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50-lecie koronacji Figury Matki Bożej Leśniowskiej
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin położone
jest na przedmieściu Żarek, w parku obok źródła Leśniówki (to źródło, które
cudownie wytrysnęło za przyczyną Patronki Sanktuarium, Matki Bożej
Leśniowskiej). Jest ono sercem zespołu klasztornego Paulinów, w którego
skład wchodzi kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny, klasztor, dzwonnica, dom pielgrzyma oraz kaplica Matki Bożej
Anielskiej. Kościół pw. Nawiedzenia NMP pochodzi z początku XVII w.
i został zbudowany na miejscu poprzedniej, drewnianej świątyni. Ołtarz
główny, w którym znajduje się Figura Matki Bożej Leśniowskiej, jest
późnobarokowy i został ufundowany przez Wojciecha Męcińskiego w roku
1730. Figura umieszczona jest w specjalnej kasecie. Obok kościoła wznosi
się obszerny budynek klasztoru. Kaplica zbudowana jest na planie elipsy.
Wieńczy ją niewielka wieżyczka na sygnaturkę. Wewnątrz znajduje się
ołtarz przedstawiający Matkę Bożą Leśniowską, adorowaną przez anioły,
które nakładają Jej oraz Dzieciątku korony. Obok kaplicy stoi jedna z 15
kapliczek różańcowych, zbudowanych w latach 1984-86.

Według bardzo dawnej tradycji kult Matki Bożej Leśniowskiej
związany jest ściśle z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej. Wracający z Rusi
w roku 1382 śląski książę Władysław Opolczyk, bezskutecznie poszukujący
wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa, zwrócił się w pokornej modlitwie
do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle wytrysnęło obfite
źródło, dające początek istnieniu do dziś potokowi Leśniówka. W dowód
wdzięczności pozostawił w kaplicy przy źródle drewnianą figurkę Matki
Bożej, którą wiózł razem z Cudownym Obrazem „Czarnej Madonny”.
Maryja odziana w różową sukienkę i niebieski płaszcz, z odcieniami
srebrnego, niesie na swym prawym ramieniu Dzieciątko Jezus. Maleńki Syn
Boga unosi swą rączkę w geście błogosławieństwa. Postać Madonny zdaje
się lekko pochylać pod ciężarem Jezusa. Pomimo tego, na Jej obliczu
jaśnieje delikatny uśmiech. Gotycka statua, 70 cm wysoka, znajduje się
dzisiaj w głównym ołtarzu Sanktuarium i jest przedmiotem bardzo żywego
kultu.
W roku 1559 kasztelan oświęcimski Jan Koryciński w dowód wdzięczności
za liczne łaski umieścił
cudowną

figurę

specjalnie

w
dlań

wybudowanym kościele.
Na początku XVIII w.
nowy
Leśniowa

właściciel
–

Józef

Męciński, przebudował
istniejący kościół. W 1706 roku aktem fundacyjnym przekazał go paulinom,

których posługa w tym Sanktuarium trwała do roku 1864, kiedy to na
rozkaz cara Aleksandra II nastąpiła kasata Zakonu. Paulini powrócili do
Leśniowa dopiero w 1936 roku. W 1937 r. do Leśniowa zostaje
przeniesiony z Leśnej Podlaskiej zakonny nowicjat. Dnia 13 sierpnia 1967
roku odbyła się uroczystość koronacji figury Matki Bożej, dokonanej przez
Prymasa Polski – kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Karola Wojtyłę, bpa
Stefana Barełę oraz Generała Zakonu Paulinów – o. Jerzego Tomzińskiego.
Od początku obecności figury w Leśniowie rozwija się kult Matki Bożej,
czczonej szczególnie jako Patronki Rodzin. Mają tu miejsce liczne łaski
uzdrowień fizycznych i duchowych. Nie były one systematycznie
rejestrowane. Katalog łask, prowadzony przez
OO. Paulinów od 1706 r., wymienia ich kilkaset.
Sanktuarium stało się regionalnym ośrodkiem
pielgrzymkowym

oraz

odwiedzanym

przez

pielgrzymki zmierzające na Jasną Górę. Trasa
ok. 40 pielgrzymek pieszych na Jasną Górę
prowadzi przez Leśniów. W latach 1999 – 2000
Sanktuarium

odwiedziło

ponad

900

grup

pielgrzymkowych. Z kultem Matki Bożej,
zgodnie z tradycją, związane jest też specjalnie
obudowane

wywierzysko

krasowe,

zwane

źródłem Najświętszej Maryji Panny.
Doniosłym

wydarzeniem

w

historii

Sanktuarium była koronacja Figury Matki Bożej

w 1967 roku., której dokonali ks. kard. Stefan Wyszyński – Prymas Polski
oraz ks. kard. Karol Wojtyła – dziś już św. Jan Paweł II. Korony pochodziły
z 1746 roku. Wykonano je na zlecenie ówczesnego przeora o. N.
Raciborskiego przez złotnika Jana Szabelskiego. Oficjalna koronacja
Cudownej Figury Matki Bożej dokonała się na podstawie dokumentu
kapituły watykańskiej 13 sierpnia 1967 r., przy udziale ok. 30 tyś. wiernych.
Było to wydarzenie niezwykle ważne dla mieszkańców, którzy od początku
składali tu wota, aby podziękować Matce Bożej za otrzymane łaski.

ŚW. MARIA MAGDALENA
Wspomnienie św. Marii
Magdaleny

obchodzimy

w

Kościele katolickim 22 lipca.
Według biblijnej relacji Maria
pochodziła z Magdali - "wieży
ryb" nad Jeziorem Galilejskim,
ok. 4 km na północny zachód od
Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej
siedem złych duchów (Mk 16, 9;
Łk 8, 2). Odtąd włącza się ona do
grona Jego słuchaczy i wraz z
innymi niewiastami troszczy się o
wędrujących z Nim ludzi. Po raz
drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona obecna podczas
ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz zdjęcia

Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast,
które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób
znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu
odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela,
wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i
powiadomiła ich o tym. Potem sama wróciła do grobu Pana Jezusa.
Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik (J 20, 15). Ona
pierwsza powiedziała Apostołom, że Chrystus żyje (Mk 16, 10; J 20, 18).
Dlatego też jest nazywana apostola Apostolorum - apostołką Apostołów, a
Kościół przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste wyznanie
wiary.
Nie wiemy, co św. Łukasz miał na myśli, kiedy napisał o Marii
Magdalenie, że Pan Jezus wypędził
z niej siedem złych duchów. Św.
Grzegorz I Wielki utożsamiał Marię
Magdalenę z jawnogrzesznicą, o
której na innym miejscu pisze tenże
Ewangelista (Łk 7, 36-50), jak też z
Marią, siostrą Łazarza, o której pisze
św.

Jan,

że

podobnie

jak

jawnogrzesznica u św. Łukasza,
obmyła nogi Pana Jezusa wonnymi
olejkami (J 11, 2). Współcześni
bibliści, idąc za pierwotną tradycją i
za ojcami Kościoła na Wschodzie, uważają jednak, że imię Maria miały

trzy niewiasty nie mające ze sobą bliższego związku. Dotąd tak w
liturgicznych tekstach, jak też w ikonografii Marię Magdalenę zwykło się
przedstawiać w roli Łukaszowej jawnogrzesznicy, myjącej nogi Pana
Jezusa. Najnowsza reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia
Marię Magdalenę od Marii, siostry Łazarza, ustanawiając ku ich czci osobne
dni wspomnienia. Marię Magdalenę nieraz utożsamiano także z Marią
Egipcjanką, nierządnicą (V w.), która po nawróceniu miała żyć jako
pustelnica nad Jordanem.
Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na
Zachodzie, jak i na Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których od wieków
licznie podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę
wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, jej
relikwie miały zostać przeniesione z Efezu do Konstantynopola za cesarza
Leona Filozofa (886-912). Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol
(1202-1261), mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do
Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci. We Francji jest jeszcze
jedno sanktuarium św. Marii Magdaleny, w La Saint Baume, gdzie według
legendy miała mieszkać przez 30 lat w jaskini jako pustelnica i pokutnica,
kiedy ją w dziurawej łódce na pełne morze wywieźli Żydzi.
Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych; Prowansji,
Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów,
kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów.

Cała Wspólnota Parafialna, na czele z ks. Proboszczem
Romanem Szecówką i ks. Kan. Stanisławem Biegańskim, składa
serdeczne podziękowania ks. Piotrowi Sokalskiemu za 3 lata
posługi w parafii św. Franciszka z Asyżu, pracę z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi, za głoszone Słowo Boże, sprawowane Msze
święte, posługę w konfesjonale oraz wszelkie doświadczone dobro.
Jednocześnie życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy
duszpasterskiej w parafii św. Wojciecha w Częstochowie.
W związku z brakiem kapłanów nie będzie w naszej parafii nowego
wikariusza.
W czerwcu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności Pan Bóg
odwołał ś.p. Kunegundę Dederko.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
Do społeczności Kościoła przez sakrament chrztu św. zostali włączeni:
Jan Paweł Synoradzki, Judyta Cisowska, Karol Kuczyński, Maksymilian
Marcin Drewniak.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Sakramentalny związek małżeński zawarli Państwo: Karolina i
Bartłomiej Mucha, Anna i Tomasz Szwed, Magdalena i Wojciech Sobala
oraz Magdalena i Artur Żyłka.
Państwu Młodym składamy najserdeczniejsze życzenia!
W trakcie wakacji Msze św. w tygodniu o godz. 8.00 i 18.00.
W niedziele o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 17.00 (nie ma Mszy o godz.
12.30).
Msza św. odpustowa ku czci św. Anny w niedzielę, 23 lipca, o godz.
11.00, w kaplicy św. Anny.

W dniach 23 - 30 lipca 2017 obchodzimy XVIII Ogólnopolski
Tydzień św. Krzysztofa. Hasło Tygodnia: „Niesiemy Miłosierdzie drogami
świata”. MIVA Polska po raz kolejny zaprasza wszystkich kierowców,
członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w Akcji św.
Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla
misjonarzy.
Msza św. w intencji kierowców i poświęcenie pojazdów – 25 lipca,
o godz. 18.00.
Po 2 lipca (niedziela) spodziewamy się transportu granitu z Włoch.
Rozpoczną się niebawem prace związane z położeniem posadzki na całym
głównym kościele. W związku z tym pragnę podziękować za ofiary
dotychczas składane i udzielane parafii pożyczki przez wiernych, a także
gorąco proszę, tych którzy mają możliwość i pragną wesprzeć parafię
finansowo o udzielenie dalszych pożyczek na te prace. Ks. proboszcz

