Prosimy o podpisywanie poniższego listu i wysyłanie go na następujące
adresy:
Arcybiskup Wacław Depo
Metropolita Częstochowski
Aleja Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa
O. Marian Adam Waligóra, Przeor
Klasztor OO Paulinów
ul. o. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
Prosimy również o powielanie i rozsyłanie poniższego listu otwartego.

Chicago, dnia 21 lutego 2018
Przeor Jasnej Góry
Najprzewielebniejszy Ojciec Marian Waligóra
LIST OTWARTY
Wizerunek JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI ufundowała Polonia z Ameryki
Północnej wraz z rodakami z Polski i podarowała Maryi Królowej Polski. Obraz Króla Polski
został zawieziony do Częstochowy 14 sierpnia 2011 r. i został wniesiony do Klasztoru na
ramionach wiernych.
Pomysł, aby ofiarować na Jasną Górę wizerunek Chrystusa Króla zrodził się podczas
Nabożeństwa Wynagradzającego za grzechy Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Pragnęliśmy, by Pan Jezus Król wraz z Matką Bożą
Królową strzegł i ochraniał Naród Polski w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć.
Włączyli się w to również rodacy z Polski.
Obraz z wizerunkiem Pana Jezusa Króla został namalowany przez artystę malarza z
Krakowa i sfinansowany przez grupę wiernych z Polski, natomiast złotą koronę i berło
ofiarowała Polonia z USA, zaś wykonał je artysta jubiler z Chicago. Ofiarowany został również
przez grupę polską i Polonię z Nowego Jorku złoty pierścień z umieszczonym w nim godłem
polskim. W kolejnym roku Polonia ofiarowała ramę wykonaną przez znanego i cenionego artystę
z Chicago, pana Leonarda Szczura, którego wyroby znane są na całym świecie. Rama wykonana
ręcznie z miedzi, pokryta została warstwą 24k. złota z umieszczonymi wewnątrz cennymi
kamieniami. W tym samym czasie dowiezione zostały również dwie złote klamry, spinająca
płaszcz, z wytłoczonymi literami „Alfa” i „Omega” oraz klamra do paska, wszystko wykonane z
14k. złota.
Obecna wartość obrazu sięga blisko 100 tys. dol. Wartość materialna nie jest oczywiście
najważniejsza, ważna jest dla Polonii wartość duchowa tego wizerunku. Ofiarodawcy kierowali
się potrzebą serca, dla nich obrany cel wart był wszelkich poświęceń, ofiarności i zaangażowania
w sprawy Ojczyzny. Obraz Chrystusa Króla – to dar kochających i oddanych Panu Bogu serc
ludzi ciężko pracujących i utrudzonych, dla których słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” wiele
znaczą. Polacy za granicą bardzo czynnie włączają się we wszelkiego rodzaju działalność mającą
na celu dobro Ojczyzny, świadczą hojną pomoc finansową, zanoszą nieustającą modlitwę oraz

zamawiają Msze Święte w jej intencji. Miejsce Królowania naszej Matki Maryi jest nam
szczególnie bliskie, jest to miejsce, dokąd odwiedzając Ojczyznę, najpierw kierujemy nasze
kroki. Byliśmy pewni, że wizerunek Pana Jezusa znajdzie godne miejsce na Jasnej Górze, że ten
dar zostanie doceniony i przyjęty. Pomimo wielu listów, które od 2012 r. wysyłały różne osoby i
środowiska tak z USA jak i Polski nasze prośby nie zostały spełnione.
Prosimy bardzo, tym razem w formie listu otwartego, który będzie publikowany w
mediach amerykańskich i polskich, o to, by wizerunek ten znalazł się w takim godnym miejscu
na Jasnej Górze, w którym byłby do niego łatwy dostęp, byśmy mogli się przed nim bez
przeszkód pomodlić, by mogli się przed nim pomodlić również inni pielgrzymi.

W imieniu inicjatorów listu:
Zenon Borek
Krystyna Kiwacz
Mariusz Bozek
Ewa Łapińska
Adam Leśniewski

