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17.00 Modlimy się o opiekę Maryi dla nauczycieli, wykładowców i wszystkich
pracowników systemu oświaty

19.00 Modlimy się o to, by rodzina była szkołą rozwoju wiary u siebie nawzajem 
i u dzieci

2 września l czwartek
MARYJO – KRÓLOWO APOSTOŁÓW, MIEJ W OPIECE KSIĘŻY I KOŚCIÓŁ

10.00 Modlimy się za księży i wszystkich tych, którzy prowadzą narzeczonych do
Sakramentu małżeństwa

12.00 Modlimy się o wstawiennictwo Maryi dla kapłanów i seminarzystów

Wieczór pielgrzymów z parafii Landwarowa  

17.00 Modlimy się za wspólnoty seminarium i osoby w nich posługujące
19.00 Modlimy się, by Kościół był rodziną z miłością patrzącą na tych, którzy 

niedoskonale uczestniczą w jej życiu

3 września l piątek
MARYJO, MATKO MIŁOSIERDZIA, WSTAWIAJ SIĘ ZA ŚWIATEM CIERPIĄCYM Z POWODU PANDEMII  

10.00 Modlimy się za zmarłych w czasie pandemii i ich bliskich  
12.00 Modlimy się o zakończenie pandemii i pokój na świecie, błagamy o pokutę i

nawrócenie 

Wieczór pielgrzymów z parafii Wojdaty

17.00 Modlimy się za medyków, pielęgniarki i wszystkich, którzy służą dla bliźniego 
19.00 Modlimy się za rodziny, które przechodzą próby w czasie pandemii    

4 września l sobota
MARYJO, PRZYCZYNO NASZEJ RADOŚCI, WSTAWIAJ SIĘ ZA MŁODZIEŻĄ  

10.00 Modlimy się o to, by w Kościele zaistniały wzajemne relacje między osobami 
w różnym wieku i z różnym doświadczeniem

12.00 Modlimy się, za młodzież i młodych w sercu, by byli oni radosnymi świadkami
zmartwychwstałego Chrystusa  

17.00 Modlimy się o to, aby nie było kultury odrzucenia i by godność ludzka była 
szanowana

5 września l niedziela
MARYJO  – KRÓLOWO RODZIN, WSTAW SIĘ ZA NASZYMI RODZINAMI

7 września l wtorek
MARYJO  – ZWIERCIADŁO SPRAWIEDLIWOŚCI, MIEJ W OPIECE POLITYKÓW I DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH

8 września l środa l Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
MARYJO  – MATKO DOBREJ RADY, MIEJ W OPIECE NASZE PARAFIE I WSPÓLNOTY 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW PODCZAS ODPUSTU

MSZE ŚWIĘTE
10.00 i 17.00 – w jęz. polskim
12.00 i 19.00 – w jęz. litewskim 

   KATECHEZY
   9.45 i 16.45 – w jęz. polskim
11.45 i 18.45 – w jęz. litewskim

   MODLITWA RÓŻAŃCOWA
   9.20 – w jęz. polskim
11.20 – w jęz. litewskim

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

31 sierpnia l wtorek

19.00 – ROZPOCZĘCIE ODPUSTU. Uroczyste Nieszpory. 

1 września l środa
MARYJO – STOLICO MĄDROŚCI, MIEJ W OPIECE DZIECI, MŁODZIEŻ I ICH WYCHOWAWCÓW 

Dzień pielgrzymowania dekanatu orańskiego 

10.00 Modlimy się o łaski Boże dla rozpoczynającego się odpustu i parafii trockiej 
12.00 Modlimy się o opiekę Maryi dla uczni i studentów, rozpoczynających nowy 

Wieczór pielgrzymów z parafii Grzegorzewa i Rykontów

Dzień pielgrzymowania dekanatu Kalwarii Wileńskiej

Dzień pielgrzymowania II Wileńskiego dekanatu

Dzień pielgrzymowania I Wileńskiego dekanatu

8.00 Młodzieżowa pielgrzymka piesza z Ostrej Bramy do Trok

Wieczór młodych pielgrzymów

19.00 Modlimy się, aby decyzja o zawarciu małżeństwa była owocem 
rozpoznania powołania do założenia rodziny

20.30 Wieczorny program na wodzie dla młodzieży

Od 20.00 godz. nocna adoracja Najświętszego Sakramentu do porannej Mszy Św.

6 września l poniedziałek
MARYJO  – NACZYNIE DUCHOWE, WSTAWIAJ SIĘ ZA OSOBAMI KONSEKROWANYMI I POSZUKUJĄCYMI 
POWOŁANIA

10.00 Modlimy się o opiekę Matki Bożej dla wszystkich, którzy doświadczają 
osierocenia

12.00 Modlimy się o opiekę i wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej Miłości, dla 
rodzin Litwy

17.00 Modlimy się, aby miłość i zaufanie rozwijały rodziny i wzajemne relacje 
małżeńskie

19.00 Modlimy się, aby małżonkowie cenili Sakrament małżeństwa i 
pielęgnowali Kościół domowy

10.00 Modlimy się za misjonarzy i prześladowanych chrześcijan

12.00 Modlimy się o dary Ducha dla osób konsekrowanych, aby dawały 
świadectwo żywej i silnej wiary

17.00 Modlimy się za tych, którzy szukają powołania, by Duch Święty 
natchnął ich do przyjęcia zaproszenia Boga

19.00 Modlimy się, aby w rodzinach była ceniona wolność i wybór ludzkiego 
powołania

Dzień pielgrzymowania dekanatów Nowej Wilni i Solecznik

Wieczór pielgrzymów z parafii Parudamina

10.00 Modlimy się o pokój i sprawiedliwość na świecie

12.00 Modlimy się o wstawiennictwo Maryi dla polityków działaczy społecznych

17.00 Modlimy się za polityków, wspierających wartości rodzinne i za 
ruchy rodzinne

19.00 Modlimy się za funkcjonariuszy straży porządku i prawa i za ich rodziny

Dzień pielgrzymowania z dekanatów Ignaliny i Święcian

Wieczór pielgrzymów z parafii Rudziszek, Połuknia i Starych Trok

10.00 Modlimy się za Litwinów mieszkających poza granicami Litwy i za ich rodziny

12.00 Modlimy się za parafie, aby w nich wzrastała wiara, nadzieja i miłość

17.00 Modlimy się za osoby doświadczające samotności, ubóstwa lub bezrobocia

19.00 Modlimy się o wstawiennictwo Świętej Rodziny dla naszych wspólnot i grup 
modlitewnych.
Uroczyste zakończenie odpustu. Msza Św. na cześć Najświętszej Maryi Panny 
w jęz. łacińskim (w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego)

Codziennie 20.00 – 21.00 
Z  4 na 5 września – nocna adoracja




