Z dawna Polski TyÅ› KrÃłlowÄ…
Z DAWNA POLSKI TYS KRÃ“LOWA, MARYJO!

TYÅš ZA NAMI PRZEMÃ“W SÅ•OWO MARYJO !
MIEJ W OPIECE NARÃ“D CAÅ•Y
AMEN

BÃ“G WSZEDÅ• W NASZE DZIEJE I KULTURÄ˜ PRZEZ MARYJÄ˜

Kapliczka NMP w GierÅ‚atowie
Wielkopolska - fot. B. Nowakowski
KAPLICZKI I KRZYÅ»E PRZYDROÅ»NE - Å›wiadkowie historii i kulturyâ€•- czytaj dalej

W polskiej tradycji ludowej - figury Matki BoÅźej spotykamy niemal wszÄ™dzie: w sanktuariach, w
koÅ›cioÅ‚ach, w drewnianych koÅ›cioÅ‚kach, pod lipami, w kapliczkach ukrytych w konarach drzew

W lesie grÄ…bliÅ„skim ...
na kamiennych postumentach, pod daszkami z drewna, blachy eternitu

w lasach, przy drogach i polnych droÅźkach, na szlakach wÄ™drÃłwek gÃłrskich, przy skrzyÅźowaniach
drÃłg i ulic, na skrajach miast oraz art sztuki w muzeach i w prywatnych posesjach.
TchnÄ… duchem czasu, upamiÄ™tniajÄ… zdarzenia radosne i smutne, ludzkie nadzieje, niedole i
proÅ›by.
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wiÄ™cej

Jest na nasze dziedzictwo kulturowe, regionalne, wyrosÅ‚e z tradycji chrzeÅ›cijaÅ„skiej, przenoszone z
pokolenia na pokolenie. SiÄ™ga samych poczÄ…tkÃłw chrzeÅ›cijaÅ„stwa w Polsce i uksztaÅ‚towaÅ‚o
ducha narodu polskiego.
Polska maryjnoÅ›Ä‡, tak powszechna i niezmiennie Åźywa, najpiÄ™kniejszy wyraz uzyskuje w maju, w
miesiÄ…cu Maryi "gdy Å›wiat juÅź w peÅ‚ni zbudziÅ‚ siÄ™ do Åźycia, zazieleniÅ‚ siÄ™ wszystkimi
odcieniami tego koloru nadziei, stajÄ…c siÄ™ jedna wielkÄ… symfonia radoÅ›ci na czeÅ›Ä‡ StwÃłrcy
....
Od 1 maja, jak kaÅźdego roku w calej Polsce odprawiane jest jedno z najpiÄ™kniejszych naboÅźeÅ„stw NaboÅźeÅ„stwo Majowe. Odprawiane jest w koÅ›cioÅ‚ach, przy kapliczkach i krzyÅźach przydroÅźnych,
szczegÃłlnie piÄ™knie przystrojonych w tym miesiÄ…cu wybranym. Jest na wyraz wielkiej wiary
PolakÃłw, ktÃłrzy dziÄ™ki niej wÅ‚aÅ›nie przetrwali burze dziejowe, nawiedzajÄ…ce czÄ™sto naszÄ…
OjczyznÄ™.
Badacze twierdza, Åźe naboÅźeÅ„stwo majowe powstaÅ‚o dopiero w XVIII w., chociaz wielu
mariologÃłw wskazuje na znacznie wczeÅ›niejszy rodowÃłd, bowiem gromadzenie siÄ™ i Å›piewanie
pieÅ›ni u stÃłp ukwieconej i oÅ›wietlonej statuy Matki BoÅźej byÅ‚o znane juÅź w latach 430-450. W
Polsce pierwsze naboÅźeÅ„stwo majowe wprowadzili Jezuici w Tarnopolu (1838). W poÅ‚owie XIX wieku
naboÅźeÅ„stwo majowe przyjÄ™Å‚o siÄ™ we wszystkich prawie krajach.

czytaj dalej: Chwalcie Å‚Ä…ki umajone ..Kliknij

Figurka GaÅºdziny Podhala w LudÅºmierzu przy ÅºrÃłdeÅ‚ku

RomaÅ„ska Figurka - Bardo - Dolny ÅšlÄ…sk
(Bardo - Brama PoÅ‚udniowa, KtÃłrÄ… przez weszÅ‚o do Polski chrzeÅ›cijaÅ„stwo)

Najstarsze zabytki obejmujÄ…ce rzeÅºbÄ™ przenoÅ›nÄ…, w olbrzymiej czÄ™Å›ci drewnianÄ…,
wiÄ…ÅźÄ… siÄ™ Å›ciÅ›le z ich uÅźytkowaniem dla kultu maryjnego. Obecnie w duÅźej wiÄ™kszoÅ›ci
znajdujÄ… siÄ™ w muzeach, nieliczne w posiadaniu prywatnym. W niewielu wypadkach figury
zawdziÄ™czajÄ… swe zachowanie rozwiniÄ™temu kultowi, jakim je otaczano. NiektÃłre z nich uÅźywane
byÅ‚y lub sÄ… jako figury w feretronach, jak w Szaflarach, Rajbrocie, Przyszowej, DÄ…browie na terenie
historycznej MaÅ‚opolski czy w Wieleniu na terenie Wielkopolski czy teÅź na ÅšlÄ…sku.
Plastyka tego okresu jest caÅ‚kowicie anonimowa.

Cudami sÅ‚ynÄ…ca gotycka figura Maryi z DzieciÄ…tkiem - Ucieczka grzesznikÃłw w Sanktuarium w
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Wieleniu ZaobrzaÅ„skim - Wielkopolska

Warto byÅ‚oby jeszcze zaznaczyÄ‡ klimat jaki sprzyjaÅ‚ powstawaniu figur maryjnych w tym czasie.
Obok chrystologicznego kultu rozwijaÅ‚ siÄ™ kult maryjny, ktÃłry w Polsce przybieraÅ‚ na sile juÅź od
XIII wieku.Wiek XIV stanowi nowy etap kultury i sztuki sakralnej na ziemiach polskich a MaÅ‚opolska
jest tego przykÅ‚adem. Tutaj powstaÅ‚ bardzo powaÅźny i stojÄ…cy na wysokim poziomie
artystycznym oÅ›rodek rzeÅºby sakralnej. Cechy dziaÅ‚ajÄ…ce na tych terenach ksztaÅ‚ciÅ‚y
snycerzy, ktÃłrzy wykonywali szereg rzeÅºb dla koÅ›cioÅ‚Ãłw. RzeÅºby te, ktÃłre sie zachowaÅ‚y
Å›wiadczÄ… o ich wysokim kunszcie i nawiÄ…zujÄ… do najlepszych tradycji europejskiej rzeÅºby.
Jest to bardzo charakterystyczne dla ducha epoki, ktÃłry poddawaÅ‚ siÄ™ dyscyplinie wczesnego
Å›redniowiecza, nie znajÄ…cego kultu indywidualnoÅ›ci, rÃłwnieÅź dla Å›rodowiska polskiego.

FIGURKA MB NarodÃłw Slowianskich - Sanktuarium w Mariazell - Austria zobacz

I na tym miejscu warto przypomnieÄ‡, Åźe rÃłwnolegle z rozwojem rzeÅºby sakralnej na potrzeby
koÅ›cioÅ‚Ãłw oraz fundacji zwiÄ…zanych z mecenasem krÃłlewskim oraz innych fundacji, Klasztor
JasnogÃłrski staÅ‚ siÄ™ w owym czasie jedynym z najwaÅźniejszych i najmocniejszych
oddziaÅ‚owywujÄ…cym aÅź po dzieÅ„ dzisiejszy, centrum Åźycia i kultury religijnej w Polsce.
ÅšwiadczÄ… o tym liczne kopie obrazu Ikony JasnogÃłrskiej w rÃłÅźnych koÅ›cioÅ‚ach na terenie nie
tylko MaÅ‚opolski ale caÅ‚ego kraju jak i nurt fundacji zwiÄ…zanej z mecenatem krÃłlewskim krÃłla
Jana Kazimierza.

(Paulini przybyli w 1382 r. do CzÄ™stochowy, otrzymujÄ…c JasnogÃłrskie wzgÃłrze wraz z niewielkim
koÅ›cioÅ‚em pod wezwaniem Matki BoÅźej. W nim wkrÃłtce umieÅ›cili, od wiekÃłw otaczany wielkÄ…
czciÄ…, Cudowny wizerunek Matki NajÅ›wiÄ™tszej, przywieziony przez fundatora z BeÅ‚za. W toku
historii Jasna GÃłra staÅ‚a siÄ™ duchowa stolica PolakÃłw, symbolem wiernoÅ›ci i religijnoÅ›ci narodu,
a takze, jako pierwszy klasztor PAULIÅƒSKI w Polsce, matka Innych domÃłw zakonnych.)

WÅ›rÃłd zachowanych figur, zwraca uwagÄ™ wysoki procent przedstawieÅ„ Maryi z DzieciÄ…tkiem. Kult
ten przybieraÅ‚ w owym czasie wciÄ…Åź nowe formy regionalne w warsztatach lokalnych. Dla
przykÅ‚adu,

-- WiÄ™cej
Przyszowa-Madonna TronujÄ…ca zw. "KrÃłlowa naszych rodzin po wieczne czasy"
lub "Gioconda z Przyszowej" wiÄ™cej
porÃłwnujÄ…c MadonnÄ™ z Przyszowej z ostatniej Ä‡wierci XIV w. ze sÅ‚ynna nieco pÃłÅºniejszÄ…
MadonnÄ… z KruÅźlowej,
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wiecej
Madonna z KruÅźlowej
naleÅźy zwrÃłciÄ‡ uwagÄ™ na to, Åźe psychofizycznie obydwie stanowiÄ… dwa odrÄ™bne typy kobiece,
reprezentujÄ… dwa stany: ludowy i dworski, ale Å‚Ä…czy je wspÃłlny wyraz dziewczÄ™cego uroku,
dziewictwa i macierzyÅ„stwa oraz wielka godnoÅ›Ä‡ krÃłlewska wynikajÄ…ca z rÃłÅźnorodnych ich
postaw sÅ‚uÅźebnych: ujÄ™tych w pozach siedzÄ…cej, tzw. tronujÄ…cej i stojÄ…cej ale obie z
DzieciÄ…tkiem na rÄ™ku.
Ikonograficzna koncepcja artysty, choÄ‡ nie jest zjawiskiem oderwanym od wspÃłÅ‚czesnej mu
twÃłrczoÅ›ci ogÃłlnoeuropejskiej, w szczegÃłlnym wyrazie eksponuje majestat i godnoÅ›Ä‡ Niewiasty kobiety z ludu wybranej, przez jej dziewictwo i macierzyÅ„stwo, jako Matki i KrÃłlowej. Temat ten jest w
znacznym stopniu wyrazem czci, jaka otacza w Å›redniowieczu imiÄ™ Maryi. Kult ten rozwijaÅ‚ siÄ™ i
przybieraÅ‚ wciÄ…Åź nowe formy, regionalne, opanowujÄ…c niemal wyobraÅºniÄ™ religijnÄ… artysty.
Jest teÅź moÅźe podÅ›wiadomym objawem rycerskiej czci kobiety. PodkÅ‚adem tego zjawiska byÅ‚
teÅź moÅźe paraestetyczny kult form uÅ›wiÄ™conych tradycjÄ… lub rozgÅ‚osem Å‚ask. W ten sposÃłb
powtarzaÅ‚y siÄ™ figury wzorcowe.

Cudowna Figura MB KÄ™belskiej, k.XIIIw.
- Sanktuarium w WÄ…wolnicy, lubelskie.

MB GaÅºdzina Podhala - LudÅºmierz - MaÅ‚oposka

KrÃłlowa Pomorza - MB JednoÅ›ci fot. z II poÅ‚. XIV w. / Diecezja pelpliÅ„ska /
RzeÅºba wykonana przez nieznanego artystÄ™ z drewna lipowego na podstawie relacji smolarza i jego
syna. Pochodzi z 1380 roku. Ta piÄ™kna gotycka Figura przedstawia MaryjÄ™ stojÄ…cÄ… na ziemskim
globie i trzymajÄ…cÄ… DzieciÄ…tko Jezus na prawym ramieniu. Przechowywana jest w miejscowym
koÅ›ciele parafialnym w gÅ‚Ãłwnym oÅ‚tarzu. Koronowana koronami papieskimi 8 wrzeÅ›nia 1968
roku przez kardynaÅ‚a Karola WojtyÅ‚Ä™.

Matka BoÅźa LeÅ›niowska - patronka Rodzin - drewniana figura z XIV wieku - Sanktuarium w
LeÅ›niowie k. Zarek (archidiecezja czÄ™stochowska)

WedÅ‚ug legendy, historia figurki miaÅ‚a swÃłj poczÄ…tek w roku 1382. Wtedy to, piastowski
ksiÄ…ÅźÄ™ WÅ‚adysÅ‚aw Opolczyk, powracajÄ…c z Rusi na ÅšlÄ…sk wiÃłzÅ‚ do CzÄ™stochowy obraz
Czarnej Madonny. Na miejsce odpoczynku wybraÅ‚ polanÄ™ na terenie dzisiejszego LeÅ›niowa. Tego
roku lato byÅ‚o tak upalne, Åźe wyschÅ‚y wszystkie okoliczne ÅºrÃłdÅ‚a. Spragnieni i wyczerpani
wÄ™drowcy po bezskutecznym poszukiwaniu wody, zaczÄ™li modliÄ‡ siÄ™ za wstawiennictwem Maryi. I
staÅ‚o siÄ™â€Ś WytrysnÄ™Å‚o obfite ÅºrÃłdÅ‚o dajÄ…c poczÄ…tek potokowi, ktÃłry przyniÃłsÅ‚
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orzeÅºwienie spragnionym rycerzom. KsiÄ…ÅźÄ™ WÅ‚adysÅ‚aw pojechaÅ‚ dalej, ale w dowÃłd
wdziÄ™cznoÅ›ci pozostawiÅ‚ przy ÅºrÃłdle wyciosanÄ… z drewna kapliczkÄ™, a w niej najcenniejszy
dar, figurÄ™ Matki BoÅźej z DzieciÄ…tkiem. Maryja odziana w rÃłÅźowÄ… sukienkÄ™ i niebieski
pÅ‚aszcz, z odcieniami srebrnego, niesie na swym prawym ramieniu DzieciÄ…tko Jezus. MaleÅ„ki Syn
Boga unosi swÄ… rÄ…czkÄ™ w geÅ›cie bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwa. PostaÄ‡ Madonny zdaje siÄ™ lekko
pochylaÄ‡ pod ciÄ™Åźarem Jezusa. Pomimo tego, na Jej obliczu jaÅ›nieje delikatny uÅ›miech. Stan
zachowania figury z punktu widzenia konserwatorskiego jest bardzo dobry. W XIX wieku zostaÅ‚a
przemalowana w technice olejnej. ZostaÅ‚a wtedy usuniÄ™ta pierwotna polichromia. Zachowane z
tyÅ‚u figury resztki zÅ‚oceÅ„ Å›wiadczÄ…, Åźe szaty Madonny byÅ‚y prawdopodobnie zÅ‚ocone.
Zdaniem historykÃłw sztuki figurka Matki Boskiej LeÅ›niowskiej naleÅźy w ikonografii do tzw. stylu
PiÄ™knych Madonn. Styl ten charakteryzuje siÄ™ idealizowanym realizmem i przejawia siÄ™ w
doskonaÅ‚ym odwzorowaniu ludzkiego ciaÅ‚a, i wyeksponowaniu treÅ›ci emocjonalnych. Figura
leÅ›niowskiej Madonny pierwotnie umieszczona byÅ‚a w drewnianej kapliczce koÅ‚o ÅºrÃłdÅ‚a. Wzrost
kultu maryjnego na ziemi leÅ›niowskiej przyczyniÅ‚ siÄ™ do przeniesienia figurki do murowanego
koÅ›cioÅ‚a. Obecnie figura umieszczona jest w pÃłÅºnobarokowym oÅ‚tarzu.Niezwykle waÅźnym
wydarzeniem w Åźyciu leÅ›niowskiego Sanktuarium byÅ‚ dzieÅ„ koronacji Figury Matki BoÅźej z
DzieciÄ…tkiem. UroczystoÅ›Ä‡ ta odbyÅ‚a siÄ™ w niedzielÄ™ 13 sierpnia 1967 roku. UroczystÄ…
MszÄ™ Å›w. celebrowaÅ‚ metropolita krakowski ksiÄ…dz arcybiskup Karol WojtyÅ‚a, pÃłÅºniejszy
papieÅź Jan PaweÅ‚ II, a aktu koronacji dokonaÅ‚ Prymas Polski Stefan kardynaÅ‚ WyszyÅ„ski. Przed
ceremoniÄ… koronacji zostaÅ‚ odczytany telegram od Ojca Å›wiÄ™tego PawÅ‚a VI, w ktÃłrym wyraÅźa
on Åźyczenie, aby Polacy przybywajÄ…cy do Å›wiÄ…tyni leÅ›niowskiej umacniali wiarÄ™ ojcÃłw.
â€žNiech Maryja prowadzi was bezpiecznie do Jezusaâ€• â€“ pisaÅ‚ â€“ â€žNiech jej Å‚askÄ…
jaÅ›niejÄ… wspaniale wszyscy jako najwierniejsze i niezachwiane w wierze dzieci koÅ›cioÅ‚aâ€Śâ€•
UroczystoÅ›Ä‡ zakoÅ„czono aktem zawierzenia siÄ™ Maryi Patronce Rodzin.Tak wiÄ™c figurka
Madonny z DzieciÄ…tkiem przybyÅ‚a do LeÅ›niowa ponad 600 lat temu. Jej kult roÅ›nie, a
miÅ‚oÅ›Ä‡ ku Niej gromadzi coraz wiÄ™cej wiernych pragnÄ…cych poznaÄ‡ Jej Matczyne Oblicze.
W tym duchu uksztaÅ‚towaÅ‚a siÄ™ nasza narodowa kultura, ktÃłrej wyrazem jest religia,
moralnoÅ›Ä‡ z obyczajowoÅ›ciÄ…, sztuka zwÅ‚aszcza literatura i rÃłÅźne formy naukowego poznania.
Poezja ku czci Maryi, jej rola jako najbogatsza czeÅ›Ä‡ twÃłrczoÅ›ci poetyckiej Å›redniowiecza,
odpowiada przewadze tego tematu w Ãłwczesnej rzeÅºbie. Tematycznie wiÄ…Åźe siÄ™ rÃłwnieÅź blisko z
niÄ… swym lirycznym, peÅ‚nym prostoty i uduchowienia charakterem. Otwiera jej poczet jeszcze w XIV
wieku, monumentalna pieÅ›Å„ religijna - Bogurodzica

pierwszy hymn narodowy Å›piewany w czasie uroczystoÅ›ci dworskich, jak i na polach bitwy. To
najstarsze ÅºrÃłdÅ‚o poetyckie w literaturze polskiej jest modlitwÄ… do Bogurodzicy, w ktÃłrej jest
zawarta polska rozumna poboÅźnoÅ›Ä‡.
Wyznajemy w niej, Åźe Maryja jest MatkÄ… Boga, bo Jezus Chrystus istnieje istnieniem Boga. To ona
nam Go zrodziÅ‚a i na Å›wiat przyniosÅ‚a. Jest ona DziewicÄ…, poniewaÅź jej sÅ‚owa zachowuje
Ewangelia: "nie znam mÄ™Åźa". Za sprawÄ… Ducha ÅšwiÄ™tego poczÄ™Å‚a Jezusa i dlatego
uznajemy jÄ… jako "Bogiem sÅ‚awienÄ…", bo anioÅ‚ w Zwiastowaniu tak oznajmiÅ‚, Åźe BÃłg jÄ…
napeÅ‚niÅ‚ Å‚askÄ…. Wierzymy rÃłwnieÅź, iÅź wg sÅ‚Ãłw "niech mi siÄ™ stanie wedÅ‚ug sÅ‚owa
twego" chciaÅ‚a w sposÃłb wolny zostaÄ‡ matkÄ…: "matka zwolena".

Zwiastowanie
Dlatego jest Ona w religii uznawana za "wszechmoc bÅ‚agajÄ…cÄ…" stÄ…d w pieÅ›ni tej prosimy, aby i
nam ziÅ›ciÅ‚a u Swego Syna potrzebne zmiÅ‚owanie Kyrie Eleison.
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PodwyÅźszenie KrzyÅźa ÅšwiÄ™tego Tak wÅ‚aÅ›nie czcili NajÅ›wiÄ™tszÄ… MaryjÄ™ pierwsi
chrzeÅ›cijanie - jako MatkÄ™ Zbawiciela uczestniczÄ…ca przez swe macierzyÅ„stwo w odkupieniu
Å›wiata. Od poczÄ…tku czczono JÄ… jako osobÄ™ najbliÅźszÄ… Chrystusowi, Å›wiadka narodzin i
Å›mierci.

.
Z tekstÃłw Ewangelii wynika jednoznacznie, Åźe juÅź za Åźycia cieszyÅ‚a siÄ™ szacunkiem apostoÅ‚Ãłw,
uczniÃłw Jezusa, Jego wyznawcÃłw, naleÅźnym Matce Boga.

Wesele w Kanie Galilejskiej
"ZrÃłbcie wszystko co Syn mÃłj wam powie ..."

JEZUS OBJAWIA SWOJÄ„ TOÅ»SAMOÅšÄ† I MISJÄ˜ PODCZAS WESELA W KANIE GALILEJSKIEJ
(J2,1-11)

Maryja byÅ‚a w Obecna pielgrzymowaniu KoÅ›cioÅ‚a od samego poczatku. PrzebywaÅ‚a w
wieczerniku z ApostoÅ‚ami podczas ZesÅ‚ania Ducha ÅšwiÄ™tego
(por. Dz 1,14; KKK 965)
Åšwiadectwo niezwykÅ‚oÅ›ci Jej posÅ‚annictwa i miejsca w religii chrzeÅ›cijaÅ„skiej stanowi tekst
Apokalipsy Å›w. Jana, gdzie szczegÃłlnie wyraÅºnie zaznaczony jest udziaÅ‚ Maryi w dziele zbawienia.

NMP - pani ZagÅ‚Ä™biowska - par. NMP Anielskiej w DÄ…browie GÃłrniczej

NajÅ›wiÄ™tsza Maryja Panna Anielska z dÄ…browskiego sanktuarium nawiÄ…zuje w swym
przedstawieniu do Apokaliptycznej Niewiasty, ktÃłrej gÅ‚owÄ™ otacza wieniec z gwiazd dwunastu, a
stopami depcze wÄ™Åźa. Maryja od momentu swojego poczÄ™cia zostaÅ‚a zachowana nie tylko od
wszelkiego grzechu, ktÃłrego mogÅ‚aby siÄ™ dopuÅ›ciÄ‡, ale rÃłwnieÅź od dziedziczonego przez nas
wszystkich grzechu pierworodnego. BÃłg, ze wzglÄ™du na przyszÅ‚e zbawcze wydarzenie Zwiastowania,
uchroniÅ‚ MaryjÄ™ przed grzesznoÅ›ciÄ…, co znalazÅ‚o wyraz w podeptaniu wÄ™Åźa
symbolizujÄ…cego szatana.

Ikona MB Nieba
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MB Meksyku

MB Ostrobramskiej - Wilno - Litwa

MB GÃłrecka - GÃłrka Klasztorna - Wielkopolska - Najstarsze Sanktuarium w Polsce

WniebowziÄ™cie MBczytaj
ÅšwiÄ™to WniebowziÄ™cia NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny siÄ™ga swymi korzeniami VI wieku, co
oznacza, Åźe prawda ta, choÄ‡ zdefiniowana uroczyÅ›cie jako dogmat dopiero w 1950 roku, przez
dÅ‚ugie wieki ÅźyÅ‚a w poboÅźnoÅ›ci wiernych.
Przez wieki w Å›wiadomoÅ›ci ludu BoÅźego istniaÅ‚o przeÅ›wiadczenie odnoszÄ…ce siÄ™ do prawdy,
ktÃłrÄ… wyraÅźa prefacja na UroczystoÅ›Ä‡ WniebowziÄ™cia NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny. ZnajdujÄ…
siÄ™ tam sÅ‚owa kierowane do Boga Ojca: â€žTy wziÄ…Å‚eÅ› do nieba duszÄ™ i ciaÅ‚o
Bogurodzicy Dziewicy. Ona pierwsza osiÄ…gnÄ™Å‚a zbawienie i stalÄ… siÄ™ poczÄ…tkiem Å‚ obrazem
KoÅ›cioÅ‚a w chwale, a dla pielgrzymujÄ…cego ludu ÅºrÃłdÅ‚em pociechy i znakiem nadziei. Nie
chciaÅ‚eÅ› bowiem, aby skaÅźenia w grobie doznaÅ‚a Dziewica, ktÃłra wydala na Å›wiat Twojego
Syna, dawcÄ™ wszelkiego Åźycia".

Cudowny obraz MB Pocieszenia "SzamotuÅ‚ Pani" / ruska ikona MB KazaÅ„skiej - Kolegiata w
SzamotuÅ‚ach - Wielkopolska

Cudowna ikona MB NIEUSTAJÄ„CEJ POMOCY - Kolegiata Farna w Poznaniu
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Ikona Matki BoÅźej NieustajÄ…cej Pomocy naleÅźy do najbardziej znanych wizerunkÃłw Bogarodzicy na
Å›wiecie. Czy ktoÅ› policzyÅ‚ wszystkie koÅ›cioÅ‚y pod jej wezwaniem? - Trudno doliczyÄ‡ siÄ™ ich
w samej Polsce, a co dopiero na caÅ‚ym Å›wiecie! Oto jeden z najpiÄ™kniejszych zwiÄ…zany z
cudownÄ… ikonÄ….
PRZESÅ•ANIE: Temat ikony koncentruje siÄ™ na MÄ™ce krzyÅźowej, ktÃłra czeka Jezusa. Obraz
przedstawia cztery postaci: DzieciÄ…tko Jezus, DziewicÄ™ MaryjÄ™ oraz archanioÅ‚Ãłw MichaÅ‚a i
Gabriela. Niesione przez ArchanioÅ‚Ãłw narzÄ™dzia przypominajÄ…, Åźe DzieciÄ…tko Jezus czeka
kiedyÅ› straszna Å›mierÄ‡ krzyÅźowaKrÃłlowa Polski przez Kazimierza JagielloÅ„czyka 1 kwietnia
1635 roku w Katedrze lwowskiej. W calej Polsce znajduje siÄ™ 200 koronowanych i kilkakrotnie wiÄ™cej
niekoronowanych wizerunkÃłw Matki BoÅźej w licznych maryjnych sanktuariach. Kazdy z wizerunkÃłw
Tych na dzieÅ‚o sztuki, zachwycajÄ…ce oczy duszÄ™, i serce.

MB Z SIEDMIOMA MIECZAMI BOLEÅšCI- StaniÄ…tki k / Krakowa - koÅ›ciÃłÅ‚ klasztorny SiÃłstr
Benedyktynek

To Å›wiÄ™te miejsce przez caÅ‚e wieki otaczajÄ… opiekÄ… siostry benedyktynki, ktÃłre ÅźyjÄ…
wedÅ‚ug reguÅ‚y Å›w.Ojca Benedykta - zaÅ‚oÅźyciela klasztoru na Monte Cassino

Å•askami sÅ‚ynÄ…cy Obraz Matki Boskiej z DzieciÄ…tkiem, tzw. "Pocieszenia"- w barokowym oÅ‚tarzu
z XVII w. - Przydonica

( wedÅ‚ug tradycji darowanym przez krÃłla polskiego Jana III Sobieskiego po zwyciÄ™skiej bitwie pod
Wiedniem w 1683 r.)

Poeta Jerzy Harasymowicz upamiÄ™tniÅ‚ tÄ™ piÄ™knÄ… tradycjÄ™ w poezji:
â€ž...Jak tak staniesz
z daleka rozpoznajÄ™
tyÅ› gÃłr gaÅºdzina
tak niezmiernie pyzata
tak niezmiernie uczciwa...
I tak
Niebios KrÃłlowa
Po jarzÄ™binowych drogach
Sama chodziÅ‚a
Bez anjoÅ‚a...
Tu mÃłj jeden
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Sad wieliki
Z Przydonicy
Do Prehyby...â€•
/ Madonny Polskie, fragment /
Nie ulega wÄ…tpliwoÅ›ci, Åźe w Polsce kult Matki Boskiej jest szczegÃłlnie silny. Nazwana zostaÅ‚a
KrÃłlowÄ… Polski przez Kazimierza JagielloÅ„czyka 1 kwietnia 1635 roku w Katedrze Lwowskiej. W
caÅ‚ej Polsce znajduje siÄ™ 200 koronowanych i kilkakrotnie wiÄ™cej niekoronowanych wizerunkÃłw
Matki BoÅźej w licznych sanktuariach maryjnych. KaÅźdy z tych wizerunkÃłw to dzieÅ‚o sztuki,
zachwycajÄ…ce oczy, duszÄ™ i serce.

moje refleksje:

Gdy caÅ‚e biblioteki uginajÄ… siÄ™ pod uczonymi folioÅ‚ami o Niej, myÅ›lÄ™ jednak, Åźe te
zamieszczone treÅ›ci i refleksje, jako kropelka osobiÅ›cie doÅ›wiadczonej, poszukiwanej i odkrywanej
prawdy o Niej, bez trudu zmieszczÄ… siÄ™ w ogromnym oceanie czci i miÅ‚oÅ›ci, jakÄ… Maryi
wyÅ›piewaÅ‚y wieki, aby siÄ™ wypeÅ‚niÅ‚y sÅ‚owa ewangelisty: z nawiedzenia Maryi w Ain-Karim,
w domu ElÅźbiety, ktÃłrÄ… dziÅ› gÅ‚osi KoÅ›ciÃłÅ‚ a w raz z nim poboÅźni wierni Å›wieccy.
"BÅ‚ogosÅ‚awiona jesteÅ› miÄ™dzy niewiastami i bÅ‚ogosÅ‚awiony jest owoc twego Å‚ona (...);
BÅ‚ogosÅ‚awiÄ‡ ciÄ™ bÄ™dÄ… wszystkie pokolenia (...); BÅ‚ogosÅ‚awiona jesteÅ›, ktÃłraÅ›
uwierzyÅ‚a, Åźe speÅ‚niÄ… siÄ™ sÅ‚owa powiedziane od Pana."

I pÃłjdÅºmy dalej w tych rozwaÅźaniach, aby wypeÅ‚niÅ‚y siÄ™ sÅ‚owa ApostoÅ‚a Jana i Å›wiadkÃłw
Jezusa Chrystusa przekazywane z pokolenia na pokolenie aÅź po kraÅ„ce ziemi:

"(...) i odtÄ…d uczeÅ„ wziÄ…Å‚ jÄ… do siebie.". jakÅźe Åźywej tradycji po dzieÅ„ dzisiejszy, takÅźe i w
dziejach naszego narodu - fundamentu naszej wiary katolickiej, ktÃłra niesie KoÅ›ciÃłÅ‚ juÅź ponad dwa
tysiÄ…ce lat.
Maryja przyszÅ‚a i przychodzi wciÄ…Åź do ludzi niosÄ…c SÅ‚owo w Znaku Niezawodnej Nadziei tak, jak
nawiedziÅ‚a nasze ziemie w kaÅźdym zakÄ…tku kraju, tak jak i przychodzi po dzieÅ„ dzisiejszy pod
wieloma Imionami Å•ask, ale zawsze stoi za nami, bo jest naszÄ… MatkÄ… i KrÃłlowÄ…. KaÅźdy uczeÅ„
czy wyznawca chce mieÄ‡ JÄ… u siebie, TÄ™, ktÃłra niesie Boga na naszych polskich drogach i
przewodniczy nam, bo drogÄ™ dobrze zna.
SzczegÃłlnie sÅ‚owa, wypowiadane
z pokolenia na pokolenie:

MARYJO, KRÃ“LOWO POLSKI
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JESTEM PRZY TOBIE
PAMIÄ˜TAM
CZUWAM

zakorzeniÅ‚y siÄ™ w naszej pamiÄ™ci historycznej i w sercach PolakÃłw. WypowiadajÄ…c te szczegÃłlne
sÅ‚owa w Apelu JasnogÃłrskim, nie tylko dajemy Å›wiadectwo duchowej obecnoÅ›ci Bogurodzicy
poÅ›rÃłd wszystkich pokoleÅ„ zamieszkujÄ…cych naszÄ… ziemiÄ™ ale wierzymy w miÅ‚oÅ›Ä‡, ktÃłra
nas stale ogarnia, w miÅ‚oÅ›Ä‡, ktÃłra zrodziÅ‚a siÄ™ pod KrzyÅźem Jej Syna i jest obecna wÅ›rÃłd
nas, szczegÃłlnie obecna w Znaku Ikony JasnogÃłrskiej.
Z perspektywy czasu nasuwa siÄ™ refleksja o istniejÄ…cej juÅź od poczÄ…tku prawdziwej potrzebie
podtrzymania tradycji w kaÅźdym regionie, potrzeby serca i duchowoÅ›ci, ktÃłra zawsze siÄ™ rodzi pod
sercem matczynym, z prawdy, piÄ™kna i miÅ‚oÅ›ci do Boga i do ludzi.

Tak BÃłg wkroczyÅ‚ w dzieje naszego narodu poprzez MaryjÄ™, ktÃłra jest i pozostaje w
nierozerwalnym zwiÄ…zku z Chrystusem i Jego KoÅ›cioÅ‚em. To jest nasze wielkie bogactwo kulturowe
i nasza toÅźsamoÅ›Ä‡ narodowa uksztaÅ‚towana na chrzeÅ›cijaÅ„stwie. Mimo tragicznych
zawirowaÅ„ w dziejach naszego narodu i dÅ‚ugich lat niewoli, poboÅźny lud zachowaÅ‚ jÄ… dziÄ™ki
wÅ‚asnej kulturze i prostej wierze.
Matka NajÅ›wiÄ™tsza daÅ‚a naszemu Zbawicielowi ludzkÄ… naturÄ™ "uczestniczy przez to w
zbawianiu Å›wiata, a kult Matki NajÅ›wiÄ™tszej jest wzmocnieniem kultu Jej Boskiego Syna"
/J.PaweÅ‚ II/

Gotycka Pieta - Sanktuarium w Limanowej - MaÅ‚opolska
Wykonana z jednolitego pnia lipowego. Prawdopodobnie pochodzi ze Å›lÄ…skiej szkoÅ‚y rzeÅºbiarskiej i
mogÅ‚a powstaÄ‡ w latach 1300-1375. Stare przekazy dowodzÄ… Åźe przybyÅ‚a ona z WÄ™gier w
zwiÄ…zku z falÄ… reformacji w tym kraju, gdy kalwinizm wyrzucaÅ‚ z tamtejszych koÅ›cioÅ‚Ãłw
obrazy i figury maryjne.

Å•askami sÅ‚ynÄ…ca Pieta MB Bolesnej, k.XIV w. - Sanktuarium w Oborach
PIETA
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PIETA - gdy wymawiam to wÅ‚oskie sÅ‚owo - pisaÅ‚ ks. Pasierb - myÅ›lÄ™ po polsku: Matka Boska
Siewna. Jezus jest ziarnem, ktÃłre wÅ‚aÅ›nie umarÅ‚o i zostanie pogrzebane w ziemi. KtÃłre
przyniesie plon obfityâ€Śâ€• Istotnie, z Jej wiarÄ… zwiÄ…zane jest zbawienie. UdziaÅ‚ Maryi w
cierpieniach Jezusa-Zbawiciela jest waÅźnym aspektem duchowoÅ›ci maryjnej: jak Chrystus obarczyÅ‚
siÄ™ naszym cierpieniem... dÅºwigaÅ‚ nasze boleÅ›ci (Iz 53, 4), tak i Ona doznawaÅ‚a bÃłlÃłw na
podobieÅ„stwo bÃłlÃłw rodzenia, aÅźeby w swoim macierzyÅ„stwie odrodziÄ‡ nas dla Boga. Dlatego
cierpienie Maryi, nowej Ewy, obok Nowego Adama, Chrystusa, byÅ‚o i pozostanie na zawsze
krÃłlewskÄ…, bÅ‚ogosÅ‚awionÄ… drogÄ… pojednania Å›wiata. Albowiem w Jej â€žtakâ€• zawiera
siÄ™ wiara Izraela i rozpoczyna wiara koÅ›cioÅ‚a. Jej przylgniÄ™cie do Chrystusa Pana, dziÄ™ki
Å‚asce, jest bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwem dla wszystkich, ktÃłrzy wierzÄ…. UkrzyÅźowana z Synem
ukrzyÅźowanym (por. Ga 2, 19), byÅ‚a obecna - mÄ™kÄ… Tej, ktÃłra zrodziÅ‚a, i niezwykÅ‚Ä…
wiarÄ… â€žTej, ktÃłra uwierzyÅ‚aâ€• - przy Å›mierci swego Boga. Wtedy to wypowiedziaÅ‚a swoje
ostateczne â€žfiatâ€•, czyniÄ…c wolÄ™ Ojca ze wzglÄ™du na nas i przyjmujÄ…c nas wszystkich jako
dzieci w â€žtestamencie KrzyÅźaâ€•: Niewiasto, oto syn TwÃłj (J 19, 26). WaÅźne jest, aby
rozumieÄ‡, iÅź Dziewica nie jest KimÅ› â€žpoÅ›rednimâ€• pomiÄ™dzy Chrystusem i nami, ale jest
poÅ›rednikiem. I jak poÅ›rednik, ktÃłry nie staje pomiÄ™dzy osobami, nie izoluje, nie stwarza
dystansu, lecz zbliÅźa, tak Maryja jest Å›rodkiem wybranym przez Boga wÅ‚aÅ›nie dlatego, aby
przestaÅ‚ istnieÄ‡ dystans i abyÅ›my pewniej zbliÅźali siÄ™ do Niego. Tak, Maryja jest nam dana nie
tylko dlatego, Åźe przez NiÄ… mamy Å‚atwiejszy dostÄ™p do Boga, ale nade wszystko, aby
zamanifestowaÄ‡, jak bardzo BÃłg w Niej jest dostÄ™pny i bliski - matczyny. Matka NajÅ›wiÄ™tsza
pomaga nam odczuwaÄ‡ bliÅźej Boga - dobrego i kochajÄ…cego Ojca. To BÃłg jest chwaÅ‚Ä™ Maryi i
to Jego blask, dobro i miÅ‚oÅ›Ä‡ w Niej jaÅ›nieje.

Jak piÄ™knie pisze Å›w. L. Grignion de Monfort:NajÅ›wiÄ™tsza Maryja Panna jest cudownym echem
Boga. Gdy woÅ‚a siÄ™ Maryjo, Ona nie odpowiada nic innego jak tylko BÃłg.(za :
www.mbbolesna.archpoznan.org.pl)

OprÃłcz wielkich maryjnych sanktuariÃłw sÄ… teÅź miejsca mniej znane, ciche i ukryte przed oczami
tÅ‚umÃłw, ktore jednak Matka BoÅźa w szczegÃłlny SposÃłb sobie upodobaÅ‚a. NaleÅźy do nich
ZÅ‚oczewski Klasztor Mniszek KameduÅ‚ek. Przez Matka BoÅźa Pocieszenia w ZÅ‚oczewie k / Sieradza w koÅ›ciele klasztornym.
Przez wiernych jest otaczana szczegÃłlna czciÄ… i kultem. W Nowennie do Matki BoÅźej NieustajÄ…cej
Pomocy uczestniczÄ… liczne rzesze Jej czcicieli. Chociaz koÅ›ciÃłÅ‚ nie ma rangi sanktuarium, jednak
znajdujÄ…cy siÄ™ w nim wizerunek Matki BoÅźej z DzieciÄ…tkiem od blisko czterystu lat uznawany jest
za sÅ‚ynÄ…cy Å‚askami.
wiÄ™cej ...

MB Tuchowska - Pani Ziemi Tarnowskiej
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Sanktuarium w Tuchowie, mieÅ›cie leÅźÄ…cym przy Drodze z Tarnowa do Nowego SÄ…cza, jest
najwaÅźniejszym oÅ›rodkiem kultu maryjnego w diecezji tarnowskiej. JuÅź w wigilie Å›wiÄ™ta Matki
BoÅźej Tuchowskiej, obchodzonego 2 lipca, rozpoczyna siÄ™ tzw. Wielki odpust, trwajÄ…cy do 9 lipca.
WÃłwczas W Sanktuarium tym roku goÅ›ciÅ‚o aÅź 130 tys. pielgrzymÃłw. Inne waÅźne uroczystoÅ›ci w
Tuchowie na Nawiedzenie NMP 31 maja, tzw. maÅ‚y odpust 8 wrzeÅ›nia, rocznica koronacji obrazu w
niedzielÄ™ po 2 oraz art paÅºdziernika Å›wiÄ™to Matki BoÅźej RÃłÅźaÅ„cowej 7 paÅºdziernika.

Obraz MB BOLESNEJ / Pol. XVII w. /-Sanktuarium w Osiecznej - Wielkopolska
Pod obrazem w formie miedziorytu od pierwszej poÅ‚owy XVIII wieku w barokowym kartuszu widnieje
wymowny napis: "Obrazu Å•askawego i Cudownego NajÅ›wiÄ™tszej Bogarodzicy Panny Maryi, w
Wielkopolsce, w koÅ›ciele osieckim OO. ReformatÃłw zakonu Å›w. Franciszka, prawdziwe WraÅźenie".

Cudowny Obraz Matki BoÅźej TÄ˜SKNIÄ„CEJ -Sanktuarium w POWSINIE (Warszawa-WilanÃłw)

Cudowny Obraz Matki BoÅźej Pani Poznania - Klasztor OO.FranciszkanÃłw wiedzieÄ‡

Od wiekÃłw jest na otaczany czciÄ…. Przed cudownym wizerunkiem co roku odbywa siÄ™ RÃłÅźaÅ„cowe
Jerycho - siedmiodobowa adoracja rÃłÅźaÅ„cowa NajÅ›wiÄ™tszego Sakramentu, podczas ktorej wierni
ModÅ‚a siÄ™ w intencjach staÅ‚ych: za rodziny, KoÅ›ciÃłÅ‚ i OjczyznÄ™, o pokÃłj na Å›wiecie.
PoznaÅ„skie RÃłÅźaÅ„cowe Jerycha do takÅźe adoracja NajÅ›wiÄ™tszego Serca Pana Jezusa i
Niepokalanego Serca Maryi w ciÄ…gu roku.

Cudowny Obraz MB Bolesnej - LicheÅ„ - Wielkopolska

Cudowna figurka MB - ÅšwiÄ™ta Lipka na Mazurach - PerÅ‚a polskiego baroku
WÅ‚aÅ›nie tutaj, na Mazurach, wÅ›rÃłd bagien i lasÃłw, na zupeÅ‚nym odludziu wzniesiono tak
piÄ™kna Å›wiÄ…tyniÄ™, godna najwiÄ™kszych stolic Å›wiata. PoczÄ…tek jej powstania datuje siÄ™ na
ok. 1300 rok
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MB Piekarskiej - Sanktuarium Matki sprawiedliwoÅ›ci i MiÅ‚oÅ›ci SpoÅ‚ecznej
Piekary to najwiÄ™ksze Å›lÄ…skie sanktuarium Maryjne. Jego poczÄ…tki siÄ™gajÄ… II poÅ‚owy XVII
w. i wiÄ…ÅźÄ… siÄ™ z obrazem Matki BoÅźej, namalowanym przez nieznanego malarza na poczÄ…tku
XVI w. Obraz ten zyskaÅ‚ sÅ‚awÄ™ w 1676 roku, kiedy to w Tarnowskich GÃłrach wybuchÅ‚a
epidemia, ktÃłra ustÄ…piÅ‚a dopiero po zÅ‚oÅźeniu przez mieszkaÅ„cÃłw tego miasta obietnicy
odbywania corocznej pielgrzymki do Piekar. Kilka lat pÃłÅºniej obraz Matki BoÅźej uznano za cudami
sÅ‚ynÄ…cy i przeniesiono do koÅ›cioÅ‚a ÅšwiÄ™tego KrzyÅźa w Opolu, w ktÃłrym znajduje siÄ™ do
dziÅ›. W Piekarach znajduje siÄ™ natomiast jego replika z XVII w., ktÃłra szybko rÃłwnieÅź
zasÅ‚ynÄ™Å‚a Å‚askami.

Matka BoÅźa Brzemienna - Pani Mazowsza i Kujaw - Sanktuarium w SkÄ™pem

Obraz sÅ‚ynÄ…cy Å•askami - ÅšwiÄ™togÃłrska RÃłÅźa Duchowna, KrÃłlowa Wielkopolski - ÅšwiÄ™ta
GÃłra k / Gostynia

SÅ‚ynÄ…cy Obraz MB Å•askami w Sanktuarium w GietrzwaÅ‚dzie zobacz

Cudowny Obraz MB KodeÅ„skiej, zwanej KrÃłlowa Podlasia - Sanktuarium w Kodniu - Podlasie KoÅ›ciÃłÅ‚ niosÄ…cy ewangelie Nadziei 2006 - 2010

ZwiedzajÄ…c nadbuÅźaÅ„skie rejony Polski, warto zajrzeÄ‡ do Kodnia,ktÃłry przez kilka stuleci
naleÅźaÅ‚ do jednej z gaÅ‚Ä™zi rodu SapiehÃłw i ma barwnÄ…, siegajÄ…cÄ… XV wieku historiÄ™.
DoÅ›Ä‡ szczegÃłÅ‚owo zostaÅ‚a ona opisana w przewodniku Grzegorza RÄ…kowskiego "Polska
Egzotyczna" (czÄ™Å›Ä‡ II). CytujÄ…c za nim, przytoczymy najbardziej znanÄ… ze zwiÄ…zanych z
Kodniem opowieÅ›ci. W 1629 roku jeden z wÅ‚aÅ›cicieli Kodnia, sÅ‚ynÄ…cy z poboÅźnoÅ›ci
MikoÅ‚aj Sapieha (nosiÅ‚ nawet z tego powodu przydomek Pius), rozpoczÄ…Å‚ budowÄ™ koÅ›cioÅ‚a
katolickiego, wzorowanego na bazylice Åšw. Piotra w Rzymie. WkrÃłtce potem powaÅźnie zachorowaÅ‚ i
w nadziei na cudowne wyleczenie udaÅ‚ siÄ™ z pielgrzymkÄ… do samego papieÅźa - po audiencji u
niego istotnie ozdrowiaÅ‚. PopadÅ‚ jednak w inne kÅ‚opoty - w kaplicy papieskiej obejrzaÅ‚ sÅ‚awny
obraz Madonna de Guadelupe, wg. legendy namalowany w VI wieku przez Åšw. Augustyna na wzÃłr
statui Matki Boskiej dÅ‚uta Åšw. Å•ukasza Ewangelisty, i zapaÅ‚aÅ‚ do niego tak gwaÅ‚townÄ…
miÅ‚oÅ›ciÄ…, Åźe zdecydowaÅ‚ siÄ™ ukraÅ›Ä‡ obraz i uprowadziÄ‡ go do Polski! ZostaÅ‚ z tego
powodu ekskomunikowany przez Urbana VIII, nie poddaÅ‚ siÄ™ jednak, po kilku latach uzyskaÅ‚
wybaczenie (niestety miÄ™dzy innymi dlatego Åźe zerwaÅ‚ sejm ktÃłry rozwaÅźaÅ‚ przyznanie
rÃłwnoÅ›ci innowiercom) i zezwolenie na zatrzymanie Å›wiÄ™tego obrazu w Kodniu, gdzie moÅźna go
podziwiaÄ‡ do dzisiaj. Warto teÅź dodaÄ‡, Åźe fabularyzowanÄ… wersjÄ™ tych wydarzeÅ„
przedstawiÅ‚a Zofia Kossak-Szczucka w swojej ksiÄ…Åźce "BÅ‚ogosÅ‚awiona wina" . -Szczucka W
swojej ksiÄ…Åźce "BÅ‚ogosÅ‚awiona wina". -- czytaj dalejKliknij
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KoÅ›ciÃłÅ‚ niosÄ…cy ewangelie Nadziei
2006 - 2010 - wiÄ™cej-czytaj dalejwiÄ™cej - kliknij

MB - cierpliwie SÅ‚uchajÄ…ca - Sanktuarium Maryjne w Rokitnie
Matce oddania AKT BoÅźej
czytaj
MODLITWA
czytaj

Obraz Namalowany zostal Na poczÄ…tku XVI w. przez mistrzÃłw szkoÅ‚y niderlandzkiej, na drewnie
lipowym. Prawdopodobnie Jest na dzieÅ‚a wiÄ™kszego fragmentu. Charakterystycznym jest elementem
odsÅ‚oniÄ™te ucho - stÄ…d nazwa obrazu. PoczÄ…tkowo znajdowaÅ‚ siÄ™ na Kujawach w Ã¸ekÃĄch
rodziny Stawickich. Poprzez kolejne darowizny trafiÅ‚ w posiadanie OpatÃłw klasztoru CystersÃłw z
Bledzewa. Tam staÅ‚ siÄ™ sÅ‚ynny z powodu licznych cudÃłw. W 1670 R. 4 marca zostal uznany za
cudowny.
Od krÃłla MichaÅ‚a Korybuta WiÅ›niowieckiego OtrzymaÅ‚ oraz art koronÄ™ KrÃłlewska OrÅ‚a
BiaÅ‚ego I napis "naszym Daj Panie pokÃłj dniom". DziÄ™ki temu staÅ‚ siÄ™ symbolem polskoÅ›ci w
Czasie ZaborÃłw. JakiÅ› czas przebywaÅ‚ w kaplicy na Zamku KrÃłlewskim w Warszawie. Do Rokitna
przeniÃłsÅ‚ go Opat Jan OpaliÅ„ski 24 Listopada 1671 R. Na proÅ›bÄ™ biskupa Wilhelma Pluty
PaweÅ‚ VI ogÅ‚osiÅ‚ matkÄ™ boskÄ… RokitniaÅ„ska GÅ‚Ãłwna patronka Diecezji Gorzowskiej,
wyznaczajÄ…c dzieÅ„ 15 sierpnia jako Jej gÅ‚Ãłwne Å›wiÄ™to. 18 czerwca 1989 Prymas Polski kard.
JÃłzef Glemp ObecnoÅ›ci w 120 tysiÄ™cy pielgrzymÃłw ukoronowaÅ‚ wizerunek Matki BoÅźej
RokitniaÅ„skiej koronami papieskimi. WczeÅ›niej, 22 kwietnia ZÅ‚otÄ… koronÄ™ poÅ›wiÄ™ciÅ‚ Jan
PaweÅ‚ II
Twarz Matki BoÅźej z Rokitna z OrÅ‚em na piersiach pierwowzorem jest zarÃłwno dla wizerunku
dostarczonego do St Marienstern jak i dla Wielu Innych cudami sÅ‚ynÄ…cych obrazÃłw z gÅ‚oÅ›nym
dziÅ› wÅ‚Ä…cznie Licheniem (ponadto m.in. obrazy w miejscowoÅ›ciach Å•Ä™gowo k. Pruszcza
GdaÅ„skiego, Luszyn, k. Å•owicza, Obrzycko k. SzamotuÅ‚, k.Rokitna Kalsko, Grodzisk Wlkp.. .. .. .. i
Koszuty MaÅ‚e k. SÅ‚upcy - parafia ks. WilczyÅ„skiego). wiÄ™cej

Â

Kliknij w obrazek-modlitwa zawierzenia

MB Kalwaryjska - Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w bazylice Matki BoÅźej Anielskiej-Klasztor
OO.BernardynÃłw - Kalwaria Zebrzydowska Å•askami sÅ‚ynÄ…cy wizerunek Matki BoÅźej Kalwaryjskiej
naleÅźy do najbardziej czczonych obrazÃłw maryjnych w Polsce. Od czterech stuleci z niesÅ‚abnÄ…cÄ…
ÅźarliwoÅ›ciÄ… zdÄ…ÅźajÄ… do niego rzesze pielgrzymÃłw, dla ktÃłrych nieprzerwanie jest przedmiotem
czci i gÅ‚Ä™bokich wzruszeÅ„. â€žDziewica SÅ‚owiaÅ„skaâ€•, zespolona Å›ciÅ›le z dziejami
najstarszej w Polsce Kalwarii, budziÅ‚a rÃłwnieÅź zainteresowanie historykÃłw badajÄ…cych dzieje
Sanktuarium. 7 czerwca 1979 r. na kalwaryjskie wzgÃłrze przybyÅ‚ papieÅź Jan PaweÅ‚ II. W
okolicznoÅ›ciowym przemÃłwieniu daÅ‚ wyraz gÅ‚Ä™bokiego przywiÄ…zania do Cudownego
Wizerunku i religijnej atmosfery Kalwarii. Ponadto nakreÅ›liÅ‚ wÅ‚asnÄ… wizjÄ™ charyzmatu tego
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szczegÃłlnego miejsca.
Drugi raz Jan PaweÅ‚ II nawiedziÅ‚ KalwariÄ™ ZebrzydowskÄ… 19 sierpnia 2002 roku . Msza Å›w. pod
przewodnictwem PapieÅźa, odprawiona tego dnia w bazylice pw. Matki BoÅźej Anielskiej, byÅ‚a
kulminacjÄ… obchodÃłw 400-lecia sanktuarium.
HomiliÄ™ zakoÅ„czyÅ‚ przejmujÄ…cÄ… modlitwÄ…-zawierzeniem Matce BoÅźej Kalwaryjskiej siebie
samego KoÅ›ciÃłÅ‚ i OjczyznÄ™. Matko NajÅ›wiÄ™tsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj takÅźe i mnie
siÅ‚y ciaÅ‚a i ducha, abym wypeÅ‚niÅ‚ do koÅ„ca misjÄ™, ktÃłrÄ… mi zleciÅ‚ ZmartwychwstaÅ‚y.
Tobie oddajÄ™ wszystkie owoce mego Åźycia i posÅ‚ugi, Tobie zawierzam losy KoÅ›cioÅ‚a, Tobie
polecam mÃłj narÃłd.

Cudowny Obraz Åšw. Rodziny z Nazaretu - Studzianna - PoÅ›wiÄ™tne - Klasztor OO.FilipinÃłw Å‚Ãłdzkie
Cudowny obraz Matki Boskiej StudziaÅ„skiej (ÅšwiÄ™torodzinnej) przedstawia ÅšwiÄ™tÄ… RodzinÄ™
przy posiÅ‚ku. ZostaÅ‚ namalowany w pierwszej poÅ‚owie XVII w. Znajduje siÄ™ w gÅ‚Ãłwnym
oÅ‚tarzu bazyliki Å›w. Filipa Nereusza i Å›w. Jana Chrzciciela.

Cudowny Obraz w Sanktuarium Å›w. JÃłzefa w Kaliszu - krajowe miejsce kultu Å›w. JÃłzefa.

W czerwcu 1997 modliÅ‚ siÄ™ tutaj papieÅź Jan PaweÅ‚ II. Podczas homilii, jakÄ… wygÅ‚osiÅ‚,
zawierzyÅ‚ on ÅšwiÄ™temu JÃłzefowi wszystkie polskie rodziny, a takÅźe sprawÄ™ ochrony Åźycia
nienarodzonych zarÃłwno w Polsce jak i na Å›wiecie.
Do znacznego rozwiniÄ™cia i znaczenia kultu Å›w. JÃłzefa Kaliskiego po II wojnie Å›wiatowej
przyczyniÅ‚y siÄ™ trzy wydarzenia: wyzwolenie ksiÄ™Åźy - wiÄ™ÅºniÃłw z obozu w Dachau (29 kwietnia
1945 roku), utworzenie w Kaliszu Polskiego Studium JÃłzefologicznego (24 wrzeÅ›nia 1969 roku) oraz
wizyta PapieÅźa Jana PawÅ‚a II w kaliskim sanktuarium (4 czerwca 1997 roku). Obecnie, co roku
Å›wiÄ…tyniÄ™ odwiedza ponad 200 tys.[potrzebne ÅºrÃłdÅ‚o] pielgrzymÃłw z caÅ‚ej Polski,
gÅ‚Ãłwnie rzemieÅ›lnikÃłw.
W ostatnich latach kult Å›wiÄ™tego JÃłzefa Kaliskiego bardzo siÄ™ rozszerza. PrzybywajÄ… do
sanktuarium liczne pielgrzymki z diecezji i caÅ‚ej Polski. LiczbÄ™ pielgrzymÃłw szacuje siÄ™ na okoÅ‚o
200 tysiÄ™cy rocznie.

Jan PaweÅ‚ II w swojej ksiÄ…Åźce "PamiÄ™Ä‡ i toÅźsamoÅ›Ä‡" ostrzega nas przed nowÄ…
ideologiÄ… zÅ‚a, ktÃłra nie stosuje tak drastycznych sposobÃłw walki z wiarÄ… katolickÄ… jak to
czyniÅ‚ komunizm i hitleryzm ale posÅ‚uguje siÄ™ innymi narzÄ™dziami, ktÃłre sÄ… szczegÃłlnie
groÅºne, gdyÅź skierowane sÄ… na niszczenie ludzkiej Å›wiadomoÅ›ci i ludzkiej duszy, nieliczÄ…c siÄ™
z prawdÄ… i dobrem innych.

I tu na tym miejscu rodzi sie pytanie: czy przekaz ewangeliczny nie gÅ‚osi prawdy o Niej - Matce Jezusa?
"(...)bÅ‚ogosÅ‚awieni sÄ… ci, ktÃłrzy sÅ‚uchajÄ… i zachowujÄ… sÅ‚owa Jezusa (...)"
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I na tym miejscu nasuwa sie takie przesÅ‚anie i myÅ›li dla zwiedzajÄ…cych muzea i
pielgrzymujÄ…cych do sanktuariÃłw maryjnych:

Niech te piÄ™kne figury i obrazy Madonn z DzieciÄ…tkiem na rÄ™ku pozostanÄ… nadal w sercach i
Åźywej pamiÄ™ci naszej polskiej tradycji i kulturze, nie tylko jako milczÄ…cy i wierny Å›wiadek swej
epoki i Å›rodowiska lokalnego ale przede wszystkim dzieÅ‚em dla ducha w swej figurze i Znaku
Niezawodnej Nadziei w naszych czasach, w ktÃłrych przyszÅ‚o nam ÅźyÄ‡.
Taka jest tez nasza polska mentalnoÅ›Ä‡, ktÃłra uksztaÅ‚towaÅ‚a ducha narodu juÅź od samego
poczÄ…tku naszych dziejÃłw.

Niech sÅ‚owa naszego Rodaka i Wielkiego PapieÅźa wypowiadane do nas przywrÃłcÄ… nam pamiÄ™Ä‡
o naszej ziemi, z ktÃłrej wszyscy wyrastamy:
"O jak wielkie i piÄ™kne jest to dziedzictwo ! Nie zapominajmy o naszych korzeniach !

Nie pozwÃłlmy wydrzeÄ‡ z serc mÅ‚odzieÅźy i dzieci tego wielkiego skarbu (...)

Matka nie opuszcza swojego dziecka w niedoli ale prowadzi je do Syna (...)"

"Nie zatwardzajmy serc, gdy sÅ‚yszymy krzyk biednych. Starajmy sie usÅ‚yszeÄ‡ to woÅ‚anie.
Starajmy siÄ™ postÄ™powaÄ‡ i tak ÅźyÄ‡ by nikomu w naszej OjczyÅºnie nie brakÅ‚o dachu nad
gÅ‚owÄ… i chleba na stole, by nikt nie czuÅ‚ siÄ™ samotny, pozostawiony bez opieki"
/Jan PaweÅ‚ II/

Niech sÅ‚owa te stanÄ… siÄ™ noÅ›nikiem prawdy i miÅ‚oÅ›ci, pobudzÄ… do gÅ‚Ä™bokiej refleksji o
KoÅ›ciele naszych i nowych czasÃłw, ktÃłre nadchodzÄ… przez MaryjÄ™.

PielgrzymujÄ…c z NiÄ… niesiemy depozyt naszej wiary juÅź w trzecim tysiÄ…cleciu.
"Maryja niech nam przypomina, jak nierozerwalny zwiÄ…zek istnieje miÄ™dzy NajÅ›wiÄ™tszÄ… MariÄ…
PannÄ… z Chrystusem i Jego KoÅ›cioÅ‚em"
/Jan PaweÅ‚ II/

Figura MB Bolesnej z I poÅ‚. XVw. - Sanktuarium WniebowziÄ™cia NMP w Skrzatuszu - Pomorze
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Koronowany wizerunek MB - pani WieleÅ„skiej - Ucieczki GrzesznikÃłw - Sanktuarium w Wieleniu
ZaobrzaÅ„skim - Wielkopolska

Podanie ludowe gÅ‚osi, Åźe Matka BoÅźa objawiÅ‚a siÄ™ na lipowym pniu w Wieleniu pewnej poboÅźnej
pasterce gÄ™si. Miejsce do otoczono czciÄ…. Z drzewa lipowego wyrzeÅºbiono postaÄ‡ i postawiono na
miejscu objawienia nad jeziorem, ktore nazwano Mariackim. Obecnie WieleÅ„skim). Maryja wyraziÅ‚a
teÅź pragnienie, aby wznieÅ›Ä‡ koÅ›ciÃłÅ‚ w tym miejscu . PoczÄ…tki kultu siÄ™gajÄ… czasÃłw
przedcysterskich. Do najcenniejszych zabytkÃłw Å›wiÄ…tyni nalezy cudami sÅ‚ynÄ…ca figura Madonny
z DzieciÄ…tkiem wykonana z drewna lipowego - wysokoÅ›Ä‡ 1,2 m. Gotycka rzeÅºba pochodzi z wieku
XV. WieleÅ„ ZaobrzaÅ„ski na wieÅ› niedaleko PrzemÄ™tu. PoÅ‚oÅźona w rynnie Jezior PrzemÄ™ckich
na Pojezierzu LeszczyÅ„skim.

Å•askami sÅ‚ynÄ…ca Figura MB Jackowej - w Katedra PrzemysÅ‚u

Cudowny Obraz MB GÃłreckiej - Sanktuarium w GÃłrce Duchownej - Wielkopolska

Kult Matki NajÅ›wiÄ™tszej byÅ‚ przez caÅ‚Ä… historiÄ™ ogromnÄ… realnÄ… mocÄ…, ktÃłra
pomogÅ‚a przetrwaÄ‡ najgorsze upadki, rozbiory i przeÅ›ladowania, a takÅźe ratowaÅ‚a polskÄ…
kulturÄ™.
Jan PaweÅ‚ II /

Nieprzypadkowo najstarszym zabytkiem poezji polskiej jest â€žBogurodzicaâ€•. Nieprzypadkowo teÅź
to â€žBogurodzicaâ€• staÅ‚a siÄ™ hymnem polskiego rycerstwa. Nieprzypadkowo pierwsze polskie
koÅ›cioÅ‚y byÅ‚y pod wezwaniem Matki BoÅźej, choÄ‡by katedry w Poznaniu i GnieÅºnie, w PÅ‚ocku,
WÅ‚ocÅ‚awku, we Lwowie; koÅ›ciÃłÅ‚ Mariacki w Krakowie; opactwa i kolegiaty w Å•Ä™czycy,
Opatowie, Sandomierzu, Kaliszu.
Nieprzypadkowo polscy Å›wiÄ™ci traktowali MaryjÄ™ jako swojÄ… szczegÃłlnÄ… OpiekunkÄ™, a ich
kultowi towarzyszÄ… legendy, w ktÃłrych gÅ‚ÃłwnÄ… rolÄ™ odgrywa Matka BoÅźa. wiÄ™cej
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PielgrzymujÄ…c z NiÄ… niesiemy depozyt naszej wiary w trzecim tysiÄ…cleciu.

NA PIELGRZYMIM SZLAKU
"Idziemy z TobÄ…, Matko, idziemy polskÄ… drogÄ…. Z TobÄ… idziemy Matko, TwojÄ… DrogÄ…
KrzyÅźowÄ… Solidarni z Chrystusem, jesteÅ›my wierni Tobie jak zawsze Tobie wierni byli nasi ojcowie
..."
Marek Skwarnicki, "Modlitwa"

Mater Ecclesiae - MATKA KoÅ›cioÅ‚a

Pielgrzymi, przybywajÄ…cy na Plac Å›w. Piotra w Rzymie, bez trudu zauwaÅźajÄ… w gÃłrnej czÄ™Å›ci
jednej ze Å›cian PaÅ‚acu Apostolskiego na Watykanie wielki wizerunek Matki NajÅ›wiÄ™tszej z
DzieciÄ…tkiem. PoleciÅ‚ go tam umieÅ›ciÄ‡ 8 grudnia 1981 r. Jan PaweÅ‚ II jako wotum
dziÄ™kczynne za ocalenie swojego Åźycia podczas zamachu, ktÃłry miaÅ‚ miejsce 13 maja tego roku.
Wizerunek podpisany jest czterema Å‚aciÅ„skimi sÅ‚owami: â€žMater Ecclesiae Totus Tuusâ€• Matko KoÅ›cioÅ‚a CaÅ‚y TwÃłj. StanowiÄ… one podwÃłjne wyznanie PapieÅźa: mÃłwiÄ… o
wdziÄ™cznoÅ›ci Ojca ÅšwiÄ™tego za opiekÄ™, jakÄ… Maryja otoczyÅ‚a go w tym dniu, oraz
przyzywajÄ… jej opieki nad KoÅ›cioÅ‚em. Zapytajmy dzisiaj: jaki jest zwiÄ…zek Matki BoÅźej z
KoÅ›cioÅ‚em?
2. Katechizm KoÅ›cioÅ‚a Katolickiego naucza: â€žMaryja, wypowiadajÄ…c Fiat (Niech mi siÄ™ stanie)
w chwili Zwiastowania i dajÄ…c swoje przyzwolenie na misterium Wcielenia, wspÃłÅ‚dziaÅ‚aÅ‚a juÅź w
caÅ‚ym dziele, jakie miaÅ‚ wypeÅ‚niÄ‡ Jej Syn. Jest Ona MatkÄ… wszÄ™dzie tam, gdzie On jest
Zbawicielem i GÅ‚owÄ… Mistycznego CiaÅ‚aâ€• (KKK 973). Wierzymy, Åźe NajÅ›wiÄ™tsza BoÅźa
Rodzicielka, Nowa Ewa, Matka KoÅ›cioÅ‚a, kontynuuje w niebie swojÄ… macierzyÅ„skÄ… rolÄ™ wobec
czÅ‚onkÃłw Chrystusaâ€• (KKK 975). OdpowiadajÄ…c Bogu â€žTakâ€•, daÅ‚a doskonaÅ‚y
przykÅ‚ad przyjmowania woli BoÅźej w swoim Åźyciu. TowarzyszyÅ‚a Chrystusowi od poczÄ…tku Jego
publicznej dziaÅ‚alnoÅ›ci (Kana Galilejska) aÅź po krzyÅź na Golgocie. â€žNajgÅ‚Ä™biej ze swym
Jednorodzonym wspÃłÅ‚cierpiaÅ‚a i z ofiarÄ… Jego zÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ matczynym duchemâ€• (KK
3). Zatem w szczegÃłlny sposÃłb wspÃłÅ‚pracowaÅ‚a z dzieÅ‚em Zbawiciela przez wiarÄ™, nadziejÄ™
i miÅ‚oÅ›Ä‡ i staÅ‚a siÄ™ MatkÄ… wszystkich wierzÄ…cych w Chrystusa, MatkÄ… caÅ‚ego
KoÅ›cioÅ‚a.
3. W litanii loretaÅ„skiej wyznajemy, Åźe Maryja jest orÄ™downiczkÄ…, wspomoÅźycielkÄ…,
poÅ›redniczkÄ…. Nazywamy jÄ… teÅź MatkÄ… piÄ™knej MiÅ‚oÅ›ci, prowadzÄ…cÄ… do jednoÅ›ci
wszystkich uczniÃłw Jej Syna. KoÅ›ciÃłÅ‚ w swoim pielgrzymowaniu do Chrystusa, rozwaÅźajÄ…c
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tajemnice Jej Åźycia, widzi w Niej wzÃłr i pragnie JÄ… naÅ›ladowaÄ‡. Nazywa JÄ… swojÄ… MatkÄ…,
gdyÅź przez NiÄ… rodzi siÄ™ to, co Å›wiÄ™te w KoÅ›ciele. Od poczÄ…tku KoÅ›ciÃłÅ‚ okreÅ›laÅ‚
jÄ… mianem BoÅźej Rodzicielki i w swoich modlitwach uciekaÅ‚ siÄ™ do niej upraszajÄ…c o obronÄ™
we wszelkich przeciwnoÅ›ciach. W naszych czasach z wdziÄ™cznoÅ›ciÄ… przyjmuje Jej wskazania,
udzielane podczas objawieÅ„ w: Lourdes, La Salette, Fatimie i tylu innych miejscach. MÃłwimy, Åźe
Maryja jest ikonÄ… KoÅ›cioÅ‚a, bo uczy, jak wierzyÄ‡ i bezgranicznie ufaÄ‡ Bogu; swoim Åźyciem
ukazuje, Åźe prawdziwa miÅ‚oÅ›Ä‡ Å‚Ä…czy siÄ™ z przyjÄ™ciem krzyÅźa i cierpienia, i tylko ta droga
wiedzie do prawdziwego zjednoczenia z Chrystusem.
4. ZapamiÄ™tajmy: â€žW tajemnicy [...] KoÅ›cioÅ‚a â€“ naucza II SobÃłr WatykaÅ„ski - ktÃłry
sam takÅźe sÅ‚usznie nazywany jest matkÄ… i dziewicÄ…, BÅ‚ogosÅ‚awiona Dziewica Maryja
przodowaÅ‚a najdoskonalej [...], stajÄ…c siÄ™ wzorem dziewicy i zarazem matkiâ€• (KK 63).
KoÅ›ciÃłÅ‚ nieustannie podkreÅ›la wyjÄ…tkowÄ… rolÄ™ Maryi, kieruje wzrok wiernych na jej osobÄ™,
aby wsparci jej macierzyÅ„skÄ… opiekÄ… jeszcze Å›ciÅ›lej jednoczyli siÄ™ z Chrystusem. Przypomina,
Åźe Maryja jest wzorem zawierzenia, zaufania i bezgranicznej miÅ‚oÅ›ci â€žktÃłre oÅźywiaÄ‡ winny
wszystkich wspÃłÅ‚pracujÄ…cych dla odrodzenia ludzi w apostolskim posÅ‚annictwie KoÅ›cioÅ‚aâ€•
(KK 65). PatrzÄ…c na NiÄ… rozumiemy, â€žczym jest KoÅ›ciÃłÅ‚ w swoim misterium, w swojej
â€žpielgrzymce wiaryâ€•, i czym bÄ™dzie w ojczyÅºnie na koÅ„cu swej drogi, gdzie go oczekuje (...)
Ta, ktÃłrÄ… czci jako MatkÄ™ swego Pana i swojÄ… MatkÄ™â€• (KKK 972).
(ks. Waldemar Graczyk)

KoÅ›ciÃłÅ‚ wciÄ…Åź przypomina nam tÄ™ prawdÄ™ o Niej, o Matce naszego KoÅ›cioÅ‚a, w ktÃłrej
jest przechowywany ten wielki skarb dla nas, nieskaÅźony skarb wiary Å›wiÄ™tej, peÅ‚niÄ™
szczÄ™Å›cia i wolnoÅ›ci, ktÃłry moÅźemy odnaleÅºÄ‡ tylko w Bogu przez MaryjÄ™ w kaÅźdym i w
kaÅźdej z nas, w kaÅźdej rodzinie ludzkiej.

I tu na tym miejscu, reasumujÄ…c powyÅźsze pragnÄ™Å‚abym raz jeszcze przytoczyÄ‡ sÅ‚owa
skierowane do nas, sÅ‚owa Jana PawÅ‚a II, Wielkiego Proroka naszych czasÃłw, ktÃłry w swej
posÅ‚udze piotrowej, jako nasz Rodak przypominaÅ‚ nam czÄ™sto wracajÄ…c pamiÄ™ciÄ… do naszych
korzeni chrzeÅ›cijaÅ„skich, do naszego dziedzictwa kultury i wiary, i o zwracaniu sie ku Tej, ktÃłra jest
naszÄ… duchowÄ… MatkÄ… i KrÃłlowÄ…, MatkÄ… KoÅ›cioÅ‚a, u ktÃłrej tyle pokoleÅ„ PolakÃłw
pokÅ‚adaÅ‚o swÄ… ufnoÅ›Ä‡ i nadziejÄ™.

Â
TO ONA JEST MATKÄ„ WIDZIALNEGO CHRYSTUSA A ZARAZEM IKONÄ„ NIEWIDZIALNEGO BOGA I
NIEWIASTÄ„ EUCHARYSTII.
Â
Jest takÅźe figurÄ… i przykÅ‚adem KoÅ›cioÅ‚a i Obrazem, w ktÃłrym KoÅ›ciÃłÅ‚ z radoÅ›ciÄ…
oglÄ…da tu, czym pragnie byÄ‡; figurÄ…, w ktÃłrej znajduje drogÄ™ wiodÄ…cÄ… do doskonaÅ‚ego
zjednoczenia z Chrystusem; przykÅ‚adem, na ktÃłrym opiera siÄ™ KoÅ›ciÃłÅ‚, Oblubienica Chrystusa,
w wykonaniu swoich apostolskich i misyjnych zadaÅ„.
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MATKA KoÅ›cioÅ‚a - NIEWIASTA EUCHARYSTII
w koÅ›ciele pw. Å›w. Marcina z Tours - DonaborÃłw / diec. Kaliska

Zostal ufundowany w 1405 roku przez krÃłla WÅ‚adysÅ‚awa JagieÅ‚Å‚Ä™, erygowaÅ‚ go biskup
wrocÅ‚awski, WacÅ‚aw z Legnicy. W gÅ‚Ãłwnym oÅ‚tarzu barokowo -klasycystycznym znajduje siÄ™
obraz Matki BoÅźej Donaborowskiej, przedstawiajÄ…cy DzieciÄ…tko podajÄ…ce KomuniÄ™ ÅšwiÄ™tÄ…
Matce BoÅźej. Obraz ten odnalazÅ‚ w 1956 roku ks. Stefan Tomaszkiewicz, Ãłwczesny proboszcz
donaborowski. DopracowaÅ‚ jego brakujÄ…ce czÄ™Å›ci na podstawie wizerunku z podobnego Wielunia.
Obraz ten pochodzi z lat siedemdziesiÄ…tych XV wieku.
wiÄ™cej

KrÃłlowa RÃłÅźaÅ„ca ÅšwiÄ™tego

NMP KRÃ“LOWEJ POLSKI

3 maja KoÅ›ciÃłÅ‚ katolicki w Polsce obchodzi uroczystoÅ›Ä‡ NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny KrÃłlowej
Polski. NawiÄ…zuje ona do wydarzeÅ„ z historii Polski: obrony Jasnej GÃłry w 1655 r., Å›lubÃłw krÃłla
Jana Kazimierza - powierzenia krÃłlestwa opiece Matki BoÅźej, a takÅźe do uchwalenia Konstytucji 3
Maja.

ÅšwiÄ™to zostaÅ‚o ustanowione na proÅ›bÄ™ biskupÃłw polskich po odzyskaniu niepodlegÅ‚oÅ›ci po
I wojnie Å›wiatowej. Oficjalnie Å›wiÄ™to obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdziÅ‚ je dla
KoÅ›cioÅ‚a w Polsce papieÅź Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. Å›wiÄ™to zostaÅ‚o
podniesione do rangi uroczystoÅ›ci
wiÄ™cej
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KRÃ“LOWA POLSKI

Åšluby lwowskie Jana Kazimierza rozpowszechniÅ‚y tytuÅ‚owanie Maryi KrÃłlowÄ… Polski. Kult ten
znany byÅ‚ jednak wczeÅ›niej, od objawieÅ„ o. Mancinellego. Mija wÅ‚aÅ›nie 400 lat od chwili, kiedy
Matka BoÅźa po raz pierwszy ogÅ‚osiÅ‚a na polskiej ziemi, przy grobie Å›w. StanisÅ‚awa - 8 maja
1610 r. - Åźe jest KrÃłlowÄ… naszego kraju i narodu.
czytaj wiÄ™cej

Maryja KrÃłlowa Polski - Jasna GÃłra

Niech wyjedna nam u swego Syna potrzebne Å‚aski dla umocnienia naszej wiary i odwagÄ™ do
budowania wspÃłlnoty Ducha i powrotu do chrzeÅ›cijaÅ„skich korzeni Europy .

Niech wyjedna!

Amen
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