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Plan nawiedzenia 
 

Sobota 17.07.2021 r. 
1745 Powitanie Obrazu Matki Bożej Łaskawej  

 1800 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  
homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 

1900 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  
homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 

 Spowiedź: 1800 ; 1900  

Wieczorem i w nocy okazja do indywidualnej modlitwy przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. 

 
Niedziela 18.07.2021 r. 

630 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  
homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 

 

800 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  
homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 

900 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  
homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 

1015 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  
homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 

1130 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  
homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 

1300 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  
homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 

1500   Koronka do Bożego Miłosierdzia  
– prowadzona przez adorujących 

1800 Wykład Pani Ewy Storożyńskiej, Autorki książki 
„Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą” 

1900 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  
homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 

2100 Apel Jasnogórski - prowadzony przez adorujących  

Spowiedź:  630; 800; 900; 1015; 1130; 1300;  1900 
W ciągu dnia i nocy okazja do indywidualnej modlitwy przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. 

 



Poniedziałek 19.07.2021 r. 
630 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 
 

700 Różaniec – prowadzony przez adorujących 
800 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 
1200 „Anioł Pański”  – prowadzony przez adorujących 
1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia                                    

– prowadzona przez adorujących 
1800 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 
1900 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 
2000 Nabożeństwo dla mężczyzn do św. Józefa, 

zakończone modlitwą do Matki Bożej Łaskawej 
 

2100 Apel Jasnogórski - prowadzony przez adorujących  

Spowiedź: 630; 800; 1800; 1900  
W ciągu dnia i nocy okazja do indywidualnej modlitwy przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. 

 

Wtorek 20.07.2021 r. 
630 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 
 

700 Różaniec – prowadzony przez adorujących 
800 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 
1200 „Anioł Pański”  – prowadzony przez adorujących 
1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia                                    

– prowadzona przez adorujących 
1800 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 
1900 Msza św.  z nowenną do św. Józefa;   

homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 
2100 Apel Jasnogórski - prowadzony przez adorujących  

Spowiedź: 630; 800; 1800; 1900  



Środa 21.07.2021 r. 
630 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 
 

700 Różaniec – prowadzony przez adorujących 
800 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 
1200 „Anioł Pański”  – prowadzony przez adorujących 
1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia                                    

– prowadzona przez adorujących 
1800 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy; 
homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 

1900 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  
homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 

2100 Apel Jasnogórski - prowadzony przez adorujących  

Spowiedź: 630; 800; 1800; 1900  
W ciągu dnia i nocy okazja do indywidualnej modlitwy przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. 

Czwartek 22.07.2021 r. 
630 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 
 

700 Różaniec – prowadzony przez adorujących 
800 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 
1200 „Anioł Pański”  – prowadzony przez adorujących 
1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia                                    

– prowadzona przez adorujących 
1800 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 
1900 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 
2000 Nabożeństwo dla kobiet do św. Rity, zakończone 

modlitwą do Matki Bożej Łaskawej 
 

2100 Apel Jasnogórski - prowadzony przez adorujących  

Spowiedź: 630; 800; 1800; 1900  



Piątek 23.07.2021 r. 
630 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i Akt oddania Matce Bożej Łaskawej 
 

700 Różaniec – prowadzony przez adorujących 
800 Msza św.  z modlitwą odpustową do św. Józefa;  

homilia i nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej 
845 Pożegnanie Obrazu Matki Bożej Łaskawej  

Spowiedź: 630; 800  

 
 

Warunki Odpustu zupełnego: 
Pod zwykłymi warunkami /wzbudzić intencje uzyskania odpustu, 
spowiedź – stan łaski uświęcającej, komunia św., brak przywiązania 
do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Św./ oraz za 
spełnienie jednego z aktów pobożności: 
• półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej, 

• spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała, 

• odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych, 

• codzienne powierzenie pracy opiece św. Józefa i modlitwę za 
wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy i bezrobotnych, 

• odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu, lub innej modlitwy w 
intencji prześladowanych chrześcijan, 

• modlitwę do św. Józefa w dniach: uroczystość św. Józefa (19 marca), 
wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (1 maja), 19 dnia każdego 
miesiąca i jeden dzień w tygodniu poświęcony św. Józefowi, 

• modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby starsze i chore, 
które nie mogą wyjść z domu; dotyczy to również osób umierających, a 
także wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą 
wyjąć z domu, 

• odmówienie dowolnej, poprawnie zatwierdzonej modlitwy lub 
uczynienie aktu pobożności na cześć Świętego Józefa. 

 
 
 



 
 
 
 

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ 
 
 

Jan Paweł II, Warszawa, 13 czerwca 1999 roku 
 

Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej 
w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą 
naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna 
w sercach wszystkich ochrzczonych, aby 
pamiętali zawsze o swej godności ludzi 
odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do 
ufności Bogu i do służenia z miłością 
człowiekowi.  

Wypraszaj, Maryjo Twojemu ludowi 
wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić 
wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia 
obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką 
ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej 
ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha 
Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych 
pokoleniach. Amen 
 
 



 

BĄDŹ NAM ŁASKAWA! 
 

O Maryjo, Matko Łaskawa, która z taką czułością z tego Cudownego Obrazu na nas spoglądasz, 
z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. 
Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchaj nasze błagania. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich 
potrzebach naszych.  
Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: Wielka Matko Boża - Bądź nam Łaskawa!  
Matko nasza najlepsza  
Pośredniczko nasza u Boga  
Pośredniczko łask wszelkich  
Matko świętej wytrwałości  
Tronie Miłosierdzia Bożego  
Wszechmocy błagająca  
Poręko naszego zbawienia  
Pogromczyni mocy piekielnych  
Kotwico naszej nadziei  
Umocnienie słabych  
Ucieczko uciśnionych i pokrzywdzonych  
Żywicielko głodnych  
Opatrzności ubogich  
Cudowna lekarko w chorobach  
Ratunku ginących grzeszników  
Nadzieje zrozpaczonych  
Patronko Warszawy  
Patronko Misji świętych  
Wychowawczyni powołań kapłańskich  
Mistrzyni życia duchowego  
Strażniczko czystości  
Opiekunko rodzin Warszawy  
Czuła Matko sierot  
Zbawienie poległych w obronie Warszawy  
Zbawienie umierających  
Pani naszych losów  
Przewodniczko pewna do Nieba  
Obrono nasza na sądzie  
Wybawicielko z czyśćca  
Módlmy się: Boże, Ty dałeś nam Rodzicielkę Jezusa Chrystusa, Maryję, której przesławny 
Obraz czcią otaczamy, za Matkę pomagać nam gotową, dozwól prosimy, abyśmy 
nieustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli na doznawanie owoców Twego 
odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


