KRÃ“LOWO POLSKI CHROÅƒ SWÃ“J NARÃ“D

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‚ogosÅ‚awiona. O Pani nasza, OrÄ™downiczko nasza, PoÅ›redniczko nasza,
Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas
oddawaj.

Gotycka rzeÅºba tzw. Madonny TronujÄ…cej z Przyszowej - XIV w.

(W 1956r. zostaÅ‚a wypoÅźyczona jako depozyt na wystawÄ™ maryjnÄ… z okazji 100-lecia
ogÅ‚oszenia dogmatu Niepokalanego PoczÄ™cia, do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.)- wiecej kliknij w obrazek
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JASNA GÃ“RA
Â
TU BIJE SERCE NARODU ( J.PaweÅ‚ II)
Â
Z DAWNA POLSKI TYÅš KRÃ“LOWA, MARYJO!
TYÅš ZA NAMI PRZEMÃ“W SÅ•OWO MARYJO !
MIEJ W OPIECE NARÃ“D CAÅ•Y
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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.
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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
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 BÅ‚ogosÅ‚awiony Jan PaweÅ‚ II . "(...) 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" .
To wÅ‚aÅ›nie polski papieÅź w 1979 r. w czÄ™stochowskiem sanktuarium nazwaÅ‚ Apel JasnogÃłrski "modlitwÄ… polskich serc".

KRÃ“LOWO POLSKI CHROÅƒ SWÃ“J NARÃ“D PRZED ZÅ•EM - O. Salezy Tomczak ofm
Od wielu lat, my Polacy, w podniosÅ‚ym nastroju przeÅźywamy dzisiejsze Å›wiÄ™to. Od poczÄ…tku
naszych historycznych dziejÃłw oddawaliÅ›my nadzwyczajnÄ… czeÅ›Ä‡ Matce NajÅ›wiÄ™tszej.
Wzywamy Jej opieki w chwilach trudnych, gdy waÅźÄ… siÄ™ losy narodu, przez wieki walczÄ…cego o
przetrwanie z najrozmaitszymi najeÅºdÅºcami.
Polacy poÅ›wiÄ™cali Jej niezliczone Å›wiÄ…tynie, kaplice i kapliczki przydroÅźne. OdbywajÄ…
pielgrzymki do miejsc naznaczonych Jej szczegÃłlnÄ… cudownÄ… obecnoÅ›ciÄ…. Od dziecka po
staroÅ›Ä‡ wÄ™drujemy z rÃłÅźaÅ„cem w rÄ™ku i z Jej medalikiem na szyi. Wstawienictwiu Maryi u
Boga polecamy siebie i swoich najbliÅźszych. CaÅ‚a polska kultura, obyczajowoÅ›Ä‡, muzyka, poezja,
malarstwo, architektura, przesiÄ…kniÄ™te sÄ… motywami pÅ‚ynÄ…cymi z maryjnej poboÅźnoÅ›ci.
NiektÃłrzy ludzie, peÅ‚ni sceptycyzmu i zadufani w swoich ograniczonych umysÅ‚ach, wy Å›miewajÄ…
poboÅźnoÅ›Ä‡ maryjnÄ… w ogÃłle a polskÄ… poboÅźnoÅ›Ä‡ maryjnÄ… w szczegÃłlnoÅ›ci..
PowiadajÄ…, Åźe jest to ludowy, naiwny sentymentalizm.
MylÄ… siÄ™ bardzo. Nasz kult do Matki BoÅźej, nasza miÅ‚oÅ›Ä‡ ku Niej, nasza modlitwa
rÃłÅźaÅ„cowa, nasze litanie i koronki, nie majÄ… nic wspÃłÅ‚nego z sentymentalizmem. One
stanowiÄ… olbrzymia wewnÄ™trznÄ… siÅ‚Ä™ narodu polskiego, wielka energiÄ™ i moc, ktÃłra w
chwilach trudnych ratowaÅ‚a nasz nrÃłd od zagÅ‚ady, od wynarodowienia, od zguby, pomagaÅ‚a
przetrwaÄ‡ najciÄ™Åźsze chwile, stanowiÅ‚a ostojÄ™ i ratunek dla miliona polskich rodzin,
podtrzymywaÅ‚a na duchu polskich ÅźoÅ‚nierzy walczÄ…cych o wolnoÅ›Ä‡ naszÄ… i waszÄ… na
caÅ‚ym Å›wiecie, pozwalaÅ‚a godnie i po bohatersku przyjÄ…Ä‡ nawet mÄ™czeÅ„skÄ… Å›mierÄ‡,
wielkiej, trudnej do ustalenia liczbie polskich mÄ™czennikÃłw, zamÄ™czonych za wiarÄ™ ChrystusowÄ…
przez peÅ‚nych nienawiÅ›ci do Boga i do wierzÄ…cych w Niego, komunistycznych i hitlerowskich
oprawcÃłw.
Ks. prof. Witold Dzwonkowski, historyk, ktÃłry zajmuje siÄ™ dziejami KoÅ›cioÅ‚a katolickiego na
naszych kresach wschodnich, w jednej ze swych publikacji poÅ›wiÄ™conych temu tematowi, napisaÅ‚,
Åźe wiara katolicka i polskoÅ›Ä‡ przetrwaÅ‚y na tych terenach dziÄ™ki kobietom, a Å›ciÅ›lej
mÃłwiÄ…c dziÄ™ki matkom i babciom oraz modlitwie rÃłzaÅ„cowej. RÃłÅźaniec byÅ‚ narzÄ™dziem, za
pomocÄ… ktÃłrego babcie i matki uczyÅ‚y dzieci prawd wiary i jÄ™zyka p0olskiego, miÅ‚oÅ›ci do
KoÅ›cioÅ‚a i Polski.
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
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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.
Bracia i Siostry! 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‡.

Matko JasnogÃłrska, KrÃłlowo Polski,

proszÄ™ CiÄ™, abyÅ› caÅ‚y narÃłd ogarnÄ™Å‚a Twoim macierzyÅ„skim sercem. Dodaj mu odwagi i
siÅ‚y ducha, aby mÃłgÅ‚ sprostaÄ‡ wielkiej odpowiedzialnoÅ›ci, jaka przed nim stoi. Niech jeszcze
mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego KoÅ›cioÅ‚a zbudowanego na
fundamencie ApostoÅ‚Ãłw.
(z modlitewnika Jana PawÅ‚a II)

Åšluby Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej,

Wielka czÅ‚owieczeÅ„stwa boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, KrÃłla krÃłlÃłw i
Pana mojego, i Twoim zmiÅ‚owaniem siÄ™ krÃłl, do Twych najÅ›wiÄ™tszych stÃłp przychodzÄ…c tÄ™
oto konfederacjÄ™ czyniÄ™: Ciebie za PatronkÄ™ mojÄ… i paÅ„stwa mego KrÃłlowÄ… dzisiaj obieram.
Mnie, KrÃłlestwo moje Polskie Wielkie KsiÄ™stwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Å»mudzkie,
Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodÃłw i pospÃłlstwo wszystkie Twojej osobliwej opiece i
obronie polecam-Twojej pomocy i miÅ‚osierdzia w teraÅºniejszym utrapieniu krÃłlestwa mego przeciwko
nieprzyjacioÅ‚om pokornie ÅźebrzÄ™... ,

PeÅ‚ny tekst
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January Suchodolski â€“ Obrona Jasnej GÃłry przed Szwedami w 1655 r.

Jan Matejko - Å›luby krÃłla Jana Kazimierza przed cudownym obrazem N. P. Å•askawej 1656 r. w
Katedrze Lwowskiej
(dotyczÄ… polepszenia doli ludu pracujÄ…cego oraz czci NajÅ›w. Panny jako KrÃłlowej Korony Polskiej
do wykonywania, ktÃłrych to Å›lubÃłw kaÅźdy miÅ‚ujÄ…cy Boga i OjczyznÄ™ przyczyniaÄ‡ siÄ™
winien)
Â

Jan Matejko, KrÃłlowa Korony Polskiej
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