SENAT UCZCIŁ UCHWAŁĄ 360. ROCZNICĘ ŚLUBÓW
ZŁOŻONYCH PRZEZ KRÓLA JANA KAZIMIERZA
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Senatorowie przyjęli uchwałę w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich złożonych przez króla
Jana Kazimierza. Senat oddaje w niej hołd przodkom, którzy w obliczu wojny „znaleźli
ratunek i nadzieję oddając się pod opiekę Matki Bożej
—głosi uchwała.
Podczas głosowania za przyjęciem uchwały opowiedziało się 81 senatorów, jeden był
przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.
W 360. rocznicę Ślubów Lwowskich Senat RP oddaje hołd przodkom, którzy w obliczu
dramatu wojny i najazdu obcych wojsk znaleźli ratunek i nadzieję oddając się pod opiekę
Matki Bożej, w krzyżu Chrystusa odnajdując odwagę i wzór w poświęceniu dla Ojczyzny
—głosi uchwała Senatu.
Przypomniano w niej, że 1 kwietnia 1656 roku w obliczu najazdu wojsk szwedzkich
i rosyjskich na Rzeczpospolitą Obojga Narodów król Jan Kazimierz złożył w katedrze
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie śluby, będące aktem zawierzenia
ojczyzny opiece Matki Bożej, którą władca ogłosił Królową Korony Polskiej.
Potop szwedzki i poprzedzające go długotrwałe wojny z kozakami i Turkami - czytamy
w uchwale - doprowadziły Rzeczpospolitą na skraj upadku; kraj był okupowany i pustoszony
przez obce wojska, a król Jan Kazimierz zmuszony został do wyjazdu za granicę.
Dopiero obrona Jasnej Góry przywróciła nadzieję w sercach Polaków. Jeszcze w jej trakcie
król wyruszył ze Śląska do Lwowa, aby podjąć trud poderwania poddanych do walki. Dla

władcy i towarzyszących mu dostojników stało się jasne, że odwołanie się do pomocy Matki
Bożej i oddanie Rzeczypospolitej pod Jej opiekę może pobudzić społeczeństwo do walki
z najeźdźcami i przywrócić wolność krajowi
—napisano w uchwale.
Autorem tekstu Ślubów Lwowskich był św. Andrzej Bobola, a ich wielkim orędownikiem stał
się nuncjusz papieski Pietro Vidoni.
W uchwale napisano, że zawierzenie Matce Bożej Rzeczypospolitej w tragicznych czasach
umocniło Polaków i stało się impulsem do zwycięskiej walki o wolność; dzięki
ogólnonarodowemu powstaniu udało się pokonać obce wojska i przywrócić
w ojczyźnie pokój.
Akt zawierzenia Polski Matce Bożej miał znaczenie nie tylko dla świadków tamtych wydarzeń,
ale też dla kolejnych pokoleń Polaków, którzy aż do czasów współczesnych w trudnych dla
Ojczyzny momentach odwoływali się do opieki Królowej Korony Polskiej i z wiary w Jej
pomoc czerpali siłę do walki o niepodległość. Dlatego też Śluby Lwowskie Jana Kazimierza
uznaje się za jedno z najważniejszych dla naszej historii i samostanowienia
wydarzeń religijno-politycznych
—głosi przyjęta uchwała.
Król Jan Kazimierz złożył śluby lwowskie 1 kwietnia 1656 roku w czasie „potopu”
szwedzkiego, oddając kraj opanowany przez Szwedów w opiekę Matce Boskiej,
wcześniej ukoronowanej na królową Polski. Chcąc poderwać do walki z najeźdźcą nie
tylko szlachtę, ale całe społeczeństwo, król obiecał, że kiedy kraj zostanie uwolniony
spod okupacji, poprawi sytuację chłopów i mieszczan.

kk/PAP

