
Kochani i Drodzy Parafianie,  

Mieszkańcy Lusówka, Sierosławia i Pokrzywnicy 

 
 

„Matko, przyjdź do nas” – te słowa były 

wołaniem milionowej rzeszy katolików 

zgromadzonych w 1956 roku Jasnej Górze podczas 

obchodów 300lecia ślubów króla Jana Kazimierza, 

który ogłosił Maryję Królową Polski. Dzisiaj tymi 

samymi słowami zwracamy się do Matki Bożej, 

oczekując Jej  przybycia w kopii cudownego 

obrazu jasnogórskiego. Od 18 maja 2019 roku 

Maryja z przerwą przez pandemię pielgrzymuje po 

naszej Archidiecezji, do każdej parafii, a do nas 

przybędzie 21/22 października 2020 roku. 

W nawiedzeniu nie chodzi o sam obraz, ale o Tę, 

która jest na nim przedstawiona. Chcemy od Maryi 

uczyć się wiary i miłości. Papież Franciszek 

powiedział: ”Przynosząc Jezusa, Maryja przynosi 

nam nową radość. Przynosi nam nową zdolność do 

przeżywania z wiarą chwil najbardziej  bolesnych 

i trudnych. Przynosi nam zdolność do miłosierdzia 

abyśmy sobie wybaczali, zrozumieli się nawzajem 

wspierali jedni drugich”.  

Jesteśmy w różnych momentach naszego życia, 

także religijnego. Może odczuwamy bliskość Boga 

i jesteśmy zaangażowani w życie Kościoła. Może 

jest nam ostatnio trudniej z wiarą. A może nasze 

serce i sumienie stało się nieczułe na obecność 

Boga. Nie piszę tego z poczuciem wyższości, bo 

sam muszę uczyć się bardziej wierzyć, kochać i 

ufać. Chce być z Wami na tej drodze – nie tylko 

jako proboszcz, lecz jako jeden z Was, uczestnik. 

Dlatego zapraszam Was, byśmy wspólnie przeżyli 

czas Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego jako 

okazję do zbliżenia się do Boga.  

Maryja zawsze prowadzi nas do Boga. Pomaga 

nam odkrywać, że jesteśmy cenni w Jego oczach. 

On kocha nas za darmo, daje sens życia i pokój 

serca. Papież Franciszek powiedział: „Jeśli dotąd 

byłeś od Niego daleko, zrób mały krok – przyjmie 

cię z otwartymi ramionami. Jeśli jesteś obojętny, 

zaryzykuj. Nie rozczarujesz się jeśli zdaje ci się, że 

trudno za Nim iść, nie lękaj się, powierz się Mu, 

bądź pewien, że On jest blisko ciebie, jest z tobą i 

obdarzy cię pokojem, którego szukasz.” Wiemy, że 

będąc bliżej Jezusa będziemy też bliżej siebie w 

naszych rodzinach i wspólnotach. Potrzebujemy 

siebie nawzajem. 

W ikonie jasnogórskiej Maryja z miłością patrzy 

prosto w nasze oczy.  To jest najbardziej 

poruszające w tym wizerunku. Spojrzenie Matki 

przenikające w głąb, a nie potępiające, dźwigające, 

a nie przeszywające. To oczy pełne obietnic, 

pomagające nam w dobrym. Matka chce na nas 

spojrzeć. Czy przyjdziemy? Popatrzymy na Nią? 

Czy nasz wzrok spotka się z Jej spojrzeniem? 

Maryja patrzy na nas matczynym wzrokiem i 

dostrzega to, czego brakuje. Tak, jak w Kanie 

Galilejskiej. Być może patrząc na nas chce 

powiedzieć Jezusowi: Synu mój, zobacz, jej, jemu 

brakuje wiary, miłości, czystości, jedności, 

zauważa tę lub inną biedę. A do nas zdaje się 

mówić: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn 

wam powie.” Teraz Maryja chce przyjść w swoim 

jasnogórskim wizerunku do nas, do naszej parafii.  

Sprawicie Jej wielką radość, jeśli oczyścicie swe 

serca przez dobrze przygotowany sakrament 

pokuty, szczerą spowiedź. Przed samym 

Nawiedzeniem zapraszam Was, Drodzy Parafianie, 

na Rekolekcje Maryjne (8 – 11.10); Rekolekcje 

Szkolne (20 – 22.10). Proszę, abyście w trakcie 

Nawiedzenia udekorowali Wasze domy i 

mieszkania, nie tylko na trasie przejazdu. Jeśli to 

możliwe, powstrzymajcie się w tym czasie od prac 

niekoniecznych. Czas Nawiedzenia jest w naszej 

parafii uroczystością. Niech nabożeństwo 

rozpoczynające Nawiedzenie sprawowane na 

zewnątrz, na tarasie, zgromadzi całą naszą parafię. 

Zaprośmy i innych na ten czas. 

Z modlitwą i nadzieją na wspólne spotkanie z 

Maryją  

Program Nawiedzenia  
Matki Bożej  

w Kopii Obrazu Jasnogórskiego  
w parafii pw. ŚWIĘTEJ RITY 

 

Lusówko  
21/22 października 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z MARYJĄ W NOWE CZASY 
Rekolekcje parafialne 08 – 11.10.2020 

Rekolekcje szkolne 20-22.10.2020 



Plan Rekolekcji Maryjnych 

08 – 11.10.2020 
 

Czwartek 08.10 

18:00 Modlitwa Różańcowa 

18:30 Msza Święta z nauką rekolekcyjną 

19:45 Modlitwa Różańcowa 

20:15 Nabożeństwo Słowa z nauką rekolekcyjną 

21:00 Apel Jasnogórski 

 

Piątek 09.10 

18:00 Modlitwa Różańcowa 

18:30 Msza Święta z nauką rekolekcyjną 

19:45 Modlitwa Różańcowa 

20:15 Nabożeństwo Słowa z nauką rekolekcyjną 

21:00 Apel Jasnogórski 

 

Sobota 10.10 

16:00 Modlitwa Różańcowa 

16:30 Msza Święta z nauką rekolekcyjną 

20:30 Modlitwa Różańcowa 

21:00 Apel Jasnogórski 

 

Niedziela 11.10 

  7:45 Godzinki ku czci NMP  

  8:00 Msza Święta z nauką rekolekcyjną 

  9:30 Modlitwa Różańcowa 

10:00 Msza Święta z nauką rekolekcyjną 

11:30 Msza Święta z nauką rekolekcyjną 

19:00 Msza Święta z nauką rekolekcyjną 

          Wieczór Bożej Łaski 

21:00 Apel Jasnogórski 

 

Spowiedź Święta pół godziny przed Mszą 

Świętą i Nabożeństwem. 

 

Plan nawiedzenia  

21/22.10.2020 
 

17:00 Nabożeństwo w kaplicy w oczekiwaniu 

na Matkę Bożą w kopii Jasnogórskiego 

Obrazu 

17:15 Procesja na miejsce powitania przy Sercu 

Jezusowym (ul. Zespołowa/ul. Dopiewska) 

17:30 Powitanie Matki Bożej w kopii Obrazu 

Jasnogórskiego i procesja do kaplicy  

18:00 Eucharystia Powitania 

        sprawowana pod przewodnictwem  

ks. bp. Zdzisława Fortuniaka w asyście 

kapłanów naszego dekanatu 

 Cicha Adoracja 

20:00 koncert Maryjny - Naszego Chóru   

Parafialnego Canticum Oratio 

20:30 Modlitwa Różańcowa  

21:00 Apel Jasnogórski 

21:30 Akatyst ku czci NMP  

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich  

i błogosławieństwo małżonków 

22:30 Czuwanie młodzieży i studentów 

23:00 Błogosławieństwo małżeństw proszących 

o dar potomstwa 

23:15 Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar 

przekazanej wiary 

24:00 Pasterka Maryjna – ze Świętą Ritą u 

Maryi w intencji powołań;  

        wprowadzenie relikwii Jana Pawła II 

 Eucharystia sprawowana przez kapłanów 

związanych w naszą parafią i 

pochodzących z Naszej Wspólnoty  

 

         Czuwanie modlitewne 
 

01:00 Mieszkańcy osiedla Rozalin  

    i osiedla Bajkowego 

02:00 Mieszkańcy osiedla Morskiego 

03.00 Mieszkańcy centrum wsi Lusówko 

04:00 Mieszkańcy Pokrzywnicy  

    i Rodzinnych Ogródków Działkowych 

05:00 Mieszkańcy Sierosławia 

06:00 Godzinki ku czci NMP  

06:30 Msza Święta z nauką 

7:15 Modlitwa Różańcowa 

8:00 – 11:00 Modlitwa dzieci ze Szkół    

   Podstawowych u Matki Bożej 

11:30 Msza Święta z udziałem chorych 

13:00 Błogosławieństwo przedszkolaków  

    z rodzinami 

13:30 Błogosławieństwo matek w stanie  

   błogosławionym i z małymi dziećmi 

14:30 Modlitwa Różańcowa 

15:00 Godzina Miłosierdzia 

15:30 Msza Święta dziękczynna za    

    nawiedzenie parafii  

       Akt zawierzenia parafii Matce Bożej  

       (nie ma wieczornej Mszy) 

 

 


