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Ważniejsze daty z historii parafii bukowskiej:
XII/XIII w. - Utworzenie parafii bukowskiej.
1418 r. - Bp poznański Jędrzej III z Gosławic
Laskary wystawił obszerną, nową świątynię
z cegły palonej pw. Stanisława Bpa i M.
1430 r. -Pierwsza wzmianka o istnieniu
Cudownego Obrazu Matki Boskiej
Literackiej.
1576 r. - Ks.Jan Powodowski, prepozyt Katedry
Poznańskiej, erygował kaplicę MB
Literackiej Bukowskiej . Powstanie Bractwa
Literackiego w Buku.
1608 r. - Bp Andrzej Opaliński nadał kościołowi
tytuł kolegiaty.
1686 r. - Ks. bp Hieronim Wierzbowski odnowił
kaplicę MB Literackiej.
1696 r. - Bp poznański Stanisław Witwicki
przyjął obraz za cudowny na podstawie
przeprowadzonych dochodzeń przez
specjalną komisję.
1697 r. - Obraz urzędowo uznany za cudowny.
1698 r. - Ks. bp Hieronim Wierzbowski sufragan
poznański ogłasza obraz za cudowny.
1702 r. - Rytownik Andrzej Siemieński wykonał
matrycę na płycie miedzianej do tłoczenia
odbitek obrazu. W obramowaniu umieścił
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wota przedstawiające cuda uzyskane za
wstawiennictwem Matki Bożej. Miedzioryt
ten, własność kościoła farnego w Buku,
zdeponowano w Muzeum Mielżyńskich
w Poznaniu
1781 r. - Papież Pius VI bullą z 10 marca
wyposażył ołtarz MB Literackiej odpustem
zupełnym na wieczne czasy w uroczystość
Narodzenia i Nawiedzenia NMP.
1781 r. - Ks. bp Rydzyński zapisał po wizytacji,
że do wizerunku MB Literackiej Bukowskiej
przybywają od wieków tłumne pielgrzymki.
1793 r. - II rozbiór Polski. Buk w Zaborze Pruskim.
Odebrano dobra biskupie. Zezwolono
osiedlać się protestantom i żydom.
Rozpoczynają się prześladowania Polaków.
Słabnie kult Matki Bożej Literackiej.
1806 r. - Waląca się wieża zniszczyła kościół.
Cudowny obraz ocalał.
1846 r. - Ks. prodziekan Bonawentura Kulczewicz,
proboszcz bukowski pobłogosławił nowy
kościół wybudowany w stylu klasycystycznym. Cudowny obraz MB Bukowskiej
umieszczono w głównym ołtarzu.
1872 r. - 8 IX bp Jan Chryzostom Janiszewski
konsekrował nowy kościół.
1885 r. - Kard. Mieczysław Halka-Ledóchowski
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wizytował parafię bukowską. Jego wizyta
przerodziła się w wielką manifestację
patriotyczną.
XIX w. - Zanikły pielgrzymki i sława cudownego
obrazu m.in.z powodu germanizacji, walki
z kościołem katolickim, powstań 1830,
1846-48, 1863 oraz pożaru miasta w 1858 r.
1918 r. - Polska odzyskuje niepodległość.
1934 r. - 8 IX ks. proboszcz Stanisław Kuliszak
uroczyście wprowadził do Fary Bukowskiej
cudowny obraz MB po gruntownym
odrestaurowaniu. Rozpoczęto przygotowywania do koronacji obrazu MB Literackiej
Bukowskiej koronami rzymskimi.
1938 r. - Pociągiem specjalnym z Poznania
przybyli pielgrzymi do cudami słynącej MB
Literackiej w Buku.
1939 r. - 20 czerwca zmarł ks. proboszcz
Stanisław Kuliszak.
1939 r. - 1 września - wybuch II wojny światowej.
1941 r. - Niemcy zamienili kościół farny na
magazyn mundurów wojskowych.
1945 r. - 25 stycznia Niemcy uciekając podpalili
kościół. Cudowny obraz spłonął.
1945 r. - Po zakończeniu wojny proboszczem
został ks. Antoni Chilomer i rozpoczął
odbudowę Fary. Powrócił kult MB
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Literackiej Bukowskiej .
1948 r. - 3 X ks. abp Walenty Dymek
konsekrował nowo odbudowany kościół.
W głównym ołtarzu umieszczono kopię
cudownego obrazu, autorstwa Eugenii
Gogolewskiej.
1958 r. - Proboszczem został ks. Teofil Ratajczak.
W kronice odnotował trwający kult MB
Literackiej Bukowskiej w latach 60. i 70.
XX w. o zasięgu dekanatu - nabożeństwa
i uroczystości odpustowe ku czci MB
Literackiej Bukowskiej .
1960 r. - Ks. abp Antoni Baraniak podczas
spotkania po bierzmowaniu w końcowym
słowie wspominał o więzi łączących go
z Bukiem z lat przedwojennych, kiedy to
zbierał materiały do koronacji obrazu Matki
Bożej Bukowskiej.
1962 r. - Do października nabożeństwa maryjne
przed obrazem Matki Bożej Literackiej
Bukowskiej odbywały się w każdą sobotę,
a do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w drugą niedzielę miesiąca. Od listopada
nabożeństwo do Matki Literackiej
i Nieustającej Pomocy odprawia się w
każdą środę wieczorem z krótkim kazaniem
oraz czytaniem próśb i podziękowań.
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Lata 80. XX w. - W stanie wojennym przed
obliczem MB Bukowskiej gromadziły
się tłumy wiernych.
Lata 90. XX w. i początek XXI w. Kult MB
Literackiej Bukowskiej wzrasta między
społecznością lokalną i sąsiednimi parafiami.
W czasie odpustu przybywają pielgrzymki,
odbywają się Spotkania Literackie o MB.
Odbywa się Jerycho Różańcowe. Działa
Żywy Różaniec i powstają Róże Różańca
Rodziców. Trwa całodzienna adoracja
Najświętszego Sakramentu oraz Krucjata
w intencji małżeństw i rodzin. Działają
grupy parafialne: Wspólnota Przymierza
Miłosierdzia, Akcja Katolicka, Caritas
Parafialna, Grupa Biblijna, Czciciele MB
Literackiej Bukowskiej , Grupa Ojca Pio,
Apostolat Miłosierdzia Bożego, Szafarze
Najświętszego Sakramentu, Schola
Dziecięca, Grupa Modlitewna Młodzieży,
Zespół Młodzieżowy, Ministranci, Lektorzy,
Rada Duszpasterska, Rada Ekonomiczna.
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Pieśń do Matki Bożej Bukowskiej
Najcudowniejsza w dziełach swoich Pani,
Poskromicielko piekielnych otchłani,
Do Twej się garniem usilnej opieki,
Ułomni, ciemni, chorzy i kaleki.
Pociesz każdego, daj o co prosimy,
Niechaj w swych modłach skutek odnosimy.
Szafuj łaskami, boś skarbem Kościoła;
Do Ciebie z prośbą serce nasze woła.
Dawniej kampanie zewsząd tu bywały,
I dzisiaj orszak ludu tu niemały
Przychodzi prosić, o co ci prosili,
Pragnący odnieść, co ci odnosili.
Mienisz twarz świętą w cudownym obrazie,
Bądź chrześcijaństwa w nieszczęśliwym razie
Daj zgodę między chrześcijańskie pany,
Broń głodu, moru, poskramniaj pogany.
Jeden Bóg pasterz, jedna wiara wszędzie,
Niechaj pod niebem między nami będzie;
Niedozwól bluźnić Imieniowi Twemu,
Połóż hamulec wszelakiemu złemu.
A pobłogosław chrześcijańskie kraje,
Gdzie chwała Boska nigdy nie ustaje
I Twoja, Matko słowa wcielonego
Chwała się wznosi z ludu Ci miłego.
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Nabożne pienia i serdeczne tony
Wznoszą Twą chwałę w niebieskie syony;
Matko miłości, pod Swoją obronę
Weź nas, swe dzieci i polską koronę.
Uproś nam pokój w długie późne wieki,
a z macierzyńskiej nie wypuść opieki;
Żyjącym uproś dobre powodzenie,
a duszom zmarłych wieczne odpocznienie.
Amen.
(IMPRIMATUR Poznań, dnia 16 września 1932.
L.d. 11220/32 +Bp DYMEK Wikar. Generalny
pieczęć)
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Modlitwa wprowadzająca
Maryjo, Matko, nasza Pani Bukowska
Nazywana także Literacką.
Przychodzimy do świątyni,
Gdzie od wieków jesteś czczona
Z modlitwą uwielbienia.
Maryjo, Ty trwałaś w wieczerniku
Razem z apostołami na modlitwie
W oczekiwaniu na zesłanie Ducha św.
Prosimy Cię, abyś z nami trwała
W czasie naszej modlitwy.
Wierzymy, że jesteś przed Bogiem naszą
wspomożycielką.
Ty poznałaś ból i cierpienie człowieka.
Spójrz w nasze serca,
W których tak wiele trudnych spraw.
Albo:
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Modlitwa przed cudownym obrazem
Matki Bożej Literackiej Bukowskiej:
Pod Twoją obronę uciekam się o cudowna w ty
wizerunku Maryjo!
Wysłuchaj mnie trwającego na modlitwie
przed Tobą.
Przyjmij moje trudy, radości i prośby.
Wyjednaj mi u Syna swego, o co Cię gorąco
proszę ...
Pod Twoją obronę uciekam się z ufnością,
o Maryjo!
Pociecho strapionych.
Przecież tylu na tym miejscu polecających się
Twojej opiece pocieszałaś i ratowałaś.
Wysłuchaj mnie i umacniaj, o cudowna Maryjo,
w moich trudnościach i kłopotach na drodze
codziennego życia, a szczególnie w godzinę
mojej śmierci.
Pod Twoją obronę uciekam się o Maryjo,
Matko Miłosierdzia, pełna miłości. Otwórz dla
mnie macierzyńskie serce Twoje i broń mnie
przed złym wpływem tego świata, szatana i ciała.
Niech czuję się bezpiecznym w Twoim sercu.
Daj mi poczucie Bożego pokoju teraz, dopóki nie
otrzymam wiecznego pokoju po śmierci od
Twego Syna, Jezusa Chrystusa, który żyje
i króluje na wieki, wieków. Amen.
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Modlitwa w dniu 08 września - Dzień
Narodzenia Najświętszej Marii PannyBoże, ześlij Twoim sługom
niebiańską łaskę, aby tak jak
narodzenie Najświętszej Marii
Panny oznacza początek zbawienia,
tak święto Jej Narodzenia służyło
osiągnięciu pokoju na świecie.
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Modlitwa zaproszenia
W naszej modlitwie,
- Bądź z nami Maryjo, Pani Bukowska
W naszej świątyni,
W naszej pracy,
W spełnianiu naszych codziennych
obowiązków,
W naszych rodzinach,
W naszej samotności,
W naszych myślach,
W naszych pragnieniach,
W naszej mowie,
W naszym zmaganiu się ze słabościami,
W naszych dobrych postanowieniach,
W naszym powstawaniu z upadków,
W naszej Ojczyźnie,
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Modlitwa dziękczynienia
Maryjo, śpiewając Bogu hymn uwielbienia
Dziękowałaś Mu za wielkie rzeczy,
Które wobec Ciebie zdziałał.
Wspomagaj nas w naszym dziękczynieniu
Bo i my jesteśmy przez Boga
Nieustannie obdarowywani.
Za Twoją szczególną obecność na tym miejscu,
- dziękujemy Ci Maryjo, Pani Bukowska
Za Twoją szczególną obecność w tym wizerunku,
Za Twoją obecność w naszej Ojczyźnie,
Za siostry i braci, którzy tutaj odkryli powołanie
do służby Bożej w Kościele,
Za rodziców, którzy tutaj umacniają swoją miłość
i jedność,
Za małżonków, którzy tutaj Tobie zawierzyli
wspólne życie,
Za opiekę nad naszymi rodzinami,
Za uwolnionych od nałogów i uzależnień,
Za uzdrowionych z choroby,
Za ludzi, którzy są dla nas świadkami wiary,
Za pomoc w troskach materialnych,
Za wszystkie czynione tutaj dobre postanowienia,
Za naszych krewnych, przyjaciół, znajomych
i sąsiadów,
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NOWA PIEŚŃ DO MATKI BOSKIEJ
BUKOWSKIEJ
(mel. J.W. Samelczak)
1. Cudowna Pani w bukowskim obrazie
Ty raczysz cieszyć,
choć w najcięższym razie.
Każdego kto Cię z żywą wiarą wzywa
i tu przybywa.
2. Racz i nam Boskie zagniewanie skrócić,
Abyśmy mogli pocieszeni wrócić
Do rodzin naszych, niosąc pokój błogi
w domowe progi.
3. O Pani nasza, oto my Twe dzieci
Spuść nam Twe łaski niechaj nam zaświeci,
Ponad naszymi ubogimi strzechy,
promień pociechy.
4. W godzinę śmierci zasłoń nas o Matko
Tarczą Twej mocy, aby dusza gładko
Zasnęła w Panu i na wieki w niebie
widziała Ciebie.
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Modlitwa przeproszenia
Maryjo, Nasza Pani Bukowska.
Ty znasz nasze słabości,
Ty wiesz ile razy korzystaliśmy już z daru
Bożego miłosierdzia.
W Twoim Synu, Jezusie Chrystusie mamy
rzecznika wobec Ojca.
Ciebie Jezus, Twój Syn, dał nam za Matkę
Ciebie Matkę naszą przepraszamy.
Za zaniedbywanie modlitwy,
- przepraszamy Cię Maryjo, Pani Bukowska
Za bezmyślne wymawianie Bożego i Twojego
imienia,
Za zaniedbanie w święceniu dni świętych,
Za nie przebaczanie naszym bliźnim,
Za obmowy, oszczerstwa i szkodzenie dobremu
imieniu bliźnich,
Za nieuczciwość,
Za obojętność wobec problemów innych ludzi,
Za wypowiadane wulgarne i nieprzyzwoite
słowa,
Za złe myśli i pragnienia,
Za bezmyślne marnowanie czasu,
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Modlitwa próśb
Maryjo, nasza Pani Bukowska
Ty, która powiedziałaś Bogu:
„Niech mi się stanie według Twego Słowa”,
razem z Tobą
kierujemy do Ojca w niebie nasze prośby.
O opiekę i wstawiennictwo dla naszych rodzin, proś z nami Maryjo, Pani Bukowska
O uzdrowienie naszych chorych,
O pokrzepienie dla smutnych i cierpiących,
O pomoc w problemach dnia codziennego,
O miłość i jedność w rodzinach,
O uwolnienie z nałogów i uzależnień,
O gotowość do przebaczenia i pojednania,
O łaskę żywej wiary,
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej,
O opiekę wobec powołanych do kapłaństwa
i życia konsekrowanego,
O światło Ducha św. dla nas i dla rządzących
naszą Ojczyzną,
O ustanie konfliktów i pokój dla całego świata,
Albo
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PROŚBY DO MATKI BOŻEJ
BUKOWSKIEJ LITERACKIEJ
Matko Boża Literacka!
Prowadź nas do Chrystusa,
– Ciebie prosimy Maryjo!
Pobłogosław nasze życie,
Pobłogosław nasze rodziny,
Pobłogosław nasz codzienny znój i trud,
Pobłogosław naszą ziemię,
Uproś Polsce, Boży pokój,
Ucz nas poznawać Twego Syna,
Naucz nas trwać w świętej wierze,
Szafuj łaskami, boś skarbem Kościoła,
Przyjmij i wysłuchaj prośby nasze...
Albo
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Modlitwa do Matki Bożej Bukowskiej (z
dawnego modlitewnika)
Maryjo! Najpewniejsza ucieczko strapionych,
ulituj się nade mną. Ty jesteś po Bogu moją
jedyną nadzieją. Pospiesz mi na ratunek.
O najlepsza i najczulsza z matek. Pomóż mi
pokonać słabości i grzechy, które mnie oddalają
od Boga. Wspieraj mnie Bogarodzico, bo jestem
Twoim dzieckiem. Twoje miłosierdzie jest
otwarte dla wszystkich grzeszników.
Nie odrzucaj mnie Matko!
O Matko Boleściwa, okaż swą litość i pozwól mi
odczuć, że pod krzyżem i mnie przyjęłaś za swoje
dziecko i że jesteś moją Opiekunką, Pośredniczką
i Matką. Amen.
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Modlitwa zawierzenia
Maryjo! Ty towarzyszyłaś Jezusowi na
uroczystości zaślubin w Kanie Galilejskiej.
Tam ukazałaś swoje serce otwarte na potrzeby
bliźnich. Wiem, że widzisz dziś każdego z nas,
że pokazujesz Jezusowi nasze potrzeby.
Proszę Cię, wstawiaj się za mną.
Zawierzam Ci siebie. Całe moje życie. Ty wiesz
co dla mnie teraz jest najbardziej potrzebne.
Zawierzam Tobie, Pani Bukowska, wszystkie
moje sprawy. Siebie samego.
Niech Twoje wstawiennictwo sprawi,
że Jezusowe spojrzenie uzdrowi moje
niedoskonałości, słabości i grzechy. A przede
wszystkim obdarzy mnie Bożym pokojem, który
jest darem całkowitego zawierzenia i powierzenia
się Tobie Matko, Pani Bukowska. Amen.
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LITANIA DO MATKI BOŻEJ
BUKOWSKIEJ LITERACKIEJ
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,– zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
– zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże,
– zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Matko Boża, - módl się za nami!
Nasza Pani Bukowska,
Matko Boża Literacka,
Matko pomocy,
Matko pocieszenia,
Matko miłości,
Matko Słowa Wcielonego,
Matko ludu bożego,
Matko głodnych i chorych,
Najcudowniejsza w dziełach swoich Pani,
Poskromicielko piekielnych otchłani,
Pani ludu wielkopolskiego,
Skarbie Bożych łask,
Skarbie Kościoła,
Drogowskazie do Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
V: Módl się za nami Matko Boża Literacka,
R: Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
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Módlmy się:

Boże Nasz, Ojcze Niebieski, Ty wybrałeś Maryję
na Matkę Twego Syna, dozwól nam byśmy za
wstawiennictwem naszej Matki Bożej
Bukowskiej poznawali Ewangelię i nią żyli.
Zachowaj nasze rodziny we wspólnocie Kościoła
katolickiego i naucz nas przekazywać ludziom
Bożą miłość.
Przez Chrystusa , Pana naszego. Amen
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Pieśń - Nasza Pani Bukowska
Ref: Nasza Pani Bukowska, w Twych dłoniach
skarb Bożych łask, więc do Ciebie wołamy,
Maryjo prowadź nas.
1. Przychodzimy dziś do Ciebie, wielkopolski
wierny lud. Pobłogosław nasze życie, nasz
codzienny znój i trud. Ref:
2. Pobłogosław nam rodziny, w Swoje ręce weź ich
los. Stój na straży dnia każdego, wśród radości i
wśród trosk. Ref:
3. Pobłogosław i tych wiernych, którzy tu nie
mogli przyjść, Ale sercem są przy Tobie,
pod Twym znakiem pragną żyć. Ref:
4. Pobłogosław wszystkich chorych
i w cierpieniu przy nich trwaj, Spraw niech pojmą
jego wartość, nieś otuchę, pomoc daj.Ref:
5. Spójrz i na tych, którzy Ciebie, jako Matki nie
chcą znać. Pomóż by poznali Boga, naucz
w świetle wiary trwać. Ref:
6. Pobłogosław naszą ziemię, tych co nasz budują
kraj. Uproś Polsce Boży pokój, w trudnych
chwilach pomoc daj. Ref:
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Modlitwy, wiersze i pieśni, które zachowane są
w naszych domach i rodzinach.
„Pieśń na odsłonięcie obrazu Matki Bożej”
Oto przychodzim przed Twój obraz Pani,
Z uniżonością niesiem serca w dani.
Przyjmij je od nas i weźmij na wieki,
A nie opuszczaj nas ze swej opieki.
Jakąż radością serca nasze zdjęte,
Gdy możem widzieć Twe oblicze święte.
„Pieśń na zasłonięcie obrazu Matki Bożej’’
Ze łzami w oczach już żegnamy,
O Pani słodka obraz Twój,
Z tęsknotą w sercu podążamy,
Znów w ciężki życia bój.
Do obowiązku wracać czas
Ty matko nie opuszczaj nas,
O nie opuszczaj Maryjo!
O nie opuszczaj nas.
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MATKA SŁOWA
Matko Boska Literacka,
rozsypały się słowa po ziemi
jak korale.
Sznur zerwany pozostał w ręce.
Mały Jezus pozbierał je wszystkie,
Oszlifował i umieścił w księdze.
Matko z bukowskiego obrazu.
Masz na ręce Szlifierza z książką,
ze szkatułką zamkniętą przed nami.
Poproś Dziecko, by ją otworzyło.
Niechaj słowo powróci do ludzi,
Słowo – co u Boga było
prawdziwe, piękne i mądre.
Matko tych, co czytają i piszą,
daj nam słownik współczesnej polszczyzny.
Słownik jasny, prosty i czysty.
Żródło życia od A do Z.
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Z MODLITWĄ DO MATKI BOŻEJ
Wiem jak hojne bywa serce Twoje,
I w dobroci swoje przebogate.
Pobłogosław rodzinom naszym,
Matko Boża najlepsza z matek.
Wiem, jak bardzo ukochałaś Syna
I piosenki mu rzewne nuciłaś,
Z radością matczynego serca
do swych kolan dzieciątko tuliłaś.
Jako matka tuli skarb swój - dziecię
I opiece Twojej poleca.
Wielbi Ciebie promienny wschód słońca,
Wieczór, który srebrne gwiazdy wznieca!
Tak modlitwą wielbimy Ciebie,
Naszą pracą codzienną, gorliwą.
Zasyłamy cześć i dziękczynienie
Za szczęśliwy dzień i noc szczęśliwą.
Pobłogosław rodzinom naszym,
Dzieciom w wieku młodym i wesołym,
Gdy na ścieżce życia stawiają
Krok swój pierwszy, nim pobiegną do szkoły.
Twemu sercu zawsze najbliższe
Szczere modły maleńkich dziatek,
Które swym serduszkiem wysławiają
Matkę Bożą najleszą z matek.
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PIEŚŃ DO MATKI BOSKIEJ BUKOWSKIEJ
Matko Bukowska, śliczna Pani,
rodzicielko natchnienia
Idziesz od wieków z pisarzami,
Ty ich serca odmieniasz.
Ref: Maryjo Literacka,
Matko Bukowska pełna łask
błogosław nasze wsie i miasta
i nie opuszczaj nas.
Matko Bukowska, co jak zorza
rozświetlasz nasze drogi,
od szczytów gór po brzegi morza
zawitaj w nasze progi.
Ref. Maryjo Literacka ...
Królowo piękna, śliczna Pani
nie opuszczaj tej ziemi,
zechciej przy sobie nas zostawić,
przychodzimy zmęczeni.
Ref. Maryjo Literacka ...
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DO PANI BUKOWSKIEJ LITERACKIEJ
Pieśń dziękczynna
Jakże Panienko nie mam Ci dziękować,
Jeśli mi tyle lat dałaś smakować życiaSolą i łzami – bolesne promienne.
Słońcem trosk słane co dzieńniecodzienne.
Któżby je spisał i któżby czas trwonił,
Gdybyś Ty Pani nie chciała mnie chronić Od zgubnych ścieżek, od myśli zatraty
I od złych ludzi, którzy rządzą światem.
Tyś mi o Pani rękę swą podała Bym pieśnią serca Ciebie wysławiała.
Skrycie obrazem poezji syciłaś,
Żeś literacką Matką jest i byłaś...
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MATKA BOSKA BUKOWSKA LITERACKA
oprawiłam w ramkę czasu
obraz Matki,
za spojrzeniem między półkami
zakurzonych istnień
nie pamiętam, jaki miała kolor jej sukienka
wiem tylko, że czytała bestseller
ewangelii o gwoździach i aniołach
w oczach Syna
i tylko wydawało mi się, że płakała
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