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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

Saturday 8:00 AM  (Polish) 

  4:00 PM  (English) 

  7:00 PM  (Polish) 

Sunday   8:00 AM  (Polish) 

  9:30 AM  (English) 

  11:00 AM (Polish) 

Holydays   as announced 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Administrator 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak  Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk  Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski  Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester  Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY /  SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  
 

SACRISTAN / ZAKRYSTIANKA 

Sr. Donata Farbaniec, OLM 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 Polish Scouts - The meetings will be conducted in Polish for   

young boys and girls. Contact information: Mateusz Wozny,  

Tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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   24th Sunday in Ordinary Time 
 When we were kids, we would travel 

to visit grandparents and relatives. As we 

drove, we would look for landmarks along 

the way that would measure for us how much 

longer the trip would last. A shopping center, 

a hamburger stand, an old factory that once 

employed our great-grandfather became mar-

kers of time and distance. We looked for 

them every trip and tried to be the first to 

spot them. We knew how much further we 

had to go, and it kept us busy on a long drive. 

 Every family has their own land-

marks that measure their life together. Birth-

days, anniversaries, graduations, weddings, 

funerals, baptisms, and special occasions re-

mind us of what we have accomplished and 

what yet lies ahead. We need to celebrate 

these times. They strengthen the bonds of 

love, renew our sense of identity and offer a 

time to reflect on the past and plan for the 

future.  

 But life can have its speed bumps 

and people can drift apart. Don’t give up. 

Reach out to those who have been alienated, 

or are hurting, or are disagreeable. Yes, it 

will be awkward and it will require some 

humility and apologizing and forgiving. But 

it is so worth it when we can make the trip 

together. Just try and welcome everyone to 

the family. It will be a landmark you won’t 

forget any time soon. 

Saturday, September 14, 2013 - Święto Podwyższenia Krzyża 

8:00 AM + Ewa Ostrowska, int. Barbara i Edward 

4:00 PM + Tadeusz Eljaszuk, int. Wife & children 

7:00 PM + Ireneusz Rogowski, int. Dzieci 

Sunday, September 15, 2013 - UROCZ. M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ 

8:00 AM + Antoni i Józefa Mazurek, int. Syn z rodziną 

9:30 AM + Ryszard & Lucyna Pieprzycki, int. Daughter 

11:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners 

  -  ODPUST I DOŻYNKI - HARVEST FESTIVAL 

Monday, September 16, 2013 - św. Cypriana i św. Korneliusza  
7:00 AM -  Happy Birthday Dan Mutter, int. Wife & children 

8:00 AM + Franciszka Grochowska, int. Członkinie Żywego  

     Różańca 

Tuesday, September 17, 2013 - Święto Stygmatów św. Franciszka 
7:00 AM -  God's blessings & health for Stanisław, Janina 

-  God's blessings & health for Krystyna & Anna   

8:00 AM + Helena Pawlik i Oliver Winsett, int. Mąż i dziadek 

+ Elżbieta Kłoda, Teresa Maliszewska, Krzysztof  

    i Leon Abramczuk 

Wednesday, September 18, 2013  
7:00 AM + Edward Pijanowski, int. Łupiński Family 

8:00 AM + Ewa Sendrowska, int. Rodzice i rodzeństwo 

Thursday, September 19, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Wojciech, Anna  

     & children 

  -  God's blessings & health for Małgorzata & Marcin  

8:00 AM + Anna i Mikołaj Prokopiuk, Stanisław Łapuć  

     i Jan Brosławski, int. Krystyna Łapuć 

+ Stanisława, Paweł, Jan Sołdyga, Janina Babula  

Friday, September 20, 2013 - św. Andrzeja Kim Teagon i Tow.  
7:00 AM + Jane H. Nagle, int. Robert & Elizabeth Nagle 

7:00 PM + Irena Ułaniak, int. Rodzina Śnietka  

Saturday, September 21, 2013 - św. Mateusza, apostoła 
8:00 AM + Teresa i Tadeusz Dachtera, int. Córka i wnuczka  

     z rodziną 

4:00 PM + Frank & Teofila Palasek and deceased members  

     of their family, int. Hedy & Joseph Siedlecki 

7:00 PM -  O zdrowie i Boże błog. dla Olivera z okazji 2 urodzin,  

      int. Rodzice   

Sunday, September 22, 2013  
8:00 AM + Wacław Chojnowski, int. Syn Adam z rodziną 

9:30 AM + Jan Dzierzeski (anniv.), int. Jaskolski Family 

11:00 AM  -  Za Parafian - In the intention of Parishioners 

Scripture for the week of September 15, 2013 

15 SUN Ex 32:7-11, 13-14/ 1 Tm 1:12-

17/ Lk 15:1-32 or 15:1-10 

16 Mon 1 Tm 2:1-8/ Lk 7:1-10 

17 Tue 1 Tm 3:1-13/ Lk 7:11-17 

18 Wed 1 Tm 3:14-16/ Lk 7:31-35 

19 Thu 1 Tm 4:12-16/ Lk 7:36-50 

20 Fri 1 Tm 6:2c-12/ Lk 8:1-3 34 

21  Sat Eph 4:1-7, 11-13/ Mt 9:9-13 

22 SUN Am 8:4-7/ 1 Tm 2:1-8/ 

                  Lk 16:1-13 or 16:10-13 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for CLERGY 

BENEFIT TRUST FOR RETIRED CRERGY.     

♦ Parish Harvest Festival Donation by: 
 

   Parishioner - $40; Parishioner - $50;  

   Parishioner - $20; Amalia Kania - $35;  

   Władysław & Sophie Plewiński - $200; 

   Agnieszka & Adam Chojnowski - $100; 

♦  Ziggy’s Tours Money Raffle sponsor - $50; 

♦ Church donation by: Parishioner - $1,500; 

The Holy Father's Prayer Intentions - September  
Value of Silence. That people today, often overwhel-

med by noise, may rediscover the value of silence and 

listen to the voice of God and their brothers and  

sisters. 

Persecuted Christians. That Christians suffering per-

secution in many parts of the world may by their wit-

ness be prophets of Christ's love. 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

XXIV SUNDAY IN ORDINARY TIME - OUR LADY OF CZESTOCHOWA FEASTDAY 

       Our Lady of Czestochowa - Michael P. Duricy  
     The image of Our Lady in Czestochowa, Poland. 

The Black Madonna is recognized throughout the entire 

world and called Our Lady of Jasna Gora - "Bright Hill".  

 Legend attributes its creation to St. Luke, the 

evangelist, who "painted a portrait of the Virgin on the 

cedar wood table at which she had taken her meals."   

 St. Helena, the Queen-Mother of Emperor Con-

stantine had brought the Holy Icon from the Holy Land to 

Constantinople in the fourth century.  After remaining 

there for five centuries, it allegedly was transferred to Po-

land, and into the possession of St. Ladislaus in the fifte-

enth century. In 1430, Hussites stole and vandalized the 

precious image, breaking it into three pieces.  One of the 

robbers drew his sword, struck the image and inflicted two 

deep gashes. The image in 1434 „was painted virtually 

anew" due to the extensive damage caused by vandalism.   

 In 1655 a small group of Polish defenders was 

able to drive off a much larger army of Swedish invaders 

from the sanctuary.  The following year, the Holy Virgin 

was acclaimed Queen of Poland by King Casimir. It is 

also recorded that Our Lady dispersed an army of Russian 

invaders by an apparition at the River Vistula on Septem-

ber 15, 1920. The Czestochowa Madonna has been ack-

nowledged for her protection of and cooperation with the 

Polish nation. In modern times, Pope John Paul II, a native 

son of Poland, prayed before the Madonna during his hi-

storic visit in 1979, several months after his election to the 

Chair of Peter.  

            Why Our Lady of Czestochowa is black?   

The Canticle of Canticles: "I am black but beautiful". 

"The darkness is ascribed to various conditions 

[accumulated residue from candles], or the shrine was de-

stroyed by fire, but the picture was not burned - however, 

the flames and smoke had darkened it and from that day it 

has been known as the "Black Madonna." 

Our Lady of Czestochowa 

Holyday  

and Harvest Festival  
  On September 15th we are going to 

celebrate Our Lady of Czestochowa 

Holyday and our Parish ‘Dozynki’ - 

Harvest Festival.  

   I wish everyone a joyful day by great music, with 

lots of delicious food and good luck with the money 

raffle. I hope the children will also have fun. I wish 

all our Parishioners and Guests deep religious fe-

elings, God’s blessings and the protection of Our La-

dy of Czestochowa. 

    I would also like to thank everyone who helped 

with the preparations - either by doing something or 

by giving a donation. God bless you! 

 Thank you for all the works done for the pa-

rish and church. 

                          Fr. Wieslaw 

Polish Day in Stockbridge 
There will be a Polish Day at the National Shrine of 

the Divine Mercy, in Stockbridge, MA on September 

22, 2013. Our children’s choir will take part in  

the celebrations. Everyone is invited to take part in it. 

         Ziggy’s Tours organizes the bus to Stockbridge.  

More info and reservations at the parish office or  

Ziggy’s Tours - 617-288-7777. 

The Congregation of The Sisters of Our Lady 

of Mercy invites you for the 150th Anniversary of 

Foundation of our Religious Family and the 25th An-

niversary of our House in Boston. Sunday, the 22nd 

of September 2013 St. Ann Parish at 3:00 PM., 243 

Neponset Ave, Dorchester, MA 02122. Reception to 

follow at the School Gym next to the Parish.  

Baptism 
  Victoria & Gabriel Niejadlik 9/22/13 

We wish the children and their parents 

God’s blessings. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=mb+czestochowska&source=images&cd=&cad=rja&docid=lXipt7EXxAlI0M&tbnid=Iv6R6f-74G-twM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fkonicki.com%2Fblog2%2Feverything-polish%2Ficon-of-the-bvm-of-czestochowa-czestochowska-ikona-matki-
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na   

      EMERYTOWANE OSOBY DUCHOWNE. 

● Kolekta I - $1,843.00          

● Kolekta II - $848.00 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - Wrzesień 

Intencja ogólna: Aby ludzie naszych czasów, często 

pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy  

i potrafili słuchać głosu Boga i braci.  

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, którzy cierpią 

prześladowania w licznych regionach świata, mogli 

być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości 

Chrystusa. 

  INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Abyśmy, odkrywając nasze zdolności do kontempla-

cji, potrafili stale dostrzegać obecność Boga na dro-

dze naszego życia. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski,        
                        Janina Adranowicz 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

XXIV NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ 

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia  
zapraszają Parafian Matki Bożej Czę-

stochowskiej na uroczyste świętowa-

nie Jubileuszu 150 rocznicy założenia 

Zgromadzenia i 25 lat istnienia wspól-

noty w Bostonie, które będzie miało 

miejsce w niedzielę, 22 września 2013 

r. w parafii św. Anny, 243 Neponset 

Ave, Dorchester, MA 02122. o godz. 

3:00 PM. Po uroczystościach przewidziany jest po-

częstunek w szkole obok kościoła. 

Odpust i Dożynki Parafialne! 
    Dzień 15 Września, to 

dla naszej parafii wyjąt-

kowy dzień, bowiem 

tego dnia obchodzimy 

Uroczystość tytułu ko-

ścioła i parafii czyli 

Matki Bożej Często-

chowskiej. 

 Jest to więc Uro-

czystość Odpustowa  

i zarazem nasz Parafial-

ny i Polonijny Festyn 

Dożynkowy.  

 Na ten czas wspólnej modlitwy u tronu Matki 

Bożej, dożynkowej radości i zabawy, przygotowane-

go jedzenia, muzyki, loterii z nagrodami i innych 

atrakcji dla dzieci i dorosłych życzę wszystkim, Para-

fianom i Gościom, głębokich przeżyć duchowych, 

mile spędzonego czasu, błogosławieństwa Bożego  

i opieki naszej Patronki parafii, Matki Boskiej Czę-

stochowskiej.    

 Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 

pomagali w przygotowaniach, czy to duchowo czy  

materialnie, czy złożyli donację na nasz kościół, skła-

dam serdecznie podziękowania: Bóg zapłać!  

Z serca więc dziękuję za każdą pomoc i pracę wyko-

naną na rzecz naszej parafii i kościoła. 

      o. Wiesław 

Spotkania Ministrantów!  
Zapraszamy ministrantów oraz kan-

dydatów na ministrantów na spotka-

nia do sali Jana Pawła II w każdą dru-

gą niedzielę miesiąca o 10:00 AM. 

Spotkania prowadzi p. Eugeniusz 

Bramowski. Zachęcamy do zgłasza-

nia się nowych kandydatów chętnych 

do służenia Panu Bogu przy ołtarzu.  

Dzień Polski w Stockbridge 
Dnia 22 września w Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia celebrowa-

ny jest Dzień Polski. W tych uro-

czystościach weźmie udział nasz 

Chórek Dziecięcy. Ziggy’s Tours organizuje wyjazd 

12-osobowym busem lub autokarem w zależności od liczby 

chętnych. Więcej informacji i rezerwacja miejsc - Biuro 

Parafialne lub Ziggy’s Tours.  Tel. 617-288-7777. 

Apel Katolicki 2013 
Apel Katolicki 2013 nadal trwa. Celem naszej parafii  

w tym roku jest zebranie $17,262. Do tej pory zebra-

liśmy $14,545. Prosimy o zapoznanie się z ulotkami 

wyłożonymi z tyłu kościoła i przyniesienie wypełnio-

nych do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą.  

Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=dozynki&source=images&cd=&cad=rja&docid=zNM5n4U2Skw7NM&tbnid=LD9S8s2dEyWhdM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fswidnica24.pl%2Fgosc-z-watykanu-na-diecezjalnych-dozynkach%2F&ei=9NvvUez-MsugyQG9_IHICg&bvm=bv.49641647,d.aWc&psig=AF
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=ministranci&source=images&cd=&cad=rja&docid=qLCxq0qOZfA3ZM&tbnid=p8Nv4RALWDeBHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wolkaniedzwiedzka.pl%2F%3Fministranci%2C105&ei=ikQnUphpt6zgA77ugeAN&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjC
http://nk.pl/grupy/34144/galeria/20
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 Wśród bardzo licznych sanktuariów Jasna Góra w Pol-
sce ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Cudowny 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej, słynący wieloma łaskami 
jest na trwałe wpisanym w dzieje Polski. Pierwszym i najdawniej-
szym dokumentem, z I poł. XV w. i informującym o cudownym 
obrazie, jest łaciński rękopis: Translatio tabulae Beatae Mariae 
Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis 
manibus (Przeniesienie obrazu Błogosławio-
nej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami 
wymalował św. Łukasz).  
 W rękopisie tym czytamy: Autorem 
obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na proś-
bę wiernych wymalował wizerunek Maryi  
z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym 
siadywała. Cesarz Konstantyn kazał prze-
nieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola 
i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął 
cudami. Urzeczony cudownym obrazem ksią-
żę ruski Lew, uprosił Konstantyna o darowa-
nie mu obrazu, który też przeniósł do swojego 
księstwa i kazał go bogato ozdobić. W czasie wojny prowadzonej 
na Rusi przez Ludwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku beł-
skim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, ksią-
żę Władysław Opolczyk zajął obraz. W czasie oblegania zamku 
przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku  
i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy nieprzyjaciół otoczy-
ła mgła, która przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z woj-
skiem i ich rozgromił, a kiedy chciał wywieźć obraz do swojego 
księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wte-
dy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie 
umieści obraz. Wtedy konie ruszyły i zawiozły obraz na Jasną 
Górę, gdzie z Węgier zostali sprowadzeni Paulini. 
 Do Klasztoru na Jasnej Górze bardzo szybko zaczęli 
przybywać pierwsi pielgrzymi, którzy dzięki modlitwie do Maryi 
doznawali wielu łask. Z czasem zaczęli tu przynosić swoje wota. 
Przyciągnęły one złodziei. Na Wielkanoc 1430 r. dwaj panowie 
polscy i książę ruski dokonali napaści na Jasną Górę. Dla zatar-
cia śladów posłużyli się bandami husyckimi, grasującymi na Ślą-
sku. W tym czasie klasztor słynął już z powodu cudownych łask 
otrzymywanych dzięki modlitwie do Maryi przedstawionej  
w wizerunku jasnogórskim. Napastnicy sądzili, że w klasztorze 
są zatem jakieś wielkie bogactwa i skarby, bo ściągały do niego 
rzesze pielgrzymów na święta maryjne. Kiedy okazało się, że 
wyposażenie klasztoru jest dość skromne - ukradli naczynia  
i sprzęty liturgiczne, kielichy, krzyże i ozdoby. Odarli także cu-
downy obraz ze złota i klejnotów, którymi przyozdobili go pobożni 
pielgrzymi. Wreszcie przecięli twarz Maryi cięciem szabli. 
 Na prośbę paulinów król Władysław Jagiełło pozwolił 
zabrać zniszczony i zbezczeszczony przez rabusiów obraz do 
Krakowa i powierzył jego odnowienie - na własny koszt - nadwor-
nym malarzom. Przypuszcza się, że pochodzili oni z Rusi i spe-
cjalizowali się w sztuce bizantyjskiej. Usiłowali oni naprawić ob-
raz i przywrócić go do stanu pierwotnego. Kładli jednak farby 
nową techniką (tempera), czego stare malowidło nie przyjmowa-
ło. Nie znali bowiem dawnej techniki enkaustycznej, stosowanej 

w obrazach starochrześcijańskich i bizantyjskich, którą wykona-
no pierwotny wizerunek. W tej sytuacji albo zrobiono najpierw 
wierną kopię obrazu poprzedniego, albo powielono jedną z już 
istniejących kopii. Prace trwały długo, być może nawet dwa lata. 
To świadczy, z jak wielkim pietyzmem go malowano. Dla zaak-
centowania wierności dla pierwowzoru artyści pozostawili nawet 

ślady ran, zadanych Matce Bożej na obrazie 
pierwotnym. Zachowali również te same deski, 
na których namalowano pierwowzór, chociaż 
kosztowało ich to wiele dodatkowego trudu. 
  Na Jasnej Górze wielokrotnie modlili 
się polscy królowie i książęta, m.in. Kazimierz 
Jagiellończyk, św. Kazimierz królewicz, Zygmunt 
I Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Wła-
dysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wi-
śniowiecki, Jan III Sobieski, August II Sas, Au-
gust III Sas. 
 W roku 1655 miała miejsce słynna 
obrona Jasnej Góry. 9 listopada 1655 r. hrabia 
Wejhard podszedł pod Jasną Górę w 3 tys. żoł-

nierzy i zażądał bezwzględnej kapitulacji. Przeor klasztoru,  
o. Augustyn Kordecki, odmówił. Zaczęło się więc oblężenie. 19 
listopada przybył generał Burhardt Miller oraz pułkownik Wacław 
Sadowski. Oblężenie trwało do Bożego Narodzenia, a więc po-
nad miesiąc. O. Kordecki miał do dyspozycji 160 żołnierzy i 70 
zakonników. Obroną klasztoru dowodzili Stefan Zamojski i Piotr 
Czarnecki. Miller do rozbicia klasztoru i kościoła oraz otaczają-
cych murów użył najcięższych dział. Wystrzelono 340 armatnich 
kul o masie od sześciu do dwunastu kilogramów. Naród zerwał 
się do walki. To zmusiło Millera do opuszczenia Jasnej Góry.  
 Cudowny Obraz Maryi z Jasnej Góry Obecny obraz 
Matki Bożej, namalowany na drewnianej tablicy, zalicza się do 
ikon bizantyjskich określanych nazwą Hodegetria, co oznacza 
"Tę, która prowadzi". Sam obraz (o wymiarach 122,2 x 82,2 x 3,5 
cm) jest ułożony na trzech sklejonych deskach lipowych. Samo 
malowidło położono temperą na płótnie. Przedstawia ono stojącą 
Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku. 
Tło obrazu jest zielone, co w symbolice obrazów bizantyjskich, 
co wyraża pełnię łask Ducha Świętego.  
 Od bardzo dawna istnieje zwyczaj ozdabiania cudow-
nych obrazów Maryi koronami. Pierwsza papieska koronacja 
obrazu jasnogórskiego miała miejsce w 1717 r. Aktu koronacji 
dokonał brat prymasa, biskup Krzysztof Szembek, w dniu  
8 września 1717 r.  
 W 1957 r. na apel prymasa Stefana Wyszyńskiego  
i uchwałą Episkopatu Polskiego Polska rozpoczęła Wielką No-
wennę, aby przygotować cały naród do obchodów tysiąclecia 
przyjęcia Chrztu przez Mieszka I (966-1966). Równocześnie 
zarządzono peregrynację kopii cudownego obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej po wszystkich diecezjach i parafiach. w 300 lat 
od ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych przed obrazem Mat-
ki Bożej Łaskawej we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku. Śluby króla 
Jana Kazimierza i śluby jasnogórskie stały się zobowiązaniem 
całego narodu polskiego jako program chrześcijańskiego życia, 
wytyczony przez Wielką Nowennę Tysiąclecia Chrztu Polski. 

 


