
XVI OGÓLNOPOLSKIE 

ADWENTOWE DNI SKUPIENIA

Kraków - Łagiewniki:  01-02 grudnia 2022

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA
"CIVITAS CHRISTIANA"

MIŁOSIERDZIE: TRUDNY PROJEKT



Zapraszamy serdecznie na rozważania

w ramach nauk rekolekcyjnych, które poprowadzi dla nas 

ks. prof. Robert Skrzypczak

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

W 2022 r. obchodzimy 20-lecie  Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu 

oraz konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia.



Program:
1 grudnia - czwartek
13:00 - przybycie uczestników i obiad
14:00 - Spowiedź - Bazylika Bożego Miłosierdzia
15:00 - Godzina Miłosierdzia - Bazylika Bożego Miłosierdzia
15:20 - Msza św. - Bazylika Bożego Miłosierdzia
16:00 - modlitwa w ramach peregrynacji relikwii Patrona
17:00 - spotkanie na sali konferencyjnej Domu
Duszpasterskiego - Opowieść o 20. rocznicy Aktu Zawierzenia
świata Bożemu Miłosierdziu, następnie zwiedzanie
Sanktuarium
19:00 - kolacja
20:30 - różaniec u Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
21:00 - Apel Jasnogórski
 
2 grudnia - piątek
07:30 - śniadanie
08:30 - I nauka - Miłosierdzie i apostazja - sala konferencyjna
Domu duszpasterskiego
09:30 - przerwa
10:00 - II nauka - Miłosierdzie i przemoc
11:00 - przerwa
11:30 - III nauka - Chrystus - ostateczny triumf miłosierdzia
12:30 - Msza św. w dolnej kaplicy św. Faustyny
13:30 - 14:00 - obiad i pożegnanie, wyjazd
 

1-2 grudnia 2022 r. (czw-pt), 
zakwaterowanie: Dom duszpasterski Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 

ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków-Łagiewniki
 

Udział pobytu i podróży pokrywa uczestnik. 
Pokój pojedynczy 140 zł,  pokój podwójny 200 zł (100 zł/os.), wyżywienie 105 zł

 



AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA 
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata.

Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 roku

17 sierpnia 2002 roku, podczas konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia św. Jan Paweł II powiedział: 
„Dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu
Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które
tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich
mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego
miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat". Zaraz po tych słowach odmówił 
Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.


