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XXI niedziela zwykła

LITURGIA SŁOWA

25 sierpnia 2019

W obliczu bolesnego i nieoczekiwanego doświadczenia
pytamy: Dlaczego? Co złego
zrobiłem?
Słowo Boże dzisiejszej niedzieli odpowiada na te pytania: Bo tego Pan miłuje, kogo
karze, chłoszcze każdego,
którego za syna przyjmuje.
Bóg jest mądrym Ojcem i Wychowawcą, który przez doświadczenia i próby prowadzi
nas do zbawienia. Przyjmijmy
Jego słowo jako słowo nadziei,
miłości i życia.

Iz 66, 18-21; Ps 117; Hbr 12, 5-7. 11-13; Łk 13, 22-30
Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?"
On rzekł do nich: "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie
i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi
i wołać: „Panie, otwórz nam!”,
lecz On wam odpowie: „Nie
wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach
naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem,
skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie
Ks. Dariusz Kwiatkowski,
wszyscy, którzy dopuszczacie się
Oremus
niesprawiedliwości!” Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie
Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak
oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi". – Oto słowo Pańskie.

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA CZĘSTOCHOWSKA
KRÓLEWSKA IKONOGRAFIA OBRAZU
Od ponad sześciuset lat Jasnogórska
Bogurodzica otaczana jest nieprzerwanym, żarliwym kultem, w którym
nierozerwalnie splata się cześć i miłość dla Maryi z dostojeństwem królewskiego majestatu, jakim otacza się
Ją, jako Królową Polski, władczynię i
orędowniczkę narodu. Dzieje Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej od
momentu pojawienia się na Jasnej
Górze aż do czasów współczesnych

nierozerwalnie splatają się z losami
Polski. Cudowny Wizerunek Jasnogórskiej Bogurodzicy od początku
powstania Sanktuarium uznany został
za relikwię Królestwa Polskiego, otoczony powszechnym kultem tak przez
władców, jak i wszystkie stany, od
stuleci stanowi jeden z elementów
świadomości narodowej. Warto więc
przedstawić jego symbolikę i ewangeliczne przesłanie, a także, co czynimy

o. Jan Stanisław Rudziński OSPPE
obecnie - symbolikę korony, jej głęboką wymowę ideową, która – zakorzeniona w Piśmie św. – uzupełnia
ikonografię Wizerunku.
Niemal od początku Wizerunek
Matki Bożej Jasnogórskiej obdarzano
tytułem Królowej Narodu. Już w drugiej połowie XVI wieku Grzegorz z
Sambora sławił Ją po raz pierwszy jako Królową Polski i Polaków. Król
Polski Jan Kazimierz, składając śluby

we Lwowie, w których zobowiązał się
do gruntownej odnowy moralnej narodu, nazwał Matkę Bożą Patronką i
Królową Polski. Koronacja papieskimi koronami, 8 września 1717 r., bardzo mocno przyczyniła się do ugruntowania tego tytułu Maryi. Owa koronacja była jak gdyby podsumowaniem
kultu i czci, jaką otaczano Jej Wizerunek na Jasnej Górze. Już bowiem
wcześniej zawieszano na nim korony,
których fundatorami byli królowie.
Należy tutaj wspomnieć ozdobienie
Obrazu koronami i srebrnymi złoconymi blachami na polecenie króla
Władysława Jagiełły po restauracji
sprofanowanego Wizerunku w 1430 r.
Dwa wieki później, przed 1642 r.,
król Władysław IV przekazał dwie
nowe korony. Zatem zewnętrzne przejawy kultu decydowały o ogólnym
wyglądzie Obrazu. Jest to świadectwo
wiary w królewską godność Maryi
oraz w Jej przemożne wstawiennictwo.
Korona jako symbol królewskości
Maryi posiada w ikonografii chrześcijańskiej bardzo stare tradycje. Sam akt
koronacji, szczególnie w niebiosach,
staje się, zwłaszcza w Europie Północnej, jednym z czołowych tematów
średniowiecznych portali i ołtarzy.
Wcześniej korona, przedstawiana najczęściej w formie diademu, pojawia
się w wyobrażeniach Matki Boskiej z
Dzieciątkiem, a zwłaszcza w monumentalnych, rzeźbiarskich grupach
Matki Bożej Tronującej. Z pewnym
opóźnieniem motyw korony na głowie
Maryi, przedstawianej jako Matka z
Dzieckiem na ręku, pojawia się w malarstwie tablicowym zachodnim, podczas gdy w ikonach znajdujemy go
jeszcze później, być może na skutek
inspiracji łacińskiej. Podkreślenie
symbolicznej roli korony znajduje
szczególny wyraz u starych mistrzów
niderlandzkich, gdzie korona unoszona jest nad głową Maryi przez aniołów. Rozpowszechnienie tego motywu ma, oczywiście, głęboki sens teologiczny. Od średniowiecza znane jest
też ozdabianie obrazów srebrnymi
blachami, ale geneza tego zwyczaju
jest pochodzenia wschodniego i ma
znaczenie o wiele bardziej mistyczne
i arealistyczne w porównaniu z zachodnim sposobem dekoracji.
Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, umieszczony w hebanowosrebrnej nastawie ołtarzowej ufundowanej przez kanclerza koronnego Je-

rzego Ossolińskiego, jest bogato udekorowany. Właśnie owe dekoracje
mają podkreślać królewską godność
Maryi. Obecnie na skroniach Maryi i
Dzieciątka znajdują się korony podarowane przez papieża św. Piusa X.
Pod względem jubilerskim jest to wyrób złotniczy o bardzo wysokiej wartości artystycznej. Obydwie korony
reprezentują typ koron otwartych,
zwieńczonych stylizowanymi sterczynami, w przypadku korony Matki Bożej - gwiazdami, w koronie Dzieciątka

zaś - rubinami ujętymi w kolistą dekorację. Korpus obu koron zdobi stylizowana dekoracja o motywach akantu, wśród niej znajdują się główki
aniołków. Pełnoplastycznie wyobrażone aniołki, wykonane z emalii, podtrzymują z obu stron każdą z koron.
Korony podzielone są na trzy poziome strefy oddzielone od siebie sznurem kamieni szlachetnych. Nie mniejsza niż artystyczna jest ideowa wartość koron, co wyraża się tak w doborze materiału, jak i jego symbolice.
Złoto, czy złoty kolor, zawsze był
symbolem nieba. Złote tła mozaik,
zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej,
wskazują na niebieski żywioł czystego światła, w którym mieszka Bóg ze
swoimi świętymi. Powinno się ich
przedstawiać nie w otoczeniu ziemskim, lecz we właściwym im świecie.
W symbolice biblijnej złoto wyraża
nie tylko coś kosztownego, ale też
symbolizuje to, co jest najcenniejsze.
Najczęściej jest symbolem mądrości,
której ustępują nawet skarby. Dekorujące korony brylanty i rubiny podkreślają dodatkowo tą symbolikę. Dia-

KATECHIZM
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
1217 W liturgii Wigilii Paschalnej, podczas błogosławieństwa
wody chrzcielnej, Kościół uroczyście przypomina wielkie wydarzenia historii zbawienia, które
były już zapowiedziami misterium chrztu:
Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych
przez sakramentalne znaki. Ty
w ciągu dziejów zbawienia
przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę chrztu świętego.
1218 Od początku świata woda,
zwyczajne i przedziwne stworzenie, jest źródłem życia i
płodności. Pismo święte widzi
ją "osłoniętą" przez Ducha Świętego: Na początku świata Twój
Duch unosił się nad wodami,
aby już wtedy woda nabrała
mocy uświęcania.
1219 Kościół widział w arce
Noego obraz zbawienia przez
chrzest. W niej bowiem "niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę"
(1 P 3, 20).
Ty nawet w wodach potopu
dałeś nam obraz odrodzenia,
bo ten sam żywioł położył kres
występkom i dał początek
cnotom.
1220 Woda źródlana symbolizuje życie, a woda morska jest
symbolem śmierci, dlatego mogła być zapowiedzią misterium
Krzyża. Ze względu na tę symbolikę chrzest oznacza udział
w śmierci Chrystusa.
ment, surowiec do wykonywania brylantów, dzięki swej rzadkości, niezwykłej twardości i z powodu wspaniałego blasku, jest najbardziej drogocennym spośród kamieni szlachetnych
- regina gemmarum. Znany i ceniony
od starożytności jako ozdoba korony
cesarskiej, był symbolem odwagi,

stałości i niezwyciężoności. Miał,
jak zresztą wszystkie inne kamienie szlachetne, znaczenie apotropaiczne - noszono go dla obrony
przed wszelkim nieszczęściem i
wszystkimi zakusami zła. Symbolikę tę należy odnieść do Chrystusa, który jest "prawdziwym Diamentem", bo uniżył się w cierpieniu aż do śmierci. W średniowieczu poeci opiewali diament jako
symbol wierności. Siedem rubinów
wieńczących koronę Dzieciątka
symbolizuje doskonałość Zbawczej Ofiary Chrystusa, dodatkowo
podkreślonej przez dekorowany
brylantami krzyż, który niby Crux
gemmata umieszczony jest w centrum korony. Zwieńczona gwiazdami korona Matki Bożej jest plastycznym odzwierciedleniem apokaliptycznej "Niewiasty obleczonej w słońce, mającej księżyc pod
stopami, na której głowie korona z
gwiazd dwunastu" (por. Ap 12, 1).
Liczba dwanaście ma tutaj znaczenie symboliczne: numerus electionis - liczba wybraństwa. Ogólna
symbolika gwiazd jest wyrazem
myśli Bożej, według której stworzone życie koncentruje się ku Bogu i dopełnia przeznaczenia
otrzymanego od Boga. Najbardziej
istotna treść biblijnej symboliki
gwiazd zasadza się na odniesieniu
jej do Chrystusa. W Księdze Liczb
Balaam mówi o Mesjaszu: "Widzę
go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi
Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło" (Lb 24, 17). Wizja
ta jest także zapowiedzią królestwa
Chrystusowego, ponieważ na
Wschodzie oddawano królowi należny hołd, nazywając go "Słońcem", "Gwiazdą" albo "Wschodem
Słońca". Gdy nadeszła pełnia czasu, trzem Mędrcom ze Wschodu,
szukającym nowo narodzonego
Króla żydowskiego, ukazała się
niezwykła gwiazda - osobliwe
i wywołane przez Boga zjawisko
astronomiczne. Najjaśniej w[ród
wybranych świeci Maryja, Matka
Łaski Bożej, Gwiazda Poranna,
która poprzedza wschód Chrystu-

Litania do Matki Bożej Częstochowskiej
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Najukochańsza Córko Ojca Przedwiecznego,
Matko Słowa żywego,
Matko nieustannie cudami na Jasnej Górze słynąca,
Matko, ludu Twojego skuteczna obrono,
Matko przez lud Twój ukoronowana,
Matko, pośredniczko nasza między niebem a ziemią,
Matko, Orędowniczko nasza,
Matko, miłościwa Lekarko chorych,
Matko, przywracająca wzrok ślepym,
Matko, przywracająca słuch głuchym,
Matko, przywracająca władzę chromym,
Można Szafarko Miłosierdzia Bożego,
Krynico Świętych Łask, hojnie na lud Twój zsyłanych,
Wspomożycielko wzywających Cię z ufnością,
Nadziejo zrozpaczonych,
Ucieczko grzeszników,
Pośredniczko zwaśnionych,
Ratunku tonących,
Umierających pomocy przemożna,
Zwyciężająca złe duchy,
Odnosząca zwycięstwo nad wrogami Twój przybytek Święty
oblegającymi,
Tarczo rycerzy za wiarę walczących,
Królowo Polski,
Patronko młodzieży polskiej,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami, Jasnogórska Królowo Polski,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się: Wszechmogacy i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc
i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykła czcią
wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli
w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
sa-Słońca i wydaje Go na świat.
Pewna średniowieczna sekwencja
wyraża tę myśl następująco: "Nowa Gwiazdo, porodziłaś Syna:
Słońce". Hymn wieczorny Ave
Maris Stella pozdrawia Maryję jako "Gwiazdę Morza", która wskazuje drogę, i niosąc otuchę, świeci

nad falami świata. Św. Bernard
z Clairvaux rozwija ten obraz w
homilii na święto Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny, mówiąc: "Gdy zerwą się wichry pokus, gdy wpadniesz w rafy nieszczęść, spójrz na gwiazdę, wzywaj Maryję!".

LITANIA DO św. AUGUSTYNA
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
27 sierpnia
Duchu Święty, Boże Święta Monika jest patronką kobiet i matek oraz
Święta Trójco, Jedyny Boże chrześcijańskich stowarzyszeń niewiast. W sztuce
Święta Maryjo, Matko Boża, - módl się za nami.
ukazuje się ją jako dostojną panią (matronę) w woalŚwięty Ojcze Augustynie, ubłagaj nam Serce Boskie ce, płaczącą i modlącą się lub czytającą księgę (Pismo
Synu pobożnych łez świętej Moniki Święte), niekiedy z różańcem w dłoniach (trzeba
Ojcze i założycielu zakonu pustelników wspomnieć, że w czasach św. Moniki nie znano jeszWybrane światło Doktorów cze modlitwy różańcowej). Można też ją zobaczyć na
Gorliwie studiujący Pismo święte śmiertelnym łożu w otoczeniu synów albo w rozmoNauczycielu teologów wie ze św. Augustynem.
Wzorze apostolskiego życia Liturgiczny obchód ku czci św. Moniki (tylko jest
Sławny głosicielu słowa Boskiego jedna święta o imieniu Monika) przypada w przedObrońco wiary dzień wspomnienia św. Augustyna, tzn. 27 sierpnia
Zraniony miłością Chrystusową i ma charakter wspomnienia obowiązkowego.
Biskupie wielkiej pokory i litości W kolekcie mszalnej prośmy Boga za wstawiennicŚwiatło rozpraszające ciemności błędów twem naszej Patronki i jej syna św. Augustyna:
Źródło boskiej wymowy Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie
Ojcze wielu zakonów żyjących pod Twoją regułą przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski
Łaskawy obrońco uciekających się do Ciebie nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za
Pociecho ubogich i utrapionych wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzePrzez przedziwne Twoje nawrócenie chy i znaleźć Twoje przebaczenie.
Przez miłość, którą pałałeś w obronie wiary Przez Twoje prace, którymi wspierałeś Kościół –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski
nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć
Twoje przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Monika

OGŁOSZENIA
1. W tym tygodniu rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne przygotowujące nas do Odpustu Parafialnego.
2. W poniedziałek – 26 sierpnia, w uroczystość NMP Częstochowskiej msze św. o godz. 7:00, 8:00, 9:00, 12:00 i
18:30. O godz. 9:30 – Różaniec wynagradzający za wszelkie próby znieważenia i profanacji wiary
i Kościoła w naszym kraju. Adoracja Najświętszego Sakramentu – do godz. 21:00.
Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego. Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski.
W wtorek – 27 sierpnia wspomnienie św. Moniki. Godz. 9.30 – 21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Godz. 10.00 - 13.00 Sakrament pokuty i pojednania. Godz. 12.00 – Różaniec. Godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia
Bożego. Godz. 21.00 Apel Jasnogórski.
W środę 28 sierpnia – uroczystość św. Augustyna, Patrona Parafii. Godz. 9.30 – 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Godz. 10.00 - 13.00 Sakrament pokuty i pojednania. Godz. 12.00 – Różaniec. Godz. 15.00
- Koronka do Miłosierdzia Bożego. Godz. 18.30 – Msza św. kończąca czterdziestogodzinne nabożeństwo. Po Mszy św.
Festyn Parafialny – serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania!
3. Trwa zbiórka wyrobów złota i srebra na przygotowanie koron dla obrazu MB Częstochowskiej w naszym kościele.
Przyjmujemy także ofiary pieniężne na wykonanie tych prac. Serdecznie dziękujemy za każdy dar.
4. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej przypada w niedzielę, 1 września. Pamiętajmy w naszych modlitwach o poległych w obronie Ojczyzny.
5. Kancelaria parafialna od września otwarta będzie od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 10.00 i 16.00 – 17.45.
6. Od 2 września zapraszamy do biblioteki parafialnej w dolnej plebanii czynnej w dniach: czwartki od 17:00 -19:00 i w
niedziele 11:00 do 13:00.
7. W tym tygodniu przypada I niedziela miesiąca. O godz. 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
8. Książkę wydaną przez ks. Proboszcza można nabyć w księgarni lub zakrystii.
9. W każdą środę, o godz. 18:00 zapraszamy na nabożeństwo do MBNP.
10.W czwartek – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać!
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