TAJEMNICA JASNEJ GÓRY
Jasna Góra wydaje się nam taka oczywista. Trudno znaleźć wierzącego Polaka, który
nigdy tam nie był, który nie zna wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, który nie
zaśpiewa Czarnej Madonny. Cóż jeszcze nowego można powiedzieć o miejscu, które
znamy prawie na pamięć?
Pierwsze kroki kierujemy do kaplicy Cudownego Obrazu, żeby klęknąć przed obliczem
Czarnej Madonny. Później bazylika, wieczernik, Droga Krzyżowa na wałach — tak wygląda
stały szlak wszystkich jasnogórskich pielgrzymów. Często czasu już nie wystarcza na więcej. Tymczasem Jasna Góra
w każdym miejscu wypełniona jest bogatą historią i w każdym miejscu odczytywać można kolejne jej tajemnice.

Wały

Kwaśne deszcze, wywołane wysoką emisją siarki z dawnej Huty Bieruta, treningi samolotów odrzutowych, przekraczających
barierę dźwięku nad jasnogórskim klasztorem, naruszona równowaga stosunków wodnych wzgórza podczas budowy
podziemnych przejść na Alei Najświętszej Maryi Panny — przez długie lata władzom komunistycznym zależało na tym, żeby
jasnogórski klasztor narazić na jak największe zniszczenia. Udało się. Korzenie wysychających drzew przestały chronić mury
wałów, które od strony północno-zachodniej zaczęły się kruszyć. Bastion św. Rocha zaczął pękać, trzeba więc było podjąć
decyzję o renowacji wałów. Podczas prac dokonano odkrycia, którego nikt się nie spodziewał: znaleziono mur będący częścią
najstarszych jasnogórskich fortyfikacji, pamiętających czasy potopu szwedzkiego. Mury obroniły Jasną Górę przed Szwedami
w 1702 i 1705 r., w czasie konfederacji barskiej nie wpuściły do środka wojsk carskich, stawiły też opór wojskom austriackim
w roku 1809. Dopiero w 1813 r. twierdzę zdobyli żołnierze cara, odcinając najpierw dopływ wody. W tym samym roku przy
pomocy spędzonych z okolicy tysięcy chłopów rozebrano urządzenia obronne twierdzy. Już w 1842 r. paulini mogli zająć się
uporządkowaniem terenów, otaczających klasztor, stare mury zasypano, nowe wały obniżono tak, że przestały chronić
klasztor, a stały się tylko symboliczne. Ostatnie odkrycia odsłaniają to, czego Rosjanie nie uprzątnęli do końca, możemy
zobaczyć przebieg dawnych korytarzy i kazamatów.

Wieża

To ona wita pielgrzymów jako pierwsza. Wypatrują jej z okien autokarów, a jeśli idą pieszo, klękają na chwilę modlitwy, gdy
dostrzegą ją wreszcie na horyzoncie. Pierwsza jasnogórska wieża była po prostu dzwonnicą, wzniesioną w XV w.,
zbudowaną prawdopodobnie po północnej stronie prezbiterium, a następnie wchłoniętą przez rozbudowujący się kompleks
klasztorny. Najstarsza wzmianka o drugiej dzwonnicy pochodzi z 1631 r. — wybudowano ją obok południowej ściany bazyliki,
umieszczając w niej pochodzący z 1544 r. dzwon „Jezus Maria”. W 1702 r. dzwonnicę podciągnięto na wysokość dwóch
kondygnacji i zwieńczono późnobarokowym hełmem z krzyżem. Na początku XX w. dzwony przeniesiono na metalową
konstrukcję przy bramach klasztornych, a w dawnej dzwonnicy umieszczono „Kaplicę Pamięci Narodu”. Kaplica ta jest
miejscem przechowywania szczególnych relikwii — urn z prochami i ziemią z miejsc, zroszonych krwią Polaków — żołnierzy,
powstańców i męczenników.
Dopiero trzecia, najmłodsza jasnogórska wieża jest tą najbardziej znaną i okazałą. Dobudowana do gotyckiego kościoła
klasztornego od samego początku była wieżą zegarową. Wielokrotnie trawiły ją pożary, po których odbudowywano ją coraz
wyższą i bogatszą. Jeden z pożarów wybuchł już na początku 1654 r., kiedy to wyjątkowo ostra zima i mróz opóźniały bieg
wskazówek zegara. Opiekujący się nim zakonnik zmuszony był ogrzewać wnętrze wieży i zaprószył ogień, który strawił górną,
drewnianą wówczas część wieży. Kolejny wielki pożar wybuchł w 1690 r. w klasztornej piekarni — tym razem odbudowana
wieża przetrwała aż 200 lat. Kolejny pożar w 1900 r. wywołali pielgrzymi, którzy — wbrew obowiązującym zakazom —
rozpalili na wieży sztuczne ognie. Stopił się wówczas zegar oraz dzwony, a nawet pokrywająca dach wieży blacha. Nową
wieżę poświęcono 15 sierpnia 1906 r., w szóstą rocznicę pożaru, przy udziale 300 tys. Polaków przybyłych na tę uroczystość
ze wszystkich trzech zaborów. Wieża ta stoi do dziś.

Wota

„Ponieważ zaś podobało się Wszechmogącemu Bogu szczególniejszymi łaskami miejsce to głośnym uczynić i wielkimi
dobrodziejstwy pobożnych katolików do wielbienia obrazu Matki Boskiej skłonić, zaczęli nie tylko mieszkańcy Królestwa
pielgrzymki odbywać, lecz także liczne ludy z sąsiednich i odległych krajów; a Królowie, Książęta i Biskupi, Senatorowie,
Szlachta i inni składali tu liczne swoje wota” — pisał ojciec Augustyn Kordecki.
Tradycja składania wot Królowej Polski liczy sobie kilka wieków. Do najcenniejszych z nich należy turecki pałasz ze srebrną
głownią i rękojeścią ze złota, bogato wysadzaną drogimi kamieniami. Jest to prawdopodobnie wotum złożone przez samego
króla Stefana Batorego.
Hetman Stanisław Żółkiewski zostawił na Jasnej Górze turecką szablę z przełomu XVI i XVII w. — paulini chcieli ją
podarować wyruszającemu na wyprawę wiedeńską Janowi III Sobieskiemu, ten jednak uznał, że „na wojnie potrzebne jest
tylko żelazo” — i na Jasnej Górze pozostawił rękojeść i pochwę, które znajdują się tam do dziś.
Swoje hetmańskie buławy pozostawiali Maryi hetmani, a niższej rangi żołnierze składali blachy wotywne — największa z nich
przedstawia ofiarodawcę, Jana Chreptowicza, wojewodę nowogródzkiego, uwolnionego z niewoli faraskiej po bitwie pod
Żółtymi Wodami w roku 1648. Wiele wot znalazło się na Jasnej Górze po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem.
Znajdziemy wśród nich bogato haftowane odrzwia polowego meczetu Kara Mustafy, fragment wschodniej makaty, łuki,
kołczany ze strzałami, kolczugę, wykonaną ze srebra i pozłacaną misiurę (ochronną siatkę na głowę).
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ…

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że
powiedział: "Ja jestem chlebem, który z nieba
1111
LITURGIA SŁOWA
zstąpił". I mówili: "Czyż to nie jest Jezus, syn
I czytanie: 1 Krl 19, 4-8
Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż
II czytanie: Ef 4, 30 – 5, 2
może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem".
Ewangelia: J 6, 41-51
Jezus rzekł im w odpowiedzi: "Nie szemrajcie
między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie,
jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca
usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca;
jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto
we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na
pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata".

KOMENTARZ
Jezus mówi, że nasz los zależy od tego, czy będziemy spożywać Jego ciało, a więc
Jego samego. Ale jak, w jaki sposób można zjadać drugiego człowieka, więcej samego Boga? Kto we Mnie wierzy ma życie wieczne - mówi Jezus. A zatem
spożywanie Jezusa polega na przyswajaniu sobie Jego sposobu widzenia świata,
Jego myślenia, a co za tym idzie, również Jego sposobu zachowania,
postępowania. Spożywać ciało Chrystusa znaczy uczyć się nieustannie Jego
sposobu życia. Nic nam nie przyjdzie dobrego z uczestniczenia w Mszy św., z
przystępowania do Komunii, jeśli nasza pobożność będzie się zaczynać i kończyć
na progu kościoła. Nic się w nas nie zmieni jeśli podobnie jak ówcześni Jezusowi
słuchacze my również nie uwierzymy, że najpewniejszym miejscem, w którym
żyje Jezus, jest cały świat, a nie tylko niektóre jego fragmenty.
WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie; ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;
tel: 694-451-723;www.parafiakielpino.pl; mail:biuro@parafiakielpino.pl
nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010 (z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”)

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 13.08.2018

* Jutro o godz. 20.00 nabożeństwo fatimskie i Msza św.
* Wyjątkowo we wtorek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich czcicieli
św. Michała Archanioła. Po Mszy św. nabożeństwo, któremu będzie przewodniczył o.
Robert.
* W środę nowenna w intencji rolników i wszystkich pracujących na roli.
* W środę, 15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia NMP. Zobowiązani jesteśmy do
uczestnictwa we Mszy świętej. Porządek Mszy świętych tak jak w niedzielę (7.30, 9.30,
11.00, 12.15 , 18.00). Po każdej Mszy św. błogosławieństwo kłosów, zbóż, ziół i
kwiatów, które oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg od
wieków obdarzył Matkę swojego Syna i naszą. Będziemy prosić, aby te zioła, kwiaty i
owoce, służyły dobru ludzi i zwierząt.
* Podczas Mszy Św. o godzinie 11.00 uroczyście zostaną przekazane dwie
pielgrzymujące kapliczki Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej rodzinom z Borcza. Są
to owoce zakończonej w czerwcu peregrynacji Obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin w
naszej parafii.
* Podczas wakacji biuro parafialne będzie czynne od 16.00 do 16.45 (od 16.45 do
17.00 – okazja do spowiedzi.
* Sierpień to czas wielu rocznic związanych z historią walk o wolność naszej Ojczyzny.
Zachęcamy do modlitwy oraz do zachowania abstynencji a przynajmniej umiarkowania
w spożywaniu napojów alkoholowych.
* W dniach 28 VIII - 2 IX br. parafia organizuje pielgrzymkę na Ukrainę "Szlakiem
Bohaterów Trylogii". W programie m.in. Zbaraż, Chocim, Kamieniec Podolski i Lwów
(wieczorem udział w operze). Szczegóły i zapisy w zakrystii lub w kancelarii. Konieczny
ważny paszport. Chętni niech kontaktują się z księdzem Andrzejem, tel. 506 080 741.
* W dniach 24 – 25 sierpnia parafia organizuje pielgrzymkę, w programie: Gietrzwałd
(miejsce objawień Maryjnych), Stoczek (kard. Stefan Wyszyński), Różany Stok,
Sokółka (cud eucharystyczny), Święta Woda, Supraśl. Szczegóły i zapisy w zakrystii
lub w kancelarii.
SPOTKANIA FORMACYJNE
* Spotkanie formacyjne dla dorosłych modlitewnej Wspólnoty Przyjaciół
Oblubieńca, co tydzień po Mszy świętej wieczornej, o godz. 18.50.
* Zapraszamy na spotkania w ramach poszczególnych Róż Różańcowych.

godz. 7.15
godz. 17.00
godz.18.00
godz. 20.00

1) +za Elżbietę, Helenę, Reginę, Franciszka i dusze w czyśćcu cierp.
2) + za Mariana Mateja (m-c po śm.)
1) + za zm. z rodzin Myszk i Węsierskich
2) + za Czesława Strojk (greg.)
1) + za Mirosława Myśliwiec, Apolonię i Leona Kosznik
2) + za Stanisława, rodziców z ob. stron i za Czesława
1) + za Annę i Adama 2)+ za rodz. z ob. stron, męża, ojca i dziadka Henryka Krefta

WTOREK 14.08.2018 – Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męczennika
godz. 7.15
godz. 17.00
godz. 18.00

+ za Czesława Strojk (greg.)
1) + za Teresę Miłosz
2) + za Edmunda Kwidzińskiego (w dniu ur.)
3) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę MB dla
Waldemara z okazji 60-tych urodzin
1) z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB,
zdrowie dla Haliny z okazji 70-tych ur. 2) z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
Boże błog., opiekę MB, zdrowie dla rodziny Ewy i Grzegorza z okazji 25 rocz. sakr. małż.

ŚRODA 15.08.2018 – WNIEBOWZIĘCIE NMP

godz. 7.30
godz. 9.30
godz. 11.00

godz. 12.15
godz. 15.00
godz. 18.00

1) + za Jadwigę i Wincentego 2)+ za Sławomira Sopelak (rocz. ur.) i rodziców z ob. stron
1) z podz. za odbrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodziny
2) + za Gertrudę Kierznikiewicz (6.rocz. śm.)
1) O Boże błog. i opiekę Matki Kapłanów dla ks. Szymona 2) z podz. za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB, zdrowie dla rodziny Martyny i Łukasza z
okazji 3 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa 3) z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę MB dla rodziny Plichta
1) + za Stanisława Krenckiego 2) z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błog., a szczególnie dar zdrowia dla męża
Msza św. ślubna
godz. 16.00
Msza św. ślubna
+ za Henryka Wrońskiego oraz dziadków z ob. stron

CZWARTEK 16.08.2018
godz. 7.15
godz. 17.00
godz. 18.00

O Boże błog. dla naszych rodzin za wstaw. św. Jana Pawła II
+ za Ireneusza Tymińskiego (1 rocz. śm.)
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., dar zdrowia dla rodziny Weroniki i
Wiesława z okazji 15 rocz. zawarcia sakr. małż.

godz. 7.15

1) Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. na dalsze lata w dniu urodzin
2) o Boże błog., potrzebne łaski, dary DŚ dla Emilii w dniu urodzin
Msza św. ślubna
1) + za Monikę i Alfonsa Grzenkowskich
2) + za Monikę i Pawła Jeżewskich
1)+ za Jerzego Żołnowskiego 2)Z podz. za odeb. łaski, z prośbą o Boże błog. dla rodz.

PIĄTEK 17.08.2018 - Św. Jacka
godz. 15.00
godz. 17.00
godz. 18.00

SOBOTA 18.08.2018
godz. 7.15
godz. 14.00
godz. 16.00
godz. 18.00

z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB, zdrowie dla
rodziny Marceliny i Wojciecha z okazji 2 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa
Msza św. ślubna
godz. 15.00 Msza św. ślubna
Msza św. ślubna
godz. 17.00 Msza św. ślubna
1) + za Damiana i dusze w czyśćcu cierpiące 2) z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB, zdrowie dla Ireny z okazji 70-tych ur. 3) + za
ks. kan. Wojciecha Wiśniewskiego oraz jego rodziców Jadwigę i Wincentego (Ks. Prob)

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 19.08.2018
godz. 7.30
godz. 9.30
godz. 11.00
godz. 12.15
godz. 18.00
godz. 18.45

1)+za zm.teściów, dziadków Władysławę i Herberta Niemojewskich 2) o Boże błog.,
potrzebne łaski, zdrowie dla Jadwigi (z okazji ur.)
1) + za Leona, rodziców z ob. stron i rodzeństwo 2) + za dziadków Wandę i Bernarda
Grzegowskich
1) + za Franciszka i Walerię Socha 2) + za Annę, Stanisława, Kazimierza Niklas,
Bernarda Malwinę Flisikowskich
+ za rodziców i rodzeństwo
1) + za Ludwika i Stanisława Czaja 2) + za Ryszarda i Irenę Gogol
SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

