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Na obrazie, w głównym ołtarzu, jest Matka Boska
obejmuje prawą ręką Dzieciątko Jezus, które
trzyma na lewym przedramieniu. Widoczna dłoń
ozdobiona jest pierścieniem, zaś na naszyjniku wisi
duży Krzyż. Dzieciątko trzyma w dłoni Ewangelię.
Oto Ratunek Ludu Rabczańskiego, Gorczańskiego.
Przybywamy tutaj, by nawet bez słów, zbliżać do
Niego tych, tych, którym jest trudno uwierzyć w
miłość. Przyprowadza nas też smutek, który
domaga się „pocieszenia”.

Różaniec -

http://rozaniec.web-portals.pl/#modlitwy_rozancowe

TAJEMNICE RÓŻAŃCA
CZĘŚĆ I – RADOSNA : w poniedziałek i sobotę
1. Zwiastowanie

2. Nawiedzenie

3. Narodzenie

4. Ofiarowanie

CZĘŚĆ II – ŚWIATŁA : w czwartek
1. Chrzest

5. Znalezienie

2. Kana Galilejska

4. Przemienienie

3. Głoszenie Królestwa

5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – BOLESNA : we wtorek i piątek
4. Droga Krzyżowa

5. Ukrzyżowanie

3. Ukoronowanie

1. Modlitwa

2. Biczowanie

CZĘŚĆ IV – CHWALEBNA : w środę i niedzielę
1. Zmartwychwstanie

3. Zesłanie Ducha Świętego

2. Wniebowstąpienie

4. Wniebowzięcie

„Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie…”

5. Ukoronowanie

Nabożeństwo do „Matki Boskiej Rozbitej”.
https://pl.aleteia.org/2019/07/04/nietypowe-nabozenstwodo-matki-boskiej-rozbitej-dopiero-sie-zrodzilo-a-juz-rosniew-sile/

Szczególne nabożeństwo maryjne zrodziło się w Chicago i staje się coraz bardziej popularne. W 2010 r. znany lokalnej
społeczności spiker radiowy Kevin Matthews znalazł w koszu na śmieci złamaną wpół figurę Maryi. Postanowił zabrać ją do
domu i przywrócić jej poprzedni kształt. Zbiegło się to z czasem, kiedy Matthews przechodził bardzo trudny okres w życiu: nie
tylko stracił pracę, ale zdiagnozowano u niego stwardnienie rozsiane. Kiedy usiadł do odtworzenia obrazu Matki Bożej, czuł się
– jak potem relacjonował – tak, jakby „zbierał kawałki własnego życia”. Spiker przekonywał się coraz bardziej do praktyki
religijnej i poprzez częstą modlitwę na różańcu pogłębiał proces swojego nawrócenia. Dzisiaj – jako praktykujący katolik –
konstatuje: Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób złamani… Wszyscy. Nie jesteśmy doskonali, mamy wady. Ale jesteśmy kochani.

https://youtu.be/wT3ZTu9BP4E

http://polonicaliturgica.blogspot.com/search/label/Jasna%20G%C3%B3ra https://youtu.be/31qXrK329kc . https://youtu.be/cTzX5y_Kb0E












DLA PIELGRZYMÓW
O SANKTUARIUM
MEDIA
PROJEKTY UE
WSPARCIE
KONTAKT
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1Historia
2.1Sanktuarium jasnogórskie
3Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

https://youtu.be/4-v9bLnUNMc

Ksiądz Infułat Józef Wójcik w 1972 roku... włamał się na
Jasną Górę po Obraz Matki Bożej. „Złodziej w sutannie”.
Video: https://vod.tvp.pl/website/zlodziej-w-sutannie,33746186

https://gloria.tv/video/bKwQifzjRnY31FDUeZW1mNaEr

Spektakl Sceny Faktu opowiada o brawurowej, tajnej akcji „uwolnienia”
kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i o niezwykłej postaci księdza
Józefa Wójcika, który wykradł go z klasztoru na Jasnej Górze.
Historia miała początek w zainicjowanej przez kardynała Stefana
Wyszyńskiego peregrynacji Obrazu w polskich parafiach i „aresztowaniu” go
przez milicję w 1966 roku, w związku z czym przez sześć lat szlakiem
nawiedzenia wędrowała jedynie pusta rama.
Spektakl Sceny Faktu opowiada o brawurowej, tajnej akcji „uwolnienia”
kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i o niezwykłej postaci księdza
Józefa Wójcika, który wykradł go z klasztoru na Jasnej Górze. Historia miała
początek w zainicjowanej przez kardynała Stefana Wyszyńskiego
peregrynacji Obrazu w polskich parafiach i „aresztowaniu” go przez milicję
w 1966 roku, w związku z czym przez sześć lat szlakiem nawiedzenia
wędrowała jedynie pusta rama.
Kiedy w 1972 roku symbole te miały trafić na uroczystości w Radomiu,
wikariusz tamtejszej parafii wykradł obraz z Częstochowy i przywiózł go do
radomskiej katedry. Udana akcja rozpoczęła ponowną peregrynację obrazu.

http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/tysiaclecie-chrztu-polski.html

https://www.marypages.com/matkabo%C5%BCa-dzieci-nienarodzonych.html

Za nienarodzonych:

https://www.youtube.com/watch?v=xjmUijCbZPc . https://youtu.be/DmFFZc_LXZM

https://www.guadalupe.com.pl/kwartalnik/artykuly/2019/numer-2019-04-8/722-ratujcie-me-dzieci

Na wieży Bazyliki Mariackiej w
Gdańsku jest 409 schodów:
https://youtu.be/4oleiwPtrJ4

„Ta wysoka wieża woła:
Chodźcie wszyscy do kościoła
do kościoła chodzić trzeba,
aby dostać się do nieba‚.
Jaka jest niedziela i Msza święta u Ciebie, takie
będzie życie, śmierć i chwała w niebie.
Kto niedzielną mszę opuszcza, tego Pan Jezus do nieba nie wpuszcza.

Kto z własnej winy na Mszę świętą się spóźnia,
ten sobie wejście do nieba utrudnia.
Kto w niedzielę z chciwości ciężko pracuje,
handluje, sprzedaje, kupuje, temu się zdrowie i
majątek rujnuje.
Kto niedzielną ofiarę na dar Boży złoży, temu majątek się nie zuboży.

Kto Mszy świętej pilnie słucha, kto się na niej
modli w głębi ducha,
temu we dnie zło nie szkodzi, łaska Boża mu się
rodzi.
On nie będzie potępiony, umrze Bogiem
pokrzepiony.
Każda praca mu się uda, bo Msza święta czyni cuda.

Dla dusz w czyśćcu wybawieniem i do nieba
wprowadzeniem."

https://youtu.be/F4hLQlhjIVE

https://youtu.be/24nb1VBrMW8

https://youtu.be/hN0kI3K9O-4

https://youtu.be/24dOrEm472I
https://youtu.be/ezf2XwCyoDE
https://youtu.be/_TB2hGe5Ey8
https://youtu.be/wiu3t62Gqj4
https://youtu.be/SLUZM3nJ4sg

