Koronacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Wheeling
W Roku Złotego Jubileuszu Parafii św. Józefa Robotnika w Wheeling, w maryjnym miesiącu 6 maja
2007, odbyła się pierwsza w polonijnej wspŰlnocie Kościoła w Chicago i okolicach, koronacja obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej. Złote korony dla Maryi i Jezusa to wotum wdzięczności polskiej grupy
parafialnej jako wyraz miłości do Maryi, Królowej Polski.

Korona Maryi - U podstawy korony rysuje się ostatnia wieczerza. Jezus i jedenastu apostołów trzymają
w rękach perły - symbol Eucharystii, Judasz natomiast dzierży sakiewkę. Korona ozdobiona jest
perłami i rubinami w zwięczeniach, które podtrzymują cztery gałązki po trzy róże każda. W koronie
Maryi osadzono 33 perły oraz 52 rubiny.
Korona Jezusa - jakby miniaturka Korony Maryi, lecz tu, u podstawy rysuje się trzech aniołów
trzymających w rękach perły, po lewej i prawej stronie centralnie usytuowanego kielicha, nad którym
góruje największa perła, symbol Ciała Chrystusa. W koronie Jezusa osadzono 17 pereł oraz 41 rubinów.
Historia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Wheeling jest krótka, bo został on przywieziony z
Jasnej Góry przez ks. Jana Brzozowskiego (Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie) w okresie
adwentowym AD 2005, a poświęcony przez ks. Jerzego Gawlika SVD w dniu 29 stycznia 2006.
Tradycja koronowania obrazów sięga XVI i początku XVII wieku. Jej inicjatorem był kaznodzieja
kapucyński Hieronim Paolucci di Camboli z Forli (zm. 1620), a pierwszą uroczystą koronację
przeprowadzono 27 maja 1601 roku w Parmie. Praktyka koronacji wizerunków szybko się
rozpowszechniła na zachodzie, tym bardziej, że sam papież Klemens VIII (1592 - 1605) ozdobił
drogocenną koronę ze szlachetnych kamieni czczony maryjny wizerunek w bazylice Matki Bożej
Większej w Rzymie. Pierwszej koronacji maryjnej dokonano w Polsce na Jasnej Górze w dniu 8
września 1717 roku, i dała ona początek tradycji.

Koronacji w Wheeling dokonał arcybiskup John Bukowski SVD, były nuncjusz apostolski w Rumunii a
później w Moskwie, z pochodzenia Słowak, który celebrował Mszę św. w języku polskim.

W koncelebrze: ks. Jerzy Gawlik, SVD, duszpasterz polonijnej wspólnoty w parafii św. Józefa
Robotnika; ks. Michael Bonner, SVD - proboszcz, ks. Kazimierz Garbacz,SVD - Dyrektor Biura
Katolików z Europy w Archidiecezji Chicago; ks. Paul Cuong Hung Nguyen, SVD - duszpasterz
wspólnoty meksykańskiej.

Modlitwę koronacyjną odmówił i poświęcenia koron dokonał arcybiskup John Bukowski SVD.

Podziękowania od wspólnoty parafialnej zostały wyrażone przez dzieci z folklorystycznego zespołu
tanecznego GAIK, który w ub. roku na Festiwalu Piosenki Religijnej otrzymał pierwszą nagrodę.

Uroczystość koronacyjną uświ

etnił
chór parafialny oraz szkolny zespół HOSANNA.

Z okazji uroczystości koronacyjnej został wydany folder z ukoronowanym obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej oraz zdjęciem kościoła.

