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Lucyna Lisiecka 

NAWIEDZENIE MATKI BOSKIEJ 
W KOPII JASNOGÓRSKIEGO OBRAZU 

W KOŚCIELE FARNYM W GOSTYNIU W 1977 ROKU 

Niedziela, 18 września 1977 roku. Tego dnia cały Gostyń był od-

świętnie przystrojony. Domy i ogrodzenia posesji ozdabiały lampki choin-

kowe, z trudem zdobyte, i kolorowe proporczyki, specjalnie uszyte na tę uro-

czystość. Okna udekorowano wizerunkami Matki Boskiej, kwiatami i kolo-

rowymi wstążkami. Pod koniec dnia oczekiwano z niecierpliwością przyby-

cia Jasnogórskiego Obrazu. Przyjechał w samochodzie Nysa od strony Lesz-

na na ulicę Spokojną o godzinie 18.30. Licznej grupie wiernych przewodni-

czył proboszcz parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty ksiądz kanonik Teo-

dor Lerch. Z tej okazji do Gostynia przybyli biskup Marian Przykucki 

i ksiądz infułat Władysław Kawski. Chodniki zajęli parafianie, chcący przy-

łączyć się do uroczystego korowodu. 

Kopia Obrazu dotarła do Gostynia samochodem marki Nysa 

specjalnie przygotowanym na tę okazję 
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Odświętną procesję prowadził ksiądz Lerch wraz z dostojnikami ko-

ścielnymi i innymi księżmi oraz siostrami zakonnymi. Obraz niosły na zmia-

nę różne grupy parafian w asyście strażaków i młodych dziewczyn, ubranych 

na biało. Za nimi szli ministranci, młodzież szkolna, delegacje z sztandarami 

i mieszkańcy miasta. Przemarsz dorównywał co najmniej procesjom z okazji 

Bożego Ciała. Obraz dotarł do polowego ołtarza usytuowanego na dawnym 

przykościelnym cmentarzu, przy północnej ścianie fary. Około godziny 19.00 

nastąpiło uroczyste przekazanie i powitanie Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Przytoczono fragment ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję 

(Łk 1, 46-55) i odśpiewano Magnificat, po czym odczytano list Ojca Święte-

go. O godzinie 20.00 rozpoczęła się msza z kazaniem biskupa Przykuckiego. 

Po jej zakończeniu wprowadzono wizerunek Matki Boskiej do kościoła. 

Procesję ówczesną ulicą Marcelego Nowotki prowadzili (od lewej): 

ks. infułat Władysław Kawski, biskup Marian Przykucki i ks. kanonik Teodor Lerch 

Nocne czuwanie rozpoczęli mieszkańcy Podrzecza, potem do modli-

twy przystąpili kapłani i siostry zakonne. O północy odbyła się koncelebro-

wana pasterka maryjna, a po niej w procesji udano się na cmentarz, gdzie 

zapalono świece na grobach i odprawiono nabożeństwo za zmarłych. W ko-

ściele na modlitwie trwała młodzież szkół średnich, po niej mieszkańcy Po-

żegowa, ulic Poznańskiej i Starogostyńskiej, następnie Marcelego Nowotki 

(obecnie ulica Mieszka I), Zacisze, Spokojnej, 15-lecia Polski Ludowej (dziś 

ulica Władysława Łokietka), Robotniczej i Willowej, potem Przemysława II, 

Hutnika, Parkowej i Mostowej, na końcu stare miasto, czyli wierni zamiesz-

kujący od ulicy Mostowej do Nad Kanią i Wolności (obecnie ulica Jana Paw-
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ła II). Nocne czuwanie zakończono mszą. Zarazem też rozpoczęto dzień od 

nabożeństwa. 

Obraz w otoczeniu wiernych na ówczesnej ul. 15-lecia Polski Ludowej 

Co godzinę odbywały się kolejne zgromadzenia modlitewne z udzia-

łem różnych grup parafialnych. Swoją mszę miał III zakon franciszkański, po 

nim członkowie Żywego Różańca, następnie chorzy, potem emeryci i renci-

ści. W południe nastąpił wyjazd obrazu do kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy 

gostyńskim szpitalu. Tam też odprawiono Eucharystię w intencji chorych, 

lekarzy i służby zdrowia. Po powrocie wizerunku Pani Jasnogórskiej do fary 

o 15.00 odbyła się liturgia z udziałem dzieci szkolnych. Godzinę później na-

stąpiła celebracja mszy dziękczynnej ze słowem bożym wygłoszonym przez

księdza infułata Władysława Kawskiego, a parafianie św. Małgorzaty złożyli

hołd pożegnalny Matce Boskiej. Po nabożeństwie procesja z obrazem prze-

szła przez Rynek i ulicami 1 Maja oraz Juliana Marchlewskiego (dziś ulica

Wrocławska) doszła do kościoła św. Ducha. O 18.30 uroczyście przekazano

częstochowską ikonę kolejnej gostyńskiej parafii.

Pielgrzymka obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po całej Polsce 

rozpoczęła się w 1957 roku. Wierna kopia Obrazu Jasnogórskiego została 

wykonana na polecenie Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

i poświęcona przez ówczesnego Ojca Świętego Piusa XII. Peregrynacja trwa-

ła 27 lat. Towarzyszyło jej hasło: „Matko, przyjdź do nas”. W tym czasie 

wizerunek Czarnej Madonny odwiedził 7150 parafii. W Archidiecezji Po-
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znańskiej przebywał od 7 listopada 1976 roku do 21 maja 1978 roku. Znalazł 

się w 605 kościołach i kaplicach. 

Miasto było tego dnia odświętnie udekorowane – blok przy ul. Przemysława II 

Minęło wiele lat od tych wydarzeń. Wyrosły nowe pokolenia. Kościół 

Polski ponownie ma okazję przeżywać nawiedzenie kopii obrazu Często-

chowskiej Pani w swoich diecezjach parafiach. Odwiedziny we wszystkich 

parafiach i kościołach archidiecezji poznańskiej zaplanowano na okres od 18 

maja 2019 roku do 26 września 2020 roku. Obraz odwiedzi 414 parafii. Dru-

ga peregrynacja odbywa się pod hasłem „Z Maryją w nowe czasy”. 
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