
Gorąco zachęcamy do czuwania przy obrazie w 
najdogodniejszym dla siebie momencie i formie modlitewnej. 
Proponujemy też czuwanie mieszkaoców poszczególnych ulic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasnogórska Królowo Polski! Najlepsza Matko! 
…Obejmij swoim wzrokiem dzieci, młodzież, ludzi w pełni sił i w 
podeszłym wieku. Obyśmy wszyscy, wsparci Twoim orędownictwem, 
stali się prawdziwie ludźmi wiary, nadziei i miłości. Amen.  

z modlitwy zaproszenia 

 

Kochani Parafianie 
W modlitwie zaproszenia, którą od wielu miesięcy odmawiamy padają 

słowa: „Prosimy, abyś przybyła…, bo wiemy jak bardzo jesteś nam 
wszystkim potrzebna.” Jestem przekonany, że Maryja jest nam wszystkim 
bardzo potrzebna, a najbardziej tym, którzy może jeszcze tego nie czują. 

Maryja nawiedzająca naszą parafię, podobnie jak nawiedzając św. 
Elżbietę, wnosi nam Jezusa, a z Nim radośd. Wszyscy możemy woład: 
„Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie.” 

Przychodzi do każdego kto jest dzieckiem Bożym, do każdego 
ochrzczonego. Do tych, którzy od młodości trwają w wierze przekazanej 
przez Rodziców, modlą się i korzystają z sakramentów. Przychodzi też do 
tych, którzy gdzieś drogę wiary zagubili - może na skutek zgorszenia, może 
ich ktoś zawiódł, może różne tragiczne przeżycia zachwiały ich wiarą, a 
niekiedy sami nie wiedzą jak to się stało, że są dalej od Boga niż kiedyś. 
Ona przychodzi do wszystkich i nie czyni różnic. Chce, żebyśmy odkryli w 
Niej Matkę, która wszystko rozumie i sercem ogarnia każdego z nas. 
Matkę, która w każdym potrafi zobaczyd dobro nawet wtedy, jeśli nam się 
wydaje, że dla nikogo się nie liczymy - dla Matki jesteśmy najważniejsi.  

Dzisiaj światu potrzeba dobroci, bo wielu czuje się poranionych, 
samotnych, odrzuconych. Często jesteśmy podzieleni nawet w naszych 
rodzinach. Przychodzi Matka, która pragnie nas spotkad i posłuchad. 
Przyjdźmy, by spojrzed jej w oczy i otworzyd przed Nią swoje serce. Nie 
szczędźmy czasu na spotkanie z Matką. Taki dzieo zdarza się raz, tylko raz i 
może się już w naszym życiu nie powtórzyd. 

Do tego wyjątkowego spotkania przygotowujemy się na różne sposoby: 
od 23 lutego trwa nowenna, każdego 23 dnia miesiąca modlimy się 
zawierzając Maryi siebie i swoich bliskich. W ostatniej nowennie, na 

21.30 - 22.00 Bełchatowska, Dobrodzieoska,  Gęsia, Giżycka, 

22.00 - 22.30 Grabowska, Grunwaldzka, Gubioska, 

22.30 - 23.00 Jawornicka, Junikowska, Jutrosioska, Kacza, 

23.00 - 23.30 Kamienicka, Kopanina, Krapkowicka, Krobska, 

23.30 - 24.00 Krośnieoska, Krzepicka, Legnicka, 

1.30 - 2.00 Międzyborska, Mikstacka, Miśnieoska, 

2.00 - 2.30 Namysłowska, Nowosolska, Odległa,  Oleśnicka, 

2.30 - 3.00 Oławska, Ostrzeszowska, Odolanowska, 

3.00 - 3.30 Opawska, Paczkowska, Pogorzelska, 

3.30 - 4.00 Prośnicka, Przepiórcza, 

4.00 - 4.30 Raszkowska, Rudnicze, 

4.30 - 5.00 Rybnicka, Sieradzka, Sobotecka, 

5.00 - 5.30 Strzelioska, Szadecka, Świdnicka, 

5.30 - 6.00 Świebodzioska, Twardogórska, Wieruszowska, 

6.00 - 6.30 Wołowska, Woźnicka, Wschowska, Wykopy, 

6.30 - 7.00 Ząbkowicka, Ziębicka, Żabia, 

7.00 - 7.30 Żagaoska, Żmigrodzka, Żywocicka. 



miesiąc przed Jej przybyciem, 23 października o godz. 1915 chcemy 
zawierzyd Jej nasze rodziny.  

Przez sto dni poprzedzających nawiedzenie, od 15 sierpnia, w 
modlitewnej „studniówce Maryi” modlimy się na różaocu.  

Od 16 do 20 listopada ostatnim akcentem przygotowania będą rekolekcje 
parafialne.  

Jeśli nie mieliśmy jeszcze okazji się włączyd w to przygotowanie, 
serdecznie Was zapraszam, zróbmy wszystko, by przez szczerą spowiedź I 
modlitwę przygotowad serce dla Jezusa, którego Maryja przynosi. 

Proszę, abyście na czas nawiedzenia udekorowali swoje domy i 
mieszkania, niech to będzie świadectwo, że w nich mieszkają dzieci Matki, 
która przychodzi do naszej parafii. 

Niech nabożeostwo powitania Maryi 23 listopada o godz. 17.30 u zbiegu 
ulic Bełchatowskiej i Krośnieoskiej, dalej procesja do kościoła i msza św. 
zgromadzą całą naszą wspólnotę parafialną.  

Przyjdźmy, by wspólnie wyśpiewad: „Madonno, Czarna Madonno, Jak 
dobrze Twym dzieckiem byd! O, pozwól, Czarna Madonno, W ramiona 
Twoje się skryd!” Jestem pewien, że jeśli przyjdziesz, to jak w tej pieśni: „W 
Jej ramionach znajdziesz spokój I uchronisz się od zła, Bo dla wszystkich 
swoich dzieci Ona serce czułe ma.”      

Z modlitwą i nadzieją na spotkanie, serdecznie zapraszamy  
- duszpasterze 

******** 
Program rekolekcji parafialnych    16 - 20 listopada 2019r   

Z Maryją w nowe czasy        rekolekcje prowadzi ks. kan. Mateusz Misiak  

Sobota 16 XI   godz. 1830  
 msza św. z konferencją „ Jak to się stanie?” 
  1930 Apel Jasnogórski 
Niedziela 17 XI    godz. 730; 900;1030;1200;1830 
 msze św. z konferencją „ Oto ja służebnica Paoska” 
Poniedziałek 18 XI    godz. 1000 i 1830  
 msza św. z konferencją „ Maryja ucieczka grzeszników” 
Wtorek 19 XI    godz. 1000 i 1830  
 msza św. z konferencją „ Czyocie wszystko co Syn wam powie” 
Środa 20 XI   godz. 1000 i 1830  
 msza św. z konferencją „ Maryja trwała razem na modlitwie” 

Program nawiedzenia 

17.30  powitanie i procesja do kościoła  

 / zbieg ulic Bełchatowskiej i Krośnieńskiej / 

18.00  Ceremonia powitania i msza św. 

20.30  Spotkanie z Maryją w ciszy 

21.00   APEL 

21.30  Spotkanie z Maryją w ciszy 

22.30  Śpiew dla Maryi z udziałem chóru Cantemus  

23.15  Modlitwa TP ASD o powołania - Różaniec cz. radosna 

24.00  Pasterka maryjna o powołania z udziałem Księży,  

 którzy wśród nas pracowali i spośród nas wyszli 

1.30  Maryjo Ucieczko grzeszników - Różaniec do siedmiu boleści, 

 modlitwa o nawrócenie grzeszników i o dobrą śmierć    

2.00 - 3.00 okazja do spowiedzi 

3.00   Czuwanie na Modlitwie Różańcowej osób poświęconych Jezusowi 

 przez  Maryję wg Traktatu św. Ludwika Marii Grignion de 

 Montfort. - Różaniec cz. bolesna 

5.00  Akatyst 

6.00  Medytacja obrazu i tajemnicy 

7.00  Modlitwa w intencji grup duszpasterskich - Różaniec cz. światła 

8.15  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 

9.00  Msza św. w intencji chorych, cierpiących, samotnych  

 /sakrament namaszczenia/ 

10.30  Msza św. w intencji małżonków i rodzin   

 /odnowienie przyrzeczeń/ 

12.00  Msza św. w intencji dzieci i młodzieży  

 / błogosławieństwo dzieci/  

13.30  Spotkanie z Maryją w ciszy 

14.30  Modlitwa za zmarłych - Różaniec cz. chwalebna,  

 Koronka do Miłosierdzia 

16.00  Nabożeństwo zawierzenia i osobiste oddanie,  

 pożegnanie - zapraszamy wszystkich Parafian 

 
 


