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         W Roku Miłosierdzia  

 

Czcigodny Księże Proboszczu, 

Drodzy Parafianie Horoszek Dużych, 

Kochani mieszkańcy domu, który nawiedza Matka Zbawiciela, 

 

 Wyrażam uznanie i radość, że podjęliście tę cenną i piękną inicjatywę peregrynacji 

kopii obrazu Matki Bożej Domanowskiej. Ten wizerunek Matki Zbawiciela, koronowany w 

ubiegłym roku, nawiedza waszą parafię w szczególnym czasie – w roku Nadzwyczajnego 

Jubileuszu Miłosierdzia. W ten rok wpisuje się 1050. Rocznica Chrztu Polski, a nasza 

diecezja będzie przeżywać 25-lecie swego istnienia. Szczególnym doświadczeniem 

duchowym będzie zapewne spotkanie z Ojcem Świętym, Franciszkiem, podczas Światowych 

Dni Młodzieży w Krakowie.  

 Przypominamy sobie w tym momencie opis wydarzenia z Ewangelii świętego 

Łukasza, kiedy Maryja, Matka naszego Zbawiciela, po zwiastowaniu nawiedziła Elżbietę. 

Gdy weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę, to dzieciątko w łonie Elżbiety 

poruszyło się i napełnił ją Duch Święty. To dzięki Duchowi Świętemu Elżbieta rozpoznała, 

kto nawiedził jej dom. W duchowym natchnieniu zawołała: „A skądże mi to, że Matka 

mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,43). W tym duchu, kochani Parafianie, 

przeżywajcie spotkanie z Maryją, Matką Zbawiciela, w wizerunku Pani Domanowskiej, która 

nawiedza wasz dom. Przyjmijcie Jej pozdrowienie i pozwólcie, aby Duch Święty dał wam 

światło poznania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oraz by napełnił wasze serca miłością do 

Boga i do ludzi. 

 Klękam razem z wami przed Bogiem w Trójcy Jedynym i wraz z  wami proszę za 

wstawiennictwem Maryi, Matki Zbawiciela, obecnej w tym świętym znaku Pani 

Domanowskiej, by podczas Jej nawiedzenia spłynęło zbawcze błogosławieństwo pojednania i 

pokoju na wasz dom i całą rodzinę, umacniając małżonków, dzieci, osoby starsze i chore. 

Niech miłosierdzie Boże, wypraszane w modlitwie za zmarłych domowników, będzie dla nich 

zbawienną pomocą.  

 

Proszę Cię, Matko Zbawiciela, przyjmij dzieci swoje, 

 Matko, nie opuszczaj ich,  

Matko prowadź je wszystkie do Nieba. 

 

Na czas nawiedzenia z serca Wam błogosławię: w imię + Ojca i Syna  

i Ducha Świętego. 

 

        + Tadeusz Pikus 

        Biskup Drohiczyński 


