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Za inicjatywÄ… peregrynacji obrazu Matki Boskiej CzÄ™stochowskiej staÅ‚ nie kto inny, jak kardynaÅ‚
WyszyÅ„ski. PodrÃłÅź obrazu po wszystkich parafiach w kraju miaÅ‚a byÄ‡ czÄ™Å›ciÄ… obchodÃłw
tysiÄ…clecia chrztu Polski. OczywiÅ›cie po Polsce podrÃłÅźowaÅ‚a kopia obrazu Czarnej Madonny
z jasnogÃłrskiego sanktuarium. Kopia obrazu trafiÅ‚a najpierw do Rzymu, gdzie poÅ›wiÄ™ciÅ‚ jÄ…
papieÅź Pius XII, a nastÄ™pnie na JasnÄ… GÃłrÄ™ gdzie nastÄ…piÅ‚ obrzÄ™d "pocaÅ‚unku" czyli
zetkniÄ™cia kopii obrazu z oryginaÅ‚em. Milenijne Nawiedzenie obrazu rozpoczÄ™Å‚o siÄ™ w sierpniu
1957 roku od archidiecezji warszawskiej. WÄ™drÃłwka obrazu natrafiaÅ‚a na kÅ‚opoty i utrudniena ze
stron wÅ‚adz PRL. Obraz do roku 1966 nawiedziÅ‚ 10 diecezji, by wkoÅ„cu zostaÄ‡ "zaaresztowanym"
przez funkcjonariuszy MO. Przewieziono go na JasnÄ… GÃłrÄ™, gdzie byÅ‚ caÅ‚odobowo pilnowany
przez milicjantÃłw. Mimo to peregrynacja trwaÅ‚a nadal. Symbolicznie podrÃłÅź wÅ›rÃłd wiernych
odbywaÅ‚y puste ramy oraz ewangeliarz i Å›wieca.
Sam obraz na trasÄ™ wÄ™drÃłwki powrÃłciÅ‚ po szeÅ›ciu latach i swÄ… pielgrzymkÄ™ rozpoczÄ…Å‚
od diecezji sandomierskiej, do ktÃłrej wtedy naleÅźaÅ‚a parafia PrzedbÃłrz. W granicach przedborskiego
dekanatu obraz znalazÅ‚ siÄ™ 3 sierpnia 1972 roku i poprzez FaÅ‚kÃłw i Czermno w dniu 5 sierpnia
dotarÅ‚ do Przedborza. Parafia PrzedbÃłrz liczyÅ‚a wtedy 7 236 wiernych, a proboszem byÅ‚ ksiÄ…dz
Jan Oktobrowicz.

UroczystoÅ›ci nawiedzenia poprzedziÅ‚y specjalne misje, ktÃłre miaÅ‚y na celu przygotowanie
wiernych na okolicznoÅ›Ä‡ nawiedzenia obrazu. Misje te prowadzili ksiÄ™Åźa redemptoryÅ›ci:
Augustyn Dudek, MieczysÅ‚aw Fafara i StanisÅ‚aw Kuczek. TrwaÅ‚y one od 29 czerwca do 3 sierpnia.
Parafian spowiadaÅ‚o 43 duchownych. UdziaÅ‚ wiernych w misjach zostaÅ‚ oceniony jako bardzo
dobry. Jako doradczynie przy przygotowaniach pomagaÅ‚y dwie parafianki, panie: Janina MÅ‚ynek i
Zofia Åšwiech.
KoÅ›ciÃłÅ‚ parafialny zostaÅ‚ przystrojony bogatymi dekoracjami. Na wymienienie zasÅ‚uguje tu
plastyk, WÅ‚odzimierz Klimek, ktÃłry udekorowaÅ‚ specjalne podium, jak i caÅ‚Ä… Å›wiatyniÄ™.
Obraz powitaÅ‚o okoÅ‚o 7 tysiÄ™cy wiernych, a w powitanej mszy uczestniczyÅ‚o 64 kapÅ‚anÃłw, 21
siÃłstr zakonnych, 4 alumnÃłw. Kazanie wygÅ‚osiÅ‚ ksiÄ…dz biskup Piotr GoÅ‚Ä™biowski, ktÃłry
peÅ‚niÅ‚ funkcjÄ™ administratora diecezji sandomierskiej od roku 1968 do swojej Å›mierci w roku
1980.
W nocy odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste czuwanie przy obrazie wniesionym do koÅ›cioÅ‚a parafialnego.
Podczas dwÃłch dni nawiedzenia obrazu udzielono okoÅ‚o 21 tysiÄ™cy razy sakramentu Komunii
ÅšwiÄ™tej. OdbyÅ‚y siÄ™ teÅź uroczyste przyÅźeczenia. I tak 194 rodziny zÅ‚oÅźyÅ‚y przyrzeczenie
odmawiana wspÃłlnie pacierza, a 56 osÃłb zÅ‚oÅźyÅ‚o Å›luby abstynencji.
Na terenie parafii PrzedbÃłrz obraz odwiedziÅ‚ teÅź kaplicÄ™ w Zuzowach w dniach 6-7 sierpieÅ„,
kaplicÄ™ w GÃłrach Mokrych w dniu 7 sierpnia, a w dniach 7-8 sierpnia odbyÅ‚o siÄ™ nawiedzenie
kaplicy w RÄ…czkach. We wszystkich tych Å›wiÄ…tyniach uroczyste naboÅźenstwa odbyÅ‚y siÄ™ z
udziaÅ‚em biskupa GoÅ‚Ä™biowskiego, ktÃłry celebrowaÅ‚ msze Å›wiÄ™te oraz wygÅ‚aszaÅ‚
homilie. Wszystkie one odbyÅ‚y siÄ™ przy udziale wiÄ™kszoÅ›ci parafian oraz przy asyÅ›cie wielu
ksiÄ™Åźy i zakonnic.
Z parafi przedborskiej obraz zawÄ™drowaÅ‚ do kolejnych parafii dekanatu przedborskiego: Stanowisk 89 sierpnia, Å»eleÅºnicy 9-10 sierpnia, DÄ…brÃłwki 10-11 sierpnia oraz Skotnik 11-12 sierpnia, skÄ…d
przekazany zostaÅ‚ do SkÃłrkowic w dekancie Åźarnowskim.
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