
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin jest częścią zespołu 
klasztornego OO. Paulinów, położonego w Leśniowie – przedmieściu Żarek,         
w województwie śląskim, jest to szczególne miejsce modlitwy i spotkania Rodzin z Matką 
Bożą. 

Zespół klasztorny i Sanktuarium 
Zespół klasztorny OO. Paulinów położony jest w parku koło źródła Leśniówki. 

Składa się z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP, klasztoru, ołtarza polowego, kaplicy nad 
źródłem, dzwonnicy, 15 kapliczek różańcowych, 14 stacji Drogi Krzyżowej, domu 
pielgrzyma. 

Jednonawowy kościół, z węższym, półkolistym prezbiterium był wielokrotnie 
przebudowywany. Najstarsza część, z 1559 r. ma charakter gotycko-renesansowy. W 
1762 r. dobudowano murowaną kruchtę, a w 1791 przedłużono nawę. W latach 1963 – 
1967 przeprowadzono gruntowną modernizację kościoła, zaś w 1988 r. – na 600-lecie 
Sanktuarium –wykonano w nim nową polichromię. 

Po północnej stronie Sanktuarium znajduje się późno-barokowy klasztor, który na 
poziomie pierwszego piętra chórem połączony jest z kościołem. Późnobarokowy główny 
ołtarz oraz ołtarze boczne pochodzą z pierwszej połowy XVIII w. Ołtarz główny, z 
cudowną figurką MB Leśniowskiej, pochodzącej z XIV w. był przerobiony w 1856 r.  

Kult Matki Bożej i historia Sanktuarium 
Według bardzo dawnej tradycji kult Matki Bożej Leśniowskiej związany jest ściśle z 

kultem Matki Bożej Jasnogórskiej.        
 Wracający z Rusi w roku 1382 śląski książę Władysław Opolczyk, bezskutecznie 
poszukujący wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa, zwrócił się w pokornej modlitwie do 
Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle wytrysnęło obfite źródło, dające początek 
istnieniu do dziś potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności pozostawił w kaplicy przy 
źródle drewnianą figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem z Cudownym Obrazem „Czarnej 
Madonny”. Gotycka statua, 70 cm wysokości, znajduje się dzisiaj w głównym ołtarzu 
Sanktuarium i jest przedmiotem bardzo żywego kultu. 

         W roku 1559 kasztelan oświęcimski Jan Koryciński w dowód wdzięczności za liczne 
łaski umieścił cudowną figurę w specjalnie dlań wybudowanym kościele. Na początku 
XVIII w. nowy właściciel Leśniowa – Józef Męciński, przebudował istniejący kościół. W 
1706 roku aktem fundacyjnym przekazał go paulinom, których posługa w tym 
Sanktuarium trwała do roku 1864, kiedy to na rozkaz cara Aleksandra II nastąpiła kasata 
Zakonu. Paulini powrócili do Leśniowa dopiero  w 1936 roku. Dnia 13 sierpnia 1967 roku 
odbyła się uroczystość koronacji figury Matki Bożej, dokonanej przez Prymasa Polski – 
kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Karola Wojtyłę, bpa Stefana Barełę oraz Generała 
Zakonu Paulinów – o. Jerzego Tomzińskiego. Od początku obecności figury w Leśniowie 
rozwija się kult Matki Bożej, czczonej szczególnie jako Patronki Rodzin. Mają tu miejsce 
liczne łaski uzdrowień fizycznych i duchowych.  
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Wnętrze sanktuarium. 



 

Modlitwa rodziny o jedność 
  

Leśniowska Patronko Rodzin. 

Gdy klękamy do rodzinnej modlitwy. Zjednocz nasze serca w swoim Sercu. 

Gdy siedzimy przy wspólnym posiłku. Zjednocz nasze serca w swoim Sercu. 

Gdy rozchodzimy się do swych obowiązków. Zjednocz nasze serca w swoim 

Sercu. 

Gdy wspólnie wypoczywamy. Zjednocz nasze serca w swoim Sercu. 

Gdy przeżywamy małe i wielkie radości. Zjednocz nasze serca w swoim Sercu. 

Gdy dzielimy z sobą smutki. Zjednocz nasze serca w swoim Sercu. 

Gdy samotnie cierpimy. Zjednocz nasze serca w swoim Sercu. 

Gdy tęsknimy za sobą. Zjednocz nasze serca w swoim Sercu. 

Leśniowska Patronko naszej rodziny weź nas w niewolę swego Serca 

i spaw, by nasze życie stało się komunią miłości. 

Amen. 

  

 



 

 

Źródło jest wszędzie tam, gdzie zaczyna się jakikolwiek cud istnienia.  

Mówić, więc można o źródle mocy, radości, miłości!  

 


