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„OBRONIĆ GODNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA I RODZNY”
Zainspirowany programem duszpasterski w Polsce na rok 2008, którego hasło brzmi:
Bądźmy uczniami Chrystusa, J.E. Ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski Metropolita Wrocławski
podjął jego realizację w Archidiecezji Wrocławskiej m.in. przez peregrynację relikwii św.
Joanny Beretty MOLLA w parafiach Archidiecezji. Peregrynacja rozpocznie się w Środę
Popielcową 2008r. od rodzin duchownych. Pierwszym miejscem peregrynacji będzie
Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne, następnie Zgromadzenia Zakonne we
Wrocławiu, a od Niedzieli Miłosierdzia Bożego rozpocznie się peregrynacja w dekanatach poza
Wrocławiem,

z inauguracją w siedzibie dekanatu Oleśnica Śląska - Wschód, w parafii

pw. Matki Bożej Miłosierdzia. Zakończenie peregrynacji odbędzie się w 2009r. w
Archikatedrze Wrocławskiej.
1. Hasło nawiedzenia Relikwii : „Obronić godność małżeństwa i rodziny”.
Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI przepojone jest wielkim
zatroskaniem o rodzinę. Podczas Światowego Spotkania Rodzin w Walencji, Benedykt XVI
zachęcał: Należy dać nowy zapał, aby nadal głosić „Ewangelię rodziny”, potwierdzać na nowo
jej aktualność i tożsamość, opartą na małżeństwie, otwartą na wielkoduszny dar życia i taką,
której towarzyszy się dzieciom ich wzrastaniu fizycznym i duchowym (Walencja 08. 07.2006r.).
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wielką potrzebą jest aktualnie głoszenie „Ewangelii rodziny”.
Ponieważ podstawą formacji duszpasterskiej w tym względzie nie może być jedynie teoria lub
doktryna, chcemy pokazać wiernym Archidiecezji, świadka, którym jest coraz bardziej popularna
u nas św. Joanna Berenta MOLLA, wierna uczennica Chrystusa, wzór matki i żony, świadka
Ewangelii.
Założeniem duszpasterskim tej peregrynacji jest stworzenie, przez solidarność wiernych
w parafiach, kapitału duchowego dla małżeństw i rodzin, jak również dla narzeczonych.
Peregrynacja staje się zaproszeniem wiernych Archidiecezji do odważnego i serdecznego
zaangażowania na rzecz małżeństwa i rodziny katolickiej – jako wyrazu odpowiedzialności w
służbie rodzinie. Intencją jest, aby w peregrynacji uczestniczyły wszystkie stany: dzieci, młodzież,

studenci, a przede wszystkim całe rodziny. Należy ufać, ze peregrynacja te z pewnością przyczyni
się do odnowienia w rodzinach miłości, wiary, także ducha pobożności. Umocni ona rodziny
jako wspólnoty życia i miłości, by stawały się domem, obrazem miłości Boga do człowieka.
2. Program nawiedzenia
Program nawiedzenia w siedzibie dekanatu i innych wyznaczonych parafii ma za zadanie
ułatwić wszystkim wiernym możliwość uczczenia Relikwii św. Joanny Beretty MOLLA.
Dlatego Księża Dziekani przygotują specjalne spotkanie organizacyjne całego
dekanatu, na które należy zaprosić wszystkich kapłanów, katechetów zakonnych i
świeckich, liderów grup i wspólnot religijnych. Na spotkaniu księża dziekani
poinformują zebranych o planowanym dniu nawiedzenia, który został ustalony według
harmonogramu przygotowanego przez
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oraz zatwierdzonym przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego.
Uwzględniając konkretną datę nawiedzenia księża dziekani oraz wszyscy zebrani
przygotują szczegółowy program nawiedzenia, w który zaangażowane będą wszystkie
parafie dekanatu. W programie peregrynacji do siedziby dekanatu, powinny zawierać się
poszczególne godziny przeznaczone na Eucharystię lub nabożeństwo dla każdej parafii
z terenu dekanatu. W ramach parafii nawiedzenia Relikwii, program winien być
bardziej szczegółowy i powinien obejmować także spotkania pozaliturgiczne, misteria
przygotowywane przez młodzież, nabożeństwo biblijne, koncerty muzyki kościelnej lub
programy przygotowane przez zespoły śpiewacze (chóry i schole). Przebieg
nawiedzenia winien ujawnić bogactwo wspólnot parafialnych i charyzmatycznych w
dekanacie oraz ukazać ich owocną współpracę. Dobrym przygotowaniem do
nawiedzenia w dekanacie mogą stać się tridua lub dni skupienia, które w sposób
bezpośredni pomogą wszystkim uświadomić sobie znaczenie tej peregrynacji.
Szczegółowy program przygotowania całego dekanatu do peregrynacji oraz
program nawiedzenia, Księża Dziekani omówią z Księżmi Biskupami,

którzy będą

przewodniczyć uroczystości, przynajmniej na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą
nawiedzenia.
3. Liturgia nawiedzenia.
Ks. Dziekan dekanatu przyjmującego Relikwie ustala z ks. dziekanem dekanatu
przekazującego Relikwie dokładną godzinę przybycia samochodu z Relikwiami do
parafii dziekańskiej. Podobne porozumienie będzie miedzy Księżmi Proboszczami
przyjmującymi w kościele parafialny Relikwie lub je przekazującym. O wyznaczonej

godzinie powinno rozpocząć się w siedzibie dekanatu lub parafii nabożeństwo
oczekiwania, które może mieć formę nabożeństwa Słowa Bożego, nabożeństwa
różańcowego, lub innego zaplanowanego przez duszpasterzy.
Na zakończenie nabożeństwa formułuje się procesja przed kościołem. Gdzie
Ks.

Dziekan

(proboszcz)

zaplanował przyjęcie Relikwii. Tak, jak w innych

peregrynacjach, można zaplanować, aby przedstawiciele parafii wnieśli w procesji
Relikwie do świątyni. Umieszczenie Relikwii we wnętrzu kościoła nie powinno
naruszać zasadniczej struktury prezbiterium, z drugiej jednak strony winno sprawiać, że
Relikwiarz będzie dobrze widoczny. Obok Relikwiarza powinien być umieszczony
obraz św. Joanny Beretty Molla. W trakcie umieszczania Relikwiarza winien trwać
śpiew całego zgromadzenia.
Bezpośrednio po umieszczeniu Relikwii w prezbiterium kościoła, duszpasterze
zaplanują, by w imieniu wiernych całego dekanatu (parafii) przemówili przedstawiciele
parafii oraz Ks. Dziekan (proboszcz). Należy zwrócić uwagę, by przygotowane
wcześniej teksty były krótkie i odnosiły się do nawiedzenia Relikwii. Ks. Dziekan
(proboszcz) zaprasza przewodniczącego liturgii nawiedzenia oraz zebranych do
wspólnej modlitwy. W tym celu kapłani udają się do zakrystii, aby przywdziać szaty
liturgiczne.
4. Uroczysta Msza św. koncelebrowana na powitanie Relikwii.
W dniu nawiedzenia powinna wyrazić się pełna jedność całego dekanatu. Dlatego w
przygotowaniu uroczystej liturgii na rozpoczęcie nawiedzenia, jak i na zakończenie, winni
uczestniczyć przedstawiciele wszystkich wspólnot parafialnych.
O ile przepisy liturgiczne pozwalają, można zastosować formularz mszalny o
świętych kobietach. W dni, w które zasady liturgiczne nie pozwalają na zastosowanie
tego formularza, należy zastosować formularz mszalny z dnia wraz z czytaniami.
Po uroczystej procesji wejścia, okadzeniu ołtarza, krzyża i Relikwii,
przewodniczący rozpoczyna Mszę św. jak zwykle od znaku krzyża i pozdrowienia. Po
krótkim wprowadzeniu, w postawie stojącej, wszyscy uczestnicy liturgii mogą
wysłuchać treści specjalnego telegramu papieskiego na okoliczność peregrynacji. Po
czym celebrans (lub osoba prowadząca śpiew) intonuje hymn „Chwała na wysokości
Bogu”. Po odśpiewaniu (odczytaniu) kolekty z wyżej wspomnianych formularzy,
następuje Liturgia Słowa z przewidzianymi czytaniami wraz z homilią.
Następnie powinny być odczytane wezwania modlitwy wiernych. Poszczególne

intencje modlitewne powinni czytać przedstawiciele wspólnot parafialnych. Po czym
następuje procesja z darami, w której powinny być przyniesione do ołtarza chleb, wino i
woda, potrzebne do sprawowania Eucharystii oraz inne dary według uznania
duszpasterzy. Także w procesję z darami powinni być zaangażowani przedstawiciele
wszystkich środowisk całego dekanatu. Dalszy ciąg Mszy św. jest bez zmian. Po
modlitwie pokomunijnej, Ks. Dziekan (proboszcz) powinien zapowiedzieć program
czasu nawiedzenia dla poszczególnych parafii dekanatu lub w parafii Liturgię kończy
uroczyste błogosławieństwo
Zaleca się, aby w czasie nawiedzenia Relikwii św. Joanny Beretty MOLLA,
patronki małżeństw, małżonkowie odnowili, podczas głównej Mszy św., odnowić
przyrzeczenia małżeńskie. Ksiądz Proboszcz powinien wcześniej o tym fakcie
poinformować parafian, a małżonków specjalnie zaprosić. Można też przewidzieć
udzielenie błogosławieństwa matkom oczekującym potomstwa.
5. Pożegnanie Relikwii.
Podczas uroczystej mszy św., względnie nabożeństwa Słowa Bożego, na pożegnanie
relikwii św. Joanny Beretty MOLLA

należy zachować analogiczne zasady podane

powyżej. Ustalenie początku i trwanie nabożeństwa pożegnania uzależnione jest od
tego, ile czasu potrzebne będzie na punktualne przywiezienie relikwii do kolejnej
siedziby dekanatu(parafii). Na zakończenie liturgii ks. dziekan (proboszcz) w
imieniu

całego

dekanatu

(parafii)

odmawia

tuż

przed

błogosławieństwem

modlitwę w intencji rodzin za wstawiennictwem św. Joanny Beretty MOLLA zawartą
w niniejszym podręczniku. Eucharystię kończy uroczyste błogosławieństwo, po którym
przy śpiewie całego zgromadzenia następuje procesja z relikwiarzem do samochodu.
Uczyńmy wszystko, aby wierni Archidiecezji Wrocławskiej, a przez nich
katolicy w Polsce i nie tylko, wpatrując się w postać współczesnej świętej Joanny
Beretty MOLLA, małżonki i matki, odkrywają prawdziwą, czystą, płodną i piękną
miłość małżeńską przeżywaną jako odpowiedź na Boże powołanie.
Ks. dr Marian Biskup
Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa

