
Zaproszenie



zaproszenie
W trwającym Roku Wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia  

i 1050-lecia Chrztu Polski nasza Bazylika Królowej Męczen-
ników i Sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej Golgoty XX Wieku 
zaprasza wszystkie Dekanaty, Parafie i Wspólnoty Apostolskie 
Diecezji Bydgoskiej na pielgrzymkę do Sanktuarium dla przej-
ścia przez Bramę Miłosierdzia i modlitwę dla uzyskania łask  
i odpustów zupełnych Roku Jubileuszowego.

Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy w Roku Wielkiego 
Jubileuszu Miłosierdzia w tym wyjątkowym miejscu Diecezji, 
którym jest Kalwaria Bydgoska Golgota XX Wieku, miejscu 
poświęconym w szczególny sposób Krzyżowi Chrystusowemu. 
Oto proponowany program:

proGraM naBoŻeŃsTW  
DLa pieLGrzYMeK

w roku Jubileuszu Miłosierdzia   
w Bazylice Królowej Męczenników  

i sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej Golgoty XX Wieku  
(każdy piątek z wyjątkiem świąt):

•	 około 11.15 - przyjazd pielgrzymów, powitanie przez  
ks. Kustosza, krótkie przedstawienie historii sanktuarium  
i możliwość przystąpienia do spowiedzi św.;

•	 12.00 Msza święta poprzedzona modlitwą „Anioł Pański”;



•	 13.15 Droga Krzyżowa do Doliny Śmierci ścieżkami Byd-
goskiej Golgoty XX Wieku (wyrusza z kościoła);

•	 Po powrocie do kościoła przerwa na posiłek (dla księży 
uczestników pielgrzymki na plebanii), nabycie pamiątek, 
zwiedzanie otoczenia sanktuarium;

•	 14.30 Godzinki o Miłosierdziu Bożym;
•	 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele; po Ko-

ronce błogosławieństwo i pożegnanie.

Zgłoszenia pielgrzymek przyjmujemy przynajmniej na tydzień 
przed planowaną datą pielgrzymki pod adresami:

Bazylika i sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej
ul. Bołtucia 5; 85-796 Bydgoszcz

tel. 52 32 34 833; tel. kom.: 602 252 866; 
e-mail: parafia@ mbkm.pl

Bazylika i sanktuarium są w każdy piątek roku Miłosier-
dzia miejscem szczególnych łask dla pielgrzymów.



A ponadto:

KaŻDeGo roKu zapraszamy na:

DroGi KrzYŻoWe
•	 Wspólnot Ruchu Światło Życie  

– (III Niedziela Wielkiego Postu)

•	 Bydgoskiej Rodziny Radia Maryja  
– (V Niedziela Wielkiego Postu)

•	 Ogólnobydgoska Droga Krzyżowa  
- (Wielki Piątek)

•	 Sanktuaryjna Droga Krzyżowa  
- (14 września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego)

•	 Listopadowa Droga Krzyżowa  
– (pierwsza Niedziela po Dniu Zadusznym)

MisTeriuM MęKi paŃsKieJ  
(w Niedzielę Palmową)

oDpusTY
•	 27. lutego - dzień wspominający nadanie tytułu i godności 

bazyliki
•	 25. marca - jeden raz w roku w dzień ustalony przez Ordy-

nariusza miejsca 
•	 29. czerwca - uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 
•	 15. września - ogólnobydgoski ku czci Matki Boskiej Bole-

snej  (w dzień liturgicznego święta tytułu kościoła)
•	 7. października - parafialny ku czci Matki Bożej Różańco-

wej (w rocznicę poświęcenia Bazyliki)
Wierni, którzy pobożnie nawiedzą naszą świątynię i będą  

w niej uczestniczyć w świętej liturgii lub przynajmniej odmó-
wią modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” pod zwykłymi 



warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia św. i modlitwa  
w intencjach Ojca Świętego) mogą uzyskać w tych dniach od-
pust zupełny. 

noC KonFesJonaŁÓW  
(z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę)

W KaŻDYM TYGoDniu roKu są:

CoDziennie 
•	 8.00 i 18.00 Różaniec Sanktuaryjny; 
•	 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
W ŚroDY 
•	 8.30 i 18.30 Msza św. i nabożeństwo  

do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
W CzWarTKi  8.00 Godzinki o Miłosierdziu Bożym
W piĄTKi 9.00 do 18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
saKraMenT poJeDnania (stały dyżur spowiedniczy)
•	 od poniedziałku do czwartku  

od 7.00 do 8.00 i od 18.00 do19.00; 
•	 w piątki i soboty  

od 9.30 do 12.00 i od 14.30 do 17.00

BazYLiKa KaLWarii BYDGosKieJ  
sanKTuariuM KrÓLoWeJ MęCzenniKÓW

85-796 Bydgoszcz, ul. Gen.M.Bołtucia 5; tel.052 323 48 33; 
www.mbkm.pl; www.bazylikambkm.pl; e-mail: parafia@mbkm.pl

Wszystkie nabożeństwa odprawiane w Bazylice i Sanktuarium 
transmitowane są na żywo w internecie na stronach: 

www.bazylikambkm.pl i www.mbkm.pl
Bydgoszcz, dnia 8. grudnia 2015 r.


