Słowo księdza proboszcza

K

iedy piszę to słowo, pozostało 53 dni do
niezwykłego wydarzenia w naszej paraﬁi:
Nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej. Kiedy pierwszy
raz Ikona nawiedziła naszą Archidiecezję nie było
jeszcze paraﬁi św. brata Alberta w Koziegłowach.
Był to rok 1977, a dokładnie: 3,4 i 5 czerwca. Obraz
był najpierw w kościele paraﬁalnym w Kicinie,
a następnie w kościele ﬁlialnym, budującym się
w Czerwonaku. Od ostatniego Nawiedzenia
powstały więc trzy paraﬁe: Niepokalanego Serca
NMP w Czerwonaku (1978 r.), nasza – św. brata
Alberta (1989 r.) i Matki Bożej Fatimskiej
w Koziegłowach (2000 r.). W tym więc roku Ikona
Jasnogórska będzie na tym terenie dłużej, a czy
liczniej i goręcej witana, to się wkrótce dowiemy.
tym numerze, troszkę odmienionym nie
tylko w zewnętrznej (kolorowej) szacie
graﬁcznej, ale także treściowej i objętościowej,
chcemy podjąć temat Nawiedzenia, a może bardziej
– przygotowania do godnego przyjęcia Matki Bożej
Częstochowskiej w Jej cudami słynącym Obrazie.
Najpierw będą katechezy Maryjne przed
indywidualnymi rekolekcjami wg św. Ludwika Marii
Grignion de Montfort. Trwać one będą 33 dni
i zakończą się uroczystym (na niedzielnych Mszach
św.) aktem oddania swojego życia Maryi. Na każdej
Mszy św. będziemy odmawiać akt oddania swojego
życia Maryi, aby także ci paraﬁanie, którzy nie
odbyli rekolekcji, mieli szansę postanowienia ich
odbycia już po Nawiedzeniu. W niedzielę oddania
(21 listopada) odbędzie się też Koncert Maryjny,
który będzie zaproszeniem, aby razem z Maryją
i tymi wszystkimi, którzy Jej oddali swoje życie,
wielbić dobrego Boga.
zostanie jeszcze tydzień, podczas którego odbędą
się krótkie rekolekcje, ćwiczenia duchowe, aby
nasze serca w radości przeżyły czas spotkania
z Maryją i zostały otwarte na nowy powiew Ducha
Świętego. Obecność Maryi w naszej wspólnocie, to
wielkie święto duchowe i religijne, to szansa, aby
swoją wiarę jeszcze bardziej pogłębić, to nadzieja,
że ci którzy się pogubili, wejdą na nowo na drogę
sakramentów, a ci którzy odeszli, powrócą do
Kościoła. W programie Nawiedzenia, będzie
uroczysta Msza św. z udziałem biskupa Szymona
Stułkowskiego,
Apel
Jasnogórski
pod
przewodnictwem o. paulina kustosza wędrującego
obrazu
Matki
Bożej,
Pasterka
Maryjna
z uczestnictwem kapłanów pracujących kiedyś
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w naszej paraﬁi i z niej pochodzących. Drugiego
dnia planowana jest Msza św. z udzieleniem
sakramentu Namaszczenia Chorych, Msza św. dla
małżonków
z
odnowieniem
przyrzeczeń
małżeńskich. Planujemy także zaśpiewanie przy
Maryi pięknego Akatystu (jest to rodzaj hymnu
liturgicznego ku czci NMP, typowego dla
chrześcijańskich Kościołów wschodu, zwłaszcza
posługujących się językiem greckim, przede
wszystkim
dla
Cerkwi
prawosławnej).
W pozostałych godzinach będziemy modlić się
wspólnie i indywidualnie, a kościół będzie cały czas
otwarty. Przed pożegnaniem Matki Bożej,
odwiedzimy więźniów w Zakładzie Karnym.
Będziemy chcieli, aby Maryja spojrzała im w oczy
(oczy pięknej Niewiasty niech się spotkają z oczami
mężczyzn) i przekazała Dobrą Nowinę od swojego
Syna: jesteście umiłowanymi dziećmi Bożymi
i żaden zły czyn, żadna recydywa, nie przekreśla tej
fundamentalnej prawdy.
ostatnim numerze napisałem o diakoniach
związanych z liturgią i ze świątynią.
W środku numeru znajdziecie Drodzy Paraﬁanie –
zaproszenie do Apostolstwa Więziennego św. brata
Alberta. Teraz jeszcze krótko napiszę o apostolacie
modlitwy. To jest ogromna broń: modlący się
Kościół! Tego nie dzierży szatan! Naszej modlitwy,
zwłaszcza wytrwałej, w konkretnej intencji.
Człowiek, który się modli, prosząc o wypełnienie
woli Bożej, otwiera swoje serce na Bożą łaskę i staje
się gotowy do budowania już tutaj na ziemi Bożego
Królestwa. Szczególną modlitwą jest modlitwa
wstawiennicza. Każde apostolstwo powinno być
powiązane z modlitwą, jeśli ma być skuteczne.
Dlatego w te dni poprzedzające Nawiedzenie,
proszę o codzienną modlitwę w intencji naszego
współdziałania z planami Boga, jako wspólnoty
paraﬁalnej. A po Nawiedzeniu niech każdy wybierze
chociażby jedną intencję, którą będzie omadlał dla
dobra Kościoła, duszpasterstwa, ewangelizacji…
Niech wybierze czas: kwartał, pół roku, rok? Życzę,
aby wejście w to dzieło apostolskie, przyczyniło się
do wzrostu ducha modlitwy i do przeżywania
w sobie owoców Ducha Świętego.
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Z serca błogosławię na ten czas aż do
Nawiedzenia Maryi w Ikonie Jasnogórskiej.
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Nawiedzenie Matki Bożej

Kult Matki Bożej

K

ult maryjny to w katolicyzmie jedna z tych
prawd, która wyróżnia katolików i kościół
prawosławny spośród innych chrześcijan, ale również
jedna z tych prawd najbardziej żywych
i przybierających różnorodne formy.
rzeba uczciwie przyznać że pierwsi chrześcijanie
przykładali niewielką wagę do kultu świętych,
stopniowo rozpoczęto kult męczenników, w dalszej
kolejności dopiero Matki Chrystusa. Z czasem
jednak zaczęto także widzieć w Niej pośrednika
pomiędzy Bogiem a ludźmi. W II w. św. Ireneusz
z Lyonu nazwał Maryję drugą Ewą, która zgadzając
się na wolę Bożą, oddala grzech pierwszej z kobiet.
Najstarsza zachowana modlitwa maryjna – Pod
Twoją obronę, pochodzi z ok. 250 r. i jest
odmawiana w kościołach całego świata po dziś dzień.
W
ciągu
wieków
chrześcijaństwa
sobory
zatwierdzały kolejne prawdy wiary dotyczące Maryi
jako “podane do wierzenia”, w tym tytuł Matki Boga
– Theotokos.
średniowieczu kult maryjny podlegał
dalszemu pogłębieniu. Powstawały modlitwy
zakonne, w których była mowa o Maryi
jako Królowej i Matce Miłosierdzia, Pośredniczce
pojednania między Chrystusem i Kościołem, i Matce
Cudów pomocy grzesznikom. Rozwojowi kultu
zdecydowanie sprzyjały w późniejszych czasach
objawienia maryjne (Katarzyna Labouré; 1830 r.
oraz Bernadeta Soubirous w Lourdes; 1858 r.), które
przyczyniły się do ogłoszenia dogmatów, w tym
o Niepokalanym Poczęciu w 1854 r. Kulminacją
kultu maryjnego było ogłoszenie przez Piusa
XII w 1950 r. dogmatu o wniebowzięciu Maryi.
ięknie jest widzieć w Maryi naszą Matkę, prosić
Ją by modliła się wraz z nami do Jej i naszego
Boga. Dobrze naśladować Ją w Jej pokorze, radości
z przebywania z Bogiem, jaką widzimy w modlitwie
uwielbienia wyśpiewanej przez Maryję – Magniﬁcat.
Dobrze też, by dążyć tak jak Ona – do głębokiej
więzi i zbudowania relacji z Jezusem. Pamiętać
jednak należy, że Maryja w Biblii zawsze wskazuje
na Jezusa, nigdy ale to przenigdy na siebie samą.
ez Jezusa zwracanie się do Maryi jest
bezzasadne,
bez
Jezusa
pozostałaby
najzwyklejszą kobietą – ale z Nim, tak jak i Ona
możemy być doprowadzeni do chwały nieba. Tam
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spotkamy się z Kimś najcudowniejszym, kto jest
celem naszego życia - nie Maryją - ale Jezusem.
tarajmy się wpierw zbudować silną więź miłości
z Bogiem, z Jego Synem Jezusem i wołać
o Ducha Świętego, by przybliżył nam Ojca i Jezusa –
tak czynili pierwsi chrześcijanie, a Matka Boża może
być naszą przewodniczką, nigdy jednak nie może
i nie powinna przysłaniać nam Boga – naszej
pierwszej i najważniejszej miłości.
anegować należy też błędny obraz Boga, jaki
propagują niektórzy katolicy – groźnego Boga
i chroniącej przed Jego gniewem Maryi, jak to
śpiewamy w niektórych pieśniach, nawet podczas
Mszy Świętych: „A kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
szczęśliwy, kto się do Matki uciecze”. To bardzo
niebiblijne.
rzecież to Bóg jest nazwany w Biblii miłością,
nie Maryja, choć i ona tej miłości miała dużo
zapewne. Nie możemy przeciwstawiać miłosierdzia
Maryi sprawiedliwemu Bogu i sprawiedliwemu
Chrystusowi. Chrystus w pobożności części
katolików często przedstawiany jest jako surowy,
a Matka Boża jako łagodna: „Ona załatwi wszystko.
Do Niej ze wszystkim trzeba iść”.
o fałszywy obraz naszego Pana Jezusa. Kto tak
wierzy nie poznał prawdziwego Boga, pełnego
dobra, łaski - Boga przebaczającego nawet najcięższe
grzechy, gdy tylko za nie żałujemy. To nasz
Zbawiciel mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię”. To Bóg jest Miłością, a widać to w tym
że poświęcił swego Syna z miłości do nas, obiecał
niebo i życie wieczne w szczęściu ze Sobą!
rzesadny kult Maryi jest niestety kością
niezgody między naszymi braćmi w wierze –
wspólnotami protestanckimi, które wskazują – często
niestety słusznie na nasze błędy i przerysowania
w pojmowaniu kultu Matki Jezusa.
śród zarzutów jest fakt, iż dla wielu katolików
Maryja zdaje się być ważniejsza niż Jezus – to
do niej modlą się więcej niż do Jezusa, to z Nią mają
większą relację, to z nią chętniej przebywają.
Ponadto wielu księży głosi więcej kazań o Maryi niż
o Jezusie, propagowane są też przez niektórych
fałszywe objawienia maryjne, w których Maryja
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Nawiedzenie Matki Bożej
wskazuje, że to Jej należy się cześć lub by wznosić
świątynie ku jej czci – a przecież w Biblii
jednoznacznie przebija się jej pokora, nie mogła
zmienić się w niebie w osobę niepokorną.

N

asi bracia wskazują także na przesadny kult
obrazów Matki Bożej – często bezwiednie
kłaniamy się obrazom lub ﬁgurom Maryi – tak jakby
one same w sobie zasługiwały na cześć, lub miały
jakąś moc – a tak przecież być nie może, gdyż
słusznie jest to ciężkim grzechem bałwochwalstwa.
Kłaniać można się jedynie i tylko Bogu. Nawet
Anioły w Nowym Testamencie przy objawieniu się
różnym osobom, zakazują kłaniać się sobie, nakazują
powstawać ludziom z kolan– gdyż cześć należy się

tylko i wyłącznie Bogu – nie Jego stworzeniom.
tąd tak bardzo należy uważać czy nasz kult
Maryi jest zgodny z tym, co mówi Biblia, czy nie
sprzeciwiamy się Pismu Świętemu akcentując zbyt
mocno osobę Maryi. Wszak jest ona pokorną
służebnicą Pańską, zawsze stojącą obok Jezusa, nigdy
w centrum. Centrum Ewangelii jest misja Jezusa na
krzyżu i Jego zmartwychwstanie, jeśli stracimy Go
choć na chwilę z oczu z powodu nieprawidłowego
kultu świętych lub przesadnego kultu Matki Boga
powinniśmy natychmiast wracać. O Maryi nigdy
dość, ale oby poprawnie!

S

Marcin Przeniczka

Historia Obrazu
Matki Bożej Częstochwskiej

O

braz ten jest jednym z najlepiej znanych
symboli chrześcijaństwa w Polce. Znajduje się
on na Jasnej Górze w Częstochowie. Stąd czasami
bywa
nazywany
Obrazem
Matki
Boskiej
Jasnogórskiej. Ze względu na bardzo ciemną, niemal
czarną kolorystykę, w jakiej jest utrzymany, obraz
bywa także nazywany Obrazem Czarnej Madonny.
Ten cudowny obraz jest czczony zarówno przez
katolików jak też przez prawosławnych.
ędrca szkiełko i oko patrząc na obraz powie,
że jest to malowidło na desce lipowej
o wymiarach 129 x 81 cm wykonane w technice
tempery. Przedstawiony wizerunek Matki Bożej to
tzw. hodegetria czyli Matka Boża z dzieciątkiem na
ręku. Hodegetria jest najstarszym sposobem
przedstawiania Maryi w ikonograﬁi.
otwierdzone fakty historyczne sięgają roku 1382
roku. Jednak obraz nie powstał w II połowie
XIV ale wcześniej. Często w takich sytuacjach rodzi
się tradycja, czy też legenda, próbująca wyjaśnić
pochodzenie obrazu.
przypadku
obrazu
Matki
Bożej
Częstochowskiej, tradycja głosi, że obraz
został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na
deskach stołu z domu Maryi w Jerozolimie. Cesarz
Konstantyn Wielki (albo jego Matka - św Helena)
przeniósł ikonę do Konstantynopola, gdzie obraz
zasłynął łaskami. Z kolei około IX-X wieku obraz
powędrował na północ. Być może miało to miejsce
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później, dopiero w czasach księcia ruskiego Lwa
Halickiego (Daniłowicza) na przełomie XIII i XIV
wieku. Ikona - jak głosi tradycja - znalazła się na
zamku w Bełzie. Po wojnie prowadzonej na Rusi
przez króla Ludwika Węgierskiego, zamek ten, wraz
z obrazem, znalazł się po opieką księcia opolskiego
Władysława. Gdy Bełz był zagrożony atakami
litewskimi i tatarskimi, książę zabrał obraz do Opola.
Po drodze zatrzymał się niedaleko Częstochowy.
Konie zaprzężone z wozem, na którym znajdował się
obraz nie chciały ruszyć w dalszą drogę, a książę
odczytał ten fakt jako znak, że obraz ma pozostać
w Częstochowie. Tu też ufundował klasztor dla
sprowadzonych z Węgier oo. Paulinów.
radycja wschodnia nieco inaczej wyjaśnia
pochodzenie obrazu w czasach kiedy nie istnieją
źródła historyczne. Wizerunek miał powstać
w Jerozolimie w Wieczerniku. W czasie wojen
w Ziemi Świętej w latach 66-67 chrześcijanie mieli
uciec z wizerunkiem do miejscowości Pella.
W połowie XII wieku, ikona miała traﬁć na Ruś
przez Bułgarię, Morawy i Czechy. Traﬁła do zamku
w Bełzie dzięki wspomnianemu wcześniej księciu
Lwowi Halickiego. W tradycji ortodoksyjnej
podkreśla się, że ikona w Bełzie była pod opieką
duchowieństwa prawosławnego.
yle podaje tradycja nie poparta źródłami
historycznymi. Badacze próbowali wyjaśnić
jakie były wcześniejsze pochodzenie i losy obrazu.
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Badania te jednak nie wyjaśniły jednoznacznie
pochodzenia obrazu. Warto natomiast wspomnieć
o badaniach z roku 1984 prowadzonych przez
profesorów Annę Różycka-Bryzek i Jerzego
Gadomskiego. Wynika z nich, że obraz był
dwukrotnie przemalowany (a więc są trzy warstwy,
oryginalna i dwukrotnie poprawki). Warstwa
oryginalna obrazu - ikonowa - powstała w XII-XIII
wieku. Utrzymana jest ona w tradycji wschodniej,
bizantyjskiej. Druga warstwa (ta którą dzisiaj
najlepiej widać) ma pochodzenie włoskie, dlatego
niektórzy badacze uważają, że obraz namalował
włoski artysta. To miało miejsce jeszcze przed
czasami, które mamy opisane w źródłach czyli przed
rokiem 1382. Kolejna trzecia warstwa powstała
w latach 1430-1434 ale to
już są czasy opisane
w źródłach historycznych,
o których za chwilę.
Powyższe badania pokazuję
nam, że obraz po pierwsze
"wędrował" po Europie
zanim
osiadł
w Częstochowie, a po
wtóre łączy w sobie
tradycje
zarówno
wschodnie - bizantyjskie
jak i łacińskie. Badania te
są także zgodne tym co
wiemy możemy powiedzieć
o wizerunku Maryi. Jest to
gotyckie
przedstawienie
Bogarodzicy.
roku
1382
wspomniany
w tradycji Władysław
Opolczyk ufundował na
wzgórzu
koło
Starej
Częstochowy klasztor i osadził w nim oo. Paulinów.
W roku 1384 książę daruje oo. Paulinom ikonę
Matki Bożej. Od tego czasu obraz jest związany
z Częstochową. Te fakty mamy już udokumentowane
historycznie. W roku 1393 król Władysław Jagiełło
potwierdza fundację Jasnej Góry.
tych najstarszych czasów mamy relacje Jana
Długosza, która co prawda nie zawiera dat, ale
jest historycznie wiarygodna. Jan Długosz pisze
w swych kronikach o napaści husytów (1430) na
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Jasną Górę. Nie do końca jest jasne, czy napaść
miała charakter religijny i dlatego zniszczono obraz.
Możliwe że napad miał charakter rabunkowy
(a ikonę zniszczono, bo nie znaleziono oczekiwanych
skarbów). Faktem jest, że obraz uległ poważnym
uszkodzeniom. Nie jest nawet jasne czy faktycznie
należy napad ten wiązać z husytami. Podobno
Jagiełło chciał wyprawić się na Czechy, w odwecie
po tym napadzie, ale zrezygnował gdy okazało się,
że większość rabusiów-napastników to jednak byli
jego poddani, a nie Czesi. Podczas tego napadu
powstały cięcia-rany na twarzy Maryi. Ten element
bez wątpienia wyróżnia wizerunek Matki Bożej
Częstochowskiej spośród innych ikon Maryi
o napadzie miało
miejsce
kolejne
przemalowanie
obrazu,
o którym wspominałem
wcześniej. Były to jednak
prace renowacyjne, mające
zachować
oryginalny
wizerunek na zniszczonej
desce. Po profanacji z roku
1430 Władysław Jagiełło
ufundował
pierwsze
(potwierdzone
historycznie) korony dla
wizerunku Matki Bożej.
XVI
pochodzą
pierwsze
znane
wizerunki
Czarnej
Madonny z koronami.
Jednak nie znana jest
bliższa historia tych koron,
poza
koronami
Władysława Jagiełły.
olejny ważny moment
w dziejach obrazu to
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
Potop Szwedzki. Ikona
Matki Bożej - wbrew temu co się powszechnie uważa
- nie pozostawał wtedy na Jasnej Górze. Tym
bardziej nie mogli Szwedzi dokonać zniszczenia
obrazu (zwłaszcza, że nie zdobyli Jasnej Góry sic!).
Ówczesny prowincjał Teoﬁl Bronowski w roku 1655
wywiózł obraz na Śląsk, do paulińskiego klasztoru
w Mochowie. Być może obraz był wywieziony albo
czasowo przebywał w Głogówku. W tamtym czasie
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Nawiedzenie Matki Bożej

Pierwsze nawiedzenie

A
D

skądże nam to, że Matka Pana naszego przyszła
do nas. – może za św. Elżbietą zawołać każdy
świadek Nawiedzenia Kopii Jasnogórskiego Obrazu.
nia 26 sierpnia 1956 r. wobec miliona wiernych
zostały przez Episkopat złożone Jasnogórskie
Śluby Narodu i z nimi wiąże się Nawiedzenie paraﬁi
Polski przez Kopię Jasnogórskiego Obrazu.
W Ślubach tych, których autorem jest błogosławiony
kardynał Stefan Wyszyński, Naród przyrzekł
całkowitą odnowę moralną na Tysiąclecie Chrztu
Polski. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński
wcielił w czyn modlitewne natchnienie, co padło na
dobry grunt wiary Polaków.
dniu Nawiedzenia Obraz staje się znakiem
szczególnej obecności Matki Najświętszej
w danej paraﬁi. Stąd wielkie porządki w paraﬁach,
społeczne i osobiste. Wszystko, by móc spojrzeć
w oczy Maryi – Matce Boskiej Częstochowskiej,
która zdaje się wnikać w głąb ludzkich sumień
smutnym, zatroskanym spojrzeniem.
opia Cudownego Obrazu powstała na drodze
wyrzeczeń i poświęceń. Jej wykonania podjął
się prof. Leonard Torwit, dziekan Uniwersytetu im.
M. Kopernika w Toruniu, artysta malarz,
konserwator i znawca sztuki. Kopiować mógł tylko
nocami, bardzo ostrożnie, by nie naruszyć bardzo
starego już oryginału. Malował na desce lipowej,
temperą z szesnastoma warstwami laserunków
olejnych.
ajpierw w 1957 r. Kopia Cudownego Obrazu
odwiedziła Watykan. Transportowano ją
pociągiem, w pierwszym wagonie. Papież
pobłogosławił Obraz. Podobnie Kopia wróciła do
Polski.
6 czerwca 1957 r. w Święto Matki Boskiej
Częstochowskiej Episkopat przybył na Jasną
Górę. Także bardzo wielu ludzi pielgrzymowało do
tego celu, by w pierwszą rocznicę Jasnogórskich
Ślubów Narodu odnowić Przyrzeczenia. Wzięli
udział w uroczystościach rozpoczęcia Nawiedzenia.
Podczas świętowania wyjęto ostrożnie z ram Obraz
Matki Bożej Częstochowskiej i pokłoniono Go
Kopii, która miała przyjąć na siebie choć cząstkę
doświadczeń Królowej Polski w Oryginale. Przed
Jasnogórską Panią była długa droga.
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P

odróżowała
w
samochodzie-kaplicy.
W diecezjach wschodnich Obraz transportowany
był wozem, zaprzężonym w białe konie, a w paraﬁi
nadmorskiej – Swarzewie – kutrem.
ierwsze Nawiedzenie kilkunastu tysięcy świątyń
i kaplic w paraﬁach Polski dopełniło się
w 1966 r., w Tysiąclecie Chrztu Polski. To spotkanie
wymagało, by oczyścić się z grzechów i poprawić
życie. W wielu Kościołach podczas Nawiedzenia
zabrakło komunikantów, trzeba je było sprowadzać
z sąsiednich paraﬁi. Działały szczególne Łaski Boże.
1966 r. decyzją Episkopatu Polski
zatrzymano Nawiedzenia paraﬁalne, aby na
milenijnym Szlaku Tysiąclecia Obraz Nawiedzenia
mógł być obecny w 25 miastach biskupich. Był
w Gnieźnie, Poznaniu, gdzie zamiast nieść Obraz
procesjonalnie, wieziono Go samochodem, dlatego
poznaniacy podnieśli Obraz wraz z samochodem!
Był w Krakowie, Lublinie. W drodze pojawiły się
jednak poważne trudności – ówczesne władze
odebrały Obraz, przeniesiono Go do Warszawy
i wstawiono przodem w zakratowane okno. Ludzie
znosili kwiaty „dla Uwięzionej”.
astępnie, kiedy po oswobodzeniu, Obraz był
w drodze do Katowic, władze komunistyczne
odesłały Go na Jasną Górę. Wszystko, by Matka
Boża już nie peregrynowała i nie wzmacniała
Narodu Polskiego. Ale Matki Bożej nie da się
zaaresztować!
braz Kopii przebywał na Jasnej Górze do
1972 r. w bazylice jasnogórskiej w kaplicy
świętego Pawła Pustelnika. Wobec represji władz
błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński zarządził
nabożeństwo zadość czyniące we wszystkich
świątyniach
i
kaplicach
z
całodziennym
wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Episkopat
zarządził, że Nawiedzenie ma trwać nadal, wbrew
trudnościom – bez Obrazu. W Katowicach zamiast
Obrazu były puste ramy, kwiaty, paląca się świeca
i ewangeliarz. Nawiedzenie obﬁtowało w Łaski tak
samo jak Nawiedzenie z Obrazem.
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18 czerwca 1972 r. Obraz wrócił na trasę
peregrynacyjną, gdy rozpoczęło się nawiedzenie
w diecezji sandomierskiej.
6 października 1976 r. Obraz Nawiedzenia
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wszedł na teren archidiecezji poznańskiej.
Zbiegło się to z 600-leciem Jasnej Góry.

W

czerwcu 1979 r. nowowybrany papież Polak
modlił się przed Obrazem Matki Bożej
Nawiedzającej nasz kraj.

ponowiono akt oddania się w niewolę Maryi,
która zeszła z tronu na Jasnej Górze, by ratować
wiarę Polaków.

11 października 1980 r. w Częstochowie

Alicja Gawrońska

Historia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej c.d.
Dokończenie ze strony 5

w Głogówku przebywał król Jan Kazimierz.
roku 1656 król Jan Kazimierz złożył śluby
we Lwowie i nazwał Matkę Bożą Patronką
i Królową Polski. Potwierdzeniem tego faktu było
ukoronowanie
wizerunku
Matki
Bożej
Częstochowskiej. Korony te ufundował król
Władysław IV. Później, jeszcze kolejne korony,
fundowali między innymi Eleonora Habsburżanka,
Michał Korybut Wiśniowiecki czy August II Mocny.
Papieska koronacja miała miejsce jednak dopiero
w roku 1717 za zgodą papieża Klemensa XI
ufundowanymi przez tegoż papieża koronami.
roku 1682 miało miejsce 300-lecie Jasnej
Góry. Podjęto wtedy prace renowacyjne. Inne
prace renowacyjne - przemalowanie sukni Matki
Bożej miało też miejsce w roku 1705. Ta warstwa na
obrazie się jednak nie zachowała o czym będzie za
chwilę.
XVII pochodzą dwie najstarsze tak zwane
sukienki Matki Bożej: brylantowa i rubinowa.
Sukienki są to ozdobne przykrycia obrazu, wykonane
w taki sposób, by prezentować twarze Jezusa i Maryi
z malowidła. W sukienkach umieszcza się liczne
ozdoby - najczęściej wota - podarowane Matce Bożej
przez pątników. Z tamtego okresu pochodzi także
srebrna zasłona obrazu.
1909 roku skradziono korony klementyńskie.
Nie do końca są jasne okoliczności w jakich
to nastąpiło. Między innymi podejrzewa się działania
władz rosyjskich (Częstochowa była w zaborze
rosyjskim silnym ośrodkiem polskości). Snuto
domysły, że car Mikołaj II zamierzał ufundować
własne korony. Trzeba pamiętać, że z jednej strony
obraz był ważny dla podtrzymywania polskości,
a z drugiej strony wyznawcy prawosławia, także
otaczali wizerunek wielką czcią. W 1910 miała
miejsce re-koronacja nowymi koronami papieskimi
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podarowanymi przez papieża Piusa X.
okresie międzywojennym miały miejsce duże
prace konserwacyjne, które przywracały
wygląd obrazu z 1434 roku. Służyły także
oczyszczeniu malowidła i zdjęciu rożnych
naleciałości czasów, zarówno tych celowo robionych
ręką człowieka (np. z 1705) jak też tech, które
wynikały z upływu czasu. Oddzielone w ten sposób
malowidła przeniesiono na deskę i powstał tzw
zaplecek.
Dzisiaj
jest
on
eksponowany
w jasnogórskim muzeum 600-lecia. W latach II
Wojny Światowej obraz był ukrywany w obawie
przed zniszczeniem, jednak wymusiło to kolejne
prace konserwacyjne po II wojnie światowej.
okresie powojennym wizerunek Matki Bożej
Częstochowskiej odgrywał ważna rolę
w oporze przeciwko władzy komunistycznej,
podnosząc Naród Polski na duchu w okresie
zniewolenia. Także obchody 1000-lecia chrztu Polski
były bardzo związane z wizerunkiem Czarnej
Madonny. Kopia wizerunku peregrynowała po
paraﬁach całej Polski, a przed samym obrazem,
św. Stefan kardynał Wyszyński dokonał zawierzenia
Narodu Polskiego Maryi. Z tego czasu pochodzą
także nowe korony i sukienka tak zwane "milenijne".

W

W

O

statnim incydentem związanym z historią
obrazu jest próba zniszczenia wizerunku w roku
2012 (próba oblania farbą). Od pewnego czasu obraz
jest chroniony szybą pancerna co uchroniło go od
zniszczeniem.
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Obecna Peregrynacja

O

becna peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej to jest tak zwany drugi etap.
Pierwszy etap peregrynacji miał miejsce w latach
1957-1982. Wielu starszych czytelników zapewne
doskonale pamięta tamtą peregrynację, entuzjazm
jaki jej towarzyszył, nawet – a może zwłaszcza wtedy gdy podróżowały same ramy ikony. Po trzech
latach od zakończenia pierwszego etapu, w roku
1985, kopia obrazu wyruszyła znowu w Polskę.
Warto to sobie uzmysłowić, gdyż wtedy była to
zupełnie inna Polska. Drugi etap zaczynał się
w innych warunkach społecznych, kiedy był inny
stosunek władz i całego polskiego społeczeństwa do
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Daty
04.05.1985 -16.06.1985
16.06.1985 - 09.03.1986
06.04.1986 - 14.09.1986
14.09.1986 - 16.08.1987
16.08.1987 - 15.11.1987
31.01.1988 - 15.05.1988
15.05.1988 - 08.10.1989
08.10.1989 - 09.09.1990
09.09.1990 - 01.09.1991
01.09.1991 - 23.08.1992
23.08.1992 - 29.08.1993
29.08.1993 - 18.12.1994
26.11.1995 - 29.06.1996
29.06.1996 - 07.12.1996
07.12.1996 - 13.12.1997
28.11.1997 - 10.10.1998
10.10.1998 - 15.04.2000
15.04.2000 - 13.10.2001

J

Diecezja
drohiczyńska
siedlecka
łomżyńska
warmińska
białostocka
gdańska
chełmińska
koszalińsko-kołobrzeska
szczecińsko-kamieńska
zielonogórsko-gorzowska
legnicka
wrocławska
opolska
gliwicka
katowicka
bielsko-żywiecka
krakowska
tarnowska

ak widać z powyższego zestawienia, kopia obrazu
odwiedziła już 35 diecezji bądź archidiecezji.
Obecnie, od 18 maja 2019 roku, obraz „podróżuje”
po Archidiecezji poznańskiej.
łaściwie już tu, do naszej archidiecezji, ikona
przyjechała "na chwilę" w roku 2016, kiedy
to obchodziliśmy 2050 rocznicę Chrztu Polski.
Wszystkich diecezji bądź archidiecezji w Polsce jest
41. Zatem do zakończenia drugiego etapu pozostało
odwiedziny jeszcze w 5 diecezji (o ile utożsamimy
diecezję chełmińską z pelplińską): częstochowska,
sosnowiecka, gnieźnieńska, włocławska i świdnicka.
Ta ostatnia zresztą powstała z archidiecezji
wrocławskiej i diecezji legnickiej, w których to
peregrynacja miała już miejsce. Podobnie jest z dużą
częścią niegdyś archidiecezji gnieźnieńskiej,
znajdującą się obecnie w diecezji bydgoskiej.
czasie peregrynacji kopii obrazu Czarnej

W
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Kościoła Katolickiego, po prostu w innym świecie.
Dodatkowo przez minione 35 lat drugiego etapu
peregrynacji, wyrosło całe nowe pokolenie (może
nawet półtora pokolenia). Polska bardzo się zmieniła
– zapewne bardziej niż kraje zachodnie w tym
samym czasie. Zmienił się także Kościół Katolicki.
Nawet struktury kościoła uległy znacznym
przeobrażeniom. Gdy kopia ikony wyruszała na
szlak, nie było jeszcze wielu diecezji, do których
później obraz zawitał (reformy struktur kościoła
z roku 1992 oraz 2004) nie wypominając o licznych
nowych paraﬁach.W tabelce przedstawiono w jakim
czasie Kopia obrazu odwiedzała kolejne diecezje
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Daty
13.10.2001 - 24.07.2002
24.08.2002 - 20.12.2003
06.03.2004 - 18.09.2004
18.09.2004 - 15.10.2005
22.04.2006 - 30.06.2007
30.06.2007 - 13.09.2008
13.09.2008 - 12.09.2009
12.09.2009 - 11.09.2010
11.09.2010 - 23.10.2011
03.03.2012 - 24.08.2012
26.08.2012 - 15.09.2013
21.09.2013 - 07.06.2014
15.06.2014 - 05.06.2015
20.06.2015 - 11.06.2016
03.09.2016 - 24.06.2017
02.09.2017 - 16.06.2018
16.09.2018 - 08.04.2019
od 18.05.2019

Diecezja
rzeszowska
przemyska
zamojsko-lubaczowska
lubelska
radomska
kielecka
sandomierska
łódzka
kaliska
elbląska
toruńska
ełcka
warszawska
płocka
łowicka
warszawsko-praska
bydgoska
poznańska

Madonny po archidiecezji poznańskiej wydarzyło się
kilka rzeczy, które zakłócały naturalny bieg tej
podróży. Z jednej strony mamy wydarzenia
zaplanowane. Nawet jeśli ich termin nie były znany
przed rozpoczęciem peregrynacji w Poznaniu, to
można je było z pewnym wyprzedzeniem planować.
Mam tutaj na myśli dwudniowy pobyt kopii obrazu
w Warszawie na uroczystościach beatyﬁkacyjnych
bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego. Miało to
miejsce niedawno, na początku września 2021.
Wszyscy na pewno to pamiętamy. Chciało by się
rzec, że archidiecezja poznańska zrewanżowała się za
to, że kopia obrazu mogła być w Poznaniu w roku
2016 na obchodach 1050 rocznicy chrztu Polski.
ednak nie tylko to wydarzenie zakłóciło normalny
przebieg peregrynacji. Od marca 2020 Polska,
podobnie jak cały świat, zmaga się z pandemią
wirusa COVID-19. Ze względu na reżimy sanitarne,
już dwukrotnie trzeba było przerywać podróż obrazu

J

Nasza Wspólnota (192) Październik 2021

Nawiedzenie Matki Bożej
to jak wygląda harmonogram peregrynacji
w
poszczególnych
dekanatach
naszej
archidiecezji. Plan obejmuje to co się wydarzyło albo
to co jest planowane. Trudno przewidzieć czy nie
będzie kolejnej przerwy związanej z pandemią.

po dekanatach i paraﬁach naszej archidiecezji.
Pierwsza przerwa miała miejsce od 13 marca do 1
września 2020. Druga przerwa trwała od 14
października 2020 do 1 sierpnia 2021.

O

Rok 2019
18 maja - 26 maja dekanat POZNAŃ-RATAJE
27 maja - 3 czerwca dekanat POZNAŃ-STAROŁĘKA
4 maja - 12czerwca dekanat KÓRNICKI
13 czerwca - 23 czerwca dekanat SWARZĘDZKI
24 czerwca - 2 lipca dekanat KOSTRZYŃSKI
3 lipca - 11 lipca dekanat ŚREDZKI
12 lipca - 22 lipca dekanat NOWOMIEJSKI
23 lipca - 3 sierpnia dekanat BORECKI
4 sierpnia - 15 sierpnia dekanat GOSTYŃSKI
16 sierpnia - 25 sierpnia dekanat KROBSKI
26 sierpnia - 3 września dekanat JUTROSIŃSKI
4 września - 14 września dekanat RAWICKI
15 września - 23 września dekanat LESZCZYŃSKI
24 września - 1 października dekanat
SWIĘCIECHOWSKI
2 października - 11 października dekanat RYDZYŃSKI
12 października - 20 października dekanat
KRZYWIŃSKI
21 października - 5 listopada dekanat ŚREMSKI
6 listopada - 15 listopada dekanat LUBOŃSKI
16 listopada - 25 listopada dekanat POZNAŃ
– ŁAZARZ
26 listopada - 6 grudnia dekanat POZNAŃ – JEŻYCE
7 grudnia -16 grudnia dekanat KOMORNICKI

Druga przerwa związana z pandemią COVID-19
(Obraz przebywał w kaplicy sióstr
elżbietanek w Poznaniu)

Rok 2020
1 lutego - 9 lutego dekanat STĘSZEWSKI
10 lutego - 22 lutego dekanat KOŚCIAŃSKI
23 lutego - 4 marca dekanat ŚMIGIELSKI
5 marca - 12 marca dekanat PRZEMĘCKI
Pierwsza przerwa związana z pandemią COVID-19
(Obraz przebywał w kaplicy sióstr klarysek
w Pniewach)
1 września dekanat PRZEMĘCKI c.d.
2 września - 12 września dekanat WOLSZTYŃSKI
13 września - 19 września dekanat ZBĄSZYŃSKI
20 września - 30 września dekanat LWÓWECKI
1 października - 11 października dekanat GRODZISKI
12 października -13 października dekanat BUKOWSKI

Rok 2021
1 sierpnia - 7 sierpnia dekanat BUKOWSKI c.d.
8 sierpnia - 14 sierpnia dekanat MIĘDZYCHODZKI
15 sierpnia - 21 sierpnia dekanat WIELEŃSKI
22 sierpnia - 1 września dekanat CZARNKOWSKI
2 września - 9 września dekanat WRONIECKI
10 września - 12 września Przerwa na beatyﬁkacje
Kard. St. Wyszyńskiego
13 września - 25 września dekanat PNIEWSKI
26 września - 5 października dekanat
PRZEŹMIEROWSKI
6 października - 15 października POZNAŃ –
WINOGRADY
16 października - 27 października dekanat –
PIĄTKOWO
28 października - 10.11 dekanat SZAMOTULSKI
1 listopada - 2 listopada Siostry Karmelitanki Poznań
11 listopada - 21 listopada dekanat OBORNICKI
22 listopada - 29 listopada dekanat CZERWONACKI
22 pon - Biedrusko
23 wt - Bolechowo
24 śr - Owińska
25 czw - Czerwonak
26 pt - Kicin
27 sob - Wierzenica
28 ndz - Koziegłowy – św. Brata Alberta
29 pon - Koziegłowy – Matki Boskiej Fatimskiej
30 listopada - 6 grudnia dekanat POZNAŃ-NOWE
MIASTO
7 grudnia - 9 stycznia 2022 dekanat
POZNAŃ – STARE MIASTO

Arek Margraf
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Brat Albert i Matka Boża

A

dam Chmielowski od dzieciństwa wzrastał
w kulcie Matki Bożej, który niewątpliwie
zaszczepiła jego matka całej swojej rodzinie. To ona
oddawała swoje dzieci pod Jej opiekę w rozmaitych
doświadczeniach i trudnościach, które dostarczało
codzienne życie. Tuż przed swoją śmiercią Jadwiga
Chmielowska
podarowała
14letniemu
synowi
obraz Matki Bożej
Częstochowskiej,
z
którym
nie
rozstawał się przez
21 lat. Dopiero
w 1880 roku, kiedy
rozpoczynał
nowicjat w zakonie
jezuitów w Starej
Wsi, podarował tę
cenną
rodzinną
pamiątkę swojemu
przyjacielowi
Józefowi
Chełmońskiemu.
Pisał do niego
w liście: „Posyłam
Ci obraz Matki
Boskiej, który mam
po matce. Powieś go
nad łóżkiem, żeby
ta dobra Pani, którą
przedstawia,
strzegła
Ciebie
i Twojego domu.”
Wizerunek
ten
zachował się do dziś. Na jego odwrocie można
dostrzec napis wykonany ręką córki Chełmońskiego,
która zaświadcza, że obraz ten otrzymał jej ojciec od
Adama Chmielowskiego.
dam Chmielowski jako malarz, człowiek
cechujący się wysoką kulturą osobistą, należący
do tzw. elity artystycznej, miał otaczać szczególnym
szacunkiem kobiety. Ten szacunek i cześć przeniósł
w swoim dorosłym życiu na Maryję. Jako artysta
namalował kilka obrazów przedstawiających
wizerunek Matki Najświętszej, m. in. „Niepokalana”,

A

10

„Matka Boża z Dzieciątkiem” (które się zachowały),
niektóre z nich uległy zniszczeniu i poszły
w niepamięć.
hmielowskiego przez całe życie łączyła
z Maryją szczególna więź. Pracę w krakowskiej
ogrzewalni rozpoczął od powieszenia na ścianie
obrazka Matki Bożej
Częstochowskiej, co
niewątpliwie miało
też
charakter
wychowawczy;
zamieszkujący
w niej alkoholicy,
awanturnicy,
włóczędzy
i złodzieje milkli na
widok
wizerunku
Maryi i zdejmowali
czapki z głów jak
w świątyni. On sam
modlił się często
słowami:
„O Przebłogosławio
na Pani, przez tę
radość, którąś miała
tuląc
się
do
Zmartwychwstania
Syna Twojego, przez
niebieską
słodycz
miłości, której na
Jego łonie używałaś,
obdarz nas świętą
jednością,
zgodą
wzajemną
Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus - br. Albert i
miłością…"
rat Albert ukochał modlitwę różańcową.
Z różańcem nie rozstawał się nigdy i odmawiał
go zawsze, często w podróży lub w trakcie
oczekiwania na jakąś wizytę. Zdarzyło się kiedyś,
że na dworcu kolejowym jego modlitwie
przypatrywała się pewna kobieta, która odeszła od
Boga. Poruszona głęboką modlitwą i skupieniem
zakonnika podeszła do niego i rozpłakała się,
wyznając publicznie swoje grzechy. Brat Albert
podarował jej swój różaniec oraz zachęcił ją, aby
oddała się w opiekę Maryi i zaufała Bożemu

C

B

Nasza Wspólnota (192) Październik 2021

Nawiedzenie Matki Bożej
miłosierdziu.
akonnik nosił też szkaplerz
karmelitański, do czego zachęcał
również innych. Jego zawierzenie
i serdeczny stosunek do Maryi najpełniej
chyba odzwierciedlają słowa, jakie
zapisał w „Notatniku rekolekcyjnym II”:
„Matkę Najświętszą obieram za
opiekunkę w moich trudnościach. Chcę
Ją czcić osobnym nabożeństwem przez
cały ciąg życia i całą wieczność”.
"Matko Bolesna, bądź naszą Matką
i Panią teraz i na wieki. Amen".
to szczególne nabożeństwo
maryjne Brat Albert wdrażał
również założone przez siebie rodziny
zakonne. Po dziś dzień oprócz tego,
że codziennie jest odmawiany różaniec, są śpiewane
także Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP,
trzy razy dziennie jest odmawiana modlitwa Anioł
Pański, organizuje się nabożeństwa majowe
i październikowe. Siostry i bracia tak jak Założyciel
noszą karmelitański szkaplerz i czerpią z duchowego
bogactwa,
które jest do
niego
przypisane.
Niekiedy
–
zamiast
pacierzy
tercjarskich –
w zgromadzeni
ach
albertyńskich
odmawiano
Oﬁcjum
o NMP. Warto
dodać, że –
poza modlitwą
różańcową –
ulubioną
modlitwą
Brata Alberta
Niepokalana Maryja - br. Albert
była antyfona
Pod Twoją obronę, którą zalecał każdemu, kto miał
jakieś problemy. A sam często mówił: „Najświętsza
Pani, zdaję się na Twoją łaskę, daj żebrakowi, co
chcesz, albo nie daj, wedle Twej woli".

Z

W
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kaplica sióstr albertynek we Wrocławiu

1893 roku Brat Albert został członkiem
Stowarzyszenia Straży Honorowej NMP, które
działało przy kościele sióstr felicjanek w Krakowie.
Jego celem była codzienna modlitwa oraz podjęcie
dobrowolnego umartwienia w intencji nawrócenia
grzeszników. Brat Albert zadeklarował, że każdego
dnia przez godzinę będzie rozważał tajemnicę
wniebowzięcia Matki Bożej.
rakowski Biedaczyna w sposób niezwykle
głęboki związał swoje duchowe dzieci
z Maryją. Kilka dni przed śmiercią zdjął ze ściany
w krakowskiej ogrzewalni obrazek Matki Bożej
Częstochowskiej i podał go bratu Dobrogowskiemu,
którego
wyznaczył
na
swojego
następcę.
Wypowiedział wówczas znamienne słowa: „Ta
Matka Boska jest Fundatorką waszą, pamiętajcie
o tym!… Ona mnie prowadziła przez całe życie”.
Nakazał też zgromadzonym przy łożu śmierci
braciom i siostrom zaśpiewać po jego śmierci
Magniﬁcat, czyli pieśń Maryi pełną uwielbienia,
zamiast się smucić i płakać.
obecnych czasach albertyńska pobożność
maryjna trwa nadal i wciąż się rozwija.
W codziennym programie dnia nie brak modlitw
maryjnych, a w każdej celi i kaplicy zakonnej
widnieje obraz Matki Bożej Częstochowskiej – jak
mawiał św. Brat Albert – Fundatorki Zgromadzeń
Albertyńskich.

K

W

s. Dobrawa Korzeniewska albertynka
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Wspomnienia
KILKA MYŚLI Z NAWIEDZENIA W ŻYTOWIECKU 16/17 SIERPNIA 2019

D

ługo jeszcze pozostaną w mym sercu
wspomnienia i wzruszenia z tamtych chwil.
Pamiętam, jak przygotowywaliśmy
się jako wspólnota paraﬁalna do
tego wydarzenia. Najpierw w maju
mieliśmy misje. Czuło się atmosferę
oczekiwania na Naszą Matkę
i Królową. Na kilka dni przed
nawiedzeniem
paraﬁanie
spontanicznie zaczęli dekorować
swoje domy. Budowano bramy
powitalne. Cała trasa została
przystrojona
chorągwiami
i proporczykami. A wszystko to
wśród
dojrzewających
zbóż i kwiatów w przydomowych
ogródkach.
Tak
jakby
całe
stworzenie kłaniało się Maryi.
Przypomniały mi się słowa pieśni
maryjnej:

Częstochowskiej. Orszak poprzedzał wóz strażacki
i motocykliści. Wreszcie na plac przed kościołem

Nawiedzenie MB w Sątopach - 23.IX.2020 r.

zajechał „samochód kaplica”. W towarzystwie
ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, kapłanów
i wielkiej rzeszy wiernych uklękliśmy. Wzruszenie
Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie
było wielkie, a w oku kręciła się łza. Spojrzałem na
chwała.
obraz.
Faktycznie
ikona
jest
namalowana
w
ciemnych
barwach
i
słusznie
reszcie nastał piątek 16 sierpnia. Po południu
nazywana jest Maryja Czarną Madonną. Wraz
przy dźwiękach kościelnych dzwonów
z ks. Arcybiskupem podszedłem, aby ucałować ramę
obrazu. Tyle razy byłem na Jasnej
Górze i spoglądałem na obraz w kaplicy
a tu jestem tak blisko i czułem, jakbym
całował ręce kochanej matki. Obraz
został wniesiony do kościoła. Maryja
sama siebie uważała za Służebnicę
Pańską, a teraz została wyniesiona na
tron. „Ale to dzieci Twoje tak Cię
chciały uczcić i chyba nie masz im tego
za złe” – pomyślałem. Powitałem
z drżącym głosem Maryję jako
proboszcz. To samo uczynili też
młodzież i dzieci. Potem była Msza
św. i czuwanie, jak to miało miejsce
w każdej paraﬁi. O godz. 21.00 przy
Pożegnanie MB w par. NSPJ w Nowym Tomyślu - 23.IX.2020 r. dźwięku trąbki zaśpiewaliśmy apel
jasnogórski. Niezwykłe poruszenie towarzyszyło
przybyła z Domachowa Kopia Obrazu Matki Boskiej
wszystkim. O północy była pasterka kapłańska

W
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Nawiedzenie Matki Bożej

i czuwanie do godzin porannych. O godz. 9:00
odprawiliśmy z ks. kustoszem Mszę św. w intencji
chorych. Modliłem się: „Maryjo, daj im zdrowie
i dodaj sił w cierpieniu. Wspieraj też tych, którzy są
przy nich”. O godz. 13.30 obraz wyruszył do
kościoła ﬁlialnego w Łęce Wielkiej. Ludzie
zgromadzeni przy trasie machali rekami, klękali
i płakali. Po drodze zatrzymaliśmy się w Łęce Małej
przy kapliczce. Tu rzesza ludzi a wśród nich dużo
dzieci i niemowląt. Dojechaliśmy do kościoła
Nawiedzenia NMP w Łęce Wielkiej. „Maryjo, Ty tu
już kiedyś byłaś podczas pierwszego nawiedzenia” pomyślałem. Nie było wtedy jeszcze kościoła.
Zrodziła się wtedy myśl, że jeśli zostanie tu
wybudowana świątynia, to będzie pod wezwaniem
Nawiedzenia NMP. Przywitaliśmy kopię obrazu
i czuwaliśmy przy Maryi. Msza pożegnalna była
bardzo podniosła, ale i smutna, bo żegnaliśmy Naszą
Matkę.
Zawierzyłem
paraﬁę
Pani

Jasnogórskiej. I wreszcie nastąpił ten moment.
Trzeba było ze łzami w oczach zawieźć obraz do
sąsiedniej paraﬁi w Oporowie. Ludzie stali i wołali:
„Matko. Nie opuszczaj nas”. Uświadomiłem sobie,
że Maryja jest też Matką wszystkich ludzi, więc chce
i ich odwiedzić.
Ateraz moja reﬂeksja osobista. „Maryjo, dziękuję Ci
za to,że przybyłaś do paraﬁi w przeddzień moich
imienin. To najwspanialszy prezent”. Patrząc na
obraz Czarnej Madonny uświadomiłem sobie
głęboką prawdę naszej wiary. Otóż Maryja ręką
wskazuje na Jezusa, który prawą ręką nam
błogosławi. Maryja chce nam przypomnieć, że to Jej
Syn jest najważniejszy, a Ona jest tylko Pośredniczką
Łask i prosi: „Zróbcie wszystko, co Mój Syn wam
powie”.

Ks. Jacek Toś, były wikariusz naszej paraﬁi,
proboszcz paraﬁi w Żytowiecku

WSPOMNIENIE Z PIERWSZEGO NAWIEDZENIA

W

trakcie pierwszej peregrynacji obrazu M.B.
Częstochowskiej w mojej rodzimej paraﬁi,
miałem 16 lat . Mieszkaliśmy w Poznaniu na Łazarzu
i uczęszczaliśmy do kościoła M.B. Bolesnej, gdzie od
9 lat byłem ministrantem. W ramach przygotowań do
tej uroczystości, paraﬁa przeżyła „misje święte”,
które prowadzili dwaj misjonarze werbiści. Mieli oni
niezwykły dar i przyciągali na swoje nauki
niespotykane rzesze ludzi. Gdy jeden z nich
wspomniał, że lubi rano dobrą kawę, na drugi dzień,
czekał na niego prezent w postaci wielu paczek
kawy, które przynieśli paraﬁanie, a które
w ówczesnych czasach nie łatwo było kupić. Paraﬁa
M.B.B. liczyła wówczas 3300 mieszkańców. Licząc
się z dużą frekwencją paraﬁan, ks. proboszcz prałat
Marian Frankiewicz zdecydował, że uroczystości
odbędą się na wolnym powietrzu. Zaangażowanych
w budowę ołtarza i zadaszenia było wiele osób.
Ponieważ były to jeszcze wakacje, mogłem i ja
uczestniczyć w tych pracach. Nawiedzenie obrazu
odbyło się 28 sierpnia 1977 roku. Przewidywania
ks. proboszcza nie były bezpodstawne. Ludzie
wypełnili cały teren przykościelny. Obraz przyjechał
Nasza Wspólnota (192) Październik 2021

w specjalnej przystosowanej do tego celu furgonetce
marki „nysa”. Do „tronu” na zmianę, obraz był
przenoszony przez ludzi reprezentujących wszystkie
stany w kościele. Uroczystej koncelebrowanej
Eucharystii w towarzystwie wielu gości (np.
wspomniani wyżej misjonarze) przewodniczył
sufragan poznański ks. biskup Marian Przykucki,
a homilię wygłosił ks. infułat, którego nazwiska nie
pamiętam.
o uroczystościach sprzątanie i doprowadzenie
terenu do pierwotnego stanu, nie odbywało się
emocjonalnie jak przygotowania, ale zostało
doprowadzone do końca. W podzięce za wszystkie
prace,
ks.
proboszcz
zaprosił
wszystkich
zaangażowanych w pracę przy uroczystości, na
kolację, co było też niespotykanym wydarzeniem.
Była ona oﬁcjalnym zakończeniem „odwiedzin”
Matki Bożej w paraﬁi, w której bolesne Jej oblicze
utrwalone w rzeźbie „Pieta”, kopii rzeźby Michała
Anioła, na zawsze poruszyło moje serce ku Bogu.

P

Piotr Stolecki (Domowy Kościół)
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Nawiedzenie Matki Bożej

ŚWIADECTWO Z NAWIEDZENIA W 1977/1978 ROKU

W

ielkim wydarzeniem było, kiedy w latach
1977/78 nasza archidiecezja przeżywała
Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Jasnogórskiego
Obrazu. Miałam możliwość uczestniczyć w tych
uroczystościach w kilku paraﬁach: Kicin, PoznańGłuszyna, Poznań-Naramowice i Główna. Z tego
wydarzenia zachowało się kilka upamiętniających
fotograﬁi.
każdej paraﬁi przeżycie było podobne. Obraz
wizualny: - tłumy ludzi, orkiestra, wystrój,
pieśni, modlitwy, to wszystko miało wpływ na to, co

W

działo się w środku mojej duszy. Wzruszenie było
ogromne, moja dusza radowała się aż do łez.

Maryjo dziękuję Ci za to, że ponad 40 lat temu,
uczestniczyłam w tych pięknych uroczystościach.
MARYJO, ZAPRASZAMY CIĘ
PONOWNIE. PRZYJDŹ DO NAS,
CZEKAMY NA CIEBIE.
Irena Widerska

PAMIĄTKA ZDJĘCIOWA Z NAWIEDZENIA W KICINIE W ROKU 1977
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Wywiad

Wywiad z Piotrem Olejniczakiem
Alicja Gawrońska: Skąd pomysł na gazetę?
Piotr Olejniczak: Zacznijmy od tego, że ja
chorobliwie nie lubię mówić na swój temat. Jest
to jednak forma przekazywania choćby cząstki
historii paraﬁi. Człowiek staje się historią, kiedy
zaczyna poznawać paraﬁę od kuchni tj. od
zakrystii. Zawsze mówię, że kiedy człowiek
zaczyna gdzieś się pokazywać, musi bardziej na
siebie uważać.
Wszystko zaczęło się od uczestnictwa w Akcji
Katolickiej. Wtedy człowiek
zaczął pokazywać się od
zakrystii. Księża, przydzieleni
paraﬁi, widzieli, że ja jestem
przy proboszczu. Musieli się ze
mną spotykać. Należąc do AK,
podziwiałem
Marka
Pieczyńskiego – ówczesnego
prezesa paraﬁalnego oddziału
AK, człowieka wielkiej energii,
wydającego gazetę „Tu i teraz”,
na papierze kredowym, ze
złotymi
napisami
–
wyprzedzającą swoje czasy.
Wydał 19 numerów. Potem
przeprowadził się do Kicina,
a ja przejąłem po nim
prezesowanie
w
AK
w Koziegłowach. Musiałem zacząć prowadzić
gazetkę paraﬁalną. Duże znaczenie miało, że ja
się przyjaźniłem z proboszczem, który
w pierwszym okresie chorował. Czułem
ogromną życzliwość i zaufanie proboszcza.
Zaprzyjaźniłem się też z księdzem wikariuszem
Krzysztofem Sobkowiakiem, który potem przez
lata był proboszczem w Czarnkowie, obecnie
jest nim u św. Pawła. Współpracowaliśmy razem
i pomagaliśmy sobie wzajemnie w kwestii
szukania ministrantów, wyjazdów, integracji
młodzieży. Następnie rozwijała się współpraca
z ks. Andrzejem Kruś, który organizował Oazę,
wyjazdy młodzieży na obozy do Białej.
Założenie gazetki paraﬁalnej to był mój pomysł.
Ks. Krzysztof przystał na gazetkę. Pomagała mi
młodzież: Paulina Ciężka, która miała
fantastyczne pióro, pisała felietony i zajmowała
Nasza Wspólnota (192) Październik 2021

się korektą; Paulina Banaś, która później
wstąpiła do zakonu szarytek; Małgorzata Wyzuj,
która prowadziła dział dla dzieci. Do
zapisywania własnych myśli wkrótce nakłaniał
mnie ks. Zbigniew Pawlak – redaktor
Przewodnika Katolickiego, osoba, którą także
podziwiałem.
A.G.: Jakie ma pan pasje?
P.O.: Akcja Katolicka stała się moją pasją.
Prowadzenie gazetki mnie pochłaniało, także

Spotkanie Akcji Katolickiej - 16.IX.2021 r.

działanie przy Kościele. Zabierało to wszystko
czas wolny, wydzierany czasem rodzinie,
że nieraz trzeba się było tłumaczyć.
Absorbowało mnie wyszukiwanie takich pól
w paraﬁi, które można by zagospodarować,
dzięki temu że ks. Proboszcz miał do mnie
zaufanie (nigdy nic na siłę albo dla osobistej
ambicji). Organizowałem pielgrzymki, co
pochłaniało czas. Poszerzałem kontakty, rodziła
się obustronna sympatia. Pomagałem także
nowopowstającej Paraﬁi pw. Matki Bożej
Fatimskiej w Koziegłowach. Poświęcałem się
Klubowi Seniora, który miał spotkania co
sobotę.
A.G.: Żeby dawać Miłość Chrystusa, trzeba
najpierw Jej doświadczyć. Czy podzieliłby się
Pan z czytelnikami świadectwem wiary?
Dokończenie na stronie 18
15

Z życia paraﬁi

Dzień ze św. Bratem Albertem

O

d sierpnia tego roku, każdego 17 dnia miesiąca,
gromadzimy się w kościele - razem z naszym
patronem - św. bratem Albertem. 17 września
dodatkowo z udziałem sióstr Albertynek.

M

amy nadzieję, że w tym dniu będziemy
otwierać się w sposób szczególny na
charyzmat życia Biedaczyny z Krakowa, i to co nam
daje Bóg w postaci jego patronatu naszej paraﬁi i
kościoła. Siostra Aleksandra w nawiązaniu do liturgii
Słowa Bożego mówiła o "bogactwie" życia św. brata
Alberta. Nie mając nic (w wymiarze materialnym),
całkowicie zaufał Bogu, którego umiłował do końca!
Siostra Renata prowadząca śpiew, nauczyła nas
przepięknych pieśni o św. bracie Albercie. Mamy
takie pragnienie, aby siostry co miesiąc (jak Bóg da),
uczestniczyły w naszych modlitwach. Wiemy już, że
w tym roku katechetycznym będą prowadzić
rekolekcje szkolne.

Modlitwa nowennowa do św. Brata Alberta
Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj
na zasługi Świętego Brata Alberta, który za
przykładem Twego Syna stał się bratem
wszystkich ludzi i przez pokorną posługę

ks. proboszcz Tomasz z siostrami albertynkami - 17.IX.2021 r.

najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał
w nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją
Opatrzność. Przez Jego wstawiennictwo racz
łaskawie użyczyć mi łaski..., o którą z ufnością
Cię proszę.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu ...
Święty Bracie Albercie, módl się za nami.

Pielgrzymka do św. Józefa
Z Józefem czekamy na Maryję

P
Z

od takim hasłem 25/09/2021r. odbyła się piesza
Dekanalna Pielgrzymka do paraﬁi św. Józefa
w Kicinie.
Koziegłów, w liczbie 17 osób, wyruszyliśmy
o godzinie 12, a trasa prowadziła przez leśne
dukty i polne dróżki. Każdy otrzymał od
ks. Proboszcza książeczkę z pieśniami i piosenkami
religijnymi, dzięki której stworzyliśmy wszyscy
chóralną grupę. W trakcie marszu śpiew przeplatał
się z prezentacją każdego uczestnika. Mówiąc do
mikrofonu parę słów o sobie mieliśmy okazję
wzajemnego poznania się.
iedy wszystkie wspólnoty paraﬁalne dotarły na
miejsce, rozpoczęła się Msza św. Celebrowana
była przez przybyłych księży dekanalnych. Wszyscy
uczestnicy Mszy św. mogli przedstawić św. Józefowi

K

przyniesione intencje i oddać się pod jego opiekę.
ażdy z pielgrzymów został zaproszony na
Agape
w
Ogrodach
Paraﬁalnych
i poczęstowany kawą z ciastem i smacznym
posiłkiem.
ielgrzymka w mojej ocenie była owocnym
duchowym przeżyciem. Ksiądz Tomasz
doskonale ją zorganizował, zachęcając w ten sposób
do następnych.

K
P

Księże Proboszczu, prosimy o kolejne wspólne
pielgrzymowanie.
Elżbieta

Fotoreportaż z pielgrzymki na ostatniej stronie okładki
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Z życia paraﬁi

Apostolat więzienny
Chodzi o to, aby więźniowie byli gotowi uczestniczyć
w spotkaniach modlitewnych, wchodząc na drogę
nawrócenia i współdziałania
niedzielę 26 września
z Duchem Świętym. Aby
br.
na
Mszach
później sami stawali się
św. ks. proboszcz głosząc
świadkami
ogromnego
kazanie, zachęcił paraﬁan do
działania Mocy Bożej w ich
włączenia się w nowe dzieło
sercu. Nie ma bowiem
duszpasterskie:
Apostolat
skuteczniejszej ewangelizacji
Więzienny św. brata Alberta.
wśród więźniów - od samych
o Apostolatu może
byłych
skazanych!
Oto
należeć każda osoba,
możliwości
działania
której zależy, aby Słowo
w Apostolacie Więziennym
Boże docierało na peryferie
Posługa w ZK w Koziegłowach - wrzesień 2021 r. św. brata Alberta:
grzesznego świata, także do
1.MODLITWA W ŚRODĘ [W CIĄGU DNIA/
serc więźniów Zakładu Karnego w Koziegłowach.
W CZASIE SPOTKANIA: 16.00 – 17.00]
Ksiądz proboszcz Tomasz Sobolewski od 1 sierpnia

APOSTOLAT WIĘZIENNY ŚW. BRATA
ALBERTA PRZY PARAFII

W

D

2021 r. oprócz posługi w naszej paraﬁi, został
kapelan tegoż Zakładu Karnego. Zależy mu na tym,
aby w tej posłudze zaangażowana była "cała Boża
Armia", ponieważ duchowe potrzeby skazanych są
przeogromne i nie wystarczy jedna osoba, aby
katechizacja i ewangelizacja była skuteczna. W tej
posłudze ważna jest, chęć niesienia pomocy
więźniom, w sposób pokazywany przez Ducha
Świętego. W Zakładzie posługiwał będzie
ks. Tomasz, pomagać mu będą osoby z Bractwa
Więziennego, ale cała rzesza wiernych (w domach)
może wtedy się modlić, aby skuteczność działania
Ducha Świętego przez te osoby była jak największa.

2.DUCHOWA ADOPCJA JEDNEGO WIĘŹNIA
[MODLITWA / LIST / PACZKA ŚWIĄTECZNA]
3.GOTOWOŚĆ DO EWANGELIZACJI /
GŁOSZENIA SŁOWA BOŻEGO
4.INNA FORMA W DUCHU ŚWIĘTYM
ożna taką deklarację złożyć i włączyć się
w działanie Apostolatu Więziennego i być na
pierwszej linii docierania z Ewangelią na peryferie
wszelkich zniewoleń i ucisków. Deklaracje
przesyłami na maila paraﬁi.

M

Pielgrzymka do św. Józefa c.d.

Pielgrzymka do św. Józefa.

Na wzgórzu ks. J. Stachowiak pięknie przywitał nas.

Lato się skończyło, jesień nam zawitała.

Obowiązkowo Opiekunowi Jezusa żeśmy się pokłonili,

W naszym dekanacie miejsce zbiórka paraﬁi miała.

następnie we Mszy św. wszyscy uczestniczyli.

W ostatnią sobotę miesiąca zrobił się ruch mały,

Odprawiał ją ksiądz Dziekan wraz z księżmi z dekanatu.

bo pielgrzymki z dekanatu w Kicinie się zebrały.

I słońce nawet wyjrzało, choć wiatr dawał do wiwatu.

Na wzgórzu u św. Józefa i pod Jego skrzydłami

Piękną uroczystość z odpustem agapa zakończyła.

modliliśmy się razem z innymi paraﬁami.

I trzeba podkreślić, że paraﬁa Kicińska suto się wystawiła.

Wyruszyliśmy z naszego kościoła, gdy południe minęło,

I chyba nic ująć czy dodać do tego,

Pielgrzymkę w tym dniu siedemnaście osób zaczęło.

bo byli w stanie nakarmić najbardziej głodnego!

Prowadził nas krzyż i ks. Tomasz polnymi drogami.

Gdy się już wszyscy do syta nakarmili,

Idąc dawaliśmy świadectwo przerywane pieśniami.

podniesieni na ciele i duchu do domów wrócili.

Pielgrzymka do św. Józefa przybyła na czas.
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Pielgrzymi z Koziegłów
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Z życia paraﬁi
Dokończenie ze strony 15

P.O.: Pochodzę z głęboko wierzącej rodziny.
Wiarę wyssałem z mlekiem matki. Trzymam się
Pana Boga i staram się realizować Jego zamysły.
Nigdy nie przeżyłem ogromnego upadku
w wierze.
A.G.: Czego by Pan życzył powstającej gazecie,
która jest przecież kontynuacją Pana gazety?
P.O.: Sam muszę się wyciszać, przekazywać

gazetę
osobom,
które
władają
najnowocześniejszymi
możliwościami
technicznymi. Ja sam zamierzam prowadzić
blog. Życzę wszystkiego najlepszego.
Wywiad przeprowadziła Alicja Gawrońska
Piotr Olejniczak działacz Akcji Katolickiej,
od wielu lat redaktorem gazety paraﬁalnej –
„Nasza Wsólnota”

Foto-wydarzenia

5 WRZEŚNIA
POŚWIĘCENIE
TORNISTRÓW

22 WRZEŚNIA
IMIENINY KSIĘDZA
PROBOSZCZA
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Kronika paraﬁalna

WYDARZENIA (wrzesień-październik 2021)
8.09

Rozpoczęcie remontu Domu Paraﬁalnego (probostwa i salki duszpasterskiej)

25.09

Dekanalna Pielgrzymka do św. Józefa do Kicina (pieszo wzięło udział 17 osób)

26.09

Rozpoczęcie przygotowania młodzieży do bierzmowania - Sprawozdanie materialno –
remontowe paraﬁi i zapowiedź składki remontowej

27-30.09

Indywidualne rozmowy ks. proboszcza z dziećmi wraz z rodzicami (do I Komunii św.)

4.10

rozpoczęcie Różańca dla Dzieci (z błogosławionymi: m. Elżbietą i kard. Stefanem)

CHRZEST PRZYJĘLI
3.10.

Ignacy Kaczmarek

DO PANA ODESZLI:
16.09.

śp. Maria Magdalena Kawecka – lat 73

19.09.

śp. Marek Reichert – lat 65

25.09.

śp. Jerzy Kazimierz Sułkowski – lat 79

Przydatne informacje
MSZE ŚW.:
w niedziele i święta:
8:30, 10:30, 12:15
w święta przypadające w dni powszednie:
18:30
w dni powszednie oprócz wtorku:
18:30

w I sobotę miesiąca:
7:30 - 8:00

NABOŻEŃSTWA:
- Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
środa po Mszy św.
- Nowenna do św. brata Alberta: każdego 17 dnia
miesiąca po Mszy św.

we wtorki:
8:00

SPOWIEDŹ ŚW.:
przez cały tydzień:

KANCELARIA PARAFIALNA:
w poniedziałki i w czwartki 16:00 - 17:00
w soboty po Mszy św. wieczornej

30 min przed Mszą Św.
niedziele i święta:
20 minut przed Mszą Św.
w I czwartek miesiąca:
17:30 - 18.30
w I piątek miesiąca:
17:00 - 18:30

Adres:
ul. Kwiatowa 9, 62-028 Koziegłowy
E-mail: paraﬁa@albertkozieglowy.pl
Telefon: +48 535 255 435
Konto Bankowe:
33 1020 4027 0000 1102 1687 3810
Internet: www.albertkozieglowy.pl
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Fotoreportaż z pielgrzymki
do św. Józefa w Kicinie - 25 września 2021 r.

