Z TobÄ… Maryjo...
Idziemy z TobÄ…, Matko, idziemy polskÄ… drogÄ…, solidarni z Chrystusem, jak zawsze Tobie wierni byli
nasi ojcowie ...

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.

Chwalcie z nami PaniÄ… Å›wiata...

MAJ W KOÅšCIELE JEST OKRESEM SZCZEGÃ“LNEJ CZCI MATKI BOÅ»EJ
KaÅźdego roku w tym czasie w koÅ›cioÅ‚ach, a takÅźe przy krzyÅźach i kapliczkach przydroÅźnych
rozbrzmiewajÄ… przepiÄ™kne pieÅ›ni maryjne. TÄ… piÄ™knÄ… formÄ… czci wobec Matki
NajÅ›wiÄ™tszej sÄ… NaboÅźeÅ„stwa Majowe.. Na staÅ‚e wpisaÅ‚y siÄ™ w polskÄ… tradycjÄ™ i
religijnoÅ›Ä‡. StawiajÄ…c nowe domy czÄ™sto w ogrodach umieszczamy rÃłÅźne figurki czy nawet
krzyÅźe, czciciele Matki Bozej gromadza Ä…sie przy nich wraz ze swojÄ… rodzinÄ…, przyjaciÃłÅ‚mi,
sÄ…siadami czy znajomymi, aby wspÃłlnie odmÃłwiÄ‡ LitaniÄ™ LoretaÅ„skÄ… czy zaÅ›piewaÄ‡
jednÄ… z wielu pieÅ›ni maryjnych. NaboÅźeÅ„stwa majowe sÄ… jednym z naboÅźeÅ„stw, ktÃłre nie
musi odbywaÄ‡ siÄ™ tylko na terenie koÅ›cioÅ‚a czy kaplicy. W latach siedemdziesiÄ…tych minionego
wieku bardzo czÄ™sto naboÅźeÅ„stwa majowe byÅ‚y odprawiane przy przydroÅźnych kapliczkach czy
figurkach NMP, jak rÃłwnieÅź przy krzyÅźach. MieszkaÅ„cy, gÅ‚Ãłwnie wsi, niekiedy oddaleni od
koÅ›cioÅ‚a o kilka czy kilkanaÅ›cie kilometrÃłw, sami gromadzili siÄ™ na modlitwie, a juÅź w kwietniu
naprawiali i przyozdabiali kaplicÄ™, by w maju mÃłc poÅ›wiÄ™ciÄ‡ siÄ™ modlitwiekszoÅ›Ä‡
mariologÃłw twierdzi, Åźe NaboÅźeÅ„stwo Majowe narodziÅ‚o siÄ™ w XVIII wieku. Jego rodowÃłd jest
jednak znacznie wczeÅ›niejszy. Gromadzenie siÄ™ i Å›piewanie pieÅ›ni na czeÅ›Ä‡ Matki BoÅźej
byÅ‚o znane juÅź w latach 430-450. Wielkim orÄ™downikiem takiej formy modlitwy byÅ‚ Å›w. Cyryl
Aleksandryjski. Nieco pÃłÅºniej miesiÄ…c ku czci Maryi Å›wiÄ™cono w Ziemi ÅšwiÄ™tej, w Syrii i Grecji.
W KoÅ›ciele zachodnim w I tysiÄ…cleciu maj jako miesiÄ…c Maryi Å›wiÄ™cono raczej sporadycznie.
Dopiero na przeÅ‚omie XIII i XIV w. powstaÅ‚a ponownie myÅ›l, aby "ten miesiÄ…c poÅ›wiÄ™ciÄ‡
Tej prawdziwej KrÃłlowej Wiosny - Maryi". Pierwszym, ktÃłry rzuciÅ‚ tÄ™ myÅ›l, byÅ‚ krÃłl
hiszpaÅ„ski Alfons X. WÅ‚adca Ãłw zapraszaÅ‚ do udziaÅ‚u w NaboÅźeÅ„stwach Majowych, sam
czÄ™sto braÅ‚ w nich udziaÅ‚ i swoim poddanym zalecaÅ‚ gromadzenie siÄ™ w porze wieczornej na
modlitwy wokÃłÅ‚ figur Matki BoÅźej. W XVI w. naboÅźeÅ„stwo to propagowaÅ‚ Å›w. Filip Nereusz, a
w wieku XVII zaczÄ™li je odprawiaÄ‡ wÅ‚oscy dominikanie. W nastÄ™pnym stuleciu NaboÅźeÅ„stwo
Majowe objÄ™Å‚o swym zasiÄ™giem coraz wiÄ™ksze obszary. NajwiÄ™kszym apostoÅ‚em
NaboÅźeÅ„stwa Majowego w XVIII w. byÅ‚ wÅ‚oski jezuita o. Alfons Muzzarelli, ktÃłrego oficjalnie
uwaÅźa siÄ™ za twÃłrcÄ™ tej formy kultu maryjnego. On to bowiem caÅ‚e swoje Åźycie poÅ›wiÄ™ciÅ‚
propagowaniu tego naboÅźeÅ„stwa. Z Kolegium Rzymskiego OjcÃłw JezuitÃłw zwyczaj praktykowania
NaboÅźeÅ„stwa Majowego przejÄ™Å‚y szkoÅ‚y zakonne w innych krajach, a w 1814 r. papieÅź Pius VII
nadaÅ‚ mu ostatecznÄ… i caÅ‚kowitÄ… aprobatÄ™ koÅ›cielnÄ…, zaznaczajÄ…c, Åźe "naleÅźy
upowszechniaÄ‡ je i odtÄ…d staje siÄ™ ono powszechne w caÅ‚ej Europie, a wkrÃłtce na caÅ‚ym
Å›wiecie". W Polsce NaboÅźeÅ„stwo Majowe publicznie zostaÅ‚o zaprowadzone po raz pierwszy w 1837
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roku w koÅ›ciele Å›w. KrzyÅźa w Warszawie, nieco potem w Krakowie, na Jasnej GÃłrze i w kilku innych
koÅ›cioÅ‚ach. W niespeÅ‚na 30 lat rozszerzyÅ‚o siÄ™ po caÅ‚ej polskiej ziemi. DziÅ› nie ma
Å›wiÄ…tyni katolickiej, gdzie by nie byÅ‚o odprawiane. W 1859 roku PapieÅź bÅ‚. Pius IX przypisaÅ‚
do NaboÅźeÅ„stwa majowego - na ktÃłre skÅ‚ada siÄ™ Litania LoretaÅ„ska do NajÅ›wiÄ™tszej Maryi
Panny, nauka kapÅ‚ana oraz bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo NajÅ›wiÄ™tszym Sakramentem - liczne odpusty.
NaboÅźeÅ„stwo Majowe jest cenne dla wszystkich, ale szczegÃłlnie dla grzesznikÃłw i dusz
prowadzÄ…cych Åźycie wewnÄ™trzne. Pierwsi majÄ… moÅźnoÅ›Ä‡ otrzymania wielkiego miÅ‚osierdzia
BoÅźego, drudzy - postÄ…pienia w miÅ‚oÅ›ci i zjednoczeniu z Bogiem i NajÅ›wiÄ™tszÄ… MaryjÄ…
PannÄ….

Idziemy z TobÄ…, Matko, idziemy polskÄ… drogÄ…, solidarni z Chrystusem, jak zawsze Tobie wierni byli
nasi ojcowie ...

SZLAKIEM PRZYDROÅ»NYCH KAPLICZEK

Kapliczki regionalne, zwane czÄ™sto Å›wiÄ…tkami, sÄ… cennymi obiektami architektury lokalnej oraz
spontanicznym wyrazem wiary naszego narodu.
WrosÅ‚y w krajobraz Polski tak mocno, Åźe czÄ™sto nawet nie zwracamy na nie uwagi. Stawiane byÅ‚y
i wciÄ…Åź sÄ… w konkretnych intencjach lub jako wyraz wdziÄ™cznoÅ›ci za otrzymane Å‚aski, a
niejednokrotnie upamiÄ™tniaÅ‚y rÃłÅźnego rodzaju jubileusze bÄ…dÅº waÅźne wydarzenia

Chwalcie Å‚Ä…ki umajone, GÃłry, doliny zielone...
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MoÅźe warto jeszcze o tym pomyÅ›leÄ‡
i zanim szybko upÅ‚ynie miesiÄ…c maj zgromadziÄ‡ siÄ™ z bliskimi i zaÅ›piewaÄ‡ Maryi

DajÄ…c Å›wiadectwo naszej wiary, moÅźemy wzbudziÄ‡ w innych chÄ™Ä‡ przyÅ‚Ä…czenia siÄ™
i codziennej wspÃłlnej modlitwy

Z DAWNA POLSKI TYS KRÃ“LOWA, MARYJO!

TU BIJE SERCE NARODU ( J.PaweÅ‚ II)
Z DAWNA POLSKI TYÅš KRÃ“LOWA, MARYJO!
TYÅš ZA NAMI PRZEMÃ“W SÅ•OWO MARYJO !
MIEJ W OPIECE NARÃ“D CAÅ•Y

zakorzeniÅ‚y siÄ™ w naszej pamiÄ™ci historycznej i w sercach PolakÃłw. WypowiadajÄ…c te szczegÃłlne
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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.
wiÄ™cej

MARYJA, MATKA BOÅ»A â€“ PRZEWODNICZKÄ„
NA NASZYCH DROGACH Å»YCIA

Kult Matki NajÅ›wiÄ™tszej to w Åźyciu PolakÃłw wielka siÅ‚a. RÃłÅźaniec, medalik, szkaplerz i obrazek z
wizerunkiem Maryi miaÅ‚ dla naszego narodu, dla polskich rodzin i dla kaÅźdego z nas, wiÄ™ksze
znaczenie w jego walce o wolnoÅ›Ä‡, o utrzymanie wiary i zachowanie kultury narodowej, niÅź
jakakolwiek broÅ„. To, Åźe przetrwaliÅ›my trudnÄ… historiÄ™, mimo, Åźe tyle razy skazywano nas na
zagÅ‚adÄ™. To, Åźe jesteÅ›my narodem wolnym i suwerennym, a takÅźe to, Åźe te wielkie dary nie
musieliÅ›my przed dwudziestu laty okupiÄ‡ rozlewem krwi, jest w ogromnej mierze zasÅ‚ugÄ…
naszych niezliczonych rÃłÅźaÅ„cÃłw i innych modlitw, naszych spowiedzi i komunii Å›wiÄ™tych, naszych
litanii, nowenn,nabozeÅ„stw, pielgrzymek i naszych skupiajÄ…cych setki tysiÄ™cy, a nawet miliony
osÃłb modlitewnych sptkaÅ„ pod przewodnictwemPrymasa TysiÄ…clecia Stefana kardynaÅ‚a
WyszyÅ„skiego a zwÅ‚aszcza papieÅźa Jana PawÅ‚a II, wyniesionego 1 maja do chwaÅ‚y oÅ‚tarza przed wizerunkiem Matki NajÅ›wiÄ™tszej na Jasnej GÃłrze, w Kalwarii Zebrzydowskiej, Licheniu czy
ÅšwiÄ™tej GÃłrze w Gostyniu.

Nie wypuszczajmy z rÄ™ki rÃłÅźaÅ„ca i innych modlitw. Polsce jest obecnie potrzebna bardziej niÅź
kiedykolwiek wielka modlitwa. Jaka Polska jest - kaÅźdy widzi. SkÅ‚Ãłcona i podzielona. Sa prÃłby
oderwania PolakÃłw od katolicyzmu, od poboznoÅ›ci maryjnej i w ogÃłle od Boga. Wiemy do czego to
moÅźe doprowadziÄ‡. wiÄ™cej

NIE DAJMY SIÄ˜ ODERWAÄ† OD MARYI
TO JEST NASZA MOC
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â€žNie dajmy siÄ™ oderwaÄ‡ od poboÅźnoÅ›ci maryjnej. Polska wiara jest wiarÄ… nasyconÄ…
poboÅźnoÅ›ciÄ… maryjnÄ…. Nie ÅźaÅ‚ujcie wysiÅ‚ku, uczcie dzieci, mÅ‚odych, zachÄ™cajcie do Matki
BoÅźej. NauczÄ… siÄ™ od nas starszych i zbawiÄ… siÄ™, uratuje ich BÃłg przez rÄ™ce Matki
NajÅ›wiÄ™tszejâ€• - zachÄ™caÅ‚ abp JÃłzef Michalik. Metropolita przemyski stwierdziÅ‚, Åźe szatan
oÅ›miesza tÄ™ poboÅźnoÅ›Ä‡ i ustami â€žpseudokatolikÃłwâ€• nazywa dewocyjnoÅ›ciÄ… i
ludowÄ… poboÅźnoÅ›ciÄ…, jednak jest to â€žludowa moc, ktÃłra pÅ‚ynie ze zjednoczonych serc przez
MaryjÄ™ z Bogiemâ€•.

â€žSzatan bardzo nie lubi Matki BoÅźej i boi siÄ™ Jej, bo on jest w pysze skoncentrowany na sobie, a
Ona jest pokorna. Ona wie, Åźe nic nie znaczy bez Boga. Nie pomoÅźe kradzieÅź obrazu czy bluÅºniercza
dÅ‚oÅ„ wyciÄ…gniÄ™ta przeciwko miejscom Å›wiÄ™tym, nie pomniejszy to kultu Matki BoÅźej, bo ten
kult jest w nasâ€• - mÃłwiÅ‚ w Sanktuarium MB Pocieszenia w ChÅ‚opicach ( diec. przemyska) abp
Michalik.

PrzypominaÅ‚ takÅźe o szczegÃłlnej cesze modlitwy chrzeÅ›cijaÅ„skiej, jakÄ… jest
wspÃłlnotowoÅ›Ä‡. â€žKaÅźda modlitwa jest dobra, ale nasza modlitwa chrzeÅ›cijaÅ„ska jest
dÄ…Åźeniem do modlitwy wspÃłlnej.wiÄ™cej

JAK WNIEBOWZIÄ˜TA RZECZPOSPOLITÄ„ OCALIÅ•A
Opieka Matki BoÅźej

15 sierpnia â€“ podobnie jak 3 Maja â€“ jest datÄ… bliskÄ… sercu kaÅźdego Polaka. Od 1992 r.
obchodzimy ten dzieÅ„ znowu jako Å›wiÄ™to paÅ„stwowe i koÅ›cielne: wspominajÄ…c BitwÄ™
WarszawskÄ… 1920 r., Å›wiÄ™tujemy DzieÅ„ Wojska Polskiego i oddajemy czeÅ›Ä‡ WniebowziÄ™tej
Maryi Pannie. â€žCud nad WisÅ‚Ä…â€• byÅ‚ wymownym znakiem Jej opieki nad naszym narodem.

NajwaÅźniejszym wydarzeniem Roku ÅšwiÄ™tego 1950 byÅ‚o ogÅ‚oszenie przez Piusa XII â€“
konstytucjÄ… apostolskÄ… Munificentissimus Deus â€“ dogmatu o WniebowziÄ™ciu: â€ž...powagÄ…
Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Å›wiÄ™tych ApostoÅ‚Ãłw Piotra i PawÅ‚a oraz NaszÄ… ogÅ‚aszamy,
wyjaÅ›niamy i okreÅ›lamy, jako dogmat przez Boga objawiony, Åźe Niepokalana Bogarodzica zawsze
Dziewica Maryja, po zakoÅ„czeniu biegu Åźycia ziemskiego, zostaÅ‚a z ciaÅ‚em i duszÄ… wziÄ™ta do
niebieskiej chwaÅ‚yâ€•.wiÄ™cej
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Z DAWNA POLSKI TYÅš KRÃ“LOWA...

Idziemy z TobÄ…,

Matko,

idziemy polskÄ… drogÄ….

Z TobÄ… idziemy

Matko,

TwojÄ… Droga KrzyÅźowÄ….

Solidarni z Chrystusem

jesteÅ›my wierni

Tobie

jak zawsze Tobie

wierni byli nasi ojcowie
...

Marek Skwarnicki, Modlitwa
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Idziemy z TobÄ…, Matko, idziemy polskÄ… drogÄ…, solidarni z Chrystusem, jak zawsze Tobie wierni byli
nasi ojcowie ...

MATKA BOÅ»A TRYBUNALSKA
PATRONKA POLSKICH PARLAMENTARZYSTÃ“W
- PiotrkÃłw Trybunalski
Powierzamy Ci wszystkie nasze radoÅ›ci, troski, nasze zwyciÄ™stwa i przegrane, nasze nadzieje i
zamierzenia.
Powierzamy dobro kaÅźdego Ci z nas, naszych rodzin, wspÃłlnot calego Narodu.
Niech nasza Wolna Ojczyzna bÄ™dzie poÅ›rÃłd NarodÃłw Europy krainÄ… solidarnoÅ›ci, Å‚adu
spoÅ‚ecznego i pokoju.
Pani Trybunalska, Matko Pocieszenia pomagaj nam byÄ‡ ludÅºmi bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stw, ludÅºmi
Å‚aknÄ…cymi i pragnÄ…cymi sprawiedliwoÅ›ci, ale rÃłwnieÅź ludÅºmi cichego, pokornego i
miÅ‚osiernego serca, na wzÃłr serca Twojego syna.
BÄ…dÅº z nami zawsze, wtedy zwÅ‚aszcza, gdy u kresu naszej drogi staniemy przed TrybunaÅ‚em
BoÅźym, by spotkanie z naszym Panem i StwÃłrcÄ… byÅ‚o dla nas spotkaniem z nieskoÅ„czonÄ…
MiÅ‚oÅ›ciÄ… i miÅ‚osierdziem nieskoÅ„czonym.
Pani Trybunalska badz z nami zawsze!
Amen.

W Piotrkowie Trybunalskim prawie piÄ™Ä‡set lat temu obraz Matki BoÅźej Trybunalskiej odgrywaÅ‚
bardzo wazna rolÄ™.
Modlili siÄ™ przed nim monarchowie
(m. in krÃłl Stefan Batory), posÅ‚owie i senatorowie.
PiotrkÃłw to miejsce narodzenia polskiego i europejskiego parlamentaryzmu.
Obraz - 26 maja 2006 roku ukoronowaÅ‚ papieÅź Benedykt XVI podczas mszy Å›wiÄ™tej na placu
PiÅ‚sudskiego w Warszawie.
(Korony poÅ›wiÄ™ciÅ‚ w Rzymie 27 paÅºdziernika 2004 roku Jan PaweÅ‚ II).
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Modlitwa Å›w. Bernarda
do NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny

Pomnij o NajÅ›wiÄ™tsza Panno Maryjo, Åźe nigdy nie sÅ‚yszano, abyÅ› opuÅ›ciÅ‚a tego, kto siÄ™ do
Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynÄ™ prosi. TÄ… ufnoÅ›ciÄ… oÅźywiony do
Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnÄ™, do Ciebie, przychodzÄ™, przed TobÄ… jako grzesznik
pÅ‚aczÄ…cy stajÄ™. O matko SÅ‚owa, racz nie gardziÄ‡ sÅ‚owami moimi, ale usÅ‚ysz je Å‚askawie
i wysÅ‚uchaj.
Amen.

Modlitwa do Matki BoÅźej Trybunalskiej

Matko BoÅźa, Niepokalana Maryjo! Zwracam siÄ™ z ufnoÅ›ciÄ… do Ciebie w obrazie Matki BoÅźej
Trybunalskiej.
JesteÅ› tu wzywana jako Pani Pocieszenia, ktÃłrego Å¹rÃłdÅ‚em jest miÅ‚oÅ›Ä‡ Ojca, objawiona
przez Twego Syna
i Ducha ÅšwiÄ™tego Pocieszyciela. Wejrzyj, o Pani i Matko na potrzeby Twoich dzieci, do ktÃłrych i ja
pragnÄ™ naleÅźeÄ‡.
Tobie jako Matce oddajÄ™ caÅ‚e moje Åźycie z wiarÄ… i nadziejÄ…, Åźe napeÅ‚ni mnie BoÅźa
miÅ‚oÅ›Ä‡ i pozwoli przezwyciÄ™ÅźaÄ‡ wszelkie trudnoÅ›ci, takÅźe w naszej OjczyÅºnie, ktÃłrÄ… bÄ™dÄ…c patronkÄ… parlamentarzystÃłw i wÅ‚adzy sÄ…downiczej - opiekujesz siÄ™ na wieki wiekÃłw.
Amen

NieÅ›my ten depozyt naszej wyprÃłbowanej wiary z Jezusem i Maryja i naszÄ… pieÅ›niÄ…, w sercu i na
ustach:
Z DAWNA POLSKI TYÅš KRÃ“LOWA, MARYJO!!

JESTEM PRZY TOBIE
PAMIÄ˜TAM
CZUWAM
Codziennie o godz. 21:00, wpatrzeni w oblicze Czarnej Madonny Å‚Ä…czmy siÄ™ duchowo z naszÄ…
StolicÄ… MÄ…droÅ›ci, w Apelu JasnogÃłrskim, tak jak SÅ‚uga BoÅźy Jan PaweÅ‚ II.
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"(...) W szczegÃłlny sposÃłb umiÅ‚owaÅ‚ tÄ™ modlitwÄ™ apelowÄ…. ByÅ‚a dla niego okazjÄ… dla
wygÅ‚aszania wielkich apeli do nas, zwÅ‚aszcza do ludzi mÅ‚odych. ByÅ‚o to Åźarliwe woÅ‚anie o
dobre sumienie PolakÃłw" - przypomniaÅ‚ abp Nowak. ZaznaczyÅ‚ m.in., Åźe to wÅ‚aÅ›nie polski
papieÅź w 1979 r. nazwaÅ‚ w czÄ™stochowskiem sanktuarium Apel JasnogÃłrski "modlitwÄ… polskich
serc".
Â

Pod TwojÄ… obronÄ™ uciekamy siÄ™ ÅšwiÄ™ta BoÅźa Rodzicielko, naszymi proÅ›bami racz nie
gardziÄ‡ w potrzebach naszych, ale od wszelakich zÅ‚ych przygÃłd racz nas zawsze wybawiaÄ‡, Panno
chwalebna i bÅ‚ogoslawiona.
O Pani nasza, OrÄ™downiczko nasza, PoÅ›redniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas
pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

ZdrowaÅ›, Maryjo: ZdrowaÅ›, Maryjo, Å‚askiÅ› peÅ‚na. Pan z TobÄ…, bÅ‚ogosÅ‚awionaÅ› Ty
miÄ™dzy niewiastami i bÅ‚ogosÅ‚awion owoc Åźywota Twojego, Jezus. ÅšwiÄ™ta Maryjo, Matko
BoÅźa, modl siÄ™ za nami grzesznymi, teraz i w godzinÄ™ Å›mierci naszej. Amen.

Ave Maria: Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicita tu w mulieribus, et benedictus fructus
ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

ZdrowaÅ› Maryjo, peÅ‚na Å‚aski, Pan z TobÄ…! BÅ‚ogosÅ‚awiona jesteÅ› MiÄ™dzy niewiastami i
BÅ‚ogosÅ‚awiony owoc Åźywota Twojego, Jezus. ÅšwiÄ™ta Maryjo, Matko BoÅźa, modl siÄ™ za nami
grzesznymi teraz i w godzinÄ™ Å›mierci naszej. Amen.

Jak piÄ™knie pisze Å›w. L. Grignon de Monfort:
NajÅ›wiÄ™tsza Maryja Panna jest cudownym echem Boga. Gdy woÅ‚a siÄ™ Maryjo, Ona nie odpowiada
nic innego jak tylko BÃłg.
Â
PIETA - Bazylika Å›w. Piotra - Watykan
Â
Gdy wymawiam siÄ™ wÅ‚oskie sÅ‚owo - pisaÅ‚ ks. Pasierb - myÅ›lÄ™ po polsku: Matka Boska
Siewna. Jezus jest ziarnem, ktorÃ© wÅ‚aÅ›nie umarÅ‚o i zostanie w ziemi pogrzebane, ktorÃ©
przyniesie obfity plon.
Istotnie, z Jej wiarÄ… zwiÄ…zane jest zbawienie. UdziaÅ‚ Maryi w cierpieniach Jezusa-Zbawiciela jest
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 19 November, 2018, 17:06

waÅźnym aspektem duchowoÅ›ci maryjnej: jak Chrystus obarczyÅ‚ siÄ™ naszym cierpieniem ...
dÅºwigaÅ‚ nasze boleÅ›ci (Iz 53, 4), tak i Ona doznawaÅ‚a bolÃłw na podobieÅ„stwo bÃłlÃłw rodzenia,
aÅźeby swoim w macierzyÅ„stwie odrodziÄ‡ nas dla Boga. Dlatego cierpienie Maryi, Nowej Ewy, obok
Nowego Adama, Chrystusa, byÅ‚o i pozostanie na zawsze KrÃłlewska, bÅ‚ogosÅ‚awionÄ… drogÄ…
pojednania Å›wiata. Albowiem w Jej 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 ukrzyÅźowanym Synem (por. Ga 2, 19), byÅ‚a obecna - mÄ™ka Tej,
ktÃłra zrodziÅ‚a i niezwykÅ‚Ä… wiarÄ… Tej, ktora uwierzyÅ‚a - przy Å›mierci swego Boga. Wtedy nie
wypowiedziaÅ‚a swoje ostateczne fiat, czyniÄ…c wolÄ™ Ojca ze wzglÄ™du na nas i przyjmujÄ…c
wszystkich nas jako dzieci w testamencie krzyÅźa: Niewiasto, oto syn TwÃłj (J 19, 26). WaÅźne jest, aby
rozumieÄ‡, iÅź Dziewica nie jest kimÅ› poÅ›rednim pomiÄ™dzy Chrystusem i nami, ale jest
poÅ›rednikiem. I jak poÅ›rednik, ktory nie staje pomiÄ™dzy osobami, nie izoluje, nie stwarzÄ…
dystansu, lecz zbliÅźa, tak Maryja jest Å›rodkiem wybranym przez Boga wÅ‚aÅ›nie dlatego, aby
przestaÅ‚ istnieÄ‡ dystans i abyÅ›my siÄ™ do Niego zbliÅźali pewniej.
Tak, Maryja jest nam dana nie tylko dlatego, Åźe przez Nia mamy dostÄ™p Å‚atwiejszy 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.
"(...) Nie sposÃłb kontemplowaÄ‡ Maryi i nie ulec fascynacji Chrystusem; nie moÅźna teÅź, patrzÄ…c na
Chrystusa, nie odczuwaÄ‡ obecnoÅ›ci Maryi. Istnieje nierozerwalna wiÄ™Åº miÄ™dzy Matka i Synem
poczÄ™tym w Jej Å‚onie za sprawa Ducha ÅšwiÄ™tego, a wiÄ™Åº tÄ™ uÅ›wiadamiamy sobie w
tajemniczy sposÃłb w sakramencie Eucharystii, na co zwracali uwage juÅź w pierwszych wiekach Ojcowie
KoÅ›cioÅ‚a i teologowie. "CiaÅ‚o zrodzone z Maryi, pochodzÄ…ce z Ducha ÅšwiÄ™tego, jest chlebem,
ktory zstÄ…piÅ‚ z nieba "- stwierdza Å›w. Hilary z Poitiers, w Sacramentarium Bergomense
(Sakramentarzu z Bergamo) z IX w. czytamy: Â«Jej Å‚ono zakwitÅ‚o i wydaÅ‚o owoc, chleb, ktory
napeÅ‚niÅ‚ nas darem anielskim. Maryja przywrÃłciÅ‚a zbawieniu to, co Ewa zniszczyÅ‚a swojÄ…
wina ". MÃłwi teÅź Å›w. Piotr Damiani:Â« CiaÅ‚o, ktorÃ© NajÅ›wiÄ™tsza Dziewica poczÄ™Å‚a i
ÅźywiÅ‚a w swoim Å‚onie z macierzyÅ„skÄ… troskÄ…, aby ciaÅ‚o - jak mÃłwiÄ™ - nie Åźadne inne,
ponad wszelka wÄ…tpliwoÅ›Ä‡ otrzymujemy teraz na Å›wiÄ™tym oÅ‚tarzu i pijemy Jego krew jako
sakrament naszego zbawienia. To gÅ‚osi wiara katolicka, tego wiernie naucza KoÅ›ciÃłÅ‚ Å›wiÄ™ty ". Benedykt XVI

BLASK PRAWDY TO KRÃ“LESTWO BOÅ»E.

BÃ“G - PRAWDA JEST CHWAÅ•Ä„ MARYI

A JEGO BLASK , DOBRO I MIÅ•OÅšÄ†

W NIEJ JAÅšNIEJE
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TAJEMNICA MEDJUGORIE

Vittorio Messori nazwaÅ‚ fenomen Medjugorie â€žnajwiÄ™kszym poruszeniem katolikÃłw od czasÃłw
soborowychâ€•. Faktycznie, przybywajÄ… tu setki tysiÄ™cy pielgrzymÃłw z caÅ‚ego Å›wiata
(najwiÄ™cej ChorwatÃłw, WÅ‚ochÃłw, AmerykanÃłw, NiemcÃłw). Codziennie ponad stu kapÅ‚anÃłw
odprawia tu Msze (w 2010 r. EucharystiÄ™ koncelebrowaÅ‚o 38 tys. ksiÄ™Åźy). W czerwcu br. rozdano
tam 195 tys. Komunii. Setki ludzi siÄ™ nawracajÄ…. PowstajÄ… grupy modlitewne Medjugorie â€“ o
pokÃłj na Å›wiecie i za kapÅ‚anÃłw.
wiÄ™cej

Kliknij w obrazek i wejdÅº

Â
Â

Â
NieÅ›my ten depozyt naszej wyprÃłbowanej wiary z Jezusem i Maryja i naszÄ… pieÅ›niÄ…, w sercu i na
ustach:
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Z DAWNA POLSKI TYÅš KRÃ“LOWA, MARYJO!!

UCZYÅƒCIE WSZYSTKO, CO WAM POWIE SYN

MIÅ•UJMY SIÄ˜ SERCEM
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CZYTAJMY BIBLIÄ˜ I ODMAWIAJMY RÃ“Å»ANIEC

CUDOWNY MEDALIK

Przeczytaj poniÅźszy tekst i chwyÄ‡ siÄ™ wyciÄ…gniÄ™tej do ciebie pomocnej dÅ‚oni !!!

POMOCNA DÅ•OÅƒ!!!

Twoja Matka czeka na to byÅ› przyjÄ…Å‚ medalik z Jej rÄ…k.
Ona Ci pomoÅźe!!!

Twoja Matka zawsze ma tÄ™ dÅ‚oÅ„ w gotowoÅ›ci!!!
Maryja w objawieniu (1830 r.), ktÃłre zostaÅ‚o zatwierdzone przez wÅ‚adze koÅ›cielne, obiecaÅ‚a
wiele Å‚ask dla osÃłb, ktÃłre z ufnoÅ›ciÄ… bÄ™dÄ… siÄ™ posÅ‚ugiwaÄ‡ medalikiem z Jej
wizerunkiem. ObfitoÅ›Ä‡ Å‚ask, ktÃłre zostaÅ‚y przez MaryjÄ™ wyproszone u Boga od wydarzeÅ„ z
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1830 roku sprawiÅ‚a, Åźe medalik ten ludzie nazwali "cudownym". czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

AKT OFIAROWANIA SIÄ˜ MATCE BOÅ»EJ MEDZIUGORJA

MEDZIUGORJE

Kard. Christoph SchÃśnborn o Medjugorju

Prawie zawsze Maryja ukazuje siÄ™ dzieciom. Nie sÄ… to dzieci super uzdolnione, ani teÅź niezwykle
poboÅźne, lecz caÅ‚kiem zwyczajne. Bernadeta nie potrafiÅ‚a ani czytaÄ‡, ani pisaÄ‡, miaÅ‚a 14 lat.
Podobnie rzecz siÄ™ ma z Medjugorjem.

Po drugie: Maryja przekazuje swoje orÄ™dzia za poÅ›rednictwem dzieci. NiektÃłrych biskupÃłw moÅźe
to wprawiaÄ‡ w pewne zdziwienie. Dlaczego Matka BoÅźa nie przychodzi do domu biskupa? Dlaczego
udaje siÄ™ na kamienistÄ… gÃłrÄ™, do groty obok strumienia, pojawia siÄ™ w liÅ›ciach drzewa lub
krzaka jak w Fatimie? PrzecieÅź to takie niepraktyczne. I przekazuje swoje orÄ™dzia przez dzieci, bo
widocznie dzieci sÄ… najmniej skomplikowane.

I trzeci element: Maryja ukazujÄ…c siÄ™, ma swÃłj program. W Fatimie ukazaÅ‚a siÄ™ przed
rewolucjÄ… w Rosji i przekazaÅ‚a orÄ™dzie dla tego kraju. W Lourdes ukazaÅ‚a siÄ™ w momencie, w
ktÃłrym szczyt osiÄ…gnÄ…Å‚ racjonalizm. W Medjugorju ukazaÅ‚a siÄ™ w czasach komunizmu, w
czasie, w ktÃłrym nie moÅźna byÅ‚o jeszcze przypuszczaÄ‡, Åźe JugosÅ‚awia siÄ™ rozpadnie â€“ w
miejscu, w ktÃłrym jeszcze Åźyli z sobÄ… w zgodzie muzuÅ‚manie, katolicy i wyznawcy prawosÅ‚awia.
I ukazuje siÄ™ nam jako â€žKrÃłlowa Pokojuâ€•. Niemal dokÅ‚adnie w dziesiÄ™Ä‡ lat pÃłÅºniej
rozpoczyna siÄ™ pierwsza z czterech wojen na BaÅ‚kanach. Maryjne orÄ™dzie, to pokÃłj przez
pojednanie i modlitwÄ™. To przecieÅź jest bardzo wiarygodne. MoglibyÅ›my siÄ™ jeszcze cofnÄ…Ä‡
dalej do Guadalupe w Meksyku, kiedy zaczÄ…Å‚ siÄ™ hiszpaÅ„ski podbÃłj Ameryki. Matka BoÅźa
ukazaÅ‚a siÄ™ tam Indianinowi. Ten czÅ‚owiek musiaÅ‚ pÃłjÅ›Ä‡ do biskupa i powiedzieÄ‡ mu co
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ma zrobiÄ‡. To samo moÅźna zaobserwowaÄ‡ w innych wielkich sanktuariach maryjnych: przybywajÄ…
rzesze ludzi i to miejsce staje siÄ™ centrum pokoju i inkulturacji. SÄ…dzÄ™, Åźe teolodzy powinni
dokÅ‚adnie przestudiowaÄ‡ gramatykÄ™, â€žsyntaxâ€• objawieÅ„ maryjnych i w tym kontekÅ›cie
spojrzeÄ‡ na caÅ‚y fenomen Medjugorja.
W Medjugorje nieustannie trwajÄ… modlitwy o pokÃłj. Ale w BoÅ›ni i Hercegowinie, gdzie Chorwaci i
katolicy stanowiÄ… najmniejsze grupy ludnoÅ›ci, nadal istnieje wiele problemÃłw
Â

Medjugorje- ostatnie wezwanie naszej Matki
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