
29.04.2020r. Religia kl. III 

Temat: Matka bliska nam. 

Zapoznajcie się z wiadomościami  i historią naszej Archikatedry w Lublinie.  

Budowę lubelskiej archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty VIII Katechezy 

dodatkowe 64 241 64 VIII Katechezy dodatkowe rozpoczęto w 1586 r., a ukończono w 1625 r. 

Bazylika została ufundowana przez Bernarda Maciejowskiego. Zaprojektowali ją Jan Maria 

Bernardoni i Józef Bricc. Była wielokrotnie przebudowywana, a w 1821 r. otrzymała nową fasadę z 

sześciokolumnowym portykiem i balkonem. Początkowo mieściła się w niej szkoła. Budynki 

usytuowane były wokół obecnego placu katedralnego i stykały się z gmachem kościoła, co tworzyło 

wewnętrzny dziedziniec. Całość połączona była z murami obronnymi miasta, dlatego katedralne okna 

znajdują się tak wysoko. Budowla ocalała w czasie II wojny światowej. Utraciła tylko jedną wieżę. 

Odbudowano ją z inicjatywy kardynała lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Ważniejsze wydarzenia w 

dziejach bazyliki: 1805 r., kiedy to kościół podniesiono do rangi katedry, 3 lipca 1949 r. miał tu 

miejsce „Cud Lubelski”, 9 czerwca 1987 r. odwiedził ją papież Jan Paweł II, a 25 marca 1992 r. 

podniesiono ją do rangi archikatedry. Monumentalne wnętrze wypełniają XVIII-wieczne freski 

autorstwa Józefa Mayera, nadwornego malarza króla Augusta III Sasa. W prezbiterium znajduje się 

XVII-wieczny ołtarz, w ciemnym kolorze. Podziwiać można w nim złote rzeźby świętych. Znajdują się 

tu też dwa obrazy: Ostatnia Wieczerza i Uczta Heroda. W kaplicach bocznych widnieją bogato 

zdobione figury świętych i obrazy. W lewym ołtarzu bocznym wisi obraz Matki Boskiej Płaczącej, a w 

prawym cudowny Krzyż Trybunalski, przeniesiony tu z rozebranej fary. Znajduje się tu też kaplica 

akustyczna, w której słychać każdy szept, oraz kopia całunu turyńskiego. 

Na tej stronie odbędziesz wirtualny spacer po katedrze - https://www.ai360.pl/panoramy/95 

Archikatedra jest również nazywana sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. Trzeciego lipca 1949 r. była 

niedziela. Diecezję obejmował właśnie nowy biskup Piotr Kałwa. Po południu około godziny 16.00 

przed obrazem jak zwykle modlili się ludzie. Wtedy to siostra zakonna Barbara Sadowska zauważyła 

zmiany na twarzy Matki Bożej. Pod prawym okiem Maryi widoczna była łza. Zawiadomiła o tym 

kościelnego Józefa Wójtowicza, który wspomina: „Myślałem sobie, że się babom przewidziało, i 

poszedłem sam. Zobaczyłem, że tak jest. Wróciłem do zakrystii i powiedziałem o wszystkim ks. 

Malcowi”. Inne osoby w katedrze także zauważyły zjawisko. Zaczęto się głośno modlić. Wieść o łzach 

na obrazie lotem błyskawicy rozeszła się po mieście. Ze wszystkich stron nadciągali ludzie, tak że 

wieczorem nie można było zamknąć kościoła ze względu na napływający tłum. 

 

Ćwiczenie w podręczniku s.222 

Do podanych znaczeń dopisz nazwę.  

(Archikatedra) – główny kościół archidiecezji i metropolii, siedziba arcybiskupa metropolity.  

(Sanktuarium) – przestrzeń uznana za miejsce święte, w której w sposób szczególny Bóg udziela 

swoich łask. 

https://www.ai360.pl/panoramy/95


 

A tutaj  trochę wiadomości na temat majówek. 

https://view.genial.ly/5ea19998075c7c0dc0ec688c/presentation-maj-miesiacem-

maryi?fbclid=IwAR30Ah0HTt-L4hTXRpJc-kJveRCnUo7SBHQZV3Pvo91_jPTauLbXfT--Ybs 

Sposób komunikowania: Messenger, e-mail:wwisniewska@interia.pl 
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