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Uroczystoæ Najwiêtszej
Marii Panny Królowej Polski
Tytu³ Matki Bo¿ej jako Królowej narodu polskiego siêga drugiej po³owy XIV
wieku: Grzegorz z Sambora nazywa Maryjê Królow¹ Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytu³u Królowej pojawi siê w XVII wieku po zwyciêstwie
odniesionym nad Szwedami, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem przekonania Polaków sta³ siê
król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656
roku w katedrze lwowskiej obra³ Maryjê
za Królow¹ swoich pañstw, a Królestwo
Polskie poleci³ jej szczególnej obronie.
Choæ lubowanie Jana Kazimierza odby³o siê przed obrazem Matki Bo¿ej £askawej we Lwowie, to jednak szybko przyjê³o siê przekonanie, ¿e najlepszym
typem obrazu Królowej Polski jest obraz
Pani Czêstochowskiej. Koronacja obrazu
papieskimi koronami 8 wrzenia 1717
roku ugruntowa³a przekonanie o królewskoci Maryi.
Od czasów zwyciêstwa nad Szwedami
Jasna Góra z cudownym obrazem Czarnej
Madonny, czczonej jako Królowa Polski,
sta³a siê duchow¹ stolic¹ Polski. Szczególnego znaczenia miejsce to nabiera³o
w czasach trudnych, a wiêc w okresie rozbiorów, czy wojen. Zapis umieszczony
w konstytucji sejmowej z 1764 roku wydaje siê byæ wci¹¿ aktualny: Rzeczpospolita
jest do swej Najwiêtszej Królowej Maryi
Panny w czêstochowskim obrazie cudami
s³yn¹cej nabo¿na i Jej protekcji w potrzebach doznaj¹ca. Dlatego w podziêkowaniu za opiekê, a szczególnie za dar odzyskanej wolnoci po latach zaborów,
w 1924 roku papie¿ Pius XI na probê
narodu polskiego, zezwoli³ ustanowiæ
osobne wiêto Matki Bo¿ej Królowej Polski. wiêto obchodzone jest 3 maja dla
upamiêtnienia uchwalenia historycznej
Konstytucji 3 Maja. Potem Papie¿ Jan
XXIII og³osi³ Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê
Królow¹ Polski, g³ówn¹ patronk¹ kraju,
obok wiêtych biskupów i mêczenników:
Wojciecha i Stanis³awa.
dokoñczenie na str. 2

Z dawna Polski
Ty Królow¹,
Maryjo!
Z dawna Polski Ty Królow¹, Maryjo!
Ty za nami przemów s³owo, Maryjo!
Ociemnia³ym podaj rêkê,
Niewytrwa³ym skracaj mêkê,
Swe Królestwo we w porêkê, Maryjo!
Gdy pod krzy¿em Syna sta³a, Maryjo,
Ty³e Matko wycierpia³a, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Upro sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
Z dawna Polski Ty Królow¹, Maryjo!
Ty za nami przemów s³owo, Maryjo!
We w opiekê naród ca³y,
Który ¿yje dla Twej chwa³y,
Niech rozwija siê wspania³y, Maryjo!

Przybywam jako pielgrzym,
aby pok³oniæ siê Maryi
Z dawna Polski Ty Królow¹, Maryjo!
Ty za nami przemów s³owo Maryjo!
Nie mog³o zabrakn¹æ na szlaku mojej pielgrzymki do Ojczyzny Jasnogórskiego Sanktuarium. To miejsce jest tak bardzo drogie
mojemu sercu i tak bardzo bliskie ka¿demu z was, drodzy Bracia i Siostry. Przyzwyczai³em siê, jak wy wszyscy, przychodziæ tutaj i przynosiæ Matce Syna Bo¿ego
i naszej Matce sprawy osobiste i rodzinne,
jak równie¿ wielkie sprawy narodowe, tak
jak to czynili Nasi przodkowie przez ca³e
stulecia.
Przyzwyczailimy siê mówiæ o tym
wszystkim Tej, która w szczególny sposób
jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kocio³a, w tajemnicy ka¿dego cz³owieka.

Maryja, jako Matka Zbawiciela, jest tak¿e
Matk¹ ca³ego Ludu Bo¿ego i towarzyszy
mu na drogach wiary i codziennego ¿ycia. Ona jest tak¿e Matk¹ naszego Narodu, który od wieków J¹ czci jako swoj¹
Królow¹. Radujê siê dzisiaj, ¿e dane mi
jest stan¹æ raz jeszcze na tym wiêtym
miejscu, na tym szczególnym miejscu
modlitwy i spojrzeæ z bliska w Jasnogórskie Oblicze naszej Matki. Ja wam dziêkujê za to, ¿ecie na mnie licznie oczekiwali. Ona przez swoj¹ wiarê, mi³oæ
i doskona³e zjednoczenie z Chrystusem,
sta³a siê dla nas ¿ywym wzorcem wiêtoci i mi³oci Kocio³a.
Pozdrowienie Jana Paw³a II
skierowane do pielgrzymów
na Jasnej Górze, 17 VI 1999 r.
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WIELKI TYDZIEÑ W NASZEJ PARAFII

Ê

Wielki Tydzieñ rozpocz¹³ siê Niedziel¹ Palmow¹
czyli Niedziel¹ Mêki Pañskiej, a zakoñczy³ Niedziel¹ Zmartwychwstania. Obie te wielkie niedziele jak
klamr¹ spinaj¹ w jedn¹ ca³oæ dwa najistotniejsze
wydarzenia zbawcze: bolesn¹ mieæ i chwalebne
zmartwychwstanie Chrystusa.
Tegoroczne uroczystoci Wielkiego Tygodnia
w naszym kociele mia³y nastêpuj¹cy przebieg:

Ë

Ì

 Niedziela Palmowa  czytanie Mêki
naszego Pana Jezusa Chrystusa wg w.
Marka oraz wiêcenie palm. (zdj. 1).
 Wielki Czwartek  Mszê wiêt¹ Wieczerzy Pañskiej odprawili wszyscy nasi
kap³ani,  przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ ks. proboszcz Edward Bogaczewicz. (zdj. 2).
 Wielki Pi¹tek  loiturgia Mêki
Pañskiej  przewodniczy³ ks. Jaros³aw
Krê¿el. (zdj. 3).
 Wielka Sobota  liturgii Wigilii
Paschalnej przewodniczy³ ks. Micha³
Pieñkowski. (zdj 4).
 Niedziela Wielkanocna  procesjê
rezurekcyjn¹ poprowadzi³ ks. Edward
Bogaczewicz, Mszy w. odprawionej
przez wszystkich kap³anów przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ ks. Wojciech
Modelski. (zdj. 5 i 6).

Ï
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Uroczystoæ Najwiêtszej
Marii Panny Królowej Polski
Teksty liturgiczne uroczystoci NMP
Królowej Polski podkrelaj¹ macierzyñsk¹ opiekê Maryi. Stoj¹c pod krzy¿em Jezusa Maryja otrzyma³a w testamencie Bo¿ej mi³oci wszystkich ludzi jako jej dzieci.
Jako Królowa nieba i ziemi otacza swoj¹
przemo¿n¹ i macierzyñsk¹ opiek¹ tak¿e
naród polski, który wybra³ j¹ sobie jako
Królow¹.
Wybór Maryi na Królow¹ jest bardzo
zobowi¹zuj¹cy i dlatego w jej uroczystoæ
prosimy Boga, abymy tak jak ona stawali siê darem dla niego i nape³nieni ³ask¹
Bo¿¹ coraz g³êbiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Tylko w ten sposób mo¿emy odziedziczyæ ¿ycie wieczne i na zawsze przebywaæ w chwale Boga Ojca
wraz z Maryj¹ nasz¹ Matk¹ i Królow¹.
ks. Dariusz Kwiatkowski
 Opiekun 51
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Zdjêcia: T. Kucharski i D. Kubny

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
I WIZYTACJA KANONICZNA
W dniu 19 kwietnia br. gociem naszej
Wspólnoty by³ ks. bp Pawe³ Stobrawa,
który udzieli³ Sakramentu Bierzmowania
naszej m³odzie¿y i przeprowadzi³ wizytacjê kanoniczn¹ w naszej parafii. Poni¿ej
zamieszczamy tekst powitania ks. bpa
przez ks. proboszcza oraz kilka zdjêæ z tej
uroczystoci.

Ekscelencjo!
To ju¿ trzecia wizytacja w naszej
Wspólnocie.
Pierwsz¹ przeprowadzi³ biskup
Antoni Adamiuk 26 marca 1992 roku,
a tworzylimy wtedy Duszpasterstwo
przy Osiedlu Piastów.
ci¹g dalszy na str. 3
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Druga wizytacja odby³a siê 31 marca
Roku Jubileuszowego 2000. Gocilimy
wtedy naszego Ordynariusza  arcybiskupa Alfonsa Nossola. By³a to pierwsza wizytacja po ustanowieniu parafii.
Dzisiaj trwa ju¿ trzecia wizytacja kanoniczna.
Gocimy Ciebie, nasz kochany biskupie Pawle!

Ka¿da wizytacja to zmieniaj¹ce siê
miejsca spotkañ modlitewnych. Najpierw
kaplica, potem koció³ w surowym stanie,
dzisiaj koció³ przygotowuj¹cy siê do konsekracji.
Ka¿da wizytacja to ró¿ne okresy ¿ycia
parafii:
1992 rok  m³oda parafia, do bierzmowania przyst¹pi³o 290 ósmoklasistów!
2000 rok  rok wielkiego o¿ywienia jubileuszowego, ogromna radoæ, ¿e nasza
surowa wi¹tynia mia³a przywilej Sanktuarium Roku Jubileuszowego!
Tamta wizytacja otwiera³a w naszym
kociele obchody Roku Jubileuszowego!
Dzisiaj spotykamy siê w roku
20-lecia pocz¹tków Wspólnoty.
Dwadziecia lat temu, 4 maja 1986
roku, nast¹pi³o powiêcenie placu pod
budowê kocio³a i pierwsza Msza wiêta.
Póniej odprawiano Msze wiête w niedziele o 1700.
W sierpniu 1986 roku rozpoczêli sw¹
pracê i sta³¹ obecnoæ ksiê¿a.

Bêdziemy nasz jubileusz 20-lecia
pocz¹tków Wspólnoty uroczycie obchodzili i wpisujemy weñ dzieñ dzisiejszy,
wpiszemy Misje Parafialne, które w padzierniku poprowadz¹ ojcowie franciszkanie i konsekracjê kocio³a wyznaczon¹ na
sobotê 21.10.2006 r.
Jak¹ jest dzisiaj Wspólnota!
* Silne pokolenie 4060-latków, które
wziê³o na swoje barki budowê kocio³a,
wpisywa³o siê w tworzenie parafii. Dziêki
temu pokoleniu mamy: wi¹tyniê, gazetkê
parafialn¹, kiosk gazetowy, wietlicê
ARKA, dzie³o CARITAS, parafialnych honorowych dawców krwi oraz prê¿ne ró¿ne grupy modlitewne i stowarzyszenia.
** Mamy w parafii bardzo rozbite pokolenie 2030-latków. Nawet do pó³ tysi¹ca m³odych pracuje poza granicami Polski. Zje¿d¿aj¹ na spowied w wigiliê
Bo¿ego Narodzenia i w Wielki Pi¹tek. Cieszymy siê, ¿e przyje¿d¿aj¹, choæ w g³êbi
serca jest niepokój o wiarê, o ich rodziny... o ich przysz³oæ.

*** Mamy te¿ m³ode pokolenie.
Dzisiaj ju¿ tylko 164 osoby przystêpuj¹
do bierzmowania, w tym 37 m³odych osób
z innych parafii: w. Miko³aja, w. Eugeniusza, z Kola, ze S³awiêcic, z Reñskiej
Wsi, z Dziergowic, z Cisowej. Bo taki jest
przekrój trzecioklasistów gimnazjum nr 5.
M³ode pokolenie jest dla nas szczególnym wyzwaniem!
To ono ma przej¹æ od nas wiadectwo
wiary i staæ siê byæ dobrym ogniwem
w ³añcuchu pokoleñ... Dlatego wiele uwagi, my kap³ani, powiêcamy dzieciom
i m³odzie¿y i to zapewne bêdzie nasz¹
trosk¹ podstawow¹.
Wiemy, ¿e dzisiaj nie wystarczy zaproszenie na Mszê wiêt¹, na spotkanie grupy oazowej, do grona ministrantów czy do
Dzieci Marii; na Modlitewne Czuwanie...
Mamy w parafii ró¿ne spotkania, Msze
wiête, nabo¿eñstwa dla dzieci i m³odzie¿y, rozbudowane roraty, ró¿aniec. Dzieci w
niedzielê otrzymuj¹ Ziarenka, w Wielkim

Pocie plansze Drogi Krzy¿owej. Pani
Ania, wraz z dzieæmi, rozpoczê³a ubogacanie liturgii piêknym piewem.
Przychodz¹ na spotkania i korzystaj¹
z nich Ci m³odzi, którzy najbardziej kochaj¹ Pana Jezusa i to jest nasza ogromna radoæ. Widzimy w nich ostojê i przysz³oæ
Kocio³a.
Dzisiaj wierzymy, ¿e Ci  którzy tylko
z zaufania i z nadziei w nich pok³adanej
zostaj¹ dopuszczeni do bierzmowania
 uczyni¹ w mocy Ducha wiêtego krok
w stronê Boga!
Ogromne prze¿ycia zwi¹zane z Ojcem
wiêtym, Janem Paw³em II, pokaza³y, ¿e
jest w nas ogromnie wiele dobra, wiary
i mi³oci.
I dlatego potrzebna jest równie¿ dzisiejsza Twoja, biskupie Pawle, obecnoæ!
Potrzebne jest dzisiejsze Zes³anie Ducha
wiêtego, Twoje b³ogos³awieñstwo, aby
pok³ady wiary, nadziei i mi³oci, pok³ady
dobra, podejmowanego w ró¿ny sposób,
by³y dobrze wykorzystane, aby siê uaktywnia³y, aby czyni³y z nas nie obojêtnych, ale odwa¿nych wiadków wiary!
Ciesz¹c siê z Twojej obecnoci, Ekscelencjo  witam Ciê jeszcze raz w imieniu
ca³ej Wspólnoty Parafialnej i zgromadzonej tu m³odzie¿y innych parafii!
Z³ó¿ wszystkie nasze intencje na patenie ofiary dzisiejszej Eucharystii.
Na koñcu Mszy wiêtej pob³ogos³aw
parafiê, pob³ogos³aw nasze wiekopomne
dzie³o, jakim jest wi¹tynia przygotowuj¹ca siê do konsekracji.

Zdjêcia: T. Kucharski i D. Kubny
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Od Przygotujê Ci... do Ju¿ gocisz...
Przygotujê Ci serce, o Chryste...
S³owa tej znanej pieni trafnie wyjaniaj¹
istotê okresu poprzedzaj¹cego uroczystoæ I Komunii wiêtej, któr¹ prze¿ywalimy w naszej parafii 30 kwietnia. Po raz
pierwszy do pe³nego uczestnictwa w Eucharystycznej Ofierze Zbawiciela zaproszonych zosta³o 124 dzieci klas drugich
Szkó³ Podstawowych nr 9 i 19.
Przygotujê Ci serce... To przygotowanie powierzone zosta³o paniom katechetkom: Annie Wolak (SP 9) i Justynie
Rygo³ (SP 19). To w³anie one przez ca³y
rok pracowicie i z zaanga¿owaniem wyjania³y istotê sakramentów oraz przekazywa³y prawdy wiary. Praktyczne przygotowanie dzieci do prze¿ycia uroczystoci
pierwszokomunijnej (przybli¿enie istoty
Sakramentów Pojednania i Eucharystii,
próby procesji, poruszanie siê w kociele, nauka piewu) podjêli ks. Jaros³aw
Krê¿el i ks. Wojciech Modelski.
Bardzo wa¿na jest praca katechetów,
trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e pierwsze wiadectwo wiary swoim dzieciom sk³adaj¹

rodzice. To od nich zale¿y, jak w przysz³oci wygl¹daæ bêdzie ¿ycie religijne
ich pociech. Jeli dla rodziców czym
oczywistym jest codzienna modlitwa
(tak¿e wspólna z dzieæmi!), niedzielna
Eucharystia i comiesiêczny Sakrament
Pokuty, to mo¿na siê tego samego spodziewaæ po m³odszym pokoleniu.
Przygotujê Ci serce... Serce to podstawowy symbol ¿ycia oraz mi³oci.
Dopóki bije, dopóty odbywa siê nasza
ziemska pielgrzymka. Ale mamy serce
nie tylko z cia³a. Jeszcze wa¿niejsze
jest takie, które jest okreleniem naszego
ducha, naszej wiary. I tak¿e to serce
bije, tyka. Miejmy nadziejê, ¿e jak dobrze
wyregulowany, wyczyszczony, nasmarowany mechanizm zegara. Troska o to, aby
serce dziecka rytmicznie uderza³o, nale¿y
do rodziców! I to ich serca najpierw powinny miarowo biæ  biæ dla Boga.
Jeli wkradnie siê w nasze lub ¿ycie
dzieci arytmia (nieregularne uczestnictwo
we Mszach w., zaniedbana modlitwa
i spowied, trwanie w grzechu ) to czym
prêdzej biegnijmy do Tego, którego mo¿emy nazwaæ Boskim Zegarmistrzem, Niebiañskim Kardiologiem. Biegnijmy do
konfesjona³u, na Eucharystiê, aby jak
najszybciej wyleczyæ nasze serca, rytm
ich pracy dostosowaæ do rytmu bicia przepe³nionego mi³oci¹ Najwiêtszego Serca
Pana Jezusa.
Wszystko po to, aby wci¹¿, ka¿dego dnia,
jak w uroczystoæ I Komunii w., wypiewywaæ Ju¿ gocisz, Jezu, w sercu mym
Duszpasterz
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