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Żeby opowiedzieć historię ob-
razu broczącego krwią trzeba za-
cząć od historii klasztoru w ogóle.
Tu gdzie teraz stoi kościół – właści-
wie w centrummiasta niegdyś stała
mała kapliczka pod wezwaniem św.
Walentego – usytuowana za mu-
rami miasta. Kiedy do Osiecznej
sprowadzeni zostali franciszkanie
kapliczkę rozbudowano, a przy niej
postawiono klasztor. Drewniany ko-
ściółek stał ponad 100 lat, w tym
czasie zdążył zniszczeć. Drewnianą
świątynię więc rozebrano, a na jej
miejscu w latach 1729-33 pobudo-
wano klasztor. Ze starego kościoła
zachowały się trzy obrazy: wizeru-
nek świętego Walentego – najstar-
szy z nich, namalowany
prawdopodobnie przez miejsco-
wego malarza; obraz Matki Bożej
Bolesnej oraz Chrystusa Ukrzyżo-
wanego. To właśnie temu ostat-
niemu poświęcimy więcej uwagi.

Dziś pielgrzymki przybywają do
słynącego licznymi łaskami obrazu
Matki Bożej Osieckiej. Najstarsi
mieszkańcy miasta i okolic pamię-
tają jednak, że niegdyś większym
kultem cieszyły się obrazy świętego
Walentego oraz Chrystusa Ukrzy-
żowanego. Obraz Chrystusa
umieszczony jest tuż przy ołtarzu
głównym, za obrazem Matki Bożej.
Dla wiernych zgromadzonych w ko-
ściele jest mniej widoczny. To usy-
tuowanie sprawia, że wiele osób
nigdy nie widziało zaschniętych na
nim kropli krwi.

Zamieszczony pod obrazem po

Istnieją trzy obrazy, które pamiętają jeszcze, że kiedyś kościół przy klasztorze ojców fran-
ciszkanów był drewniany, nie jak teraz murowany. Jeden z tych obrazów słynął niegdyś na
wielką skalę, do dziś nosi ślady niecodziennych zdarzeń.

Obraz krwią naznaczony

łacinie napis odkrywa rąbka tajem-
nicy tego zabytku. A głosi on:
Ten obraz Chrystusa Ukrzyżo-

wanego był niegdyś pociechą dla
pobożnej pani, zacnej Anny Go-
styńskiej i obroną w różnych trud-
nościach dla jej dzieci – zacnych
Wiktoryna Kotlińskiego i jego mał-
żonki Marianny z domu Gostyńska,
w którym majątku majątku miesz-
kała wyżej wymieniona droga i po-
bożna Matka. W roku 1668 obraz
ten czterokrotnie pocił się krwawym
potem, a nawet krwią i z wyprze-
dzeniem wskazywał skutecznie i
nieomylnie: po pierwsze spalenie
się dworu, po drugie śmierć Kotliń-
skiego, potomka wyżej wymienionej
Anny Gostyńskiej; po trzecie na
pożar Baxatorium (prawdopodobnie
chodziło o pożar browaru – przyp.
red.) wraz z całym sprzętem; po
czwarte prawie nagłą śmierć zacnej
Anny Gostyńskiej.
Ten obraz zacnej Marianny Kot-

lińskiej przeznaczył dla konwentu
osieckiego i podarował w 1668
roku, dnia 20 maja.

Z tego opisu wynika, że plamki
potu pojawiające się na skroniach i
ciele Chrystusa miały zawsze zwią-
zek z tragicznymi dla rodziny wyda-
rzeniami, były zapowiedzią jakichś
przykrych zdarzeń. Obraz czczony
przez Annę Gostyńską został od-
dany do klasztoru franciszkanów –
jeszcze kiedy kościół miał postać
drewnianą. Zachował się w nie-
zmienionym stanie z, do dziś, wi-
docznymi w dobrym świetle

zaschniętymi kropelkami krwi. To
właśnie te krople sprawiły, że wierni
otoczyli obraz wielkim kultem. A
modlitwa przy nim przyniosła wiele
łask. Chromi odzyskiwali wład w
członkach ciała. Najbardziej znaną
historią uzdrowienia opisaną przez
ojca Edwarda Frankiewicza jest his-
toria mieszkańca Trzebani, który za
wstawiennictwem Chrystusa ukrzy-
żowanego odzyskał wład w nodze.
Do obecnych czasów przy obrazie
zachowało się wotum w postaci
srebrnej blaszki z wyrytą nogą.
Zresztą takie wotum w postaci nogi
jest przy obrazie jeszcze jedno, a
oprócz tego jeszcze trzy serca wo-
tywne z wyrytymi inicjałami dar-
czyńców i dwie blaszki. W sumie
siedem wot pochodzących jeszcze
z XVII-XVIII wieku.

Dziś obraz nie cieszy się już
wśród wiernych taką sławą jak kie-
dyś, ale zakonnicy nadal mają do
niego upodobanie.W rocznicę spro-
wadzenia cudownego obrazu do
klasztoru – 20 maja stawiają przy
nim kwiaty, zapalają znicze, a co
najważniejsze, to właśnie przy tym
ołtarzu, na którym umieszczony jest
obraz Jezusa umierającego na
krzyżu odprawiane są ciche msze –
czyli msze bez udziału wiernych.
Każdy kapłan bowiem ma obowią-
zek każdego dnia odprawić przy-
najmniej jedną mszę świętą, kiedy
nie odprawia mszy codziennej z
udziałem wiernych musi taką mszę

odprawić bez ich udziału.
Opisywany obraz ma jeszcze

jedną ciekawą cechę – mianowicie
zadziwia umiejętnością oddania
przesłania. Obok ukrzyżowanego –
spoglądającego w niebo Chrystusa
są dwa anioły – jeden walczący ze
śmiercią, drugi walczący z szata-
nem.W tle patrząc na obraz z bliska
widać panoramę Jerozolimy, wi-
doczne są wieżyczki miasta. Domy
te namalowane są w tonacji czer-
wonej i brązowej, dlatego gdy spog-
ląda się na obraz z daleka powstaje
złudzenie, że to nie miasto, a języki
ogniste symbolizujące piekło. Niety-
powe, jedyne w swoim rodzaju jest
też to, że Jezus namalowany został
z rudymi włosami.

Kiedyś wśród ludzi krążył ”prze-
pis”, według którego aby uzyskać
specjalne łaski należało najpierw
pomodlić się przed Obrazem Matki
Bożej, a potem przed Obrazem
Chrystusa Ukrzyżowanego. To gwa-
rantowało spełnienie próśb.

Przy okazji przedstawienia dzie-
jów obrazu warto wspomnieć brata
Adjuta Sobalkiewicza, który kilka-
krotnie zapewne modlił się przy ob-
razie słynącym łaskami, zmarł
bowiem w 1668 roku – kilka mie-
sięcy po sprowadzeniu obrazu do
Osiecznej. Brat Adjut zatopiony w
głębokiej modlitwie potrafił lewito-
wać. Współbracia widzieli go kilka
razy unoszącego się nad ziemią.
Wspomniany brat słynął z świątob-
liwości – dla zniweczenia pokus bez
odzienia tarzał się w ostrym cierniu.
Zmarł w Osiecznej i pochowany
został w kryptach kościoła klasztor-
nego. Ale o podziemiach klasztoru
w innym odcinku cyklicznej historii
tajemnic kościoła.
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