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Modlitwa o dobre owoce Nawiedzenia

Miłosierny Jezu, spraw, aby czas Nawiedzenia Twego świętego wi-
zerunku w naszej parafii przyniósł obfite owoce w życiu każdego
człowieka i wszystkich rodzin.

Spraw, abyśmy całkowicie przemieniali się w miłosierdzie Twoje
i byli żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przy-
miot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez
nasze serce i duszę do bliźnich.

Dopomóż nam, aby oczy nasze były miłosierne, byśmy nigdy nie
podejrzewali i nie sądzili według zewnętrznych pozorów, ale
dostrzegali to, co piękne w duszach bliźnich i przychodzili im z po-
mocą.

Dopomóż nam, Panie, aby słuch nasz był miłosierny, byśmy skła-
niali się do potrzeb bliźnich, by uszy nasze nie były obojętne na bóle
i jęki braci.

Dopomóż nam, Panie, aby język nasz był miłosierny, byśmy nie
mówili źle o bliźnich, ale dla każdego mieli słowo pociechy
i przebaczenia.

Dopomóż nam, Panie, aby ręce nasze były miłosierne i pełne do-
brych uczynków, byśmy umieli czynić dobrze bliźniemu, a na siebie
przyjmować cięższe i bardziej mozolne prace.

Dopomóż nam, aby nogi nasze były miłosierne, byśmy zawsze
spieszyli z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie
i zmęczenie. Odpocznienie nasze niech będzie w służbie bliźnim.

Dopomóż nam, Panie, aby serce nasze było miłosierne, byśmy
współczuli bliźnim we wszystkich cierpieniach, byśmy nigdy nie
odmówili serca nikomu, nawet tym, którzy nadużywać będą naszej
dobroci.

Miłosierny Jezu, przemień nas w siebie, bo Ty wszystko możesz.
Amen.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.

Parafia Rzymskokatolicka
CHRYSTUSA KRÓLA
w Krakowie, os. „Gotyk”
31-241 Kraków, al. 29 Listopada 195
tel./fax 12 418 34 35
parafia.gotyk@gmail.com
www.chrystuskrol.eu

Piątek – 1 marca
Czuwanie parafian z poszczególnych ulic

przy Obrazie i Relikwiach
24.00 – Czuwanie mieszkańców ul. Banacha,

Potockiego, Al. 29 Listopada
domki oraz bl. nr 191 i 193, Arsenał,
Belwederczyków domki i bl. nr 5 i 7

1.00 – Czuwanie mieszkańców
ul. Kuźnicy Kołł. domki i wszystkie bloki

2.00 – Czuwanie mieszkańców ul. Ks. Meiera
domki i wszystkie bloki

3.00 – Czuwanie mieszkańców ul. Słomczyńskiego
wszystkie bloki

4.00 – Czuwanie mieszkańców ul. Marczyńskiego
wszystkie bloki

5.00 – Czuwanie mieszkańców ul. Felińskiego
domki i wszystkie bloki

6.00 – Czuwanie mieszkańców ul. Trzecia Góra,
Krakowska, Parkowa, Kwiatowa, Urodzajna,
Witkowicka

7.00 – Msza św. z kazaniem
9.00 – Msza św. dla osób w podeszłym wieku,

chorych – udzielenie sakramentu chorych
10.00 – Czuwanie dzieci przedszkolnych i szkolnych
11.00 – Nabożeństwo o duchową odnowę Parafii
12.00 – Anioł Pański – Nabożeństwo dziękczynienia

i prośby wiernych
14.00 – Różaniec za zmarłych z wypominkami
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 – Uroczysta Msza św. o Miłosierdziu Bożym

na zakończenie Nawiedzenia.
Zawierzenie Parafii Miłosierdziu Bożemu

17.00 – LITURGICZNE POŻEGNANIE OBRAZU
I RELIKWII

17.30 – Przekazanie Obrazu i Relikwii do Parafii
św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach



Niedziela – 24 lutego
Rozpoczęcie rekolekcji. Hymn do Ducha Świętego.
Miłosierdzie – nadzieja chrześcijan w trzecim tysiącleciu „Kto nie chce

przejść przez drzwi Miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi
Sprawiedliwości Mojej”

8.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 – Msza św. z nauką dla wszystkich

11.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich.
Nabożeństwo błogosławienia dzieci
przedszkolnych i niemowlaków

12.30 – Msza św. z nauką dla wszystkich
17.00 – Gorzkie Żale. Nauka stanowa dla kobiet,

matek, żon
18.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn
21.00 – Wieczorne czuwanie wspólnotowe

(przychodzimy całymi Rodzinami)

Poniedziałek – 25 lutego
„Jezu ufam Tobie”, „Dziś sprowadź Mi dusze małych dzieci”

6.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Aktem ofiarowania.

7.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich.
Nabożeństwo za zmarłych

9.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich.
Nabożeństwo za zmarłych

15.00 – Godzina Miłosierdzia
17.00 – Nauka dla dzieci szkolnych
18.00 – Nabożeństwo przebłagalne z nauką

dla wszystkich. Msza św.
19.30 – Nauka dla młodzieży
21.00 – Wieczorne czuwanie wspólnotowe

(przychodzimy całymi Rodzinami)

Wtorek – 26 lutego
Miłosierdzie w życiu człowieka

„Serce Jezusa, osłoń nas przed słusznym gniewem Bożym”
DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Komunia święta udzielana tylko w czasie Mszy św.

6.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Aktem ofiarowania

7.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich.
Nabożeństwo o powołania kapłańskie
i zakonne

9.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich.
Nabożeństwo o powołania kapłańskie
i zakonne

15.00 – Godzina Miłosierdzia
17.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
19.30 – Nauka dla młodzieży
21.00 – Wieczorne czuwanie wspólnotowe

(przychodzimy całymi Rodzinami)
Spowiedź: 7.30–9.00; 15.00–16.30 oraz 17.15–19.00

Środa – 27 lutego
Zakończenie Rekolekcji – Błogosławienie Rodzin

Miłosierdzie Boże wysławiane na wieki
6.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

z Aktem ofiarowania.
7.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich.

Nabożeństwo błogosławienia Rodzin
9.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich.

Nabożeństwo błogosławienia Rodzin
15.00 – Godzina Miłosierdzia
18.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich.

Nabożeństwo błogosławienia Rodzin.
20.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich.

Nabożeństwo błogosławienia Rodzin.
21.00 – Wieczorne czuwanie wspólnotowe

(przychodzimy całymi Rodzinami)

Dzieci i młodzież przychodzą na Mszę św. razem z Rodzicami.

Uroczyste zakończeni rekolekcji. Po każdej Mszy św. udzielenie

Błogosławieństwa Apostolskiego o możliwość zyskania odpustu zupełnego.

Panie! Miej Miłosierdzie
nad nami i nad całym światem!”

Rekolekcje prowadzi Ks. Maciej Moskwa – Dyrektor Księży Sercanów

PROGRAM REKOLEKCJI
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

w Parafii Chrystusa Króla, os. Gotyk
24–27 lutego 2013 roku

PEREGRYNACJA – NAWIEDZENIE
28 lutego – 1 marca 2013 roku

Czwartek – 28 lutego
17.00 – Liturgia Modlitewnego Oczekiwania

(w kościele)
17.30 – Procesyjne wyjście z kościoła

i oczekiwanie w wyznaczonym miejscu
na przyjazd samochodu-kaplicy

18.00 – Przyjęcie Obrazu z Parafii Dobrego
Pasterza – procesja do Kościoła.

z udziałem Księży pod przewodnictwem
J. E. Ks. Bpa Jana Zająca

MSZA ŚWIĘTA PONTYFIKALNA

CZUWANIE PARAFII
20.00 – Nabożeństwo uczczenia Obrazu i Relikwii
21.00 – Czuwanie młodzieży
22.00 – Msza Święta o powołania kapłańskie

i zakonne – z udziałem Księży Rodaków
oraz byłych Wikariuszy

23.00 – Nabożeństwo dziękczynienia Parafian
za Dar Wiary

Miłosierdzie źródłem nadziei
Od 2011 roku trwa pielgrzymowanie Obrazu Jezusa Mi-
łosiernego po parafiach Archidiecezji krakowskiej ra-
zem z relikwiami Św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II.
W naszej parafii – Chrystusa Króla – Obraz będzie 28 lu-
tego i 1 marca 2013 roku. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz
w liście na rozpoczęcie peregrynacji napisał:

.

„Czas pe-
regrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego to dar wiel-
kiej łaski dla każdego człowieka, dla wszystkich ro-
dzin i wspólnot, dla wielkiej rodziny dzieci Bożych.
Św. Siostra Faustyna i bł. Jan Paweł II stają obok
Obrazu Jezusa Miłosiernego w swoich relikwiach,
jako świadkowie wielkiej miłości Boga do człowie-
ka. Zachęcają nas byśmy odważnie przyjęli miło-
sierdzie przez zbliżenie się do sakramentu pokuty
i otwarcie na Chrystusa w Komunii świętej”
Do dobrego przeżycia peregrynacji Obrazu Jezusa
Miłosiernego i Relikwii przygotowujemy się przez
rekolekcje parafialne, w dniach od 24–27 lutego na
które serdecznie zapraszamy.

Duszpasterze

wraz z Radą Parafialną


