1. Koronacja w kolebce polskich redemptorystów
Na początku nowego tysiąclecia przywileju koronacji koronami papieskimi doczekała
się również ikona MBNP, którą w 1883 r. przywiózł ze sobą z Rzymu sługa Boży o. Bernard
Łubieński, zakładając pierwszą po latach nieobecności placówkę redemptorystów na ziemiach
polskich w Mościskach 1 . Od samego początku podominikański kościół św. Katarzyny, w
którym gorliwie posługiwali redemptoryści, stał się miejscem szczególnego kultu Maryi w
znaku Nieustającej Pomocy oraz zasłynął z licznych łask i uzdrowień. Sam o. Łubieński swój
powrót do zdrowia po ciężkim paraliżu, którego doznał w styczniu 1885 r., zawdzięczał
modlitwom wiernych, którzy nieustanie trwali na modlitwie w jego intencji przed cudownym
wizerunkiem2.
Po drugiej wojnie światowej w wyniku zdrady jałtańskiej Mościska wraz ze
wschodnimi rubieżami Rzeczpospolitej zostały wcielone do Związku Sowieckiego. 24
sierpnia 1944 r. sowieci wkroczyli do miasteczka. Większość wspólnoty została poddana tzw.
repatriacji. Jednak kilku redemptorystów nie uległo sowieckiej presji, co przyszło im okupić
wieloletnią tułaczką, a nawet syberyjską katorgą na nieludzkiej ziemi 3 . Postanowiono
wówczas ratować obraz MBNP, dlatego wraz z archiwaliami, cenniejszymi artefaktami
klasztornymi i paramentami liturgicznymi przewieziono go do Krakowa, gdzie w podgórskim
klasztorze, ówczesnej siedzibie zarządu prowincji, umieszczono go w kaplicy domowej 14
listopada 1945 r. i pozostawiono przez następne dwie dekady 4 . Swoista emigracyjna
wędrówka mościskiej ikony trwała nadal, gdy w listopadzie 1968 r. przewiózł ją do Tuchowa
o. Mieczysław Witalis i umieścił w kaplicy tamtejszego Wyższego Seminarium Duchownego
Redemptorystów5. Odtąd przed tym cudownym wizerunkiem modliły się kolejne pokolenia
duchowych synów św. Alfonsa. Po upadku komunizmu, w 1991 r. redemptoryści odzyskali
kościół św. Katarzyny w Mościskach, a jego gruntowną odnową i przywróceniem do kultu
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zajął się o. Władysław Ziober, który w lipcu 1996 r. przywiózł z Tuchowa do Mościsk ikonę
MBNP, kończąc jej trwającą pół wieku tułaczkę. Ponownie ożywił się też kult Matko Bożej,
zyskując przy tym charakter ekumeniczny, bowiem cześć Maryi w znaku Nieustającej
Pomocy zaczęli oddawać wspólnie Polacy i Ukraińcy, zarówno grekokatolicy, jak i
prawosławni6.
Inicjatorem koronacji mościskiej ikony był mimo swego podeszłego już wieku
niezmordowany i gorliwy Jej czciciel - o. Władysław Ziober, który przy wsparciu
przełożonego prowincji, miejscowego proboszcza oraz innych współbraci, przekonał do tej
idei metropolitę lwowskiego arcybiskupa Mariana Jaworskiego. W parafiach archidiecezji
lwowskiej zbierane były listy poparcia, wysłane następnie do Rzymu. Przy okazji
konsystorza, na którym abp Jaworski otrzymał kapelusz kardynalski, delegacja z Mościsk
zwróciła się bezpośrednio do Ojca św. z prośbą o koronację. Szczególnie dogodną
okolicznością jawiła się planowana na czerwiec 2000 roku pielgrzymka apostolska Jana
Pawła II na Ukrainę. Ostatecznie Ojciec św. osobiście poświęcił korony dla ikony mościskiej
po liturgii sprawowanej we Lwowie 26 czerwca 2000 r., sama ikona zaś została na czas
pielgrzymki papieskiej przewieziona do katedry lwowskiej, aby mógł przed nią pomodlić się
jej wielki czciciel - Jan Paweł II7.
Uroczystości koronacyjne zostały zaplanowane na 8 września 2001 r., a na miejsce
celebry, z trzech proponowanych lokalizacji, wybrano stadion miejski w Mościskach.
Powstały też ekipy przygotowawcze: liturgiczna, dekoratorska, stolarska, elektryczna, ds.
nagłośnienia itp. Na tydzień przed koronacją ekipa misyjna sześciu polskich redemptorystów
wygłosiła serię okolicznościowych kazań w dekanatach mościskim i samborskim, jako
bezpośrednie duchowe przygotowanie do koronacji, zaś metropolita lwowski ob. Łacińskiego
kard. Marian Jaworski wystosował list pasterski, w którym nakreślił historię cudownej ikony i
zaprosił na uroczystość, jako na „wielkie dziękczynienie Kościoła Lwowskiego za rozliczne
łaski otrzymane dzięki modlitwie przed wizerunkiem Matki Bożej w Jej mościskim
kościele”8.

6

Sprawozdanie z ważniejszych wydarzeń w Roku Świętym 2000 w kościele jubileuszowym pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i św. Katarzyny w Mościskach, „Nasze Wiadomości” 54 (2001), z. 2, s. 106-109.
7
W. Ziober, Koronacja Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach, „Nasze Wiadomości” 54
(2001), z. 4, s. 87. W ramach przygotowań do koronacji cennym wydawnictwem był modlitewnik autorstwa
redemptorystów A. Łabudy i J. Dołbakowskiego, pt. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach
(wyd. Lublin 2001).
8
Kard. M. Jaworski, List pasterski przed koronacją papieskimi koronami łaskami słynącego Obrazu Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w kościele Redemptorystów w Mościskach, „Nasze Wiadomości” 54 (2001), z. 2, s.
91-94.

W sobotnie przedpołudnie 8 września 2001 r. wobec ok. 8 tysięcy wiernych z Polski i
Ukrainy przy ołtarzu polowym na miejskim stadionie w Mościskach miały miejsce
uroczystości koronacyjne, którym przewodniczył metropolita lwowski kard. Jaworski. W
koncelebrze oprócz ok. 200 kapłanów obydwu obrządków wzięli udział biskupi: jako
współkoronator i kaznodzieja ordynariusz tarnowski Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji
łuckiej Marcjan Trofimiak, sufragan lwowski Stanisław Padewski, Edward Białogłowski z
Rzeszowa, Mariusz Leszczyński z Zamościa i biskup senior przemyski Bolesław Taborski.
W celebrze nie mogło zabraknąć przełożonego prowincji redemptorystów obrządku
greckokatolickiego ze Lwowa o. Michała Wołoszyna i prowincjała polskich redemptorystów
o. Edwarda Nocunia. Wart odnotowania był również liczny udział we wspólnym świętowaniu
duchownych i wiernych Kościoła prawosławnego9.
Słowa przesłania skierowali do zebranych kard. Henryk Gulbinowicz i kard.
Franciszek Macharski oraz generał Zgromadzenia Redemptorystów o. Joseph Tobin.
Wszyscy ze wzruszeniem wysłuchali tekstu bulli koronacyjnej oraz specjalnego telegramu od
Ojca św. Św. Jan Paweł II przypomniał w nim, iż „kiedy z końcem XIX w. papież Leon XIII
błogosławił ten wizerunek, który ojcowie redemptoryści mieli zawieść do Mościsk, z
pewnością czynił to z nadzieją, że stanie się on szczególnym znakiem obecności Maryi, a
przez to źródłem łask dla wszystkich, którzy będą do niej przychodzić”. Papież dziękował też
Bogu, za to, że „ta nadzieja wciąż znajduje swoje wypełnienie, a obecność MBNP owocuje
łaską wiary, nadziei i miłości w sercach wiernych”. Po homilii metropolita lwowski i
ordynariusz tarnowski wspólnie nałożyli na cudowną ikonę korony, przyniesione w procesji
przez dzieci mościskie. Inicjator tego wydarzenia i rektor kościoła redemptorystów w
Mościskach o. Władysław Ziober wyraził znamienne przekonanie, iż koronacja MBNP była
„wielkim cudem Maryi na tej ziemi, zniszczonej przez ateistyczny komunizm” i znakiem
odradzania się wiary oraz przypomnieniem wielkiego wkładu redemptorystów w dzieje
Kościoła na tych terenach10.
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