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Przygotowanie Parafii do wielkiej chwili Nawiedzenia Matki
Bożej rozpoczęło się w dniu 4 listopada 1967 r., kiedy to Matka
Boża zawitała do naszej Archidiecezji. W tym dniu, wieczorem,
przy dużej frekwencji wiernych odbyła się uroczysta Msza św.
Z okolicznościowym kazaniem, zapowiadającym dalsze
przygotowanie Parafii do Nawiedzenia Matki Bożej. Wtedy to
podjęliśmy zobowiązanie, że codziennie będziemy się modlić, tak
publicznie, jak i prywatnie w intencji Parafii aktualnie
przeżywającej Nawiedzenie, oraz o dobre przygotowanie naszej
Parafii do tego Nawiedzenia. - Zobowiązania to wypełnialiśmy
modląc się w tej intencji publicznie W każdą niedzielę oraz
codziennie przed główna Mszą św. - W ogłoszeniach parafialnych
i kazaniach raz po raz nawiązywaliśmy do tej uroczystości,
zachęcając do modlitwy i ofiar duchowych na tę intencję.
W gablotkach przykościelnych regularnie był wywieszony
porządek Nawiedzenia w naszej Archidiecezji, na którym
chorągiewką była naznaczana Parafia przeżywająca aktualnie
Nawiedzenie Matki Bożej.
Wielki Post w roku 1968 był okresem szczególnie wzmożonej
modlitwy w intencji Nawiedzenia. Kazania pasyjne i rekolekcje
wielkopostne były potraktowane, jako dalsze przygotowanie
Parafii do Nawiedzenia. Również miesiąc maj i Pierwsza Komunia
Św. dzieci były okazjami wzmożonej modlitwy.
Bezpośrednie przygotowanie Parafii do Nawiedzenia Matki
Bożej rozpoczęliśmy na 9 niedziel przed dobą Nawiedzenia,
w niedzielę 16 czerwca. Tak się szczęśliwie złożyło, że była to
niedziela po Bożym ciele, to znaczy po wszystkich wielkich
Świętach okresu Odkupienia, tak, że dosłownie całą uwagę

mogliśmy skoncentrować tylko na odpowiednim przygotowaniu się
do wielkiej chwili Nawiedzenia.
W czasie tej nowenny niedziel do południa przed każdą Mszą
św. i w czasie Modlitwy wiernych we Mszy św. modliliśmy się
wspólnie w intencji Nawiedzenia, a kazania w całości były
poświęcone problematyce związanej z Nawiedzeniem. - Główne
nabożeństwo maryjne potraktowane, jako Nowenna niedziel przed
Nawiedzeniem odprawialiśmy po południu. Wierni brali liczny
udział w tych nabożeństwach. Po nabożeństwie omawialiśmy
z parafianami różne aktualne sprawy związane z Nawiedzeniem,
uzupełniając dopołudniowe kazania różnymi praktycznymi
uwagami tyczącymi się szczególnie zewnętrznego przyozdobienia
kościoła, domów i trasy na dobę Nawiedzenia.
Korzystając z tego, że niebawem kończył się rok szkolny,
rozpoczęliśmy z dziećmi i młodzieżą pracę około przygotowania
dekoracji do kościoła i do domów. Niektóre dzieci i dziewczęta
wykazały w tej pracy nadzwyczajną pilność.
Z myślą o Nawiedzeniu, już na szereg miesięcy naprzód
zaczęliśmy przy różnych okazjach ćwiczyć nowe pieśni na dobę
Nawiedzenia, żeby były śpiewane możliwie jak najpotężniej.
Przygotowaliśmy małe śpiewniczki z tymi pieśniami, by możliwie
jak największa liczba parafian miała te pieśni w swych rękach. –
Równocześnie ćwiczyliśmy także mężczyzn i młodzieńców, jako
Scholę na Mszę św. w czasie Nawiedzenia. - Ta praca
przygotowawcza w ostatnie niedziele przed Nawiedzeniem
szczególnie przybrała na sile.
Dnia 11 lipca wyjechała z Parafii naszej delegacja wiernych
wraz z proboszczem na Jasną Górę, aby zaprosić Matkę Bożą
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Jasnogórską do Nawiedzenia naszej Parafii. W delegacji wzięło
udział 48 osób. W uroczystej Mszy św. przed cudownym obrazem,
w Drodze Krzyżowej i we wspólnym Różańcu błagaliśmy Matkę
Bożą, by raczyła nawiedzić naszą Parafię. Oficjalne niejako
zaproszenie wyraziliśmy wobec Matki Bożej słowami takiej oto
modlitwy:
„Matko Najświętsza I Królowo Polski! - Pani Jasnogórska!
Oto przybyliśmy do Ciebie z Parafii, która od wieków oddała się
Twojej opiece, aby Cię pokornie zaprosić do odwiedzenia naszej
parafii. Od przeszło 10 ciu lat pełna łaski i matczynej dobroci
wędrujesz po naszej Ojczyźnie, od parafii do parafii, aby
nawiedzać Swe dzieci, aby umocnić ich wiarę – aby im błogosławić
na drugie Tysiąclecie wiary świętej w naszej Ojczyźnie.
I oto nadchodzi czas, że także naszą parafię pragniesz
odwiedzić i to w sam dzień Swego Wniebowzięcia. - Niezmiernie
się cieszymy na te Twoje odwiedziny, jak dzieci cieszą się
z odwiedzin swej najlepszej matki, - i spodziewamy się, że rozlejesz
na nas wielkie i rozliczne łaski, jak to czynisz we wszystkich
polskich parafiach W czasie Swego Nawiedzenia. Chcemy Cię przyjąć z taką wiarą i czcią, z jaką Cię kiedyś
przyjmowała św. Elżbieta, gdy przyszłaś odwiedzić jej domek.Pomóż nam Matko, abyśmy się godnie przygotowali na Twoje
przyjście, a zwłaszcza, abyśmy się wszyscy szczerze nawrócili do
Syna Twego przez nadchodzące Misje święte.
Oto Cię uroczyście zapraszamy. - Niewielka nas gromada, ale
w imieniu wszystkich parafian prosimy Cię: Okaż nam tę łaskę
i przybądź do nas z całą Swoją potęgą i dobrocią, abyśmy jeszcze
lepiej poznali Twą królewską potęgę i matczyną dobroć. A m e n."
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Najbliższym przygotowaniem Parafii do Nawiedzenia Matki
Bożej były Misje parafialne. Odbyły się one od niedzieli 4 sierpnia
do niedzieli 11 sierpnia. Misje prowadzili OO. Pijarzy z Krakowa,
a mianowicie O.Prowincjał Andrzej Wróbel i O. Gerard Brumiński.
Zachodziły wielkie obawy, czy wierni dopiszą na tych Misjach,
ponieważ wypadały one na czas największych prac żniwnych.
Z powodu ciągłych deszczów żniwa były niesłychanie opóźnione,
tak, że najstarsi ludzie nie pamiętali tak późnych żniw. Podczas gdy
w inne lata na ten czas zboża prawie w całości były już zwiezione,
tego roku ogromna większość zbóż stała jeszcze w polach. Nic
więc dziwnego, że ludzie, dla których zbiory plonów rolnych są
kwestią życia, wykorzystywali dosłownie każdą dogodną chwilę,
by ratować zboża przed zniszczeniem. - Obawy te jednak okazały
się na szczęście przedwczesne.- Parafianie widocznie doceniając
ważność chwili nadspodziewanie dobrze chodzili na nabożeństwa
i nauki misyjne.- Nie chcąc im zbytnio utrudniać pracy żniwnej,
urządzaliśmy nauki misyjne głównie rano i wieczorami. Tylko
dzieci miały swoje nabożeństwa i nauki o godz. 10.30. Parafianie
byli nam wdzięczni za takie ułożenie planu nauk misyjnych i tym
liczniej uczęszczali na nauki misyjne.
Pan Bóg jakby wynagradzając ich dobrą wolę, dał W tygodniu
Misji bardzo piękną pogodę, - wprost wyjątkową tego lata, - tak że
ludzie z jednej strony mogli w dzień pracować przy żniwach,
a rano i wieczorem bez specjalnych trudności mogli przyjść do
kościoła, - co przy dużych odległościach i złych drogach jest
W naszej parafii okolicznością bardzo ważną. Niemniej, jednak
trzeba było podziwiać tych ludzi, że mimo zmęczenia całodzienną
pracą, tak licznie uczęszczali na nauki misyjne.

Równolegle z Misjami wieczorem odprawialiśmy zarządzoną
przez Episkopat Polski na życzenie Ojca św. Nowennę Pokutną o
wolność Kościoła i pokój w świecie.
Misje były przepojone duchem Soboru i miały wybitnie
maryjny charakter. Misjonarze umiejętnie koncentrowali wszystko
około Mszy św. tak, że wierni na pewno dużo skorzystali. - Z
nabożeństw misyjnych na szczególną uwagę zasługują dwa
wspaniałe nabożeństwo eucharystyczne o charakterze
przebłagalnym oraz nabożeństwo poświęcone odnowieniu ślubów
małżeńskich. Nabożeństwa te były bardzo potężnym przeżyciem
w Parafii.
Spowiedź św. odbyła się w trzech terminach osobno dla dzieci,
niewiast i mężczyzn. - Spowiedników było dużo, głównie
z sąsiednich dekanatów tak, że wszyscy mogli się wyspowiadać
bez żadnych trudności. W czasie trwania Misji św. odwiedziliśmy
także naszych chorych, dając im okazję do Spowiedzi św.
I Komunii św. misyjnej.- Komunia św. generalna odbyła się
w niedzielę 11 sierpnia do południa osobno dla każdego stanu. Po
południu zaś odbyło się wspaniałe nabożeństwo postawienia
i poświęcenia nowego krzyża misyjnego. Widnieje na nim napis
dobrze oddający główna myśl tych misji: „BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
Pamiątka Misji w roku nawiedzenia Matki Bożej - l968”
Wzruszający był moment, kiedy przy ustawionym Krzyżu
Misyjnym W czasie płomiennego kazania wierni wznosząc W górę
krzyże, a potem Różaniec, zamanifestowali swą wolę, że chcą
wiernie trwać przy Krzyżu Chrystusowym i przy Bożej Matce.
Tak więc jak widać z powyższego opisu Misje były tak
zaplanowane, że miały się kończyć nie w sam Dzień Nawiedzenia,
jak w wielu innych parafiach, lecz na trzy dni przed
Nawiedzeniem. - Na takie ułożenie programu Misji wpłynęły
głównie dwie okoliczności – najpierw pragnęliśmy by misje
zaczynały się i kończyły w niedzielę, przy możliwie jak
największej frekwencji wiernych, - a po drugie chodziło nam o to,
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by po formalnym zakończeniu Misji wierni mieli więcej czasu na
przyozdobienie kościoła, swoich domów i trasy przejazdu
delegacji. Okazało się, że myśl była jak najbardziej słuszna. Frekwencja wiernych na rozpoczęcie i zakończenie misji była
prawie stuprocentowa, a na takiej np. nauce stanowej dla mężczyzn
i
młodzieńców
W pierwszym dniu Misji
po południu obecnych było
tylu, jak jeszcze nigdy. Tak ż e, jeś li chod zi
o przyozdobienie kościoła,
domów i trasy, te trzy
ostatnie dni wolne od nauk
misyjnych okazały się
wobec nawału pracy
naprawdę zbawienne.
Nawiązując jeszcze do
wyżej wspomnianej nauki
stanowej dla mężczyzn
i młodzieńców zaraz
W pierwszym dniu misji,
chciałem zaznaczyć, że
była to nauka o wielkim
znaczeniu, w całości
poświęcona zagadnieniom
apologetycznym, W sposób
jasny
i
dobitny
uzasadniająca podstawowe
prawdy wiary. Ojciec
P r o w i n c j a ł
Wróbel wychodzi, bowiem
z założenia, że zanim się
przedstawi trudne nieraz

wymogi moralne, trzeba przedtem koniecznie umocnić zwłaszcza
wiarę, z której te Wymogi wypływają. Jest to ważne szczególnie,
jeżeli chodzi o mężczyzn. Dowiedziałem się później, że nauka ta
miała wielki wpływ na dalszy udział mężczyzn w naukach
misyjnych.
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Po przygotowaniu duchowym, wszyscy parafianie zabrali się z
wielką ofiarnością do pracy około tego by także zewnętrznie
godnie uczcić Matkę Bożą. Gorliwość tej pracy była
nadzwyczajna. Dość wspomnieć, że mimo tak wielkiego nawału
pracy żniwnej, na przyozdobienie kościoła uwito kilkaset metrów
Wieńca i to w dużej ilości z bluszczu i liści dębowych. -Niektórzy
przy ubieraniu kościoła i otoczenia poświęcali całe dnie a nawet
noce.
Na uroczystość przywitania Matki Bożej zbudowaliśmy
podium i ołtarz na polu, pod ściana nowego kościoła, ponieważ
należało przypuszczać, że kościół duży, nie pomieści wszystkich
uczestników uroczystości. Plac zaś po zachodniej stronie kościoła
jest rozległy i daje możliwo swobodnego rozłożenia się wszystkich
uczestników w takiej odległości i miejscu, by mogli bez żadnych
przeszkód brać udział W całej uroczystości.
Nad ołtarzem polowym, na wielkiej planszy obitej niebieskim
płótnem umieściliśmy 4-metrowa wieżę jasnogórską ze styropianu,
a obok pustą ramę uwieńczoną korona, - pod ramą zaś napis:
„Ślubujemy wierność”. Wszystko wykonane ze styropianu.
Kościół otoczyliśmy białymi festonami 4- metrowej wysokości.
Na każdym festonie niebieska tarcza z symbolem maryjnym
wyciętym ze styropianu, - pod symbolem ozdobne, kolorowe
lampiony oświetlane elektrycznie. Dokoła całego kościoła biegły
wieńce. Nad bramą wejściową na plac kościelny widniał duży
napis ze styropianu na niebieskim tle: „Witamy Cię Królowo
nasza!”. Nad bramą wejściową do kościoła podobny napis:
„Błogosław nam Matko!”. Nad tym napisem duża złocista korona.
Na wszystkich wieżach flagi narodowe, maryjne i papieskie. Na
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głównej wieży duże symbole maryjne a pod samym krzyżem na
trzy strony świata duża, oświetlone elektrycznie litera M.
Wewnątrz kościół był przebogato ozdobiony wieńcami.
Oryginalnością tych wieńców było to, że były do nich podwieszone
Wycięte ze styropianu różnej wielkości gwiazdki W liczbie około
800 sztuk, co robiło niezapomniane wrażenie. Nad wielkim
ołtarzem wieńce te wychodziły z dużej złocistej korony. - Na
ścianach widniały stylizowane flagi narodowe i maryjne oraz
tarcze niebieskie z białymi symbolami maryjnymi ze styropianu.
Około ołtarza wielkiego umieściliśmy 4 wielkie plansze opięte
niebieskim atłasem. Na dwóch, bliższych ołtarza z jednej strony
ołtarza była umieszczona postać Matki Bożej unosząca się nad
niegowickim kościołem, z rąk Matki Bożej spływały promienie,
nad głową korona z gwiazd dwunastu. Po drugiej stronie ołtarza na
tle konturów mapy Polski widniał duży orzeł biały na czerwonym
tle, a nad Polską inicjał maryjny zwieńczony koroną. Na dwóch
pozostałych planszach były dwa duże symbole maryjne. Wszystko
wycięte ze styropianu Wreszcie W głównym ołtarzu widniała pusta
rama opięta niebieskim atłasem, a na ramie gwiazdki sporządzone
z kłosów pszenicy. Ramę wypełniała niebieskawa, lekko
przeźroczysta tkanina, która zasłaniała obraz naszej Matki Bożej
Niegowickiej, pozwalając jednak widzieć jakby kontury Jej
postaci. - Wszystkie te ozdoby były oryginalne, wykonane
wyłącznie dla naszego kościoła.
Wiele wysiłku włożyli także parafianie W przygotowanie trasy
przejazdu delegacji. Długa trasa przyjazdu i odjazdu delegacji cała
była ozdobiona zielenią, kolorowymi wstążkami i chorągiewkami.
Wreszcie i domy swoje przyozdobili parafianie umieszczając
W oknach nalepki maryjne , uprzednio przygotowane przez dzieci,
a także obrazy Matki Bożej często w otoczeniu kolorowych
żarówek elektrycznych.
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Po długim i starannym przygotowaniu duchowym
i zewnętrznym, dosłownie cała Parafia zabrała się około
przygotowanego ołtarza polowego we środę 14 sierpnia o godz. 17tej, by w modlitewnym czuwaniu oczekiwać na przybycie naszej
Królowej Jasnogórskiej. Przybyło także wielu okolicznych księży,
głównie kondekanalnych, ale także i z dalszych dekanatów a nawet
z diecezji tarnowskiej, w liczbie około 40-tu. - Po ustawieniu się
stanami, rozpoczęliśmy modlitwę różańcową pod przewodnictwem
o. Misjonarza. Pod koniec tej modlitwy miejscowy proboszcz
w otoczeniu, księży, poprzedzony ministrantami i dziećmi w bieli z
lilijkami udał się do bramy wejściowej na plac kościelny, by tam
oczekiwać na przybycie delegacji z Parafii Stadniki, która miała
nam przekazać Nabożeństwo Nawiedzenia Matki Bożej.
Spodziewana delegacja poprzedzana rowerzystami i jeźdźcami
konnymi przybyła o godz. 18.10. Ledwie Ksiądz Proboszcza ze
Stadnik ze swą delegacją ustawił się do pochodu, gdy na ten
właśnie moment nadjechał nasz Arcypasterz J.Em. Ks. Kardynał
Karol Wojtyła, by wraz z nami uczcić Matkę Bożą w tej parafii, w
której kiedyś przed laty rozpoczynał swoje życie kapłańskie; jako
młody wikariusz. Radość nasza była podwójna, że oto wraz z
Matką Bożą przyszło nam powitać także Jej wielkiego Sługę i
Czciciela, który za ideę przewodnią Swego życia i pracy obrał
służbę Maryi.
Po przywitaniu delegacji i Arcypasterza uformował się
podchód ze symboliczną świecą w kierunku przygotowanego
podium i ołtarza. Po przybycia na miejsce, krótko przemówił Ks.
Proboszcz ze Stadnik dzieląc się z nami wrażeniami z przeżywanej

w swojej Parafii Doby Nawiedzenia Matki Bożej i przekazując
nam to niezwykłe, przepiękne Nabożeństwo. Po tym przemówieniu
Ks. Proboszcz ze Stadnik, jako symbol tego Nabożeństwa wręczył
Ks. Proboszczowi z Niegowić duża zapaloną Świecę, którą ten z
kolei umieścił na przygotowanym lichtarzu. W imieniu delegacji
stadnickiej przemówił jeszcze raz jeden z mężczyzn tej delegacji,
po czym przedstawiciele delegacji stadnickiej złożyli Kwiaty
u podnóża symbolicznej świecy.
Od tego momentu, jak mocno wierzymy, cała potęga i miłość
Matki Bożej, tak namacalnie odczuwana na Jasnej Górze, na jedną
dobę zwróciła się na naszą Parafię. - Nadszedł czas, byśmy
uroczyście powitali Matkę Bożą wśród siebie.
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Młoda dziewczyna

Skąd nam to szczęście, ze Pani Jedyna,
Co Rodzicielką jest Bożego Syna,
Przychodzisz do nas w nieba majestacie,
Mimo, że w ziemskiej tak ubogiej szacie!
Miłość Cię Twoja do nas sprowadziła;
Ta miłość, co się pod krzyżem zrodziła,
Kiedy w osobie Apostoła Jana
Ludzkość za dzieci została Ci dana. –
Witaj nam! Witaj Pani z Jasnej Góry!
Hołd Ci składają Twoje polskie córy,
Wraz z nimi stają i polscy synowie,
Matki i dzieci, młodzież i ojcowie,
Młodzi i zdrowi, czy życiem znękani,
Różnym zawodom i troskom oddani.
Wszyscy dziś razem zginamy kolana
Przed Tobą Matko nasza Ukochana!
Dzięki składamy o Matuchno Droga
Za wszystko, co nam upraszasz u Boga!
Często niepomna wielu niewdzięczności
Wstrzymujesz karę, - upraszasz litości
Dla nas i wielu, wielu biednych braci,
Których duch świata gotów jest zatracić.
Uproś nam Matko Miłosierdzie Syna,
Bo i nas plami wielka grzechów wina;

We łzach pokuty za nie przepraszamy,
Poprawę życia Tobie przyrzekamy, Ale, że słaba nasza ludzka siła,
Spraw, by Twa łaska zawsze z nami była!
Matko Najmilsza! Matko Ukochana!
My za świat cały zginamy kolana;
Spraw, niechaj miłość w świecie się rozpleni,
A krwawe walki w pokój niech zamieni!
Błogosław wszystkim, - miej wszystkich w Swej pieczy,
Jako Ci z krzyża zlecił Syn Człowieczy!
„Bądź pozdrowiona Maryjo! - łaski pełna, - Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami! - Tymi słowami ośmielam
się powitać Cię Matko Najświętsza w tej wielkiej i błogosławionej
chwili, kiedy wstępujesz w progi naszego parafialnego domu. Boć
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przecież nikt na świecie nie znajdzie stosowniejszych słów
pozdrowienia dla Ciebie, niż te, którymi Cię kiedyś przez Swego
Posłańca pozdrowiła Sama Trójca Św. - Kiedy w tym momencie
powitania uświadamiam sobie Twą niepojętą wielkość i piękno, to
serce napełnia się zdumieniem i radością, a na usta same cisną się
słowa św. Elżbiety, wypowiedziane w chwili Twego u niej
Nawiedzenia: „Skądże mi to, że Matka Pana naszego przychodzi
do nas?”
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Nie mylą nas zewnętrzne pozory i skromność, z jaką do nas
przybywasz, że nawet na obrazie nie widzimy Twojego słodkiego
oblicza. Zawsze byłaś w życiu skromna i niepozorna, - zawsze
kochałaś się w pokorze, a przecież pod tą skromną szatą kryłaś
niewypowiedziane bogactwo łaski i świętości. - Tak i dzisiaj
przybywasz do nas skromna i cicha, ale my wiemy, że te puste
ramy, które mają być symbolem Twojej wśród nas obecności, pełne
są Twej potęgi i łaski. - A skoro dopuściłaś, że właśnie mamy Cię
witać pod takim symbolem ukrytą, to pewnie dlatego, że zapewne
przez to Twoje ukrycie, chcesz o Matko Najświętsza wypróbować
naszą wiarę i miłość, czy serca nasze wyczują Twoją wśród nas
obecność, choć oczy nasze nie widzą Ciebie.
O Matko Najświętsza! W imieniu całej naszej Parafii
zapewniam Ciebie: my wierzymy mocno, że oto w tej chwili
przybywasz do nas z całą Swoją potęgą i dobrocią, - wierzymy, że
chociaż od wieków jesteś Wśród nas poprzez obraz Twego
Wniebowzięcia, to jednak nigdy jeszcze nie byłaś tak blisko, nigdy
nie przytuliłaś nas tak serdecznie do Swego Serca, jak właśnie
czynisz to dziś, W dniu Twego szczególnego u nas Nawiedzenia, kiedy cała Twa łaska i potęga tak obficie płynąca z Jasnej Góry
niejako ześrodkowała się właśnie na nas. I to Ci jeszcze pragniemy
powiedzieć o Matko Najmilsza, że odgadujemy, dlaczego
przychodzisz nas odwiedzić: Oto, że na progu nowego Tysiąclecia
wiary w naszej Ojczyźnie zapragnęłaś niejako zejść z Twego
Jasnogórskiego tronu, by zbliżyć się do Swych dzieci, by umocnić
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Tą nadzieja ożywieni z radością chcemy spędzić u Twych stóp
ten czas błogosławionego Twego Nawiedzenia, aby W pełni
wykorzystać te bezcenne chwile Twojej wśród nas obecności.

je we wierze i pobłogosławić na nowe wiary Tysiąclecia.
Doceniając wielkość tej niezwykłej chwili Twego u nas
Nawiedzenia, długo i starannie przygotowywaliśmy się Matko
nasza Najmilsza na Twoje przybycie, aby Cię godnie uczcić
i ucieszyć Twe Niepokalane Serce. - Czyniliśmy na co nas stać
było, ale sami dobrze czujemy, jak wielkie są nasze braki
i niedoskonałości. Nie upadamy jednak na duchu. Wiemy przecież
dobrze, jak łaskawa jesteś dla, Swoich dzieci i że nawet
najmniejsze ich wysiłki poniesione na Twoja cześć, cieszą Twoje
niepokalane Serce, byle tylko płynęły z dobrej i szczerej woli
Ufamy więc o Matko Najświętsza, że nie będziesz patrzeć na
naszą słabość, lecz na naszą dobra wolę, - na to, że szczerze
pragniemy Cię kochać i czcić. - Ufamy, ze nie poskąpisz nam
potrzebnych łask, umocnisz nasza wiarę, - wyprosisz Miłosierdzie
Boże, - nauczysz żyć po Bożemu, - rozlejesz na całą naszą Parafię
i na każdego z nas obfite promienie Swych łask.
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Po tych słowach ks. Proboszcza hołd Matce Bożej poczęły
składać poszczególne stany. Hołdy te, specjalnie na ten dzień
przygotowane, były tak pomyślane, by nie tylko jeden, czy kilku
delegatów, ale wszyscy członkowie danego stanu witali Matkę
Bożą wspólną recytacją i śpiewem. Recytację tę prowadziło po 5 ciu przedstawicieli każdego stanu, którzy też w imieniu wszystkich
składali u stóp Matki Bożej kwiaty i przygotowane dary.

Hołd Dzieci
Wszyscy:

Cześć Ci Maryjo! cześć i chwała! Panno
Święta cześć!
Grupka dzieci: Tobie najpierw dziatwa mała, hołd swój
pragnie nieść!
Małe dzieci:
Maryjo! Panienko Nieopalana! Tak czysta,
przejasna święta
Tyś Nam od Boga za Matkę dana, Do Ciebie składamy rączęta.
Zachowaj nasze serduszka małe czyste, bez grzechu, niewinne!
Niech zawsze będą jak lilie białe, wysłuchaj prośby dziecinne!
Wszyscy:
Chcemy Go naśladować!
Grupka dzieci: Chcemy jak On, być pobożni, posłuszni i
pracowici!
Wszyscy:
Tak postanawiamy!
Grupka dzieci: Chcemy jak On, kochać Cię Matko z całego
serca!
Wszyscy:
To Ci przyrzekamy Maryjo!
Grupka dzieci: Chcemy pod Twoją opieką róść na chwałę
Boga, dla pociechy naszych rodziców, dla
pożytku Kościoła świętego i Ojczyzny naszej
Wszyscy:
Wspieraj nas Matko!
Wszystkie dzieci śpiewają 2 zwrotki pieśni: O Maryjo przyjm
W ofierze, Co Ci dzieci niosą szczerze…
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Ministranci
Do Twych stóp dziś upadamy
My słudzy Twojego Syna!
Hołd i miłość Ci składamy
Z pełni serca oddanego!
Maryjo! Tyś najlepiej
Jezusowi służyła;
Spraw, by także nasza służba
Miłą Jemu była!
Kochać Ciebie i Wraz z Tobą
Służyć Jezusowi
Zapewniamy Cię Maryjo,
Jesteśmy gotowi
Twoje ręce piastowały,
Tego, co ten świat
Stworzył wielki i wspaniały,
Syn Twój, a nasz Brat.
On jak Matkę Cię miłował,
Posłusznym Ci był,
Każde słowo Twe szanował,
Chociaż Bogiem był!

Hołd Dziewcząt
Prześliczna Panno, nad Panny Dziewico!
Ducha Świętego Tyś Oblubienicą!
Wyżej nad chóry anielskie wzniesiona,
Wszystkie: Bądź pozdrowiona!
Tyś Sama jedna jest Błogosławiona,
Z pośród cór Ewy jedna wywyższona;
Bez wszelkiej zmazy, bez grzechu poczęta
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Wszystkie: Panienko Święta!
O chciej nam obraz Twój do duszy wryć!
Świetlane Twoje niech prowadzą znaki,
My chcemy pójść cichymi Twymi szlaki!
Wszystkie: Bo wszystkie chcemy Twymi dziećmi być!
Pod sztandarem Twym stajemy
O Najświętsza nasza Pani;
Służyć wiernie ślubujemy,
Szczere chęci niosąc w dani!
Wszystkie: Prowadź nas! Zachowaj nas!
Maryjo! Maryjo!
Ty do walki daj otuchy,
Udziel Swojej nam opieki!
Gdy uderzą W nas złe duchy,
Nie daj zginąć nam na wieki!
Wszystkie: Wspieraj nas! Wspomagaj nas!
Maryjo! Maryjo!
Matko! wstawiaj się za nami,
By nie zmogła nas pokusa,
Twymi chcemy iść drogami,
A Ty prowadź do Jezusa!
Wszystkie: Prowadź nas! Oświecaj nas!
Maryjo! Maryjo!
O Panno Święta! do Twych nóg
Młodzieży zastęp pada,
Co życia jasnych szuka dróg
I Tobie służyć rada!
O Panno spójrz wejrzeniem Twym
Na tę drużynę wiernych dusz,
I rozpal serca łaski tchem
I pokus fale zmóż!
Do walki za Chrystusa cześć

Daj męstwa nam bez miary!
Daj sztandar Twój zwycięsko nieść
Na bój za świętą wiarę!
O! daj nam pierś okutą W moc
Na piekieł złość i zwątpień noc!
Chowając niewinności kwiat,
Niechaj zwyciężym świat!

Hołd Młodzieńców
Królowo nasza! U stóp Twych
Składamy nasze hołdy,
I wszystkie drgania uczuć swych,
I cały wiek nasz młody;
Miłość Twą chcemy ponieść W grób!
Wszyscy: Tak nam dopomóż Bóg!
Pod Twym sztandarem zawsze stać,
Twej bronić będziem chwały!
W Twej świętej służbie wiernie trwać
Przez życia wiek nasz cały!
Ten Ci składamy Maryjo ślub!
Wszyscy: Tak nam dopomóż Bóg!
Twe Imię Maryjo, skarbem nam,
Puklerzem w walce ducha!
W pokusach wszelkich, w walce z złem
Jedyna W nim otucha!
Bądź tarczą nam wśród życia dróg!
Wszyscy: Tak nam dopomóż Bóg!
0 Matko nasza! W każdy czas
My chcemy trwać przy Tobie!
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A Ty nas wspieraj, prowadź nas
W młodości naszej dobie!
Swe serca ścielem do Twych nóg!
Wszyscy: Tak nam dopomóż Bóg!
Wszyscy młodzieńcy śpiewają pieśń „Błękitne rozwińmy
sztandary...” 2 zwrotki.

O Matko Najmilsza! Chcemy Cię naśladować!
Chcemy jak Ty wiernie służyć Bogu i ludziom!
Dopomóż nam Matko!
Chcemy jak Ty czystą miłością darzyć naszych mężów!
Dopomóż nam Matko!
Chcemy ofiarnie znosić trudy macierzyństwa!
Dopomóż nam Matko!

Hołd niewiast
Matko Stworzyciela! - Matko Zbawiciela!
Matko Boga i ludzi!
Wszystkie: Tobie cześć i chwała!
Przyjmij hołd matek, których jesteś
szczególną Patronką i wzorem.
Wszystkie: O Matko Najmilsza!
Stajemy przed Tobą przejęte wdzięcznością
za wszystko, co dla nas niewiast uczyniłaś.
/Następują akty dziękczynne. Po każdym
wezwaniu
wszystkie niewiasty powtarzają:
„Dzięki Ci Matko Najświętsza!”
Ty dźwignęłaś niewiasty z upodlenia!
Ty stałaś się wzorem najczystszej Dziewicy,
-najwierniejszej żony i najlepszej Matki!
Ty nauczyłaś niewiastę, że jej powołaniem
jest kochać, służyć, i poświęcać się dla
innych!
Ty podniosłaś w oczach ludzi wartość
ofiarnego życia niewiasty w zaciszu domu
rodzinnego!
Ty uczysz nas, jak godzić miłość Boga z
miłością ziemską do męża i dzieci!
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Chcemy po Bożemu wychować nasze dzieci!
Dopomóż nam Matko!
Chcemy się uświęcić przez małżeństwo!
Dopomóż nam Matko!
Siebie, mężów i dzieci nasze, - domy, pola
i cały nasz dobytek, z ufnością w Twoje
macierzyńskie składamy dłonie!
Wszystkie: Ty rządź i kieruj nami!
Wszystkie niewiasty śpiewają:
Matko Pocieszenia wejdź w rodziny nasze,
Święty pokój; Boży w każde wnieś poddasze!
Wiarę ojców, miłość matek i niewinność ratuj dziatek!
Wśród niewiary i zgorszenia, Święta Matko Pocieszenia
Nie opuszczaj nas!
Matko Pocieszenia, niby żywe łany
Do Twych stóp się chylą wszystkie nasze stany,
Złącz miłością domy, chaty - wsie i miasta i warsztaty
Usuń waśnie, rozdwojenia, Święta Matko Pocieszenia
Nie opuszczaj nas!

Hołd Mężczyzn
Królowo nasza i Matko!
Wszyscy: Bądź pochwalona!
Najpiękniejsza z niewiast!
Wszyscy: Bądź pochwalona!
Dziewico i Matko przeczysta!
Wszyscy: Bądź pochwalona!
Patronko naszych rodzin!
Wszyscy: Bądź pochwalona!
Oblubienico Józefa Świętego!
Wszyscy: Bądź pochwalona!
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Dla nas mężów i ojców jesteś najbliższą W tym ostatnim tytule,
jako Oblubienica świętego Józefa, bo ten tytuł nam mówi, że choć
jesteś Dziewicą przeczystą, miłość ludzka, miłość małżeńska i życie
rodzinne nie jest Ci obce.
Wszak czystą i mocną miłością darzyłaś Swego Oblubieńca.
Los i prace i troski mężczyzny, męża i ojca są Ci dobrze znane, bo
wszak przez długie lata towarzyszyłaś w nich wiernie Swemu
Oblubieńcowi. - Służyłaś Mu rada, pomocą, pociechą. Nie
zawiodłaś Go nigdy, nawet w najcięższych chwilach życia; Dlatego
z wielką ufnością stajemy przed Tobą, pewni, że i nas wspomagać
będziesz swoją przemożną pomocą.
Oto ci przedkładamy nasze prośby:
Umocnij naszą wiarę, by się nigdy nie zachwiała!
Prosimy Cię Matko!
Pomóż nam wiernie wypełniać powołanie męża i ojca!
Prosimy Cię Matko!
Wspieraj W dochowaniu przysięgi małżeńskiej!
Prosimy Cię Matko!
Naucz miłością czystą i wierną kochać nasze żony!
Prosimy Cię Matko!
Dopomóż dobrze wychować nasze dzieci!
Prosimy Cię Matko!
Błogosław pracy w domu, w warsztacie i gospodarstwie naszym!
Wspieraj szczególnie w chwilach cierpienia i smutku!
Strzeż nasze rodziny przed rozbiciem i niezgodą!
Dopomóż wieść życie trzeźwe i szlachetne!
My zaś zapewniamy Ciebie, że będziemy Cię kochać i czcić jak
Cię kochał czcił Twój Oblubieniec a nasz Patron, Józef Święty!
Wszyscy: Tak nam dopomóż Bóg!
Wszyscy mężczyźni śpiewają: „My chcemy Boga w rodzin
kole…
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My chcemy Boga W naszym kraju,
Wśród starodawnych polskich strzech
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech. Błogosław Słodka Pani…
Matko Bolesna coś pod krzyżem stała
I na cierpienia Jezusa patrzała,
Patrz: krzyż cierpienia ziemię obejmuje, Krocie Twych dzieci choroba krzyżuje.
Jedni latami do łoża przykuci,
Inni biedacy z rozumu wyzuci,
Głusi i ślepi i różne kaleki,
To łanńcuch cierpień, Matko , jakże wielki!
Z tym to łańcuchem tu stajem przed Tobą, Lecz nie w rozpaczy. - okryci żałobą, Ale
z ufnością W Tobie Matko Droga,
Wszak wszystko możesz uprosić u Boga!
Więc prosim: uproś ulżenie W tej doli, Niech nam do zdrowia Bóg wrócić pozwoli!
Lecz, że On lepiej wie, co nam potrzeba,
Uproś cierpiącym zgodę z Wolą nieba.
Spraw, niech zasługą będzie to cierpienie,
Niech nam wysłuży to wieczne zbawienie,
Gdzie już ustania i ból i cierpienie,
Gdzie n stop Twoich znajdziem odpoczniecie!
Łącząc się w modlitwie ze wszystkimi cierpiącymi, wszyscy
odśpiewali 3 zwrotki pieśni: „Z dawna Polski Tyś Królowo…”
Bo Ciebie Matko Twój lud wierny woła:
Weź nas W niewolę za wolność Kościoła
W Twoje się ręce Matko oddajemy,
Abyś zerwała naszych grzechów pęta,
Twojego Syna Królem uznajemy
Niechaj się spełnia Jego Wola święta!
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Do Ciebie Matko…
Dzieci i młodzież i rodziny nasze
Weź Matko W swoje dobrotliwe ręce,
Wprowadź Jezusa pod każde poddasze,
Naucz Go kochać, kochać coraz więcej.
Do Ciebie Matko…
Tobie Maryjo dzisiaj powierzamy
Naszej przyszłości nowe Tysiąclecia,
Twojej opieki zawsze niech doznamy,
Póki żyć będziem na tym Bożym świecie.
Do Ciebie …
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Ku wielkiej naszej radości uroczystą Sumę odprawił i Słowo
Boże wygłosił sam Arcypasterz. Części zmienne w czasie tej Sumy
śpiewała Schola złożona z mężczyzn i młodzieńców, części zaś
stałe: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei śpiewał wszystek
lud. Ogromna większość obecnych przystąpiła do Komunii św.
Pięciu księży wraz z Arcypasterzem rozdzielało Komunię św. na
obszernym placu przez długi czas.
Moi drodzy Bracia i Siostry! Drodzy Bracia Kapłani! – Drogie
Siostry zakonne! Cieszę się z tego, że mogę razem z Wami witać
Matkę Bożą na progu Waszej Parafii. - Cieszę się z tego, jako Wasz
Biskup.- Nawiedzenie Matki Bożej w Archidiecezji Krakowskiej jest
wielkim dobrodziejstwem dla tego Kościoła, nad którym z Woli
Bożej jestem postanowiony, - a każda Parafia jest cząstką tego
Kościoła,-i to wielkie dobrodziejstwo, - to wielkie
błogosławieństwo Boże dla całej Archidiecezji składa się jak gdyby
z wielu takich cząste: z tych wszystkich Parafii nawiedzonych, z tych wszystkich Parafii przeoranych łaską Bożą; - bo wraz
z Nawiedzeniem matki Bożej przechodzi także łaska. - Ona przecież
jest matką Łaski Bożej. Pod tym Imieniem Ją wzywamy i pod tym
Imieniem doznajemy Jej Nawiedzenia.
Cieszę się więc z tego, że mogę razem z Wami witać Matkę
Boża nawiedzającą Waszą niegowicką Parafię. - Radość moja jest
osobliwa, gdyż z tą niegowicka parafią łączą mnie początki mojego
kapłaństwa, -mojej pracy duszpasterskiej. Gdy kiedyś tu przybyłem
jako wikary, odprawiałem Mszę św., taką pierwszą Sumę. - Cieszę
się, że mogę to powtórzyć jako Wasz Biskup, - mogę Wam w
przeddzień uroczystości Matki Bożej, która jest Patronka tej

Parafii, znów odprawić Sumę Nawiedzenia. Oto są motywy mojej
radości, a zarazem naszej wspólnej radości.
Moi drodzy Bracia i Siostry! Radość nasza łączy się
z przybyciem Matki Bożej, - z Jej Nawiedzeniem, tak jak kiedyś
z Nawiedzeniem Maryi łączyła się radość Elżbiety, żony
Zachariasza, - Matki św. Jana Chrzciciela. - Dzisiejsza, a raczej
jutrzejsza Liturgia, - jutrzejsza ewangelia św., jak słyszeliście to
przed chwilą, - szczegółowo nam to opisuje. - My wszyscy, którzy
przeżywamy to Nawiedzenie, tak jak kiedyś przeżyła je Elżbieta,
jesteśmy bardzo przejęci przybyciem Maryi do nas, iż
postanawiamy całą tę noc i dzień jutrzejszy spędzić na czuwaniu. Dobrze się składa, bo dzisiaj jest Wigilia Wniebowzięcia Matki
Bożej, - a Wigilia, to znaczy oczekiwanie, - czuwanie.
Wasza Parafia przeżyje Wigilię Wniebowzięcia Matki Bożej
w najbardziej właściwy sposób: - przeżyje na czuwania, - i to
czuwanie będzie jakby odpowiedzią na przyjście Maryi, - na Jej
Nawiedzenie. - Gdy Ona przychodzi, - gdy Ona nas nawiedza, - to
Wówczas my nie możemy inaczej reagować jak tylko czuwając:
Przecież to wielkie wydarzenie, to Wielki Gość! - to Wielka
Obecność! - to wszystko mówię i Wiem, że mnie rozumiecie,
chociaż może ktoś z zewnątrz, z daleka, nie rozumiałby mnie o czym
właściwie mówię, - o jakiej obecności, o jakim przybyciu? Ktoś, kto
przyszedł z daleka, - ktoś stojący z zewnątrz może nie rozumiałby
mnie i nie rozumiałby tych pustych ram; - może by się nawet
gorszył. - Trzeba bardzo głęboko wejść do wnętrza naszych dusz, trzeba bardzo głęboko wejść do wnętrza naszych dziejów, - dziejów
dawnych, - tysiącletnich - i dziejów ostatnich dziesięcioletnich,
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ażeby rozumieć o czym my tutaj mówimy! - rozumieć tak, jak my
rozumiemy; - czuć tak, jak my czujemy; - i w ten wieczór i w tyle
innych wieczorów.
Moi drodzy Bracia i Siostry! Szczególne jest to Nawiedzenie!
Powiem, że jest ono szczególne właśnie w dzisiejszą Wigilię i w
jutrzejszą uroczystość. - Chcę Wam postawić przed oczy ten obraz,
który postawiła Wam dzisiejsza, a właściwie jutrzejsza Ewangelia
św. Słyszeliście w tej Ewangelii, - jak mało kiedy, - że Maryja sama
przemawia - i mówi słowa, które my umiemy na pamięć. – Niewiele
jest tych słów Matki Bożej zapisanych w Ewangelii św. Wszystkie
umiemy na pamięć, - zwłaszcza umiemy na pamięć, te, które Ona
dzisiaj wypowiada, - dzisiaj i jutro, w dniu Swego Wniebowzięcia. Są to słowa „Magnificat”: „Uwielbia dusza moja Pana”. - Moi
drodzy! Wiecie, co te słowa znaczą. - Wiecie, co w nich Maryja
wypowiada: Maryja w nich wypowiada, że Ona sama jest
nawiedzona, - nawiedzona przez Boga, - nawiedzona najgłębiej, do samego wnętrza. Przyszedł Bóg do samego Jej wnętrza. Do
wnętrza Jej duszy i do wnętrza Jej ciała wstąpił Duch Święty w
chwili, gdy posłyszała Boże Zwiastowanie: „Oto poczniesz
i porodzisz Syna”. - Do wnętrza Jej ciała przyszedł Bóg jako
Człowiek - w Niej stał się Człowiekiem. – Ona jest nawiedzona
przez Boga. - To, co mówi na progu domu Elżbiety w słowach
„Magnificat” to świadectwo Jej nawiedzenia przez Boga. Więc
kiedy Maryja nas nawiedza, - kiedy do nas przychodzi, to przynosi
nam to Swoje nawiedzenie przez Boga, - i to Swoje Nawiedzenie
nam przekazuje. - Przychodzi do nas, - jak kiedyś przyszła do
Elżbiety, ale nie Sama; przychodzi jako nawiedzona przez Boga,
jako Służebnica Boga. - Bo Ona zawsze była W cieniu, - Ona i tu
dzisiaj jest w cieniu. - Wasz proboszcz, który Ją witał, powiedział,
że jest w cieniu, że nie ma nawet tego blasku, który bije od Jej
oblicza. - Jest w cieniu, - jak Służebnica, - ale my wszyscy wiemy,
że jest nawiedzona przez Boga, jak nikt z ludzi; - i jak nikt z ludzi
Ona tego Boga przynosi, - przekazuje. - I dlatego, chociaż nie

widzą Jej nasze oczy, do Niej się garniemy, - idziemy ku temu
Światłu, które jest w Niej. - ku temu życiu, które jest w Niej,
Nawiedzonej przez Boga. - I my sami jesteśmy nawiedzeni przez
Boga wtedy, kiedy Ona nas nawiedza.
Moi drodzy Bracia i Siostry! Cieszę się z Nawiedzenia Waszej
Parafii. - Cieszę się w ten uroczysty wieczór wigilijny, który
poprzedza uroczystość Jej Wniebowzięcia. Wtedy Jej nawiedzenie
przez Boga dosięgło zenitu. I tak trwa nawiedzenie przez Boga,
zjednoczona z Bogiem wizją i miłością. - Ale to zjednoczenie
z Bogiem nie odcięło Jej od nas. Przychodzi do nas, nawiedza nas.
Nasze myśli, - nasze serca - i nasze czyny dźwiga ku Bogu, abyśmy mieli jakąś cząstkę z Jej nawiedzenia przez Boga; - i tym,
kiedy poczęła, - i tym, kiedy porodziła, i tym, kiedy została do nieba
wzięta.
Moi drodzy Bracia i Siostry!- Parafio niegowicka! – Byłem tu u
Was , kiedy w roku Tysiąclecia Chrztu dziękowaliśmy Bogu
wspólnie za przeszłość, - za tysiąc lat naszej wiary, nadziei
i miłości, za Tysiąclecia Chrztu. I znów jestem tu u Was, kiedy
w szczególny sposób chcemy zawierzyć Bogu, - Bogu w Maryi,
w Jej ręku, - w Jej Sercu - naszą przyszłość. - Gdy patrzyłem
jakżeście Matkę Bożą Witali, - gdy słuchałem tych pięknych słów
powitania, - gdy patrzyłem na dary, jakieście złożyli na Jej ołtarzu
to pomyślałem sobie: Te dary muszą powiedzieć Matce Bożej
wszystko, o co Wam chodzi. - Wśród tych darów znalazł się kielich,
a raczej cyborium na komunikanty, na Eucharystię. - Chcieliście
przez to powiedzieć Matce Bożej, że w przyszłości ma tutaj trwać,
pomnażać się, rozprzestrzeniać się ta Eucharystyczna Uczta, która
jest źródłem życia ludzi zbawionych, - odkupionych. Ofiarowaliście Matce Bożej na Jej Nawiedzenie Chrzcielnicę, którą
po Mszy św. poświęcimy. - Chcieliście przez to powiedzieć, że
przyszłość Waszą widzicie chrzcielnic, - tak, jak widzicie ją przy
ołtarzu, przy Eucharystycznym stole, - przy Uczcie Słowa Bożego. i Uczcie Chleba Bożego. - Te dary mówią jedno: że chcecie
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budować Kościół. - Kiedyś przed dwudziestu laty, w r.1948 za życia
dawnego proboszcza, którego byłem współpracownikiem,
zdecydowaliście się zbudować Kościół, - ten, który już stoi, - który
już jest poświęcony, konsekrowany.
Ale Wasze dzisiejsze dary wyraziły Wasz zamiar, że chcecie
w tym Kościele widzialnym w przyszłości budować Kościół
duchowy, Kościół Łaski Bożej, - Sakramentów św., - Eucharystii, Kościół Bożego życia w duszach ludzkich - że chcecie ten Kościół
budować Wy, Wasze dzieci, - Wasze wnuki i prawnuki, - tak jak
kiedyś budowali Ojcowie, - Dziadowie - i Praojcowie, - aż do tych
pierwszych, gdzieś tam W XIV wieku, - kiedy tutaj zaczęła istnieć
Parafia.

Moi drodzy! Tę to przeszłość, - i tę przyszłość, wyrażoną
słowami, - wyrażoną tymi darami, chcecie złożyć w ręce Boga,
Jemu ją zawierzyć. Czynię to razem z Wami.
Oto i słowa naszego spotkania, - naszej uroczystości
Nawiedzenia, - które stanowi cząstkę wielkiego, - odwiecznego
Nawiedzenia przez Boga całej ludzkości; - tego Nawiedzenia, które swój szczyt osiągnęło w Nawiedzeniu Maryi, - a które z Jej
Nawiedzenia przelewa się na nas wszystkich - Bo Ona
Jasnogórska, bo Ona Wniebowzięta - jest Matką Łaski Bożej. Amen.
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Nastrój w czasie składania hołdów i Mszy św. był
niezapomniany Znać było jakieś dziwne, uroczyste skupienie
i przejęcie. Widok imponujący: cały obszerny plac był dosłownie
zatłoczony wiernymi, - głowa przy głowie. Nigdy Jeszcze nie
widziano tak wielkiej rzeszy wiernych zgromadzonych na jednej
uroczystości.
Po Mszy św. wyruszyliśmy procesjonalnie z symboliczną
świecą do rzęsiście oświetlonego kościoła.- Po przybyciu do
kościoła J.Em.Ks. Kardynał poświęcił nam chrzcielnicę a wierni
zaśpiewali specjalnie na tę chwilę wyćwiczoną pieśń. Przytaczam
jej melodię i słowa, ponieważ uważam, że warta jest
rozpowszechnienia.
Przez Chrztu świętego wielki dar,
O Chryste z Twej hojności.
Twym dzieciom wiary dałeś skarb nadziei i miłości.
Najświętszej Trójcy wieczną cześć
Pragniemy z serc gorących nieść, Strzec wiary ślubujemy, W niej żyć i umierać chcemy!
Z wyznawców Twoich wiernych rzecz
Swój Kościół tworzysz w świecie!
W Ojczyźnie naszej władasz też
Przez długie Tysiąclecia.
Najświętszej Trójcy wieczną cześć
Pragniemy z serc gorących nieść, Strzec wiary ślubujemy, W niej żyć i umierać chcemy!
Na Tysiąclecia święty czas
Wielkiego odrodzenia
Na Chrzcie złożone każdy z nas
Odnawia przyrzeczenia.
Najświętszej Trójcy wieczną cześć
Pragniemy z serc gorących nieść, Strzec wiary ślubujemy, W niej żyć i umierać chcemy!
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Po odśpiewaniu tej pieśni proboszcz parafii w krótkich słowach
podziękował Arcypasterzowi za udział w naszej wielkiej
uroczystości, za odprawienie Mszy św. i wygłoszone Słowo Boże.
Z wielką wdzięcznością cała parafia żegnała naszego Arcypasterza.
Teraz rozpoczęły się godziny czuwania poszczególnych stanów
przed Matką Bożą w następującym porządku: najpierw niewiasty
do godz. 21, od 21 - dziewczęta, od 22 - młodzieńcy, od 23 –
mężczyźni. - O godz. 24-tej rozpoczęła się uroczysta Msza św. z
asystą i kazaniem. Na tej Mszy św. frekwencja wiernych była
bardzo dobra, - nastrój był bardzo podniosły. -Po tej mszy św.
rozpoczęły się czuwania modlitewne poszczególnych wiosek
Parafii przed Matką Bożą. Ponieważ Parafia liczy 12 wiosek, a do
Prymarii w dzień Wniebowzięcia N.M.P. pozostawało 6 godzin,
wobec tego po dwie wioski łączyły się razem W jednej godzinie
czuwania.
Zarówno w godzinach czuwania poszczególnych stanów, jak
też po północy poszczególnych wiosek, udział wiernych był duży
i żywy. Godziny czuwania prowadzili na zmianę Księża
Misjonarze, wyznaczając na każdą godzinę specjalną intencję
i wiążąc je z Misjami. Czuwania były przeplatane Słowem Bożym,
rozważaniami, pieśniani, modlitwami i chwilami cichej modlitwy.
W uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. do południa, każdy stan
miał swoją specjalną Mszę św. i odpowiednie kazanie: o godz. 7mej rodzice i ludzie starsi, - o godz. 9-tej młodzież, o godz. 10.30
dzieci. O godz. 12-tej była specjalna Msza św., kazanie, modlitwy
i błogosławieństwo dla chorych.
O godz. 14-tej, było specjalne nabożeństwo i czuwanie przed
Matką Bożą małych dzieci z matkami. Było to nabożeństwo bardzo
wzruszające. Matek z dziećmi było bardzo dużo. Pod koniec tego
nabożeństwa wszyscy księża przy ołtarzu zwróceni twarzą do
dzieci odmówili liturgiczne modlitwy nad dziećmi, a potem idąc
przez kościół udzielali błogosławieństwa poszczególnie każdemu
dziecku.
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O godz. 14.50 odprawili swoje czuwanie przed Matką Bożą
ministranci pod przewodnictwem swego księdza opiekuna.
O godz. 15-tej czuwanie przed Matką Bożą miały dzieci
szkolne. Wreszcie o godz. 16-tej rozpoczęło się nabożeństwo na
zakończenie Nawiedzenia Matki Bożej. - Mimo, że przez całą noc
i dzień trwały czuwania i Msze św. przy dużej frekwencji
wiernych, na ten moment pożegnania Matki Bożej znowu stawiła
się prawie cała parafia. Kościół po brzegi był wypełniony, jak
nigdy. Na tę ostatnią godzinę pożegnania Maryi złożyły się:
uroczyste nieszpory maryjne, oraz przemówienie księdza
proboszcza zakończone aktem zawierzenia przyszłości Parafii
Matce Najświętszej.
„O Matko Najświętsza! Królowo i Matko nasza! Z Twojej to
łaskawości było nam dane doczekać się dnia wielkiej łaski, - dnia
Twego szczególnego wśród nas Nawiedzenia. Mieliśmy to szczęście
być tak blisko Ciebie, jak może już nigdy na ziemi nie będzie nam
dane. Przytuliłaś nas tak blisko do Swego Matczynego Serca, że
niemal odczuliśmy Jego żar i miłość. - Jeden tylko Bóg wie, ile łask
rozdałaś wśród nas w czasie Twego u nas Nawiedzenia.
Dzięki Ci Matko Najświętsza za Twoją łaskawość, że
nawiedziłaś nas niegodne Twe dzieci - dzięki Ci za wszystkie łaski,
jakie przez Twoje pośrednictwo otrzymaliśmy od Boga.
A teraz, kiedy pragniesz powędrować dalej poprzez polską
ziemię, by nawiedzić wszystkie Swe dzieci, wszystkie umocnić,
wszystkim pobłogosławić, prosimy Cię Matko Najświętsza zapisz
nas głęboko w Twoim Niepokalanym Sercu. My chcemy na zawsze
należeć do Ciebie o Matko Najmilsza, bo wiemy, żeś Tyś jest
najpewniejszą drogą do Jezusa, - żeś Ty jest Pośredniczką
wszystkich łask, - żeś Ty jest Ucieczka grzeszników. Dlatego dziś,
w tym dniu szczególnej dla nas łaskawości Twojej oddajemy Ci się
Matko Boża na wyłączną własność ze wszystkiem czem jesteśmy i
co posiadamy.

Weź Matko w Swoje macierzyńskie dłonie nasze dusze i ciała,
nasze rodziny, nasze dzieci i młodzież, nasze domy i pola i wszelki
nasz dobytek.
KRÓLOWO APOSTOŁÓW - wspieraj kapłanów pracujących
W naszej Parafii, a jako Najwierniejsza Służebnica Pańska, naucz
ich wiernie służyć Bogu i dzieciom Bożym.
MATKO NIĘSKALANA - umocnij nas ojców rodzin. Przez
Twoje i Twego Oblubieńca wstawiennictwo zachowaj nas w
trzeźwości, - wierności zasadom moralności katolickiej - męstwie w
wyznawania wiary świętej.
MATKO PRZEDZIWNA - weź w Swą opiekę nas matki, - a
przez Twoje Boże Macierzyństwo pogłębiaj w nas zrozumienie
godności kobiety i matki, aby każde małżeństwo było święte i
nierozerwalne, - aby każde poczęte życie spokojnie rozwijało się
pod ich sercem.
ŚWIĘTA PANNO NAD PANAMI - weź w szczególną opiekę
nas wszystkie dziewczęta, które blaskiem Twego promiennego
dziewictwa zachwycone pragniemy pielęgnować czystość swych
serc, - skromność dziewczęca i życie w przyjaźni z Bogiem.
PANNO MOŻNA - oddajemy się W Twe ręce my młodzieńcy,
którzy wpatrzeni w Ciebie jak depczesz głowę szatańskiego węża
pragniemy podjąć walkę z lekkomyślnością, pijaństwem i
rozwiązłością, aby przenieść w drugie Tysiąclecie naszego narodu
nienaruszony skarb wiary i moralności chrześcijańskiej, zdolnej
tworzyć zdrowe życie narodu.
MATKO OHRYSTUSOWA - usłysz dźwięczny szczebiot nas
dzieci i spraw, byśmy na wzór Bożego Dzieciątka, na Twoich
rękach wzrastały w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi.
TROSKLIWA MATKO NAJŚWIETSZEJ RODZINY - pod
Twoją macierzyńską opiekę oddajemy nasze rodziny, aby przez
Ciebie odrodziły się w Bogu i żyły na wzór RODZINY
NAZARETAŃSKIEJ.
PRZYBYTKU CHWALEBNY - weź w Swą opiekę nasza
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świątynię parafialna, ten wspólny nasz dom rodzinny, gdzie przez
codzienną modlitwę, Ofiarę Mszy św. i częstą Komunię św. chcemy
umacniać się w życiu Bożym i we wzajemnej miłości.
Na koniec ja, niegodny sługa Twój, duszpasterz tej Parafii,
której od wieków jesteś Patronką, pokornie, Tobie o Matko
Najświętsza zawierzam przyszłość tej parafii i błagam: pomóż nam
wytrwać w tej wierze, która nam przekazali nasi praojcowie, naucz nas żyć po Bożemu i nie dopuść, by W tej Parafii naszej
miała zginąć na wieki, choć jedna dusza odkupiona Krwią Syna
Twojego.

Przyszłość przed nami nieznana, czasem groźna i
niebezpieczna, ale ufamy o Matko Najświętsza, że w Twoich rękach
bezpiecznie wędrować będziemy do naszej niebieskiej Ojczyzny. O,
Matko Boża! Rokrocznie czcimy Cię w tajemnicy Twego
Wniebowzięcia, Uproś nam tę łaskę, byśmy Cię Wniebowziętą
mogli widzieć w niebie, gdzie nam okażesz Jezusa, Błogosławiony
Owoc Żywota Twego Amen.”
Po tym akcie stojąc, pełną piersią i sercem odśpiewaliśmy 4
zwrotki wyżej wspomnianej pieśni „Do Ciebie Matko…” tak
bardzo nadającej się na tę chwilę.
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Nadszedł rzewny moment pożegnania się z matką Bożą.
Ostatnie słowa pożegnania wypowiedział w imieniu całej Parafii
jeden z młodzieńców.
Oto jego słowa:
„Królowo nasza! Ty nie zapomniałaś
W górnej krainie ziemi - sierocie, W niebiosach Matką być nam nie przestałaś
i ukojeniem W bólu i tęsknocie I przyszłaś do nas w tym łaskawym roku,
Co Imię Twoje gwiazdami rozświecił.
Świetlaną dróżką zeszłaś tu z obłoków,
jak dobra matka, by utulić dzieci.
Weszłaś Maryjo najpierw do kościoła,
aby się spotkać jak najbliżej z nami:
modłów słuchałaś, co w pokornych słowach
biegły z westchnieniem, ze skargą i łzami.
Weszłaś też Matko W rodzinne poddasza,
darząc nas wszystkich obficie łaskami,
Dając nam odczuć, żeś Ty Matka nasza,
że Ci jest miło mieszkać między nami. Dzięki Ci Matko za Twe Nawiedzenie,
Za niepojętą dla nas miłość Twoją!
Ona w nas koi bóle i cierpienia,
Ona jest dla nas siła i ostoją.
A choć minęły dni szczególnej łaski,
Ufamy, Matko, że Twe czułe Serce
zawsze siać będzie na nas Swoje blaski,
Wlewając radość w żywota rozterce!
Pamiętaj Matko o Swojej dziedzinie,
Gdzie W Częstochowie, Piekarach, Kalwarii
I w całej Polsce dobroć Twoja słynie,

a lud W swych pieśniach śpiewa chwałę Maryi
Pamiętaj Matko, że z Imieniem Twoim
Ojcowie nasi szli w obronie krzyża;
Z Twoim obrazem na rycerskiej zbroi
stawali mężnie, kiedy wróg się zbliżał!
Lecz przebacz, przebacz! my już nie ci sami;
Drogi szukamy, - w bezdrożach błądzimy; Zły człowiek posiał kąkol między nami
i czasu żniwa lękać się musimy. Jednym ratunkiem Ty Matko zostałaś!
Nie daj nam zginąć w dziejów zawierusze!
Tyś nam pod krzyżem życie wypłakała;
Wzbudź serca nasze, - podnieś słabe dusze!
Przy Tobie Maryjo wiernie będziem stali!
Ty nam uprosisz Boże zmiłowanie
Ufamy, że miecz karzący oddalisz
i w nowe dziejów wprowadzisz świtanie!”
Po tych ostatnich słowach pożegnania, ksiądz Proboszcz zapalił
nowa symboliczną świece, znak Nawiedzenia Matki Bożej, od
palącej się na świeczniku świecy przekazanej nam przez Parafie
Stadniki, i na czele delegacji wszystkich stanów naszej Parafii
wyruszył procesjonalnie ku bramie wyjściowej, za którą czekały
już auta mające zawieść naszą delegację do Parafii Tarnawa, której
mieliśmy przekazać Nabożeństwo Nawiedzenia Matki Bożej.
Wszyscy obecni śpiewając pieśń: „Nie opuszczaj nas…” wyruszyli
w tej procesji, uroczyście żegnając Matkę Najświętszą. Wszyscy
byli głęboko wzruszeni. Widać było twarze skupione, - znać było w
oczach przejęcie, wielu ze wzruszenia płakało. Punktualnie o godz.
17-tej, delegacja naszej Parafii odjechała do Parafii Tarnawa. Skończyły się błogosławione godziny Nawiedzenia naszej
Niebieskiej Matki
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Wielkość tej chwili sama ze siebie skłaniała do dziękczynienia.
W tym też zamiarze wszyscy wrócili do kościoła, by wziąć udział
w uroczystej Mszy św. dziękczynnej i zaśpiewać dziękczynne: „Te
Deum” Żywiołowość śpiewu i żarliwość modlitwy były
najlepszym świadectwem jak wielką wdzięcznością do Matki
Bożej były przejęte serce wszystkich. W czasie Mszy św. główny

Misjonerz O. Prowincjał Andrzej Wróbel wygłosił ostatnie kazanie.
Było ono rekapitulacją Misji św. i Doby Nawiedzenia, a
zakończyło się rzewnym pożegnaniem się Parafii z Misjonarzami. Potężne „Te Deum” było ostatnim akordem tych wielkich,
niezapomnianych uroczystości.
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Nadzwyczajnych, cudownych owoców Nawiedzenia nie było. Niemniej jesteśmy głęboko przekonani, że Nawiedzenie Matki
Bożej pozostawiło W duszach ludzkich głęboki, niezatarty ślad i że
wielkie przeżycie tych dni długo jeszcze będą owocować. To
głębokie przeświadczenie opiera się przede wszystkim na głębokiej
wierze w moc i dobroć Matki Bożej, która była wśród nas tak
blisko, jak jeszcze nigdy, przecież Ona nigdy nie przychodzi
z pustymi rękami.
Ale są i pewne zewnętrzne objawy i fakty pozwalające żywić to
głębokie przeświadczenie. - Otóż przez szereg miesięcy
poprzedzających Nawiedzenie, w czasie Misji, a szczególnie
w czasie samej Doby Nawiedzenia widać było wielką mobilizację
modlitwy, gorliwości, zapału religijnego wśród wiernych, - jak
jeszcze może nigdy dotąd. Gorliwość ta potrafiła przezwyciężyć
wielkie trudności i zmęczenie. Najbardziej wyraźnym objawem tej
gorliwości była zwłaszcza jak już wyżej wspomniano,
nadspodziewana frekwencja wiernych w czasie Misji mimo tak
męczącej i absorbującej wszystkich pracy żniwnej, - mimo tak
wielkich nieraz odległości do kościoła, - a jeszcze wyraźniej ten
niepowtarzalny, zupełnie wyjątkowy stan skupienia i rozmodlenia,
jaki się obserwowało w czasie samej Doby Nawiedzenia.

Wymownym faktem potwierdzającym to spostrzeżenie jest
zwłaszcza ilość rozdanej w tych dniach Komunii św. Otóż w czasie
Misji i w czasie Nawiedzenia rozdane około 14.000 Komunii św.,
co jest wydarzeniem zupełnie bez precedensu.
Misje i Nawiedzenie zmobilizowało wiernych do różnych
zobowiązań i postanowień, z których wiele znalazło swój wyraz
w postaci pisemnych deklaracji rzuconych do puszki z napisem:
„Ofiary duchowe dla Matki Bożej.”
Innym wyrazem wzmożonej gorliwości religijnej była
wspomniana wyżej wielka gorliwość w pracy około przystrojenia
kościoła, domów i trasy przejazdu delegacji. Nie bez znaczenia jest
także fakt, że z okazji Nawiedzenia parafianie nauczyli się szeregu
pięknych pieśni, które są teraz żywiołowo śpiewana i jeszcze przez
długie lata będą im przypominały te wielkie niezapomniane chwile.
Jest rzeczą jasną, że w pracy duszpasterskiej po Nawiedzeniu
trzeba będzie wciąż nawiązywać do Misji i do Nawiedzenia, by
przeżycia i postanowienia związane z tymi uroczystościami nie
poszły W niepamięć, lecz były ciągle odnawiane i realizowane
w codziennym życiu. Wielkie znaczenie może mieć dobrze
przeprowadzona renowacja Misji.

Publikacja jest wierną kopią albumu wykonanego na pamiątkę Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w dniu Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny 14-15 sierpnia 1968 r. przez ks. Proboszcza Józefa Kołodziejczyka.
Powstała z okazji 50 rocznicy Nawiedzenia.
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