
Królowa Polski 
  

Śluby lwowskie Jana Kazimierza rozpowszechniły tytułowanie 
Maryi Królową Polski. Kult ten znany był jednak wcześniej, od 
objawień o. Mancinellego. Mija właśnie 400 lat od chwili, kiedy 
Matka Boża po raz pierwszy ogłosiła na polskiej ziemi, przy 
grobie św. Stanisława - 8 maja 1610 r. - że jest Królową naszego 
kraju i narodu. 

 

Stanisław Krzemiński 

RÓŻANIEC, MAJ 2010 

W Neapolu na przełomie XVI i XVII w. żył o. Giulio Mancinelli, jezuita. Odznaczał się 
on niezwykłą świętością życia, wielką czcią do Najświętszego Sakramentu i Matki 
Bożej, troską o dusze w czyśćcu cierpiące oraz nabożeństwem do świętych naszych 
rodaków - Stanisława Kostki i biskupa Stanisława. W swoich modlitwach usilnie 
prosił Niepokalaną, by mu objawiła, jaki jeszcze tytuł chciałaby mieć w Litanii 
loretańskiej. 

Matka Boża i o. Mancinelli 

14 sierpnia 1608 r. o. Mancinelli po wieczornych modlitwach powrócił do swojej celi i 
zatopił się w medytacji Litanii loretańskiej. Przypomniał sobie również, że w dniu tym 
przypada 40. rocznica śmierci jego współbrata z nowicjatu - św. Stanisława Kostki. 
Gdy zegar na wieży kościelnej przy klasztorze Gesě Nuovo, należącym do 
Towarzystwa Jezusowego, wybił godzinę 21.00, o. Giulio wyjrzał przez okno w 
kierunku morza i… zobaczył zbliżającą się w wielkim majestacie postać Matki Bożej z 
Dzieciątkiem. U Jej stóp klęczał piękny młodzieniec w aureoli i jezuickim habicie - 
Stanisław Kostka. Na ten widok o. Mancinelli zawołał: "Królowo Wniebowzięta, módl 
się za nami", na co Matka Boża odpowiedziała: "Dlaczego nie nazywasz mnie Królową 
Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, 
ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie". Po tych słowach o. Giulio 
zakrzyknął: "Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polskę!". Wówczas Maryja 
miłosiernie spojrzała na klęczącego przed Nią Stanisława Kostkę, potem na o. 
Mancinellego i powiedziała: "Jemu tę łaskę dzisiejszą zawdzięczasz, mój Giulio". 
Radość niezwykła napełniła serce zakonnika po tym widzeniu. Od tej chwili modlił 
się: "Królowo Polski, módl się za nami" i wielokrotnie powtarzał: "Matka Boża wielkie 
rzeczy dla Polaków zamierza". 

 

 



 

Wybrany naród 

O swoim widzeniu o. Mancinelli powiadomił władze zakonne. Pytał też współbraci, 
gdzie jest to królestwo, którego Matka Boża zechciała być Królową. Władze kościelne 
powołały komisję do zbadania objawienia. Po roku wydała ona orzeczenie - 
objawienie jest prawdziwe. Wówczas o. Giulio - mimo swoich 72 lat - rozpoczął pieszą 
pielgrzymkę do kraju, o którym mówiła Maryja. 8 maja 1610 r. przybył do Krakowa, 
witany przez króla Zygmunta III Wazę, biskupów i przedstawicieli wszystkich stanów. 
W ich asyście przekroczył próg Katedry Wawelskiej, by tam odprawić Mszę świętą.  

Podczas Eucharystii, sprawowanej przy grobie św. Stanisława Biskupa, zakonnik miał 
kolejne objawienie. Maryja stanęła przed nim w wielkim majestacie i ponownie 
powiedziała: "Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi 
bardzo drogi, wstawiaj się więc do Mnie za nim, o pomyślność tej ziemi błagaj 
nieustannie, a Ja ci będę zawsze, tak jak teraz, miłosierną".  

Poprosiła również, aby w Krakowie, na znak, że jest Królową, ustanowić widzialny 
symbol Jej królowania. W 1628 r. - w dziesiątą rocznicę śmierci o. Mancinellego, 
Polacy spełnili tę prośbę, montując na wieży Bazyliki Mariackiej królewską koronę. W 
1666 r. - w dziesiątą rocznicę ślubów Jana Kazimierza - założono nową, okazalszą. Z 
Krakowa o. Giulio Mancinelli udał się jeszcze do Lwowa, by potem powrócić do 
Neapolu, gdzie zmarł 14 sierpnia 1618 r. Rok wcześniej ponownie objawiła mu się 
Matka Boża, zapowiadając, że zabierze go do siebie. 

Śluby lwowskie 

Powszechnie w Polsce uważa się, że śluby lwowskie Jana Kazimierza zapoczątkowały 
tytułowanie Matki Bożej Królową Polski. Kult ten znany był jednak wcześniej, właśnie 
od objawień o. Mancinellego, a rozszerzył się bardzo po 1656 r. Jesienią 1655 r., gdy 
cała Polska zajęta była przez Szwedów, broniła się tylko Jasna Góra. Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej w klasztorze już nie było.  

Był z królem Janem Kazimierzem i garstką rycerstwa w Prudniku na Śląsku Opolskim 
(tam, gdzie 300 lat później był więziony Prymas S. Wyszyński).  

Król napisał stamtąd list do Ojca Świętego z błaganiem o pomoc. Wtedy jednak 
papiestwo również przeżywało trudne czasy i papież z żadną pomocą nie mógł 
pośpieszyć. Znając zaś objawienia o. Mancinellego, odpisał Janowi Kazimierzowi: 
"Dlaczego zwracasz się o pomoc do mnie, a nie zwracasz się do Tej, która sama 
chciała być Waszą Królową?". Po tym liście król zrozumiał, że jedyną osobą, która 
może mu pomóc, jest Maryja, Królowa Polski. Podjął więc wewnętrzne 
postanowienie, że gdy tylko jakikolwiek skrawek Polski będzie wolny, on tam 
przybędzie i dokona ślubów z ogłoszeniem publicznym, że Matka Boża jest Królową 
Polski. Wkrótce też Opatrzność Boża dała królowi okazję spełnienia przyrzeczenia: w 
marcu 1656 r. Szwedzi właściwie bez powodu wycofali się ze Lwowa.  

Król Jan Kazimierz bezzwłocznie udał się do tego miasta w towarzystwie dwóch 
chorągwi husarskich i w Katedrze Lwowskiej, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, 1 



kwietnia 1656 r. złożył obiecane śluby i koronował wizerunek Matki Bożej, ogłaszając 
Ją Królową Polski. Od tej chwili losy wojny się odwróciły - Szwedzi zaczęli ponosić 
klęski. 

W koronie na głowie i z berłem w dłoni 

Resztę znamy, chociaż może nie o wszystkim pamiętamy lub nie wszystkie fakty 
kojarzymy, bo przecież 227 lat później w małej warmińskiej wsi - Gietrzwałdzie, 
dwóm dziewczynkom, które zdały egzamin dopuszczający je do Pierwszej Komunii 
świętej, objawiła się Matka Boża, i to aż 160 razy. Siedziała na tronie, w koronie na 
głowie i z berłem w dłoni. Powiedziała, że jest Królową Polski. 

 
 
Nie znam żadnego innego narodu lub państwa, któremu Matka Boża objawiłaby się 

jako Królowa, mimo że są takie państwa i narody, 
które same wybrały ją na Królową, np. Portugalia. 
Z tymi objawieniami wiąże się jeszcze jedno 
znaczące wydarzenie. Otóż Prusy w drugiej 
połowie XIX w. postanowiły przeznaczyć duże 
środki na walkę z Kościołem katolickim i 
germanizację polskich ziem, które dostały się im 
po rozbiorach. Jednak dzięki objawieniom w 
Gietrzwałdzie przedsięwzięcia te zakończyły się 
fiaskiem.  
 
Przyznał to nawet sam minister policji, który - 
zapewne celem usprawiedliwienia się - skierował 
do Żelaznego Kanclerza sprawozdanie ze 
stwierdzeniem, że niepowodzenie kulturkampfu 
było wynikiem objawień w Gietrzwałdzie, gdzie 
Matka Boża mówiła po polsku, co pobudziło 

bardzo żywioł polski. Na sprawozdaniu tym Otto von Bismarck odnotował: "Widzimy, 
że te objawienia są zjawiskiem nadprzyrodzonym, z którym walczyć nie możemy, 
jedynie co możemy, to wszystko przemilczeć". To milczenie objęło oba objawienia. W 
obu bowiem Matka Boża przedstawiła się jako Królowa Polski. Do tej pory są one 
bardzo słabo znane przez Polaków. Zmowa milczenia to jakby realizacja zalecenia 
Bismarcka… 

 
 
Pamiętajmy o tym!  

My jednak pamiętajmy oraz uwielbiajmy naszą Wniebowziętą Królową Polski. 
Zwracajmy się do Niej tym tytułem jak najczęściej. Uczcijmy też należycie 400-lecie 
objawień Matki Bożej, która przy grobie św. Stanisława pierwszy raz na ziemi polskiej 
ogłosiła, że jest Królową Polski. Pamiętajmy o tym!  

Jest jeszcze jeden aspekt tych objawień, i nie tylko tych. Objawienia w Neapolu, 
Gietrzwałdzie, objawienia pilotowi Władysławowi Polesińskiemu - prekursorowi 
Apelu Jasnogórskiego, a także 12-letniej Władzi Papis (pierwsze - 3 maja 1943 r. na 



Siekierkach) rozpoczynały się o godz. 21.00. W związku z tym należy rozumieć, że z 
woli Matki Bożej jest to wyjątkowa godzina dla Polaków, w której powinniśmy się 
wszyscy modlić. Łączmy się więc codziennie o tej porze duchowo z Jasną Górą i 
Gietrzwałdem, z modlitwą apelową w sercu i na ustach. 


