
Św. Wojciech udzielający chrztu,
Dobrawa z płonącą świecą i benedyktyn przy pługu
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby odpowie-
dzialność polityczna była prze-
żywana na wszystkich pozio-
mach jako wzniosła forma
miłosierdzia!
<agXaV]T `\fl]aT- Aby chrze-
ścijanie w Ameryce Łacińskiej w

obliczu nierówności społecznych mogli dawać
świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój
wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej
braterskie!
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby wszyscy ludzie pracujący
na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali
się w służbę potrzebującym!
<agXaV]T `\fl]aT- Abyśmy, wychodząc poza
siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są
na peryferiach więzi międzyludzkich i społe-
cznych.

Tegoroczne pielgrzymkiŻywego Różańca rozpo-
cznie tradycyjnie pielgrzymka do sanktuarium Matki
Bożej Różańcowej wLisewiew sobotę 8 sierpnia.

Poświęcenie koron dla obrazu Matki Bożej Podgórskiej -
Niepokalanej Królowej Rodzin - Rzym 29.04.2015.

Obraz z Torunia oraz pierwowzór z kościoła w Rzymie

Kolejna pielgrzymka związana będzie z korona-
cją obrazu Niepokalanej Królowej Rodzin w Toruniu
na Podgórzuw sobotę 22 sierpnia.

Obraz Matki Bożej Podgórskiej umieszczony jest
w osobnej kaplicy w północnej stronie kościoła. Od
początku XIX wieku działało przy kościele oo. fran-
ciszkanów Bractwo Mariackie (od 1831 r. jako Bra-
ctwo Niepokalanie Poczętej N.M.P. Królowej Polski).
Autorem obrazu jest lokalny malarz Kazimierz Łuka-
szewicz, który większość swoich obrazów związał z
kościołem na Podgórzu.

Jerzy Domasłowski stwierdza podobieństwo ob-
razu Łukaszewicza ukazującego Marię Niepokalaną
do włoskiego pierwowzoru - obrazu Carlo Maratta
(1625-1712) namalowanego dla kościoła irlandzkich
franciszkanów pw.św. Izydora w Rzymie. W stosun-
ku do oryginału obraz podgórski jest odwrócony, stąd
„leworęczność” Dzieciątka Jezus. Poprzez gest Dzie-
ciątka, które długim drzewcem krzyża godzi w oko
węża, malowidło podkreśla współdziałanie Maryi i
Chrystusa w dziele zbawienia. Jest więc to również
wyobrażenie Matki Boskiej Zwycięskiej.
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