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OBRZĘD KORONACJI
WIZERUNKU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY
Swięta Matka Koś ció ł wielokrotnie stwierdził,
3 października 2020 w
Paradyżu nastąpi
koronacja Obrazu Matki
Bożej Paradyskiej.
Po Soborze Watykań skim II
na nowo przejrzane zostały
takż e obrzędy koronacji i w
siedzibie Swiętej
Kongregacji do spraw
S a k r a m e n t ó w i K u l t u
B o ż e g o w u r o c z y s t o ś ć
Zwiastowania Pań skiego
dnia 25 marca 1981 r. został
ogłoszony łaciń ski tekst
księgi zatytułowanej:
Obrzęd koronacji
wizerunku Najświętszej
Mar yi Panny. Przekład
polski, przyjęty przez
Konferencję Episkopatu,
został potwierdzony przez
Kongregację Kultu Boż ego i
Dyscypliny Sakramentó w,
Dekretem z dnia 27 czerwca
1984 roku (Prot. 1068/84).

ż e wolno oddawać cześć wizerunkom
Chrystusa, Jego Matki oraz Świętych
(por. WTiP OKWNMP 1). Por. Sobó r Nicejski II, w
roku 787; Sob. Tryd., sesja 25; Sob. Wat. II, KL nr 111

Ozdobą jesteś Paradyża
Raju, ziemi, serca każ dego
na ile my jesteś my ozdobą dla Imienia Twego?
modlisz się przed nami
z nami
za nami
jak często wspieramy siebie
i jeden drugiego omadlamy?

Po modlitwie biskup kropi korony
(koronę) wodą ś więconą i w milczeniu
ozdabia koroną wizerunek
Najś więtszej Maryi Panny. Jeś li
wizerunek przedstawia Najś więtszą
Maryję Pannę z Dzieciątkiem, najpierw
koronuje się wizerunek Syna, potem
Jego Matki.
p o r. W p r o w a d z e n i e t e o l o g i c z n e i
pastoralne OKWNMP 16.

jesteś Kró lową w zamyś le Miłoś ci odwiecznej
przyjmując korony na ziemi
uproś by kró lował w nas
pokó j Syna Twego
wyproś błogosławionych i błogosławiących
kapłanó w – pasterzy siebie i nas
uś więcających
by korony na Twym obrazie
przypomniały nam
- koronie stworzenia
ż eś my z rodu boż ego
powołani do bliskoś ci z Bogiem
i Tobą Matko Najś więtsza
- do ż ycia wiecznego
(ks. Andrzej Hładki – Koź la 13.01.2020)

„ owołaj, anie, spoś ró d nas nowych kapłanó w wojego oś cioła. omó ż
wezwanym rozpoznać wó j głos i daj im moc, by poszli za obą. men
O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Matki Bożej Paradyskiej piszmy na adres: paradisus@paradisus.pl
W numerze 15 OKWNMP czytamy: Po homilii usługujący przynoszą do biskupa korony (koronę), któ re mają ozdobić wizerunki
Chrystusa i Jego Matki. Biskup po zdjęciu mitry wstaje i stojąc przy katedrze, odmawia następującą modlitwę. W przypadku
koronowania tylko wizerunku Matki Boż ej zmienia zdanie zaczynające się od słó w: którzy wieńcząc koroną wizerunek Chrystusa i
Jego Matki na... wizerunek Matki Twojego Syna.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nieba i ziemi. Ty w swoim miłosierdziu i sprawiedliwości poniżasz pysznych, a wywyższasz
pokornych; najwspanialszy przykład tego wywyższenia dałeś nam w Słowie Wcielonym i Jego dziewiczej Matce. Twój Syn, który
dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje wieczną chwałą i siedzi po Twojej prawicy jako Król nad
królami i Pan nad panami. Także i Dziewica, która sama się nazwała Twoją służebnicą, została wybrana na Rodzicielkę
Odkupiciela i na prawdziwą Matkę wszystkich ludzi. Teraz wywyższona ponad chóry anielskie, króluje w chwale z Synem i
wstawia się za wszystkimi ludźmi jako Pośredniczka łask i Królowa miłosierdzia. Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy
wieńcząc koroną wizerunek Chrystusa i Jego Matki (lub: wizerunek Matki Twojego Syna) wyznają, że Twój Syn jest Królem
wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej. Niech idą śladami Jezusa i Maryi, niech służą Tobie i
wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc
swoich sił, starają się o zbawienie braci. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty
wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszyscy: Amen.
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