
DROGA MARYI 
Od ‘tajemnic’ do ‘Tajemnicy’ (RVM, 24)      

Biuletyn Wspólnoty Żywego Różańca  
przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej  

w Dąbrówce                                        
      lipiec-sierpień 2017                   Kazanie na śniadanie głoszą „Starsze Panie”  

         

 
Na wakacje! 

     24 czerwca 2017, w pierwszym dniu wakacji, 11 pań z Palędzia i Dąbrówki oraz pani Ela 
z sąsiedniego Zakrzewa, wybrałyśmy się do, odległego zaledwie 20 km, Sanktuarium MB 
Literackiej w Buku. Zorganizowano tam spotkanie modlitewno-formacyjne dla członków 
Żywego Różańca z Archidiecezji Poznańskiej.  W wypełnionym po brzegi kościele razem z 
innymi pielgrzymami odmówiliśmy różaniec i uczestniczyliśmy w mszy świętej 
koncelebrowanej. Wysłuchaliśmy nauki karmelity - ojca Jakuba Kamińskiego i 
komunikatów ks. Jana Glapiaka –Archidiecezjalnego Moderatora Żywego Różańca. 
         
     Głoszący naukę karmelita o. Jakub Kamiński przedstawił nam Maryję, jako 
oblubienicę, o której można za Pieśnią nad pieśniami powiedzieć „Cała piękna jesteś 
przyjaciółko moja i nie ma w tobie skazy” (Pnp 4, 7) . Zwrócił nam też uwagę na 
szczególny tytuł obrazu Matki Bożej w Buku - „MB Literacka”. To wezwanie przypomina, 
że w życiu Maryi słowo pełniło szczególną rolę - służyło uwielbieniu Boga, czego 
najwyższym wyrazem jest jej Magnificat. Z tego względu Maryja jest dla nas nauczycielką 
słowa i posługiwania się językiem. Ojciec rekolekcjonista przekonywał, że Maryja może 
stać się dla nas nauczycielką jeszcze wielu innych cnót i przewodniczką w drodze do 
spotkania z Bogiem. Zachęcał do podjęcia stałej formacji naśladowania cnót Maryi. 
Materiały do rocznej formacji zawarte są w karmelitańskim kwartalniku „Pod płaszczem 
Maryi” (1-4/2017). Warto rozważyć taką możliwość. 
        
     Na zakończenie gospodarz miejsca – ks. proboszcz Andrzej Szczepaniak - zaprosił 
wszystkich na wrześniowe uroczystości koronacyjne. A bukowscy parafianie ugościli 
pielgrzymów kawą, herbatą i ciastem. Trudno było przecisnąć się wśród stołów 
zastawionych na placu przy kościele. Ale udało się nam skosztować wyjątkowe pączki i 
porwać tackę z ostatnimi słodkościami dla Kierowcy naszego busa. On też stał się 
pielgrzymem - zajrzał do kościoła i jemu też spodobało się w Buku .   
 
      Podobne spotkania odbywały się w maju i w czerwcu w innych wielkopolskich 
sanktuariach maryjnych: w Smolicach, w Wieleniu, w Lubaszu i w Tulcach.  Spróbujmy 
w wakacje wyciągnąć nasze rodziny do tych miejsc.  

Niech prowadzi nas Maryja – przewodniczka w drodze! (MG) 



           Historia obrazu Pani Bukowskiej                       .                         
 
Nie znamy daty sprowadzenia do Buku obrazu Matki Boskiej Bukowskiej 

Literackiej. Pierwsza wzmianka o słynącym łaskami obrazie pochodzi z 1430 roku. W 
pierwszym murowanym kościele gotyckim z cegły wzniesionym w początku XV wieku 
(konsekrowanym w 1418 roku) obraz był umieszczony w ołtarzu bocznym. Potem 
przeniesiono do specjalnie przygotowanej kaplicy z 1576 roku. Z akt wizytacji ks. 
biskupa poznańskiego Wojciecha Tholibowskiego z 1662 roku, wynika, że na obrazie 
umieszczone są dwie srebrne korony – na głowie Maryi i Dzieciątka. Nie ma jednak 
żadnych dokumentów, które by stwierdzały, że dokonano aktu koronacji za 
pozwoleniem władzy duchownej. Wiemy też, że 100 lat później ozdobiono obraz 
srebrnymi sukienkami. 

 
 1697 – obraz urzędowo uznany za cudowny, 
 1698 – ks. Bp Hieronim Wierzbowski, sufragan poznański ogłasza obraz za 

cudowny. 
 1702 r. - rytownik Andrzej Siemieński wykonał matryce na blasze miedzianej 

do tłoczenia odbitek obrazu M.B.B.L. 
 1781 r. papież Pius VI bullą z 10 marca wyposażył ołtarz M.B.Literackiej 

odpustem zupełnym na wieczne czasy w uroczystość Narodzenia (8 IX) i 
Nawiedzenia (31 V) N.M.Panny. 

 
W 1806 r. waląca sie wieża zniszczyła kościół. Cudowny obraz ocalał i został 

przeniesiony do kościoła św. Krzyża. Gdy odbudowano kościół w 1846 r. obraz 
umieszczono w ołtarzu głównym. W roku 1933 z inicjatywy ks. Stanisława Kuliszaka, 
podjęto sie restauracji obrazu. Gdy zdjęto blachy sukienek okazało sie, że zniszczenia 
są bardzo duże. Renowacji obrazu M.B. podjął się ks. Prof. Dr Szczęsny Dettloff z 
Poznania. Oto jego spostrzeżenia: 

 Madonna bukowska należy do typu „Hodegetria”, (przewodniczka, wskazująca 
drogę) rozpowszechnionego w rozmaitych odmianach w całej Polsce. Źródła tego typu 
wizerunków należy szukać w sztuce bizantyjskiej. Nie wiemy, jaką drogą ten typ obrazu 
trafił do Polski. Czy bezpośrednio ze sztuki bizantyjskiej, czy też przez Włochy. 
Madonna Bukowska przypomina pierwowzory bizantyjsko-włoskie. Aniołowie na 
naszym obrazie zamiast kadzielnic trzymają szarfy – legendy, na których napisano 
początek wielkanocnego hymnu Mariologicznego („Wesel się Królowo miła, Alleluja”) i 
na drugiej szarfie: „Zdrowaś Maryjo Łaski pełna…” To by wskazywało na rodzime cechy 
naszego malarstwa średniowiecznego. Takiego obrazu „Hodegetria” poza Polską nie 
znajdziemy nigdzie. Matka Boska spoglądając spod obramowania „maforium” 
wzrokiem fascynującym ku widzowi, nie tylko zwraca uwagę na wyraz swej twarzy i 
ujmujący kształt głowy, lekko w bok  



pochylonej, ale także grą oczu i złożonym ruchem 
palców prawej reki, ale przenosi w ten sposób 
kontakt duchowy z widza równocześnie na Syna 
Bożego, błogosławiącego i wzrokiem przerzuconej w 
tył główki i gestem raczki Najświętszej Matce.  

 
Obraz odnowiony uroczyście wprowadzono do 

bukowskiej Fary dnia 8 września 1934 roku. W 
niedzielę 9 września odsłonięto odnowiony obraz. 1 
lutego 1935 roku p. Czesław Jakubowski, kapelmistrz 
i dyrygent chóru podarował na własność farze 
bukowskiej skomponowany przez siebie hejnał, aby 
po wsze czasy wzywał wiernych do oddania czci 
Matce Najświętszej.  

 
1936 r. ks. Stanisław Kuliszak w obszernym piśmie do Kurii Arcybiskupiej w 

Poznaniu składa prośbę o uznanie godnym koronacji papieskiej cudownego wizerunku 
M.B.Bukowskiej. Koronację planowano na rok 1940. Pismem z dnia 9 lutego 1939 roku 
ks. Kuliszak prosi ks. dra Antoniego Baraniaka, sekretarza ks. Kardynała Hlonda, 
Prymasa Polski, aby koronacja mogła sie odbyć we wrześniu 1939 roku, ponieważ w 
tym roku przypada 650–lecie założenia miasta Buk na prawie Magdeburskim. 20 
Czerwca 1939 r. umiera ks. Stanisław Kuliszak, wielki czciciel M.B.Bukowskiej.  

 
1941 r. Niemcy zamienili kościół farny na magazyn mundurów wojskowych. 

5.01.1945 r. Niemcy uciekając podpalili kościół. Obraz spłonął. 1945 Roku we 
wrześniu, staraniem ks. Antoniego Hilomera, przejęto kościół poprotestancki na pl. 
Reszki i tam umieszczono, namalowany na płótnie przez Eugenię Gogolewską, obraz 
M.B. Bukowskiej Literackiej. 3 października 1948 roku ks. Abp Walenty Dymek 
konsekrował odbudowany kościół. W głównym ołtarzu umieszczono obraz M.B. 
Bukowskiej Literackiej.  

 
Dekretem ks. Abp Stanisława Gądeckiego z dnia 23.12.2015 r. kościół farny pw. 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, otrzymał tytuł Diecezjalnego 
Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej.  

Po wielu latach prób ukoronowania obrazu - ustalono nową datę koronacji na 
dzień 10 września 2017 roku. 

 
http://sanktuarium-buk.pl/historia-obrazu-pani-bukowskiej (odczyt 19-06-2017) 
 

Więcej informacji na stronach internetowych:   
http://www.polskieradio.pl/8/3669/Artykul/1655042,Matka-Boza-Literacka-na-obrazie-i-w-legendzie 

   https://karmelicibosi.pl/pod-plaszczem-maryi/ 
 

 

http://sanktuarium-buk.pl/historia-obrazu-pani-bukowskiej
http://www.polskieradio.pl/8/3669/Artykul/1655042,Matka-Boza-Literacka-na-obrazie-i-w-legendzie
https://karmelicibosi.pl/pod-plaszczem-maryi/


TERMINARZ  wakacyjny 
   
   Pierwsze  Soboty -  1 lipca, 5 sierpnia 
     godz.8.00    Różaniec 
     godz.8.30    Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
 

   Pierwsze  Niedziele – 2 lipca, 6 sierpnia 
     godz.8.00      Różaniec 
     godz.8.30      Msza św. w intencji Żywego Różańca 
 

   Różaniec Fatimski – 13 lipca, 13 sierpnia 
      godz.20.30   Różaniec 
      godz.21.00   Apel Jasnogórski 

 
 

 

INTENCJE MODLITEWNE 
 

PIERWSZE SOBOTY:   1 lipca i 5 sierpnia 
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 

 
LIPIEC  2017 

parafialna:  
Módlmy się za matki w stanie błogosławionym, aby pełne spokoju i miłości 
oczekiwały narodzin swoich dzieci. 
 

papieska: 
Intencja ewangelizacyjna: 
Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej 
modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo  
bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego. 
 

SIERPIEŃ 2017 
parafialna:  
Módlmy się za pogrążonych w nałogach, aby w całkowitym powierzeniu się Panu 
Bogu odnaleźli siłę do pokonania swoich słabości. 
 

papieska: 
Intencja ogólna: 
Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim 
odkrywać piękno świata stworzonego. 
 

 


