
Przyjdź Duchu Święty,otwórz
moje serce i umysł na czas zdawania

egzaminu dojrzałości.Duchu
Święty,potrzebuję

Twojego światła,które rozproszy mroki
mojej niewiedzy,oddali niepotrzebne

lęki i pokusę nieuczciwości.
Duchu Święty,spraw, by moja wiedza

była rzetelna i użyteczna.Niech nauka
przyniesie radość i mądrość

odkrywania dzieł Bożych i Bożej
miłości.

Duchu Święty,zabierz egoizm i pychę,bo
wszystko, co wiem jest Bożym

darem.Duchu Święty,orzeźwij moją
duszę i umysł,gdy słabną siły

i wola.Duchu Święty,daj moc, pokój i
nie pozwól poddać się,gdy przyjdzie

porażka.
Duchu Święty,oddaję Ci całego

siebie.Chcę służyć moją wiedzą Tobie
i braciom.Przyjdź Duchu Święty!Amen!

KONTAKT
ks. Dawid Tyborski

tel. 661 757 367
ks. Sławek Serkowski

tel. 663 437 325

PIELGRZYMKA
MATURZYSTÓW
NA JASNĄ GÓRĘ

30 WRZEŚNIA 2019 R.

 

Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,

na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź!

PIEŚŃ ŚPIEWANA PODCZAS 
DROGI KRZYŻOWEJ



PROGRAM PIELGRZYMKI
4.15 Zbiórka na parkingu przy restauracji
"Gryf"
 
4.30 wyjazd Pielgrzymki
 
ok. 11.00 Przyjazd do Częstochowy

UWAGA!!!
do godz.21.30 nie będzie dostępu do autokaru

 
14.00 Droga krzyżowa na wałach
 
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Miejscem
spotkania o 15.00 są wały
klasztorne pod ołtarzem; 
w tym czasie będzie okazja do spowiedzi św.
 
 16.00 Modlitwa różańcowa w intencji maturzystów
przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.
 
17.00 Msza Święta w Bazylice jasnogórskiej; po Mszy
Świętej spotkanie w auli o. Kordeckiego z Dobromirem MAK
Makowskim.
 
21.00 Apel Jasnogórski w kaplicy Matki Bożej.  
 

NATYCHMIAST po Apelu udajemy się do
autokarów

Panno święta, co Jasnej bronisz
Częstochowy…

Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny
Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna Góra stała

się w XV w. jednym z największych sanktuariów
maryjnych w Polsce. Faktu, dlaczego tak się stało, nie
wyjaśnia ani legenda, która przypisuje autorstwo ikony
św. Łukaszowi Ewangeliście, ani protekcja królewskiej

pary – Jadwigi i Władysława Jagiełły. Przyczyna
niezwykłości tego miejsca musi być głębsza, ale należy

podkreślić, że na Jasnej Górze nigdy nie odnotowano
żadnych objawień maryjnych, jak to miało miejsce

w innych sanktuariach. Siłą i tajemnicą, które do stóp
Pani Jasnogórskiej przyciągają pielgrzymów, jest Jej
Cudowny Obraz. Bez niego Jasna Góra byłaby tylko

zbiorem budynków, pamiątek i dzieł sztuki, być może
pięknym i bogatym, lecz martwym muzeum.

CO WARTO ZAOBACZYĆ?

najstarsza część ekspozycji
muzealnej na Jasnej Górze.W
Skarbcu można podziwiać
bogactwo i urodę najcenniejszych
wotów – darów składanych w ciągu
minionych wieków Matce Bożej
Jasnogórskiej.l Park

JASNOGÓRSKI SKARBIEC

ARSENAŁ

BASTION ŚW. ROCHA – SKARBIEC
PAMIĘCI NARODU

Czynny od godziny 9:00 do 17:00
Aktualnie wystawa pt. Człowiek
zawierzenia. W 40 rocznicę
pierwsze pielgrzymki św. Jana
Pawła II na Jasną Gór

wystawy:
„Bogurodzica. Splendor
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów”
„Narodowy zryw ‘Solidarności’ w
wotach pielgrzymów
jasnogórskich”
„Ojczyzno ma – Polskie drogi do
wolności”
 pamiątki po ofiarach katastrofy
w Smoleńsku
„Świadkowie prześladowanego
Kościoła – posłannictwo Marii
Teresy Carloni”

MUZEUM 600-LECIA JASNEJ GÓRY

WIEŻA

czynna od 8.00 do 16.00 

Sakrament Pokuty i Pojednania 
jest sprawowany codziennie 

w Kaplicy Sakramentu 
Pokuty w godzinach 

od 6:15 do 19:30.


