
Święto NMP Matki Kościoła
Poniedziałek 1 czerwca 2020 r.

Porządek uroczystości RR na Łazienkowskiej (dolny kościół)

Godz. 18.00 - procesja do ołtarza
- powitanie  w  imieniu  całej  RR  przybyłych  (neoprezbitera  Macieja

Szkopińskiego, ks. dr Wojciecha Bartkowicza – rektora WMSD, ks. prof.
Czesława  Parzyszka  SAC  –  Ojca  Duchownego  RR,  ks.  Eugeniusza
Klimińskiego  SAC,  ks.  dr  Wojciecha  Sadłonia  SAC,  ks.  dr  Stanisława
Tylusa  SAC, rodziców neoprezbitera  Ewę i  Andrzeja)  i  przedstawienie
neoprezbitera Macieja (Krzysztof Broniatowski) 

- przedstawienie głównego celu – oddania się osobistego i rodzinnego na
pomocników Matki Kościoła po zakończeniu 9-cio letniej formacji (Ania
Rokicka-Broniatowska)

Godz. 18.15 - rozpoczęcie Mszy Świętej
- kazanie  o  Matce  Bożej  –  Matce  Kościoła  i  idei  Pomocników  Matki

Kościoła
- zapalenie świec
- wyznanie wiary
- wprowadzenie do oddania się na pomocników – (Ojciec Duchowny RR) 
- osoby z zapalonymi świecami podchodzą procesyjnie do ołtarza (jak do

Komunii  Świętej),  gdzie  wypowiadają głośno swe ślubowanie słowami:
„Ja ….. (swoje imię), oddaję się dziś Tobie Matko Kościoła na Twojego
pomocnika”,  
osoby, które już kiedyś dokonały aktu oddania się mówią: 
„Ja  ….  (swoje  imię),  ponawiam dziś  swoje  oddanie  się  Tobie  Matko
Kościoła na Twojego pomocnika”], 
po czym wracają na swoje miejsce

– po tym ślubowaniu indywidualnym wszyscy razem wypowiadają głośno
Akt oddania się Matce Bożej - „Matko Boża, Niepokalana Maryjo. Tobie
poświęcam ciało i duszę moją …”.

- pieśń:  Błękitne rozwińmy sztandary
- modlitwa wiernych
- procesja z darami 
- ciąg dalszy liturgii Mszy Świętej
- po komunii świętej podziękowania i ogłoszenia (Krzysztof Broniatowski)
- błogosławieństwo prymicyjne
- Rozesłanie i rozejście się do domów



BŁĘKITNE ROZWIŃMY SZTANDARY

1.Błękitne rozwińmy sztandary, 
Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń. 
Niech w sercach zagorze znicz wiary, 
I gromka niech ozwie się pieśń. 

Ref. 
Spod znaku Maryi rycerski my huf,
Błogosław nam Chryste na bój. 
Stajemy, jak ojce, by służyć Ci znów. 
My Polska, my naród, lud Twój! 

2. Już świta, już grają pobudki, 
Już Jezus przybliża się k’nam. 
Żyj święta radości, precz smutki, 
Pan idzie i pierzcha w cień kłam. 

Ref.
Pan idzie słoneczność rozlewa się w krąg,
Pan idzie na świata siąść tron. 
Drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk, 
Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon! 

3. O Bogurodzico, Dziewico, 
Tchnij siłę w marjański ten zew. 
Z otwartą stajemy przyłbicą, 
I serca Ci niesiem i krew.

Ref
Siać miłość będziemy wśród burzy i słot,
W zwycięski Ty powiedź nas szlak, 
A gdy nam tchu będzie i mocy już brak, 
Do nieba pokieruj nasz lot.


