
Proponowany program modlitw 
w rodzinach przy Obrazie Matki Boskiej 

Częstochowskiej 

 

Obraz przejęty od sąsiadów i wniesiony do domu 

1.  Wniesienie Obrazu do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu 

( stół nakryty białym obrusem, dwie świece, może byd gromnica, 

kwiaty, woda święcona, którą głowa domu pokropi wszystkich 

zebranych) 

2. Przywitanie Obrazu śpiewem Apelu Jasnogórskiego (str. 19)  

lub modlitwą Pod Twoją obronę 

3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (najstarsze z dzieci 

lub wybrana osoba)   (str. 16) 

4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary) 

5. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej (str. 17 lub 18) 

 

Wieczorny pacierz  po kolacji 

1. Wieczorny pacierz całej rodziny ( zwrócid szczególną uwagę na 

modlitwę dzieci).  

2. Dowolna modlitwa np. litania, śpiew pieśni Maryjnych lub 

odtworzenie pieśni z płyt. 

 

Apel Jasnogórski 

1. O godz. 21.00 odsłuchanie z Radia Maryja, Radia Jasna Góra lub TV 

TRWAM Apelu z Jasnej Góry, ( wcześniej należy przygotowad 

odbiornik ustawiając właściwą stację) 

2. Należy włączyd się w śpiew apelu, wysłuchad rozważania i po 

zakooczonej transmisji… 

3. Dzieci po modlitwie do Anioła Stróża udają się spad, a dorośli 

przygotowując się do spoczynku planują następny dzieo 

 



Pacierz poranny 

1. Znak Krzyża, Modlitwa Paoska, Pozdrowienie Anielskie, Skład 

Apostolski. Pacierz odmawiają wszyscy obecni w domu przed 

wyjściem do pracy, do szkoły itp. 

 

Modlitwa w ciągu dnia 

1. Pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie odmawiają 

dowolne modlitwy, można odśpiewad Godzinki o NMP, odmawiad 

różaniec 

2. Powracający ze szkoły, z pracy odmawiają krótką modlitwę sami      

lub wspólnie przed Obrazem. 

    

Koronka do Miłosierdzia Bożego 

1. O godz. 15.00 korzystając z transmisji radiowej, jeśli jest taka 

możliwośd, odmówid Koronkę Do Miłosierdzia Bożego 

 

Modlitwa przed przekazaniem obrazu 

następnej rodzinie 

1. Jeśli nie było wcześniej Aktu Zawierzenia to powinien on byd 

odmówiony teraz. 

2. Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej. 

3. Ze śpiewem pieśni Maryjnej wynosimy obraz z domu by przekazad Go 

następnej rodzinie, zamiast pieśni można odmawiad częśd radosną 

różaoca świętego, lub nieśd obraz w ciszy. 

4. Witamy się z sąsiadami chrześcijaoskim pozdrowieniem „Niech będzie 

Pochwalony Jezus Chrystus…” i przekazujemy Obraz. 

 

Powyższe propozycje można dowolnie w miarę potrzeb                   
i możliwości modyfikować.  
Jeden egzemplarz programu należy przekazad następnej rodzinie                 
w przeddzieo nawiedzenia dla wcześniejszego zapoznania się z samym 
programem i układem modlitw. Należy też zachęcid przynajmniej 
najbliższych sąsiadów do udekorowania domów. 
 


