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Obraz pomimo prowadzonych od wielu lat badan naukowych oraz prowadzonych konserwacji kryje w sobie wiele nierozstrzygnietych do dzisiaj
tajemnic. Wedlug znanej XV wiecznej legendy, zapisanej w najstarszej historii obrazu pt. (lac. Translatio Tabulae Beatae Mariae Virginis, quam
Sanctus Lucas depinxit propris manibus) (pol. Przenosiny tablicy Blogoslawionej Maryi Dziewicy, która Swiety Lukasz wymalowal wlasnymi rekami)
mial go namalowac sw. Lukasz Ewangelista na deskach stolu w domu Maryi w Jerozolimie. Nastepnie cesarz Konstantyn Wielki przeniósl obraz
do Konstantynopola i umiescil w swiatyni, gdzie zaslynal laskami. Zobaczywszy wizerunek ksiaze ruski Lew Halicki uprosil cesarza, aby mu go
darowal. Po jego zgodzie, ksiaze Lew podarowany obraz przeniósl do swych posiadlosci i go przyozdobil, po czym w czasie wojny prowadzonej na
Rusi przez Ludwika Wegierskiego obraz zostal ukryty na zamku w Belzie. Nastepnie po zdobyciu tego zamku przez Ludwika, namiestnikiem
zdobytych ziem mianowal on ksiecia opolskiego Wladyslawa. Znaleziony obraz otoczyl szczególna opieka, bo podczas pózniejszego oblezenia
zamku belskiego przez Litwinów i Tatarów modlitwa przy nim i oredownictwo u Maryi przyniosly mu – jak sadzil – zwyciestwo nad najezdzcami.
Wkrótce chcac przewiezc wizerunek do Opola napotkal na przeszkode, bo konie zaprzezone do wozu z obrazem nie chcialy ruszyc. Wówczas
slubowal, ze obraz nie trafi do Opola, lecz do fundowanego przez niego klasztoru. Jak sie pózniej okazalo do sprowadzonych do Czestochowy z
Wegier paulinów.



Natomiast wedlug legendy tradycji wschodniej wizerunek mógl powstac w Jerozolimie, w miejscu zwanym Wieczernikiem, zwiazanym  Ostatnia
Wieczerza. W latach 66-67, w czasie ekspansji rzymskich wojsk pod przywództwem cesarzy Wespazjana i Tytusa, chrzescijanie mieli uciec do
miasteczka Pella i wraz z innymi swietosciami mieli ukryc w jaskini czestochowska ikone Bogurodzicy. W drugiej polowie XII wieku ikona Bogarodzicy
zostala uroczyscie przewieziona na Rus, przebywajac wczesniej, jak mówia niektóre zródla, w Bulgarii, na Morawach i w Czechach. Ksiaze
halicko-wolynski Lew Danilowicz umiescil ja pod zarzadem prawoslawnego duchowienstwa w zamku w Belzie, gdzie miala zaslynac licznymi cudami.

Faktem natomiast historycznym i udokumentowanym jest przekazanie przez ksiecia Wladyslawa Opolczyka 9 sierpnia 1382 sprowadzonym z Wegier
paulinom kosciola parafialnego Najswietszej Maryi Panny na wzgórzu kolo Starej Czestochowy i erygowanie tam klasztoru, a nastepnie ofiarowanie
w 1384 obrazu z wizerunkiem Matki Bozej z Dzieciatkiem. Wedlug tradycji zakonnej, przekazanej w drugiej polowie XVI wieku przez pisarza
paulinskiego o. Mikolaja z Wilkowiecka, Obraz Matki Bozej zostal zlozony na Jasnej Górze w dwa lata po fundacji klasztoru, czyli w 1384. Jako date
bardziej szczególowa mozna przyjac 31 sierpnia 1384 podana przez Petrusa Risiniusa w dziele (lac. Historia pulchra et stupendis miraculis referta
Imaginis Mariae...). Nastepnie król Wladyslaw Jagiello, zapewne za namowa swej zony, królowej sw. Jadwigi potwierdzil w 1393 fundacje Jasnej
Góry i rozszerzyl jej nadania.

Najstarsza, bardziej wiarygodna informacje o historii obrazu zawdzieczamy Janowi Dlugoszowi. Nie podaje on co prawda daty sprowadzenia
Cudownego Obrazu, ale przekazal obszerna relacje o zniszczeniu wizerunku przez husytów w czasie obrazoburczego napadu na klasztor 16 kwietnia
1430. Liczne skarby i wota Sanktuarium zwabily rabusiów, którzy sprofanowali i zniszczyli Cudowny Obraz. Wyrwany z oltarza, wyniesiony zostal
przed kaplice i porabany szablami, a na koniec zostal przebity mieczem i wreszcie porzucony w okolicy kosciola sw. Barbary. Napasci dokonali
husyci z pogranicza Czech i Moraw, a przewodzil im kniaz wolynski Fryderyk Ostrogski oraz dwaj polscy szlachcice, Jakub Nadobny z Rogowa herbu
Dzialosza i Jan Kuropatwa z Lancuchowa herbu Szreniawa. Napad ten mial nie tylko charakter rabunkowy, ale równiez polityczny, gdyz ksiaze
wolynski pozostawal wówczas w bliskich kontaktach z wielkim ksieciem litewskim Witoldem, a pózniej jego nastepca Swidrygiella. Wiedli oni w tym
czasie ostry spór z królem Wladyslawem Jagiella w sprawie korony litewskiej. Przypuszczac wiec mozna, iz motywem napadu mogla byc tez chec
wszczecia zamieszek politycznych.

Pojawiaja sie równiez inne wersje napadu - mial on byc czysto rabunkowy co sugerowal Jan Dlugosz (a nie religijny), a obraz zostal zniszczony w
gniewie, po tym jak nie znaleziono w klasztorze spodziewanych skarbów. Wladyslaw Jagiello zamierzal poczatkowo w ramach odwetu najechac
na Królestwo Czech, ale zrezygnowal, gdy dowiedzial sie, ze wiekszosc rozbójników stanowili Polacy. Przekonanie o tym, ze napadu dokonali husyci
jest popularne do dnia dzisiejszego.

Obraz mocno wówczas uszkodzony przewieziony zostal do Krakowa i umieszczony w ratuszu, a nastepnie król Wladyslaw Jagiello zlecil jego
naprawe malarzom ruskim. Podobna relacje podaje Mikolaj Lanckoronski w dziele pt. (lac. Historia venerande imaginis Beatae Mariae Virginis quae
in Claro Monte in magna veneratione habetur.), informujac ponadto, ze: Obraz zostal] przyozdobiony zlotem, srebrem i klejnotami ze skarbu
Królewskiego Majestatu.

Malarze wschodni usilowali przywrócic obraz do stanu pierwotnego. Kladli farby nowa technika (tempery), czego stare malowidlo nie przyjmowalo.
Nie znali bowiem  dawnej techniki enkaustycznej, stosowanej w obrazach starochrzescijanskich i bizantyjskich, która wykonano pierwotny wizerunek.
Prace trwaly byc moze nawet dwa lata. Artysci pozostawili nawet slady ran, zadanych Matce Bozej na obrazie pierwotnym. Zachowali równiez te
same deski, na których namalowano pierwowzór. Zmieniono natomiast ozdoby szat. Lilie andegawenskie na plaszczu Maryi nawiazuja do herbu
andegawenskiego króla Wegier Ludwika. Prawdopodobnie dodano takze do rak Dzieciatka ksiazke. Z pózniejszych badan prof. Rudolfa
Kozlowskiego wynika, ze z pierwotnego obrazu zachowala sie tylko deska podobrazia, natomiast same malowidlo z lat 1430-1434 jest dokladnym
odtworzeniem wczesniejszego oryginalu.

17 listopada 1655 prowincjal o. Teofil Bronowski OSPPE wywiózl z Jasnej Góry Cudowny Obraz na Slask, aby nie narazac go na ewentualna
profanacje czy grabiez ze strony zblizajacych sie wojsk szwedzkich. Obraz przechowywano w paulinskim klasztorze w Mochowie. Niektóre zródla
podaja natomiast, ze przechowywano go w kaplicy zamkowej w Glogówku, gdzie w tym czasie przebywal król Jan Kazimierz.

W 1682 z okazji jubileuszu 300-lecia Jasnej Góry obraz zostal odnowiony. Równoczesnie prowincjal o. Izydor Krasuski OSPPE wykonal olejne
malowidlo na plótnie przedstawiajace w kilkunastu scenach dzieje Cudownego Obrazu, przyklejone nastepnie do jego odwrocia. Kolejne prace przy
obrazie mialy miejsce w 1705, a przeprowadzil je przemalowujac pewne partie paulinski zlotnik brat Makary Sztyftowski. Przemalowal on olejnymi
farbami plaszcz i suknie Maryi i Dzieciatka, do plaszcza Maryi wbil takze 28 mosieznych gwiazdek, które pózniej usunal prof. Jan Rutkowski, kiedy
w latach 1925-1926 dokonal naukowego badania obrazu i jego gruntownej konserwacji. Usunal on nalozone wczesniej olejne farby, sadze z twarzy
Matki Bozej i Pana Jezusa oraz slady gwozdzi, które byly przybite do deski celem umocnienia sukienek. Oczyscil takze deski od robactwa i ubytków
na skutek próchnienia oraz zdjal z odwrocia obrazu wspomniane wczesniej malowidlo z 1705, nakleil je na oddzielna deske lipowa, po czym
przytwierdzil do Cudownego Obrazu. W ten sposób powstal tzw. Zaplecek, który pózniej w 1980 zostal odlaczony od obrazu i obecnie jest
eksponowany w jasnogórskim Muzeum 600-lecia. W latach 1948-1952 przeprowadzono badania najnowoczesniejszymi metodami: przeswietlono
obraz promieniami rentgenowskimi, badano go pod mikroskopem, wykorzystujac kryteria mikropaleontologiczne i mineralogiczne, przeprowadzono
takze ocene technologiczna i artystyczno-formalna. W latach II wojny swiatowej obraz znajdowal sie w ukryciu, a nastepnie wymagal kolejnej
renowacji, dokonanej przez konserwatora prof. Rudolfa Kozlowskiego. Po jego smierci w 1979 opieke powierzono komisji konserwatorskiej w
skladzie: ks. Janusz Pasierb, Hanna Jedrzejewska i ks. Stanislaw Tomaszkiewicz oraz konserwatorowi prof. Wojciechowi Kurpikowi.                   

       W roku 1717, na uroczystosc pierwszej  koronacji Cudownego Obrazu Matki Bozej koronami papieza Klemensa XI przybylo
ok. 200 tysiecy pielgrzymów, co na owe czasy bylo rzecza niespotykana. Uroczystosc stala sie ogólnonarodowa manifestacja



wiary. Na Jasnej Górze zgromadzili sie przedstawiciele wszystkich warstw spolecznych - poczawszy od dostojników
panstwowych, a skonczywszy na ubogich.

 Papiez Benedykt XVI podczas audiencji generalnej 22 sierpnia 2012  w Castel Gandolfo powiedzial:                                                                 Drodzy
Bracia i Siostry! Dzis przypada wspomnienie liturgiczne Najswietszej Maryi Panny, czczonej tytulem Królowa. Swieto to zostalo ustanowione
niedawno, choc jego poczatki i kult siegaja odleglych czasów. W istocie ustanowil je czcigodny Pius XII w 1954 r. , na zakonczenie Roku Maryjnego,
i wybral na jego obchody date 31 maja (por. enc. Ad caeli Reginam, 11 pazdziernika 1954 r.: AAS 46 [1954], 625-640). Przy tej okazji papiez
powiedzial, ze Maryja jest Królowa bardziej niz jakiekolwiek inne stworzenie, ze wzgledu na szlachetnosc Jej duszy i wspaniale dary, jakie otrzymala.
Nieustannie obdarowuje Ona hojnie ludzkosc wszelkimi skarbami swojej milosci i otacza ja swoja opieka (por. przemówienie ku czci Maryi Królowej,
1 listopada 1954 r.). Po reformie posoborowej kalendarza liturgicznego zostalo ono usytuowane w ósmym dniu po uroczystosci Wniebowziecia, aby
uwydatnic scisly zwiazek miedzy królewskoscia Maryi i Jej wyniesieniem z dusza i cialem do chwaly, jaka odbiera u boku Syna. W Konstytucji
dogmatycznej o Kosciele Soboru Watykanskiego II czytamy: Maryja «zostala wzieta do niebieskiej chwaly i wywyzszona przez Pana jako Królowa
wszystkiego, aby bardziej upodobnic sie do swego Syna» (Lumen gentium, 59)Taka jest geneza dzisiejszego swieta: Maryja jest Królowa, poniewaz
w jedyny sposób jest zlaczona ze swoim Synem, zarówno w ziemskiej wedrówce, jak i w chwale nieba. Wielki swiety syryjski, Efrem Syryjczyk,
twierdzi, ze królewskosc Maryi wynika z Jej macierzynstwa: Ona jest Matka Pana, Króla królów (por. Iz 9, 1-6), i wskazuje nam Jezusa jako zycie,
zbawienie i nadzieje dla nas. Sluga Bozy Pawel VI przypominal w swojej adhortacji apostolskiej Marialis cultus: «W Maryi Pannie wszystko odnosi
sie do Chrystusa i od Niego zalezy, mianowicie ze wzgledu na Niego Bóg Ojciec od wieków wybral Ja na Matke, pod kazdym wzgledem swieta, a
Duch Swiety przyozdobil Ja darami, jakich nikomu innemu nie udzielil» (n. 25).                                                                                                         
        A teraz zastanówmy sie, co oznacza, ze Maryja jest Królowa. Czy jest to tylko tytul, dodany do innych, korona, ozdoba jak inne? Co to oznacza?
Czym jest ta królewskosc? Jak juz zostalo wspomniane, jest ona konsekwencja Jej zjednoczenia z Synem, tego, ze przebywa w niebie, czyli w
komunii z Bogiem; Ona ma udzial w odpowiedzialnosci Boga za swiat i w milosci Boga do swiata. Panuje powszechne, pospolite wyobrazenie o królu
lub królowej, ze jest to osoba majaca wladze, bogactwo. Ale nie tego rodzaju jest królewskosc Jezusa i Maryi. Wezmy pod uwage Pana: na
królewskosc i bycie królem Chrystusa sklada sie pokora, sluzba, milosc: jest to przede wszystkim sluzenie, pomaganie, milowanie. Pamietajmy,
ze Jezus zostal ogloszony królem na krzyzu, mówil o tym napis umieszczony z polecenia Pilata: «Król zydowski» (Mk 15, 26). W owej chwili na krzyzu
okazuje sie, ze jest On królem. A w jaki sposób jest królem? Cierpiac z nami, za nas, kochajac do konca, i w taki sposób panuje i stwarza prawde,
milosc, sprawiedliwosc. Pomyslmy tez o innej chwili: w czasie Ostatniej Wieczerzy pochyla sie, by umyc nogi swoim uczniom. A zatem królewskosc
Jezusa nie ma nic wspólnego z królewskoscia moznych tej ziemi. Jest Królem, który sluzy swoim slugom; pokazywal to calym swoim zyciem. To
samo dotyczy Maryi: jest Królowa w sluzbie Boga dla ludzkosci, jest Królowa milosci, która swoje zycie czyni darem dla Boga, aby wlaczyc sie w
plan zbawienia czlowieka. Odpowiada aniolowi: «Oto ja sluzebnica Panska» (Lk 1, 38), a w Magnificat spiewa: Bóg «wejrzal na unizenie Sluzebnicy
swojej» (Lk 1, 48). Pomaga nam. Jest Królowa wlasnie przez to, ze nas kocha, ze nam pomaga w kazdej naszej potrzebie; jest nasza siostra,
pokorna sluzebnica. 

                                                                          Sponsorzy “Naszego Biuletynu”
                               Informacje i różne ogłoszenia: Praca - Kupno - Sprzedaż - Usługi
                                   

.    Siostry Jozefitki wraz z ich podopiecznymi dziecmi z Zakladu w Wierzbicach Wroclawskich przesylaja nam
podziekowania za piekny prezent na Boze Narodzenie w sumie $1,977.00 ( PPC Martinez, PPC San Leandro oraz
Harcerze Hufca Mazowsze / Krakow) Listy z podziekowaniami  wywieszony w przedsionku naszej Kaplicy

.   Pani Antoinette Powalski - Stevens pod koniec ubieglego roku zlozyla jednorazowo dodatkowa ofiare w wysokosci

$1000.00 na potrzeby naszej wspolnoty parafialnej w Martinez. Serdeczne Bog zaplac  za te zyczliwosc i ofiarnosc.           
                                                 

.   W okresie Adwentu i Bożego Narodzenia (do Srody Popielcowej) zbieramy jałmuzne dla dzieci niepełnosprawnych
w Wierzbicach Wrocławskich. Siostry Józefitki prowadzace ten zakład rehabilitacyjno-dydaktyczny sa bardzo wdzięczne
za każda pomoc, odwzajemniajac się ofiarodawcom swa modlitwa w naszych intencjach. Serdeczne Bóg zapłać za
ofiarnosc.
.   Serdeczne podziekowania dla wszystkich parafian za zlozone ofiary na nasze obie wspolnoty  parafialne w roku
2016. W pierwsza Niedziele Lutego rozdamy przygotowane sprawozdania dla celow podatkowych dla naszych wiernych
w Martinez oraz San Leandro,  ktorzy w ubieglym roku zlozyli ofiary  powyzej 150 dol.  Wszystkim ofiarodawcom,

niezaleznie od kwoty zlozonej skladam serdeczne Bog Zaplac!                                                                          
.  Nabozenstwa zadoscuczynienia Sercu Najswietszej Maryi Panny, Matki Naszego Zbawiciela, rozpoczely sie 6 stycznia.
Nastepne  nabozenstwo odbedzie sie 3-go Lutego (sobota, godz 6:00 pm).                                                                                               
                           



    Kościół Matki Bożej Dobrej Rady 
                           w San Leandro                           
                    hhh  Liturgia  hhh                       
- 21 I   III Niedziela Zwykła             12:30 pm    
ks. Jan:                                + Krystyna Sudy     
----------------------------------------------------------- 
- 28  I   IV  Niedziela Zwykła. Msza Swieta w
Katedrze Oaklandzkiej o godz 10:00 am wraz
z intronizacja obrazu Matki Boskiej
Czestochowskiej, Krolowej Polski                       
Celebruje Ks. Biskup Michael C. Barber SJ
- 4 II   V  Niedziela Zwykła              12:30 pm    
ks. Jan:                                     intencja wolna     
- 11 II   VI  Niedziela Zwykła           12:30 pm    
ks. Jan:                                     intencja wolna    
- 18 II  I Niedziela Postu                  12:30 pm    
ks. Jan:                                     intencja wolna     
- 25 II  II  Niedziela Postu               12:30 pm    
ks. Jan:                                     intencja wolna     
- 4 III   III  Niedziela Postu              12:30 pm    
ks. Jan:                                     intencja wolna     
     
          

         Kaplica Matki Bożej Patronki              
                  Emigrantów w Martinez                
                   hhh  Liturgia  hh

 - 21 I   III  Niedziela Zwykła              10:30 am  
O. Vitaliy SJ: Dziekczynna Ewy i Wladyslawa
Grobelnych z prosba o dalsze Boze blog dla calej 
rodziny. 
-------------------------------------------------------------
- 28 I   IV Niedziela Zwykła. Msza Swieta w
Katedrze Oaklandzkiej o godz 10:00 am wraz z
intronizacja obrazu Matki Boskiej
Czestochowskiej, Krolowej Polski                       
Celebruje Ks. Biskup Michael C. Barber SJ
-3 II 2018 Nabozenstwo zadoscuczynienia Sercu 
Maryi, Matki Najswietszej                    6:00 pm  
- 4 II   V Niedziela Zwykła                 10:30 am  
O.Vitaliy SJ:  + + Maria i Zbigniew Kurowski      
- 11 II   VI Niedziela Zwykła                 10:30 am 
 O. Vitaliy SJ:   + Wanda Jadkowska 3 r. sm         
+ Joanna Jadkowski-Barnes  5 r. sm (corka
Tadeusza i Wandy Jadkowskich) oraz siostra       
+ Teresa Jadkowski Hauptmann 2 r.sm                   
- 14 II   Sroda Popielcowa                       7:30 pm 
 O. Vitaliy SJ: + Zygmunt Pozarzycki 5 r.sm
 - 18 II  I Niedziela Postu                      10:30 am  
O. Vitaliy:  Intencja znana ofiarodawcy                   
  - 25 II  II Niedziela Postu                    10:30 am  
O. Vitaliy SJ: Dziekczynna z prosba o dalsze Boze
blog. dla rodzin Urbaniak i Winkel
-3 III 2018 Nabozenstwo zadoscuczynienia
Sercu  Maryi, Matki Najswietszej         6:00 pm  
 - 4 III  III Niedziela Postu                    10:30 am  
O. Vitaliy SJ: + + Michal, Marianna Lazorko 
                     oraz  + + Anna i Bazyli Lazorko
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