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Pod Twoj¹ przemo¿n¹ obronê uciekamy siê my,
polscy rzemieœlnicy, którzy swoj¹ prac¹ chcemy
budowaæ lepsz¹ przysz³oœæ naszych rodzin i
naszej Ojczyzny.
Naszymi proœbami racz nie gardziæ w tak wielu
potrzebach naszych, w naszym lêku o
przysz³oœæ, w naszych zw¹tpieniach, ale od
wszelakich z³ych przygód, zw³aszcza od pokusy
rozpaczy - racz nas zawsze wybawiaæ, Panno
chwalebna i b³ogos³awiona!

Matka Boska Czêstochowska, ubrana per³ami
Ca³a w z³ocie i brylantach modli siê za nami,
… ona klêczy i swe lica, gdzie s¹ rany krwawe,
Obracaj¹c, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawê...
… to ta Matka,
W któr¹ wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy ...,
która widzi z nas ka¿dego wolnymi oczami,
Matko Boska Czêstochowska, zmi³uj siê nad nami...
Nieraz potop nas zalewa³, krew siê rzek¹ la³a,
Awci¹¿ klasztor w Czêstochowie stoi jak ta ska³a,
I Tyœ by³a te¿ mieczami pogañskimi rann¹
I wci¹¿ œwiecisz ponad nami, Przenajœwiêtsza Panno,
I wstajemy wci¹¿ z popio³ów, z po¿arów, co p³on¹...
(Fragment zaczerpniêty z: “Witra¿e jasnogórskie wotum
rzemios³a polskiego” pod red. O. Jana Golonki)

10:30 Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz
Pocztów Sztandarowych, Ojciec Jan
Golonka

Z Synem swoim nas pojednaj, bo s³abi i grzeszni
jesteœmy.

11:15 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana
pod przewodnictwem Jego Ekscelencji
Ks. Biskupa Tadeusza Zawistowskiego z
£om¿y. Homiliê wyg³osi Ojciec
Roman Majewski, Przeor Jasnej Góry
Przed b³ogos³awieñstwem - Akt
Zawierzenia - Marian Edmund Z¹bek,
Prezes Izby Rzemieœlniczej Mazowsza,
Kurpi i Podlasia w Warszawie
Podziêkowania:
- Krajowy Duszpasterz Rzemios³a
Polskiego
- Prezes Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego

Temu, który pozwoli³ siê nazywaæ Synem Cieœli nas, polskie rzemios³o, polecaj.

13:15 Modlitewne przejœcie przed Cudownym
Obrazem

O, Pani nasza!
Znany polski poeta Jan Lechoñ by³ œwiadkiem
wydarzeñ, walk o zjednoczenie narodu wokó³
Jasnogórskiej Królowej Polski. Wyrazem tego
jest piêkny jego utwór pt. “Matka Boska
Czêstochowska”:

Droga Krzy¿owa na Wa³ach
Jasnogórskich,
Prowadzi ks. Janusz Wolski, Duszpasterz
Rzemios³a Siedleckiego

Orêdowniczko naszych spraw!
Poœredniczko naszych nadziei!
Pocieszycielko w godzinie ciemnoœci!

Swojemu Synowi nas oddawaj, bo dzieæmi
Twymi jesteœmy - i pozostaæ chcemy.
Amen.
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14:00 Spotkanie w Sali Papieskiej: Wrêczenie
okolicznoœciowych dyplomów mistrzom i
uczniom rzemios³a.
Uroczystoœæ uœwietni wystêp siedleckiego chóru
c h ³ o p i ê c o - m ê s k i e g o P U E R I C A N TO R E S
PODLACHIENSES pod dyrekcj¹ ks. prof. Piotra
Paækowskiego.

