
TYGOD�IK PARAFII

pw. PRZEMIE�IE�IA PAŃSKIEGO W POLA�IE
ROK XX 2012 �R 35 (687)

2 6 s ie rpn ia 2 0 12 r.
�AJŚWIĘTSZEJ MARYI PA��Y

CZĘSTOCHOWSKIEJ - UROCZYSTOŚĆ
rok B

„„ ZZddrroowwaaśś MMaarryyjjoo ,, łłaasskkii ppeełłnnaa,, PPaann zz TToobbąą,,
bbłłooggoossłłaawwiioonnaaśś TTyy mmiięęddzzyy nniieewwiiaassttaammii.. ”” ((ŁŁkk 11 ,, 2288))

Wśród setek polskich
sanktuariów Jasna
Góra ma swoje pier-
wsze i uprzywilejo-
wane miejsce. Rocznie
to sanktuarium nawie-
dza od miliona do
dwóch milionów piel-
grzymów. Przybywają,
by modlić się przed
cudownym obrazem

Matki Bożej Częstochowskiej , słynącym wieloma
łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski.
Pierwszym i najdawniejszym dokumentem, informu-
jącym o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, który
znajduje się w archiwum klasztoru: Translatio tabulae
Beate Marie Virginis quam Sanctus Lucas depinxit

propriis manibus (Przeniesienie obrazu Błogosławionej
Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował
św. Łukasz). W rękopisie tym czytamy:

Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. �a prośbę

wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem

na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz

Konstantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do

Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz

zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę

ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił

Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też

przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato

ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie wojny

prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego

obraz ukryto w zamku bełzkim. Po poddaniu się zamku

Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław

Opolczyk, zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez

Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła

w prawą stronę wizerunku. Wtedy mgła otoczyła

nieprzyjaciół, która przeraziła wrogów. Książę wypadł

na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał

wywieść obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby

koni obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił

ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści

obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na

Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie

obraz ponownie zajaśniał cudami.

Cudowny obraz jest otaczany przez Polaków niezwykłą
czcią. Wielokrotnie modlił się przed nim także kard.
Karol Wojtyła, a potem - Ojciec Święty Jan Paweł II.
Co roku, na uroczystości Maryjne (szczególnie 1 5 i 26
sierpnia) do jasnogórskiego Sanktuarium pielgrzymują
setki tysięcy ludzi, najczęściej idąc na piechotę przez
wiele dni.

Dzisiejsza uroczystość powstała z inicjatywy bł.
Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania
styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół
Królowej Polski - Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem
Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał on u
św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej
Częstochowskiej . Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r.
ten obchód na całą Polskę.
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1. Przeżywamy dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – Pani Jasnogórskiej ,
której cudowny wizerunek czcimy od ponad sześciu wieków.

2. Kończy się sierpień – miesiąc trzeźwości. Wyrzekając się przez miesiąc picia napojów
alkoholowych, chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie
nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz
silniejsza i bardziej konsekwentna.

3.W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu
Maryi.

4. Dobiegają końca wakacje. Pomyślmy o dobrym przygotowaniu dzieci i młodzieży do nowego
roku szkolnego i katechetycznego przez spotkanie z przebaczającym Panem w sakramencie
pojednania. Okazja do spowiedzi dla dzieci szkolnych przed Mszą świętą. Msza św.
rozpoczynająca nowy rok szkolny i katechetyczny w poniedziałek 3 września o godz. 1 0:00.

5.W sobotę, 1 września, przypada kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej , która przyniosła
potężne niszczycielskie żniwo. Wspomnijmy tego dnia o wszystkich jej bohaterach i ofiarach.
Módlmy się także o pokój na świecie, a szczególnie o zakończenie walk we wszystkich
wojennych ogniskach.

6. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bób zapłać” Paniom: Kania Monice i Zatwarnickiej
Anieli. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Zatwarnicką Teresę i Krauze Janinę.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• w poniedziałek, 27 sierpnia – święta Monika, matka świętego Augustyna, która płakała nad
niewiarą swojego syna bardziej niż matka płacze nad grobem swojego dziecka i wymodliła
nawrócenie syna. Polecajmy jej trudne sprawy powrotu do Kościoła ludzi zaniedbujących życie
duchowe;
• we wtorek, 28 sierpnia – święty Augustyn, doktor Kościoła, jeden z największych umysłów
naszej kultury, który przeszedł imponującą drogę do poznania Chrystusa;
• w środę, 29 sierpnia – święty Jan Chrzciciel. Męczeństwo świętego Jana Chrzciciela jest jego
drugim wspomnieniem w kalendarzu liturgicznym, po czerwcowej uroczystości jego narodzenia
(24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później
Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosić go o ład moralny w naszych
rodzinach, wspólnotach i w naszym całym narodzie;
• w sobotę, 1 września – święta Bronisława, krakowska norbertanka z XII wieku, mistyczka często
rozważająca mękę naszego Pana, co zbliżało ją do Chrystusa. Oby była patronką nowego roku
szkolnego i katechetycznego, przyciągającą do Chrystusa młodzież.
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Beata Maruszczak, Bronisława Myłek, Bronisława Konopka, Bronisław Zięba.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 9:00.
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