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XXXIII Pielgrzymka na Jasna Górę

24-25 maja 2013 roku członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” już po raz
33. przybyli na Jasną Górę, by u stóp Jasnogórskiej Bogurodzicy - Królowej Polski prosić o rychłą
beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego. Tegoroczna pielgrzymka miała szczególny charakter,
gdyż podczas sobotniej Eucharystii, po półrocznym okresie intensywnych przygotowań,
Stowarzyszenie w sposób uroczysty przyjęło Prymasa Tysiąclecia na swego patrona.
Ze względu na wyjątkowość tego wydarzenia w pielgrzymce wzięła udział niezwykle liczna
rzesza członków Stowarzyszenia wraz ze swymi asystentami kościelnymi.
PROGRAM

XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
na Jasną Górę

PIĄTEK - 24.05

17.30 - rozpoczęcie pielgrzymki pod pomnikiem kard. Stefana Wyszyńskiego przejście do kaplicy
św. Józefa na halach
18.00 - program artystyczny „ Tajemnice światła”
21.00 - udział w Apelu Jasnogórskim pod przewodnictwem abp Stanisława Nowaka, metropolity seniora arch. Częstochowskiej
21.30 - procesja światła na plac przed szczytem Jasnej Góry i modlitwa różańcowa o beatyfikację
kard. Stefana Wyszyńskiego

SOBOTA - 25.05
10.00 - droga krzyżowa po wałach Jasnej Góry
13.00 - uroczysta Msza św. w bazylice pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity
częstochowskiego, podczas której nastąpi przyjęcie za patrona naszego Stowarzyszenia Prymasa
Stefana kard. Wyszyńskiego

Relacja z Pielgrzymki

Aby zdążyć na czas i o godz. 17.30 stanąć przed pomnikiem Sługi Bożego Księdza
Kardynała Stefana na Jasnej Górze z Rzeszowa z Oddziału Podkarpackiego autokar
z pielgrzymami wyjeżdżało godz. 6. rano, oznaczało to, że grupy uczestników z tych najdalszych
zakątków ziemi podkarpackiej uczestnicy Pielgrzymki z Ustrzyk Dolnych, Leska, Przemyśla ,

Lubaczowa, ten pielgrzymi trud musiał rozpocząć się co najmniej o godz. 4 rano aby dojechać do
Rzeszowa. Ponadto zaznaczyć należy, że należało ściśle przestrzegać harmonogramu bo na trasie
zabieraliśmy kolejne grupy pielgrzymujące z Kolbuszowej, Niska itd...

Tradycją jest w tym Oddziale aby po przyjeździe na Jasną Górę pierwsze swe kroki
skierować do Kościoła do Kaplicy Matki Bożej, bo :

Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.
***

W autokarze wśród uczestników pielgrzymki, wcale nie widać, było zmęczenia wszyscy
rozradowani, rozmodleni. Co chwilę rozbrzmiewała jakaś Maryjna pieśń, modlitwa, wspomnienia
z wcześniejszych pielgrzymek.
***
Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć!...
***
Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła,
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały...
***
Maryjo, ja Twe dziecię, o, podaj mi Twą dłoń,
Od złego mnie w tym świecie. Od grzechu, Matko, chroń.
Bądź z nami w każdy czas, Wspieraj i ratuj nas,
Matko, Matko, bądź z nami, w każdy czas!...
***
Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi.
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy...

Anioł Pański , Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne modlitwy przeplatane
pieśniami, sprawiały, że czas pomimo znacznej odległości wcale się nie dłużył i wnet przed
oczyma Pielgrzymów ukazała się strzelista wieża Maryjnego Sanktuarium - Jasna Góra. A gdy
znaleźli się Pielgrzymi w Kaplicy Cudownego obrazu z serc płynęła modlitwa:
Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Dopiero teraz można się było udać na oficjalne rozpoczęcie o godz. 17.30 pod pomnikiem
sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, gdzie zgromadzonych w strugach wiosennego
deszczu powitała Izabela Tyras, przewodnicząca Rady Oddziału w Częstochowie, a zarazem
główna organizatorka pielgrzymki.
Po krótkim powitaniu zabrał głos o. Jerzy Tomziński OSPPE, wielki przyjaciel Stowarzyszenia, który w bardzo emocjonalnym przemówieniu przypomniał, iż miał radość bycia
świadkiem dwóch bardzo ważnych wydarzeń mających miejsce na Jasnej Górze, a związanych
z obecną uroczystością. Pierwszym z nich było przyjęcie sakry biskupiej przez ks. Stefana
Wyszyńskiego w 1946 roku, drugim - powstanie „Civitas Christiana” w 1993 roku. Podczas
tegorocznej pielgrzymki będzie zaś miało miejsce trzecie historyczne wydarzenie - przyjęcie
przez Stowarzyszenie na swego patrona Prymasa Tysiąclecia - Nauczyciela Narodu.
Po przemówieniu złożono kwiaty pod pomnikiem, a następnie pielgrzymi udali się do
kaplicy św. Józefa na Halach, gdzie przewodniczący Stowarzyszenia Ziemowit Gawski wręczył
odpowiedzialnej generalnej Stanisławie Grochowskiej i Annie Rastawickiej z Instytutu Prymasa
Wyszyńskiego Złote Odznaki Honorowe Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christina”.
Następnie odbył się koncert znanego artysty i barda Romana Kołakowskiego.
O godz. 21.00 wszyscy przybyli na Jasną Górę członkowie Stowarzyszenia zgromadzili się
w kaplicy Cudownego Obrazu na modlitwie apelowej. Apel Jasnogórski prowadził abp senior
Stanisław Nowak, który w swoim rozważaniu nawiązał również do przeżywanego przez członków
Stowarzyszenia przyjęcia patronatu Prymasa Tysiąclecia.
Arcybiskup Stanisław Nowak.
Apel

Maryjo Królowo Polski!
Jasnogórska Wspomożycielko Wiernych!

Wypowiedzieliśmy słowa, jakby rotę, że jesteśmy przy Tobie, że pamiętamy, że czuwamy. A to
oznacza, że chcemy wierzyć w Boga jak Ty, że pokładamy jak Ty nadzieje w Bogu, że kochamy Go jak Ty

go kochałaś. Wyznajemy tez słowami Apelu, że Ciebie Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko prawdziwie
i szczerze kochamy. To miłość każe nam zbliżyć się do Ciebie różnymi imionami, a jest ich wiele. Nasze
majowe litanie, śpiewane w Kościołach i przydrożnych kapliczkach, a może także odmawiane w domach
rodzinnych, przed Twoim obrazem Matko Boża Częstochowska, przed którym plonie światełko - znak
miłości rodziny, tak wiele wypowiadają Twoich imion w błagalnym módl się za nami, módl się za nami.
Dziś zwracamy się jednak do Ciebie głównie jednym imieniem Maryjo Wspomożycielko Wiernych.
Przedrogie to dla Kościoła imię. Wiąże się ono najpierw z wielką bitwą w obronie Kościoła
i Europy pod Lepanto. Wtedy na rzewne wołanie papieża Soboru Trydenckiego Św. Piusa V Kościół rzucił
się na kolana w modlitwie różańcowej. Była ona skuteczna. O wiele liczniejsza wówczas flota
chrześcijańska zwyciężyła ordy tureckie, chcące wytępić imię Chrystusa w Europie chrześcijańskiej
w imię islamu, proroka. Europa została ocalona a szczęśliwy święty Papież nazwał Cię Wspomożycielka
wiernych.
Powtórzyło się Twoje Maryjo wspomożenie Kościoła po czasach demonicznej i bezbożnej
rewolucji francuskiej w czasie Napoleona Bonapartego. Ten Bóg wojny jak go nazywano zniewolił
papieży: Piusa VI i Piusa VII. Ten ostatni siłą przywieziony do Fontainbleau został przez cesarza
upokorzony i zmuszony do asystowania przy koronacji podczas gdy on sam Napoleon nakładał diadem
królewski na głowę swej małżonki cesarzowej Józefiny. Skończyła się jednak niewola Piusa VII, Napoleon
przegrał sromotnie i umierał samotnie na wygnaniu na wyspie Świętej Heleny. Papież Pius VII, który
wrócił na Stolicę Piotrową, pełen wdzięczności za łaskę ocalenia Kościoła wprowadził święto Maryi
Wspomożenia Wiernych.
My Polacy jednak to święto uczyniliśmy w szczególny sposób naszym świętem. Wprowadziliśmy
je jako obchód liturgiczny w mrocznych czasach zniewolenia komunistycznego. Kościół w Polsce stał się
wówczas przedmiotem różnego rodzaju ataków, szykan. Zlikwidowano prasę, organizacje i stowarzyszenia
katolickie, zabrano się do niszczenia klasztorów i zakonów, usiłowano zlikwidować Seminaria Duchowne,
uderzono brutalnie na szkolnictwo i wychowanie religijne. Kościół zaczął egzystować w lęku o swój byt,
o swoją działalność apostolską. A lud wierny trwał przy Bogu, mimo różnych szykan i nacisków ze strony
władz komunistycznych. I wtedy Bóg wzbudził w narodzie ducha, wielkiego Prymasa Polski Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. To on wraz z Episkopatem Polski ubłagał Stolice Apostolską, konkretnie
błogosławionego Jana XXIII, dokładnie w 1958 r. aby w Polsce imię Twoje Maryjo jako Wspomożycielki
Wiernych było czczone specjalnym świętem 24 maja. I tak mamy dziś wspomnienie liturgiczne pod tym
imieniem.
Mobilizuje nas i to bardzo mocno dziś w naszych czasach to Twoje imię Maryjo Wspomożenie
Wiernych. Mobilizuje do walki ze złem w sobie i wokół siebie, mówiąc językiem biblii trwa bowiem wciąż
wojna. Inaczej może bowiem niż za czasów Piusów VI i VII, ale również Kościół jest kościołem
wojującym w pokorze, na kolanach. Również w sposób otwarty, na różne sposoby walczy się z kościołem
katolickim. Bezwzględna laicyzacja, zimna, przy pozornie kulturalnym przejawie, walka z nienarodzonymi, niszczenie życia, niszczenie zarodków, aborcja, deprecjacja małżeństwa i rodziny a także
wychowania chrześcijańskiego, wręcz brutalne ataki na stan kapłański i hierarchie kościoła. To wszystko
sprawia, że wierzący w Chrystusa Polacy jak lubił mówić Jana Paweł II egzystują w lęku o moralność
i wiarę naszych praojców.
W takiej sytuacji żarliwie uciekamy się do Ciebie Matko i błagalnie wołamy Maryjo Wspomożenie
Wiernych, ratuj nas, wspomagaj nas, dodawaj sił, módl się za nami. Też w takiej sytuacji przywołujemy
Ducha Wielkiego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo jak bardzo potrzebny jest nam
jego duch, duch wielkiej i odważnej wiary, duchowej mocy, duch męstwa, duch głębokiego zanurzenia się
w prawdzie o Bożym ojcostwie wobec nas i duch dziecięcego zakochania się w Tobie Maryjo, zwłaszcza
w znaku Twojej ikony w Częstochowie. Umierał przy nim ten wielki Polak, wychowawca narodu
Polskiego, jego najszlachetniejszych wartości, całkowicie zaufał Tobie. Wierzył mocno, że nasz Naród, Ty
Maryjo na prawdę wspomożesz, wydźwigniesz. Stąd zrodził się wielki program wspomagania modlitewnego w Twoim duchu całego Kościoła, nie tylko w Polsce ale w całym świecie. Bardzo wierzył w Twoje
zwycięstwo nad złem. Lubił Cię tez nazywać Zwycięską Wspomożycielką Polaków, Zwycięska Panią
Jasnogórską. Maryjo. Matko nasza błagamy dziś o powrót jego ducha do naszego Narodu.
Cieszymy się dlatego bardzo z tych wszystkich poczynań jakie się dziś dokonują wśród ludzi
świeckich, dla odnowy wiary i moralności w duchu pamięci Księdza Prymasa Tysiąclecia. Wśród wielu
wspólnot, stowarzyszeń ludu Bożego w Polsce warto dziś wspomnieć Stowarzyszenie społeczne Civitas
Christiana. Duch Prymasa Tysiąclecia podźwignął ten ruch zagubienia w czasach komunistycznych
i pozwolił się odrodzić na nowo, przyjmując zresztą nowe imię. Nic więc dziwnego, że rocznica odejścia
Księdza Kardynała Wyszyńskiego z tego świata tj. 28 maja gromadzi członków „ Civitas Christiana”

każdego roku tu na Jasnej Górze przy Twoim Świętym wizerunku i przy wielkim pomniku pokory Prymasa
Tysiąclecia.
Stowarzyszenie obiera sobie Księdza Kardynała Wyszyńskiego, za szczególnego patrona, za wielki
wzór. Chce żyć naprawdę jego duchem i w jego duchu przyczyniać się do budowy miasta Bożego
w narodzie polskim. Civitas Christiana in Poloniae.
Dziś zbliżając się do rocznicy odejścia z tego świata Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, odnawiamy w sobie Jego ducha, na wskroś Maryjnego. W obliczu śmierci, niejako w
testamencie powiedział On przecież do biskupów Polskich: „ Jeśli jakiś program wam zostawiam to jest
jeden - Ona - Maryja”.
Dziś modlimy się o rychła Jego beatyfikację ciesząc się z konkretnych już znaków, że jej data już
się przybliża. Bardzo chcielibyśmy by już wnet znalazł On na ołtarzach w towarzystwie Błogosławionego
Jana Pawła II, błogosławionego Jerzego Popiełuszki i innych wielkich duchów Narodu polskiego.
Maryjo Wspomożycielko Wiernych, broń Kościoła Świętego wobec współczesnych ataków na
niego. Broń papieża Franciszka, pomagaj kościołowi polskiemu z Episkopatem Polskim, naszym
Arcypasterzem. Wspomagaj kapłanów, osoby zakonne, ludzi świeckich, wspomagaj młodych, błagamy,
błagamy Maryjo. Niech walczą o Boga w sercu aż do upadłego. Módl się też za dziatwę Polską jak lubił
mówić Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, tę pierwszo komunijną piękną czystą eucharystyczną.
Prosimy Maryjo, bądź z nami, wspomagaj nas, wypowiadaj swoje imię Wspomożenie Wiernych
gdy nas ogrania trwoga, Matko wspomóż nas. Matko wspomóż nas przyczyną swą u Boga. Matko
Wspomóż nas. Matko wspomagaj nas nieustannie w każdy czas.
Amen.

Bogurodzica Dziewica,
Bogiem sławiena Maryja,
U twego Syna Gospodzina,
Matko zwolena, Maryja !
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrie eleison.
Twego dzieła Krzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, Jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrie eleison.

Po apelu pielgrzymi przeszli w procesji z lampionami oraz pochodniami na plac jasnogórski. Tam
pod przewodnictwem ks. prof. Jerzego Lewandowskiego odmówili różaniec oraz modlitwę w intencji
beatyfikacji Stefana kard. Wyszyńskiego.

Sobota 25 maja

W sobotę o godz. 10.00 pielgrzymi Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana” udali się na Drogę
Krzyżową na jasnogórskich Wałach, zaś o godz. 13.00 odbyła się w Bazylice Jasnogórskiej uroczysta
Eucharystia, której przewodniczył abp Wacław Depo.

Przed Mszą Święta zebranych Członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, powitał
podprzeor Jasnej Góry ojciec Łukasz Buzun.

Powitanie i wprowadzenie do Mszy Św.

Kochani!
Gromadzimy się na 33 Pielgrzymce Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” tutaj na
Jasnej Górze w odnowionej Bazylice, w tym jakimś szczególnym miejscu dla naszego Narodu, dla
Kościoła także w Polsce i chciałbym w imieniu Zarządu Klasztoru, O. Przeora, Ojców i Braci przywitać
Was wszystkich, począwszy oczywiście od Księdza Arcybiskupa Metropolity częstochowskiego
Ks. Wacława Depo, który przewodniczyć Będzie za chwile tej Eucharystii i który wygłosi także Słowo
Boże.
Witam wszystkie Oddziały Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana”, witam serdecznie p.
Ziemowita Gawskiego przewodniczącego tego Stowarzyszenia, wszystkich kapłanów, poczty
Sztandarowe, Was wszystkich. Chciałbym abyście się tutaj na Jasnej Górze czuli ludźmi przywitanymi,
zaproszonymi i w jakiś sposób przez to przywitanie zakorzenionymi w tym miejscu w waszej
świadomości. Tym bardziej, że dzisiaj właśnie, za chwilę Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
przyjmie sobie za patrona Kardynała Sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego, który jest także dla nas osoba
ciągle żyjącą przez swoje świadectwo życia które dał, także przez naukę, która ciągle chcemy zgłębiać
i treści sobie przybliżać, żeby wyciągać dla nas, na ten czas, najistotniejsze kierunki życia, naszego
postępowania. To jest także taki papierek lakmusowy, który przykładamy do tej rzeczywistości
w której żyjemy, żeby widzieć ja w prawdzie.
Są tutaj, przed ołtarzem leżą obrazy kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego postać, każdy Oddział
otrzyma ten obraz i myślę, że On jest też takim widzialnym znakiem, który będzie ciągle przywoływał na
tego Patrona, tę osobę która jest dla nas czymś bardzo istotnym, kimś bardzo ważnym.
Chciałbym by ta Eucharystia była przeżywana w sposób w jaki przeżywał Stefan Kardynał
Wyszyński, a więc, wraz z Maryją. Byśmy ta drogą szli mając świadomość obecności Matki Bożej i Ducha
Świętego, który chce w naszym życiu działać. Niech ten czas, czas właśnie Eucharystii będzie dla Was
czasem doświadczenia tej mądrości, której Dych Święty chce nam udzielać i który chce poruszyć nasze
serca i umysły abyśmy żyli zgodnie z Ewangelią i oby Wasze Stowarzyszenie, które tworzycie, spełniało
założenia i statuty, które są Wam dane.
Szczęść Boże, a Księdza Arcybiskupa proszę o przewodnictwoi wygłoszenie Słowa Bożego. Was
zaś zachęcam do gorliwego uczestnictwa we Mszy Świętej.
W homilii metropolity częstochowskiego padło wiele zdań kluczowych dla Stowarzyszenia.
Arcybiskup przywoływał postawę całkowitego zawierzenia Maryi przez Prymasa Tysiąclecia jako wzór do
naśladowania dla członków Stowarzyszenia. Przypominając o zagrożeniach współczesnych czasów,
metropolita wzywał „Civitas Christiana” do szczególnego zaangażowania na rzecz budowania
społeczeństwa Chrystusowego: „Drodzy bracia i siostry, jak nam dzisiaj potrzeba tej świadomości wiary
i szczególnego wstawiennictwa w budowaniu i wzroście »Civitas Christiana« na ziemi polskiej i poza jej
granicami, zwłaszcza gdy społeczeństwa Europy i Polski zaczynają się coraz bardziej oswajać ze złem
i odejściem od rozumności, a to w imię wolności - wolności, która zamiast współbrzmieć i budować na
prawdzie o Bogu i świecie, staje się nowym zniewoleniem”.
Abp Wacław Depo mówił, aby od wielkich Polaków - bł. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia kard.
Stefana Wyszyńskiego - „uczyć się drogi zawierzenia Bogu przez Maryję”. „Jesteśmy tutaj razem, aby
wypraszać wierność tej drodze. Dobrze wiemy, że ta droga podtrzymywała nie tylko wiarę, ale i życie
obydwu naszych rodaków”.

Na zakończenie homilii, Ksiądz Arcybiskup przypomniał słowa Kardynała Wyszyńskiego: -”Jest
rzeczą niebezpieczną gdyby rządzący państwem zapomnieli o tym, że warunkiem pokoju domowego
i społecznego jest wolność religijna, wolność sumienia i wolność modlitwy. Oby nie było tych dzikich
praktyk, które tu i ówdzie są podejmowane, ilekroć Kościół chce być obecny jako znak swojej wierności
Bogu i ziemi, z której wyrósł i którą pielęgnuje ”
Po Mszy Świętej tradycyjnie już Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas
Christiana” Ziemowit Gawski dokonał Aktu Zawierzenia.

Akt Zawierzenia

Wielka Boga Człowieka Matko,
Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo.

Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Christiana ” przychodzi do Ciebie w kolejną rocznicę odejścia
do domu naszego Ojca, Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, który uczył cały
naród wierności Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi, wierności Bogu samemu przez bezgraniczne zaufanie
Tobie, Jasnogórska Królowo Polski. Dzisiaj w czasie kolejnych zmagań o dusze narodu z tym większa
gorliwością prosimy Cię Bogurodzico o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia - naszego Patrona, aby
mógł być On czczony w chwale ołtarzy jako orędownik Polski ochrzczonej przed ponad 1000 lat. Zawsze
wiernej z ufnością idącej w przyszłość.
Przychodzimy do Ciebie Matko i Królowo nasza z pokorna modlitwą, by to u Twego
Jasnogórskiego tronu podziękować, za wszystkie wysłuchane modlitwy i prośby, za otrzymane łaski i za
zobowiązujący dar patronatu Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Przynosimy Ci nasze radości i troski, nasze trudne wczoraj, dzisiejsze niepokoje serc i ufna
nadzieję na przyszłość. Wspomożycielko Wiernych, módl się za nami.
Matko Nieustającej Pomocy zachowaj w swej opiece każdego z nas, nasze rodziny, nasze
Stowarzyszenie, nasza ojczyznę Polskę. Matko Miłosierdzia. Pochyl się nad nami grzesznymi i przytul nas
do Swego Niepokalanego Serca. Ucz nas prawdziwej miłości Boga i człowieka, ucz odczytywania znaków
czasu. Prowadź do Swojego Syna, z Synem jednaj. Synowi Swojemu nas oddawaj.
A ponieważ nigdy od wieków nie słyszano, abyś nie wysłuchała kogokolwiek, kto się do Ciebie
udawał i o wstawiennictwo prosił z tą nadzieją oddajemy się Tobie w macierzyńską niewolę miłości
i zawierzamy Tobie nasze Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” , nasze rodziny i nas samych
i prosimy przemieniaj nasze serca i sumienia, abyśmy stawali się w Twoich rękach godnym narzędziem
w służbie dobru Kościoła i Narodu.
Maryjo przygarnij nas i bądź na zawsze Matką i opiekunką.

Amen.

Ziemowit Gawski - prośba o poświecenie obrazów

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, Pasterzu Maryjnej Częstochowskiej Metropolii.
W imieniu zgromadzonego tutaj Stowarzyszenia „ Civitas Christiana” w jego przedstawicielach,
prosimy Cię abyś poświęcił wizerunki Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którego dziś
przyjmujemy jako naszego Patrona. Ten portret został namalowany przez artystę z Krakowa Zdzisława
Pytla i ten oryginał pragniemy aby został powierzony oddziałowi częstochowskiemu, bo wszystko co

najważniejsze i największe w naszym Stowarzyszeniu, w naszym Środowisku zdarzyło się właśnie tu
w Częstochowie.
Niech zatem Oddział w Częstochowie będzie szczególnym kustoszem pamięci o tym dniu, ale
także i o tym wszystkim co niesie za sobą patronat. Natomiast wszystkie inne Oddziały Okręgowe
otrzymają wierne kopie tego obrazu i niech osoba, posługa i myśl Prymasa Tysiąclecia, żyje w nas
przemienia nas, a poprzez nas przemienia naszą Ojczyznę w prawdziwe Civitas Christiana.

Akt poświecenia obrazu - Ks. Arcybiskup W. Depo

Niech Imię Pańskie będzie Błogosławione.
Teraz i na wieki.
Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, wielbimy Ciebie w Twoich Świętych. W nich ukazujesz nam
wzór, a przez ich wstawiennictwo okazujesz nam Twoja pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy
dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław te wizerunki Sługi Twojego Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
prosząc, aby jak najrychlej za Twoją miłością miłosierną był wyniesiony do chwały ołtarzy, abyśmy nie
tylko wzywali Jego wstawiennictwa, ale naśladowali Go w miłości do Ciebie i naszej Ojczyzny i w ten
sposób byli wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Maryjo Królowo Polski, módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.

… „ Przychodzimy do Ciebie Matko
I Królowo nasza z pokorną modlitwą
By to u Twojego Jasnogórskiego tronu podziękować
Za wszystkie wysłuchane modlitwy i prośby,
Za otrzymane
otrzymane łaski i za zobowiązujący dar
Patronatu Prymasa Polski
Stefana Kardynała Wyszyńskiego”…
( z Aktu Zawierzenia)

