
Program nawiedzenia 

obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Warszawie 

7 czerwca 2018 r. (czwartek) – 8 czerwca 2018 r. (piątek) 

 18.30 Powitanie obrazu MB w bramie kościoła i procesja wokół świątyni 

 19.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

 21.00 Apel Jasnogórski 

 21.30 Różaniec, cz. I radosna, w intencji młodych małżeństw i dzieci 

 22.00 Modlitwa za bezrobotnych, żyjących w związkach niesakramentalnych, za zmagających 

się z różnymi problemami (nałogi, zniewolenia) i ich rodziny 

 22.30 Różaniec, cz. II światła, w w/w intencji 

 23.00 Modlitwa wdzięczności wobec bliskich zmarłych, szczególnie za dar przekazanej wiary 

 24.00 „Pasterka Maryjna” – Msza św. dziękczynna za dar powołania kapłańskiego z prośbą 

o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego – celebrowana przez kapłanów 

pochodzących lub pracujących wcześniej w naszej parafii 

 1.00 Czuwanie młodych małżeństw, modlitwa o uświęcenie małżonków i ich dzieci 

 2.00 Różaniec, cz. III bolesna i czuwanie ojców 

 3.00 Czuwanie Grupy Bożego Miłosierdzia 

 4.00 Różaniec, cz. IV chwalebna i czuwanie matek 

 5.00 Czuwanie młodzieży pracującej 

 6.00 Czuwanie nauczycieli i wychowawców Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej 

im. Achillesa Ratti i Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” 

 6.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 

 7.00 Msza św. dla udających się do pracy 

 7.30 Czuwanie członków Róży pw. Zmartwychwstania Pańskiego i pw. Bożego Miłosierdzia 

 8.30 Czuwanie uczniów ze szkoły NISPAR 

 9.00 Msza św. z błogosławieństwem dla niemowląt, dzieci przedszkolnych, oraz matek 

w stanie błogosławionym 

 10.00 Czuwanie uczniów ze SP nr 58 

 10.30 Msza św. dla dzieci szkolnych i młodzieży 

 11.30 Czuwanie przedszkolaków z „Iskierki” 

 12.00 Msza św. dla chorych 

 13.00 Czuwanie prowadzone przez Wspólnotę św. Juana Diego 

 14.00 Czuwanie prowadzone przez członków Stowarzyszenia Ruch Inicjatyw Społecznych 

„Praca” 

 15.00 Nabożeństwo do Matki Bożego Miłosierdzia prowadzone przez członków Grupy Bożego 

Miłosierdzia 

 16.30 Czuwanie prowadzone przez zespół „Lumen Dei” 

 16.45 Nabożeństwo czerwcowe 

 17.00 Msza św. na zakończenie nawiedzenia obrazu MB w parafii i obrzędy zakończenia 

 18.15 Pożegnanie obrazu MB 


