
Rok 2017 
Rokiem Maryjnym

W nowym roku prowadzić nas będą słowa Chrystusa „Idźcie i głoście”, które są 
posłaniem nas do dzielenia się wiarą i do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie, 
w którego uwierzyliśmy. Na tej drodze prowadzić nas będzie Maryja, pierwsza 
Uczennica Pana; pierwsza, która w Niego uwierzyła i zrodziła Go światu. Ten rok to 
wielkie rocznice związane z Jej objawieniami.

  Naród Polski od zarania dziejów 
wyczuwał, że wszelkie dobro pochodzi od 
Boga i Bogu należy je składać w ofierze 
przez Maryję. Matka Boża wybrała sobie 
Polaków i obdarzyła ich wyjątkową łaska-
wością. Osobiście wyraziła życzenie, aby 
polskie królestwo oddać Jej w opiekę. 
Jeszcze przed ślubami Jana Kazimierza 
sama nazwała się Królową Polski – 
najpierw w Neapolu w roku 1608, a póź-
niej 8 maja 1610 r. w Krakowie.
    Żył wtedy w Neapolu sławny ze swej 
świętości i Bożych darów jezuita, ojciec 
Juliusz Mancinelli (1537-1618), bliski przy-
jaciel polskiego króla – Zygmunta III Wazy. 
Był on wielkim misjonarzem. Apostołował 
w Europie, pieszo przeszedł sporą część 
Azji i Afryki. Miał opinię proroka i cudo-
twórcy. Zakładał wiele dzieł miłosierdzia, 
a tam, dokąd przybywał, stwierdzano liczne 
nawrócenia. Kapłan ten odznaczał się 
wielkim nabożeństwem do Niepokalanej 
i świętych polskich, szczególnie zaś czcił 
św. Stanisława biskupa i św. Stanisława 
Kostkę. Modlił się też często za Polskę.

    Za zezwoleniem swych przełożonych, 
którzy zbadali to objawienie, o. Mancinelli 
opowiedział o nim swojemu przyjacielowi, 
jezuicie, o. Mikołajowi Łęczyckiemu. Za jego 
pośrednictwem wiadomość o objawieniu 
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     Gdy 14 sierpnia 1608 r. ojciec Juliusz 
Mancinelli zatopiony w modlitwie w klasz-
torze Il Gesu Nuovo w Neapolu pragnął 
oddać najgłębszą cześć Wniebowziętej, 
ukazała mu się Niepokalana Dziewica 
z Dzieciątkiem na ręku. Była okryta króle-
wską purpurą. U Jej stóp klęczał św. 
Stanisław Kostka. Ojciec Juliusz nigdy nie 
widział Maryi w tak wielkim majestacie 
i zapragnął pozdrowić Ją takim tytułem, 
jakim jeszcze nikt Jej nie uczcił. Wtedy 
Najświętsza Panna powiedziała: „A czemu 
Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to 
królestwo wielce umiłowałam i wielkie 
rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą 
miłością ku Mnie pałają jego synowie“. 

dotarła do króla Zygmunta III Wazy, który 
wraz z ks. Piotrem Skargą i całym zakonem 
jezuitów rozgłosił, że sama Bogarodzica 
raczyła nazwać się i ogłosić Królową Polski 
i że „wielkie rzeczy dla nas zamierza“. 

  Entuzjazm w naszej Ojczyźnie był nie 
do opisania. Przekazywano sobie tę wspa-
niałą wieść o tym, że Matka Boża wybrała 
na swe narzędzie włoskiego kapłana, by 
nikt nie mógł Polakom zarzucić, że sami to 
wymyślili. 

400 lat temu Matka Boża 
nazwała się Królową Polski

   W 1610 r. wybrał się o. Juliusz pieszo 
do Polski jako pielgrzym. Chciał ujrzeć pań-
stwo, które jest Królestwem Maryi. Mając 
73 lata, podjął długą, pełną niebezpie-
czeństw drogę z Neapolu do Krakowa.

  W XVII w. wiele burz przeszło nad 
Polską, ale i danych jej było wiele znaków 
specjalnej opieki Królowej. Maryja wciąż 
czekała na ofiarowanie jej państwa i całego 
Narodu. Gdy pod nawałą potopu szwedz-
kiego Polska zdawała się ginąć, a król 
znalazł się na wygnaniu, biskupi polscy, 
zgnębieni, donieśli Papieżowi: „Zginiemy, 
jeśli Bóg nie zlituje się nad nami“. Papież 
Aleksander VII odpowiedział pisemnie z 
całą mocą: „Nie! Maryja was wyratuje! Toć 
to Polski Pani. Jej się poświęćcie, Jej się 
ofiarujcie, Ją ogłoście Królową, przecież 
Sama tego chciała“.

Rok 2017 to tak naprawdę rok maryjny – podkreśla rzecznik Episkopatu Polski 
ks. Paweł Rytel-Andrianik. Jako najważniejsze wydarzenia dla Kościoła w Polsce 
w nowym roku wymienia 300-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na 
Jasnej Górze i 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Dodatkowo 
w łączności z Kościołem powszechnym obchodzić będziemy również 300-lecie 
objawień Matki Bożej w Aparecidzie i 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie.
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  Gdy 8 maja 1610 r. zjawił się w Kra-
kowie, pierwsze swe kroki skierował do 
katedry wawelskiej. W czasie celebrowania 
Mszy świętej za pomyślność naszego 
królestwa, ukazała mu się ponownie Maryja 
w olśniewającym majestacie i powiedziała: 
„Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką 
tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, 
więc wstawiaj się do Mnie za nim i o po-
myślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja 
będę ci zawsze, tak jak teraz, miłościwą“.

   Odkąd Maryja objawiła się o. Juliu-
szowi Mancinellemu, wzrosła w naszym 
Narodzie cześć oddawana Matce Bożej. 
Królowie, hetmani, rycerze, mieszczanie 
i cały lud często oddawali się Jej jako słudzy 
i niewolnicy. W uroczystość Wniebowzięcia 
NMP w 1628 r. Kraków przyozdobił iglicę 
wieży kościoła Mariackiego pozłacaną 
koroną. W ten sposób jako pierwszy dał 
zewnętrzny wyraz wierze w królowanie 
Maryi nad Narodem.

  1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej 
w atmosferze powszechnego wzruszenia 
wiernych król Jan Kazimierz otoczony 
biskupami i senatorami w obecności 
legata papieskiego urzędowo i uroczyście 
ogłosił Maryję Królową Polski. Chwiejącą 
się na głowie ostatnich królów koronę 
przeniesiono na skronie Matki Zbawiciela. 
Wtedy to po raz pierwszy podczas 
publicznego odmawiania Litanii Loretań-
skiej przez nuncjusza papieskiego padło 
wezwanie: „Królowo Korony Polskiej“. 
Tysięczne rzesze rycerstwa, mieszczań-
stwa i chłopstwa padły na kolana, 
wypowiadając słowa modlitwy „Pod Twoją 
obronę“. Na tron polski wstąpiła na wieki 
królująca Narodowi Bogarodzica Dziewica 
Maryja! Rzym i całe chrześcijaństwo rado-
wało się tym faktem, a kult Matki Bożej 
zaczął się szerzyć.

Królowa 
Korony Polskiej

  Król Jan Kazimierz oddał Rzeczpospolitą 
pod opiekę Matki Bożej, którą nazwał 
Królową Korony Polskiej, już po cudownej 
obronie Jasnej Góry w roku 1655 r., 
jednak w czasie, gdy Polska była wciąż 
opanowana przez Szwedów i Rosjan.

pomaranczki.wordpress.com
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  Królewskie ślubowanie miało więc 
poderwać społeczeństwo do dalszej walki. 
W 1717 r. nabrało ono wymiaru religijnego. 
Ikonę jasnogórską udekorowano wówczas 
drogocennymi koronami ofiarowanymi przez 
papieża Klemensa XI. Decyzją Stolicy 
Apostolskiej po raz pierwszy poza Rzy-
mem pozwolono na koronację papieskimi 
diademami i używanie tytułu Królowej 
Korony Polskiej. 

    Koronacja Cudownego Obrazu Matki 
Bożej na Jasnej Górze odbyła się 8 wrześ-
nia 1717 r. Obraz Matki Bożej został przyo-
zdobiony złotymi koronami Kapituły Waty-
kańskiej z woli papieża Klemensa XI. 
Obrzęd przypominał koronację królów 
Polski i stanowił niejako dopełnienie aktu 
króla Jana Kazimierza, który po cudownej 
obronie Jasnej Góry w czasie potopu szwe-
dzkiego obrał Najświętszą Dziewicę Królową 
i Patronką Królestwa Polskiego. Koronacji 
dokonał ks. bp chełmski Krzysztof Szembek, 
a na uroczystość przybyło wówczas ok. 
200 tys. pielgrzymów, co na owe czasy 
było rzeczą niespotykaną.

    Od 8 września 1717 r. Maryja stała się 
ostatecznie władczynią Polski. Przez kolejne 
wieki pokolenia Polaków czciły ją jako 
swoją królową, powierzali jej samych siebie 
oraz nasz naród. Ten akt państwowy 
uznający Maryję Królową Polski był pun-
ktem odniesienia dla zrywów narodowych, 
kształtowania się idei wolności i niepodleg-
łości w XIX i XX wieku.

     Koronacja Maryi w 1717 r. była wyda-
rzeniem nie tylko kościelnym, ale również 
państwowym. Jak podają źródła history-
czne, uroczystość koronacji zjednoczyła w 
przygotowaniu i akcie koronacyjnym króla 
Augusta II, posłów i senatorów Rzeczypos-
politej, duchowieństwo, szlachtę i była ogól-
nonarodową manifestacją wiary, a sam 
obrzęd uważano za ukoronowanie 
Bogarodzicy Maryi na Królową Polską po 
wszystkie czasy.

  Wyżej wymienione to najważniejsze 
wydarzenia dla Kościoła w Polsce w nowym 
roku. Dodatkowo w łączności z Kościołem 
powszechnym obchodzić będziemy również 
trzechsetlecie objawień Matki Bożej w 
Aparecidzie i stulecie objawień Matki Bożej 
w Fatimie.

  „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przeko-
nany o szczególnym znaczeniu kultu 
maryjnego dla naszej Ojczyzny nie tylko 
w aspekcie religijnym, ale i społecznym, 
patriotycznym oraz kulturowym, ustanawia 
rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej“ – 
czytamy w uchwale z dn. 15 grudnia 2016 r. 
Wcześniej (4.11.2016) także Senat RP podjął 
uchwałę o ustanowieniu roku 2017 Rokiem 
Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, 
Królowej Korony Polskiej, przypominając 
nam, że znaczenie Jasnej Góry wykracza 
poza element religijny czy duchowy, który 
dla nas jest oczywiście najważniejszy, ale 
pozwala zauważyć, że znaczenie tego miej-
sca dotyka historii całej Polski, a Jasna Góra 
jest wpleciona w dzieje naszej Ojczyzny.

300. rocznica koronacji 
Jasnogórskiej Pani

   Kolejne wydarzenie związane z kultem 
maryjnym w Polsce to

  Gietrzwałd wart jest przypominania, 
warto pamiętać o tym, co tu się wydarzyło – 
mówi metropolita warmiński abp Józef 
Górzyński i zapowiada, że przez cały rok 
w archidiecezji będzie trwało odpowiednie 
przygotowanie do uroczystości, których 
kulminacja odbędzie się 10 września w 
Gietrzwałdzie. Na uroczystości do gietrzwał-
dzkiego sanktuarium zaproszony będzie cały 
episkopat i najwyższe władze państwowe.

  Gietrzwałd jest jedynym w Polsce 
i jednym z 12 na świecie miejsc objawień 
maryjnych uznanych oficjalnie przez Watykan 
za autentyczne. Gietrzwałdzkie objawienia 
miały miejsce w 1877 roku. Głównymi wizjo-
nerkami były 13-letnia Justyna Szafryńska 
oraz 12-letnia Barbara Samulowska; jak 
mówiły, Matka Boża przemówiła do nich po 
polsku i prosiła: Codziennie odmawiajcie 
różaniec!

   Gietrzwałd 1877 r. to czas, w którym  
kapłani siedzą w więzieniach za modlitwę 
w polskim języku w otwartych kościołach. 
Maryja, w wolnej przestrzeni, obok kościoła 
mówi do dzieci w absolutnie i to urzędowo 
zabronionym polskim języku. Czy nie dała 
tam wtedy nadziei, nie tylko na powrót 
polskiego języka, ale i niepodległej Polski? 
A więc, czy w ten sposób nie ujawniła swej 
królewskiej godności nad naszą Ojczyną 
w tak tragicznych warunkach, chociaż tak 
się wprost nie nazwała?

  Objawienia w Gietrzwałdzie – perle 
Warmii i całej Polski – trwały od 27 
czerwca do 16 września 1877 roku. Warto 
wspomnieć  na okoliczności.

140. rocznica objawień 
Matki Bożej 

w Gietrzwałdzie
  Ponadto, we wrześniu obchodzona 
będzie uroczyście także 50. rocznica koro-
nacji Obrazu Gietrzwałdzkiego.
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    Koronacja obrazu Najświętszej Maryi 
Panny jest w pierwszym rzędzie przeja-
wem synowskiej wdzięczności i miłości 
ludu Bożego względem Maryi, która swą 
macierzyńską opieką otacza ludy i narody. 
Jest również wezwaniem do wdzięczności 
za otrzymane za jej pośrednictwem łaski 
i dobrodziejstwa Boże, których tak wiele 
otrzymują czciciele Maryi. Umieszczenie 
korony na wizerunku przedstawiającym 
Matkę Najświętszą z Dzieciątkiem Jezus 
na ręku oznacza najwyższe uwielbienie, 
część i hołdy złożone tej, która jest Matką 
Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, która 
jest Niepokalaną i Królową świata. W ten 
sposób wierni wypowiadają i wyrażają 
cześć Maryi.

pomaranczki.wordpress.com
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  Aparecida pełni w Brazylii rolę narodo-
wego sanktuarium maryjnego. Niewielką 
figurkę Matki Boskiej wyłowili z rzeki w 
1717 r. rybacy. Od tamtej pory zaczęto 
przypisywać jej niezwykłe zdarzenia, które 
powszechnie uchodziły za cudowne. 
16 lipca 1930 roku, naród brazylijski złożył 
hołd Matce Bożej z Aparecida. Wtedy to 
odbyło się uroczyste poświęcenie Brazylii 
Czarnej Maryi z Aparecida i ogłoszenie Ją 
Patronką tego kraju.
    W Aparecida dziś stoi największe po 
Bazylice św. Piotra miejsce kultu na 
świecie i pierwsze co do wielkości maryjne 
sanktuarium, corocznie nawiedzane przez 
8 milionów pielgrzymów. To miejsce, w 
którym dzieje się najwięcej cudów. 

 A Aparecida znaczy: Objawiona!

    Po 100 latach od objawień w dolinie 
Cova da Iria w 1917 r., z jednej strony tak 
naprawdę cały świat słyszał o Fatimie, 
z drugiej jednak Przesłanie Matki Bożej da-
lej pozostaje w pewnym sensie nieznane. 
I nie chodzi tu jedynie o tzw. tajemnice 
fatimskie, lecz o fundamentalne treści 
samego Orędzia. dot 

     Fatima to portugalska miejscowość, w 
której 13 maja 1917 r. trójce małych pasterzy 
ukazała się Matka Boża. Przez kolejne pięć 
miesięcy ukazywała się dzieciom prosząc 
za ich pośrednictwem ludzkość o nawróce-
nie i pokutę oraz przekazując trzy tajemnice.

Jej Niepokalanemu Sercu oraz wynagro-
dzenia za grzechy w pierwsze soboty 
miesiąca. Poświęcenie się Sercu Maryi 
bardzo często łączone jest z prośbą 
skierowaną do Papieża, by poświęcił Rosję 
w kolegialnej jedności z biskupami. Jednak 
apel ten dotyczy również każdego z nas, 
byśmy sami poświęcali się Jej Niepokala-
nemu Sercu.

  Świadomi jesteśmy wezwania Maryi do 
codziennej modlitwy różańcowej, do nawró-
cenia, do pokuty. Wiele dziękczynienia płynie 
z naszych serc za uratowanie w zamachu 
Jana Pawła II, za beatyfikację Franciszka 
i Hiacynty. Ale to wszystko również nie wy-
czerpuje pełnej i zasadniczej treści Fatimy. 
Istotą, czy też „sercem“ Przesłania jest 
bowiem Serce, tzn. dar nabożeństwa do 
Niepokalanego Serca Maryi. Fatimska Pani 
przychodzi do swoich dzieci, ukazując drogę 
ratunku przed złem i sposób przemiany 
całego świata. „Bóg pragnie ustanowić na 
świecie nabożeństwo do Mego Niepokala-
nego Serca“. Jeśli zrobi się to, jak mówi 
Maryja, o co prosi Bóg, wiele dusz zostanie 
uratowanych przed piekłem, wojna się skoń-
czy, nastanie pokój na świecie, nie będzie 
głodu, sprawiedliwi nie będą prześladowani, 
Rosja się nawróci i jej błędy nie będą 
rozlewać się po świecie, nadejdzie czas 
tryumfu Jej Niepokalanego Serca...

300. rocznica objawień 
Matki Bożej 

w Aparecidzie

   Czas zatem powiedzieć prawdę o Fati-
mie, w której centrum jest nie sensacja, czy 
apokaliptyczne proroctwa, lecz Serce Maryi 
„zatroskane o wieczne zbawienie wszystkich 
ludzi” – jak powiedział św. Jan Paweł II na 
Krzeptówkach (1997).

  Taki kształt Fatimy został przypomniany 
w Polsce w 1946 roku z racji poświęcenia 
naszego Narodu Niepokalanemu Sercu Maryi. 
I taką drogę ocalenia wybrała wówczas 
Polska, o czym również nie powinniśmy 
zapominać.

  Poświęcenie jednak to nie wszystko. 
Prośba Maryi zawiera również wezwanie do 
wynagrodzenia w pierwsze soboty miesią-
ca. Co kryje się pod tym stwierdzeniem, 
wyjaśniła Maryja bardzo konkretnie s. Łucji 
w roku 1925. Przez pięć kolejnych miesięcy, 
w pierwsze soboty, powinniśmy przystąpić 
do spowiedzi św., przyjąć komunię św., 
odmówić jedną część różańca oraz przez 
15 minut rozmyślać o obecności Maryi przy 
Jezusie, o czym mówią tajemnice różań-
cowe. Rozmyślać, co należy podkreślić, a nie 
odmawiać różaniec, który to jest odrębnym 
elementem tego nabożeństwa. A czynić to 
powinniśmy, wzbudzając intencję wynagra-
dzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.

   Mówiąc o nabożeństwie do Niepokala-
nego Serca Maryi, konieczne jest pewne 
dopowiedzenie: kult Niepokalanego Serca 
był znany dużo wcześniej, jednak to dopiero 
Fatima bardzo konkretnie nakreśliła jego 
formę. Nabożeństwo to, zgodnie ze 
słowami Maryi, ma wymiar poświęcenia się 
J

   Te wszystkie okazje są zaproszeniem, 
abyśmy mieli osobistą relację z Matką 
Najświętszą i nieustannie ją pogłębiali. 
  My, jako Polacy, jesteśmy narodem 
maryjnym, a ten rok – 2017 jest szcze-
gólną taką okazją, aby odnowić ducha 
maryjnego w naszym codziennym życiu. 
Zawierzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi 
Królowej Polski samych siebie, swoje rodziny, 
miejsca pracy, samorządy, osiedla, wspól-
noty i wszystko, co stanowi nasze życie. 

100. rocznica objawień 
Matki Bożej 
w Fatimie
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  Opracowała: Anna Kozikowska

Akt oddania się Matce Bożej
Matko Boża, Niepokalana Maryjo, 
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, 
wszystkie modlitwy i prace, radości 
i cierpienia, wszystko, czym jestem i co 
posiadam. Ochotnym sercem oddaję się 
Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci 
zupełną swobodę posługiwania się mną 
dla zbawienia ludzi i ku pomocy 
Kościołowi Świętemu, którego jesteś 
Matką. Chcę odtąd wszystko czynić 
z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, 
że własnymi siłami niczego nie dokonam, 
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą 
Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw 
więc, Wspomożycielko wiernych, by moja 
rodzina, parafia, i cała Ojczyzna była 
rzeczywistym Królestwem Twego Syna 
i Twoim. Amen.
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