NIEZBĘDNIK PEREGRYNACYJNY
NAWIEDZENIE FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Z GROTY OBJAWIEŃ NA GARGANO

NIEDZIELA PRZED PEREGRYNACJĄ
Najpóźniej w niedzielę poprzedzającą przybycie figury św. Michała
należy
w parafii wygłosić kazania o sensie i celu peregrynacji, o figurze i
Sanktuarium na Górze Gargano oraz oczekiwanych dobrach duchowych
z racji nawiedzenia. Kazania może wygłosić kapłan michalita
wyznaczony przez Sekretariat Peregrynacji po wcześniejszym
(przynajmniej miesiąc wcześniej) uzgodnieniu
z proboszczem danej parafii, lub kapłan zaproszony przez proboszcza
danego miejsca, albo miejscowy duszpasterz.

NIEZBĘDNE INFORMACJE PRZED PRZYBYCIEM FIGURY
W ogłoszeniach parafialnych należy poinformować wiernych o dokładnej
dacie peregrynacji. Na 9 dni przed przybyciem figury należy rozpocząć
nowennę przygotowującą czas nawiedzenia. W modlitwie wiernych
podczas każdej Mszy św. należy umieścić prośbę o dobre owoce
nawiedzenia parafii przez św. Michała Archanioła w znaku figury z
Gargano. Przed kościołem należy wywiesić plakaty. Dobrze jest, kiedy
plakaty rozesłane są do innych parafii. Wywiesić baner informujący o
peregrynacji (Sekretariat Peregrynacji może wypożyczyć baner). Należy
także przygotować zewnętrzne dekoracje na czas peregrynacji: flagi,
kwiaty plansze okolicznościowe, ulotki, banery.

ESKORTA POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ
Jeśli jest to możliwe, Samochodową Kaplicę z figurą św. Michała
Archanioła eskortuje Policja, Straż Pożarna itp. Takie zewnętrzne znaki
dobrze wpływają
a duchowe przeżycie peregrynacji. Zobaczyć przywitanie św. Michała w
Płocku: http://michalici.pl/node/387

ORKIESTRA, STROJE REGIONALNE, POCZTY
SZTANDAROWE
Jeśli jest to możliwe, zaprosić na rozpoczęcie peregrynacji orkiestrę
dętą, szczególnie w tych miejscowościach, w których przewidziana jest

dłuższa procesja do kościoła. Dzieci przebrane za aniołki otaczają figurę
św. Michała
w czasie procesji. Mile widziane osoby w strojach regionalnych, strażacy
w mundurach, poczty sztandarowe itp.

MIEJSCE PRZYWITANIE FIGURY ŚW. MICHAŁA
Należy wyznaczyć miejsce, skąd figura św. Michała Archanioła będzie
niesiona do świątyni. Może to być plac przed kościołem. Jednak lepszym
rozwiązaniem jest procesja z figurą do świątyni (200-500 metrów od
kościoła).

POSTUMENT POD FIGURĘ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Należy przygotować podstawę pod figurę o wymiarach 80 cm x 80 cm.
Postument udekorować kwiatami. Wysokość postumentu 60-80 cm, tak
żeby wierni mogli podejść do figury, dotknąć, pomodlić się. Przygotować
światło punktowe na figurę. Przed postumentem na świeczniku ustawić
świecę, która zostaje zapalona na rozpoczęcie peregrynacji. Po
przyjeździe Samochodowej Kaplicy Księdzu Proboszczowi przekazana
zostaje korona św. Michała Archanioła. W kościele nałożenie korony i
okadzenie figury. Następnie przedstawiciele parafii (dzieci, dorośli,
proboszcz) witają św. Michała Archanioła – można wykorzystać teksty z
Sekretariatu Peregrynacji. Dzieci składają przed figurą kwiaty. Kolejnym
punktem programu jest zapalenie świecy przed figurą. Po tym
wydarzeniu rozpoczyna się Msza św. na rozpoczęcie peregrynacji.
80 cm

80 cm

WYSOKOŚĆ POSTUMENTU 60-80 cm

PIEŚNI O ŚW. MICHALE ARCHANIELE
Przed peregrynacją należy wiernych nauczyć pieśni o św. Michale
Archaniele, które proponuje Sekretariat Peregrynacji. Nuty i teksty
można pobrać ze strony www.nawiedzeniefigury.pl

FORMULARZ MSZY ŚWIĘTEJ
Na rozpoczęcie peregrynacji obowiązuje formularz Mszy św. o św.
Michale Archaniele. W trakcie peregrynacji (z wyjątkiem niedzieli,
uroczystości i świąt) można użyć formularza mszalnego o św. Michale
Archaniele.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA PODCZAS PEREGRYNACJI
Nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z Monte Sant’ Angelo to czas
mocy
i łaski. Wielu ludzi pragnie w tym czasie przystąpić do spowiedzi świętej
Należy umożliwić wiernym skorzystanie z tego sakramentu.

MODLITWA EGZORCYZMU PROSTEGO
W czasie nawiedzenia, po każdej Mszy św. odmawia się modlitwę do św.
Michała Archanioła – egzorcyzm prosty papieża Leona XIII. Jeśli jest to
możliwe, przygotować tekst na rzutniku do wspólnego jej odmawiania.
Oto tekst tej modlitwy:
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a
przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie
krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

AKT ODDANIA SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI
Ostatni dzień peregrynacji połączony jest z odmówieniem aktu oddania
się
św. Michałowi Archaniołowi. Jeśli jest to możliwe, to przygotować tekst
do wspólnego odmówienia modlitwy.

MSZA ŚWIĘTA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE I
UWOLNIENIE
Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy o
uzdrowienie
i uwolnienie z nałogów. Na zakończenie błogosławieństwo na sposób
„lurdzki”. Dobrze jest, by w czasie tego błogosławieństwa śpiewy
poprowadziła młodzież
z parafii (m.in. pieśni uwielbienia).

PLAKATY NA CZAS NAWIEDZENIA
Sekretariat Peregrynacji przygotował plakaty, które zostaną wysłane do

parafii przeżywającej nawiedzenie. Można zaprojektować swoje plakaty,
zapraszające parafian i wiernych z pobliskich miejscowości na
uroczystości.

WYŁĄCZNOŚĆ NA SZKAPLERZ I PAMIĄTKI Z GARGANO
Sekretariat Peregrynacji, w czasie trwania w parafii peregrynacji,
zastrzega sobie wyłączność rozprowadzania szkaplerza, pamiątek i
dewocjonaliów związanych z kultem św. Michała Archanioła.
Dewocjonalia rozprowadzane są w czasie nawiedzenia przez br.
Andrzeja. Przestrzegamy przed osobami, które mogą „podszywać się” i
twierdzić, że są wyznaczone przez Sekretariat Peregrynacji do
rozprowadzania pamiątek. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt: (ks.
Rafał Szwajca 669-190-409)

FILM O MONTE SANT’ ANGELO
Podczas nawiedzenia możliwa jest projekcja filmu o Sanktuarium św.
Michała Archanioła z Monte Sant’ Angelo. W wyznaczonym miejscu
należy przygotować sprzęt multimedialny (rzutnik i ekran) do projekcji
filmu.

NOCLEGI DLA PROWADZĄCYCH PEREGRYNACJĘ
Na czas peregrynacji przybywa kapłan głoszący słowo Boże oraz brat
zakonny – kierowca Samochodowej Kaplicy. Jeśli jest to możliwe, należy
dla tych osób przygotować miejsce noclegu na czas nawiedzenia.

NAWIEDZENIE FIGURY PO RODZINACH PARAFII
Jako duchową kontynuację przeżytej peregrynacji w parafii, Sekretariat
proponuje rozpoczęcie nawiedzenia małej Figury św. Michała z Gargano
w poszczególnych domach parafii (np. dla chętnych). Sekretariat
pośredniczy w nabywaniu takich figur (wysokość figur: 30 cm lub 45 cm).
Rozpoczęcie nawiedzenia zaleca się bezpośrednio po zakończonych
uroczystościach parafialnych. Nawiedzenie ma charakter zupełnie
prywatny i związany jest
z krzewieniem kultu św. Michała Archanioła w rodzinach.

