
 

 

 

 

 

Peregrynacja  

figury NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej 

Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei 

w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 

 

 

 

RYTUAŁ 
 

 

 

 

 



 
1. Uroczyste przywiezienie Piety 

Ważne jest ustalenie punktu i godziny, gdzie ma dojechać samochód i skąd ma wyruszyć procesja              

z Pietą. Do niesienia Piety trzeba wyznaczyć  cztery osoby. 

Po przywiezieniu Piety rozpoczyna się procesja do kościoła, której towarzyszy śpiew pieśni 

maryjnych – wybór pieśni w śpiewniku. 

Wierni, którzy w kościele oczekują na wprowadzenie Piety, trwają na modlitwie np. różańcowej.        

Wprowadzenie Piety do kościoła 

W progu kościoła na Pietę oczekuje służba liturgiczna ołtarza. Przejmuje feretron od niosących. 

Rozpoczyna się śpiew hymnu peregrynacji, w czasie którego Pieta jest ustawiona na przewidzianym 

miejscu i okadzona. 

Wierna Matko u stóp krzyża! 

Patrząc w Twoje dobre oczy 

przynosimy nasze troski 

i wzywamy Twej pomocy. 

Ty unosisz rękę Syna. 

Gdy zwątpienia wicher wieje 

weź w swe dłonie nasze serca 

i podtrzymaj w nich nadzieję. 

Spójrz, o Matko, na Twe dzieci, 

których miłość jest zraniona. 

I jak trzymasz Twego Syna, 

tak nas wszystkich weź w ramiona. 

Ref. O, Matko, niosąca nadzieję 

modlitwą ochraniaj nas swą! 

Podtrzymuj, oddalaj zwątpienie 

od dzieci Twych, co z całych sił 

Kochać Cię chcą. 

2. Naucz, Matko, stać pod krzyżem, 

gdy nie można go zrozumieć. 

Pomóż pełnić wolę Pana 

gdy cierpienie trudno unieść. 

Poranione grzechem świata 

twoje dzieci weź w ramiona. 

Wzmocnij wiarę, rozpal radość, 

Niechaj smutku cień pokona. 

Ty przyjęłaś nas z miłością 

z woli Syna u stóp krzyża. 

Niech matczyna Twa modlitwa 

do Jezusa nas przybliża. 

Ref.: O, Matko, niosąca nadzieję… 

 

 

 



 

Odczytanie Ewangelii (Łk 1, 39-56) 

z Ewangelii według Świętego Łukasza: 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi 

Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch 

Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.            

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos 

Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko                         

w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane 

Jej od Pana». 

Wtedy rzekła Maryja: 

«Wielbi dusza moja Pana 

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. 

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. 

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, 

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 

a Jego imię jest święte. 

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 

nad tymi, którzy się Go boją. 

Okazał moc swego ramienia, 

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strącił władców z tronu, 

a wywyższył pokornych. 

Głodnych nasycił dobrami, 

a bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 

pomny na swe miłosierdzie. 

Jak obiecał naszym ojcom, 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». 

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Powitanie przez proboszcza 

Jak poniżej, lub podobnie 

Maryjo, Skrzatuska Pani! Matko Miłości zranionej i naszej Nadziei!  

Ty zawsze jesteś obecna pośród swojego ludu i nieustannie wstawiasz się za nami u Boga. 

Teraz pielgrzymujesz w tym znaku piety. Bądź pozdrowiona Matko. Twojej opiece chcemy 

powierzyć ten czas nawiedzenia. Bardzo potrzebujemy odnowienia naszego życia przez 

spotkanie z Jezusem, którego nam niesiesz. Wypraszaj nam w tym czasie otwartość serca 

na działanie Łaski Bożej. Wypraszaj nam dar nawrócenia i nowego przylgnięcia do Pana. 

Wypraszaj nam dar nowego życia.  Wypraszaj dar jedności i braterstwa w naszej parafii, 

naszych domach i środowisku życia. Tobie ten czas oddajemy! 

3. Powitanie przez wiernych 

      Jak poniżej, lub podobnie 

Maryjo, Skrzatuska Pani! Matko Jezusa – Miłości zranionej i naszej Nadziei!  

Nasza Matko, dana nam przez Jezusa z wysokości krzyża! 

Witamy Cię, w wizerunku skrzatuskiej Piety, przynoszącą nam Jezusa, naszego Pana                                     

i Zbawiciela.  

Witamy Ciebie, błogosławioną między niewiastami, kobietę spełnioną. Podziwiamy wielkie 

rzeczy, które uczynił Ci Bóg. 

Ty jesteś jedną z nas, ludzi. Znasz ludzkie troski i nadzieje. Przeżyłaś miłość małżeńską                        

i samotność wdowieństwa, matczyną miłość do dziecka, radość, ale i ból jego straty. 

Mieszkałaś wśród obcych - kilka lat, a w Nazarecie Twoja rodzina nie należała                                       

do najbogatszych. Zrozumiesz nas – martwiących się o dzieci, samotnych, chorych, bojących 

się, co będzie dalej. 

Przyjmujemy Cię, jak potrafimy.  

Cieszymy się z tych szczególnych odwiedzin Matki. Chcemy, jak dzieci, od Ciebie 

uczyć się, jak się żyje wiarą w słowa powiedziane nam teraz przez Pana i jak zanurzyć w nie 

naszą codzienność.  

Widzimy Twoją pogodną twarz. Ucz nas, że tak wygląda człowiek pełen nadziei na 

spełnienie się w jego życiu Bożych obietnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Msza Święta  

FORMULARZ O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ, PANI SKRZATUSKIEJ 

 

Kolekta 

Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała 

współcierpiąca Matka, † daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce 

Chrystusa * i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i 

króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

PIERWSZE CZYTANIE  (Lm 1,12; 3,21-24. 26) 

Czytanie z Lamentacji 

Wszyscy zdążający drogą, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co 

mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan.  

Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam: nie wyczerpała się litość Pana, nie zgasła. 

Odnawia się ona co rano; ogromna jest twa wierność.  

„Działem mym Pan” - mówi moja dusza, dlatego czekam na niego. Dobrze jest czekać 

w milczeniu ratunku od Pana. 

 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 31, 2-3b.3c-4.5-6.15-16.20) 

Refren: Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim. 

 

Panie, do Ciebie się uciekam, + 

niech nigdy nie doznam zawodu, * 

wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. 

Nakłoń ku mnie Twe ucho, * 

pospiesz, aby mnie ocalić. 

 

Bądź dla mnie skałą schronienia, * 

warownią, która ocala. 

Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * 

kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. 

 

Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, * 

bo Ty jesteś moją ucieczką. 

W ręce Twoje powierzam ducha mego. * 

Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. 

 

 



Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, * 

i mówię: „Ty jesteś moim Bogiem”. 

W Twoim ręku są moje losy, * 

wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. 

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, * 

którą zachowałeś dla bogobojnych. 

Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie * 

na oczach ludzi. 
 

DRUGIE CZYTANIE  (Hbr 5,7-9) 

Chrystus stał się przyczyną wiecznego zbawienia 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 

Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił 

gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został 

wysłuchany dzięki swej uległości. 

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy 

wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go 

słuchają. 

 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, 

która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa 

pod krzyżem Chrystusa. 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

EWANGELIA  (J 19,25-27) 

Maryja pod krzyżem Jezusa 

Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa,                   

i Maria Magdalena. 

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował,                       

rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka 

twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

 

Oto słowo Pańskie. 

 



albo: 

 

EWANGELIA  (Łk 2,33-35) 

Twoją duszę przeniknie miecz 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim 

mówiono. 

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest 

na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.               

A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. 

Oto słowo Pańskie. 

Modlitwa wiernych 

 

Za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej zanieśmy do miłosiernego Boga nasze 

prośby: 

 

1. Módlmy się za Kościół święty, Matkę naszą, aby na wzór Maryi był gotowy stać pod 

krzyżem w zjednoczeniu z Jezusem. Ciebie prosimy…  

 

2. Módlmy się o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie, o przezwyciężenie zła                  

w sercach poszczególnych osób, o dar przebaczenia doznanych krzywd. Ciebie 

prosimy…  

 

3. Módlmy się za małżonków w kryzysie, by Maryja w znaku Piety podtrzymała ich 

nadzieję. Ciebie prosimy…  

 

4. Módlmy się za chorych, przeżywających osamotnienie, aby uwierzyli w obecność 

Boga w ich życiu i połączyli swoje cierpienie z cierpieniem Jezusa za zbawienie 

świata. Ciebie prosimy…  

 

5. Módlmy się, aby osoby powołane przez Boga do życia kapłańskiego i zakonnego 

całym sercem odpowiedziały na Jego zaproszenie. Ciebie prosimy…  

 

6. Módlmy się za nas, abyśmy wytrwali w Bożym życiu zaczerpniętym przez 

sakrament pokuty i Eucharystii. Ciebie prosimy…  

 

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy do Ciebie przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

 

albo: 



Modlitwa Wiernych  

 

Za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej zanieśmy do miłosiernego Boga nasze 

prośby: 

1. Módlmy się za cały Kościół, aby dla świata był znakiem nadziei. Ciebie prosimy…  

 

2. Módlmy się za te miejsca, gdzie toczy się wojna, aby dzięki łasce Bożej zapanował 

tam pokój. Ciebie prosimy…  

 

3. Módlmy się za małżeństwa, aby codziennie odnawiały decyzję na miłość  –  dar              

z siebie. Ciebie prosimy…  

 

4. Módlmy się za młodych ludzi, którzy się zagubili, aby odnaleźli drogę powrotu do 

Boga i życia. Ciebie prosimy…  

 

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych o dar Miłosierdzia Bożego.  Ciebie 

prosimy…  

 

6. Módlmy się za nas, aby spotkanie z pielgrzymującą Maryją Skrzatuską poruszyło 

nasze serca i rozjaśniło sumienia. Ciebie prosimy…  

 

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy do Ciebie przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

 

Modlitwa nad darami 

Miłosierny Boże, Twój Syn dał nam za Matkę Najświętszą Maryję Pannę, gdy stała 

pod Jego krzyżem, † przyjmij na swoją chwałę modlitwy i ofiary, * które składamy 

obchodząc Jej wspomnienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie Bolesnej 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze 

święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, * i abyśmy Ciebie wielbili oddając 

cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. 

Gdy Maryja stała pod krzyżem w czasie męki i śmierci swojego Syna, * spełniła się 

przepowiednia Symeona: * miecz boleści przeniknął Jej duszę. * Ty jednak 

przemieniłeś Jej cierpienie w radość i połączyłeś Ją z Chrystusem w wiekuistej 

chwale. 

Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: 

Święty, Święty, Święty… 

 

 



Modlitwa po Komunii 

Przyjąwszy Sakrament wiecznego odkupienia, pokornie prosimy Cię, Boże, † abyśmy 

wspominając współcierpienie Najświętszej Maryi Panny, * dopełniali cierpienia 

Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

  

 

Po Mszy świętej modlitwa skrzatuska: 

Maryjo, Skrzatuska Pani,  

Matko Miłości Zranionej i Naszej Nadziei!  

Ty, która z woli Ojca Wszechmogącego  

wstąpiłaś w tajemnicę zbawczego cierpienia  

i przyjmujesz z krzyża Ciało Boskiego Syna,  

popatrz na serca Twych dzieci zranione brakiem miłości.  

Zobacz nasz smutek i trwogę i przyjdź nam z pomocą.  

Ciebie prowadzi Duch Święty, i Ty, Matko Naszej Nadziei  

wskazujesz nam zdrój miłosierdzia: ukazujesz Ciało Jezusa,   

abyśmy adorując Jego święte rany doznali zbawienia.  

Swoją modlitwą, Matko,  ochraniaj moją rodzinę,   

naszą parafię i całą diecezję.  

Uproś nam u Boga błogosławieństwo i łaskę.  Amen 

 

 

Propozycja nabożeństwa maryjnego 

 
Dobrze jest, jeśli wierni w czasie przygotowania do peregrynacji mają możliwość zapisania próśb, 

dziękczynień i złożenia ich w jakimś miejscu tak, by można było je przedstawić w czasie modlitwy. 

Czuwanie animowane jest przez grupę prowadzącą, jeśli nie ma grupy można odmówić różaniec, 

wykorzystać modlitewnik i trwać w modlitewnej ciszy.  

W czasie czuwania powinna być możliwość spowiedzi  

Wieczór w Domu Matki 

Pieśń na rozpoczęcie –  

Rozważanie  

Bądź pozdrowiona, Matko Bolesna, Matko miłości zranionej i naszej nadziei! Tak lubię 

tu przychodzić, bo przy Twoim sercu odzyskuję pokój mojego serca, które świat ciągle 

rani. Przychodzą tu ludzie i płaczą. Ty przyjmujesz nasze łzy: Bolesna, ale bez rozpaczy, 

Bolesna, ale nie smutna, nie skupiona na cierpieniu. A my…?  

Ja też przychodzę i też Ci się czasem wypłakuję. Ale to nie o sentymenty chodzi, nie o 

wzruszenia. Patrzę na Ciebie, która masz prawo płakać…, którą by ziemia wytłumaczyła 

nawet z rozpaczy…, jak patrzysz dalej… Bolejąca, cierpiąca, ale pełna nadziei. Matko, 



pomóż mi podnieść wzrok wyżej, ponad moje cierpienia… i zobaczyć, że Bóg kocha. 

Pomóż mi nie zasmucać serca, nie żyć wokół tego, co boli.  

Matko zranionej miłości!  

Dobrze wiesz, że największą raną jest grzech - mój grzech, który rani serce Boga, 

poranione Ciało Jezusa, które trzymasz.  

Mój grzech, który mnie rani, który mi godność odbiera, którego się wstydzę…, który 

ukrywam…  

Matko moja, Matko miłości zranionej!  

Popatrz na mnie… 

Tak mi jesteś potrzebna, bym znalazł właściwy kierunek, bym się nie zgorszył grzechem 

świata, bym uwierzył, że Jezus zwyciężył.  

Gdy wszyscy spod krzyża odchodzą i wątpią, Ty nie wątpisz, Ty zostałaś, Ty słyszałaś, 

co mówił Jezus: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Ty czekasz na kolejne 

słowo Boga, Ty, która żyjesz słowem od początku.  To w Tobie Słowo Ciałem się staje. 

To Ciało sponiewierane ma w sobie życie, choć w nim Jezus życie oddał. 

Maryjo, módl się za mną, bym patrzył jak Ty – nie skupiony na cierpieniu, ale ufający 

miłości Boga.  

Maryjo, módl się za mną,  

bym popatrzył na trudy, cierpienia, smutki tej ziemi z wiarą, że jestem w drodze.  

Czasem przeżywam moją codzienność jakbym był niewierzący…  

Jezus mi mówi o tym, bym przyjął krzyż, bym życie dał…, ofiarował…, a ja chętniej 

słucham tego, co świat mi podpowiada: bym brał, korzystał - i dlatego jestem smutny.  

I dlatego nie potrafię zrozumieć Ciebie, u stóp krzyża pełnej pokoju, choć bolejącej.  

Potrzebuję Cię, Matko,  

by wiara była światłem mojego życia, bym jak Ty został wtedy, gdy wszyscy odchodzą.  

Patrzę na Ciebie, która ukazujesz mi zbawcze Ciało Jezusa, abym Je adorował.               

Ciągle mi to przypominasz. A ja nie słucham Ciebie i wolę popłakać.  

Ty, która cała żyjesz dla Boga, przecież mnie bezpiecznie poprowadzisz,                         

gdy już wszystko będę musiał zostawić, gdy tylko On się będzie liczył…  

Prowadź mnie, Matko, by moje serce nie było napełnione goryczą i rozpaczą, ale bym 

patrzył z nadzieją. To, co mnie boli, co mnie przerasta, z czym sobie poradzić nie mogę, 

to Ci wszystko tu przynoszę, jako dziecko.  

Matką moją jesteś, w tym najgłębszym wymiarze wiary. 

Proszę Cię, módl się za mną, bym wierzył. 



Pieśń –  

Odmawiana następnie jest jedna tajemnica różańca. Przed każdym „Zdrowaś” odczytywane są wcześniej 

złożone prośby. Trzeba je podzielić na 10 równych części. Modlitwa różańcowa może być śpiewana. 

Rozważanie końcowe - 

Apel śpiewany ”Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” 

Modlitwa Skrzatuska: 

Maryjo, Skrzatuska Pani,  

Matko Miłości Zranionej i Naszej Nadziei!  

Ty, która z woli Ojca Wszechmogącego  

wstąpiłaś w tajemnicę zbawczego cierpienia  

i przyjmujesz z krzyża Ciało Boskiego Syna,  

popatrz na serca Twych dzieci zranione brakiem miłości.  

Zobacz nasz smutek i trwogę i przyjdź nam z pomocą.  

Ciebie prowadzi Duch Święty, i Ty, Matko Naszej Nadziei  

wskazujesz nam zdrój miłosierdzia: ukazujesz Ciało Jezusa,   

abyśmy adorując Jego święte rany doznali zbawienia.  

Swoją modlitwą, Matko,  ochraniaj moją rodzinę,   

naszą parafię i całą diecezję.  

Uproś nam u Boga błogosławieństwo i łaskę.  Amen 

 

Błogosławieństwo 

Pieśń na zakończenie – Zapada zmrok… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


