
TRIDUUM RÓŻAŃCOWE 

18 – 20 października 2019 r. (piątek – niedziela) 

Parafia św. Kazimierza Królewicza 

Białystok, ul. Św. Kazimierza 2 

 

„O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas  

z Bogiem!” (Bł. Bartłomiej Longo) 

 

„Dziś skuteczności tej modlitwy zawierzam (...) sprawę pokoju w świecie i 

sprawę rodziny” (Jan Paweł II, List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae”) 

 

18 października (piątek)  

godz. 18.00 

Msza Święta w intencji wszystkich wspólnot o duchowości Maryjnej. Akty Zawie-

rzenia wspólnot różańcowych. 

godz. 19.00 

Różaniec Święty, Konferencja, 

Droga Krzyżowa zakończona adorowaniem Krzyża w intencji wynagrodzenia za 

grzechy Polski i wszystkich Polaków. 

godz. 21.00 

Apel Maryjny, Modlitwa o rychłą kanonizację Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 

 

19 października (sobota)  

godz. 15.00 

Koronka do Bożego Miłosierdzia. Spotkanie z wspólnotami różańcowymi. 

Różaniec Święty (tajemnice radosne) w intencji wszystkich wspólnot różańco-

wych. 

godz. 18.00 

Msza Święta w intencji o uświęcenie duchowieństwa, o liczne święte powołania 

do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misyjnego. 

Przewodniczy Ks. Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w 

Białymstoku 

Odnowienie „Jasnogórskich Ślubów Narodu”. Konferencja.  



godz. 19.00 

Różaniec Święty (tajemnice światła) w intencji Ojca Świętego, wszystkich bisku-

pów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, o liczne i święte powołania do ka-

płaństwa i życia konsekrowanego. 

godz. 21.00 Apel Maryjny. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Akt Zawierzenia Polski Niepokalanemu 

Sercu Maryi. 

Różaniec Święty: tajemnice bolesne - w intencji Ojczyzny, tajemnice chwalebne - 

w intencji o rychłą beatyfikację Sług Bożych: Kard. Augusta Hlonda i Kard. Stefana 

Wyszyńskiego. 

godz. 24.00 

Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny  

godz. 1.00 – 06.30 

Adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas Adoracji modlimy się za Polskę - aby 

była rzeczywistym Królestwem Jezusa i Maryi: w szczególny sposób w intencji 

prawnej ochrony każdego życia, o uszanowanie niedzieli i piątku (jako dnia śmierci 

Pana Jezusa), o zachowanie wiary w sercach dzieci i młodzieży, w intencjach Ojca 

Świętego: o pokój na świecie, w intencji prześladowanych Chrześcijan, o łaskę po-

znania miłości Chrystusa i o nawrócenie dla wrogów Kościoła; o świętość życia dla 

wszystkich rodzin. 

 

Zakończenie śpiewaniem „Godzinek ku Czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny”. 

 

20 października (niedziela)  

godz. 7.00 

Msza Święta w intencji polskich rodzin. Akt Zawierzenia Świętemu Józefowi rodzin 

i Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego. 

 

Błogosławieństwo na rozesłanie 

 

Zapraszamy wszystkie wspólnoty różańcowe i czcicieli Matki Bożej do udziału 

w Triduum Różańcowym, do modlitwy za Polskę. 

 

 


