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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

    Jakże aktualne są te słowa dziś. Jest to gorąca naszej
Królowej prośba, którą można nazwać „testamentem”.
Wyrażone to zostało w Ikonie Jasnogórskiej w geście
prawej dłoni, którą Maryja wskazuje na swojego Syna
zasiadającego na Jej ramieniu. W 1382 roku książę Opolski
Władysław wybudował na Jasnej Górze klasztor i złożył
obraz Matki Bożej, który wkrótce zasłynął cudami, a wieść
o nim ściągała do Częstochowy wielu pielgrzymów. 
Święty Jan Paweł II tak modlił się do swojej umiłowanej
Matki: „Niech Pani Jasnogórska zwycięża w nas i przez nas.
Niech zwycięża nawet przez nasze udręki i porażki. 

Niech sprawi, byśmy nie zaprzestali wysiłków i zmagań o prawdę i sprawiedliwość, o wolność i godność naszego
życia. Czyż nie to również znaczą słowa Maryi: „Cokolwiek wam Mój rzecze, to czyńcie?”.  Łączmy się wszyscy 
dzisiaj u stóp Najświętszej Maryi Panny w duchowej stolicy naszej Ojczyzny i prośmy o opiekę nad potrzebami
duchowymi i materialnymi Polski.

Maryjo! Królowo Polski! Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! Adam Żak
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„Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

W sierpniu z wielu polskich miast
podążają piesze pielgrzymki na Jasną
Górę. Do Częstochowy w większości
docierają przed Uroczystością Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
która obchodzona jest 15 sierpnia, 
lub przed Uroczystością Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej, którą
obchodzimy dzisiaj.  

Siłą i tajemnicą, które do stóp Jasno- 
górskiej Pani przyciągają tłumy jest
Jej Cudowny Obraz. Poznajmy historię
Portretu, który tak nas fascynuje w 
częstochowskiej Ikonie. 

Czytając nie staraj się zapamiętać
wszystkich dat, lecz przyjmij do serca
tę odrobinę wiedzy o Królowej, której
spodobało się wznieść tron w słupie
obłoków nad częstochowską Jasną
Górą. Gdy Obraz pojawił się na Jasnej
Górze, był już otoczony czcią i kul-

DOBRA MATKA I KRÓLOWA Z JASNEJ GÓRY Według legendy, gdy zamierzano
przewieźć obraz na Śląsk, konie nie
chciały ruszyć. Wówczas książę Wła-
dysław złożył przysięgę, że wybuduje
kościół i umieści w nim obraz oraz 
ufunduje klasztor, w którym osadzi 
zakonników paulinów. 

Taka historia obrazu zawarta jest 
w najstarszym rękopisie, którego odpis
przechowywany jest w jasnogórskim
archiwum.

Prawdziwe pochodzenie i czas
powstania obrazu wciąż pozostaje
przedmiotem dyskusji specjalistów.
Prawdopodobnie dzieło przywieziono
na Jasną Górę 31 sierpnia 1384 roku.
Podarował je paulinom, których spro-
wadził do Częstochowy dwa lata 
wcześniej, książę Władysław Opol-
czyk. Jednak, by łatwiej było łączyć 
jubileuszowe obchody, przyjmuje się,

tem, a także tradycją wielu cudów, 
które zdziałał. 
Klasztor jasnogórski stał się Maryjnym
Sanktuarium. Według Jana Długosza
wizerunek Czarnej Madonny już przed
rokiem 1430 był czczony nie tylko 
w Polsce, ale i w sąsiednich krajach.

Obraz ma bogatą historię i jest
otoczony legendą, która mówi, że 
dzieło namalował sam św. Łukasz 
Ewangelista na desce stołu służącego
Matce Boga, jeszcze za Jej życia. Maryja
miała sama pozować św. Łukaszowi.

Obraz został przewieziony z Jero-
zolimy do Konstantynopola, skąd dalej
- na Ruś. Mocy obrazu miał doświad-
czyć zarządzający Rusią Książę Opolski
Władysław - za jego przyczyną odniósł
zwycięstwo nad wojskami litewski-
mi i tureckimi oblegającymi Bełz.  Ciąg dalszy na 2 stronie
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26 sierpnia 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Sandry, Ireneusza, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Prz 8, 22-35
PSALM 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13-15
2. czytanie: Ga 4, 4-7
EWANGELIA: J 2, 1-11

27 sierpnia 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Józefa, Moniki
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Tes 1, 1-5. 11b-12
PSALM 96, 1-2a. 2b-3. 4-5
EWANGELIA: Mt 23, 13-22

28 sierpnia 2018r. – WTOREK
Imieniny: Augustyna, Patrycji
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Tes 2, 1-3a. 14-17
PSALM 96, 10. 11-12. 13
EWANGELIA: Mt 23, 23-26

29 sierpnia 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Beaty, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 1, 1-9
PSALM 145, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Mt 24, 42-51

30 sierpnia 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Róży, Benona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 1, 17-25
PSALM 33, 1-2. 4-5. 10-11
EWANGELIA: Mt 25, 1-13

31 sierpnia 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Bohdana, Izabeli
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 1,17-25
PSALM 33, 1-2. 4-5. 10ab. 11
EWANGELIA: Mt 25, 1-13

1 września 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Bronisławy, Bronisza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 1,26-31
PSALM 33, 12-13. 18-19. 20-21
EWANGELIA: Mt 25, 14-30

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdecznie witamy w naszej para�alnej Wspólnocie nowych kapłanów:

ks. Mieczysława Żemojcina SAC, który przybył do nas z niedalekiego
Wrzosowa, gdzie pełnił posługę rektora kaplicy Bożej Rodzicielki Maryi,
Matki Kościoła, oraz neoprezbitera z Ołtarzewa – ks. Tomasza Kotul-
skiego SAC. Życzymy ob�tości łask Bożych i radości w podejmowanych
zadaniach w naszej para�i.

2. Dziś gościmy w naszej Para�i panią Joannę Jurkiewicz, autorkę książki 
o spotkaniach ze św. Janem Pawłem II zatytułowaną „Zwiastunowi z gór”.

KALENDARZ
LITURGICZNY

opr. 
Jadwiga Kulik

3. Zapraszamy dziś na Nabożeństwo Maryjne na godz. 1720. Dziś także po raz ostatni odprawimy Mszę św. o godz. 2000.
4. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej

o godz. 1700. Tego dnia przypada 79. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwach o tych,
którzy przelali krew za wolność naszej Ojczyzny.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 zmiana tajemnic różańcowych 
dla Wspólnoty Żywego Różańca.

6. Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego w przyszły poniedziałek, 3 września, o godz. 800. 
7. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na nocne czuwanie i Adorację 

Najświętszego Sakramentu do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Górach Świętokrzyskich. 
Wyjazd sprzed naszego kościoła w piątek, 14 września, o godz. 1800. Powrót 15 września ok. godz. 500. 
Zapisy pod numerem telefonu: 48 366 42 32. Koszt wyjazdu: 30 zł.

że i paulini i Obraz Matki Bożej przybyli
na Jasną Górę w roku 1382. 

Najstarszą, bardziej wiarygodną 
informację o historii obrazu zawdzię-
czamy Janowi Długoszowi. Nie podał 
on co prawda daty sprowadzenia 
Cudownego Obrazu, ale przekazał
obszerną relację o zniszczeniu wize-
runku przez husytów w czasie na-
padu na klasztor w Dzień Wielkanocy,
16 kwietnia 1430 r. Liczne skarby i wota
Sanktuarium wabiły rabusiów, którzy
sprofanowali i zniszczyli Cudowny Obraz.
Wyrwany z ołtarza, wyniesiony został
przed kaplicę i porąbany szablami,
a na koniec przebity mieczem i po-
rzucony w okolicy kościoła św. Barbary.
Pątnicy zwykle odwiedzają to miej-
sce, czerpią wodę ze źródełka, jakie 
według legendy wytrysło w miejscu
porzucenia Obrazu. Po tym drama-
tycznym wydarzeniu na Obliczu Czarnej
Madonny pozostały charakterystyczne 
rysy.

Na zakończenie przedstawię drogim

Czytelnikom fragment najpiękniejszej
poetyckiej modlitwy do Królowej 
Polskiej Korony, fragment wiersza 
„Matka Boska Częstochowska” 
Jana Lechonia:
Matka Boska Częstochowska, 
ubrana perłami, Cała w złocie 
i brylantach, modli się za nami. 
O Ty, której obraz widać 
w każdej polskiej chacie 
I w kościele, i w sklepiku, 
i w pysznej komnacie,
W ręku tego, co umiera, 
nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą
 wciąż się światło świeci.
Która perły masz od królów, 
złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, 
który w nic nie wierzy,
Która widzisz nas każdego 
cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, 
zmiłuj się nad nami!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
W następny poniedziałek, 3 września, o godz. 1630

do sali przy kancelarii zapraszamy wszystkich,
którzy pragną włączyć się w tworzenie 

naszej parafialnej Gazetki.
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