
Odpust ku czci Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych w Smolicach
Archidiecezja Poznańska

9-13 września 2020 roku
Środa (09.09.2020)

17.30 – Różaniec z rozważaniami i okazja do spowiedzi
18.00 - Nowenna do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
  Msza św. w int. próśb, podziękowań oraz
             rodziców pragnących i oczekujących potomstwa 
19.30 - Apel Jasnogórski 

Czwartek (10.09.2020)

Piątek (11.09.2020)
Dzień modlitw za Chorych, Cierpiących, 
 Samotnych, Służbę Zdrowia oraz Caritas 
    - uczczenie relikwi bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Sobota (12.09.2020)

14.30 - Okazja do spowiedzi
15.00 - Msza św. w int. nauczycieli, katechetów, 
             wychowawców, pracowników szkół i 
             przedszkoli oraz dzieci z błogosławieństwem 
             tornistrów
17.30 - Różaniec Tajemnice Chwalebne i okazja 
            do spowiedzi
18.00 - Msza św. w intencji rodzin 
19.00 - Apel Jasnogórski

Niedziela (13.09.2020) Główne Uroczystości

Rozpoczęcie odpustu 
   – uczczenie relikwi św. Peregryna 
- patrona chorych na nowotwory

Dzień modlitw w intencji powołań 
kapłańskich i zakonnych oraz za
 Liturgiczną Służbę Ołtarza
- uczczenie relikwi św. Jana Pawła II 

18.00 - Msza św. w int. powołań kapłańskich i  zakonnych z 
             udziałem osób życia konsekrowanego, szafarzy, 
             Bractwa Ministranckiego, Służby Liturgicznej 
              Ołtarza - ministrantów, lektor  ów, oraz ich rodziców.
19.00 - Apel Jasnogórski

17.30 - Różaniec Tajemnice Światła  i okazja do spowiedzi

12.00 - Msza św. - J.E. Ks. Bp dr Grzegorz BALCEREK 
11.15 - Droga Krzyżowa i okazja do spowiedzi

17.30 - Różaniec Tajemnice Bolesne i okazja do spowiedzi
18.00 - Msza św. w int. pracowników Służy Zdrowia, lekarzy, 
             pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowników medycznych, 
            wolontariuszy domowych, aptekarzy i rehabilitantów.
19.00 - Apel Jasnogórski

Dzień modlitw w intencji rodzin 
 - uczczenie relikwii bł. Jolenty

Dzień modlitw w intencji dobrodziejów, darczyńców 
i Pielgrzymów Sanktuarium 

- uczczenie relikwi bł. Marii Karłowskiej  

21.00 - Apel Jasnogórski – zakończenie uroczystości 
             odpustowych

  7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
  8.00 - Msza św. w int. paraan, dobrodziejów i 
             oarodawców sanktuarium
11.15 - Różaniec z odczytywaniem próśb i 
            podziękowań 
             za wstawiennictwo M.B.Uzdrowienia Chorych
12.00 - SUMA ODPUSTOWA – Ks. Kan. Maksymilian 
             KAMZA – Dziekan dek. krzywińskiego

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczny Odpust Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach odbędzie się z 
uwzględnieniem obowiązujących norm bezpieczeństwa. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu 

odpowiedniego dystansu między uczestnikami nabożeństw. Uroczystości odpustowe 09.- 13.09.2020 będą transmitowane na 
bieżąco przez Internet:  www.facebook.com/sanktuarium.smolice

Zachęcamy do duchowego uczestnictwa - ks. Błażej Dojas -  Kustosz i Proboszcz 

Matko, bądź z nami w ten trudny czas!


