
ŚCIANY ŚWIĄTYNI MÓWI Ą 
Kościół rzymskokatolicki od swego zarania nie tylko nie tłumił 

sakralnej twórczości artystycznej, ale zawsze uchodził za głównego 

mecenasa sztuki, mając na celu przede wszystkim przyjście z pomocą 

wiernym w odczuwaniu wartości transcendentnych wszystkimi zmysłami. 

Dźwięki muzyki i zapachy kadzideł pełniły ważną rolę symboliczną i 

wrażeniową. Polichromie świątynne zwane były nawet Biblią pauperum, 

gdyż uczyły nawet niepiśmiennych i napominały wiernych równolegle ze 

słowem, płynącym od ołtarza, ambony i konfesjonału. Jak wielką rolę 

pełniły i pełnią w naszym życiu malowidła ścienne, możemy się przekonać z 

różnych badań na temat kształtowania wyobraźni wiernych. Godzi się 

zatem uzmysłowić sobie, jaki jest program artystyczny naszej świątyni 

parafialnej, bo przecież jej ściany także mówią i to jak ciekawie. 

Przebywając w murach parafialnej świątyni, zagłębiamy się niejako 

w nasze dzieje. Otoczeni przez malowidła, reprezentujące nie tylko 

symbolikę religijn ą, ale także ważniejsze momenty z naszych dziejów i 

postaci świętych, którzy są najlepszymi owocami naszego narodu mamy 

okazję do zaczerpnięcia sił z naszej wiekowej tradycji i z nową energią 

działania dla dobra wiary i ojczyzny.  

 

SŁOWO O BUDOWLI  

Kamień węgielny pod budowę kościoła Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski w Dąbrowie Szlacheckiej wmurował sam ks. biskup Karol 

Wojtyła jeszcze jako sufragan krakowski 5 lipca 1959 roku.  

Konsekracji świątyni dokonał 6 maja 1962 roku ks. bp Julian Groblicki.  

Ksiądz kard. Franciszek Macharski poświęcił 19 grudnia 2004 roku 

odnowioną polichromię wewnątrz kościoła. 



 

Kościół dąbrowski jest średniej wielkości świątynią o powierzchni 

użytkowej 190 m2.  

Kościół jest trzynawowy z wyraźnie uwydatnioną nawą główną, 

zakończoną uskokowym prezbiterium na lekkim podwyższeniu, z którego 

prowadzi wejście na lewo do zakrystii, a na prawo do kruchty.  

Nad zakrystią i kruchtą mieszczą się nisze balkonowe.  



Na przeciwległym końcu nawy głównej znajduje się chór z organami, a 

pod nim przeszklonymi drzwiami odcięta jest kruchta wejścia głównego. 

W prezbiterium znajduje się ołtarz posoborowy, a w absydzie ołtarz 

główny z tabernakulum, nad którym widnieje metaloplastyczny napis „PAN 

MÓJ I BÓG MÓJ” – cytat z Ewangelii Św. Jana [J 20,28], słowa 

wypowiedziane przez św. Tomasza Apostoła do Chrystusa Zmartwychwstałego, 

gdy dotknął Pańskich ran. Wyżej obraz nominalny Matki Boskiej Królowej 

Polski. 

 

Przy wejściu do zakrystii wystaje ze ściany murowana ambona, a po 

przeciwległej stronie tuż poza obrębem prezbiterium jest chrzcielnica.  

Obie nawy boczne są również zakończone ołtarzami: św. Maksymiliana 

Marii Kolbego i Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Nawa główna i nawy boczne są sklepione kolebkowo.  

Całe wnętrze świątyni jest polichromowane. 



 

 

PROGRAM RELIGIJNO-PATRIOTYCZNY ŚWIĄTYNI 

Wieńczący ołtarz główny obraz Matki Boskiej Królowej Polski zawiera 

akcenty patriotyczne, nawiązujące do historii Rzeczpospolitej przedrozbiorowej. 

U stóp Matki Boskiej znajduje się kartusz z napisem „Pod Twoją obronę 

uciekamy się – 1985”. (Początkowe słowa najpopularniejszej modlitwy 



Maryjnej w Polsce.) Obok kartusza widnieją historyczne herby Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów. Matka Boska ma wyraźne cechy wizerunku jasnogórskiego, 

co podkreśla łączność z polską tradycją historyczną. 

 

ZAWIERZENIA I ŚLUBY MARYJNE 

Ujmując chronologicznie dzieje zawierzenia naszej Ojczyzny opiece 

Matki Boskiej, cztery kolejne malowidła przedstawiają szczególne momenty:  



Śluby lwowskie Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 roku (malowidło 

po prawej stronie od chóru, patrząc od prezbiterium) i ogłoszenie Matki 

Boskiej Królową Polski 

 

Zdaniem wielu historyków na połowę XVII wieku przypada moment 

zwrotny w naszej historii. Od złotego wieku XVI, szczytu rozwoju 

gospodarczego i największego eksportu na zachód, poprzez liczne wojny i 

osiągnięcie w 1634 r. najszerszego zasięgu terytorialnego Rzeczpospolitej, od 

1648 roku nastał czas nieszczęść, zapoczątkowanych powstaniem 

Chmielnickiego na Ukrainie, najazdem rosyjskim, a wreszcie „potopem” 

szwedzkim. Króla Jana Kazimierza Wazę odstąpili prawie wszyscy politycy i 

wojskowi. Wydawało się, że to już koniec Rzeczpospolitej. Tylko nieliczni 

stawiali opór najeźdźcom, a symbolem naszej niepodległości stała się twierdza 

jasnogórska, z klasztorem, który przechowuje cudowną ikonę Matki Boskiej. 

Niewyjaśnione do dziś przez badaczy okoliczności towarzyszyły obronie, a 

protestanccy Szwedzi musieli ustąpić jak niepyszni, zostawiając niezdobytą 

Fortecę Maryjną. Wieść o bohaterskiej obronie rozchodziła się szeroko, a gdzie 



doszła, tam wstępowała w ludzi nadzieja, że nie wszystko stracone, skoro Jasna 

Góra pozostała niezwyciężona. Zarówno szlachta jak mieszczaństwo, a nawet 

chłopi, którzy nie mieli ku temu ani powołania ani środków, zaczęli teraz 

przeganiać Szwedów z Rzeczpospolitej. Król, który zwątpił do tego stopnia, że 

uciekł poza granice swego państwa, teraz powrócił, a wieść niesie, że podczas 

tego powrotu prości górale podhalańscy ocalili go przed napotkanym oddziałem 

szwedzkim. Poruszony i przejęty takim obrotem sprawy, król Jan Kazimierz 

złożył w katedrze lwowskiej przed głównym ołtarzem śluby następującej treści:  

„Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego 

Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych 

Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie 

za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo 

moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, 

Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo 

wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy 

i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko 

nieprzyjaciołom pokornie żebrzę...  

A że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony przymuszony jestem z narodem 

polskim do nowego i gorącego Tobie służenia obowiązku, obiecuję Tobie, moim, 

ministrów, senatorów, szlachty i pospólstwa imieniem, Synowi Twemu Jezusowi 

Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy 

Królestwa Polskiego rozszerzać, czynić wolą, że gdy za zlitowaniem Syna Twego 

otrzymam wiktoryę nad Szwedem, będę się starał, aby rocznica w państwie mym 

odprawiała się solennie do skończenia świata rozpamiętywaniem łaski Boskiej 

i Twojej, Panno Przeczysta!  

A że z wielkim żalem serca mego uznaję, dla jęczenia w presji ubogiego 

pospólstwa oraczów, przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga mego 



sprawiedliwą karę przez siedem lat w królestwie moim różnymi plagami 

trapiąca nad wszystkich ponoszę, obowiązuje się, iż po uczynionym pokoju 

starać się będę ze stanami Rzeczypospolitej usilnie, ażeby odtąd utrapione 

pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa, w czym, Matko 

Miłosierdzia, Królowo i Pani moja, jakoś mnie natchnęła do uczynienia tego 

wotum, abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc 

do wypełniania tego, co obiecuję.”  

Jan Kazimierz klęcząc przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej 

uroczyście ogłosił też Matkę Boską Królową Korony Polskiej. Wobec 

senatorów Rzeczypospolitej, poselstw i licznie zgromadzonego ludu po raz 

pierwszy, podczas publicznego odmawiania litanii loretańskiej przez nuncjusza 

papieskiego Piotra Vidoniego, padło trzykrotnie powtórzone wezwanie: 

Królowo Korony Polskiej, módl się za nami! 

Koronacja koronami papieskimi Klemensa XI obrazu Matki Boskiej 

po raz pierwszy poza Rzymem, a na Jasnej Górze 8 września 1717 roku 

(malowidło w prezbiterium po lewej stronie, patrząc ze środka kościoła). 

 



Kult Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej bardzo rozszerzał się w 

Polsce, a wieść o szczególnym związku naszej Ojczyzny z Maryją był sławny na 

świecie. Już Jan Kazimierz jedynie przychylił się do licznych postulatów ludu, 

by zawierzyć Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej. Dla uświetnienia 

fundacji Kalwarii Zebrzydowskiej rytownik rzymski Giacomo Lauro stworzył 

rycinę na wzór orła Tretera, na której orzeł polski miał na korpusie i skrzydłach 

tonda z imionami polskich świętych, a co charakterystyczne, jego korona została 

udekorowana wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, jakby już była 

królową Polski. Kościołowi zgłaszane były z dawna objawienia maryjne, w 

których Królowa Nieba miała się domagać uznania jej za władczynię Polski.  

Tak było w Neapolu w 1608 roku, w radziwiłłowskim Nieświeżu w 1635 

roku, wreszcie jej wstawiennictwu przypisywano jedno z największych polskich 

zwycięstw czyli wiktorię berestecką w 1651 roku, przed którą król otrzymał 

obraz Matki Boskiej jako zapowiedź jej wstawiennictwa. Do częstej praktyki 

należało też umieszczanie wizerunku Matki Boskiej na godłach polskich, na 

flagach, na ryngrafach a nawet tarczach i pancerzach żołnierskich.  

Korony na obraz jasnogórski ufundował ówczesny król Polski August II 

Sas, ale uznano je za niegodne wizerunku Maryi i czekano cierpliwie aż nadejdą 

z Rzymu od Klemensa XI, co też się stało, a nuncjusz papieski umieścił je we 

właściwym miejscu. Niestety, w roku 1909 zostały skradzione i nowe przysłał 

papież Pius X. Również Jan Paweł II i Benedykt XVI nadesłali piękne korony w 

darze dla Matki Boskiej Częstochowskiej.  

 

Oddanie Polski pod opiekę Maryi oraz ślubowanie jej wierności w 

imieniu narodu polskiego przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa 

Tysiąclecia – 26 sierpnia 1956 roku (malowidło w prezbiterium po prawej 

stronie, patrząc od środka kościoła).  



 

Aresztowany przez komunistów ks. kard. Stefan Wyszyński, przerzucany 

był z miejsca na miejsce i co prawda nie znajdował się w typowym więzieniu, 

ale mieszkał w klasztorach pod ścisłą kontrolą strażników. Gdy przebywał w 

Komańczy, przeorysza nazaretanek Maria Okońska przekonała go – dając za 

wzór św. Pawła, Apostoła Narodów – aby odnowił gorliwość religijną Polaków, 

pisząc tekst ślubów jasnogórskich w trzechsetną rocznicę ślubów lwowskich 

Jana Kazimierza. Oto pełna treść autorstwa Księdza Kardynała: 

„Wielka Boga-Człowieka Matko!  

Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!  

Królowo świata i Polski Królowo!  

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, 
oto my, Dzieci Narodu Polskiego i Twoje Dzieci, krew z krwi Przodków naszych, 
stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, 
jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.  

My, Biskupi polscy i Królewskie Kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią Syna 
Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask 
wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.  



Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i 
Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, 
omytego w wodach Chrztu świętego.  

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, 
świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, 
wszystkie wysiłki naszej, drgnienia serc i porywy woli.  

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś Dziewicą Wspomożycielką wśród 
chwały i wśród klęsk tylu potopów.  

Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy 
ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych.  

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj 
potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc 
wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.  

Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych i Ciebie za Patronkę 
naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy.  

Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy 
Twojej szczególnej opiece i obronie.  

Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie 
wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, 
Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej 
Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, 
przed Obliczem Boga na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać 
Królestwem Twoim, pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.  

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była 
rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod 
Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i 
społecznym.  

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!  

Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski 
jako źródła Bożego Życia.  

Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga;  

• aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego;  



• aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących 
poprzez polską ziemię - pod przewodem Kościoła katolickiego - do 
Ojczyzny wiecznej.  

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!  

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma 
utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży 
budzącego się życia.  

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, 
jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi 
jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.  

Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za 
najcenniejszy skarb Narodu.  

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!  

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży 
nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu 
ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.  

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twego Jezusa 
Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci 
ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów 
chrześcijańskich i ojczystych.  

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je 
przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opiekę rodzicielską.  

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!  

Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, 
przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem 
naszym.  

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci 
Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie 
było nienawiści, przemocy i wyzysku.  

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, 
aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i 
płaczących.  



Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!  

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem 
najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.  

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, 
pijaństwu i rozwiązłości.  

Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i 
oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i 
sprawiedliwości społecznej.  

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!  

Królowo Polski! Ponawiamy Śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką 
usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej Ziemi 
cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogarodzico Dziewico, wsławiona w tylu 
świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.  

Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie 
serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a 
zwłaszcza w dni Twoich świąt.  

Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z 
Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.  

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!  

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe Wotum Narodu, milsze Ci od 
granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc 
naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.  

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że 
Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty 
pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słońce 
Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego.  

Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w 
Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku 
któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.  

Przyjm nasze Przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Oblicze 
Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i 
przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i 
wszystko, co miłujemy w Bogu.  



Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do Bram Ojczyzny Niebieskiej. 
A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota 
Twojego.  

Amen.”  

Milionowi pielgrzymów, zgromadzonych pod murami klasztoru 

Jasnogórskiego odczytał je 26 sierpnia 1956 roku ks. bp Michał Klepacz, 

pełniący wówczas obowiązki przewodniczącego episkopatu Polski.  

Na wizerunku ks. kard. Stefan Wyszyński został przedstawiony 

symbolicznie, na klęczkach u stóp Jasnej Góry, a obok niego banderola zawiera 

datę mieszkowego chrztu Polski (966) oraz datę obchodów tysiąclecia chrztu 

Polski (1966), co przebiegało w dramatycznych okolicznościach. Co prawda 

władze PRL-owskie uznały rok 966 za początek państwa polskiego i nawet obok 

licznych imprez rocznicowych wybudowano serię szkół tzw. „tysiąclatek”, 

jednakże zdecydowanie wrogo potraktowały zamysł Prymasa, aby uczcić 

tysiąclecie wędrówką obrazu jasnogórskiego po Polsce. Służba Bezpieczeństwa 

najpierw 22 czerwca 1966 roku uniemożliwiła peregrynację obrazu, a następnie 

postawiła straż w Częstochowie. Polacy nazwali to „aresztowaniem obrazu 

jasnogórskiego”. Odtąd wędrowały po Polsce puste ramy, a ustawiane wśród 

kwiatów budziły jeszcze większe emocje. Z perspektywy pięciu dziesięcioleci 

ocenia się tamte wypadki jako wielkie moralne zwycięstwo Prymasa 

Tysiąclecia. 

Apel Jasnogórski Jana Pawła II (malowidło po lewej stronie od chóru, 

patrząc od prezbiterium) 



 

Jak podaje najlepszy znawca tematu o. dr Józef S. Płatek (OSPPE, Jasna 

Góra), istnieją różne hipotezy co do początków apelu jasnogórskiego. Dnia 4 

listopada 1918 roku, gdy po 123 latach zaborów polscy żołnierze przynieśli 

przed Panią Jasnogórską „meldunek” o odzyskaniu niepodległości, była godzina 

21.15. Innym razem, gdy w okresie międzywojennym kapitan Władysław 

Polesiński, powodowany dziwnym przeczuciem, wylądował ok. 21.00, a zaraz 

potem jego samolot wybuchł, dowiedział się od żony, że właśnie w tej samej 

chwili – również dziwnym przeczuciem – powierzyła jego bezpieczeństwo 

Matce Boskiej. Stał się zatem gorliwym orędownikiem kultu maryjnego i 

założył organizację „Krzyż i miecz”, gromadzącą pilotów, którzy codziennie ok. 

21.00 składali modlitewny meldunek Maryi. Gdy kard. Wyszyński był 

internowany, zawierzył Naród opiece Matki Bożej, a jasnogórscy paulini jeszcze 

od tego samego dnia 8 grudnia 1953 roku podjęli praktykę stawania z raportem 

przed Królową Polski o godz. 21.00, jakby zdając raport ze spełnienia swoich 

zadań moralnych i prosząc o wyzwolenie Prymasa Tysiąclecia.  

Ten zwyczaj wśród wielu wierzących Polaków pozostaje praktykowany 

do dziś, a najgorliwszy czciciel Maryi Jan Paweł II wpisał się złotymi literami w 



tę tradycję. Wielokrotnie prowadził apele jasnogórskie, a przybywając do Polski 

już jako papież dał tego niejednokrotnie wyraz.  

Dziwić może napis „1982” na białej banderoli obok postaci Jana Pawła II 

klęczącego przed obrazem Jasnogórskiej Pani. I rzeczywiście, pierwsza 

pielgrzymka papieska do Ojczyzny przypadła na rok 1979, a następna dopiero 

na 1983 rok. Skąd zatem data 1982? Gdy wprowadzono stan wojenny Jan Paweł 

II nie tylko obserwował z troską, co dzieje się w Polsce, ale angażował się w 

poprawę naszego losu, czego szczegóły wciąż czekają na ujawnienie, abyśmy 

mogli w pełni docenić zasługi naszego Wielkiego Rodaka. Na rok 1982 

przypadała rocznica 600-lecia sprowadzenia cudownego obrazu przez księcia 

Władysława Opolczyka na Jasną Górę. I powstała szczególna więź pomiędzy 

modlitwami i naukami papieskimi dla pielgrzymów w Rzymie, a twierdzą 

częstochowską, gdzie o tej samej 21.00 ojcowie paulini ustami swych przeorów 

prowadzili apele jasnogórskie. Gdy wreszcie 18 czerwca 1983 roku dane było 

Janowi Pawłowi przybyć na Jasną Górę ponownie osobiście, wyraził w 

dobitnych słowach – szczególnie do młodzieży – jakie są jej powinności, 

zawierające się w trzech prostych słowach: JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM! 

Jeszcze szerszy wymiar tych słów dał w nauce dla młodzieży całego świata 

podczas Światowych Dni Młodzieży 14 sierpnia 1991 roku. Razem z tłumami, 

zgromadzonymi wokół Jasnej Góry śpiewał w różnych językach:    

Maryjo, Królowo świata,  

Maryjo, Matko Kościoła,  

Jestem przy Tobie,  

Pamiętam o Tobie,  

Czuwam!  

 

Maria, Regina del Mondo,  

Maria, Modre della Chiesa,  

Sono vicino a Te,  



Mi ricordo di Te,  

Veglio!  

 

Maria, Konigin der Welt,  

Maria, Mutter der Kirche,  

Ich bin bei Dir,  

Ich denke an Dich,  

Ich wache!  

 

Mary, Queen of the World,  

Mary, Mother of the Church,  

I am near you,  

I remember you,  

I watch!  

 

Maria, Reina del Mundo,  

Maria, Madre de la Iglesia,  

 

Estoy junto a Ti,  

Te recuerdo  

Vigito!  

 

Marie, Reine du Mondo,  

Marie, Mere de L'Eglise,  

Je suis pres de Toi,  

Je me souviens de Toi,  

Je veille! 

 



Wersję łacińską przygotował jeden z naszych najlepszych filologów 

klasycznych prof. Marian Plezia: 

 

Maria, Regina mundi,  

Maria, Mater Ecclesiae,  

Tibi assumus.  

Tui memores.  

Vigilamus! 

WIZERUNKI ŚWIĘTYCH NA FRESKACH KO ŚCIOŁA 

Mamy wielu naszych kanonizowanych i beatyfikowanych rodaków. 

Wielu jeszcze czeka na ogłoszenie ich świętymi. Kościół katolicki daje nam za 

wzór wyniesionych na ołtarze, a my za ich orędownictwem możemy zwracać się 

do Boga. W naszej ikonografii religijnej Matka Boska występuje bardzo często 

w otoczeniu polskich świętych jako Pierwsza Orędowniczka. Dla projektanta 

programu artystycznego kościoła dobór świętych pozostaje zawsze dużym 

problemem, a odczytywanie koncepcji treściowej ma w sobie coś z 

odszyfrowania głębszego zamysłu. Wnętrza polskich świątyń charakteryzuje 

(często w odróżnieniu od obcych) przydawanie treści z każdym pokoleniem. 

Polskie świątynie są przez to szczególnym zapisem dziejów, bo gromadzą dary 

merytoryczne od każdego pokolenia. Ponieważ zachodzi potrzeba uzupełniania 

skarbnicy treści religijno-patriotycznych naszych świątyń, więc dokonuje się to 

zarówno poprzez freski, jak i obrazy sztalugowe czy rzeźby. 

Na malowidłach naszego kościoła w Dąbrowie Szlacheckiej odnajdujemy 

wizerunki: św. Faustyny Kowalskiej ZMBM, św. Andrzeja Boboli, św. Jadwigi 

Andegaweńskiej królowej i św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego.  

 

Św. Faustyna Kowalska ZMBM (na lewej ścianie prezbiterium),  



 

żyjąca krótko, bo w latach 1905-1938 nosiła imię chrzcielne Helena i 

wywodziła się z ubogiej rodziny rolniczej. Wbrew różnym przeciwnościom 

udało jej się wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Z 

dzisiejszej perspektywy widać wyraźnie, że pokonywanie przeciwności 

hartowało ją do właściwego przeznaczenia, jakim był mistycyzm. Ostatnie dni 

postulatu spędziła w krakowskich Łagiewnikach, zwanych wtedy Józefowem. 

W okresie wileńskim (1933-36) wobec nasilających się wizji, na polecenie 

swojego spowiednika ks. Michała Sopoćki zaczęła spisywać swoje przeżycia. 

Tak powstał sławny „Dzienniczek”.  Wśród jej widzeń krystalizował się 

wizerunek Chrystusa Miłosiernego, rozdającego łaski, który urzeczywistnił 

według ścisłych wskazówek otrzymanych za pośrednictwem Siostry Faustyny 

malarz Eugeniusz Kazimirowski. Przesłanie JEZU UFAM TOBIE stało się 

istotą zawierzenia Bogu w każdej sytuacji. Również za pośrednictwem Św. 

Faustyny otrzymaliśmy zachętę do kultu Miłosierdzia Bożego. Kult ten mimo 

przeciwności rozwijał się od czasów Siostry Faustyny, a Jan Paweł II, 

wyniósłszy ją na ołtarze beatyfikacją (1993) i kanonizacją (2000), 

rozpowszechnił zarazem kult Miłosierdzia Bożego na cały świat. Należy 



podkreśli ć, że to właśnie Kraków stał się centrum tego kultu poprzez 

zlokalizowanie tu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 

Św. Andrzej Bobola SJ (na prawej ścianie prezbiterium)  

 

to gorliwy misjonarz, kaznodzieja i męczennik za wiarę. Żył w latach 

1591-1657. Był jezuitą. Po wielu sukcesach dydaktycznych i kaznodziejskich 

przede wszystkim w Warszawie i w Wilnie udał się na ziemię pińską, ogarniętą 

wówczas przez powstanie kozackie Chmielnickiego. Dnia 16 maja wpadł w ręce 

buntowników, którzy uprowadzili go do rzeźni i w najbardziej wyszukany 

sposób torturowali, odzierając go ze skóry, obcinając język, nos i wycinając 

wargi oraz wieszając u powały izby, aby umierał w konwulsjach. Zbiegowisko 

prawosławnych chłopów drwiło przy tym z niego, wskazując, części ciała, które 

jako kapłan miał namaszczone do sprawowania świętych czynności 

liturgicznych. Jak później zeznawali świadkowie św. Andrzej przeżył tak dwie 

godziny świadomie, brocząc krwią na całym ciele. Wreszcie rozzłoszczony 

jeden z kozaków ciął go dwukrotnie szablą, nie mogąc znieść modlitw i jęków 

męczennika.  

Jak podają historycy, początkowo wieść o jego męczeństwie nie 

rozprzestrzeniła się, bo teren był objęty powstaniem, ale sam święty 

przypomniał się i od XVIII wieku jego relikwie darzono coraz większą czcią. W 



1853 roku został beatyfikowany, a w 1938 roku kanonizowany. Jednak w tym 

czasie nastąpił kolejny ważny zwrot w dziejach jego kultu. Jeszcze w 1922 r. 

bolszewicy zainteresowali się tym, że do jego trumny ciągną liczne pielgrzymki, 

a ciało nie ulega dalszemu zepsuciu. Jako kuriozum medyczne przenieśli zatem 

jego ciało do instytutu medycznego i pokazywali studentom. Ze względu na 

fatalne stosunki z ZSRR Polacy nie mogli wprost z Moskwą pertraktować, ale 

czyniła to Stolica Apostolska, na której prośbę i za pomoc żywnościową dla 

głodującej Rosji wydano relikwie. Papież polecił Polakom odebrać z czcią ciało 

Świętego i uczyniono to bardzo uroczyście, wioząc do Warszawy, gdzie w 1988 

roku spoczęło w specjalnym sanktuarium przy ul. Rakowieckiej.  

18 października 2003 roku rozpoczęła się peregrynacja relikwii św. 

Andrzeja Boboli, w czym uczestniczyła także nasza parafia. 

 

Św. Jadwiga Andegaweńska królowa Polski (po prawej stronie od 

chóru na końcu nawy głównej)  

 



urodziła się na przełomie 1373/4 roku w stolicy Węgier, a zmarła w 

Krakowie w 1399 roku. Mimo krótkich lat życia, zdążyła ujawnić tak wiele 

zalet, że może śmiało uchodzić za jednego z najlepszych polskich władców. 

Stosuje się do niej tytuł „króla Polski”, bo przez pewien czas sprawowała rządy 

samodzielnie, a staraniem polityków małopolskich (wg unii w Krewie 1385) 

wydana za mąż za Jagiełłę (1386) doprowadziła do chrystianizacji Litwy i 

umocnienia Polski.  

Znana była szeroko z życzliwości wobec poddanych, którzy nie kochali 

bardziej żadnego z polskich władców. Oddała swoje złote klejnoty i insygnia 

królewskie na odnowienie Akademii Krakowskiej, a co ważniejsze, uzyskała 

zgodę na założenie wydziału teologicznego, co było przywilejem ważnych 

uniwersytetów. Zmarła, bardzo cierpiąc w wyniku porodu. 

 

Św. Brat Albert – Adam Chmielowski (po lewej stronie od chóru na 

końcu nawy głównej).  

 



Żył w latach 1846-1916. Po edukacji wojskowej w Korpusie Kadetów w 

Petersburgu i kontynuacji studiów w Warszawie i Puławach.  

Na wieść o powstaniu styczniowym, przystąpił do oddziałów 

Langiewicza, a przekroczywszy granicę Austrii został wraz z innymi 

internowany. Zbiegł jednak przy pierwszej okazji i ponowie wstąpił w szeregi 

powstańcze. Ciężko ranny w nogę pod Bełchowem (k. Częstochowy) trafił do 

niewoli, gdzie bez znieczulenia amputowano mu nogę wobec zagrożenia 

gangreną. Po amnestii w 1865 roku przeniósł się do Warszawy i wstąpił na 

akademię, by studiować malarstwo. Miał szczęście poznać się z 

najwybitniejszymi ówczesnymi malarzami polskimi i dołączył do ich grona 

bardzo ceniony. Na przykład Muzeum Narodowe w Sukiennicach stawia jego 

obrazy na równi z najlepszymi dziełami epoki.  

Czuł jednak stale potrzebę działalności duszpasterskiej, więc w 1880 roku 

wstąpił do Jezuitów w Starej Wsi, ale długo tam nie wytrzymał, ceniąc sobie 

wyżej regułę św. Franciszka. Po osiedleniu się w Krakowie, otaczał się 

wyrzutkami społecznymi.  

25 sierpnia 1887 r. w kaplicy Loretańskiej Braci Kapucynów w Krakowie 

przywdział szary habit III zakonu, a dokładnie w rok później założył 

Zgromadzenie Braci Albertynów. Jego działalność szybko znalazła wielu 

naśladowców, a najpiękniej jego postać odmalował Leon Wyczółkowski na 

portrecie i Karol Wojtyła w dramacie „Brat naszego Boga”. 

Jego podejście do ubogich ma historyczne znaczenie wobec 

równoczesnych jemu ideologii socjalistycznych, marksistowskich a także 

rewolucji sowieckiej, bowiem na nierówności społeczne i nieszczęścia ludzkie 

nie reagował złością i nie powodował nieszczęść, ale swoją dobrocią, 

wynikającą z miłości bliźniego pokazał, że właściwą drogą naprawy świata jest 

zawsze chrześcijaństwo. 

 

 



INNE MALOWIDŁA ŚCIENNE, OZDOBY I TŁO 

 Całą świątynia dąbrowska jest polichromowana, a jako motywy 

uzupełniające przedstawienia figuralne występują herby Polski i Litwy, putta, 

motywy roślinne i klasyczna symbolika chrześcijańska. 

 

 

 



Jako motywy roślinne często występują liście i kwiaty akantu (najbardziej 

popularny motyw roślinny jeszcze od czasów pogańskiej starożytności, 

zdobiący m.in. kolumny korynckie), liście i kiście winnej latorośli (częsty 

motyw biblijny – przede wszystkim winogrona służące wytworzeniu wina, 

przeistaczanego w krew pańską podczas ofiary eucharystycznej) oraz liście i 

owoce dębu (piękne nawiązanie do nazwy miejscowości „Dąbrowa 

Szlachecka”). 

Stylizacja tych motywów oraz ramy na pilastrach przypominają 

szczególnie polichromię kościoła Sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu pod 

wezwaniem świętych Augustyna i Jana Chrzciciela, co tłumaczyć można m.in. 

bliskimi związkami historycznymi okolicy z Zakonem Norbertańskim.  

W prezbiterium po bokach tabernakulum znajdują się symbole 

chrześcijańskie: pelikan, karmiący własną krwią pisklęta (ptak ten jeszcze w 

starożytności symbolizował Chrystusa na pamiątkę ofiary krwi w Męce Pańskiej 

oraz motyw chleba i ryb, które Chrystus cudownie rozmnożył dla nakarmienia  

tłumów. Wszystkie te symbole odnoszą się do duchowego pokarmu 

Komunii świętej. 

   



Na szczycie ściany wschodniej, na jej środku widnieje jakby medalion z 

dość częstą w malarstwie sakralnym kompozycją liter wchodzących w skład 

imienia Maryi. Tutaj jest ona jeszcze dodatkowo zwieńczona koroną Matki 

Bożej Królowej Polski. 

 

Lico ambony w prezbiterium  zdobi tondo z nałożonymi na siebie literami 

ALFA i OMEGA, symbolizującymi początek i koniec (jako pierwsza i ostatnia 

litera alfabetu greckiego). Bóg jest nieskończony i ponadczasowy. Przekracza 

wszystkie miary ludzkie, a na ile możemy sobie Jego wszechmoc wyobrazić, 

przywołujemy na myśl początek i koniec. 

  



Wolta, zwężająca prezbiterium ma na szczycie swojego lica rząd 

unoszących się w powietrzu aniołków, którzy trzymają banderole z 

napisem „Królowo Polski módl się za nami”, a po obu stronach są herby: 

„Orzeł” polski i „Pogoń” litewska, jakby przez aniołów unoszone. 

 

Po prawej stronie, poniżej litewskiej „Pogoni” jest kartusz herbowy z 

trzema koronami. Jest to herb kapituły krakowskiej, widniejący zarówno w 

wielu miejscach w katedrze wawelskiej jak i na licznych pieczęciach. Kacper 

Niesiecki w „Herbarzu Polskim” podaje, że „herb wywodzi się od Arona, 

benedyktyna przybyłego z Kolonii do Tyńca, a potem biskupa krakowskiego, z 

którego familii, że się w Polsce nikt nie został, kapituła Krakowska na pamiątkę 

tak przezacnego pasterza swego po jego zejściu, wzięła go za swój własny”. Ten 

związek z Tyńcem można dodatkowo rozumieć jako motyw historyczny 

Dąbrowy Szlacheckiej i Wołowic, których tereny do opactwa tynieckiego przez 

długi czas należały. 

 



 

Na sklepieniu w prezbiterium jest namalowana gołębica, która 

symbolizuje Ducha Świętego. Skojarzenie podkreśla w tym przypadku tło 

krzyża i aureoli z promieniami. 

 

 



Wzdłuż sklepienia nawy głównej na pseudowoltach, jakby 

przedłużających łączenia z nawami bocznymi i przechodzącymi w łuki okienne 

znajduje się sześć symboli religijnych.  

Patrząc od prezbiterium pierwszy kartusz od lewej zawiera wizerunek 

Krzy ża św. Męka Chrystusa na krzyżu to sedno miłości Boga do człowieka. 

 

Patrząc od prezbiterium drugi kartusz po lewej stronie zawiera znak 

płonące świecy. Światło, a w szczególności zapalona świeca symbolizuje 

przede wszystkim Chrystusa, co znajduje najpiękniejszy wyraz w symbolice 

wielkanocnego paschału. Stąd też świeca towarzyszy nam przez całe życie w 

liturgii chrześcijańskiej (niezbędna podczas liturgii Mszy św.) jak i osobistego 

przeżywania wiary (świeca przy chrzcie, przy pierwszej komunii św., przy 

zmarłym i gromnica domowa na różne okazje). Światło świecy znajduje także 

piękne zastosowanie przy roratach i świętach Matki Boskiej Gromnicznej.  

 



 

 

Patrząc od prezbiterium trzeci kartusz po lewej stronie zawiera wizerunek 

otwartych dłoni z rozchodzącymi się promieniami. Otwarte dłonie są 

najczęściej symbolem rozpościerania łask i dobroczynności. Możemy zatem ten 

symbol rozumieć zarówno jako hojność Bożą w obdarowywaniu człowieka 

łaskami jak i zobowiązanie chrześcijan do czynienia dobrych uczynków. W 

historii Polski szacunek dla dobrych dłoni ma piękne tradycje, a zwyczaj 

całowania w rękę z szacunkiem w polskiej kulturze przetrwał najsilniej, co 

wzbudza często zainteresowanie cudzoziemców, a jest dowodem przetrwania 

właśnie u nas tego, czym charakteryzowała się nasza cywilizacja w dawnych 

wiekach. 



 

Patrząc od prezbiterium trzeci kartusz po prawej stronie zawiera symbol 

kuli ziemskiej, nad którą jest trójkąt oka opatrzności – znak Trójcy 

Przenajświętszej. Zawarta jest w tym myśl, że Bóg czuwa nad światem, co 

podkreśla teistyczny charakter polichromii. 

 

 

Patrząc od prezbiterium trzeci kartusz po prawej stronie zawiera 

wizerunek wagi, nad którą jest trójkąt z okiem opatrzności Bożej. 



Symbole te należy rozumieć w ścisłym powiązaniu z poprzednimi 

symbolami czuwania Boga nad dziejami świata. Szerzone w XVIII wieku 

deistyczne poglądy, że co prawda Bóg stworzył świat, ale był tylko do 

tego potrzebny, a dalej nie mógł już losami świata się interesować, 

znalazły zwolenników i były w konsekwencji często ścieżką prowadzącą 

do ateizmu. Deizm w tej postaci posługiwał się osobą Boga jako jedynie 

siłą sprawczą stworzenia, gdyż religijni sceptycy nie potrafili inaczej 

wyjaśnić tego dzieła.  

Opatrzność Boża, czuwająca nad światem w poniższym symbolu 

nabiera jeszcze mocniejszego wyrazu w postaci wymierzania 

sprawiedliwości, która jako obiektywny sąd Boży jest warunkiem sine 

qua non miłosierdzia i przebaczenia.  

 

Patrząc od prezbiterium pierwszy kartusz po prawej stronie zawiera 

wizerunek Trójcy Przenajświętszej, Boga jedynego w trzech osobach: Boga 

Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. 



 

Chór kościelny z tyłu świątyni zdobi w centrum tondo z aniołem, 

grającym na lutni. W polichromiach wielu kościołów znajduje się ten motyw i 

także tutaj widać echo renesansowych malowideł z aniołami Rafaela Santiego. 

 

Świątynia parafii wołowicko-dąbrowskiej to przykład polichromii 

nawiązującej do najważniejszych symboli chrześcijańskich i wiążąca dzieje 

Rzeczpospolitej z religią katolicką, czyli oddająca prawdę o nas. Obrazy, uczące 



wiernych naszej tożsamości za każdym razem, gdy wstępujemy tu na modlitwę 

odgrywają wielką rolę w naszym życiu. Powinniśmy zatem darzyć świątynię 

opieką, zainteresowaniem i czerpać z niej wiedzę o naszej tożsamości. 

 

        Piotr Boroń 

        


