
ZAPROSZENIE

PARAFIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W ZAKLICZYNIE

32-406 ZAKLICZYN

tel. 12 373 02 70, www.parafiazakliczyn.info

AKT ODDANIA SIĘ  
MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

 O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja do-

broć jest nieskończona, a skarby łask nieprze-

brane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosier-
dziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. 
Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrze-

żeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do 
chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć 
Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł 
miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, 
zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszni-
ków, niosąc pociechę potrzebującym pomo-

cy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc,  
o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. 
Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświa-

damiając sobie słabość moją, to jednocześnie 
mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosier-
dzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu 
nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, za-

ufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.

UROCZYSTOŚĆ
NAWIEDZENIA OBRAZU
JEZUSA MIŁOSIERNEGO
RELIKWII ŚW. FAUSTYNY

I BŁ. JANA PAWŁA II
W Parafii Wszystkich Świętych

w Zakliczynie
15-16 lipca 2012 r.



 

    

----------------------------------

16.00 - Godzina miłosierdzia i nabożeństwo  
 oczekiwania.

16.30 - Procesyjne wyjście z kościoła i oczeki-
wanie na Zagrodach.
17.00 - Przywitanie obrazu  Jezusa Miłosier- 
 nego i relikwii.

 - Procesyjne wprowadzenie.
 - Intronizacja Obrazu, Relikwii i liturgiczne 

 powitanie.

17.30 - Eucharystia kapłanów dekanatu pod  
 przewodnictwem ks. bpa Jana Zająca.
19.00 - Modlitwa indywidualna w ciszy.
20.00 - Modlitwy z odczytywaniem próśb.
20.30 - Modlitwa indywidualna w ciszy.
21.00 - Apel Jasnogórski.
21.30 - Modlitwy indywidualne w ciszy.
22.00 - Eucharystia kapłanów Rodaków i tych, 
 którzy pracowali w naszej parafii. 
 w intencji uproszenia Bożego miłosierdzia.
 - Po Mszy św. wystawienie Najświętszego  
 Sakramentu i czuwanie.
23.00 - Droga krzyżowa.
23.30 - Modlitwa indywidualna w ciszy.
24.00 - Czuwanie młodzieży.
1.00 - Czuwanie - prowadzi Legion Maryi. 
1.30 - Modlitwy indywidualne w ciszy.
2.00 - Czuwanie i modlitwy - prowadzą Wspól- 
 noty Różańcowe z całej parafii. 
2.30 - Modlitwy indywidualne w ciszy. 
3.00 -  Czuwanie i modlitwy w intencji

 powołań i  powołanych do służby Bożej. 
 Prowadzą  mieszkańcy Zakliczyna.
3.30 - Modlitwy indywidualne w ciszy.
4.00 - Czuwanie i modlitwy za zmarłych. 
 Prowadzą mieszkańcy Czechówki. 
5.00 - Czuwanie i modlitwy przebłagalne  
 za grzechy odstępstwa od wiary. Prowadzą   
 mieszkańcy Stojowic.
6.30 - Zakończenie nocnej adoracji i czuwania.
7.00 - Msza św. dla wszystkich.
8.00 - Modlitwy indywidualne w ciszy.
9.00 - Czuwanie dzieci szkół podstawowych.
10.00 - Msza św. dla chorych.
          - Akt zawierzenia chorych.

11.00 - Modlitwy indywidualne w ciszy.
11.30 - Czuwanie gimnazjalistów i młodzieży,  
 która przystąpiła do Bierzmowania.
12.00 - Anioł Pański z odczytywaniem próśb  
 wiernych.

12.30 - Modlitwy indywidualne w ciszy.   
13.00 - Przejazd do kaplicy w Stojowicach.
13.30 - Czuwanie prowadzi schola. 
14.00 - Czuwanie prowadzą członkowie róż.
14.30 - Modlitwy indywidualne w ciszy.   
15.00 - Godzina Miłosierdzia.
15.15 - Msza św. na zakończenie Nawiedzenia.
          - Akt zawierzenia.

16.15 - Liturgiczne pożegnanie. Podziękowa- 
 nia za łaski nawiedzenia.
16.30 - Procesyjne odprowadzenie i przejazd  
 do Dobczyc.

PROGRAM TRIDUUM 
 I UROCZYSTOŚCI

NAWIEDZENIA

12.07.2012 (czwartek)
 7.00 Msza Św. z nauką ogólną.
 18.00 Msza Św. z nauką ogólną.
 21.00 Apel Jasnogórski.

13.07.2012 (piątek)
 7.00 Msza Św. z nauką ogólną.
 19.00 Msza Św. z nauką ogólną.
 - Procesja fatimska.
 - Apel Jasnogórski.

14.07.2012 (sobota)
 7.00 Msza Św. z nauką ogólną.
 8.00 -12.00 i 14.00-16.00  

Spowiedź Święta.
 18.00 Msza Św. z nauką ogólną.
 21.00 Apel Jasnogórski.

15.07.2012 (niedziela)
 7.00 Msza Św. z kazaniem.
 9.00 Msza Św. z kazaniem.
 10.15 Msza Św. w Stojowicach.
 11.30 Msza św. kazaniem.
 13.00 Msza Św. z kazaniem.


