ODPUST MATKI BOŻEJ
TROCKIEJ, PATRONKI LITWY
1–8 WRZEŚNIA 2022 ROKU
31 sierpnia, środa

5 września, poniedziałek

19:00 POCZĄTEK ODPUSTU. Uroczyste Nieszpory.

MARYJO, POCIECHO MIGRANTÓW, CHROŃ PIELGRZYMÓW, UCHODŹCÓW
WOJENNYCH I TYCH, KTÓRZY SIĘ NIMI OPIEKUJĄ!

1 września, czwartek
MARYJO – MATKO DOBREJ RADY, CHROŃ TYCH, KTÓRZY SIĘ UCZĄ I TYCH, KTÓRZY ICH
KSZTAŁCĄ!
Dzień pielgrzymowania dekanatu Orańskiego
10.00 Modlimy się o łaski Boże dla rozpoczynającego się odpustu i parafii trockiej.
12.00 Modlimy się o Dary Ducha Świętego dla tych, którzy się uczą i tych, którzy ich
wychowują.
Wieczór pielgrzymów z parafii Rudziszek i Połuknia
17.00 Modlimy się za nauczycieli i pracowników systemu oświaty.
19.00 Modlimy się o to, abyśmy nauczyli się słuchać Słowa Bożego i siebie nawzajem.

2 września, piątek
MARYJO – MATKO NADZIEJI, OTACZAJ OPIEKĄ CHORYCH I TYCH, KTÓRZY SIĘ NIMI
OPIEKUJĄ!
Dzień pielgrzymowania II Wileńskiego dekanatu

Dzień pielgrzymowania z dekanatów Ignaliny i Święcian
10.00 Modlimy się o opiekę Matki Bożej dla wszystkich pielgrzymów na tej ziemi.
12.00 Modlimy się o pokój na świecie i opiekę Matki Bożej dla uchodźców
wojennych.
Wieczór pielgrzymów z parafii Wojdaty
17:00 Modlimy się za rodziny i organizacje opiekujące się uchodźcami wojennymi i
osobami z marginesu społecznego.
19:00 Modlimy się, abyśmy potrafili kochać nie tylko bliźniego "współtowarzysza
podróży", ale także "tego, który pozostał na przydrożu".

6 września, wtorek
MARYJO – ARKO PRZYMIERZA, OPIEKUJ SIĘ KAPŁANAMI, OSOBAMI
KONSEKROWANYMI I POSZUKUJĄCCYMI POWOŁANIA!
Dzień pielgrzymowania dekanatów Nowej Wilejki i Solecznik

10.00 Modlimy się za lekarzy, pielęgniarki i wszystkich, którzy służą swoim bliźnim.
12.00 Modlimy się za osoby chore fizycznie i duchowo oraz tych, którzy się nimi opiekują.

10:00 Modlimy się, aby duch służby rozpalał wszystkich, którzy szukają powołania.
12:00 Modlimy się za kapłanów i osoby konsekrowane, aby sami wzrastali w wierze
i pomnażali wspólnotę Kościoła.

Wieczór pielgrzymów z parafii Grzegorzewa

Wieczór pielgrzymów z parafii Landwarowa i Starych Trok

17.00 Modlimy się, aby ci, którzy stracili nadzieję, mogli znaleźć pomoc, której potrzebują.
19.00 Modlimy się za opuszczonych i odrzuconych, abyśmy potrafili przyjąć ich w
prawdzie i z miłością.

17:00 Modlimy się, aby Kościół głosił Słowo Prawdy i łączył wszystkich we wspólnej
modlitwie.
19.00 Modlimy się, abyśmy potrafili pielęgnować relacje między duchowieństwem a
całym ludem Bożym.

3 września, sobota
MARYJO, MATKO STWORZYCIELA, CHROŃ MŁODZIEŻ I WSZYSTKO STWORZENIE!

7 września, środa

Dzień pielgrzymowania I Wileńskiego dekanatu

MARYJO – KRÓLOWO POKOJU, MIEJ W OPIECE POLITYKÓW I DZIAŁACZY
SPOŁECZNYCH!

08.00 Młodzieżowa pielgrzymka piesza z Ostrej Bramy do Trok.
10.00 Modlimy się, abyśmy potrafili cenić Boże dary.
12.00 Modlimy się za otaczający nas świat, abyśmy potrafili go cenić i przyjąć jako dar
Boga.
17.00 Modlimy się za parafie i wspólnoty, aby były otwarte na przyjęcie nowych
członków.
Wieczór młodych pielgrzymów
19:00 Modlimy się za młodych ludzi, aby byli odważnymi członkami Kościoła i
społeczeństwa.
20:00 Agapa.
Od 20.00 godz. nocna adoracja Najświętszego Sakramentu do porannej Mszy Św.

4 września, niedziela
MARYJO, MATKO MIŁOSIERDZIA, CHROŃ LITWĘ I JEJ MIESZKAŃCÓW!
10.00 Modlimy się za Litwinów na całym świecie i ich rodziny.
12.00 Modlimy się o opiekę Maryi nad Ojczyzną Litwą i jej mieszkańcami.
17:00 Modlimy się, aby wszyscy członkowie wspólnoty mieli możliwość godnego
uczestnictwa w życiu Kościoła.
19:00 Modlimy się, abyśmy potrafili budować piękne, otwarte i ciepłe relacje między
sobą.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W OKRESIE ODPUSTU
MSZA ŚW.

KATECHEZY

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

10.00 i 17.00 – w języku polskim
12.00 i 19.00 – w języku litewskim

09.20 – w języku polskim
11.20 – w języku litewskim

09.45 i 16.45 – w języku polskim
11.45 i 18.45 – w języku litewskim

Codziennie 20.00 – 22.00
Z 3 na 4 września – nocna adoracja

parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

www.trakubazilika.lt

Dzień pielgrzymowania dekanatu Kalwarii Wileńskiej
10.00 Modlimy się za tych, którzy służą prawdzie, dobru i pięknu.
12.00 Modlimy się o mądrość i kreatywność dla polityków i działaczy społecznych.
Wieczór pielgrzymów z parafii Porudamina
17.00 Modlimy się za funkcjonariuszy straży porządku i prawa oraz za ich rodziny.
19.00 Modlimy się, abyśmy nie zatrzymali się w połowie drogi i kontynuowali
doświadczenie Drogi Synodalnej w naszym Kościele.

8 września, środa, Narodzenie Najświetszej Maryi Panny
MARYJO – KRÓLOWO RODZIN, MIEJ W OPIECE NASZE RODZINY I WSPÓLNOTY
PARAFIALNE!
10.00 Modlimy się za rodziny, aby były szkołami nadziei i przekazu wiary.
12.00 Modlimy się za parafie, aby były wspólnotami otwartymi i odpowiedzialnymi.
17:00 Modlimy się, abyśmy potrafili dzielić się odpowiedzialnością we wspólnej
misji naszego Kościoła.
19:00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ODPUSTU. Msza Św. na cześć Najświętszej Maryi
Panny w jęz. łacińskim (w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego). Modlimy
się o opiekę Matki Bożej dla rodzin przeżywających trudności.

