
Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie 
polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, 
złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając 

swoją modlitwę od słów:  "Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza 
Dziewico", ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. 
Przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o 
pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć 

się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju 
sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej, w czasie której król przyjął również 
Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym 

Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża 
odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe 

wezwanie: "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami". 
Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we 

Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu 
Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi 

koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. Była to 
pierwsza koronacja wizerunku Matki Bożej, która odbyła się poza Rzymem. 

Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione. Dopiero po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy 

Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem "Królowej Polski". 
Papież Benedykt XV chętnie przychylił się do tej prośby (1920). Biskupi umyślnie 

zaproponowali Ojcu świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność 
tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku 

pierwszą Konstytucją polską. Dnia 31 października 1943 roku papież papież Pius XII 
dokonał poświęcenia całej rodziny ludzkiej Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcił 
równocześnie, aby aktu oddania się dopełniły wszystkie chrześcijańskie narody. 

Episkopat Polski uchwalił, że w niedzielę 7 lipca 1946 roku aktu poświęcenia dokonają 
wszystkie katolickie rodziny polskie; 15 sierpnia - wszystkie diecezje, a 8 września - 
cały naród polski. Na Jasnej Górze zebrało się ok. miliona pątników z całej Polski. W 
imieniu całego narodu i Episkopatu Polski akt ślubów odczytał uroczyście kardynał 

August Hlond. Wcześniej, zaraz po wojnie w roku 1945, Episkopat Polski pod 
przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda odnowił na Jasnej Górze akt poświęcenia 
się i oddania Bożej Matce. Ponowił też złożone przez króla Jana Kazimierza śluby. W 

uroczystości tej brała udział milionowa rzesza wiernych. W przygotowaniu do 
tysięcznej rocznicy chrztu Polski (966-1966), w czasie uroczystej "Wielkiej Nowenny", 

na apel prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, cała Polska ponownie oddała 

się pod opiekę Najświętszej Maryi, Dziewicy-Wspomożycielki. 26 sierpnia 1956 roku 
Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogórskich, które przed trzystu 
laty złożył król Jan Kazimierz. Prymas Polski był wtedy w więzieniu. Symbolizował go 
pusty tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Po sumie pontyfikalnej odczytano 
ułożony przez prymasa akt odnowienia ślubów narodu. W odróżnieniu od ślubowań 

międzywojennych, akt ślubowania dotykał bolączek narodu, które uznał za szczególnie 
niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego życia Finałem Wielkiej Nowenny było oddanie 
się w święte niewolnictwo całego narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i każdego z 

osobna (w roku 1965), tak aby Maryja mogła rozporządzać swoimi czcicielami 
dowolnie ku ich większemu uświęceniu, dla chwały Bożej i dla królestwa hrystusowego 

na ziemi. Dnia 3 maja 1966 roku prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w 
obecności Episkopatu Polski i tysięcznych rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi, 
za wolność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski. W 1962 r. Jan XXIII 
ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego 

narodu. 
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Biuletyn: 3 maja 2015 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, 

GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI 
     Potem ukazał się wielki znak 
     na niebie: Niewiasta  
     obleczona w  słońce i księżyc 
     pod jej stopami, a na jej  
     głowie wieniec z gwiazd  
     dwunastu. 
 
     Rzekł do Matki: "Niewiasto, 
     oto syn Twój". Następnie  
     rzekł do ucznia: "Oto Matka 
     twoja". 

V Niedziela Wielkanocna 
Podobnie jak latorośl nie  może  przynosić owocu sama z siebie, o 

ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i  wy, jeżeli we Mnie trwać 

nie  będziecie. Ja jestem krzewem  winnym, wy - 
latoroślami. 

 
****************************************************************************************************************** 

Intencje Mszalne 
Niedziela, 3 maja 2015  
Md'Y - 2:00pm - **Dziękczynna za wielość łask z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Częstochowskiej z okazji 
rocznicy urodzin Ewy Różak. 
**O Boże błogosławieństwo z okazji rocznicy urodzin dla Magdaleny 
Szymonik. 
**Z podziękowaniem dla Matki Bożej za Jej opiekę, z prośbą o dalsze 
łaski dla Jana w 15 rocznicę urodzin. 
MoQ - 7:00pm - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Ingi Pilarskiej w 2-gą rocznicę urodzin. 
Niedziela, 10 maja 2015 
Md'Y - 2:00pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Karolinki z 
okazji 6-tej rocznicy urodzin. 
MoQ - 7:00pm - 
Niedziela, 17 maja 2015 
Md'Y - 2:00pm - +Marianna Szymonik - 7 rocznica śmierci. 

OGŁOSZENIA 
1. Trwamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania naszej 

wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam wszystkich do 

znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy 

wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św. Jana Pawła II, patrona 

naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa ukrytego w Najświętszym 

Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o modlitwę w intencji 

naszej wspólnoty, naszego Apostolatu. 

 

2. Nabożeństwa majowe w piątki o 8:00pm przy figurze Matki Bożej 

odśpiewana Litania Loretańska. Następnie Msza Święta. 

3. Wczoraj liturgicznie przypadała UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI 
POLSKI,Uroczystość została przesunięta ze względu przypadającej niedzieli 

dnia 3 maja. 

4. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej - 10 maja 2015. 

5.  Msza Święta w Norcross nie będzie celebrowana 10 maja z uwagi na 

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. 

6. 23 maja 2015 zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w majówce w 

parku. 

7. Boże Ciało w tym roku przypada na dzień 7 czerwca 2015. 

8. Dwaj diakoni Towarzystwa Chrystusowego Damian Jędrzejak i Jarosław 

Koch przyjmą święcenia kapłańskie dnia 19 maja w Poznaniu. Nowo 

wyświęceni księża zobowiązani są do odprawienia Mszy Świętych w intencji 

dobrodziejów zgromadzenia. Z tyłu kościoła na soliku znajfują się już gotowe 

formy. Można wypisać intencje na dołączonej kartce i przekazać je w parafii. 

Zostano one wysłane do Poznania. Z tyłu znajdują się również biuletyny z 

życia Towarzystwa chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 

9. Obraz oraz kielich zabierają do domu państwo Różak. 

Komentarz do Ewangelii 
    „Ja jestem krzewem winnym,  

    wy – latoroślami. Kto trwa we  

    mnie, a Ja w nim, ten przynosi  

    owoc obfity.” (J 15, 5)  
    Winorośl to przykład rośliny, która  

    wydaje liczne i soczyste owoce. Są  

    one tak dorodne, że domagają się  

    istnienia specjalnej latorośli. Jezus, 

    porównując swoich uczniów do  

    latorośli winnego krzewu, pokazuje, 

    że ich rola w przynoszeniu   

    błogosławionych owoców jest  

    niezbędna. Z drugiej strony nie są  

    samowystarczalni. Czy znam swoje 

    ograniczenia? 

Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XVI 
wieku. Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i 
Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi się w XVII wieku po 
zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które 

przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się 
król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym 
obrazem  

 

 


