
   
NOWY NUMER  KO�CI�Ł   WIADOMO�CI  W WOLNEJ CHWILI  O NAS  NIEDZIELA TV  SUNDAY  DOMENICAW DIECEZJACH 

REKLAMA

 

Częstoborowice

Od święta i na co dzień

 Piotr Klejny 
 Edycja lubelska 48/2004

Matka Boża Częstochowska, pielgrzymująca po archidiecezji lubelskiej w swoim cudownym
jasnog�rskim wizerunku, 7 listopada zawitała do para�i pw. �więtych Apostoł�w Piotra i
Pawła w Częstoborowicach. Jest to kolejne wydarzenie, wypełniające karty bogatej już
historii tej wsp�lnoty - wydarzenie niecodzienne, historyczne i szczeg�lne.

Para�alne święto

Nawiedzenie kopii Jasnogórskiej Ikony dla księży i para�an z Częstoborowic było świętem
dwudniowym. Jeśli do peregrynacyjnych uroczystości dołączy się misje głoszone w para�i
od 3 listopada przez ks. Andrzeja Kościuczyka ze Zgromadzenia Księży Sercanów, to
szczególne odwiedziny świętowano sześć dni. I bynajmniej pożegnanie Obrazu nie
oznaczało końca. Dopiero po towarzyszących nawiedzeniu ogromnych przeżyciach:
odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, błogosławieństwie rodzin, wizytacji biskupiej i
czuwaniach przy Ikonie poszczególnych grup i wsi, po ucichnięciu syren policyjnego
wozu, para�alnego dzwonu, orkiestry i śpiewów, po zgaszeniu oświetlających drogę Maryi
pochodni i lampek, błyskających w ciemności świec i lampionów niesionych z kościoła do
domów, po zdjęciu kolorowych dekoracji umieszczonych w oknach i przy każdym domu
oraz w kościele i wokół niego - para�anie odkrywają, czym jest nawiedzenie. Z
odnowionymi sercami i czujnymi sumieniami idą do swoich codziennych obowiązków.
Wierność Panu i Jego Matce okazywać chcą nie tylko podczas uroczystych Mszy św.,
nabożeństw i wzruszających Apelów Jasnogórskich, ale w zwykłych, szarych chwilach.
Powieszone na ścianach ich mieszkań pamiątkowe obrazy, ryngrafy i fotogra�e, zakupione
z okazji nawiedzenia świece i różańce, przypominają, że naśladowanie Maryi to w istocie
wierne wypełnianie swoich zadań, pełne zaufanie Bogu, zawierzenie i współpraca z łaską,
kształtowanie w sobie delikatności i wrażliwości serca, spostrzegawczości na potrzeby i
współczucia wobec innych, to pokora oraz mądrość rozpoznawania w życiu tego, co
naprawdę ważne i radość z tych rzeczy. O owocny przebieg nawiedzenia wierni z
Częstoborowic modlili się w czasie nabożeństw różańcowych przez cały październik.

Gościna

Obraz Matki Bożej przejęto od para�i w Siedliskach przy bramie prowadzącej na kościelny
parking. Ikonę do świątyni wnieśli ojcowie i matki, młodzież męska i żeńska, nauczyciele,
lektorzy i strażacy, którzy prowadzili wartę przy Maryi podczas całego 24-godzinnego
nawiedzenia. Każdy chciał modlić się z Czarną Madonną. Były dzieci pierwszokomunijne,
uczniowie Szkoły Podstawowej w Pilaszkowicach, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Rybczewicach, młodzież z Liceum w Rybczewicach i z KSM, księża rodacy, księża
pracujący w para�i obecnie: ks. kan. Zbigniew Sykut, proboszcz i ks. Zbigniew Bogusz,
wikariusz, oraz ci, którzy pracowali tutaj dawniej, siostry zakonne pochodzące z para�i,
goście i przyjaciele, mieszkańcy Pilaszkowic, Karczewa, Podizdebna, Kol. Stryjno, Pasowa,
Rybczewic, Pijawek, Częstoborowic, Kol. Częstoborowice, Bazaru, Zawodzia, Popowa,
Chodyłówki, Zygmuntowa - dziadkowie, rodzice i najmłodsi członkowie rodzin.  
Tegoroczne nawiedzenie było drugim nawiedzeniem w historii Częstoborowic. 33 lata
temu w murach zabytkowego kościoła wierni przyjmowali symbolizujące Matkę Bożą:
puste ramy, świece i Ewangeliarz. Obecne nawiedzenie, będące dla młodszych para�an
pierwszym takim przeżyciem na drodze wiary, dołączyło do momentów godnych
utrwalenia w bogatej historii tworzonej przez wiele pokoleń zamieszkujących te tereny.
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Dziedzictwo tradycji i wiary

Dzieje para�i w skrócie przypomniał w homilii podczas Mszy św. na rozpoczęcie
nawiedzenia bp Artur Miziński. Historia oddawania czci Bogu w Częstoborowicach sięga
1324 r., kiedy w miejscu obecnej XVII-wiecznej murowanej świątyni stanął pierwszy kościół
drewniany. Mimo że budowlę ustawiono na wzgórzu i otoczono murem, nie omijały jej
„wiatry historii” niosące ze sobą kilkakrotne zniszczenia i renowacje. Tradycja głosi, że
znajdujący się w bocznym ołtarzu obraz Matki Bożej Zwycięskiej należał kiedyś do króla
Jana III Sobieskiego i towarzyszył mu podczas wyprawy na Wiedeń w 1683 r., gdy
zwyciężał Turków. Przy kościele w Częstoborowicach istniały dawniej: szkoła, szpital dla
ubogich i liczne bractwa różańcowe. Obecnie na terenie para�i znajduje się �lialny
drewniany neogotycki kościół w Pilaszkowicach. „Przypominanie historii i sięganie do
tradycji ojców jest ważne, by zobaczyć, że są one związane z wiarą w Jezusa Chrystusa i
czcią dla Jego Matki” - mówił Ksiądz Biskup. „Jesteśmy włączeni w ten nurt historii i
jednocześnie tworzymy nową historię. Jak ją tworzymy? Czy z szacunkiem do wartości:
Bóg, honor, ojczyzna, naród, rodzina?” - pytał. Ksiądz Biskup przypomniał także, że nie
wystarczy wspominać historii i jej bohaterów, ale trzeba zastanawiać się nad
dziedzictwem i wiarą, które otrzymaliśmy: jak je pielęgnujemy, jaka jest nasza wiara?  
Maryja przybyła do częstoborowickiej para�i po to, aby wziąć w opiekę tych, którzy są
spadkobiercami otrzymanego daru - tych, którzy chcą go pomnażać i przekazywać, ale i
tych, którym brakuje chęci i odwagi. „Przychodzimy do Ciebie Matko być może i z
poczuciem winy za grzechy zaniedbania. Przychodzimy tacy, jacy jesteśmy: poranieni, z
bólem, cierpieniem, ale i radośni, pełni nadziei, otwarci na Twoje przenikliwe spojrzenie.
Upraszaj u swojego Syna to, co jest troską naszych serc. Upraszaj nam cud przemiany
naszych serc” - modlili się wspólnie wierni. A towarzyszący Matce Syn wciąż mówi: „Oto
wszystko czynię nowe” (por. Ap 21, 5). Nawiedzenie to spotkanie każdego z nas z Maryją i
Jezusem, to wzajemne porozumienie - oferta odnowy ze strony Boga i chęć odnowy ze
strony człowieka, to także niezawiedzione oczekiwania i zobowiązanie do przemiany nie
tylko od święta, ale w życiu codziennym.

Kalendarium Nawiedzenia

28/29 listopada - para�a Olchowiec  
29/30 listopada - para�a Żółkiewka  
30 listopada - 2 marca 2005 r. - konserwacja Obrazu na Jasnej Górze

Program - PIT-y  
2018/2019
Urzadskarbowy-pit.pl

Program pobrało dotychczas ponad  
10,3mln podatników. Rozlicz PIT łatwo i  
szybko!
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Najpopularniejsze

Ocean wyrzucił 6-metrowy krzyż

Nie żyje Jan Olszewski

Idę po �mier�, idę po życie

Nowenna do Matki Bożej
rozwiązującej węzły!

Korea Południowa: pastor ocalił 1526
porzuconych...

Ostatnio dodane

„Modlitwa zgiętych kolan” w
Gorzkowie i Le�niowie

DZI�, 21:31

Korzenie mowy nienawi�ci DZI�, 19:07

Fatima: ponad 7 mln wiernych w
sanktuarium w 2018 roku

DZI�, 18:46

Dziękczynienie za namaszczenie
chorych

DZI�, 16:44

Korea Południowa: pastor ocalił 1526
porzuconych noworodk�w

DZI�, 14:58
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Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej
węzły!

 2016-12-26 23:12

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dzi� po�wię�
kilka minut w Twoim życiu i zwr�� swą twarz ku Tej, kt�ra zdeptała głowę szatanowi.

1. Znak krzyża

2. Akt skruchy – Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo

3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca

4. Rozważanie na dany dzień nowenny

5. Dwie następne dziesiątki różańca

6. Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

7 Znak krzyża

 Wiesław Podg�rski 
Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

REKLAMA

„Modlitwa zgiętych kolan” w Gorzkowie
i Leśniowie

 2019-02-08 21:31

 Beata Pieczykura

Usłyszeli głos Jezusa: „P�jd� za Mną”. Odpowiedzieli Mu: Tak Panie, po�lij mnie, i kolejny raz
zebrali się w pierwszy czwartek miesiąca 7 lutego na „Modlitwie zgiętych kolan”, zainicjowanej
przez abp. Wacława Depo.

Wierni para�i pw. św. Jana Berchmansa w Gorzkowie – Trzebniowie trwali na modlitwie w
kościołach w Gorzkowie Nowym i Trzebniowie, a kapłani dekanatu żareckiego i ojcowie
paulini wraz z nowicjatem w sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie.
Modlitwa miała miejsce w obecności świętych patronów Liturgicznej Służby Ołtarza: Jana
Berchmansa, Stanisława Kostki, Dominika Savio i Alojzego Gonzagi.

 Archiwum para�i
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Cukrzycę można odwrócić
Eksperci orzekli, że poziom cukru we krwi można regulować  
naturalnie. Spójrz!
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Edytorial

Kradną dzieci
RED. NACZ. LIDIA DUDKIEWICZ

  PRZEJRZYJ

  SPIS TRE�CI

  ZAPRENUMERUJ

  KUP E-WYDANIE

Felietony

Mowa nienawi�ci
JAN MARIA JACKOWSKI

Przemierzając Galileę
KS. MARIUSZ ROSIK

Zaproszenie na międzynarodowe Sympozjum
ruchu „Europa Christi”

KS. IRENEUSZ SKUBI�



�mier� relacji twarzą w
twarz
Relacje międzyludzkie twarzą
w twarz przegrywają z
komunikacją poprzez media
społecznościowe, poprzez
kanały elektroniczne. Abp
Wacław Depo w...

Pokora i przebaczenie


�r�dła �wiatła Chrystusowego w
�wiecie



Rozmowa z Arturo Mari  Jubileusz bp. Antoniego
Długosza 



Dla Boga i ludzi
Przedszkole Sióstr
Nazaretanek im. bł. Franciszki
Siedliskiej w Częstochowie to
wyjątkowe miejsce, gdzie
dziecko może doświadczać
pełni...

Zaproszenie na sympozjum
Europa Christi


Przegląd nr 06/2019



Kradną dzieci  �wiat uczu� i emocji 

Polecamy

KSIĄŻKI
MOJE PISMO "TĘCZA"
CODZIENNIK KAPŁA�SKI
�DM KRAK�W 2016

STRONY DIECEZJALNE

DLA DZIECI / Moje
Pismo Tęcza
Wprowadza dzieci w
świat wiary i
modlitwy, pomaga
oswajać trudne
dziecięce emocje,
podpowiada, jak
przezwyciężyć
codzienne problemy...

Cuda dzieją się
po cichu
Książka jest efektem
wnikliwych badań
nad nigdy
nieopublikowanymi
jasnogórskimi
dokumentami oraz
rozmów ze
Strażnikiem Cudów...

Zaprzyja�nione strony
Strona
Watyka�ska

KEP KAI Biuro Prasowe
Jasnej G�ry

Opoka Radio
Watyka�skie

Radio Maryja Telewizja
Trwam

L'Osservatore
Romano

Muzyczne Dary Księgarnia na
Jasnej G�rze

JG Centrum
Zawierzenia

Z Maryją ratuj
człowieka

Duszpasterstwo
Pielgrzymkowe

Kochane życie

Najczę�ciej czytane

Gromnica - �wieca nieco
zapomniana

Ocean wyrzucił 6-metrowy krzyż �więto O�arowania Pa�skiego -
Matki Bożej Gromnicznej

Nowenna do Matki Bożej
rozwiązującej węzły!

Hymn o miło�ci Wsp�lna deklaracja Papieża i
wielkiego imama Al-Azhar

�w. Agata Niedzielna Msza �więta w sobotę

„Miło�� i Miłosierdzie” niezwykła
opowie�� o siostrze Faustynie

O zwyczajach ludowych
związanych ze �więtem Matki
Bożej Gromnicznej

Tajemnice radosne Naboże�stwo pięciu pierwszych
sob�t miesiąca

Ks. dr Grzegorz Babiarz nowym
prezesem Stowarzyszenia
"Wiosna"

Jasna G�ra: pielgrzymka
parlamentarzyst�w polskich

Zdrowa pamię� Okrągły st�ł w cieniu �mierci

  Kontakt    Reklama    Działy    Tagi

  Wersja na telefon
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