Praktyczne uwagi dotyczące peregrynacji
obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
w parafii św. Antoniego w Suszu.

Matka Boża przybędzie do nas 16 kwietnia 2012 w poniedziałek o godz. 17.00.
Przywitamy ją przy Figurze Chrystusa Króla, skąd udamy się z procesją do naszego kościoła.
Nad całością czuwać będą druhowie strażacy. Obraz niesiony będzie przez poszczególne
grupy parafialne.

Zachęcam, aby tak zaplanować sobie zajęcia, byśmy mogli wziąć udział w
rekolekcjach i peregrynacji. Zwróćmy uwagę, aby w tym czasie szkoły nie organizowały
żadnych wycieczek dla dzieci i młodzieży.

Zaopatrzmy się w lampiony i obrazy Matki Bożej Częstochowskiej, którymi
udekorujemy okna naszych mieszkań.

Do naszych domów dostarczone zostały foldery z programem misji i
Nawiedzenia. Proszę o dokładne zapoznanie się z tym terminarzem.

Podczas Misji każdego dnia gromadzić się będziemy o godz. 21.00 na Apelu
Jasnogórskim (świece i lampiony zapalamy pod koniec Apelu i z zapalonymi lampionami
będziemy wracać do swych domów).

Misje zakończą się w przeddzień Nawiedzenia

W kościele musimy przygotować tron dla obrazu.

Dekoracje są zewnętrznym wyrazem naszej wiary. Dekorujemy domy i
mieszkania w całej parafii (nie tylko przy trasie procesji czy przejazdu Obrazu). Najlepszymi
dekoracjami to: tradycyjne wystawienie w oknach Obrazu Matki Bożej, wywieszona flaga
polska, maryjna czy papieska

Musimy także udekorować flagami trasę procesji.

Obraz Nawiedzenia przybywa do parafii o godzinie 1700 i opuszcza parafię
dnia następnego o godzinie wyznaczonej przez Kustosza Obrazu Ojca Paulina (tak, aby mógł
być w następnej parafii o godz. 1700).

W czasie Nawiedzenia jeśli jest to możliwe powstrzymajmy się od ciężkich
niekoniecznych prac (jak w niedzielę i uroczystości),

Na rozpoczęcie Nawiedzenia gromadzi się cała parafia.

Podczas Mszy św. na powitanie Matki Bożej młodzież z naszej parafii
przyjmie sakrament bierzmowania.

O północy zostanie odprawiona msza św. w intencji powołań kapłańskich i
zakonnych celebrowana prze kapłanów rodaków i tych, którzy tutaj pracowali.

Po tej Mszy św. następują czuwania przy Obrazie Matki Bożej wg
wyznaczonego harmonogramu. Na czuwanie przychodzimy całymi rodzinami (nawet małe
dzieci)

W drugim dniu Nawiedzenia pierwsza Msza św. o godz. 8.00 będzie dla
chorych

O godzinie 10.00 zgromadzą się na audiencji u Matki Bożej młodzi parafii:
młodzież gimnazjalna, szkół średnich, studiująca i pracująca. Po Mszy św. będą podchodzić
przed Obraz, gdzie kapłani pobłogosławią ich nakładając na ich głowy dłonie.

O godzinie 12.00 zgromadzą się w kościele dzieci szkoły podstawowej,
przedszkolne i niemowlęta. Uczestniczą we Mszy św., a po błogosławieństwie końcowym
podchodzą przed Obraz, rodzice niosą niemowlęta, aby je ofiarować Jezusowi i Jego Matce.

Punktualnie o 15.00 rozpocznie się uroczysta Msza św. na zakończenie
Nawiedzenia. Po Mszy św. poświęcone zostaną obrazy Matki Bożej Jasnogórskiej
przyniesione przez wiernych z domów, a także inne dewocjonalia
Owoce nawiedzenia
Prośmy, aby dzięki odwiedzinom Matki Bożej wzrosła i umocniła się nasza wiara.
Abyśmy odnowili się w naszym katolicyzmie i żyli gorliwszym życiem sakramentalnym.

Zechciejmy doświadczyć atrakcyjności Kościoła pogłębiając pobożność maryjną.
Uczyńmy wrażliwymi nasze sumienia na przykazania Boże i Kościelne.
Odkryjmy na nowo w swoim życiu codzienną modlitwę i potrzebę uczestniczenia w
niedzielnej Mszy św.
Pamiętajmy o realizowaniu ślubów małżeńskich i umocnieniu miłości rodzinnej.
Wróćmy do normalności w pojmowaniu życia, małżeństwa i rodziny.
Otwórzmy naszą wrażliwość na sprawy społeczne.
Niech w każdym domu katolickim będzie obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Jeszcze raz serdecznie zachęcam do szczegółowego zapoznania się z programami.
Znajdźmy czas. Ostatnie nawiedzenie Matki Bożej miało miejsce w 1986 r. Dzisiejsi 30tolatkowie i młodsi na pewno tego nie pamiętają. Za ile lat ponownie dane nam będzie
przeżywać takie wydarzenie religijne – nie wiadomo. Wielu z nas tego nie doczeka.
Zróbmy coś dla siebie, dla naszej wiary, dla naszego zbawienia.
Niech Maryja prowadzi nas do Jezusa, a my pozwólmy sie prowadzić.
Ks. Proboszcz

