
ADAM TOMANEK
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Tytuł fragmentu relacji „Jesteś niewierny! Jesteś antychryst!"

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe Tomanek Adam (1928- ), Cud Lubelski, historia, życie religijne, Lublin, lipiec
1949

„Jesteś niewierny! Jesteś antychryst!"

„Cud Lubelski”, to było w [19]50 [1949] bodajże roku. Różne kontrole drogowe robiono wtenczas
specjalnie, żeby utrudnić dojścia do Lublina, bo to z całej Polski szły pielgrzymki. No to
przeważnie lud zmierzał do Lublina polami, drogami polnymi, aby się dostać. To były wielkie
sceny, olbrzymie, tysiące ludzi. Władze nie mogłyby zapanować nad tym. Ale jak mogły tak
utrudniały przybycie do Katedry.

Prywatnie poszedłem. Służbowo to mnie nikt nie wysyłał. Nawet uważałem, żeby tam specjalnie
mnie nie obserwowano, w tłumie wielkim szedłem do obrazu Matki Boskiej po lewej stronie, w
nawie, w katedrze. Widziałem rozhisteryzowany tłum - kobiety: „Płacze, płacze, Boże, płacze,
Matka Boska płacze.” Ja patrzę i mówię: „Ja nie widzę, żeby płakała, owszem są ślady łez, może
być to łza, może być i kropla wody, ja się na tym nie znam, od tego są eksperci.” Ale mówię: „
Gdzie pani płacze, przecież nie płacze?” „Jesteś niewierny! Jesteś antychryst! Płacze, Matka
Boska cudowna” i tak dalej. Także psychoza tłumu jest ogromna. Więc ja tak dość sceptycznie
się do tego ustosunkowałem, do tego "cudu". Kościół też bardzo z rezerwą podszedł. Dopiero po
latach ogłosił, że to jednak był cud. Nie wiem, za głupi jestem na to, żeby oceniać, czy to był cud
czy nie. Faktem, że na obrazie Matki Boskiej pod oczami były takie krople i plamy cieczy. Nie
wiem czy to były łzy, czy to była woda, nie mam pojęcia. Ale coś tam było.
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