
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Słowo ojca świętego Benedykta XVI 

na czas peregrynacji 

obrazu Miłosierdzia Bożego. 

 

Myślą i sercem pielgrzymuję do Sanktu-

arium Miłosierdzia Bożego w Krakowie 

Łagiewnikach, aby uczestniczyć w rozpo-

częciu peregrynacji Obrazu Jezusa Miło-
siernego do parafii Archidiecezji Krakow-

skiej. Wśród wielu zmagań i niepokojów 

współczesnego 

świata coraz bar-

dziej doświadcza-

my, że Miłosierdzie 

jest prawdziwym 
źródłem nadziei dla 

każdego, kto z wia-

rą i ufnością otwie-

ra swoje serce na 

przyjęcie Bożej 

prawdy oraz Jego 

przebaczającej mi-

łości. 
Na przełomie tysiącleci mój umiłowany 

Poprzednik przypomniał światu, że „nic 

tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak 

miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, 

współczująca, wynosząca człowieka po-

nad jego słabość ku nieskończonym wy-

żynom świętości Boga” (Kraków Ła-

giewniki, 7 VI 1997). Dlatego w tym du-
chu zawierzył On cały świat Bożemu Mi-

łosierdziu wyrażając głębokie przekona-

nie, że „w miłosierdziu Boga świat znaj-

dzie pokój a człowiek szczęście”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chrystus ze swoim orędziem wciąż wy-

chodzi ku człowiekowi, aby w spotkaniu 

z Nim mógł odnaleźć najgłębszy sens 

swojego życia oraz skorzystać z Jego 

zbawczej Ofiary, która uobecnia miste-

rium Wieczernika i Kalwarii. Ufam, że na 
tym pielgrzymim szlaku wyznaczanym 

przez św. Siostrę Faustynę i bł. Jana Paw-

ła II będą obecne również wszystkie 

sprawy Kościoła i 

świata, który tak bar-

dzo potrzebuje prze-

baczenia, pokoju, mi-

łości, a nade wszystko 
światła nadziei, pły-

nącego z tajemnicy 

Bożego Miłosierdzia. 

Parafiom Archidiece-

zji Krakowskiej, prze-

żywającym czas na-

wiedzenia Obrazu Je-
zusa Miłosiernego, 

kapłanom, osobom konsekrowanym i 

wiernym świeckim pragnę życzyć takiej 

wiary, która promieniuje na co dzień po-

stawą miłosierdzia względem bliźnich. Na 

owocne przeżywanie tego czasu łaski z 

serca udzielam wszystkim Apostolskiego 

Błogosławieństwa. 
Watykan, dnia l października 2011 roku. 

 

                   Papież, Benedykt XVI 
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PIĄTEK – SOBOTA 16/17.12.2011. -  CZAS NAWIEDZENIA 

 

     16
00

 – Nabożeństwo czuwania - procesja 

     17
00 

– Powitanie Obrazu Jezusa Miłosiernego 

             – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa  

     Do godz. 20
00

 – czas osobistego czuwania 

     20
00 

–  przewiezienie obrazu na Siwcówkę do kaplicy sióstr zmartwychwstanek. 

               - Msza św. i czuwanie.                      

      21
30 

-  przewiezienie obrazu na Wzgórze Miłosierdzia do Domu rekolekcyjnego  

                 księży Zmartwychwstańców. - Czuwanie. 

              – przewiezienie obrazu do kościoła parafialnego 

      24
00 

-  Msza św. o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z udziałem kapłanów Rodaków  
 

czuwanie parafian: 
 

      1
00

 - 3
00

  –  od kościoła w kierunku dolnej Stryszawy  

      3
00

 – 5
00

 –  od kościoła w kierunku Huciska 

      5
00

 – 7
00

  -  od kościoła w kierunku Roztok 

    7
00

  -  Msza św. dla pracujących 

       8.
00

 - 11.
00

 – Czuwanie osobiste 

     11
00

 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia dla chorych i starszych 

     12
00

 - 13
00

 -  Czuwanie: Chorzy i Starsi 

     14
00

 - 15
00

  - Zespół Charytatywny, Rycerze Niepokalanej, wspólnoty Żywego Różańca 

     15
00

 -  Koronka do Bożego Miłosierdzia  
 

                            MSZA ŚW. – ZAWIERZENIE PARAFII BOŻEMU MIŁOSIERDZIU 

 

Pożegnanie obrazu i relikwii. 


