
szczegółowy	plan	rekolekcji

Piątek 13.III

(na koniec Mszy – błogosławieństwo rodziców małych dzieci)

9.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

17.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

18.30 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

20.00 – Nauka dla zapracowanych (bez Mszy świętej)

Sobota 14.III

(na koniec Mszy – błogosławieństwo rodziców dzieci dorastających)

9.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

17.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

18.30 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

20.00 – Nauka dla zapracowanych (bez Mszy świętej)

Niedziela 15.III

nauki rekolekcyjne na Mszach do godz. 12.30

udział małżeństwa zaproszonego przez rekolekcjonistę 

18.00 – Czuwanie przed przybyciem 

              kopii Jasnogórskiego Wizerunku.

18.30 – Powitanie Maryi w Jasnogórskim wizerunku 

              przed świątynią. Procesja do kościoła 

              i Msza święta koncelebrowana.

20.00 – czuwanie w ciszy

21.00 – Apel Jasnogórski

21.30 – Akatyst 

23.00 – Modlitwy za zmarłych

24.00 – Msza święta celebrowana przez kapłanów 

              niegdyś pracujących oraz pochodzących 

              z parafii Wszystkich Świętych
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Poniedziałek 16.III

– drugi dzień Nawiedzenia

1.00 – 5.00 – czuwanie w ciszy 

(udział biorą przedstawiciele wspólnot parafialnych: 

Drogi Neokatechumenalnej i Odnowy w Duchu Świętym)

5.00 – czuwanie – Żywy Różaniec

6.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

6.30; 7.15; 8.00; 9.00 – Msze parafialne 

10.00 – Nabożeństwo dla dzieci SP nr 25, kl. 0-2

11.00 – Nabożeństwo dla dzieci SP nr 25, kl. 3-6.

12.00 – Msza święta dla chorych i ludzi 

              w podeszłym wieku z możliwością przyjęcia 

              sakramentu namaszczenia chorych.

13.00 – Msza święta dla Ośrodka 

              Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.00 – Różaniec

17.00 – Msza święta na zakończenie Nawiedzenia 

              z ponowieniem Jasnogórskich Ślubów 

              Narodu Polskiego.

Prowadzi ks. dr Adam Bajorski MSF

(Misjonarz Świętej Rodziny)



„ODNOWIĆ	ŚLUBY	
NASZE	CHCEMY”

			Idea nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej 

Jasnogórskiej sięga czasu uwięzienia kard. Stefana 

Wyszyńskiego przez rząd Władysława Gomułki. 

Przekazując tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu 

uwięziony Prymas Tysiąclecia prosił, aby podczas 

uroczystości Jubileuszu 300-lecia ogłoszenia Maryi 

Królową Polski, biskupi wynieśli ikonę jasnogórską 

z kaplicy i ukazali ją zgromadzonemu na placu ludowi. 

Zgodnie z życzeniem Prymasa stało się tak 

26.08.1956 r., a wśród zgromadzonego ludu podniósł 

się spontaniczny okrzyk „Matko zejdź do nas”, 

„Matko bądź z nami”. 

Wydarzenie to dało początek pierwszej peregrynacji 

kopii Cudownego Obrazu z Kaplicy Jasnogórskiej, 

zwanego Obrazem Nawiedzenia, które rozpoczęło się 

w Warszawie 29.08.1957 r. Ta wędrówka po Polsce 

trwała 24 lata i zakończyła się 12.10.1980 r. 

Kolejna peregrynacja związana była z jubileuszem 

600-lecia Jasnej Góry w 1982 r., kiedy to episkopat 

zdecydował o tygodniowym nawiedzeniu 

kopii Cudownego Obrazu w katedrach wszystkich 

diecezji w Polsce. W 1985 r. rozpoczęła się trzecia 

wędrówka kopii Jasnogórskiej Ikony, podczas której 

święty wizerunek ma nawiedzić wszystkie parafie 

w Polsce. W ramach tej peregrynacji 15.06.2014 r. 

rozpoczęło się nawiedzenie parafii w archidiecezji 

warszawskiej.

Spotkanie z Maryją w jasnogórskim wizerunku 

chcemy przeżyć w duchu ewangelicznej sceny 

nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję. 

Po zwiastowaniu Maryja wyruszyła z Nazaretu do 

swojej krewnej niosąc ukrytego w swym łonie Syna. 

Maryja nigdy bowiem nie skupia uwagi na sobie, 

ale zawsze budzi wiarę w Chrystusa, naszego 

Zbawiciela i zawsze do Niego prowadzi. 

To Nawiedzenie parafii przypomina także 

o złożonych 26.08.1956 r. Jasnogórskich Ślubach 

Narodu Polskiego, których tekst przygotował 

Prymas Tysiąclecia. Odnawiając złożone śluby 

pragniemy uczynić z nich program duchowy, 

wyznaczający nam wartości i kierunek naszego życia. 

W obliczu zagrożeń, jakie dla życia rodzinnego 

niesie współczesny świat, chcemy szczególnie

zwrócić uwagę na tę część Jasnogórskich Ślubów: 

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! 

Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek 

Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży 

budzącego się życia. 

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka 

i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi 

walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie 

krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej 

śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. 

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca 

wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu. 

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci 

stać na straży nierozerwalności małżeństwa,

bronić godności kobiety, czuwać na progu 

ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków 

było bezpieczne. 

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie 

Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia 

Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha 

Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, 

obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. 

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie 

w wierności Chrystusowi, bronić je przed 

bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką 

rodzicielską. 

Królowo Polski, przyrzekamy! 
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