
List do członków Bractwa najświętszej
 Maryi Panny króLowej korony PoLski

 w roku juBiLeuszu 300 Lecia jego Powstania

  Bractwo powstało w kontekście koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która odbyła się 
8 września 1717 r. Dało ono impuls do stworzenia dzieła, które miało uświadamiać znaczenie oraz mobilizować wiernych do kultu 
ukoronowanego obrazu Maryi Panny, a przez to pomnażać cześć Matki Boskiej Królowej Polski. Papież Klemens XI zatwierdził 
powstanie Bractwa w breve „Cum sicut accepimus...” z  dnia 4 kwietnia 1718 r. Na dzień 8 września 1718 r. ustalono uroczystą  
introdukcję  Bractwa.
      Kardynał Karol Wojtyła, podczas kazania w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, w dniu 26 sierpnia 1967 r. powiedział: 
„W bieżącym roku wspominamy wymowną rocznicę 250 lecia koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej[…]. Już kilkadziesiąt lat później 
miała zniknąć korona z głowy ostatniego króla Polski. W swojej Opatrzności dał nam Pan Bóg Matkę w obliczu groźnych i niebez-
piecznych chwil dla naszego narodu. Tę Matkę ukoronował, żebyśmy w czasach podziału i okrutnego rozdarcia na trzy części, nie 
przestali czuć się jedną rodziną”.

Bractwo   pielęgnowało tę  jedność rodzinną   przez cześć do Matki  Bożej  Królowej  Korony  Polski,  a  w czasach  zaborów 
aktywnie angażowało się w umacnianie  ducha  niepodległej Polski.  Represje  zaborców jakie dotknęły członków  Bractwa spo-
wodowały  w konsekwencji ustanie  jego  działalności.   Bractwo  zostało   reaktywowane  ustnie 2  kwietnia 2011 r.  podczas  dnia  
skupienia  prowadzonego przez OsPPe Tomasza Góralczyka, a oficjalnie zostało zatwierdzone stosownym dokumentem z dnia 
3 maja 2013 r. 
    Dziś wchodzimy w rok Wielkiego Jubileuszu, który chcemy przeżywać w radości podobnej do uczty weselnej,  jak uczył 

święty Jan Paweł II w bulli, przygotowującej do Jubileuszu roku 2000 r. W powyższej bulli Papież przypomniał  o celebracji 
Jubileuszu, która ma się stać czasem pojednania i czasem nadziei dla wszystkich, którzy wpatrują się w Chrystusa i Jego Kościół.  
Wskazując na rolę Maryi Jego Świątobliwość powiedział, że Ona jako Matka Kościoła zawsze wskazuje na drogę, która wiedzie 
do syna. Dlatego przychodzimy do Niej jako Jej dzieci w każdą pierwszą sobotę miesiąca, aby zawierzyć siebie, nasze rodziny,  
parafie, miejsca pracy i środowiska Jej Niepokalanemu sercu. 

    Jako Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, chcemy ten Rok Jubileuszowy przeżywać w radości, która 
płynie z pojednania się z Bogiem i ludźmi. Posłużą temu rekolekcje jakie będziemy przeżywać w dniach:

• 23 – 25 lutego 2018 r., pod hasłem: „Poznać Boga, zaufać Bogu, kochać Boga”, które poprowadzi ks. dr Marek Wochna, 
biblista,  proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Pabianicach, wykładowca w Wyższym seminarium Metropolitalnym 
w Łodzi.

• 25 – 27 maja 2018 r.
• 06 – 08 września 2018 r.
• 23 – 25 listopada 2018 r.
 Maryja jako Matka Kościoła, która zawsze nam wskazuje drogę do syna, dlatego przychodzimy do Niej jako Jej dzieci  

        w każdą pierwsza sobotę miesiąca, aby Zawierzyć siebie, swoje Rodzin, Parafie, miejsca pracy, środowiska. Na drodze tegoż 
przygotowania od pierwszej soboty stycznia poprzez 9 miesięczną nowennę prowadzi nas O. Kazimierz Maniecki 
Definitor Generalny Paulińskiego Zakonu w czasie konferencji o godz. 17.00 oraz podczas Mszy Świętej o godz. 18.30.

          Jubileuszową celebrację będziemy przeżywać w dniu 08 września 2018 r. podczas eucharystii o godz. 14.00, 
której będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Przybylski z Częstochowy, który poprowadzi także reko-

lekcje przygotowujące nas to tej Uroczystości od 6 września. Powyższa celebracja będzie także poprze-
dzona naszym całonocny czuwanie w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej z 7/8 września.

          Niech ten czas radości, nadziei odkrywania Chrystusa w swoim życiu pod czuły spojrzeniem  
Naszej Matki i Królowej będzie szczególnym darem dla wszystkich członków Bractwa oraz 

dla przymnożenia nowych Jej członków.
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