
SANKTUIARIA MARYJNE NA TERENIE  

DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ 

 

Diecezja Sosnowiecka powstała z woli Jana Pawła II 25 marca 1992 roku. Jest jedną z 

najmniejszych terytorialnie diecezji w Polsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie Diecezji Sosnowieckiej znajdują się następujące sanktuaria: 

 

SANKTUARIA MARYJNE: 

 

❖  Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej 

❖ Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu Zagórzu 

❖ Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu 

❖ Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie Osiedlu Stałym 

❖ Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Podzamczu 

❖ Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi w Wojkowicach Kościelnych 

 

POZOSTAŁE SANKTUARIA TO: 

 

❖  Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej Gołonogu 

❖ Sanktuarium Najświętszego  Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej 

Strzemieszycach.  

❖ Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu 

❖ Sanktuarium Najświętszego Zbawiciela w Przegini 



❖ Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie Syberie. 

 

SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

ANIELSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół Matki Bożej Anielskiej został konsekrowany w 1912 r. Dla mieszkańców  

Dąbrowy Górniczej i okolic opieka Matki Bożej Anielskiej była zawsze znakiem 

 opatrzności. Świadczą o tym liczne wota znajdujące się obok figury. W 1957 roku  

została ogłoszona patronką Dąbrowy Górniczej, a w 1968 r. prymas Polski kard. Stefan 

 Wyszyński wraz z kardynałem Karolem Wojtyłą i udziałem biskupów z całej Polski  

koronował papieskimi koronami łaskami słynącą figurę Matki Bożej Anielskiej –  

Matki Zagłębia. 

 

Pierwsze nabożeństwo w nowym kościele odprawiono 4 lutego 1877 r., natomiast parafia 

pod wezwaniem św. Aleksandra została erygowana 5 lutego 1891 r. przez biskupa 

Kulińskiego. 

Obecny kościół, murowany, trójnawowy, w stylu neogotyckim, zbudowany został w latach 

1898 – 1912. Od samego początku istnienia świątyni wierni oddawali cześć Matce Bożej 

Anielskiej, otrzymując wymodlone łaski, najpierw przed obrazem, a później przed figurą 

Matki Bożej Anielskiej, która znajduje się w sanktuarium. Polichromowa figura wykonana w 

drewnie cyprysowym została w 1901 r. przez artystę J. B. Proszowskiego. Matka Boża w 

prawej ręce trzyma berło, na lewej zaś Dzieciątko Jezus.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbawienny wpływ Matki Bożej Anielskiej był znakiem opatrzności. W 1957 r. na prośbę ks. 

prob. Jana Domarańczyka Matka Boża została ogłoszona, dekretem prymasa Polski ks. kard. 

Stefana Wyszyńskiego, patronką miasta Dąbrowy Górniczej. W 1968 r. nadszedł upragniony 

czas uroczystej koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Anielskiej. Koronacja odbyła 

się za zezwoleniem Ojca Świętego Pawła VI 19 maja 1968 r. Korony papieskie na 

skronie Jezusa i Maryi nałożyli: kard. Stefan Wyszyński - prymas Polski, kard. Karol 

Wojtyła - ówczesny metropolita krakowski przy licznym udziale biskupów z całej Polski, 

duchowieństwa i wiernych z Zagłębia i Śląska. Od tej uroczystości Matka Boża odbiera od 

wiernego ludu w sposób szczególny hołd i cześć, udzielając licznych łask, czego wyrazem są 

liczne wota składane przez wiernych. 

.Dąbrowska bazylika jest wpisana w rejestr zabytków od 1996 r. 

Odpust przypada 2 sierpnia, wówczas do bazyliki pielgrzymują kobiety z całej diecezji.  

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 

W SOSNOWCU ZAGÓRZU 

 



Wśród nowych sosnowieckich świątyń jest sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu 

Zagórzu.  

14 kwietnia 1983 roku biskup Stefan Bareła erygował czyli powołał do życia parafię.  

Tymczasem trwała budowa nowej świątyni. Już 18 listopada 1995 roku biskup Adam 

Śmigielski ustanowił kościół sanktuarium na prawach diecezjalnych. Okazją do tego 

było nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej. Uroczystość ta zgromadziła wtedy 

olbrzymie rzesze wiernych. Dwa lata później sprowadzona została wierna kopia figury z 

Fatimy.  

 

SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 

W JAROSZOWCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 czerwca 1922 r. mieszkańcy Jaroszowca, należący wówczas do oddalonej o 8 kilometrów 

parafii św. Andrzeja w Olkuszu, postanowili wybudować kaplicę ku czci Matki Bożej 

Wspomożycielki Wiernych. 

 

. Konsekracja kościoła odbyła się 21.05.1995 r.  

 

24.05.1996 r. biskup sosnowiecki Adam Śmigielski ogłosił tenże kościół sanktuarium 

Najświętszej Maryi Panny Wspomozycielki Wiernych. 
 

21 maja 2006 r. razem z pielgrzymami dziękował za te lata i poświęcił nowy pomnik Jana 

Pawła II, który stanął przed sanktuarium. 

Pomnik Jana Pawła II przed kościołem stanął dokładnie 13 maja w tym roku, a więc w 

rocznicę zamachu na życie Papieża. Kult Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych szerzył się 

w Jaroszowcu od czasy wybudowania kaplicy, w której umieszczony został obraz Matki 

Bożej, będący kopią obrazu znajdującego się w Turynie, a namalowanego przez znakomitego 

artystę, Jana Szczęsnego -  Stankiewicza, ucznia Jana Matejki. Obraz NMP Wspomożycielki 



Wiernych został umieszczony w głównym ołtarzu. Wokół obrazu Matki Bożej zaczęły 

pojawiać się dziękczynne wota za otrzymane łaski.  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY W JAWORZNIE – OSIEDLU STAŁYM 

 

 

 

      Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Jaworznie - Osiedlu Stałym została 

erygowana 6 stycznia 1984 roku przez Ks. 

Kard. Franciszka Macharskiego Metropolitę 

Krakowskiego.  

       Parafia obrała na główną patronkę Matkę 

Bożą Nieustającej Pomocy; drugim patronem jest 

św. Maksymilian-Maria Kolbe. 

    26 kwietnia 1978 roku na uroczystość 

wprowadzenia obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz rozpoczęcie pierwszej 

Nowenny przybył jako pielgrzym Ks. Kard. Karol Wojtyła. Odprawił on Mszę św. i 

wygłosił historyczne dziś kazanie. Od tego czasu w każdą środę odprawiana jest nowenna, w 

czasie której przedkładane są liczne prośby i podziękowania za otrzymane łaski.  

Wizyta Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny w roku 1999 przyspieszyła 

starania o koronację cudownego wizerunku - skierowane do Episkopatu Polski. Staraniom 

tym towarzyszyła gorąca modlitwa duszpasterzy i wiernych oraz Misje Święte. Czas wielkiej 

modlitwy i oczekiwania zakończył się radosnym przeżyciem koronacji cudownego wizerunku 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy 14 czerwca 1999 roku w Sosnowcu. Wówczas zostały 

wypowiedziane znamienne słowa:   

"Jaworzno specjalnie czekało, czekało ze swoim obrazem Matki Bożej, aż ich biskup 

zostanie Papieżem, i wtedy go ukoronowali". 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SKAŁKOWEJ 

W PODZAMCZU 
 

Wejście do sanktuarium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej znajduje się przy drodze prowadzącej z Ogrodzieńca do 

Pilicy w miejscowości Podzamcze, w odległości około 2 kilometrów od Ogrodzieńca.  

 

Kult Matki Bożej Skałkowej rozpoczął się w tym miejscu już w 1818 roku.  

Historia przedstawia wydarzenie, które zapoczątkowało istniejącą do dzisiaj wiarę, w to że 

jest to miejsce święte. Dnia 14 października 1818 roku mieszkańcowi Podzamcza ukazał się 

na skale wizerunek Matki Bożej. Po tym wydarzeniu, na skale, w miejscu ukazania się 

wizerunku Matki Bożej umieszczono obraz Najświętszej Maryi Dziewicy, a mieszkańcy 

codziennie wchodząc po drabinie zapalali światło przed obrazem. Obraz ten miał być z 

zamkowej kaplicy przeniesiony do kościoła, jednak to miejsce upodobała sobie Matka 

Zbawiciela, więc z wielką procesją z kościoła przeniesiono obraz w miejsce objawienia.  

W miejscu tym było kiedyś źródełko, do którego przychodzili obmywać się chorzy ludzie, 

gdyż miało ono leczniczą moc.  



W czasie okupacji pod skałą znajdowała się granica celna. Ci, którzy chcieli się przenieść do 

innego zaboru oraz handlarze zawierzali pod nią Bogu swój los. Miejscowi ludzie, zwłaszcza 

ci starsi, opowiadają, że wiele słyszeli opowieści związanych z tym miejscem, o cudownych 

wydarzeniach świadczących o opiece Matki Bożej nad tym miejscem i ludziach tu 

mieszkających. 

 

Nowa kaplica zaprojektowana przez architekta mgr inż. Marka Tonderę wraz z figurą 

Matki Bożej, została uroczyście poświęcona przez J. Eks. Ks. Bp Adama Śmigielskiego 

głównego celebranta liturgii Mszy Świętej, w dniu 12 czerwca 2000 roku, w święto Matki 

Bożej Matki Kościoła.  

20 maja 2002 r. kaplica w Podzamczu dekretem bpa Adama Śmigielskiego podniesiona 

została do rangi Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej.  

 

Wejście na plac Sanktuarium zdobi kamienny łuk z bramą, a także piękna dzwonnicą.  

30 maja 2004 r. na placu sanktuaryjnym ustawionych zostało pięć stacji różańcowych 

obrazujących najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.  

W czasie poświęcenia stacji różańcowych rozbrzmiewała wśród skał pieśń Ave Maryja. 

Fundatorami tych stacji są parafianie z Ogrodzieńca i Podzamcza. W sanktuarium znajduje się 

też historyczny krzyż. Był on wykonany w Cementowni „Wiek” w latach 50 – tych w 

warunkach konspiracyjnych. Były to czasy, kiedy pracownik przyłapany na takiej pracy byłby 

zwolniony. Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej jest odzwierciedleniem nowoczesnej 

architektury i sztuki, a wraz z otaczającą ją przyrodą niewątpliwie zachwyca każdego. W 

sposób naturalny harmonizuje z otaczającym krajobrazem ruin zamku. Jest to miejscem 

nadzwyczajne, urzekające swym pięknem, napawające ciszą i spokojem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacje Drogi Krzyżowej 

PARAFIA PZREMIENIENIEA PAŃSKIEGO W OGRODZIEŃCU 
 

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ DOBREJ DROGI 

W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy trasie szybkiego ruchu z Warszawy do Katowic, 50 kilometrów za Częstochową leżą 

Wojkowice Kościelne. Kilka kilometrów za Siewierzem ukazuje się po lewej stronie trasy 

zabytkowy kościół na wzgórzu. Tu właśnie znajduje się jedyne w Polsce sanktuarium 

Matki Bożej Dobrej Drogi. 

Parafia w Wojkowicach istniała już z całą pewnością przed 1325 rokiem. Najcenniejszym 

zabytkiem w świątyni jest łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Cześć Matce 

Bożej w tutejszym kościele jest oddawana już kilka wieków. Kult Matki Bożej, jak również 

położenie kościoła, w pobliżu międzynarodowych tras szybkiego ruchu, sprawiły, ze 27 

czerwca 1987 roku metropolita częstochowski bp Stanisław Nowak wyniósł kościół do 

godności sanktuarium maryjnego.  

Pamiątkowego wpisu dokonał także abp Stanisław Nowak: "Polecam opiece Matki 

Najświętszej całą parafię, wszystkich podróżujących po okolicznych drogach i autostradach. 

Niech Matka Boża prowadzi was wszystkich do Swego Syna, który jest naszą jedyną drogą". 

Wierni Matce Bożej z wojkowickiego sanktuarium zawdzięczają pomoc w cierpieniach, 

uzdrowienia, uratowanie życia. Zawierzają Jej także młode małżeństwa, by prowadziła je 

drogą jaką tylko matka może wskazać. Biskup ustanowił odpust Matki Bożej Dobrej Drogi 

na dzień 31 maja. Wtedy też do sanktuarium przybywają kierowcy z różnych części diecezji. 

Po Mszy św., często celebrowanej przez Biskupa, kierowcy udają się do swoich samochodów, 

a celebrans poświęca je i błogosławi, by Matka Boża miała ich w swojej opiece.  


