
Włocławek, dnia 10 stycznia 2023 r.

^ r E i N f i g y

Krzysztof Wętkowski
B I SKUP  W Ł OC Ł AW S K I

L.dz. 30/2023

INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA O NAWIEDZENIU MATKI BOŻEJ 
W PARAFIACH DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ W LATACH 2023-2024

I. WPROWADZENIE TEOLOGICZNO-PASTORALNE
1. Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Włocławskiej jest czasem 
wejścia Najświętszej Maryi Panny w życie codzienne ludu Bożego. Wierni natomiast przez 
cześć oddawaną Jasnogórskiej Pani, mają zostać „pobudzeni do całkowitego uzgadniania 
z wolą Bożą swojego życia i postępowania”1.
2. Zamysł nawiedzenia posiada swoje ewangeliczne korzenie w wędrówce Maryi do swojej 
krewnej -  Elżbiety (por. Łk 1,39-56). Niesiona jej duchowa pociecha i rodzinna troska są 
zadaniem, które Maryja kontynuuje przez docieranie do wiernych naszej diecezji.
3. Początków narodowej peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej należy
doszukiwać się w roku 1957, gdy na wyraźną prośbę wiernych, staraniem Prymasa Polski

t 2
bł. Stefana Wyszyńskiego, jasnogórski wizerunek Maryi typu Hodegetria rozpoczął 
nawiedzenie poszczególnych polskich miejscowości. Aktualnie przeżywane nawiedzenie jest 
kontynuacją pierwotnego zamysłu oraz dopełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu 
z 2017 roku. Szczególną okazją do zaproszenia Maryi jest świętowanie 900-lecia Kościoła 
Włocławskiego, stąd hasło nawiedzenia nawiązuje do słów kapłana tejże diecezji -  bł. Stefana 
kardynała Wyszyńskiego: „Przez Matkę do Syna -  900 lat Diecezji Włocławskiej”.
4. W przepowiadaniu, związanym z nawiedzeniem, należy podkreślić potrójny teologiczny 
charakter wydarzenia. Maryja nawiedza wiernych w sposób osobowy, co oznacza, że wraz 
z Jej wizerunkiem do każdego wiernego dociera Ona osobiście. Nie oddajemy czci 
fizycznemu obrazowi, lecz Maryi, którą ten wizerunek przedstawia. Matka Boża nawiedza 
naszą diecezję także w sposób historyczny, przypominając każdemu wiernemu jej 
wielowiekowe przebywanie wśród naszego narodu, zwłaszcza przez fizyczny znak

1 Paweł VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus, Watykan 1974, nr 39.
2 Wizerunek Matki Bożej z dziecięciem na lewym ramieniu. Zob. A. Różycka -  Bryzek, Hodegetria, w: 
Encyklopedia Katolicka, red. J. Walkusz, t. 6, Lublin 1993, s. 1096.



jasnogórskiej ikony. Moralny wymiar nawiedzenia ma z kolei pomóc we wzroście osobistej 
wiary, odrodzeniu religijno-moralnemu, umocnieniu więzi duchowej z Kościołem oraz
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zwiększeniu aktywności apostolskiej wśród wiernych .
5. Przy okazji nawiedzenia należy pamiętać, że wszelkie nauczanie wiernych o tajemnicy 
Maryi musi odnosić się do Chrystusa i Kościoła. Zdrowa pobożność maryjna jest ze swej 
natury chrystologiczna, bowiem „w Maryi Pannie wszystko odnosi się do Chrystusa”4. 
Wymiar eklezjalny czci ku Matce Bożej jest z kolei ciągłym nawoływaniem wiernych do 
rozumienia Kościoła jako wspólnoty braci i sióstr, zgromadzonych wokół osoby Jezusa 
Chrystusa.
6. Chcąc osiągnąć duchowe dobra, związane z tajemnicą nawiedzenia obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej, należy szczególnie zatroszczyć się o duchowy charakter tego 
niepowtarzalnego dla naszej diecezji wydarzenia.

II. ZADANIA KSIĘDZA PROBOSZCZA PRZED NAWIEDZENIEM
1. Poinformowanie wiernych o dokładnej dacie peregrynacji (np. przy okazji odwiedzin 
duszpasterskich, tzw. „kolędzie” ofiarować każdej rodzinie broszurę o zbliżającej się 
peregrynacji i jubileuszu Diecezji)5.
2. Omówienie z Parafialną Radą Duszpasterską (PRD) dalszego i bezpośredniego czasu 
peregrynacji w parafii.
3. Zaproszenie wszystkich grup parafialnych (koordynująca rola PRD) do współtworzenia 
wydarzenia peregrynacji w parafii.
4. Zaproszenie rekolekcjonisty, który poprowadzi czterodniowe rekolekcje lub misje święte 
przed przybyciem obrazu Matki Bożej do parafii. Najlepiej, gdyby odbyły się tuż przed 
rozpoczęciem nawiedzenia.
5. Wysłanie zaproszenia do księży pochodzących z parafii oraz pracujących kiedyś w parafii 
do udziału w tzw. „Pasterce Maryjnej” w dniu nawiedzenia.
6. Zaopatrzenie wiernych w lampiony, flagi, obrazy i obrazki z wizerunkiem Matki Bożej 
Częstochowskiej w celu dekoracji swoich domów czy posesji6.
7. Wydrukowanie folderów z programem rekolekcji i nawiedzenia. Rozdać je każdej rodzinie 
na miesiąc przed rekolekcjami i peregrynacją.
8. Nauczenie i wprowadzenie do częstego użytku pieśni przygotowanej na nawiedzenie w 
naszej diecezji . Przypomnienie różnych pieśni do Matki Bożej Częstochowskiej. Jeżeli w 
parafii istnieje orkiestra, należy przekazać jej nuty fanfar jasnogórskich.
9. Przygotowanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który -  o ile będzie taka inicjatywa 
duszpasterska w parafii -  może peregrynować w rodzinach parafii. Peregrynacja w rodzinach 
powinna rozpocząć się dopiero po zakończeniu nawiedzenia w diecezji.

3 Taką formę przybierało przepowiadanie kard. Stefana Wyszyńskiego oraz kard. Karola Wojtyły w czasie 
pierwszego Nawiedzenia Obrazu (1957-1980). Zob. S.C. Napiórkowski, Polska teologia ikony? Problem 
obecności Maryi pośród nas w świetle doświadczeń peregrynacji, Collectanea Theologica 61 (1991) 4, s. 27-34.
4 Marialis cultus, nr 25.
5 Zamówienia w sekretariacie Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.
6 Możliwość nabycia przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego.
7 https://diecezia.wloclawek.pl/files/download new s/l654502160.pdf oraz 
https://diecezia.wloclawek.pl/files/download news/1654502200.mp3
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10. Korzystanie z pomocy duszpasterskich, przygotowanych przez diecezję w postaci
. o

nowenny, a także zapalenie świecy nawiedzenia .
11. Zaproszenie wszystkich księży z dekanatu na powitanie obrazu Matki Bożej.
12. Przewodniczenie Mszy św. na zakończenie nawiedzenia w przypadku nieobecności 
Księdza Biskupa lub wyznaczenie innego kapłana.
13. Wyznaczenie wiernych do czuwania nocnego w dniu nawiedzenia (biorąc pod uwagę 
mieszkańców danej miejscowości: ulicy, bloku lub wsi).
14. Zapewnienie wiernym możliwości spowiedzi podczas doby czuwania przy obrazie 
nawiedzenia.

III. ZADANIA KSIĘDZA DZIEKANA
1. Ustalenie Referenta nawiedzenia (np. Ksiądz Wicedziekan lub Ojciec Duchowny), który 
będzie odpowiadał za przekazanie jednej relacji w formie elektronicznej na stronę 
diecezjalną. Tekst wraz ze zdjęciami należy wysłać w ciągu 24h od zakończenia nawiedzenia 
w dekanacie.
2. Ustalenie terminów rekolekcji i spowiedzi w dekanacie.
3. Przekazanie do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego kwestionariusza (będzie wysłany 
drogą mailową) z przebiegiem tego wydarzenia.
4. Zapewnienie Ojcu Kustoszowi noclegu w jednej z parafii dekanatu. Samochód-kaplica nie 
musi mieć garażu, ale należy zapewnić bezpieczne miejsce.
5. Przewodniczenie Mszy św. na rozpoczęcie nawiedzenia w przypadku nieobecności Księdza 
Biskupa, jeśli nie został do tego wyznaczony inny kapłan.

IV. DUCHOWE PRZYGOTOWANIE WIERNYCH
1. Przed nawiedzeniem w parafii powinny odbyć się misje święte lub rekolekcje 
(przynajmniej czterodniowe).
2. Zachęca się, aby każdego dnia rekolekcji przed nawiedzeniem organizować Apel 
Jasnogórski o godz. 21.00 z udziałem dzieci, młodzieży i starszych (na apel wierni mogą 
przynieść lampiony).
3. Podczas rekolekcji przed nawiedzeniem nie należy odprawiać Mszy św. dla osób chorych i 
w podeszłym wieku. Taka Msza św. będzie sprawowana przed obrazem Matki Bożej podczas 
nawiedzenia i już teraz należy uwrażliwić wiernych, aby pomogli osobom chorym i starszym 
przybyć w drugim dniu nawiedzenia na spotkanie z Matką Bożą.
4. Rekolekcje i misje święte, które będą odbywały się bezpośrednio przed datą peregrynacji, 
powinny zakończyć się w przeddzień nawiedzenia, dlatego w dniu przybycia obrazu nie 
należy przed południem odprawiać żadnych nabożeństw rekolekcyjnych.

V. DEKORACJE
1. Dekoracje są zewnętrznym wyrazem naszej wiary.
2. Najważniejsze miejsca, które powinny być przystrojone:

8 https://diecezia.wloclawek.pl/files/download page/1661412257.pdf
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2.1 Tron9 dla obrazu (stabilny, o wymiarach wysokość 140-150, szerokość 140-160 i 
głębokość 60 cm, tak aby stojący przed obrazem wierni nie zasłaniali go innym). Tron 
powinno się ustawić w pobliżu ołtarza soborowego tak, aby obraz Matki Bożej był dobrze 
widoczny i znajdował się blisko wiernych. Przy tronie należy umieścić źródło energii 
elektrycznej. Obraz ma swoje „zimne” oświetlenie. Przy obrazie Matki Bożej nie wolno 
ustawiać żadnych palących się świec, a świece ołtarzowe powinny znajdować się w 
bezpiecznej odległości od obrazu. Miejsca dla koncelebransów należy przygotować tak, aby 
nie zasłaniać wiernym ani ołtarza, ani obrazu Matki Bożej.
2.2 Kościół: zadbać o dekorację kwiatami i flagami.
2.3 Domy i mieszkania w parafii należy udekorować nie tylko przy trasie przejazdu obrazu; w 
oknach najlepiej wystawić obrazy Matki Bożej, wywiesić flagę polską, maryjną lub papieską.
2.4 Trasa procesji (np. brama, flagi).
2.5 Trasa przejazdu samochodu-kaplicy wg uznania.
2.6 Przydrożne krzyże i figury.
2.7 W miarę możliwości odnowić stare feretrony, duże różańce niesione w procesjach lub 
zakupić nowe, jako widzialną pamiątkę nawiedzenia parafii.

VI. ORGANIZACJA PRZYJAZDU OBRAZU MATKI BOŻEJ
1. Obraz Nawiedzenia przybywa do parafii odpowiednio wcześniej, tak aby na miejscu 
powitania był o godz. 17.30 i opuszcza parafię dnia następnego o godz. wyznaczonej przez 
Kustosza Obrazu (tak, aby mógł być w następnej parafii o godz. 17.30).
2. Należy zachęcić wiernych, aby w czasie nawiedzenia powstrzymywali się od prac 
niekoniecznych. Obraz Matki Bożej można przewieźć do kaplic na terenie parafii. Nie można 
go jednak przewozić do kaplic w nocy. Najlepszym czasem na nawiedzenie kaplic (Msza św., 
nabożeństwo różańcowe) jest południe drugiego dnia nawiedzenia.
3. Po obraz Matki Bożej nie wysyłamy samochodów osobowych. Obrazowi mogą jedynie 
towarzyszyć samochody straży pożarnej i policji. Podczas przejazdu można używać sygnału, 
który trzeba wyłączyć 100 m przed stojącą procesją. Samochody prowadzące zatrzymują się 
w odpowiedniej odległości przed procesją. Za samochodem-kaplicą jedzie auto wiozące 
delegację parafian do pożegnania obrazu Matki Bożej w następnej parafii, samochód ten 
jednak zatrzymuje się razem z pojazdami straży pożarnej.

VII. ZADANIA KUSTOSZA OBRAZU MATKI BOŻEJ
Kustoszem obrazu Matki Bożej jest ojciec paulin wyznaczony przez Generała Zakonu i jest 
nim o. Dariusz Nowicki i o. Paweł Subik. Do zadań kustosza należy:
1. Opiekowanie się obrazem Matki Bożej i kierowanie samochodem-kaplicą.
2. Przekazanie obrazu Matki Bożej na wyznaczony czas do następnej parafii.
3. Prowadzenie Apelu Jasnogórskiego w pierwszym dniu nawiedzenia i Mszy św. z udziałem 
chorych.

9 Jest możliwość wypożyczenia (informacje w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego).



4. Przygotowanie stągwi na intencje, które wierni będą mogli składać przy obrazie Matki 
Bożej.

VIII. PRZYBYCIE OBRAZU MATKI BOŻEJ
1. Na rozpoczęcie nawiedzenia gromadzą się mieszkańcy całej parafii.
2. Jeśli jest to niedziela, należy usilnie zachęcać wiernych do uczestniczenia we Mszy św. na 
rozpoczęcie nawiedzenia. Należy wówczas ograniczyć ilość Mszy św. przed południem.
3. Nabożeństwo oczekiwania rozpoczyna się w kościele parafialnym w odpowiednim czasie 
przed przybyciem obrazu (zwykle 20 - 30 minut) i prowadzi je rekolekcjonista lub inny 
kapłan wyznaczony przez Księdza Proboszcza.
4. Pod koniec nabożeństwa (o odpowiedniej porze, aby dotrzeć do miejsca powitania obrazu 
Matki Bożej) ustawia się procesja, która prowadzi do miejsca powitania. Na początku 
niesiony jest krzyż, świece, następnie feretrony i sztandary. W dalszej kolejności idą 
delegacje do niesienia obrazu (osoby o podobnym wzroście), delegacje powitalne, dzieci 
komunijne, ministranci, lektorzy, siostry zakonne, księża (ubrani w komże i stuły koloru 
białego), Ksiądz Dziekan (ubrany w komżę i stułę koloru białego), Ksiądz Proboszcz (ubrany 
w kapę), Ksiądz Biskup (jeśli jest obecny), organista, (ewentualnie orkiestra) i wierni. Po 
dojściu do miejsca powitania obrazu procesja zawraca i ustawia się w kierunku kościoła.
5. Miejsce powitania powinno być bezpieczne i dogodne dla wielu uczestników, nie dalej niż 
150-200 m od kościoła parafialnego. Najlepiej wybrać miejsce wolne od przejeżdżających 
samochodów, w centrum miasta czy wsi.
6. Bardzo ważne jest dobre nagłośnienie, aby wszyscy uczestnicy procesji słyszeli modlitwę, 
komentarze rekolekcjonisty lub kapłana prowadzącego powitanie i śpiew.
7. Podczas procesji na miejsce powitania można śpiewać litanię loretańską i pieśni maryjne 
(np. na przemian z orkiestrą).
8. Po przybyciu procesji na miejsce powitania kontynuowane jest nabożeństwo oczekiwania, 
które prowadzi rekolekcjonista lub inny wyznaczony wcześniej kapłan.
9. Kiedy samochód-kaplica zatrzyma się w miejscu oczekiwania, Ojciec Kustosz 
przygotowuje obraz. W tym czasie, jeśli jest orkiestra, wykonuje fanfarę jasnogórską. 
Następuje komentarz, po czym Ksiądz Biskup/Ksiądz Dziekan i Ksiądz Proboszcz podchodzą 
i całują ramę obrazu. Ponownie następuje komentarz do przekazania Ewangeliarza. Ksiądz 
Proboszcz parafii, która żegnała obraz, przekazuje teraz Ewangeliarz Księdzu Proboszczowi, 
który wita obraz Matki Bożej.
10. Następnie podchodzą osoby, które biorą obraz Matki Bożej na ramiona. W tym czasie 
następuje śpiew: „O Maryjo, witam Cię”.
11. Po śpiewie procesja z obrazem nawiedzenia rusza w stronę kościoła (obraz jest niesiony 
za Księdzem Biskupem/Księdzem Dziekanem).
12. Delegacja wiernych z poprzedniej parafii udaje się na czoło procesji i idzie razem z 
delegacjami do witania obrazu.
13. Delegacje do niesienia obrazu (ojcowie, matki, nauczyciele, dziewczęta, chłopcy itp.) idą 
na początku procesji; w wyznaczonym miejscu poszczególne delegacje zatrzymują się, 
czekając na obraz. Po przekazaniu obrazu, delegacja, która go niosła, zostaje i dołącza do



wszystkich wiernych. Cały czas obok obrazu idą strażacy, lub wyznaczona gwardia 
honorowa.
14. Zmiany przy niesieniu obrazu dokonują się w krótkim postoju. Kiedy następna delegacja 
niesie obraz, rekolekcjonista lub wyznaczony przez Księdza Proboszcza kapłan krótkim 
komentarzem oznajmia o tej zmianie.
15. Dzwony kościelne biją na czas przyjazdu Matki Bożej. Milkną w czasie procesji do 
kościoła, by nie zagłuszać modlitwy, komentarzy i śpiewu.

IX. PRZEBIEG POWITANIA OBRAZU MATKI BOŻEJ
1. Obraz nawiedzenia należy wnosić przez kościół powoli, aby wierni zdążyli wypełnić 
świątynię, zanim on stanie na tronie. W pobliżu obrazu Matki Bożej należy przygotować 
stojak pod Ewangeliarz i świecę nawiedzenia.
2. Po ustawieniu obrazu mogą zabrzmieć ponownie fanfary jasnogórskie. Następuje 
komentarz po czym Ksiądz Biskup/Ksiądz Dziekan zapala świecę nawiedzenia oraz okadza 
obraz Matki Bożej i Ewangeliarz. (Można zaśpiewać jedną zwrotkę pieśni maryjnej).
3. Następuje komentarz rekolekcjonisty lub kapłana wyznaczonego przez Księdza 
Proboszcza, a po nim wyznaczony kapłan czyta lub śpiewa z Ewangeliarza perykopę o 
nawiedzeniu św. Elżbiety (do słów „Wtedy Maryja rzekła”). Wtedy wszyscy włączają się w 
śpiew Magnificat. Kapłan kończy Ewangelię słowami: „Maryja pozostała u niej około trzech 
miesięcy, potem wróciła do domu. Oto Słowo Pańskie”. Jeśli jest obecny Ksiądz Biskup, to 
błogosławi wiernych Ewangeliarzem.
4. Komentator zapowiada telegram Ojca Świętego, który odczytuje Ksiądz Dziekan/Ksiądz 
Wicedziekan (wszyscy stoją).
5. Następuje komentarz, po czym Ksiądz Proboszcz z poprzedniej parafii wraz z delegacją 
swoich wiernych składa kwiaty przed obrazem Matki Bożej.
6. Po kolejnej zapowiedzi komentatora rozpoczynają się powitania w następującej kolejności: 
Ksiądz Proboszcz, przedstawiciele rodzin, młodzieży i dzieci. (Powitania powinny być 
krótkie. Między powitaniami można śpiewać krótkie wezwania do Matki Bożej).
7. Następnie kapłani udają się do zakrystii i przygotowują się do Mszy św.
8. Po ucałowaniu ołtarza celebrans okadza ołtarz i obraz Matki Bożej, a następnie znakiem 
krzyża rozpoczyna Mszę św. Po liturgicznym pozdrowieniu wiernych rozpoczyna akt pokutny 
i hymn: „Chwała na wysokości Bogu” (nie ma powitania Księdza Biskupa czy Księdza 
Dziekana).
9. Według przyjętej przez Episkopat Polski zasady, utrwalonej w tradycji i praktyce 
wszystkich polskich diecezji, dzień przybycia i pobytu obrazu nawiedzenia w parafii 
obchodzony jest w randze uroczystości Najświętszej Maryi Panny (dlatego ta okoliczność 
znosi post piątkowy -  por. Kan. 1251 KPK i w czasie odprawianej Mszy św. jest wyznanie 
wiary). W związku z tym, poza uroczystościami Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania 
Ducha Świętego, Niedzielami Adwentu, Niedzielami Wielkiego Postu, Niedzielami Okresu 
Wielkanocnego, Wielkim Poniedziałkiem i dniami w Oktawie Wielkanocy -  posługujemy się 
tekstami mszalnymi o Matce Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia) lub Matce Bożej Królowej 
Polski (3 maja), stosując czytania mszalne o Matce Bożej. Wszystkie pozostałe dni w roku



liturgicznym (niewymienione powyżej), w parafiach, które nawiedza obraz Matki Bożej, będą 
obchodzone jako uroczystości maryjne (także w sytuacji, gdy nawiedzenie wypada w 
uroczystości świętych, święta Pańskie, czy niedziele zwykłe -  dzieje się tak dlatego, że są one 
niższej rangi od umieszczonych w 3 punkcie tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych -  
uroczystości maryjnych).
10. Można złożyć dary ofiarne (chleb, wino, różne dary dla kościoła).
11. Należy przypomnieć wiernym uczestniczącym w drugiej Mszy św., że mogą ponownie 
przyjąć Komunię św. (warunkiem jest uczestnictwo w całej Mszy św.).
12. Po modlitwie post communionem następuje przemówienie Ojca Kustosza. Potem 
rekolekcjonista przypomina o uzyskaniu odpustu zupełnego z racji peregrynacji i odmawia z 
wiernymi przypisane modlitwy.
13. Następuje błogosławieństwo, śpiewana jest pieśń: „My chcemy Boga”.
14. Jeżeli sprawowana liturgia kończy się blisko godz. 21.00, wówczas zwieńczeniem Mszy 
powitania jest Apel Jasnogórski.

X. PRZEBIEG CZUWANIA
1. Po Mszy św. rozpoczyna się czuwanie przy obrazie Matki Bożej. Do czuwania należy 
zaprosić wszystkie wspólnoty modlitewne parafii.
2. Podczas czuwania należy robić chwile ciszy na osobistą modlitwę wiernych.
3. Światła w kościele należy wygasić tak, aby powstał półmrok (na tyle, aby wierni mogli 
korzystać z tekstów podczas modlitwy).
4. Podczas czuwania wierni mogą podchodzić przed obraz i obchodzić wokół, jeśli są ku temu 
warunki.
5. Wierni nie dotykają i nie całują obrazu Matki Bożej.
6. O godz. 21.00 parafia gromadzi się na Apelu Jasnogórskim prowadzonym przez Ojca 
Kustosza. Podczas Apelu można złożyć przed obrazem Matki Bożej kartki z prośbami, 
napisanymi przez wiernych podczas rekolekcji przygotowujących do nawiedzenia.
7. Po Apelu, przy obrazie Matki Bożej zostaje na czuwaniu młodzież (należy wcześniej 
przygotować z młodzieżą scenariusz takiego czuwania).
8. O godz. 23.00 wierni gromadzą się przed obrazem Matki Bożej na modlitwie za zmarłych 
(ceremoniał nawiedzenia).
9. O godz. 24.00 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych celebrowana przez 
kapłanów pochodzących z parafii i tych, którzy w niej posługiwali.
10. Po Mszy św. następuje czuwanie przy obrazie Matki Bożej.

XI PRZEBIEG DRUGIEGO DNIA NAWIEDZENIA
1. Drugi dzień nawiedzenia rozpoczyna się godzinkami o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny i jeżeli jest taka potrzeba duszpasterska Mszą św.
2. Tego dnia, przed południem zaleca się odprawienie następujących Mszy św. lub 
nabożeństw:
2.1 Dla chorych, którą celebruje Ojciec Kustosz Obrazu i wygłasza słowo Boże. Przed Mszą 
św. powinno się zapewnić obłożnie chorym, starszym i niepełnosprawnym możliwość



spowiedzi św. Po kazaniu udzielamy chorym Sakramentu Namaszczenia. Należy poprosić 
wiernych, aby pomogli w przybyciu do świątyni osobom chorym i starszym.
2.2 Dla młodzieży.
2.3 Dla dzieci ze szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków oraz matek w stanie 
błogosławionym (w dużych parafiach dzieci można podzielić na dwie grupy). Po Mszy św. 
jest przewidziane specjalne błogosławieństwo dzieci, aby je ofiarować Jezusowi i Jego Matce.
3. Po południu przed obrazem Matki Bożej czuwają grupy parafialne.
4. W przypadku kaplicy dojazdowej Ojciec Kustosz zawozi obraz Matki Bożej do kaplicy na 
Mszę św. (w niedzielę) lub nabożeństwo różańcowe.

XII. ZAKOŃCZENIE
1. Wierni gromadzą się na czuwaniu o godz. 15.30. Czuwanie to zazwyczaj odbywa się w 
ciszy lub odmawiany jest różaniec.
2. Ok. godz. 16.00 rozpoczyna się Msza św. na zakończenie nawiedzenia, której 
przewodniczy Ksiądz Biskup lub Ksiądz Proboszcz. Mszę kończy błogosławieństwem.
3. Po Mszy św. celebrans udaje się do zakrystii, a rekolekcjonista poświęca obrazy Matki 
Bożej Jasnogórskiej, a także inne dewocjonalia przyniesione przez wiernych.
4. Ksiądz Biskup/Ksiądz Proboszcz z asystą przychodzą przed obraz. Następuje komentarz i 
śpiew hymnu: „Ciebie Boga wysławimy”.
5. Po komentarzu następują pożegnania: (dzieci, młodzież, rodzice), następnie Ksiądz 
Proboszcz dziękuje i dokonuje aktu zawierzenia Parafii (wszyscy klękają).
6. Następuje komentarz i śpiew Apelu Jasnogórskiego. Ksiądz Proboszcz (lub jeśli jest 
obecny Ksiądz Biskup) okadza obraz.
7. Procesja wychodzi z obrazem przed kościół (ministranci: z krzyżem, świecami, dalej 
lektorzy, kapłani, Ksiądz Proboszcz, Ksiądz Biskup (jeśli jest obecny), za nimi niesiony jest 
obraz Matki Bożej). Należy wychodzić powoli, aby wierni zdążyli opuścić kościół, zanim 
obraz zostanie umieszczony w samochodzie-kaplicy, który stoi w pewnej odległości od drzwi 
kościoła, aby wszyscy wierni mogli być świadkami pożegnania Matki Bożej.
8. Po dojściu do samochodu-kaplicy niosący obraz Matki Bożej zatrzymują się i odwracają z 
nim do wiernych, w tym czasie następuje śpiew: „O Maryjo żegnam Cię”. Ksiądz Proboszcz 
w komży i stule siada obok Kustosza obrazu w samochodzie-kaplicy. Ma ze sobą 
Ewangeliarz, który przekaże Proboszczowi następnej parafii.
9. Po oddaleniu się samochodu-kaplicy z obrazem Matki Bożej zgromadzenie liturgiczne 
rozwiązuje się.

XIII. PROPOZYCJE DARÓW DUCHOWYCH -  CZYLI CO PO NAWIEDZENIU 
(zaproponować wiernym i samemu sobie)
1.1 Codzienne czytanie i rozważanie fragmentu Pisma Świętego.
1.2 Postanowienia modlitewne -  Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, inne modlitwy.
1.3 Postanowienia formacyjne -  życie sakramentalne, pierwsze piątki, pierwsze soboty, 
rekolekcje.



1.4 Przyrzeczenia abstynenckie -  od alkoholu, nikotyny, narkotyków, gier komputerowych i 
czasopism o treściach niezgodnych z moralnością chrześcijańską itp. (wyłożyć Księgę 
Postanowień Abstynenckich, a w przypadku jej braku założyć).
1.5 Uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego, np. pomoc potrzebującym, duchowa adopcja 
dziecka poczętego.
1.6 Przystąpienie do jednej ze wspólnot kościelnych w swojej parafii.
1.7 Założenie nowych Kół Żywego Różańca.
1.8 Założenie w parafii „Księgi Nawiedzenia”, w której wierni mogą wpisywać prośby do 
Matki Bożej Częstochowskiej oraz dziękować za otrzymane łaski.
1.9 Zorganizowanie i ożywienie duszpasterstwa młodzieży w każdej parafii, np. w oparciu o 
nowe zasady przygotowania młodych do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
1.10 Włączanie młodych ludzi w parafialny wolontariat na rzecz samotnych, chorych i grupy 
rówieśniczej w oparciu o działalność grupy Caritas w parafii.
1.11 Zaangażowanie się każdej parafii w dzieła misyjne podejmowane przez diecezję w 
odpowiedzi na wołanie o nową ewangelizację.
1.11 Powołanie (jeśli do tej pory tego nie uczyniono) i ożywienie działalności Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.
1.12 Powołanie w parafii Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego oraz włączenie 
się w podejmowane przez Seminarium Duchowne wydarzenia powołaniowe.

XIV. PRZYKŁADOWY PROGRAM NAWIEDZENIA W PARAFII:
17.00 -  Nabożeństwo oczekiwania (prowadzi rekolekcjonista lub inny wyznaczony kapłan). 
17.15 -  Procesja na miejsce przybycia obrazu Matki Bożej i dalsze modlitewne oczekiwanie.
17.30 -  Powitanie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i procesja (dzwony biją ok. 3 minut); 
następnie nabożeństwo i Msza św. powitania pod przewodnictwem Księdza Biskupa lub 
Księdza Dziekana w kościele,
-  Czuwanie
21.00 -  Apel Jasnogórski.
22.00 -  Nabożeństwo przygotowane przez grupy, ruchy i stowarzyszenia katolickie działające 
w parafii w intencji błogosławionych owoców czasu peregrynacji w diecezji i parafii.
23.00 -  Modlitwa za zmarłych.
24.00 -  Pasterka maryjna (dziękczynno-błagalna za dar powołania i o powołania) 
celebrowana przez kapłanów pochodzących i pracujących wcześniej w danej parafii.
1.00 -  czuwanie mieszkańców poszczególnych wiosek, ulic, grup duszpasterskich.
7.00 -  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i Msza św.
8.30 -  Nabożeństwo lub Msza św. dla młodzieży szkolnej.
10.00 -  Msza św. w dla chorych i ludzi w podeszłym wieku z sakramentem namaszczenia 
chorych.
12.00 -  Msza św. z błogosławieństwem niemowląt, dzieci przedszkolnych i szkolnych (klasy 
0-6) oraz matek w stanie błogosławionym (dzieci przychodzą z rodzicami lub opiekunami).
15.00 -  Koronka do Bożego Miłosierdzia.
15.30 -  Czuwanie (w ciszy lub różaniec)



16.00 -  Msza św. na zakończenie nawiedzenia w parafii pod przewodnictwem Księdza 
Biskupa lub Księdza Proboszcza.
17.00 -  Nabożeństwo zakończenia.


