
Program  Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu  
Matki Bożej  Częstochowskiej w Parafii   

Świętego Marka Ewangelisty w Warszawie 
 

5 czerwca 2018 r. - wtorek 
17:30 Nabożeństwo czuwania (oczekiwanie w kościele) 
18:15 Wyprowadzenie procesji do miejsca powitania 

18:30 Przybycie Obrazu, przywitanie przez ks. arcybiskupa Henryka Hosera i ks. proboszcza, 
uroczysta procesja do kościoła 

19:00 Msza św. powitania celebrowana przez ks. arcybiskupa Henryka Hosera w asyście 
duchowieństwa z Dekanatu Praskiego 

21:00 Apel Jasnogórski (prowadzi kustosz Obrazu) 
22:00 - 23.00   Czuwanie w ciszy 

23:00 Modlitwa różańcowa - tajemnice radosne, przeplatane śpiewem pieśni maryjnych 
(prowadzi rekolekcjonista) 

 

6 czerwca 2018 r. - środa 

0:00 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z udziałem duchownych 
pochodzących z parafii św. Marka Ewangelisty i niegdyś w niej posługujących 

1:00 - 2:00 Czuwanie prowadzone przez Kościół Domowy, Ruch Światło-Życie, Wspólnotę  
 Studencką z udziałem mieszkańców osiedla Zacisze 
2:00 - 3:00 Czuwanie prowadzone przez Różaniec Rodziców za Dzieci z udziałem mieszkańców  
 osiedla Gajkowicza i Mokra 

3:00 - 4:00 Czuwanie prowadzone przez Rycerstwo Niepokalanej, Akcję Katolicką, Wspólnotę 
Ziarna Miłosierdzia z udziałem mieszkańców osiedla Askenazego 

4:00 - 5:00 Czuwanie prowadzone przez Żywy Różaniec z udziałem mieszkańców osiedla 
Zamiejska i Janinówka 

5:00 - 6:00 Modlitwa w ciszy 

6:00 - 7:00 Godzinki o Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 
7:00  Msza św. poranna 

8:00  Czuwanie prowadzone przez uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej Wyspa JP II 
9:00  Modlitwa różańcowa - tajemnice światła, przeplatane śpiewem pieśni maryjnych 

(prowadzi rekolekcjonista) 
10:00 Msza św. z udziałem chorych połączona z udzieleniem sakramentu chorych  

(celebruje kustosz Obrazu) 
12:00 Modlitwa Anioł Pański, modlitwa różańcowa - tajemnice bolesne, przeplatane 

śpiewem pieśni maryjnych (prowadzi rekolekcjonista) 
13:00 Msza św. z udziałem małżeństw oczekujących potomstwa i dla rodziców z małymi 

dziećmi połączona z błogosławieństwem dzieci 
14:00 Modlitwa indywidualna w ciszy 

15:00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia (prowadzi rekolekcjonista) 
15:30 Czuwanie prowadzone przez dzieci i wychowawców Świetlicy Pod Aniołem, Teatru Raj 

i Scholi Dziecięcej 
16.00  Modlitwa różańcowa - tajemnice chwalebne, przeplatane śpiewem pieśni maryjnych 

(prowadzi rekolekcjonista) 
17:00 Msza św. na zakończenie nawiedzenia celebrowana przez wszystkich kapłanów 

posługujących w parafii połączona z modlitwą zawierzenia parafii Matce Bożej  
18:00 Obrzędy pożegnania Obrazu (prowadzi rekolekcjonista) 
18:15 Odjazd Obrazu do Parafii św. Wincentego a Paulo 


