprawiał mszę św. według obrządku greckokatolickie-
go ks. Jan Łatyszewski, sufragan stanisławowski(...).
W sobotę była suma w obrządku łacińskim również
pontyfikalnie celebrowana przez ks. Eugeniusza Bazia-
ka, który z gorliwego duszpasterza kolegiaty stanisław-
owskiej powołany został do godności sufragana lwow-
skiego”. Przygotowania do uroczystości dobiegły końca.
Ulice na trasie procesji przybrane zostały kwiatami i
lampkami elektrycznymi ułożonymi także w kształty
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kwiatów, wzdłuż ulic ustawiono słupy 12-metrowej wy-
sokości z flagami narodowymi i papieskimi, wieńczyły
je korony. U wylotu ulic i przed placem koronacyjnym
wzniesiono dwie bramy triumfalne. Stanisławów gościł
siedemnastu biskupów, przedstawicieli Episkopatu Pol-
ski, a także generalnego opata Mechitarzystów ormiań-
skich z Wiednia, misjonarza apostolskiego obrządku or-
miańskiego z Bukaresztu, całą Kapitułę Ormiańską, księ-
ży, zakonników i siostry zakonne z różnych zgromadzeń
z całej Polski. Przybyła grupa Ormian z Rumunii oraz
wiele procesji z okolicy bez różnicy obrządków. A do-
piero w tym roku na dwóch fotografiach z uroczystości
koronacyjnych dostrzeżono również postać świętego 
M a k s y m i l i a n a  M a r i ę  K o l b e g o ! .
   W Stanisławowie zdarzył się cud, którego rangę można
ocenić dopiero z perspektywy czasu. Oto mała grupa
Ormian Polskich potrafiła skupić wokół swej Królowej
niezliczone rzesze ludzi różnego stanu, z różnych grup
wyznaniowych, odległych miejscem zamieszkania, wie-
kiem, wykształceniem. Wszyscy stali się w tym wyjąt-
kowym dniu jedną rodziną, poczuli się bezpiecznymi
dziećmi Bożej Matki. Pozdrawiali ją wspólną modlitwą,
choć w różnych językach. Nawet innowiercy podkreśli-
li swoją solidarność w świętowaniu. Jak wspominają
kroniki, ich domy także przyozdobione były emblema-
tami koronacyjnymi i kwiatami. Była to manifestacja
miłości, radości i jedności. Jak krótka jest jednak pa-
mięć człowieka. Oto zaledwie kilka lat później, na tej
samej ziemi rozegrały się bratobójcze walki w okrutny
sposób niszczące dzieło zjednoczenia. Koronacja słu-
sznie uznana została za najwspanialszą ze wszystkich
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okresu międzywojennego (było ich 13), a jej wydźwięk
miał rangę symbolu. Dodatkowo łączyła się ona z 50
-leciem kapłaństwa abpa Józefa Teodorowicza metropo-
lity obrządku ormiańskiego, wielkiego patrioty, społecz-
nika, kaznodziei i pisarza. On właśnie wypowiedział
w dniu koronacji słowa w obronie obrządku polsko
-ormiańskiego, które warto w tym miejscu przytoczyć:
Ktokolwiek mierzy rację obrządku jedynie liczbą diece-
zjan, ten istotnie będzie się dziwił, iż obrządek ten, o tak
małej liczbie diecezjan, a równie małej od początku swe-
go istnienia, przetrwał aż wieki. Ale nie przez liczbę jest
on czymś. I w tej małej liczbie wybijał się on jednak kul-
turą różnych wybitnych jednostek w tylu dziedzinach,
ale był on przede wszystkim żywym i plastycznym sym-
bolem asymilacjyjnej siły Polski, która mimo odrębno-
ści obrządku, umie wciągać w siebie bez szwu, to co zra-
zu obce, z nią zjednoczyło się w jeden niepodzielny, du-
chowy organizm. Jest ten obrządek wśród obrządku
wschodniego i zachodniego, jakby kitem spójni.
Częstochowa wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, czy
twierdza ducha na straży Wschodnich Kresów, jak na-
zywano stanisławwowskie sanktuarium, rozbrzmiewa-
ła modlitwą o cud zgody i cud pokoju: zgody dla bra-
tnich ludów ten kraj zamieszkujących, pokoju dla ziemi
zo rane j  p ług i em wo jny  w ięce j  n i ź l i  i nne .

Ostatnim proboszczem stanisławowskiego kościoła a za-
razem kustoszem sanktuarium był ks. Kazimierz Filipiak,
(wikariusz tego kościoła od 7 10 1938 r. do 4 05 1944 r.)
Swoją funkcję sprawował przez dwa lata, do momentu,
gdy 15 maja 1946 r. władze sowieckie wydały nakaz o-
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puszczenia miasta. Ks. Kazimierz zdawał sobie sprawę
z tego, jak wielka ciąży na nim odpowiedzialność. Tyl-
ko od niego zależało ocalenie choćby części stanisławo-
wskich „skarbów”. Tuż przed przymymusową repatria-
cją z terenu Pokucia ukrył cudowny obraz, dzięki cze-
mu nie został on zarekwirowany. Tłumaczył bolszewi-
kom, że obraz znajduje się na frontonie fasady głównej
pomiędzy wieżami. W rzeczywistości była to jedynie
replika obrazu. Z trudem uzyskał przydział na cztery
wagony kolejowe, na których umieścił część 
z  war tosciowego wyposażenia  sanktuar ium.
   17 maja 1946 r. przybył do Opola. Cudownego obrazu
nie wiózł ze sobą w obawie przed konfiskatą klejnotów
i sprofanowaniem świętości. Powierzył go zaufanej pa-
rze starszych Ormian, którzy schowali bezcenny skarb
w wozie z podwójnym dnem i przewieźli przez granicę
do miejscowości Frysztak pod Jasłem. Tak ocalał naj-
większy klejnot Stanisławowa. Dla ks. Filipiaka rozpo-
czął się kolejny, trudny etap. Wywiązując się ze swoich
duszpasterskich zobowiązań w powierzanych mu kolej-
no parafiach (w Opolu, Tymbarku, Żydowie, Pawłowie)
ciągle poszukiwał miejsca, w którym mogłoby na nowo
zakwitnąć Maryjne Sanktuarium. Ponad 10 lat obraz po-
zostawał w kapliczce w jego rodzinnym domu w Tym-
barku. W 1958 r. Ks. Kazimierz zwrócił się do Kurii Bis-
kupiej w Gdańsku z propozycją rozpoczęcia pracy dusz-
pasterskiej na terenie Gdańska. Wiedział, że do znisz-
czonego miasta napłynęła po wojnie ludność z terenów
włączonych do ZSRR. Pragnął zwłaszcza dla nich i z ni-
mi pracować nad odbudową stanisławowskich tradycji.
Odpowiedź kurii była przychylna. W piśmie z 24 stycz-
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nia 1958 r. wikariusz generalny ks. Bernard Polzin pisał:
Cieszy nas gotowość podjęcia pionierskiej pracy w Gd-
ańsku. Początki będą trudne. Kościół Świetego Piotra
i Pawła na Przedmieściu był w tym czasie kompletną ru-
iną. Ks. Kazimierz potrafił jednak dostrzec właśnie w
tym miejscu godny tron dla Maryjnego Sanktuarium.
Był wielkim entuzjastą a zarazem wielbicielem Maryi,
wierzył w szansę zrealizowania swego posłannictwa.
Odpowiedzialność za powierzony mu skarb, dodatko-
wo wzmacniała siły we wszystkich czekających go prze-
ciwnościach. Zaraz po przybyciu do Gdańska i przeję-
ciu 14 czerwca 1958 r. kościoła przygotował plan jego
odbudowy. Już 18 września 1958 r. w podaniu do Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej przedstawia szczegóło-
wy spis prac remontowych kaplicy w dawnej zakrystii.
Po wyremontowaniu kaplicy - pisał ksiądz w uzasadnie-
niu - pragnę rozpocząć odprawianie nabożeństw, a ofia-
ry składane przez wiernych będą przeznaczone na re-
mont i odbudowę dalszych części kościoła zabytkowego,
któremu grozi coraz to większa ruina. Gdańscy Ormia-
nie wspierali odbudowę kosztem największych wyrze-
czeń. Potrzeby były jednak ogromne. Pieniędzy na od-
budowę sanktuarium, wzorem swoich poprzedników,
szukał wśród dawnych czcicieli Matki Bożej Łaskawej
rozproszonych po całym świecie. Zachowały się wycin-
ki z gazet wydawanych przez Polonię Amerykańską w
latach 1958-59 zawierające apel ks. Filipiaka o ofiary
na realizację swego zamierzenia: zawiadamiam, jako
stróż i opiekun Cudownego Obrazu Najświętszej Pani
Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, któ-
ry razem z nami został wysiedlony ze Swego pięknego
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Tronu, że po 12 latach tułaczki znalazł się w prastarym
Gdańsku, gdzie przydzielono Mu ruiny kościoła św. Pio-
tra i Pawła, zniszczonego na skutek działań wojennych.
W pierwszym etapie pracy przy odbudowie tej ruiny pra-
gnę stworzyć maleńki przybytek dla naszej Matuchny Ła-
skawej, gdzie mógłbym umieścić Jej Cudowny Obraz(...)
 Na razie będzie to mała kapliczka, która zdoła pomie-
ścić zaledwie 150 osób. Nie posiadając żadnych fundu-
szy na odbudowę tej kaplicy, a następnie dalszych części
świątyni zwracam się z najgorętszą prośbą do wszyst-
kich czcicieli Matki Łaskawej w Jej Cudownym Obrazie,
aby łaskawi byli pospieszyć z ofiarną pomocą. Nasza
Królowa i Pani wypędzona z wspaniałego, złotem lśnią-
cego Tronu nie znalazła przez 12 lat nawet najskromniej-
szego dla Siebie kącika. A przecież ten obraz, przed któ-
rym tyle klęczało pokoleń znajdując pomoc, pociechę i
osłonę, godzien jest nadal wspaniałego otoczenia. Koś-
ciół Św. Piotra i Pawła w Gdańsku, pomnik pobożności
i wiary praojców naszych, musi być przywrócony do pier-
wotnego stanu i zabezpieczony, a na to są potrzebne ol-
brzymie fundusze, których Gdańsk nie potrafi złożyć.
Dlatego jako rektor kościoła i stróż Cudownego Obrazu
Matki Bożej Łaskawej nie mogę obojętnym okiem pa-
trzeć na zrujnowaną w straszny sposób świątynię i z obo-
wiązku kapłańskiego sumienia wyciągam błagalną dłoń
do wszystkich Katolików i Chrześcijan znanej z wielkiej
o f i a r n o ś c i  P o l o n i i  A m e r y k a ń s k i e j ( . . . ) .
Prośby księdza musiały spotkać się z żywym odzewem,
skoro już 18 maja 1959 r. nastąpiła uroczysta inaugura-
cja pracy duszpasterskiej. Poprzedziła ją odezwa Kurii
Biskupiej przekazująca wiernym radosną wieść: Przyby-
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wa w naszej diecezji, w naszym stołecznym mieście, no-
we miejsce święte, z którego rozbrzmiewać będzie chwa-
ła Boża, z którego nieśmiertelne dusze czerpać będą moc
ku wytrwaniu w wierności Bogu, z którego na całą die-
cezję płynąć będą Łaski Boże. Wzruszenie nasze jest tym
większe, że w pięknej tej świątyni którą zbudowała wia-
ra święta, nawałnica protestantyzmu zdeptała tabernaku-
lum, zgasiła wieczną lampkę, i zwaliła tron Maryi - wów-
czas wydawało się - na zawsze. Tymczasem Bóg nas wy-
różnia, że my na nowo wprowadzamy Chrystusa Eucha-
rystycznego. I my wnosimy w tej świątyni na nowo cześć
Matki Najświętszej - i to cześć wynagradzającą w sposób
wyjątkowy. - Bo oto wniesiony (zostaje) do tego kościoła
obraz Matki Bożej Łaskawej(...). Uroczystość odbyła się
pod przewodnictwem bpa Edmunda Nowickiego przy
udziale licznych księży z całej diecezji i tysięcy wier-
nych. Poświęcenie kaplicy i wniesienie Najświętszego
Sakramentu miało niezwykłą rangę i symboliczną wręcz
wymowę. Oto po 400 latach po raz pierwszy mieszkań-
cy Gdańska mogli przyjąć w murach świątyni Piotra
i Pawła komunię świętą. To zdarzenie nazwano, chyba
słusznie, pierwszym cudem Stanisławowskiej Pani w
Jej nowej siedzibie. Maleńka kapliczka porównana do
ziarna gorczycznego, miała rozrosnąć się według wizji
ks. Filipiaka w potężny i wspaniały kościół. W jego mu-
rach czuwać będzie nad gdańskim ludem i strzec go
przed niebezpieczeństwami Matka Boża Łaskawa. Od-
budowa kościoła kontynuowana była przy pomocy ży-
czliwych ludzi, których nigdy nie brakowało. Ofiary
na odbudowę zbierano w innych parafiach, za przyz-
woleniem ks. biskupa, dwukrotnie nadeszły pieniądze
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z Caritasu we Wiedniu. Ze strony państwa nie było ża-
dnej pomocy, a początkowo wręcz przeciwnie - starano
się odebrać kościół aby mury rozebrać lub adaptować
na inne cele niż sakralne. Przed przybyciem ks. Filipiaka
do Gdańska ruiny były zaledwie wygrodzone i znane ja-
ko miejsce schadzek półświatka. Odrestaurowanie na-
wy północnej, która poza zakrystią była najmniej znisz-
czona, napotkało na poważne utrudnienia. Powstało pro-
wizorium polegające na oddzieleniu murem a częściowo
deskami obłożonymi trzciną i tynkiem nawy północnej
od kompletnie zniszczonej nawy głównej. Władze wo-
jewódzkie 13 lutego 1961 r. zaleciły zamknięcie i za-
plombowanie kościoła pod zarzutem prowadzenia nie-
formalnych prac budowlanych. Przez 18 lat trwała nie-
ustająca walka o oddanie całego obiektu. Ponieważ z za-
krystii do nawy głównej prowadziły drzwi, przedostawał
się nimi ks. Kazimierz i nocami dalej prowadził budowę.
Prace były prowadzone systemem gospodarczym. Mu-
rarze otrzymywali zapłatę - przy odgruzowywaniu, spo-
łecznie pracowali wierni. Po wyremontowaniu dachu i
oszkleniu okien w 1964 r. do nawy północnej został
wstawiony ołtarz co umożliwiło odprawianie mszy św.
Triduum przed rocznicą koronacji Cudownego Obrazu
tego roku miało bardziej uroczystą oprawę. Problemy,
trudności i upokorzenia trwały nieprzerwanie do 1972 r.
24 lipca wyrażono wreszcie zgodę na odbudowę kościo-
ła. Zdrowie i siły księdza były już wtedy mocno nadwy-
rężone. Sytuacja ks. Filipiaka od samego początku była
bardzo uciążliwa. Nie została utworzona parafia ormiań-
ska, lecz tylko duszpasterstwo. Ograniczało to działal-
ność księdza w zasadzie tylko do odprawiania nabożeństw.
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Dopiero w 1970 r. ks. Prymas Wyszyński na mocy
specjalnego pełnomocnictwa Stolicy Apostolskiej zez-
wolił na pełne duszpasterzowanie, to znaczy, że zezwo-
lono na udzielanie chrztów i ślubów a także grzebanie
wiernych obrządku ormiańskiego skupionych w tzw pa-
rafii personalnej w Polsce. W 1985 r. ks. Prymas Glemp
mianował ks. Filipiaka wikariuszem generalnym dla księ-
ży i wiernych obrządku ormiańskiego w Polsce. Kontak-
ty z podopiecznymi księdza były bardzo ożywione. Do-
póki starczyło mu sił, odwiedzał większe ośrodki, gdzie
mieszkali Polscy Ormianie. Był świadkiem najważniej-
szych wydarzeń w życiu swoich podopiecznych z Wroc-
ławia, Warszawy, Oławy, Szczecina; udzielał im sakra-
mentów, błogosławił związki małżeńskie, odprowadzał
na miejsce wiecznego spoczynku. Utrzymywał szerokie
kontakty korespondencyjne, w sumie ok. 800 adresów.
Rokrocznie odbywały się w maju jubileuszowe uroczys-
tości upamiętniające koronację, poprzedzane triduum.
Spotykali się na nich czciciele Maryi, ci sprzed lat i no-
wi, zarażeni miłością do Łaskawej Pani. Pojawiały się
nowe wota. Niestety, jak w dawnych czasach tak i teraz
wyciągały się złodziejskie ręce po Jej dobra. W sumie
dziesięciokrotnie miały miejsce włamania do kaplicy.
Nie było jeszcze wtedy dostatecznych zabezpieczeń. W
swej pracy duszpasterskiej długo był osamotniony. W ro-
ku 1978 r. zmarł ostatni jego kolega ks. Jakubowicz
z Krakowa. Coraz częściej upadającego na zdrowiu ka-
płana ogarniał smutek i troska o dalsze losy Ormian Pol-
skich. Nie było następcy, któremu mógłby powierzyć
dokończenie prac nad sanktuarium ani przekazać ideę
pielęgnowania tradycji i odrębności ormiańsko-polskiej.
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Nadzieję na odwrócenie tej sytuacji ks. Filipiak wiązał
z młodym kapłanem z Krakowa ks. Issakowiczem-Zale-
skim. Za swoją działalność i przekonania, które głosił
odważnie został nie tylko pozbawiony możliwości wyja-
zdu na studia, ale poddawany torturom w stanie wojen-
nym. Nietrudno przypuszczać jakiego pomocnika miał-
by w jego osobie upadający na zdrowiu samotny dusz-
pasterz. Jego nieustanna troska o sanktuarium i zacho-
wanie w całości wszelkich pamiątek stanisławowskich,
z tak wielkim poświęceniem ratowanych  w okresie re-
patriacji, znalazła wyraz w testamencie, którego treść zna-
li wszyscy jego przyjaciele: „nie ustawać w żarliwych
modlitwach, wierzyć i czekać, Matka Łaskawa pozosta-
nie na Ziemi Gdańskiej, którą wybrała i sama znajdzie
sposób, wszak nazywana jest także Matką Wszelkich Nie-
podobieństw”. Tam skąd musiała odejść nie było już dla
Niej miejsca -kościół stanisławowski po latach pełnienia
funkcji magazynu, a potem muzeum ateizmu, przywró-
cony został dla praktyk religijnych, jednak dla wiernych
prawosławnych. Stał się cerkwią. Dziś na terenie dawne-
go Stanisławowa obecnie Iwano-Frankowska - nie ma
już Ormian. Tu, gdzie przybyła przybyli też Jej wyznaw-
cy, a inni pokochali całym sercem. Dopóki żył ks. Kazi-
mierz co roku uroczyście obchodzona była rocznica ko-
ronacji obrazu. Wyjątkowy charakter miała 50-rocznica,
która zbiegła się z wizytą Jana Pawła II na Wybrzeżu.
Obraz wystawiono w Kościele Mariackim, podczas spot-
kania z papieżem osób niepełnosprawnych. Tłumy wier-
nych wznosiły wtedy swoje błagalne modlitwy również
przed Stanisławowską Madonną. Papież podszedł do cu-
downego obrazu składając synowski pocałunek.
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26.września 1992 r. ks. prałat Kazimierz Filipaiak zmarł
po ciężkiej chorobie, symbolicznie i dosłownie zamyka-
jąc bezpowrotnie długą odrębną tradycję rytu lwowskie-
go obrządku ormiańskiego w polskim kościele katolic-
kim.Śmierć księdza okryła żałobą w równej mierze Sta-
nisławowian i Gdańszczan, Ormian i Polaków. Odszedł
wybitny duszpasterz, a wraz z nim, zdawało się na zaw-
sze, odeszła idea stworzenia wielkiego ormiańsko-pol-
skiego sanktuarium. Przez rok do zamkniętej kaplicy nie
mieli dostępu żadni wierni. Cudowny obraz przeniesiony
został do nawy północnej. Od 1993 r. opiekę nad kapli-
cą ormiańską sprawował ks. Bernard Zieliński. Ormia-
nie zamieszkali w Gdańsku wraz z grupą wiernych ob-
rządku łacińskiego wystosowali list do ks. Prymasa, z
gorącą prośbą o oficjalne potwierdzenie zachowania Cu-
downego Obrazu Matki Bożej Łaskawej na terenie Die-
cezji Gdańskiej w przeznaczonym Jej kultowi kościele
Św. Piotra i Pawła. Odpowiedź na nowo napeł-
n i ł a  i c h  s e r c a  w i e l k ą  n a d z i e j ą .
   Decyzją z 20 sierpnia 1995 r. Kuria Biskupia mianowała
nowym proboszczem kościoła ks. Cezarego Annusewicza.
Wszyscy przyjęli go jak „swojego”, gorącą modlitwą
wspierając rozpoczęte przez niego prawie natychmiast,
prace przy dalszej odbudowie świątyni. I tak 17 listopada
1996 r. po raz pierwszy od czasów zakończenia wojny
Gdańszczanie mogli zobaczyć całe niedostępne wcześ-
niej wnętrze kościoła i uczestniczyć w uroczystej mszy
świętej, której przewodniczył metropolita gdański ks.
abp. Tadeusz Gocłowski. Przybyli księża i siostry zakon-
ne oraz rzesze wiernych. Odsłonięta została tablica pa-
miątkowa poświęcona ks. Filipiakowi. Słowa serdecz-
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nych podziękowań skierowali czciciele Matki Łaskawej
do Arcybiskupa, który przez cały czas wspierał ich ojco-
wską opieką i życzliwością, zwłaszcza wtedy, gdy za-
brakło im duszpasterza. Kościół z dnia na dzień dźwigał
się z ruin. To kolejny prawdziwy cud. Uroczyście obcho-
dzono 60-rocznicę koronacji. Równocześnie trwały żmu-
dne prace budowlane związane z powojenną odbudową,
które szczęśliwie ukończono rok temu. Zrekonstruowa-
no w całości dachy i sklepienia, otynkowano ściany we
wnętrzu, częściowo odnowiono zabytkową kamienną
posadzkę z płyt grobowych. Katolicy z Austrii ofiarowa-
li trzy nowe dzwony. Wzbogacone zostało wyposażenie,
zainstalowano organy i ambonę. Cały czas wykańczany
jest wielki ołtarz, w którym wstawione będą zachowane
relikty ze Stanisławowa. Prowadzona jest również żywa
działalność duszpasterska, charytatywna i społeczna.
10 września 2006 r. odbyła się uroczysta rekonsekracja
kościoła wieńcząca dzieło odbudowy zrujnowanego ko-
ścioła. Obecnie spełniają się marzenia wielu czcicieli
Maryi skupionych wokół Jej cudownego obrazu. Jak kie-
dyś w Stanisławowie, tak teraz w Gdańsku, będzie spo-
glądać na nas z głównego ołtarza, gdzie zamieszka już
na stałe. Dekretem metropolity gdańskiego ustanowione
zos t a j e  p rzy  kośc i e l e  Św.  P io t r a  i  Pawła  
S a n k t u a r i u m  M a t k i  B o ż e j  Ł a s k a w e j .

Testament księdza Filipiaka doczekał się  realizacji!

Gdańsk-Oliwa, 15 sierpnia 2007 r.

- 34 -




