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Twentieth Sunday in Ordinary Time
22 sierpnia: Najświętsza Maryja Panna Królowa

Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez
papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r.,
w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru
Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Krajowy
Kongres Maryjny w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy
maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny
ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja,
ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości
Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w
piątej tajemnicy chwalebnej różańca.
W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej
Maryi Panny. Są jednak teksty pośrednie, które tę prawdę zawierają. W raju pojawia się zapowiedź
Niewiasty, która skruszy głowę węża (Rdz 3, 15). Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi:
"Błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1, 28. 43) - a więc spomiędzy wszystkich niewiast na
ziemi Ty jesteś pierwsza. Sama też Maryja w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: "Oto
błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia" (Łk 1, 48). Apokalipsa zawiera taką relację: "Potem
ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie
wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12, 1) - tą Niewiastą, według Tradycji Kościoła, jest właśnie Maryja.
Drugim źródłem naszej wiary w królowanie Maryi jest podanie ustne, które objawia się w
zwyczajnym nauczaniu Kościoła i w pismach jego Ojców. Tu mamy już świadectwa wprost, a jest ich
bardzo wiele. Św. Efrem (+ 373) już 1600 lat temu tak pisze o Maryi: "Dziewico czcigodna, Królowo i
Pani", "po Trójcy jest Panią wszystkich", "jest Panią wszystkich śmiertelnych". Samego siebie nazywa
"sługą Maryi". Św. Piotr Chryzolog (+ 451), również doktor Kościoła, nazywa Matkę Bożą "Panią"
(Domina). W dawnej terminologii oznaczało to słowo godność władcy i króla. Św. Ildefons, biskup
Toledo (+ 669), nazywa Maryję nie tylko Panią, ale "panującą nad wszystkimi ludźmi". Przy tej okazji
wypowiada przepiękne słowa: "Stałem się sługą Twoim, boś Ty się stała Matką mojego Stworzyciela".
Św. German, patriarcha Konstantynopola (+ 732), nazywa Maryję "Królową wszystkich mieszkańców
ziemi", a św. Jan Damasceński (+ 749) "Królową rodzaju ludzkiego" i "Królową wszystkich ludzi",
"Panią wszechstworzenia".
Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego
Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się słowa Magnificat: "Oto bowiem odtąd błogosławić
mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Maryja ma
uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, gdyż miała udział w Jego dziele zbawczym. Jest
Jego Matką, nosiła Go w swoim łonie, urodziła Go, zadbała o Jego wychowanie, towarzyszyła Mu
nieustannie podczas Jego nauczania - aż do krzyża, a potem Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy.
Maryja nie jest Królową absolutną, najwyższą i jedyną. Jest nad Nią Bóg i tylko On ma najpełniejsze
prawo do tego tytułu. Jeśli więc Maryję nazywamy Królową, to jedynie ze względu na Jej Syna. Godność
Jej Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i
wszystkich Świętych, Królową nieba i ziemi. Królewskość Maryi jest więc pośrednia. Tylko Pan Bóg jest
władcą najwyższym i jedynym. Maryja ma władzę jedynie honorową i zleconą, pełni na ziemi rolę
"Regentki"
Jezeli ktos chcialby, abym odwiedzil i namascil
chorych w domu albo w domu starcow prosze o
kontatk emailowy: pnowak@olmcboonton.org albo
dzwoniac do Our Lady of Mount Carmel (973) 3341017.
Please know you can contact me if you in need of
Anointing of the Sick or Sacrament of
Reconciliation pnowak@olmcboonton.org or
please call Our Lady of Mount Carmel (973) 3341017 and ask for Fr. Przemyslaw J. Nowak

Pope Pius XII established this feast in 1954. But
Mary’s queenship has roots in Scripture. At the
Annunciation, Gabriel announced that Mary’s Son
would receive the throne of David and rule forever.
At the Visitation, Elizabeth calls Mary “mother of my Lord.” As in all the mysteries of Mary’s life,
she is closely associated with Jesus: Her queenship is a share in Jesus’ kingship. We can also recall
that in the Old Testament the mother of the king has great influence in court.
In the fourth century Saint Ephrem called Mary “Lady” and “Queen.” Later Church fathers and
doctors continued to use the title. Hymns of the 11th to 13th centuries address Mary as queen:
“Hail, Holy Queen,” “Hail, Queen of Heaven,” “Queen of Heaven.” The Dominican rosary and the
Franciscan crown as well as numerous invocations in Mary’s litany celebrate her queenship.
The feast is a logical follow-up to the Assumption, and is now celebrated on the octave day of
that feast. In his 1954 encyclical To the Queen of Heaven, Pius XII points out that Mary deserves the
title because she is Mother of God, because she is closely associated as the New Eve with Jesus’
redemptive work, because of her preeminent perfection, and because of her intercessory power.

On Wednesday, August 22, at 7:30pm, you are invited to celebrate Mass at Our Lady of
Mount Carmel. The Northern Jersey Catholic Chorale will be our guests.
MASS INTENTIONS

Saturday, August 18
5:00pm Bartola Lopez–100th birthday (living)
Sunday, August 19
9:00am Ambrose Kuretich (Bill & Eleanor)
People of the Parish
10:30am Julian i Jan Kepka
Saturday, August 25
5:00pm Bill Kuretich (Bill & Eleanor)
Sunday, August 26
9:00am Thomas and Susan Lopatofsky
(Susan Salko)
People of the Parish
10:30am Piotr Guzik (syn z rodzina)
LOOKING AHEAD…





August 22: Queenship of Mary - Mass at
Our Lady of Mount Carmel with the
Northern Jersey Catholic Chorale
September 4: A new Bible Study with
Father Przemek begins – the book
of Wisdom
September 20: Relics of Saint Padre Pio,
St. Peter the Apostle Church, Parsippany
October 1: OLMC Golf Classic

Bog zaplac Wam wszystkim za wasza modlitwe,
wiare i dobre slowo. Dziekuje za ofiary zlozone na
tace. Niech Bog blogoslawi nam na nowy tydzien
naszej pracy. Z modlitwa Ks. Przemek

LET US PRAY FOR THOSE WHO ARE ILL
Please remember the sick of our parish in
your prayers, including:
Mrs. Rosa Higa
Mr. Patrick Glennon
Mrs. Czeslawa Tararuj
For the health of all of them.
Thank you. -Father Przemek

PLEASE PRAY FOR THOSE IN
THE MILITARY
Kevin Lukaszek

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
As always, we invite all
parishioners to take
special advantage of our
celebration of Exposition
of the Blessed Sacrament
every Saturday from 4pm
to 5pm.
“When you look at the crucifix, you understand
how much Jesus loved you then. When you look at
the Sacred Host, you understand how much Jesus
loves you now.” - St. Teresa of Calcutta.

