
NAWIEDZENIE  RODZIN  PRZEZ  JEZUSA  MIŁOSIERNEGO  W  OBRAZIE             
„JEZU UFAM TOBIE” 

JuŜ za tydzień, od I Niedzieli Adwentu rozpoczynamy w naszej parafii zapowiadane 
NAWIEDZENIE  RODZIN  PRZEZ  JEZUSA  MIŁOSIERNEGO  W  OBRAZIE „JEZU UFAM TOBIE” 

 Szczególnym momentem w Ŝyciu naszej parafii jest peregrynacja obrazu „Jezu, ufam 
Tobie”. Rodzina jest domowym Kościołem, podstawową komórką Ŝycia kościelnego i 
społecznego. Od niej zaleŜy przyszłość Kościoła i narodu. Nawiedzenie rodzin przez Jezusa 
jest szansą dla nas, by w pełni otworzyć się na uzdrawiającą moc Miłosierdzia BoŜego. 

Aby owocnie przeŜywać nawiedzenie Jezusa Miłosiernego w swoim rodzinnym domu, 
wśród swoich najbliŜszych, moŜna samemu dopasować do swoich codziennych zajęć czas 
nawiedzenia. Zgłoszenia przyjmujemy juŜ od dzisiaj, po kaŜdej Mszy św. takŜe w tygodniu, 
po kaŜdej Mszy, oraz w kancelarii parafialnej. 

Nawiedzenie trwa jedna  dobę – od godz. 18.00 dnia, w którym rodzina po Mszy św. 
przyjmuje obraz , do Mszy św. o  godz. 18.00 dnia następnego przed, którą rodzina przynosi 
obraz do świątyni. 
 

Rodzina przyjmująca obraz przychodzi do Kościoła  przed godz. 18.00, uczestniczy we Mszy 
św. i po Mszy św. kapłan sprawujący liturgię przekazuje obraz przedstawicielom rodziny, 
która z zapalonymi świecami - lampkami przynosi obraz  do swojego domu. W niedzielę 
przekazanie obrazu po Mszy św. o godz.16.30.   
 
W nawiedzeniu uczestniczy  przede wszystkim Rodzina. Postarajmy sie powstrzymać w 
czasie nawiedzenia od oglądania telewizji i innych zajęć, które mogłyby zakłócić  atmosferę 
modlitwy. 

W kaŜdą  środę na Mszy św. o godz. 18.00, modlimy się w intencji Rodzin, które w 
minionym tygodniu przeŜywały czas nawiedzenia. 

 
Będzie równieŜ  Pamiątkowa Księga Nawiedzenia Rodzin. Prosimy o wpis do księgi 
pamiątkowej – podziękowania, prośby czy teŜ powierzenie Rodziny Miłosierdziu BoŜemu. 
Księga Pamiątkowa  nie  będzie wędrowała z obrazem. Będzie przed ołtarzem, a wpisu 
będzie moŜna dokonać po Mszy św. po zakończeniu nawiedzenia w rodzinie. 
 
Peregrynacja ma na celu pogłębienie Ŝycia duchowego w naszych rodzinach zwłaszcza w 
aspekcie miłosierdzia. Przybycie Obrazu Jezusa Miłosiernego ma pomóc człowiekowi w 
przezwycięŜeniu jego grzechów i niewierności, doprowadzić na nowo do pojednania z 
Bogiem i bliźnimi, do odbycia zaległej spowiedzi św. i uzyskania sakramentalnego 
rozgrzeszenia dla tych, którzy nie umieli dotąd przez dłuŜszy czas skorzystać z Sakramentu 
Pokuty oraz oŜywić kult eucharystyczny w parafii, oraz czynne zaangaŜowanie w Ŝycie 
wspólnoty parafialnej. 
 Z modlitewnego spotkania z Jezusem Miłosiernym  powinno zrodzić się pragnienie 
pojednania wszystkich rodzin, szerzenie kultu Miłosierdzia BoŜego, 
umiłowanie Koronki do Miłosierdzia BoŜego. 
 
 Po przekazaniu obrazu zachęcamy do udziału we Mszy Świętej w środę w intencji rodzin, 
które przyjmowały obraz w ostatnim tygodniu. 


