
PEREGRYNACJA OBRAZU MB CZĘSTOCHOWSKIEJPEREGRYNACJA OBRAZU MB CZĘSTOCHOWSKIEJPEREGRYNACJA OBRAZU MB CZĘSTOCHOWSKIEJPEREGRYNACJA OBRAZU MB CZĘSTOCHOWSKIEJ    
 

ZbliŜał się czas nawiedzenia nas przez Maryję w Jej Jasnogórskim Świętym Wizerunku. 
Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy  z naszej parafii przygotowując się do tego szczególnego czasu 
włączyło się w ogólnomiejskie przygotowanie spektaklu pt.: „Maryja Maryja Maryja Maryja ––––    Gwiazda Nowej EwangelizacjiGwiazda Nowej EwangelizacjiGwiazda Nowej EwangelizacjiGwiazda Nowej Ewangelizacji”.   

     

   

Kolejnym etapem przygotowania były rekolekcje święte, które w dniach bezpośrednio poprzedzających 
peregrynację przeprowadził ksiądz ppłk Krzysztof Kacorzyk ksiądz ppłk Krzysztof Kacorzyk ksiądz ppłk Krzysztof Kacorzyk ksiądz ppłk Krzysztof Kacorzyk – kapelan Prezydenta Polski i sekretarz 
Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Był to czas zatrzymania się w gonitwie codziennego Ŝycia, 
poukładania na nowo swojej relacji z Bogiem i ludźmi, dogłębnego zastanowienia się nad swoim Ŝyciem. 

 



Do przygotowania materialnego świątyni 
i terenu parafii włączyło się wiele osób. 
Towarzyszyła nam troska o kaŜdy 
szczegół: od odnowienia wnętrza 
kościoła, poprzez dekoracje kwiatowe, po 
przygotowanie ulic i domów. 

 

     

 

 



16161616    marca 2014 rokumarca 2014 rokumarca 2014 rokumarca 2014 roku    procesyjnie procesyjnie procesyjnie procesyjnie wyszliśmy wyszliśmy wyszliśmy wyszliśmy powitać Obraz.powitać Obraz.powitać Obraz.powitać Obraz.    

 

Ks. BisKs. BisKs. BisKs. Biskup Romuald Kamiński i Ks Proboszcz kpt. Grzegorz Przewrocki przewodniczą uroczystościkup Romuald Kamiński i Ks Proboszcz kpt. Grzegorz Przewrocki przewodniczą uroczystościkup Romuald Kamiński i Ks Proboszcz kpt. Grzegorz Przewrocki przewodniczą uroczystościkup Romuald Kamiński i Ks Proboszcz kpt. Grzegorz Przewrocki przewodniczą uroczystościomomomom,,,,    

 

aaaa    księŜa wikariusze: Ks. Adam Konopko i Ks.księŜa wikariusze: Ks. Adam Konopko i Ks.księŜa wikariusze: Ks. Adam Konopko i Ks.księŜa wikariusze: Ks. Adam Konopko i Ks.    Wojciech Pojawa pilnie czuwają nad ich przebiegiem.Wojciech Pojawa pilnie czuwają nad ich przebiegiem.Wojciech Pojawa pilnie czuwają nad ich przebiegiem.Wojciech Pojawa pilnie czuwają nad ich przebiegiem.    

 



 

Powitanie, uroczyste Powitanie, uroczyste Powitanie, uroczyste Powitanie, uroczyste MagnificatMagnificatMagnificatMagnificat    i Msza św. w naszym Kościelei Msza św. w naszym Kościelei Msza św. w naszym Kościelei Msza św. w naszym Kościele    

 



Po Mszy św. rozpoczęły się czuwania młodzieŜy: KSM-u, gimnazjalistów przygotowujących się do 
sakramentu bierzmowania i młodzieŜy pracującej. Przed Apelem Jasnogórskim, który poprowadził 
O. Mariusz Małkiński OSPPE, czuwanie prowadziły RóŜe RóŜańcowe. W Apelu szczególnie licznie 
uczestniczyły osoby młodsze z dziećmi i młodzieŜą. Następnie trwały czuwania grup modlitewnych: 
Wspólnoty Krwi Chrystusa, StaŜy Honorowej, Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa i Ruchu 
Focolari. 

 

O północy Mszę św. w intencji powołań koncelebrowali księŜa pochodzący z naszej parafii: ks. Andrzej 
Józwik, ks. Piotr Mozyro, ks. Piotr Sieradzki i nasz wikariusz ks. Wojciech, a prezbiterium wypełnili 
lektorzy.

Po północy czuwanie podjęli mieszkańcy poszczególnych ulic naszej parafii, natomiast w ciągu dnia – 
w poniedziałek – nawiedzały kościół głównie dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z nauczycielami oraz 
osoby niepracujące.  



„„„„Niech kaŜda rodzina kocha Ciebie szczerze, a dzieci i młodzieŜ niech wzrastają w wierze”.Niech kaŜda rodzina kocha Ciebie szczerze, a dzieci i młodzieŜ niech wzrastają w wierze”.Niech kaŜda rodzina kocha Ciebie szczerze, a dzieci i młodzieŜ niech wzrastają w wierze”.Niech kaŜda rodzina kocha Ciebie szczerze, a dzieci i młodzieŜ niech wzrastają w wierze”.  

 

W dniu Nawiedzenia zapraszaliśmy Cię Matko BoŜa ponownie do naszego Ŝycia. 
W sposób szczególny prosiliśmy Cię o pokój na świecie, o kaŜdego Ŝołnierza 
przebywającego na wojnach, czy teŜ na misjach pokojowych. Niech pod Twoim Maryjo 
błękitnym sztandarem z Bogiem w sercu strzegą naszego bezpieczeństwa i niech zawsze 
wszyscy wracają szczęśliwie do swoich domów.  

Mszą św. sprawowaną po Koronce do BoŜego Miłosierdzia rozpoczęliśmy 
poŜegnanie Matki BoŜej w Kopii Cudownego Obrazu. Uroczysta liturgia zakończyła się 
poświęceniem obrazu MB Częstochowskiej, który będzie nawiedzał wszystkie rodziny 
naszej Wspólnoty. 


