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PIERWSZA W POLSCE PAPIESKA KORONACJA CUDOWNEGO OBRAZU 

(NA PODSTAWIE AKT PROWINCJI POLSKIEJ ZAKONU PAULINÓW) 

 

                  Pierwsza koronacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej odbyła 

się w 1717 roku. Dlatego w tym roku obchodziliśmy 300 rocznicę tego ak-

tu. Warto ukazać, przynajmniej w zarysie, kształtowanie się idei królew-

skości Maryi w narodzie polskim, która swymi 

początkami sięga okresu średniowiecza, a ści-

ślej - epoki jagiellońskiej. Królewskość ta  

w swej początkowej fazie rozwoju manifesto-

wała się przede wszystkim w ikonografii 

przedstawiającej Maryję jako Niewiastę oble-

czoną w słońce, u stóp której klęczeli władcy, 

składając w geście hołdu swe królewskie insy-

gnia. Zdaje się, iż wspomniana idea związana 

była od początku z sanktuarium jasnogórskim, 

gdyż już Długosz w swym „Liber Beneficio-

rum” nazywa Bogarodzicę Jasnogórską najdo-

stojniejszą Królową świata i naszą”. Jasna Góra już wtedy objęła swym 

oddziaływaniem nie tylko niższe warstwy ówczesnego społeczeństwa pol-

skiego, lecz także stała się celem pielgrzymek możnowładców, a nawet 

monarchów polskich zarówno z dynastii jagiellońskiej, jak i królów elekcyj-

nych. Składali oni Matce Bożej swe dary w postaci regaliów, np. Zygmunt 

II August ofiarował królewskie berło, Władysław IV w 1648 roku dwie koro-

ny na głowę Maryi i Dzieciątka, a wreszcie August II Sas w 1717 roku zło-

tą, wysadzaną diamentami koronę, którą umieszczono nad Obrazem.  



Te prywatne formy osobistego oddania się Maryi, jak również powierzenie 

Jej w opiekę całego państwa znalazły swoje rozwinięcie w ślubach króla 

Jana Kazimierza złożonych w katedrze lwowskiej l kwietnia 1656 roku. 

Ślubowanie lwowskie można uważać za oficjalne ustanowienie Maryi Kró-

lową Polski, a ponieważ złożono je w związku ze zwycięską obroną Ja-

snej Góry, przeto tytuł Królowej Polski jeszcze bardziej przylgnął do Wize-

runku Jasnogórskiego. Akt ten już wtedy został usankcjonowany przez 

nuncjusza Piotra Vidoniego, który podczas uroczystości trzykrotnie zainto-

nował wezwanie: „Regina Regni Poloniae”.       

 Dopełnieniem ślubowań lwowskich była uroczysta koronacja Cudow-

nego Obrazu w 1717 roku. W sposób liturgiczny usankcjonowano wtedy 

akt mający znaczenie polityczne. Maryja stała się faktyczną i pełnoprawną 

Władczynią Polski. 

            W sumie można stwierdzić, że idea królewskości Maryi nad naro-

dem polskim przechodziła różne etapy swego rozwoju począwszy od form 

prywatnych oddania państwa w opiekę Maryi, aż do oficjalnego i potwier-

dzonego przez najwyższy autorytet kościelny uznania Jej za Królową Pol-

ski.  

 Przejdźmy zatem do omówienia interesujących nas uroczystości ko-

ronacyjnych. Otóż paulini przygotowywali się do nich bardzo skwapliwie, 

gdyż zdawali sobie doskonale sprawę z wyjątkowości tego wydarzenia. 

Miała to być bowiem pierwsza, dokonana poza Rzymem i Italią koronacja 

cudownego obrazu Matki Bożej. Warto tu przypomnieć, iż pierwsza tego 

typu uroczystość odbyła się w Wiecznym Mieście w 1631 roku. Wymaga-

ną zgodę Stolicy Apostolskiej na obecną koronację uzyskano zapewne 

przy poparciu nuncjusza Hieronima Griemaldiego, który zresztą miał oso-

biście dokonać tego uroczystego aktu. Ze względu jednak na niesprzyjają-

ce okoliczności obowiązek koronacji powierzył on biskupowi chełmskiemu 

Krzysztofowi Szembekowi. Ostateczną decyzję o koronacji podjął papież 

Klemens XI, który ofiarował również drogocenne korony. 

  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
●  W dzisiejszą niedzielę przeżywamy w archidiecezji katowickiej Dzień 

Muzyki Liturgicznej. 

● Zapraszam serdecznie na XXII Przegląd Piosenki Religijnej "Pieśnią 

Chwalmy Pana" do Domu Kultury dzisiaj o godz. 1600. Nieszporów nie bę-

dzie. 

● W poniedziałek o godz. 18.45 w kościele, spotkanie z Rodzicami i dzieci 

klasy III b. 

● We wtorek po Mszy św. wieczornej, zebranie Zespołu Charytatywnego. 

● W środę o godz. 1700 Msza św. w intencji ministrantów i ich rodzin. Po-

przez udział w niej podziękujmy Bogu za ich służbę przy ołtarzu. 

● W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.  

● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

• kalendarz ścienny na 2018 rok ze św. Józefem 

• aż trudno uwierzyć, że w 2016 roku 5400 Polaków odebrało sobie życie. 

To więcej, niż zginęło w wypadkach samochodowych. Czy samobójca 

skazany jest na wieczne potępienie? Co o samobójstwie mówi Kościół? 

• Polacy są miłosiernym narodem – przekonuje dyrektor Caritas Polska. 

● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji.  

 

 

W przyszłą niedzielę, przed kościołem, druhowie z Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Kończycach rozprowadzą kalendarze strażackie na 2018 rok. 

Można je nabywać w formie dobrowolnej cegiełki, która przeznaczana bę-

dzie na dalszy rozwój działalności i pracę z młodzieżą. Za każdą formę 

wsparcia i pomocy z góry dziękujemy. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 20 do 26 listopada 2017 r. 

20 XI 

Poniedziałek 
Wsp. św. Rafała Kali-

nowskiego, prezb. 

g. 1800 - Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej z podziękowaniem 

za szczęśliwą operację, z prośbą o dalszą opiekę i powrót 

do zdrowia w pewnej intencji 

21 XI 

Wtorek 
Wsp. Ofiar. NMP, 

św. Tarsycjusza 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za ++ Łucję Dworaczek w rocznicę śmierci, męża Jerzego, 

syna Alfreda,++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

- Za + Stanisława Kozłowskiego w rocznicę śmierci 

22 XI 

Środa 
Wsp. św. Cecylii, 

dz. i męcz. 

g. 800 

 

 

 

g. 1700 

Msza św. szkolna 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Boskiej  

i Anioła Stróża z prośbą o opiekę i zdrowie dla Zofii Szen-

dzielorz z okazji urodzin 

- Ku czci św. Tarsycjusza w intencji ministrantów i ich rodzin  

23 XI 

Czwartek 

Wsp. św. Klemensa I 

pap. i męcz., 

 św. Kolumbana,, opata 

g. 1730 

g. 1800 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ Jerzego Holeczko, Annę, Jana i Irenę Gawroński, 

Mariannę Gwizdek, Weronikę Pryzwan 

24 XI 

Piątek 
Wsp. św. św.  

Męcz. Andrzeja Dung-

Lac i towarzyszy 

g. 1800 - Za + Zygfryda Bieniek w dniu urodzin 

25 XI 

Sobota 
Wsp. św. Katarzyny  

Aleksandryjskiej,  

dz. i męcz. 

g. 1800 

 

 

 

- Za + Bibiannę Kurpanik w dniu urodzin 

26 XI 

Niedziela 

 

UROCZYSTOŚĆ 

JEZUSA CHRY-

STUSA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA 

 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za parafian 

- Ku czci Chrystusa Króla i św. Cecylii z podziękowaniem za 

odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie i wszelkie 

potrzebne łaski dla  Członków chóru "Lutnia" i Scholii oraz 

dla Księdza Proboszcza Józefa Krakowskiego z okazji 60 

rocznicy urodzin, oraz za ++ Członków chóru „Lutnia” 

Nieszpory 

-  Za + Marię Golak w rocznicę śmierci 

 


