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Początki parafii rzymskokatolickiej w Luba-
czowie, jednej z najstarszych na tym terenie, się-
gają początku XIII w. Pierwsza pisana wzmianka 
o  kościele parafialnym w  Lubaczowie - wystę-
pującym wówczas pod wezwaniem św. Trójcy, 
Najświętszej Marii Panny i  św. Stanisława BM 
- pochodzi z 1388 roku. Najstarsze wiadomości 
o kościele parafialnym w Lubaczowie pochodzą 
z początku XVII wieku i podają, iż nowo wybu-
dowany drewniany kościół jesienią 1619 roku 
poświęcił biskup przemyski Stanisław Sieciński. 
Kościół ten w roku 1655 spłonął, a w rok po tym 
został odbudowany co potwierdza inskrypcja 
z 1656 roku na ufundowanym z tej okazji dzwo-
nie „Lubas”. 

LUBAS. SIT NOMEN BENEDICTUM IN SECULA.POST 
CONERACTIONEM ECCLESIE 1655 RESTEURATA A.D. 
1656 PER COSAQUEM.

Zarys dziejów parafii rzymskokatolickiej w Lubaczowie



  3  

Wspomniany wyżej kościół przestał istnieć 
w  połowie XVIII wieku. Decyzję o  budowie no-
wego drewnianego kościoła podjął w 1754 roku 
kolator kościoła biskup przemyski Wacław Hie-
ronim Sierakowski (1742-1760), który wspólnie 
z  Jerzym Mniszchem - Marszałkiem Nadwor-
ny Koronnym i Starostą Lubaczowskim pokryli 
większość kosztów związanych z budową. 

Według inwentarza z  ok. 1820 roku kościół 
ten był budowlą jednonawową, krytą dachem 
gontowym, z wieżą na sygnaturkę i przylegają-
cymi do boków prezbiterium zakrystią i skarb-
cem. Wyposażenie składało się z pięciu rzeźbio-
nych, złoconych i  polichromowanych ołtarzy, 
ambony i chrzcielnicy oraz w części zachodniej 
wspartego na dwóch filarach chóru muzycz-
nego. W  następstwie wieloletnich zaniedbań, 
pomimo doraźnych remontów w  latach 1816, 
1880, w końcu XIX wieku istniejący drewniany 
kościół chylił się ku upadkowi. Jak wspomina 
wizytacja z 1886 roku był już bardzo zniszczo-
ny i groził zawaleniem.  W związku z tym sta-
nem budowli podjęto decyzję o  budowie nowej 
świątyni, której projekt wykonany został przez 
znanego architekta lwowskiego Jana Lewińskie-
go w stylu neoromańskim i neogotyckim. Budo-
wę rozpoczęto w maju 1898 roku, a ukończono 
i poświęcono rok później.
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W 1945 roku po układach w Jałcie z części ziem dawnej archidiecezji lwow-
skiej pozostałej w granicach Polski utworzono Administraturę Apostolską Archi-
diecezji Lwowskiej w Lubaczowie – jako kontynuację Kościoła Lwowskiego. Kościół 
w Lubaczowie został podniesiony do godności prokatedry.

Z chwilą utworzenia na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus” 
z  25 marca 1992 roku Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej dotychczasowa proka-
tedra w Lubaczowie stała się konkatedrą katedry zamojskiej. W 2009 r. dawny 
kościół oficjalnie podniesiony został do godności Sanktuarium Matki Boskiej Ła-
skawe uzyskując od Stolicy Apostolskiej stosowne przywileje odpustów za jej na-
wiedzenie.
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Dzieje Cudownego Obrazu 
Najświętszej Maryi Panny

Obraz Matki Bożej Łaskawej namalował 
na desce sosnowej (61,2 x 44,2 cm) lwow-
ski mieszczanin Józef Szulc-Wolfowicz dla 
ławnika lwowskiego Wojciecha Domagali-
cza po śmierci jego córki Katarzyny. Obraz 
umieszczono nad jej grobem w  pobliżu ka-
tedry. Przedstawia Maryję wśród obłoków, 
na tle świetlistej, tęczowej aureoli. W  pra-
wym rogu obrazu klęczy mała Kasia, ubrana 
w  długą czerwoną suknię. Wijąca się wstę-
ga rzeki oddziela ją od klęczącej na drugim 
brzegu postaci młodszego braciszka. Sporą 
część obrazu zajmuje panorama Lwowa. Ob-
raz przyciągał od początku do siebie ludzi 
cierpiących i  zagubionych, którzy klękali 
przed nim, modlili się i  doznawali pociechy 
oraz uleczenia z chorób. Lwowianie uznali go 
za cudowny. 

Najsłynniejszym wydarzeniem historycz-
nym związanym z  tym obrazem były śluby 
króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej 
1 kwietnia 1656 r., w  czasie których obrał 
on Maryję za Królową Korony Polskiej. Na 
obraz ten nałożył korony papieskie abp Wa-
cław Hieronim Sierakowski, 12 maja 1776 r. 
W  1946 r. abp. Eugeniusz Baziak przywiózł 
obraz do Polski w  nowych jej granicach. 
W  1974 r. bp Marian Rechowicz umieścił go 
w  prokatedrze w  Lubaczowie, a  19 czerwca 
1983 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał 
jego rekoronacji na Jasnej Górze. Powiedział 
wówczas: „Mam włożyć papieskie korony na 
skronie Jezusa i Maryi w obrazie z Lubaczo-
wa. Z  największym wzruszeniem ozdabiam 
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papieskimi koronami ten wizerunek, który 
był świadkiem ślubów Jana Kazimierza w ka-
tedrze lwowskiej w 1656 r.; wizerunek, przed 
którym Bogurodzica została po raz pierwszy 
nazwana Królową Korony Polskiej, a  naród 
nasz zobowiązał się do nowego i  gorliwego 
poświęcenia się na służbę swej Najmiłosier-
niejszej Królowej”.

Przed tym obrazem w  lubaczowskim 
sanktuarium Jan Paweł II modlił się 2 czerw-
ca 1991 r. Papież Benedykt XVI, dekretem 
z 2009 r., ustanowił uroczystość odpustową 
w  liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Ła-
skawej, w dniu 7 maja.
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30-lecie WIZYTY ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 
W LUBACZOWIE

Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II w  Lubaczowie był pięciokrotnie. 
Po raz pierwszy przybył tu w  niedzielę, 21 września 1958 r., jako biskup-
-nominat krakowski, na obchody jubileuszu 25-lecia sakry biskupiej abp. 
Eugeniusza Baziaka. Druga jego wizyta miała miejsce w  1966 r. w  czasie 
Milenium Chrztu Polski. W niedzielę, 23 października tegoż roku abp. Woj-
tyła celebrował Mszę św. przy ołtarzu polowym. Po raz trzeci kard. Wojty-
ła nawiedził Lubaczów w 1971 r. na rozpoczęcie nawiedzenia archidiecezji 
przez Najświętszą Maryję Pannę w znaku Ewangelii, świecy i pustej ramy. 
W  niedzielę, 11 lipca tr., celebrował Mszę św. przy ołtarzu polowym obok 
prokatedry. Dwa lata później, 17 sierpnia 1973 r., przyjechał do Lubaczowa 
na pogrzeb śp. bp. Jana Nowickiego. Po raz piąty nawiedził Lubaczów jako 
Papież Jan Paweł I, w niedzielę i poniedziałek, 2 i 3 czerwca 1991 r., w ra-
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mach IV pielgrzymki do Ojczyzny. Papieża 
powitano na Błoniach lubaczowskich, skąd 
udał się do kościoła św. Stanisława BM na 
modlitwę przed cudownym obrazem Matki 
Boskiej Łaskawej. Z  sanktuarium przeszedł 
do nowej prokatedry, którą po powitaniach 
i  przemówieniach poświęcił pw. bł. Jakuba 
Strzemię. W  poniedziałek, 3 czerwca, Jan 
Paweł II celebrował na Błoniach lubaczow-
skich Mszę św., w  której uczestniczyło po-
nad 200 tys. wiernych. Wizyta Jana Pawła II 
w Lubaczowie była ostatnim wielkim wyda-
rzeniem religijnym w dziejach „archidiecezji 
w Lubaczowie”.

1 maja 2011 r., w  Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, Papież Benedykt XVI ogłosił Jana 
Pawła II błogosławionym, a w Niedzielę Mi-
łosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 r. Pa-
pież Franciszek dokonał jego kanonizacji. 
Pamiątką beatyfikacji i  kanonizacji Jana 
Pawła II są w konkatedrze: tablica oraz mar-
murowe epitafium z  płaskorzeźbami upa-
miętniającymi wizyty w Lubaczowie.
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KONKATEDRA P.W. BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W LUBACZOWIE 

Budowę konkatedry (do 1992 r. prokatedry), z inicjatywy bp. Mariana Recho-
wicza, wg. projektu architekta rzeszowskiego Romana Orlewskiego, rozpoczęto 
6 czerwca 1981 r. Kamień węgielny poświęcił Jan Paweł II w 1979 r. na Błoniach 
Krakowskich. 
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Prace budowlane trwały niemal sześć lat. 
Kościół wzniesiono na planie monumentalnego 
krzyża o ukośnie ściętych ramionach z wysoko 
wyniesioną częścią środkową, zwieńczoną wy-
niosłym krzyżem na wysokości ok. 40 m. Pra-
cami budowlanymi kierowali: ks. prałat Jakub 
Winiarz, ks. Bronisław Gwóźdź, ks. Jan Jago-
dziński, ks. Tadeusz Łomnicki i ks. Józef Dudek. 
Nadzór nad budową sprawował inż. Jan Szpyt 
z  Lubaczowa. Kościół pw. bł. Jakuba Strzemię 
poświęcił 2 czerwca w 1991 r. Papież Jan Paweł 
II. Pierwszą Mszę św. w tej świątyni odprawił bp 
Marian Jaworski, 17 września 1987 r., na rozpo-
częcie II Archidiecezjalnego Kongresu Euchary-
stycznego.
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OBIEKTY ZABYTKOWE 
W SANKTUARIUM 

I W KONKATEDRZE
Do najcenniejszych zabytków sztuki sakral-

nej przechowywanych w sanktuarium należą:
1. Obraz Matki Bożej Różańcowej z  Dzieciąt-

kiem Jezus (XVII i XVIII w.), namalowany na 
płótnie z koronami i sukienkami.

2. Obraz „Chrystusa Ukrzyżowanego wśród 
dusz czyśćcowych” (2. poł. XVIII w.) nawią-
zujący ikonograficznie do obrazu Jezusa 
Chrystusa „Milatyńskiego”.

3. Obraz św. Stanisława BM (na zasuwie w oł-
tarzu głównym) namalowany w 1910 r. przez 
ks. J. Bryczkowskiego ze Lwowa.

4. Obraz św. Anny Samotrzeciej (XVII w.) 
w srebrnych sukienkach.

Wnętrze konkatedry zdobią:

1. w  prezbiterium „Grupa Ukrzyżowania” 
z  Matką Bożą i  św. Janem, pochodząca 
z  dawnego kościoła (dzieło z  warsztatu 
Tomasza Huntera z  Bawarii?). W  2006 
r. lubaczowski malarz Janusz Szpyt na-
malował w  prezbiterium konkatedry po-
lichromię przedstawiającą otwarte niebo 
z aniołami i prorokami Starego Testamen-
tu, adorującymi wraz z Maryją i św. Janem 
Jezusa ukrzyżowanego.

2. w  ołtarzu soborowym kościoła konkate-
dralnego, zgodnie z  decyzją bp. Mariana 
Jaworskiego, wstawiono w  1990 r. cenne 
antepedium przywiezione z katedry lwow-
skiej w  1946 r. Antepedium (2,50 x 0,76 
m) w formie tryptyku wykonała w 1936 r., 
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wg. proj. artysty rzeźbiarza prof. Józefa 
Starzyńskiego, firma odlewnicz Netroufa-
la i  Jagniewskiego we Lwowie.  Przedsta-
wia trzy historyczne zdarzenia: położenie 
kamienia węgielnego pod budowę katedry 
lwowskiej przez króla Kazimierza Wielkie-
go w 1360 r., śluby króla Jana Kazimierza 
w  czasie potopu szwedzkiego, 1 kwietnia 
1656 r., przed cudownym obrazem Matki 
Bożej Łaskawej i  poświęcenie sztandaru 
Orląt Lwowskich przez abp Józefa Bilczew-
skiego w 1920 r. po heroicznej obronie Lwo-
wa.  Mosiężne i  posrebrzane antepedium 
ufundowało jako wotum Bractwo Najświęt-
szej Marii Panny we Lwowie dla uczczenia 
300-letniej rocznicy ślubów królewskich.

3. obraz przedstawiający scenę „Ofiarowania 
Chrystusa w Świątyni”(3,5 m x 2 m), nama-
lowany na płótnie przez lwowskiego  mala-
rza Alojzego Rejchamana w 1843 r.

4.  obraz „Ekstaza św. Marka Ewangelisty” (XVII 
w.) namalowany przez J. Eleutera Siemigi-
nowskiego dla kościoła zakonnego OO. Pija-
rów pw. św. Marka Ewangelisty w Warężu. 

5. obraz „Chrzest Pana Jezusa w Jordanie” na-
malowany w 1994 r. przez J. Szpyta.

6. galeria obrazów od strony sanktuarium, 
pędzla J. Szpyta
- obraz św. Jana Pawła II stanowiący ele-

ment wystroju wraz z  płaskorzeźbami 
„Epitafium św. Jana Pawła II”, z relikwia-
mi tego Świętego,

- obraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
- obraz św. abpa Józefa Bilczewskiego,
-  obraz bł. Bernardyny Jabłońskiej,
- obraz św. Brata Alberta,
- obraz św. Andrzeja Boboli,
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- obraz św. Wojciecha oraz
- obraz Sługi Bożego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego.
Fundatorami tych ostatnich obrazów jest 

Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz 
z zarządem oraz Podkarpackie Stowarzyszenie 
Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie.

Cennym elementem wystroju wnętrza 
kościoła są 32 -głosowe organy, zakupione 
w Niemczech, zamontowane w 2011 r. przez or-
ganomistrza Krzysztofa Grygowicza i  poświę-
cone przez abp. Józefa Michalika z Przemyśla.

Cenne są także pamiątki związane z  wizy-
tą Ojca Świętego Jana Pawła II w  Lubaczowie 
w 1991 r.: tron, kropidło, którego użył podczas 
poświęcenia nowej prokatedry oraz piuska, 
pierścień i różaniec. Świątynię (wewnątrz i na 
zewnątrz) zdobią tablice upamiętniające ważne 
wydarzenia historyczne związane z  Kościołem 
lubaczowskim i miastem.
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TERMOMODERNIZACJA I REMONTY

W  2021 roku mija 40 lat od rozpoczęcia prac budowlanych konkatedralnej 
świątyni. Choć zasadnicza część prac została wykonana w pierwszych dziesięciu 
latach, przed jej poświęceniem, dostępnymi wówczas technologiami i  możliwo-
ściami to niemal każdego roku trwały prace dopełniające wygląd i funkcjonowanie 
kościoła. Rozwój jednak nowych technologii oraz wymagania środowiskowe spo-
wodowały konieczność przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych kościoła 
i innych obiektów parafialnych.  Dlatego też pod koniec roku 2016 Rada Parafialna 
upoważniła proboszcza ks. Andrzeja Stopyrę do podjęcia starań celem uzyskania 
zewnętrznych środków finansowych na prace remontowe, które zmniejszą koszty 
utrzymania parafii, podniosą komfort cieplny obiektów oraz spełniać będą obo-
wiązujące normy ekologiczne. Po wykonaniu niezbędnych audytów i  projektów 
przygotowany i złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie o  dofinansowanie prac w  zakresie 
termomodernizacji kościoła konkatedralnego, sanktuarium i pozostałych budyn-
ków parafialnych. Wnioskowane przez parafię środki zostały przyznane w poło-
wie roku 2019. Po podpisaniu stosownych umów z WFOŚiGW w Rzeszowie wyło-
niono głównego wykonawcę robót, którym została firma REMBUD Roman Siryk 
z Oleszyc. Prace rozpoczęto w listopadzie 2019 roku i zakończono mimo pandemii 
na początku roku 2021. Przy okazji termomodernizacji wykonano z środków wła-
snych parafii wiele innych koniecznych dodatkowych prac np. remont kapitalny 
budynku Domu Akcji Katolickiej w którym mieszkają siostry Józefitki.

Zakres rzeczowy i finansowy wykonanych prac w ramach realizacji projektu 
z NFOŚiGW obejmował następujące roboty: docieplenie ścian, stropów, stropoda-
chów oraz fundamentów, wymiana okien i drzwi, wymiana pieców na gazowe i mo-
dernizacja CO, wymiana instalacji CW i instalacji sanitarnych, wymiana i moderni-
zacja oświetlenia na energooszczędne, budowa instalacji fotowoltaicznej i solarnej.  
Całkowity koszt przedsięwzięcia – wyniósł 4547207,00 (dotacja z  NFOŚiGW 
i WFOŚiGW - 4270379,00; wkład własny parafii – 224755,00)

Realizując zadania termomodernizacyjne pojawiła się konieczność wykonania 
dodatkowych prace z środków własnych parafii. Najbardziej kosztowne były prace 
remontowe w Domu Akcji Katolickiej, które obejmowały m.in. wymianę dachu, ada-
ptację poddasza na mieszkania dla sióstr, wymianę stropu, dobudowę zewnętrznej 
klatki schodowej i wymianę klatki schodowej wewnątrz budynku, remont i budowę 
nowych łazienek, wymianę podłóg i drzwi. W sanktuarium dodatkowo wykonano 
remont ławek i podestów, zamówiono nowe  ławki do naw bocznych, wykonano wi-



  15  

Podziękowanie dla:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w  Warszawie oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie – za przekazane środki na termomo-
dernizację; Marka Zdunka – za wykonanie audytów, przygotowanie projektu i pomoc 
w jego realizacji; Haliny Zając – za przygotowanie dokumentacji finansowej do projektu, 
Firmy REMBUD Roman Siryk – głównemu wykonawcy robót; Jana Kawalca i Krzyszto-
fa Szczepańskiego – inspektorów nadzoru, Wiesława Szpyta – wykonawcy instalacji 
elektrycznych, Grzegorza Sopla – wykonawcy prac hydraulicznych, Mariana Bedna-
rza, Krzysztofa Łuków i Krzysztofa Kopcia – projektantów instalacji CO i CW;  Bogumiła 
Kołcza – architekta, Tomasza Ciechanowskiego – radcy prawnego, Macieja Machowi-
cza i Firmy Widok z Rudnej Małej - wykonawców i montażystów okien i drzwi, Marka 
Porębskiego – wykonawcy witraży, Zdzisława i Tomasza Komendów – wykonawców 
schodów do konkatedry, Jana Mazurka, Adama i Łukasza Maćko, Jana Szyka, Wiesła-
wa Nawrota, Henryka Hałucha, Kazimierza Wolskiego oraz dla Jana Żurawla za pomoc 
w pracach budowlanych. Słowa serdecznych podziękowań składam wszystkim indywi-
dualnym ofiarodawcom za wsparcie dzieła remontu naszej świątyni. Bóg zapłać.

traże zarówno w sanktuarium jak i do konkatedry. W konkatedrze do najbardziej 
kosztownych należały prace związane z malowaniem wnętrza kościoła, konserwa-
cja i malowaniem dachu, wykonaniem nowego nagłośnienia, przebudową instalacji 
kanalizacyjnej i deszczowej, przełożeniem i uzupełnieniem kostki granitowej wokół 
kościoła, wykonanie nowych schodów w granicie wraz z przebudową otaczających 
ich murów, wykonanie nowego zaplecza sanitarnego przy zakrystii, remont podjaz-
du dla niepełnosprawnych i wykonanie nowych barierek. Koszt prac dodatkowych 
wyniósł ok. 500 tyś. złotych. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 5 milionów zł. 

***

***
Publikację wydano dzięki wsparciu finansowemu Pana Wiesława Hałuchy – prezesa firmy ALVENTA S.A.
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