
O JEDNYM WITRAŻU

Jeden  z  witraży,  wykonanych  dla  Katedry  Fromborskiej  przez  Josepha

Machhausena  z  Koblencji  w  1888  roku,  uznawanych  za  jego  najlepsze  dzieło

i budzących powszechny zachwyt, jako jeden z dwóch, zachwyca w katedrze do dziś,

gdyż  szczęśliwie przetrwał czas wojny.  

Na  pierwszy  rzut  oka  widać  trzy  medalionowe  obrazy  ze  scenami  maryjnych

tajemnic  chwalebnych.  Zaśnięcie  Najświętszej  Maryi  Panny,  Wniebowzięcie

Najświętszej Maryi Panny i Ukoronowanie  Najświętszej Maryi Panny na Królową

Nieba i Ziemi. Przy drugim spojrzeniu widać pomiędzy nimi trzy anielskie postacie.

Gdy przyjrzeć się  uważniej, można odczytać coś więcej...  

                                                                                              

     



Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny

Scenie Zaśnięcia towarzyszy Archanioł Rafał  trzymający w dłoniach zwój z tekstem

z Pieśni nad Pieśniami, mówiącym o Maryi – Oblubienicy.

       Fulcite me floribus, stipate me malis,

       quia amore langueo.   Cant II,5

              

                        

        Posilcie mnie plackami z rodzynek, 

        wzmocnijcie mnie jabłkami, 

        bo chora jestem z miłości.  

                                                     PnP 2,5 



Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Scenie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny towarzyszy  Archanioł Michał. Ten,

który  całą  swoją  istotą  woła „Któż jak Bóg!”, ze zdumieniem pełnym podziwu woła

słowami z Pieśni nad Pieśniami „Kimże jest Ta...?”

      Quae est ista, quae ascendit* sicut aurora

      consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol,

      terribilis ut castrorum acies ordinata?

                                                            Cant.VI,9 

      Kim jest Ta, która przychodzi jak wschodząca

      jutrzenka, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak

      słońce, groźna jak zbrojne zastępy?
                                                              Pnp. 6,10  

                  

Przed soborową reformą ksiąg liturgicznych słowa 

te, stanowiły antyfonę do Benedictus w Laudesach 

na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 

* na witrażu zatarła się litera „a”, zapewne pojawi się na nowo po
   renowacji.



Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

na Królową Nieba i Ziemi

Scenie Ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi towarzyszy Archanioł Gabriel,

trzymający w dłoniach zwój ze znanym tekstem anielskiego pozdrowienia. Tak, jak

w momencie Zwiastowania, tak i teraz...

sierpień 2019                           Jolanta Michno

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.


