
Pierwsza Msze Êwi´ta sprawowana przez
Zenona Kardyna∏a Grocholewskiego w katedrze

Wniebowzi´cia NMP we W∏oc∏awku.

W niedziel´ 17 lipca Jego Eminencja ks. kard. Ze-
non Grocholewski sprawowa∏ swojà pierwszà w ˝yciu
Msz´ Êwi´tà w katedrze we W∏oc∏awku. WczeÊniej do-
kona∏ poÊwi´cenia odnowionej renesansowej kaplicy
Matki Boskiej.

Kaplica NMP powsta∏a jako jedna pierwszych po
zbudowaniu katedry, a po zniszczeniach, w obecnej
formie, zosta∏a wybudowana w stylu w∏oskim oko∏o
roku 1602 przez biskupa Jana Tarnowskiego (1600-
03), póêniejszego 45. Prymasa Polski, który zawar∏
umow´ z rzeêbiarzem Tomaszem Niklem z Piƒczowa.
Po Êmierci abp. budow´ kontynuowa∏ kanonik Andrzej
¸ukowski, a po Niklu prace rzeêbiarskie wykonywa∏
jego szwagier Macher, ukoƒczy∏ budowniczy krakowski
Samuel Âwiàtkowicz w 1611 r. (jego sygnatura znajduje
si´ w latarni kopu∏y).

Bp Tarnowski po otrzymaniu paliusza i odbyciu
ingresu do katedry w Gnieênie, przebywa∏ tam tylko
5 dni, a archidiecezjà zarzàdza∏ z ¸owicza, gdzie zmar∏
i zosta∏ pochowany w kolegiacie ∏owickiej. Przed obj´-
ciem biskupstwa we W∏oc∏awku, by∏ biskupem poz-
naƒskim i przejÊcie do W∏oc∏awka by∏o w tamtych cza-
sach awansem!

W kaplicy zostali pochowani biskupi w∏oc∏awscy:
Maciej Pstrokoƒski herbu Pomian (1608-09) i Stanis∏aw
Sarnowski herbu Jastrz´biec (1677-80). Mia∏ te˝ w niej
spoczàç biskup Maciej ¸ubieƒski herbu Poraj (1631-
41), ale i on zosta∏ 52. Prymasem Polski, majàc ju˝ 70
lat. Zmar∏ w 1652 r. i zosta∏ pochowany w Gnieênie
w kaplicy nazwanej jego nazwiskiem. Przed przybyciem
do W∏oc∏awka by∏ 5 lat biskupem che∏mskim i potem
przez 10 lat biskupem poznaƒskim.

W kaplicy znajdujà si´ dwa epitafia nagrobne; z
lewej strony od wejÊcia znajduje si´ epitafium bp. M.
Pstrowskiego i bp. M. ¸ubieƒskiego, ufundowane w
1620 r. przez ¸ubieƒskiego za jego ˝ycia. Na wczesno-
barokowej tablicy z wielobarwnego marmuru i alaba-
stru widniejà p∏askorzeêby ich popiersi w owalnych
medalionach, nad nimi kartusze herbowe. Po przeciw-
nej stronie wisi barokowe epitafium z czarnego marmu-
ru bp. Stanis∏awa Tarnowskiego; nad inskrypcjà znaj-
duje si´ g∏ówka anio∏ka, nad nià portret malowany na
blasze i u góry kartusz herbowy.

Nad wejÊciem, od strony kaplicy umieszczono rzeê-
b´ Matki Boskiej stojàcej z Dzieciàtkiem. Naprzeciw
wejÊcia znajduje si´ neorenesansowy o∏tarz z drugiej
po∏owy XIX w., wykonany z ró˝nych marmurów in-
krustowanych bràzami z kopià obrazu Salus Populi
Romani z rzymskiej bazyliki Sancta Maria Maggiore z
I po∏owy XVII wieku.

Kaplic´ tak opisuje Seweryn ˚yburaski w 13-stro-
nicowym wierszu „Katedra W∏oc∏awska” wydanym
przez Drukarni´ Diecezjalnà w 1908 r, w cenie 15 ko-
piejek:

- Pi´kna kaplica jest renesansowa,
Gdzie czeÊç odbiera Matka Chrystusowa,
Pocieszycielka strapionych - wi´c z troskà
Spieszà skupieni pod kopu∏´ w∏oskà.
Tu Êwi´ta Pani w srebrzystej sukience,
Dzieciàtko Bo˝e piastuje na r´ce;
I z którejkolwiek zechcesz patrzeç strony,
Wzrok Matki Bo˝ej na ciebie zwrócony.
Wnet tez pociecha na modlàcych sp∏ywa,
Tak t´skno patrzy matka litoÊciwa.
Woko∏o w Êcianach kamienne figury,
I dwa grobowce z ciemnymi marmury,
I marmurami Êciany malowane,
W pi´kne rozety sklepienie utkane;
Z jasnych te˝ okien czyste Êwiat∏o sp∏ywa,
Wi´c ca∏oÊç w stylu bardzo urodziwa.
W katedrze ks. biskup Wies∏aw Alojzy Mering, wi-

tajàc ks. kardyna∏a, i˝ w poÊwi´conej przed chwilà
kaplicy Mariackiej w dniu 3 sierpnia 1924 roku s∏uga
Bo˝y Stefan Wyszyƒski przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie z
ràk biskupa Wojciecha Owczarka (1918-38), sufragana
w∏oc∏awskiego, a nast´pny sufragan zwiàzany z tà ka-
tedrà, przyby∏y w 1939 r.(1339-43) biskup Micha∏ Kozal
zosta∏ wyniesiony na o∏tarze 14 czerwca 1987 r. na
zakoƒczenie II Polskiego Kongresu Eucharystycznego
w Warszawie.

Msz´ Êwi´tà koncelebrowali ks. kard. Zenon Gro-
cholewski, który wyg∏osi∏ homili´, ks. bp. Wies∏aw
Alojzy Mering - ordynariusz w∏oc∏awski, biskupi senio-
rzy z W∏oc∏awka: Bronis∏aw Dembowski i Czes∏aw Le-
wandowski oraz 9 ksi´˝y.
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