Komunikat Konferencji Episkopatu Polski
pr zed g ł ów ny mi u roc z ysto ś cia mi
300. rocznicy koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
Bracia i Siostry! 8 września 2017 r. przypada 300. rocznica koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nałożenie papieskich koron na wizerunek Bogurodzicy dopełniło niejako ślubów złożonych
przez króla Jana Kazimierza, który po obronie Jasnej Góry przed Szwedami, 1 kwietnia 1656 r. obrał Najświętszą Dziewicę Królową i Patronką Królestwa Polskiego.
Uroczystość koronacyjna w 1717 r. zjednoczyła na Jasnej Górze Polaków, stając się
ogólnonarodową manifestacją wiary. Ten
akt uznający Maryję za Królową Polski był
punktem odniesienia w wielu, nierzadko
trudnych momentach polskiej historii. Jasna Góra stała się Duchową Stolicą Polski
i celem licznych pielgrzymek, a tym samym

źródłem odnowy życia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
Ojcowie Paulini wraz z Pasterzami Kościoła
w Polsce, w Roku Jubileuszu koronacji Cudownego Obrazu, zapraszają do dziękczynienia Bogu za przymierze z Królową Polski.
Główne obchody jubileuszowe odbędą się
na Jasnej Górze 26 sierpnia 2017 r. w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Jubileusz 300-lecia koronacji posiada przede
wszystkim wymiar duchowy, dlatego pragniemy zachęcić do włączenia się w „Żywą
Koronę Maryi”. Inicjatywie tej przyświeca
idea, aby osobiste życie kształtować według zasad Ewangelii, jako urzeczywistnienie oddania się Matce Bożej, którego wyrazem są złote korony na Jej skroni.

Najświętsza Maryja Panna Królowa – ciąg dalszy ______________________________
tule św. Piotra na Watykanie znaczne ilości
złota z poleceniem koronowania najbardziej sławnych obrazów Najświętszej Maryi Panny, przede wszystkim rzymskich. Do
rozwoju koronowania wizerunków Maryi
przyczyniło się znacznie zainteresowanie
tą kwestią przez papieży (np. papież Klemens VIII [† 1605] ukoronował sławny obraz Salus populi romani z bazyliki Santa
Maria Maggiore]. Od XVII w. ustalono
normy prawno-kanoniczne uroczystych
koronacji, a wyłączny przywilej wydawania pozwoleń na dokonywanie tych aktów otrzymała Kapituła bazyliki św. Piotra

na Watykanie. Pierwszym obrazem koronowanym według rytu Kapituły był obraz
Matki Bożej w zakrystii bazyliki św. Piotra
w Rzymie (1631 r.). Wkrótce też zaczęto
dokonywać koronacji poza granicami Italii. Pierwszą w Polsce – zgodną w wymogami Kapituły Watykańskiej – była koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
na Jasnej Górze, której 300-lecie obchodzimy. Od 1717 r. ukoronowano w Polsce
ok. 200 wizerunków Matki Bożej. W naszej
pamięci pozostaje wciąż koronacja obrazu
Matki Bożej Opolskiej, której w 1983 r. dokonał na Górze Świętej Anny św. Jan Paweł II.
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Zbliżające się liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej (obchodzone
w oktawę uroczystości Wniebowzięcia NMP)
oraz trwające przygotowania do 300. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej skłaniają do podjęcia
refleksji o zwyczaju koronowania wizerunków (obrazów lub figur) Najświętszej Maryi
Panny. Najpierw należy podkreślić, że jest to
jeden z przejawów czci oddawanej Matce Bożej. Szczególnie od Soboru Efeskiego (431 r.),
gdzie potwierdzono prawdę wiary, że Najświętsza Maryja Panna jest Matką Boga, Syna
Bożego, Jezusa Chrystusa, zaczęły pojawiać
się – równolegle do przedstawiania Chrystusa
jako Władcy i Sędziego siedzącego na tronie
– obrazy Maryi Dziewicy odzianej w królewskie szaty i z koroną na głowie oraz zrodził się
nawet zwyczaj przyozdabiania obrazów Najświętszej Maryi Panny (potem także świętych) ozdobnymi sukienkami. W VIII w., ze
względu na nadużycia w kulcie obrazów
i przypisywanie im niejako mocy magicznych, wybuchła walka przeciwko umieszczaniu ich w świątyniach znana pod nazwą
ikonoklazmu lub obrazoburstwa. W tej sprawie głos zabrał Sobór Nicejski II (787 r.), który
wypowiedział się w obronie kultu. W sprzeciwie do obrazoburców już w 732 r. papież
św. Grzegorz III ukoronował obraz Matki Bożej szczerozłotymi koronami z diamentami.

20 sierpnia 2017 r.

Papież Grzegorz IV w roku 838 podobną
koronę ofiarował Matce Bożej w kościele
św. Kaliksta w Rzymie. Warto zauważyć,
że od XIV w. ulubionym tematem artystów staje się scena „koronacji” Maryi
przez Pana Jezusa i Boga Ojca. Zwyczaj
koronowania obrazów Najświętszej Maryi Panny upowszechnił się w XVI w., a inicjatorem takiej formy kultu Matki Bożej
był kapucyn Hieronim Paolucci († 1620).
Dzieło to kontynuował książę Aleksander Sforza Pallavicino, który zapisał Kapi-

El Greco, Ukoronowanie Dziewicy Maryi, 1591 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
20 sierpnia – XX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † matkę Elfrydę Bienia, † jej męża Józefa oraz †† z rodzin Bienia
i Wrożyna
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Eugeniusza
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela,
†† teściów Martę i Jana oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
21 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie św. Piusa X, papieża
19.00 – za † Waltera Wesoły, †† rodziców i †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa
22 sierpnia – wtorek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
19.00 – za † Jana Marek, †† jego rodziców i rodzeństwo, †† rodziców Golombek, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa

27 sierpnia – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Mariannę i Stefana Krawczyk, †† ich dwie córki
i syna oraz †† dziadków z obu stron
10.30 – za †† rodziców Stanisławę i Jana Jadłowskich, † brata Romana oraz
†† z pokrewieństwa
		– chrzest: Denis Jarosch, Zuzanna Sobótka, Mikołaj Wójcik
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † żonę Marię Stasz w 16. rocznicę śmierci, †† jej rodziców oraz
†† jej braci: Stefana i Gintera Skrobocz, †† rodziców Marię i Wilhelma Stasz, † siostrę, †† czterech braci, bratową i szwagra oraz
†† z rodzin Stasz i Skrobocz

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W poniedziałek (21 sierpnia) o godz. 17.30 zapraszam na spotkanie formacyjne
Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ Od piątku do niedzieli (25–27 sierpnia) na Górze Świętej Anny odbędzie się jeden
z Wielkich Odpustów Kalwaryjskich ku czci Aniołów Stróżów. Szczegółowy plan
obchodów przedstawiony jest na plakacie.

23 sierpnia – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Huberta z okazji 80.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie

▪▪ W piątek 25 sierpnia o godz. 19.30 w katedrze opolskiej odbędzie się koncert charytatywny w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego BelleVoci. Wystąpi Orkiestra Symfoniczna Wirtuozów Lwowskich z Ukrainy i Chór Filharmonii
z Belfastu z Irlandii Północnej.

24 sierpnia – czwartek — święto św. Bartłomieja, apostoła
19.00 – za † męża Henryka Kuder, †† rodziców i teściów, †† z pokrewieństwa
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

▪▪ W przyszłą niedzielę (27 sierpnia) Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka”
zapraszają po Mszach św. o godz. 8.00 i 10.30 na wystawę swoich prac i słodki
poczęstunek.

25 sierpnia – piątek
19.00 – w intencji Parafian oraz do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za
otrzymane łaski, a zwłaszcza kapłańską posługę w parafii św. Ojca Pio
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha
Świętego
26 sierpnia – sobota — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
8.00 – za † Hermana Simona, †† jego rodziców i teściów
12.00 – ślub: Karolina Bednarczyk i Rafał Waletzko
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Anioła Stróża dla wnuczki
Zofii z okazji 1. rocznicy urodzin oraz o dary Boże dla całej rodziny

▪▪ Serdecznie dziękujemy członkom Parafialnego Zespołu Caritas i wolontariuszom,
którzy przygotowali z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP wiązanki kwiatów, ziół i zbóż, a także wszystkim, którzy nabywając te bukiety wsparli dzieło
pomocy bliźnim.
▪▪ Zostałem poproszony, aby zareklamować darmową aplikację na telefon, która
może ułatwić mieszkańcom naszego osiedla troskę o wywóz odpadów komunalnych. Produkt ma nazwę „Czysta Gmina” (www.facebook.com/app.czystagmina).
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę – również na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

