„Dziękczynienie za beatyfikacje
Stefana Kard. Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej”
Zaproszenie Biskupa Łowickiego na XVII Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca
do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Domaniewicach
Drodzy Bracia i Siostry,
Wszyscy miłujący Maryję i modlitwę różańcową,
Serdecznie zapraszam Rodzinę Różańcową naszej diecezji na kolejną
Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Domaniewic, która odbędzie
się 2 października 2021 r.
Sanktuarium w Domaniewicach, jest miejscem uświęconym obecnością
pielgrzymów, którzy od wieków przybywają tam, aby przedstawić Bogu za
wstawiennictwem Maryi swoje intencje. Liczne świadectwa cudów oraz złożone
wota są dowodem otrzymanych łask od Boga za wstawiennictwem Matki Bożej
Pocieszycielki Strapionych.
W roku Beatyfikacji ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa
Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej – założycielki Lasek, ich postacie
wspaniale wpisują się w istotę kultu naszego Sanktuarium.
Młody, schorowany kleryk Wyszyński, dotknięty ciężką chorobą przyjmuje
święcenia kapłańskie, a po latach stanie się Opoką Kościoła w Polsce. Matka
Elżbieta Róża Czacka, niewidoma młoda kobieta, tak bardzo doświadczona
przez życie, realizuje niezwykłe dzieło pomocy wobec ociemniałych fizycznie i
duchowo w Laskach. „Każde z nich tę swoją drogę do świętości zawierzyło
Matce Najświętszej i chcieli służyć Bogu i człowiekowi tak, jak Maryja. Matka
Elżbieta złożyła swój akt ofiarowania Matce Bożej 8 grudnia 1921 roku,
mówiąc: Obieram Cię dzisiaj za moją Matkę, Opiekunkę… Zaś ksiądz Prymas,
uwięziony w Stoczku Warmińskim, 8 grudnia 1953 r. mówił: Tobie poświęcam
ciało i duszę moją (…) wszystko, czym jestem i co posiadam” (List Episkopatu na
beatyfikację, na 12 września 2021 r.)
My także, w pierwszą sobotę października w Domaniewicach chcemy
stanąć przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, z
naszymi troskami i słabościami. Siła do realizacji swojego życiowego dzieła rodzi
się w utrapieniach i cierpieniach. Nasi nowi Błogosławieni są wybitnym
przykładem, że ludzka słabość przemija, jeśli się ją zawierzy Matce
Chrystusowej. Idźmy drogami nowych błogosławionych, zawierzając swoje
słabości, a będziemy silni mocą Bożą.
Niech nasze różańcowe spotkanie, będzie dziękczynieniem za Wielkie
Dzieła Boże. Bóg daje nam nowych wspomożycieli w niebie – Błogosławionego
ks. Stefana kard. Wyszyńskiego i Błogosławioną Matkę Elżbietę Różę Czacką.
Postawmy wszystko na Maryję, tak jak Oni, a nie doznamy zawodu.
Wasz Biskup

Program pielgrzymki:
10:00 Zawiązanie wspólnoty (Kościół parafialny w Domaniewicach)
10:30 Msza święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Andrzeja F. Dziuby
11:30 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej (w drodze modlitwa różańcowa)
Po przybyciu konferencja ks. Józefa Zwolińskiego CSSp, proboszcza par. p.w.
Świętej Trójcy w Cielądzu; a także możliwość indywidualnej modlitwy

