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Nawiedzenie Matki Bożej w ikonie Jasnogórskiej

Miało ono miejsce 25 i 26 czerwca 2014 r. Poprzednio mo-
gliśmy gościć ten sam obraz w 1983 r. Podobnie jak wtedy, tak 
i teraz wierni licznie zgromadzili się w świątyni, by podziękować 
ukochanej Matce za jej macierzyńska opiekę.

Może ktoś zapytać czy taka forma pobożności jest najlepsza na 
dzisiejsze czasy? Okazuje się, że bardzo potrzebna. Dopóki czło-
wiek patrzy na obraz Pana Jezusa, Matki Najświętszej i świętych 
w sposób ewangeliczny, nie ubóstwia obrazu, nie traktuje go jako 
talizmanu, ale traktuje go jako budzenie wiary, by dostroić się na 
odbiór Bożych fal łaski, to taka religijność nie jest magiczna lecz 
radosna, piękna i bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach.

Kardynał Stefan Wyszyński 6 sierpnia 1958 r. tak mówił o przyj-
mowaniu Obrazu Matki Bożej w parafiach:
Z początku sami byliśmy pełni lęku, czy Nawiedzenie głęboko 

zapadnie w duszę, czy zrodzi łaski nadprzyrodzone? Ale z postawy 
duchowieństwa... i całego społeczeństwa zrozumieliśmy od razu, że 
działają tu jakieś szczególne łaski Boże. Ileż to razy księża dziekani 
wyznawali otwarcie: „Nigdy nie przypuszczaliśmy, że Nawiedzenie 
wywoła tak ogromne poruszenie, tak pogłębi ducha wiary i modli-
twy”. Możemy powiedzieć tak, jak mówiła Elżbieta w dniu nawie-
dzenia Maryi w Ain Karin: >>[...] skoro zabrzmiał głos pozdro-
wienia twego w uszach moich, poruszyło się z radością dzieciątko 
w łonie moim.>> (Łk. 1,44). Ile łask spłynęło do serc ludu! Ile było 
wspaniałych nawróceń [ludzi] tkniętych miłością, ile powrotów 
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z dalekiej wędrówki po bezdrożach, poza łaską uświęcającą, po 
wielu latach! Ilu ludzi pojednało się z Bogiem i przystąpiło do 
sakramentów świętych!” 

Parafia ma szczęście, ponieważ posiadamy kopię Obrazu Matki 
Bożej, która została namalowana przez prof. Leonarda Torwida. 
Ten sam autor namalował Obraz Nawiedzenia, który pielgrzymuje 
po wszystkich parafiach w Polsce. Stefan Kardynał Wyszyński po-
święcił nasz Obraz na Jasnej Górze 26 sierpnia 1965 r. w ramach 
obchodów przygotowań do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.

Stąd jeszcze bardziej odczuwamy, chociaż musieliśmy oddać 
Obraz Matki Bożej następnej parafii, że Maryja pozostaje z nami 
i możemy dalej czuwać przy naszej Matce i Królowej.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy tak pięknie czuwali przy 
Matce Bożej i w dzień i w nocy.

***
Wizytacja kanoniczna parafii św. Kazimierza

Do naszej parafii przybył bp Józef Górzyński, sufragan War-
szawski na dwudniową wizytację (28 i 29 września 2014 r.).

Zgodnie z prawem kanonicznym Biskup diecezjalny ma obo-
wiązek wizytacji parafii w jej duszpasterskiej i administracyjnej 
działalności raz na 5 lat.

Proboszcz parafii przekazuje sprawozdanie z 5-letniej dzia-
łalności. Swoje sprawozdania przygotowują również zespoły 
posługujące w parafii.

W niedzielę uczestniczył we wszystkich Mszach św. i przysłu-
chiwał się kazaniom, które głosili miejscowi księża, bo to również 
stanowi punkt jego wizytacji. 

Spotkał się z Radą Duszpasterską i Ekonomiczną i wysłuchał 
opinii o parafii i proboszczu przekazaną przez każdego uczestnika 
Rady. Wieczorem udzielił Sakramentu Bierzmowania i spotkał 
się także z kapłanami z dekanatu pruszkowskiego. 

Drugiego dnia odwiedził Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II 
a następnie zgromadzenia zakonne mające domy zakonne w na-
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szej parafii: Siostry bezhabitowe „Pocieszycielki Serca Jezuso-
wego” i Siostry Eucharystki. Następnie udał się do Szpitala Po-
wiatowego i do Zakładu Opiekuńczo-leczniczego, by odwiedzić 
chorych – pomodlił się w kaplicach tam istniejących.

Biskup spotkał się z władzami Miasta i Powiatu, a także z dy-
rektorami szkół działającymi na terenie parafii. Podczas spotka-
nia zostały zaprezentowanie doświadczenia i uwagi w sprawach 
edukacji młodego pokolenia i przygotowań do Światowych dni 
młodzieży.

Na zakończenie wizytacji Biskup odwiedził cmentarz parafial-
ny, gdzie modlił się wraz z wiernymi, którzy przybyli na cmentarz, 
modlił się za zmarłych parafian i proboszczów, którzy włożyli swą 
cząstkę w rozwój duchowy parafii a już odeszli do Pana Boga.

Biskup był zbudowany stanem duchowym naszej parafii choć 
powiedział, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Docenił także in-
westycje służące parafianom i gościom, jak gruntowny remont 
i instalacja ogrzewania kościoła. 

Na zakończenie udzielił wszystkim pasterskiego błogosła-
wieństwa.
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Noc zimowa, mroźna i milcząca…
Z góry na dół śnieżne lecą puchy,   
Świat jest jedną białością bez końca:
Drzewa stoją w bieli jako duchy
Z chmur się przesłania księżyc blady,
Nigdzie żadnej drogi nie ma,
Zamieć zawiewa ludzkie ślady,
Ziemię wzięła w posiadanie – zima!


