
Modlitwa zaproszenia przed peregrynacją 
Ikony Nawiedzenia 

Maryjo, Jasnogórska Królowo Polski,  
nasza najlepsza Matko!

Stajemy przed Tobą, jako dzieci Twoje  
i zapraszamy Cię, abyś w znaku ikony przy-
była do naszej wspólnoty parafialnej.

Na ten czas oczekiwania na spotkanie  
z Tobą, prosimy: umocnij naszą wiarę!

Kapłanom, osobom konsekrowanym • 
oraz misjonarzom wyproś łaskę wierno-
ści powołaniu oraz światło i moc Ducha 
Świętego w prowadzeniu powierzonych 
im wiernych do świętości.
Małżonkom i rodzinom naszej wspólno-• 
ty parafialnej daj łaskę zgody i pięknej 
miłości, która czyni z życia dar służby we 
wspólnocie. 
Naszej młodzieży udziel otwartości na • 
dary i natchnienia Ducha Świętego, aby 
odważnie i z radością szli drogą, którą 
wskazuje im twój Syn, Jezus Chrystus.
Dzieciom, daj łaskę przyjaźni z Jezusem, • 
aby z prostotą i odwagą przybywały do 
Niego.
Chorym, starszym i cierpiącym pozwól • 
odnaleźć sens Chrystusowego Krzyża  
w ofiarowaniu swojego cierpienia za 
zbawienie nas i świata.
Jasnogórska Matko spójrz z miłością na 

nas, dzieci Twoje, uciekające się pod Two-
ją obronę. Bądź nam Matką i Wspomoży-
cielką na czas przygotowania na spotkanie  
z Tobą. Amen.

Kłecko, 12.06.2022r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszam 
Przewielebnego Księdza 

 
…………………………………………………………………………………………. 

 
na uroczystą Mszę Świętą z okazji  

Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, 
które w Kłecku przeżywać będziemy w czwartek, 18 sierpnia 2022 roku. 

 
Pragniemy wspólnie dziękować Bogu za dar kapłaństwa  

oraz prosić o nowe powołania do służby Bożej. 
 

 
Plan spotkania: 
19:00 – kolacja wraz z ks. Prymasem i wszystkimi zaproszonymi kapłanami 
21:00 – Apel Jasnogórski 
21:30 – Msza Święta w intencji powołań 
 
 

Z Chrystusowym pozdrowieniem, 
 
 

ks. Mirosław Kędzierski         
 

 
 
 
 
Proszę o potwierdzenie przybycia do 14 sierpnia 2022: 
ks. Proboszcz – 606 207 802 
ks. Adam – 691 254 757 
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31 stycznia wtorek
Jankowo Dolne  

Strzyżewo Kościelne

1 lutego środa Modliszewko

2 lutego czwartek Zdziechowa

3 lutego piątek Pawłowo

4 lutego sobota Żydowo

5 lutego niedziela Gniezno CHWK

6 lutego poniedziałek Gniezno MB Miłosierdzia

7 lutego wtorek Gniezno Matki Zbawiciela

8 lutego środa Gniezno bł. Michała Kozala

9 lutego czwartek Gniezno  bł. Radzyma

10 lutego piątek Gniezno św. Maksymiliana

11 lutego sobota Gniezno bł. Bogumiła

12 lutego niedziela Gniezno Bł. Jolenty

13 lutego poniedziałek Gniezno św. Wawrzyńca

14 lutego wtorek Gniezno Fara

15 lutego środa Gniezno św. Michała

16 lutego czwartek Gniezno OO. Franciszkanie

17- 19 
lutego

piątek  
- niedziela

Gniezno Katedra

NAWIEDZENIE
OBRAZU MATKI BOSKIEJ 

JASNOGÓRSKIEJ
w dekanatach gnieźnieńskich

Harmonogram



MISJE PARAFIALNE
 PRZED NAWIEDZENIEM

6 – 10 LUTEGO 2023 r.

Poniedziałek (6 lutego)
– zaproszenie dla Małżonków

  godz. 7.00 – Msza św. z nauką i odnowienie przy-
rzeczeń małżeńskich, Adoracja

godz. 18.00 – Nabożeństwo do św. Jana Pawła II za 
małżonków

godz. 18.30 – Msza św. z nauką i odnowienie przy-
rzeczeń małżeńskich, Adoracja

Po Mszy św. i Adoracji – Apel Jasnogórski z rozważaniem

Wtorek (7 lutego) 
– zaproszenie dla Rodziców z Dziećmi      

godz. 7.00 – Msza św. z nauką i błogosławień-
stwem dzieci, Adoracja

godz. 18.00 – Różaniec 
godz. 18.30 – Msza św. z nauką i błogosławień-

stwem dzieci, Adoracja
Po Mszy św. i Adoracji – Apel Jasnogórski z rozważaniem

Środa (8 lutego) 
– zaproszenie dla Chorych i Osób Starszych
godz. 7.00 – Msza św. z nauką i błogosławień-

stwem chorych, Adoracja
godz. 18.00 – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
godz. 18.30 – Msza św. z nauką i błogosławień-

stwem chorych, Adoracja
Po Mszy św. i Adoracji – Apel Jasnogórski z rozważaniem

Czwartek (9 lutego)
– zaproszenie dla Młodzieży

godz. 7.00 – Msza św. z nauką i błogosławieństwo 
młodzieży, Adoracja 

godz. 18.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 18.30 – Msza św. z nauką i błogosławieństwo 
młodzieży, Adoracja

Po Mszy św. i Adoracji – Apel Jasnogórski z rozważaniem

Piątek (10 lutego) – Dzień Pokutny
 godz. 7.00 – Msza św. z nauką

Po Mszy św. – Nabożeństwo Pokutne i Adoracja, 
okazja do Spowiedzi św.

godz. 18.30 – Msza św. z nauką 
Po Mszy św.– Nabożeństwo Pokutne i Adoracja, 

okazja do Spowiedzi św. 
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem             

Misje poprowadzi Ojciec Paulin z Biechowa,  
o. Przemysław Kopa OSPPE. 

UROCZYSTOŚĆ NAWIEDZENIA 
KOPII OBRAZU MATKI BOŻEJ 

CZĘSTOCHOWSKIEJ 

Sobota (11 lutego) 
godz. 16.30 – Nabożeństwo oczekiwania w kościele
godz. 17.00 – Powitanie Matki Bożej przy dzwonni-

cy i procesja do kościoła, 
godz. 17.15 – Nabożeństwo powitania w kościele, 

Msza św. powitalna pod przewodnic-
twem Księdza Prymasa

godz. 19.00 – 20.00 – Czuwanie modlitewne dla 
wszystkich prowadzone przez dzieci

godz. 20.00 – 21.00 – Czuwanie modlitewne dla 
wszystkich prowadzone przez młodzież

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski
godz. 22.00 – Msza św. w intencji powołanych i z 

prośbą o nowe powołania, z udziałem 
kapłanów pochodzących z Parafii oraz 
tych, którzy w niej posługiwali

Nocne Czuwanie (11-12 lutego)  
dla mieszkańców poszczególnych ulic i wsi:
godz. 23.00 – 24.00 – Wełnica i Jankówko

godz. 24.00 – 1.00 – ulice: Zgodna, Kresowa, Or-
cholska, Pałucka, Wełnicka, Zamiejska

godz. 1.00 – 2.00 - ulice: Kruszwicka, Trzeme-
szeńska, Zatorze, Lutosławskiego, Szopena, 
Karłowicza, Podkomorska, Żeromskiego, 
Marszałkowska, Książęca

godz. 2.00 – 3.00 - ulice: Cicha, Hetmańska, Rycer-
ska, Senatorska, Kanclerska, Poselska

godz. 3.00 – 4.00 - ulice: Laubitza, Zabłockiego

godz. 4.00 – 5.00 - ulice: Sikorskiego, Budowlanych

godz. 5.00 – 6.00 - ulice: Roosevelta, Staszica

Niedziela (12 lutego) 
godz. 6.00 – Godzinki ku czci NMP

godz. 6.30 – 7.00 – Czuwanie indywidualne w ciszy

godz. 7.00 – Msza św. w intencji zmarłych Parafian 

godz. 8.30 – Msza św. w intencji Małżonków

godz. 10.00 – Msza św. w intencji Parafian

godz. 11.15 – Msza św. w intencji dzieci i młodzieży

godz. 12.30 – Msza św. w intencji Chorych i osób 
starszych z udzieleniem Sakramentu 
Chorych

godz. 14.00 – Czuwanie indywidualne w ciszy

godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 15.30 – Msza św. pożegnalna

godz. 16.30 – Pożegnanie i procesja na zakończenie

Poniedziałek (13 lutego) 
 Dzień nawiedzin kopii Jasnogórskiego Obrazu, 

poświęconego przez Księdza Prymasa, 
w Domach Opieki Dębowy Gaj i Jesienny Azyl

Parafia Rzymskokatolicka pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie


