
INTENCJE  MSZALNE  od 21  do  27  VIII  2017 

 

Poniedziałek, 21 VIII 
  7.00 o Błogosławieństwo Boże dla kapłanów 
18.30 + Marian w 4. r. śm.  
 
Wtorek, 22 VIII 
  7.00 + Pelagia Urbaniak 
18.30 + Juliusz Szulc w 6. r. śm.  
 
Środa, 23 VIII 
  7.00 + Stefan Korba w 22. r. śm.  
18.30 + Krzysztof Robak w 6. r. śm. 
 
Czwartek, 24 VIII, Święto św. Bartłomieja, Apostoła 
   7.00 w intencji Panu Bogu wiadomej 
 18.30 + Andrzej Kosowski w 5. r. śm.  
 
Piątek, 25 VIII 
  7.00 + Stanisław w 25. r. śm., ++ Jan i Katarzyna  
18.30 + Krystyna Kolanowska 
       
Sobota, 26 VIII, Uroczystość NMP Częstochowskiej 
  7.00 + Kazimierz w 5. r. śmierci 
18.30  1/ dziękczynna za posługę duszpasterską ks. Bogdana Jelenia w 
naszej parafii z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie 

2/ + Stanisława Najder 
 
Niedziela, 27 VIII 
  7.30  o potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii i Edwarda Brandysów 
  9.00  dziękczynna z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla Ani z okazji 7. r. 
urodzin  
10.30  dziękczynna z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla Anny i Mirosława 
w 10. r. ślubu 
12.00  dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny 
18.30  ++ Ludwika (f) i Jan Bielec 
20.00  Za Parafian     
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BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 

 EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / Mt 15, 21-28/ 

 Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, 
wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! 
Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do 
niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo 
krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, 
które poginęły z domu Izraela».  

 A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi». On 
jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom». A 
ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu 
ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; 
niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa. 

 

 REFLEKSJA     

 

 Osobista szkoła modlitwy według kobiety kananejskiej. Przydatna dla 
każdego modlącego się. Po pierwsze, dla Boga nie ma człowieka za-granicznego. Cały 
świat, my wszyscy,  jako stworzeni przez Boga istniejemy w granicach Jego Miłości. 
Po drugie, jeśli Bóg się odezwie - powinniśmy - modląc się, zgadzać się z Nim, 
przyznawać Mu rację. Po trzecie, nie powinniśmy odstępować od adoracji w 
chwilach milczenia Boga. 
 
 300-LECIE KORONACJI WIZERUNKU JASNOGÓRSKIEGO  

  

 Jak przygotowano uroczystość koronacji przed 300 laty?  

 Zadbano, jak relacjonuje paulin, o. Jan Rudziński, o wygląd zewnętrzny 
Sanktuarium. Wystawiono wspaniałe łuki tryumfalne, przygotowano sztuczne 
ognie, zaproszono znanych w Polsce kaznodziejów oraz kapele muzyczne. Dla 
pielgrzymów (przybyło ich na koronację ok. 200 tys.) poza murami klasztoru 
wybudowano obszerną, drewnianą szopę/wiatę i ozdobiono ją zielonymi 
gałązkami. Wieczorem 7 września odprawiono nieszpory poprzedzające 



uroczystość w kaplicy św. Józefa, podczas których Ks. Jan Kasznicki, kanonik 
katedry chełmskiej w kazaniu mówił: Nie żałujcie waszej fatygi… Z dalekich miejsc, 
odległych prowincji na to święte miejsce przybieżeli peregrynanci. Bądźcie pewni, że 
Najjaśniejsza Nieba i Ziemi Królowa nowe iluminacje łask Boskich, splendory na wasze 
sprowadzi sumienia, oświeci ciemności"... 

 8 września 1717 roku, w dzień święta Narodzenia NMP przed świtem  
wniesiono obraz do bazyliki. O 8.00 w Sali Rycerskiej przedstawiciel Paulinów 
poprosił koronatora, bpa Krzysztofa Szembeka o nałożenie koron na Wizerunek. 
Odczytano dekret Kapituły Watykańskiej i pismo Nuncjusza Grimaldiego polecające 
dokonać aktu koronacji. Bp Szembek wyraził uznanie dla Paulinów - kustoszów 
Obrazu. Nazwał ich Żywą Koroną Maryi, stąd zaczerpnięto tytułową sentencję 
trzechsetlecia koronacji. Z kaplicy rycerskiej wyruszyła procesja z koronami po 
wałach klasztornych w takt salw armatnich. Koronacji koronami papieskimi 
Klemensa XI dokonał biskup Krzysztof Szembek, ordynariusz chełmski. 
Wspomniano w ten sposób fakt, iż z zamku w Bełzie (diecezja chełmska) książę 
Władysław Opolczyk przywiózł obraz na Jasną Górę w 1382 r. Obrzędowi koronacji 
towarzyszyły śpiewy i aklamacje przygotowane na uroczystość. Potem odmówiono 
tercję i odprawiono Mszę św. Po południu zgromadzeni uczestniczyli w dysputach 
teologicznych korzystając z przygotowanych na tę okoliczność broszur. 
Odprawiono nieszpory, odśpiewano litanię do Matki Bożej i procesjonalnie 
przeniesiono Obraz z Bazyliki do Kaplicy.  
 Wprawdzie w kazaniu po nieszporach w dzień koronacji Obrazu o. Tomasz 
Srebnicki, rektor Krakowskiego Kolegium Jezuitów narzekał "...że Polacy nie potrafią 
się dostatecznie cieszyć, żeśmy jakoś domowymi i postronnymi zahuczeni zgiełkami odwykli 
od tyumfów..." Niemniej jednak uroczystość koronacyjna na Jasnej Górze zjednoczyła 
Polaków i zyskała rangę ogólnonarodowej manifestacji wiary. Do tej pory żaden 
obraz czczony poza Rzymem nie otrzymał papieskich koron. 

 Czy obecne Korony pamiętają tamte chwile?   

 Nie, nie pamiętają. W 1909 roku skradziono korony klementyńskie. Nie 
odnaleziono ich. Nie ujęto sprawców świętokradztwa. Święci i grzeszni 
przybywamy przed Oblicze Maryi, bo Kościół to wspólnota świętych i grzeszników. 
      W 1910 roku Obraz Jasnogórski został ponownie przyozdobiony koronami 
podarowanymi i pobłogosławionymi przez papieża Piusa X. Rekoronacja dokonała 

się pośpiesznie, by uprzedzić zamiar cara Mikołaja II, który chytrze planował 
ufundować korony, a w ten sposób dokonać rękami biskupów polskich kolejnego 
aktu polityki rusyfikacyjnej caratu na rozgrabionych ziemiach polskich.  
 1 kwietnia 2005 roku, na dzień przed śmiercią cierpiący papież Jan Paweł II 
ofiarował najnowsze korony papieskie dla obrazu Matki Bożej. Widnieje na nich 
napis Totus Tuus, Cały Twój - zawołanie biskupie i testament św. Jana Pawła II. 

Korony zawierają wyobrażenie orłów piastowskich i lilii andegaweńskich jako 
nawiązanie do chlubnej tradycji piastowskiej i jagiellońskiej. 
  Należy też pamiętać o koronach władysławowskich, inaczej rubinowych 
 sprzed 1717 r. i kilku z XX wieku, zwłaszcza milenijnych. 

 Jak przeżywamy uroczystość 300-lecia koronacji? 

 Dziękujemy Maryi za Jej opiekę nad Narodem Polskim. Nad każdym z nas. 
Składamy duchowe dary, przesyłamy zdjęcia, przygotowujemy selfie dla Maryi. 
Odmawiamy Modlitwę Jubileuszową. Składamy świadectwa. Kolejne dni naszego 
życia wzbogacamy myślą maryjną. (koronamaryi.pl) 
 Od 17 do 25 sierpnia br. Możemy posłuchać cyklu rozważań nowennowych 
biskupa Grzegorza Rysia pt. Koronowana Służebnica (episkopat.pl), które prowadzi 
wieczorami na Wałach Jasnogórskich. Pielgrzymujemy w pielgrzymkach na Jasną 
Górę ewidencjonowanych i tych podejmowanych zupełnie spontanicznie, osobiście. 
 Chcemy być diamentem w Żywej Koronie Maryi z nawróconym sercem, 
pogodnym obliczem, poprawionym życiem.  

 
 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 20. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

  
 1. Dziś w parafii św. Jacka odpust parafialny z sumą o godzinie 12.00.  
 2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia: w poniedziałek 
wspomnienie św. Piusa X, papieża, we wtorek wspomnienie NMP Królowej, w 
czwartek święto św. Bartłomieja, Apostoła, w sobotę Uroczystość NMP 
Częstochowskiej. W naszym kościele Msze św. o 7.00 i 18.30 z Odnowieniem 
Jasnogórskich Ślubów Narodu. Po wieczornej Mszy św. przed Najświętszym 
Sakramentem odśpiewamy Litanię Loretańską do NMP. Przez tydzień 
poprzedzający uroczystości przed błogosławieństwem w czasie każdej Mszy św. 
odmówimy Modlitwę Jubileuszową na 300-lecie Koronacji Obrazu. 
 Na Jasnej Górze w najbliższą sobotę Główne Uroczystości Jubileuszu 300-
lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej o których więcej na stronie 
internetowej parafii. Polecamy też tygodniki katolickie poświęcające wiele miejsca 
pielgrzymowaniu i obchodom jubileuszowym na Jasnej Górze.  
 3. W najbliższą sobotę pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-
Życie oraz Domowego Kościoła do Kalwarii Zebrzydowskiej.  
 4. W naszym kościele w sobotę podczas Mszy św. o godzinie 18.30 
podziękujemy Bogu za posługę wśród nas ks. Bogdana Jelenia i poprosimy o 
błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej w parafii MB Wspomożenia 
Wiernych w Dobczycach.   
 5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Romana Fiałkowskiego i śp. 
Barbarę Buczkę. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 

 

 JEDNYM ZDANIEM 

 
Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; piećdziesięciu, aby nauczyć się milczeć. 

Ernest Hemingway 


