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Z SYNEM SWOIM NAS POJEDNAJ

ODPUST

W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W PRZECZYCY
w dniach od 11 do 18 sierpnia 1996 r.

NIEDZIELA 11.VIII. 1996
6 00 - Odsłonięcie Cudownej Figury
Godzinki
700 - Prymaria z kazaniem
1100 - Suma pod przewodnictwem Ks.
Bpa Ordynariusza Józefa Życińskiego
1600 - Nieszpory Maryjne i Msza św.
z kazaniem i Zmiana Tajemnic
Różańcowych

PONIEDZIAŁEK 12. VIII.
630 - Odsłonięcie Cudownej Figury,
Godzinki
700 - Msza św. z kazaniem
1000 - Suma z kazaniem i procesją
1800 - Msza św. z kazaniem i procesją
WTOREK 13. VIII.
630 - Odsłonięcie Cudownej Figury,
Godzinki
730 - Msza św. z kazaniem
1000 - Suma z kazaniem i procesją
1800 - Koronka do Miłosierdzia Bożego,
Msza św. z procesją
ŚRODA 14. VIII.
DZIEŃ RODZINY
630 - Odsłonięcie Cudownej Figury,
Godzinki
700 - Msza św. z kazaniem dla rodziców

Poświęcenie wieńców żniwnych, ziela.
1600 - Nieszpory Maryjne i Msza św. z
kazaniem
PIĄTEK 16.VIII.
630 - Odsłonięcie Cudownej Figury,
Godzinki
730 - Msza św. z kazaniem
1000 - Dla Ministrantów i Lektorów,
Msza św. z kazaniem, procesja
1730 - Różaniec w int. Papieża, Msza
św. z kazaniem dla ROLNIKÓW
I PSZCZELARZY

1000 - Suma z kazaniem dla rodziców
1800 - Nowenna do MBNP, Msza św. z
kazaniem dla rodziców

CZWARTEK 15. VIII.
630 - Odsłonięcie Cudownej Figury,
Godzinki
700 - Prymaria z kazaniem
900 - Wotywa z kazaniem
1100 SUMA ODPUSTOWA

SOBOTA 17. VIII.
DZIEŃ CHORYCH
6 30 - Odsłonięcie cudownej Figury,
Godzinki
700 - Msza św. z kazaniem
1000 - Suma z procesją 17 - Różaniec
Fatimski, Msza św. z kazaniem
NIEDZIELA 18. VIII.
630 - Odsłonięcie Cudownej Figury,
Godzinki
700 - Prymaria z kazaniem
900 - Wotywa z kazaniem
1100 - Suma z procesją - zakończenie
odpustu
1600 - Msza św. z kazaniem

Czcicieli Matki Bożej Przeczyckiej zapraszamy

SIERPIEŃ 1996

„ŚWIATŁO”

STR.

Wniebowzięta
Dogmat wiary o Wniebowzięciu Najświętszej
Maryi Panny został ogłoszony w roku 1950 przez
papieża Piusa XII stwierdzając, że pod koniec swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna
została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały.
W odróżnieniu od Chrystusa, który własną mocą

„wstąpił do nieba”, Matka Boża została „wzięta
do nieba” mocą Bożą.
Kościoły wschodnie od V w. obchodziły „Zaśnięcie” Najświętszej Maryi Panny. „Wniebowzięcie”
zajęło miejsce „Zaśnięcia”, kiedy to święto w VII
w. zostało przyjęte przez Rzym.

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W PRZECZYCY
Przeczyca to jedna z najstarszych okolicznych wiosek,
która powstała pod koniec XIII w. W XIV w. ufundowano
w Przeczycy parafię, pierwszy drewniany kościół był pod
wezwaniem Św. Michała Archanioła. Niewielka Przeczyca należała wówczas do dóbr biskupa krakowskiego.
Od początków XVI w. historia parafii jest nierozerwalnie związana z kultem Matki Bożej, której Cudowna
Figura znajduje się po dziś dzień w przeczyckim kościele.
Statua Matki Boskiej Przeczyckiej liczy około 500 lat.
Według tradycji ludowej pochodzi z Węgier, jednak nie
są znane okoliczności Jej sprowadzenia. Figura Matki
Boskiej ma cechy gotycko-renesansowe, wyrzeźbiona
jest z drzewa lipowego, wysokość rzeźby wynosi 120
cm. Na prawej ręce Matka Boska trzyma Dzieciątko
Jezus rzeźbione również z drzewa lipowego.
Cudowna Figura Matki Bożej przyciągała liczne
rzesze pątników zwłaszcza w Odpusty w święto Św.
Michała Archanioła 8 maja. Potwierdzają to dokumenty
wizytacji duszpasterskich z XVI i XVII w. oraz utwory
literackie z tegoż okresu. Niesłabnący kult Matki Bożej
potwierdzają liczne wydawnictwa z późniejszych wieków np. „Geographia” będąca przewodnikiem po Galicji
A.E. Kuropatnickiego z 1786 r. „Cudowne Obrazy Matki
Najśw. w Polsce” ks. S. Borącza z 1891 r. jak również
wizytacje dziekańskie i kanoniczne z XIX w.
Od 1831 r. Matka Boża w Przeczycy jest czczona
osobnym Świętem w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Od tego czasu utrwaliła
się nowa nazwa - Cudowna Matka Boska Przeczycka.
Wzrastał kult Maryi, na odpusty przybywało coraz więcej
ludzi nawet do 20 tysięcy. W tej sytuacji, staraniem zasłużonego proboszcza przeczyckiej parafii Ks. Stanisława
Konopackiego, została wzniesiona w latach 1904-1906
nowa neogotycka świątynia pod nowym wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ks. Konopacki zamierzał również doprowadzić do koronacji Matki
Boskiej Przeczyckiej. Po jego śmierci sprawę tę podjął
Ks. dr Józef Jałowy pochodzący ze Skurowej wspólnie z
proboszczem Stanisławem Machnikiem oraz kolatorem
i dziedzicem przeczyckim Włodzimierzem Kaczorowskim.
Po uzyskaniu zezwolenia Papieża Piusa XI w dniu 15
sierpnia 1925 roku miała miejsce uroczysta koronacja

Cudownej Figury Matki Bożej Przeczyckiej. Koronacji
dokonał ks. biskup Karol Józef Fischer sufragan przemyski w asyście biskupów: Leona Wałęgi i Edwarda
Komara. Uroczysta Suma koronacyjna odbyła się na
błoniach dworskich. Srebrno-złote korony były ofiarą
parafian, wiernych z całej okolicy oraz zamieszkałych
za granicami kraju. Ta uroczystość wieńczyła wielowiekowy kult Matki Bożej w Przeczycy.
W latach trzydziestych wstrząsnęły parafią dwa świętokradztwa związane z kradzieżą koronacyjnych koron.
Pierwsza miała miejsce w 1933 r. ale po dwóch miesiącach korony zostały podrzucone. Powtórnej ekspiacyjnej
koronacji dokonał w listopadzie tegoż roku ks. biskup
Franciszek Lisowski.
Powtórna kradzież była w 1937 r. Złodziej zabrał
koronę Matki Bożej, kielich i puszkę. Przez wiele lat
myślano o zadośćuczynieniu i przeproszeniu Pani Przeczyckiej. Wiele okoliczności i burz dziejowych sprawiło,
że uczyniono to dopiero po prawie 40 latach.
W 50 rocznicę koronacji 24 sierpnia 1975 roku ks.
kardynał Karol Wojtyła - obecny Papież, w obecności
kardynała Pawła Zoungrana z Górnej Wolty, biskupa
Ordynariusza Jerzego Ablewicza i wielu biskupów dokonał aktu rekoronacji Cudownej Figury Matki Boskiej
Przeczyckiej.
Na tej uroczystości zgromadziło się około 40 tysięcy
wiernych.
Ciche przeczyckie sanktuarium 15 sierpnia każdego roku
staje się naszą lokalną Jasną Górą, gdzie króluje Matka
Boża darząc Łaskami brzosteckich parafian.
O MATKO BOSKA PRZECZYCKA
Ty jesteś pełna łaski, dobroci i miłosierdzia. Przed Twym
świętym wizerunkiem ofiaruję Ci, o Maryjo, moje serce,
a z nim polecam Ci wszystkie moje sprawy, szczególnie
zaś sprawę mojego zbawienia.
Oddaję Ci się dziś, dobra Matko, ciałem i duszą, wśród
radości i cierpień, na czas mojego życia i na całą wieczność.
O Matko Boska Przeczycka - módl się za nami.
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Ks. Jan Wal

MODLITWA SANKTUARYJNA
Matko Przeczycka, Panno łaskawa,
dobroci pełna i miłosierdzia,
choć powikłane są nasze sprawy
wiemy, że możesz w nich się rozeznać.
Dlatego ufni, prości pokorą
ślemy do Ciebie rzewne modlitwy bądź zawsze dla nas cnót wszelkich wzorem,
cichą przystanią, gdy wieją wichry.
Stań na rozdrożach myśli i czynów,
jako drogowskaz Bożej wolności

i ucz nas prawdy o swoim Synu
Wcielonym Słowie zbawczej Miłości.
Ave Maria - wołamy sercem,
Salve Regina - śpiewamy duszą,
ludziom żyjącym w ciągłych rozterkach
przywróć znów radość dziecięcych wzruszeń.
Ave Maria - chroń nas od złego,
Salve Regina - ulżyj w cierpieniu,
Gwiazdo Zaranna wieczności brzegów
świat pobłogosław swoim Imieniem.

Uroczystość Wniebowzięcia Maryi, nazywana także świętem Matki Bożej
Zielnej, od starodawnego zwyczaju poświęcania w tym dniu ziół i kłosów,
również dożynkowych snopów i wieńców, będące symbolem duchowej dojrzałości Najświętszej Dziewicy, jest najważniejszym świętem maryjnym i
zapewne najstarszym; na Wschodzie obchodzono je już w V w. Wyraża ono
powszechną wiarę i nauczanie Kościoła, że Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do nieba, a także jest świadectwem ludzkiej
nadziei na dostąpienie na wieki udziału w życiu Boga.
Maryja jest przykładem,
że Bóg nie składa
gołosłownych obietnic.
Maryja pokazuje,
co znaczy, wierzyć

przez całe życie
w świecie, w którym
wiara stała się trudna.
PaulKetteler

Przez nie
Połóżmy
na ołtarzu Bożym dary,
których użyczyło nam
błogosławieństwo nieba.
Gdyby
go nie dostało,
zginęlibyśmy z głodu;
silniejsi od rozpaczy
żyją i zbierają plony,
w nim pokładając nadzieję.
Friedrich Riickert

KRONIKA DUSZPASTERSKA
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli ze znakiem wiary i
w nadziei w zmartwychwstanie i życie wieczne:
8.07.1996 r. Jadwiga Kolbusz 77 lat Brzostek.
14.07.1996 r. Leszek Grygiel 47 lat Nawsie Brzosteckie.
14.07.1996 r. Andrzej Cisoń 23 lata Brzostek.
14.07.1996 r. Michał Lemek 52 lata Brzostek.
23.07.1996 r. Stanisław Grygiel 74 lata Brzostek.
Wspólnota parafialna z wielką radością włącza do spo-

łeczności dzieci Bożych, darząc je nowym życiem z wody
i Ducha Świętego:
6.07.1996 r. Aleksandra Dziedzic Bukowa.
6.07.1996 r. Katarzyna Robak Wola Brzostecka.
13.07.1996 r. Agata Łącz Nawsie Brzosteckie.
21.07.1996 r. Elżbieta Zięba Brzostek.
21.07.1996 r. Norbert Leśniak Klecie.
21.07.1996 r. Mateusz Stanek Zawadka Brzostecka.
28.07.1996 r. Piotr Wal Nawsie Brzosteckie.
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KALENDARIUM LITURGICZNE
1.VIII.
Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego (XVIII w.),
biskupa, doktora Kościoła, patrona teologów i adwokatów, założyciela zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów).
Modlitwa dnia: Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu
Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego,
spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w
apostolskiej gorliwości i razem z nim osiągnęli nagrodę
w niebie. Amen.
4.VIII.
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya z Ars (XIX w.),
kapłana patrona proboszczów.
Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty
obdarzyłeś świętego Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską, spraw, abyśmy za jego przykładem i
wstawiennictwem przez chrześcijańską miłość zyskiwali
dusze braci dla Ciebie i razem z nim osiągnęli wieczną
chwałę. Amen.
6.VIII.
Święto Przemienienia Pańskiego.
Ewangelia: Mt. 17,1-9 „...twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło”.
Modlitwa dnia: Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę
wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę jaka czeka
Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, stali się Jego współdziedzicami. Amen.
8.VIII.
Wspomnienie św. Dominika (XII/XIII w.), kapłana, założyciela zakonu kaznodziejskiego (dominikanów).
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, niech święty
Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej
prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką,
i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem. Amen.
14.VIII.
Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana
zakonu franciszkanów i męczennika.
Modlitwa dnia: Boże, Ty napełniłeś gorliwością o zbawienie dusz i miłością ku bliźnim świętego Maksymiliana Marię, kapłana i męczennika, żarliwego czciciela
Niepokalanej Dziewicy, spraw za jego wstawiennictwem,
abyśmy dla Twojej chwały wytrwale pracując w służbie
braci, w życiu i śmierci stawali się podobni do Twojego
Syna. Amen.
15.VIII.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Ewangelia: Łk. 1, 39-56 „Oto bowiem błogosławić mnie
będą odtąd wszystkie pokolenia...”
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty
wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej

Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy
nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli
sobie udział w Jej chwale. Amen.
17.VIII.
Wspomnienie św. Jacka Odrowąża (XIII w.), kapłana
zakonu dominikanów.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże dzięki
Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie
Ewangelii odnowił i umocnił w wierze wiele narodów,
za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, abyśmy
byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia
ludzi. Amen.
20. VIII.
Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux (XII w.), opata
cystersów, doktora Kościoła.
Modlitwa dnia: Boże, Ty sprawiłeś, że święty Bernard,
opat, przejęty gorliwością o Twoją chwałę płonął jak
ogień i oświecał Twój Kościół, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy napełnieni tym samym duchem
postępowali jak dzieci światłości. Amen.
24. VIII.
Święto świętego Bartłomieja Apostoła.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, utwierdź w nas
szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw za jego wstawiennictwem,
aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Amen.
26. VIII.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Ewangelia J. 2, 1-11 „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie”.
Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty
dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie
prawdziwą pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie,
abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a
w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Amen.
28.VIII.
Wspomnienie św. Augustyna (IV/V w.), biskupa i doktora
Kościoła.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, odnów w swoim
Kościele ducha, którym obdarzyłeś świętego Augustyna, biskupa, abyśmy napełnieni tym duchem pragnęli i
szukali Ciebie samego, bo Ty jesteś źródłem mądrości i
dawcą miłości wiecznej. Amen.
29.VIII.
Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
Modlitwa dnia: Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był Poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i
śmierci i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość, spraw,
abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą
wyznajemy. Amen.

Adres Zespołu redakcyjnego: Kancelaria Parafii Podwyższenia Krzyża w Brzostku

