
Nawiedzenie Ikony Świętej Rodziny  

w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej 
 

I. Jak przyjąć Ikonę w naszych domach? 
 

1. Nawiedzenie Ikony Świętej Rodziny jest wydarzeniem duchowym dla całej rodziny, wyznaniem 

wiary i jej umocnieniem. Rodzinne spotkanie z Ikoną jest okazją do wspólnego przeżycia 

Eucharystii, do wspólnej rodzinnej modlitwy, do zacieśnienia więzi, umocnienia w miłości, a 

jeżeli potrzeba - do pojednania z Bogiem i między sobą. 

2. Ikona przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć. 

3. By przyjąć Ikonę, wystarczy się zapisać w zakrystii kościoła. Przy zapisie rodzina otrzyma 

karteczkę z datą odebrania Ikony z kościoła. 

4. Przejęcie Ikony odbywa się podczas Mszy św. o godz. 18.00 przed błogosławieństwem. Na tę 

Mszę świętą można przynieść do zakrystii karteczkę z modlitwą w intencji rodziny.  

5. Ikonę należy przynieść z powrotem następnego dnia do zakrystii kościoła, przed mszą św. o 

godz. 18.00, aby mogła powędrować do następnej rodziny. 

6. W kościele przy dużej Ikonie będzie wystawiona Księga Pamiątkowa nawiedzenia, do której 

będzie można wpisywać swoje refleksje, podziękowania czy postanowienia. 

7. Wraz z Ikoną przekazywane są teksty modlitw i rozważania, które mogą być pomocne we 

właściwym przeżyciu czasu nawiedzenia. 

8. W czasie nawiedzenia Ikony niech członkom rodziny towarzyszy ufna modlitwa do Świętej 

Rodziny, zwłaszcza do Świętego Józefa. Poniżej zamieszczamy proponowany układ modlitw 

podczas nawiedzenia. 

9. W niedzielę podczas każdej Mszy św. przed błogosławieństwem będziemy modlić się w intencji 

rodzin, które przyjęły Ikonę w ostatnim tygodniu.  

 

II. Proponowany przebieg Nawiedzenia 
 

1. Przyjęcie Ikony do domu: 

a) wniesienie Ikony do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakryty białym 

obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub 

ojciec pokropi wszystkich zebranych, 

b) przywitanie Ikony (można odmówić litanię do św. Rodziny) 

c) odczytanie Ewangelii o pielgrzymce Św. Rodziny do świątyni (Łk 2,41-52), 

d) odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary), 

e) modlitwa w intencji rodziny, modlitwa rodziców za dzieci, modlitwa dzieci za rodziców (do 

wyboru). 
 

2. Wieczorny pacierz przy Ikonie: 

a) wieczorny pacierz całej Rodziny, 

b) odmówienie litanii do św. Józefa, 

c) odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00, 

d) jeśli jest taka możliwość, można przy obrazie czuwać cała noc na zmianę. 

 

3. Pacierz poranny: 

a) wspólna modlitwa domowników na rozpoczęcie dnia: Znak Krzyża, Modlitwa Pańska, 

Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski. 

 

4. Modlitwy w ciągu dnia: 

a) zachęcamy, aby pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie odmówili różaniec w 

intencji rodziny, 

b) powracający ze szkoły/pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed Ikoną, 

c) w każdej porze dnia można odmówić dowolną modlitwę, 

d) o godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 


