
Kościół mariawitów  
pw. MB Nieustającej Pomocy

Kościół mariawitów pod wezwaniem Mat-
ki Boskiej Nieustającej Pomocy wzniesiono  
w 1906 roku na ówczesnym przedmieściu, 
Czechówce, zwrócony fasadą do doliny rzeki.

Prace budowlane, wykonane kosztem 4000 
rubli (dla porównania, kosciół parafialny w Ze-
mborzycach zbudowany w 1907 roku kosztował 
ponad 37 tys. rubli), wykonano w dość krótkim 
czasie, między 25 września, a 6 grudnia 1906 
roku. 

W dwukondygnacyjnym budynku kościoła za-
warto szeroki program użytkowy. Na górnej kon-
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dygnacji znalazł sie kościół, zaś w dolnej umieszcono 
pomieszczania przeznaczone na szkołę, ochronkę, 
szwalnię, kuchnię i mieszkania dla księdza oraz na-
uczycieli. Kościół rozbudowano od strony północnej w 
1924 roku. Szkoła i ochronka istniały w kościele do 
1947 roku.

Skromna architektura kościoła łączy w sobie na-
wiązania do form neogotyckich i neorenesansowych. 

1. WIdOK NA KOścIÓł Od STRONY POłUdNIOWEJ.

2. fRAGMENT ZWIEńcZENIA PÓłNOcNEGO SZcZYTU KOścIOłA.

3. WIdOK NA BOcZNą ElEWAcJę KOścIOłA

4. RZUT GÓRNEJ KOdYGNAcJI KOścIOłA.

5, RZUT dOlNEJ KONdYGNAcJI BUdYNKU KOścIOłA.

W skromnym wyposażeniu 
wnętrza znajdują się m.in. 
ołtarz i konfesja wykonane 
przez parafian w czasie bu-
dowy koscioła. Kościół jest 
wpisany do rejestru zbaytków 
województwa lubelskiego. 

Mariawityzm powstał w Pol- 
sce na przełomie XIX i XX wie-
ku. Ruch oparty był na obja-
wieniu Miłosierdzia Bożego, 
którego miała dostąpić w 
Płocku w 1893 roku polska 
zakonnica feliksa Kozłow-

ska. Wspólnota mariawicka działała 
początkowo w ramach Kościoła rzym-
skokatolickiego, jednak w 1906, po 
ekskomunice nałożonej przez papieża 
Piusa X na założycielkę i księdza Jana 
Kowalskiego, została z niego wyłączo-
na. Władze rosyjskie przyznały maria-
witom swobodę kultu w 1906 roku, 
zaś w 1912 uznały mariawitów za peł-
noprawny związek wyznaniowy. 

lubelska parafia mariawicka sięga 
swymi początkami 1898 roku, kiedy 
to działalność rozpoczął w lublinie 
odłam powstałego w Płocku „Związ-
ku Katolickiego Nieustajacej Adoracji 
Ubłagania”, któremu przewodniczył 
ks. Jozef Miłkowski, wikariusz parafii 
św. Mikołaja na czwartku. Po eksko-
munice papieskiej i pozbawieniu ks. 
Miłkowskiego prawa do wykonywania 
obowiązków kapłańskich, lubelscy 
mariawici, liczący wówczas ok. 400 
osób, spotykali się przez kilka miesię-
cy w domach prywatnych, dopóki, po 
akceptacji władz rosyjskich nie wznie-
siono zachowanego do dziś kościoła.
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