
 

 

Ogłoszenia w XXI niedzielę zwykłą – 23 sierpnia 2020 roku 

 

 

 

W tym tygodniu, w środę (26 sierpnia) o godz. 19.00, Msza św. z okazji 

Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Serdecznie zapraszam.  

Msza św. w następną niedzielę o godz. 11.00.  

W sobotę od godz. 9.30 sprzątanie kościoła. Zapraszam do pomocy.   

Z nadzieją na spotkanie z Wami w następną niedzielę przy stole Eucharystii. 

 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



26 sierpnia obchodzimy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Dzień ten 

zwany jest też imieninami Matki Bożej, czczonej w jasnogórskim obrazie. 

Uroczystość ta jest przede wszystkim dziękczynieniem za szczególną rolę Maryi 

w dziejach całego narodu, a także wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Maryi.  

W święty wizerunek Maryi wpisana jest historia życia każdego z nas. Wpatrujemy 

się w oczy Maryi, szukając nadziei i wsparcia, aby nie zagubić się pośród 

życiowych dróg. Maryjo, potrzebujemy Ciebie jako Matki naszych rodzin, Matki 

chorych i cierpiących, Matki żyjących bez nadziei, Matki zepchniętych na 

margines życia. 

Święty Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do naszej Ojczyzny w 

1979 roku, powiedział: "Jasna Góra to miejsce, gdzie można usłyszeć, jak bije 

serce Kościoła i serce Ojczyzny w sercu Matki", zaś w 1983 roku:  

"Tu, na Jasnej Górze, gdzie mieszka Królowa Polski, w jakiś sposób zawsze 

byliśmy wolni". 

 

 

Ikona została przywieziona do Częstochowy, najprawdopodobniej w 1382 roku, 

przez Władysława Opolczyka, księcia opolskiego, syna Bolesława II opolskiego, 

z zamku w Bełżcu, gdzie cieszyła się szczególnym kultem wiernych. Władysław 

Opolczyk umieścił ją w ufundowanym przez siebie klasztorze, 

do którego sprowadził z Węgier ojców paulinów.  

Obraz bardzo szybko zasłynął cudami. W 1429 roku król Władysław Jagiełło 

napisał w liście do papieża Marcina V, że na Jasnej Górze koło Częstochowy 

dzieją się często tajemnice licznych cudów. Jasna Góra stawała się głównym 

ośrodkiem kultu maryjnego w całej Polsce i zarazem duchową stolicą naszej 

Ojczyzny. 

Obraz przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus na ręku. W 1430 roku doszło do 

napadu na klasztor i częściowego uszkodzenia obrazu. Jakby na przekór, 

wydarzenie to przyczyniło się do rozwoju kultu Matki Bożej z Częstochowy, 

zwanej też „Czarną Madonną”. Z czasem klasztor na Jasnej Górze stał się twierdzą 

obronną stawiając czoło najazdowi szwedzkiemu w 1655 roku. Najazd na klasztor 

miał miejsce już po wybudowaniu fortyfikacji zewnętrznych, w tym wałów, co 

w zasadniczy sposób wpłynęło na skuteczną obronę. Wiadomość o obronie 

klasztoru lotem błyskawicy rozeszła się po całym kraju i, jak później opisał 



Henryk Sienkiewicz, duch tego zwycięstwa pozwolił narodowi uwierzyć 

w ostateczne zwycięstwo. 

Zwycięska obrona Jasnej Góry rozsławiła to sanktuarium w całej Polsce. W 1717 

roku biskup Szembek dokonał pierwszej koronacji obrazu koronami papieskimi. 

Po wielu staraniach paulinów, papież Pius X w 1904 roku ustanowił dla 

sanktuarium specjalne święto Matki Bożej Częstochowskiej, obchodzone 24 

sierpnia. Papież ten podarował także korony, którymi powtórnie ukoronowano 

obraz w 1910 roku. Następnie papież Pius XI w 1931 roku ustalił obchód święta 

na 26 sierpnia. Cztery lata później zatwierdzono specjalne teksty liturgiczne 

na święto Matki Bożej Częstochowskiej. Od 1956 roku święto obchodzone jest 

w całej Polsce. 

Teksty liturgiczne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują 

twierdzę jasnogórską z Syjonem, gdzie według Starego Testamentu została 

umieszczona Arka Przymierza. Obecność Maryi i jej wstawiennictwo 

zobowiązuje naród do walki w obronie wiary, czyli do dawania świadectwa 

posłuszeństwa i wierności Bogu oraz Ewangelii. 

  

 

 

 

 
 


