Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej
w Wąwolnicy

Matko Boża Kębelska – módl się za nami.
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Nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie
w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy
Poświęcenie wody, soli, oleju, lekarstw i dewocjonaliów
Pieśń:
Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju,
Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan.
Jezus, najwyższe Imię...
Księciem Pokoju jest nasz Wszechmogący Bóg,
On Źródłem wszelkich łask, Odwieczny Ojciec nasz,
cała władza jest w Jego ramieniu,
Królestwo Pokoju wiecznie będzie trwać.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Nowenna do M. B. Kębelskiej
Modlitwa
Maryjo, Matko Boga i ludzi, od wieków wsławiona w cudownym wizerunku
w Wąwolnicy, oto dzisiaj w sposób szczególny oddaję się Tobie w macierzyńską
opiekę i obieram Cię za Opiekunkę i Przewodniczkę w drodze do Ojca
Niebieskiego. W trudzie pogłębienia przyjaźni z Bogiem wypraszaj mi u swego
Syna, Jezusa Chrystusa, niezbędne łaski. W chwilach doczesnych utrapień,
doświadczeń i prób przybądź mi z matczyną pomocą. Spraw, abym kiedyś ujrzał
Cię w niebie, dziękując za Twoje prośby i wstawiennictwo zanoszone do twego
Syna za mną podczas mojej doczesnej pielgrzymki na ziemi. Amen

Wezwania błagalne
(kantor śpiewa wezwanie – lud refren)

O Maryjo usłysz błagania nasze.
Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
błagamy Cię, Matko Boża Kębelska.
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
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Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych,
Modlitwa
Boże, któryś od wieków wsławił Maryję, Matkę Twojego Syna, w Jej cudownym
wizerunku w Wąwolnicy, spraw łaskawie, aby była nam Przewodniczką na
drodze pogłębiania przyjaźni z Tobą i wypraszała niezbędne łaski u Twojego
Syna Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje…

Wezwania dziękczynne
Za Twoje zjawienie w Kęble
dziękujemy Ci, Matko Boża Kębelska.
Za otrzymane potomstwo w małżeństwach bezdzietnych
Za nawróconych z niewiary
Za uzdrowionych z choroby
Za wysłuchanych w kłopotach życia
Za pocieszonych w strapieniu
Za ocalonych z rozpaczy
Za podtrzymanych w zwątpieniu
Za wyzwolonych z mocy grzechu
Za wysłuchanych w błaganiu
Za litość nam okazaną
Za miłość Twą macierzyńską
Za dobroć Twą niezrównaną
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone
O Maryjo Kębelska
1. O Maryjo Kębelska, o Maryjo Kębelska,
Wstaw się za nami, o dobra Pani,
do Twego Syna Chrystusa
2. O Maryjo Kębelska, O Maryjo Kębelska,
Zlej łaski zdroje na dzieci Twoje,
Boś Ty jest Polski Królowa.
3. O Maryjo Kębelska, O Maryjo Kębelska,
My dziś w potrzebie błagamy Ciebie,
O Pani nasza, Maryjo.
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Cześć Ci oddaję
 Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najświętsza Panno, nad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Córce Ojca
Przedwiecznego i poświęcam Ci duszę swoją ze wszystkimi
jej władzami.
Zdrowaś Maryjo…
 Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najświętsza Panno, nad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Matce
Jednorodzonego Syna i poświęcam Ci ciało swoje
z wszystkimi jego zmysłami.
Zdrowaś Maryjo…
 Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najświętsza Panno, nad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako umiłowanej
Oblubienicy Ducha Świętego i poświęcam Ci serce swoje ze
wszystkimi jego uczuciami; błagam Cię przy tym, byś mi
u Trójcy Świętej wyjednała wszystkie środki do zbawienia.
Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa o dary Ducha Świętego
Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed
Boskim Majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci
i oddaję duszę moją i ciało.
Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałość
Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem
i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym
niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył
przeciw Tobie! Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój,
niech idę za Twymi natchnieniami.
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O Duchu Święty Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru rady, kieruj mną.
O Duchu Święty Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją
nieświadomość.
O Duchu Święty Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie
od wszelkiego grzechu.
O Duchu Święty Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.
Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym
w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością,
słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością
i wyrozumiałością. Amen.
Duchu Święty – natchnij mnie
Miłości Boża – pochłoń mnie
na właściwą drogę – zaprowadź mnie.
Maryjo Matko, spojrzyj na mnie,
z Jezusem błogosław mnie:
Od wszelkiego złego,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa,
zachowaj mnie. Amen

Pieśń:
Duchu święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba.
Niech w nauce postąpimy, Objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, Utrzymamy z stałością;
A jej światłem oświeceni, w dobrem będziem utwierdzeni.
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Nabożeństwo błagalne o uzdrowienie i uwolnienie od złego
1. Módlmy się o uzdrowienie dla osób dorosłych z ich chorób,
bądź fizycznych, bądź psychicznych, bądź moralnych:
Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, który
z nieprzebraną dobrocią ojcowską strzeżesz swoich stworzeń,
przybądź łaskawie z pomocą na wezwanie Twojego Imienia.
Uwolnij wspomniane sługi Twoje od chorób, które je dręczą
i obdarz pełnym zdrowiem. Podźwignij ich swoją prawicą, utwierdź
mocą; ochraniaj potęgą i przywróć ich Świętemu Kościołowi
Twojemu w stanie upragnionej pełni sił. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
Psalm 31
Panie, do Ciebie się uciekam,
niech nigdy nie doznam zawodu.
Nakłoń ku mnie Twego ucha,
pośpiesz, aby mnie ocalić!
Bądź dla mnie skalą schronienia,
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją twierdzą,
kieruj mną i prowadź.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie,
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego,
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Weselę się, boś wejrzał na moją nędzę,
zrozumiałeś udrękę mej duszy.
I nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciół,
postawiłeś me stopy na miejscu bezpiecznym.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
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Pieśń:
Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc,
On jest mym Bogiem, nie jestem sam,
w Nim moja siła, nie jestem sam.
2. Módlmy się za małe dzieci dotknięte ciężką chorobą:
Boże, który powołałeś te dzieci do życia i pragniesz, by dla
Ciebie dorastały, wyciągnij swą dłoń nad tymi sługami Twoimi,
które już w zaraniu swego życia chorują. Spraw w swej dobroci, by
odzyskały zdrowie i siły; niech dojdą do pełni lat i po wszystkie dni
życia swojego niech z wdzięcznością wiernie Ci służą. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Psalm 31 cz. II
Zmiłuj się, Panie, nade mną,
bo żyję w wielkiej udręce.
Moje życie upływa wśród zgryzoty,
a lata moje wśród jęków.
Siłę tracę w ucisku,
osłabły kości moje.
Stałem się przedmiotem współczucia,
postrachem dla moich znajomych.
Słyszałem jak wielu szeptało:
„Trwoga jest dokoła”.
Lecz ja pokładam ufność w Tobie, Panie,
i mówię: „Tyś jest Zbawcą moim”.
W Twoim ręku są moje losy,
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą,
zbaw mnie w swym miłosierdziu.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

-8-

Pieśń:
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam.
lub: 1. Ojcze, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham
Ciebie.
2. Synu,... 3. Duchu,...
3. Módlmy się za osoby udręczone wieloletnią, przewlekłą
chorobą:
Wejrzyj, Panie, na te sługi Twoje, przygniecione brzemieniem
przewlekłej choroby. Pokrzep ich dusze udręczone i dodaj sił do
dźwigania krzyża, który uciska ich ramiona. Spraw, by ci chorzy,
ciężkim doświadczeniem oczyszczeni, Tobie jedynie przypisywali
swoje uzdrowienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Psalm 31 cz. III
Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie,
którą zachowałeś dla bogobojnych.
Okazujesz ją tym, co uciekają się do Ciebie,
na oczach ludzi.
Osłaniasz ich Twą obecnością,
od spisku złoczyńców.
Niech będzie Pan błogosławiony,
On cuda swoje i łaskę mi okazuje.
Błądząc w przerażeniu mówiłem:
„Odtrącony jestem od Twego Oblicza”.
Lecz Ty wysłuchałeś mój głos błagalny,
gdy wołałem do Ciebie.
Miłujcie Pana, wszyscy, co cześć Mu oddajecie,
bo Pan ochrania wiernych.
Bądźcie więc dzielni i mężnego serca,
wszyscy, którzy ufacie Panu.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
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Pieśń:
Jezu ufam Tobie
4. Módlmy się za osoby doznające udręczeń ze strony mocy
ciemności:
Boże, który mocą swej łaski zechciałeś wspomniane osoby
uczynić dziećmi Światłości, spraw, prosimy, by nie otoczyły je
mroki demonów, lecz niech blask wolności od Ciebie otrzymanej
zawsze się w nich objawia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Psalm 35
Walcz, Panie, przeciw tym, którzy walczą ze mną,
uderz na moich napastników!
Chwyć puklerz i tarczę,
i powstań mi na pomoc.
Powiedz mej duszy:
„Jam twoim zbawieniem”.
Dusza moja będzie radować się w Panu,
z Jego pomocy będzie się weselić.
Ratuj moją duszę od zagłady,
lwom odbierz jedyne me życie!
Widziałeś, Panie, więc nie milcz dłużej,
Panie, nie bądź ode mnie daleko!
Wystąp w obronie mego prawa,
w mej sprawie, mój Boże i Panie.
A język mój będzie głosił sprawiedliwość Twoją,
i cały dzień Twoją chwałę.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Pieśń:
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,
chwała i cześć Jezusowi
Chwała, niech będzie chwała,
tak, Jemu chwała i cześć.
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5. Módlmy się za osoby targane lękami, by zaznały wyciszenia i
pokoju Bożego:
Boże, Stwórco i Obrońco rodu ludzkiego, któryś uczynił
człowieka na Swój obraz i cudownie go odrodziłeś łaską Chrztu
świętego, spojrzyj na sługi Twoje i miłościwie wysłuchaj ich próśb.
Niech w ich sercach wzejdzie blask Twojej chwały, aby pokonawszy
w sobie wszelki lęk, strach i bojaźń mogli pogodnym umysłem
i sercem wysławiać Cię we wspólnocie Kościoła. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
Psalm 57
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną,
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
Chronię się w cieniu Twych skrzydeł,
dopóki nie minie klęska.
Wołam do Boga Najwyższego,
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
Niech ześle pomoc z Nieba,
niechaj mnie wybawi.
Między lwami przebywam,
co pożerają synów ludzkich.
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie,
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Pieśń:
Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń.
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.
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6. Módlmy się o uzdrowienie relacji międzyosobowych
Jezu, Ty nas wzywasz do miłości braterskiej a szczególnie do
miłości rodzinnej i małżeńskiej; prosimy Cię, ulecz łaską swoją chore
relacje trapiące powyższe osoby. Usuń wrogość serc, rozprosz mroki
podejrzeń i oskarżeń. Niech w naszych rodzinach, wspólnotach
i miejscach pracy zapanuje błogosławiony pokój. Ześlij na nas Ducha
Swego, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Psalm 25
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę,
Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
Nikt bowiem, kto Ci zawierzył,
nie będzie zawstydzony.
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę
idąc za marnością.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu.
Przez wzgląd na imię Twoje, Panie,
wybacz mi winy, które są tak wielkie.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Pieśń:
Tam gdzie miłość jest i dobroć
Tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg.
lub: Wszystko Tobie oddać pragnę.
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Prośba o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin
Panie Jezu Chryste, Ty mieszkając w nazaretańskiej rodzinie
uświęciłeś swoją obecnością tę wspólnotę życia i miłości. Racz
pobłogosławić nasze rodziny, aby stawały się prawdziwym
domowym Kościołem: Prosimy Cię, Panie!
o głęboką wiarę dla małżonków, rodziców i dzieci;
o dar wspólnej modlitwy rodzinnej;
o łaskę chrześcijańskiego przeżywania niedzieli w gronie rodzinnym;
o wzajemną miłość członków rodziny;
o zaufanie i zdolność przebaczania;
o radość, pogodę ducha i pokój;
o umiejętność pokonywania codziennych trudności;
o otwarcie na nowe życie;
o szacunek dla osób starszych w rodzinie;
o gotowość pomocy potrzebującym;
o wszystkie łaski potrzebne w życiu rodzinnym.
Modlitwa Jana Pawła II w intencji rodzin
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na
ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem.
- Spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się przez Twego Syna
Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty” prawdziwym
przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
- Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku
dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
- Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne
oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
- Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez
jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
- Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej
Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów
ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach
i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością
w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.
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Modlitwy codzienne
Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce
Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace
i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje
i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś
się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego
świata.
Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego,
a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako
też na intencje dziś potrzebne.
Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę
i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen.
Pieśń:
Pan jest pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
Na niwach zielonych pasie mnie
Nad wody spokojne prowadzi mnie
Modlitwy uwielbienia
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Samemu Bogu cześć i chwała.
Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego,
Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.
Ciebie przyzywamy, Ciebie wychwalamy, Tobie cześć oddajemy,
O Błogosławiona Trójco.
Nadziejo nasza, zbawienie nasze, czci nasza,
O Błogosławiona Trójco.
Wyzwól nas, zbaw nas, ożywiaj nas,
O Błogosławiona Trójco.
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Wszechmogący,
Który był, Który jest i Który przyjdzie.
Tobie sława i panowanie,
O Błogosławiona Trójco.
Tobie chwała i moc,
Na wieki wieków. Amen.
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Tobie wysławianie, chwała i dziękczynienie na wieki,
O Błogosławiona Trójco.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami.
Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione Święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,
Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe!
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym
Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie pochwalona Bogurodzica Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone Jej Święte Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne wniebowzięcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Inwokacje do Błogosławionej Dziewicy Maryi
Pocieszycielko strapionych,
módl się za nami.
Wspomożenie wiernych,
módl się za nami.
Dozwól mi chwalić Cię, Panno Święta i daj mi moc
przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
Maryjo, dziewicza Matko Boga,
błagaj Jezusa za nami.
Czcigodna świata Królowo, Maryjo zawsze Dziewico,
wypraszaj nam u Jezusa pokój i zbawienie.
Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia,
Ty nas broń od wroga i przyjmij w godzinę śmierci.
Najświętsza Dziewico Maryjo przybądź nam z pomocą
w naszych udrękach, trudnościach i potrzebach.
Uproś nam u Najmilszego Syna Twego
uwolnienie od wszelkiego zła i zagrożenia.
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Niech będzie pochwalony Święty Józef,
przeczysty Jej Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg
w swoich Aniołach i swoich Świętych.
Dziękujemy Ci Panie Jezu Eucharystyczny.
 Za stworzenie Chórów Anielskich
 Za stworzenie nieba i ziemi
 Za dopuszczenie człowieka do przyjaźni z Tobą
 Za opiekę nad grzeszną ludzkością
 Za historię zbawienia
 Za patriarchów i świętych Starego Przymierza
 Za wyzwolenie z niewoli egipskiej
 Za stworzenie Dziewicy Maryi
 Za Twoje Wcielenie
 Za Twoje ukryte pełne trudu życie w Nazarecie
 Za przyjęcie na siebie naszych pokus, udręk i grzechów
 Za Twoje nauki i cuda
 Za straszną mękę i śmierć dla nas
 Za Twoje zmartwychwstanie i Kościół św.
 Za Twoją obecność z nami teraz tak jak byłeś z Apostołami i
uczniami
 Za Twoją niepojętą miłość dla każdej i każdego z nas
 Za to, że czekasz z tęsknotą na nas w niebie.
Pieśń:
Będę śpiewał Tobie, mocy moja!
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.
Inwokacja do świętego Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na
zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do
piekła. Amen.
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Pieśni do Matki Bożej Kębelskiej
1. Zdrowaś Maryja, czysta Panienko,
Gwiazdo świecąca, ranna jutrzenko.
Oświeć nas biednych Twoja jasnością,
A pociesz smutnych, obdarz radością.

1. Witaj Pani Anielska,
O Królowo Kębelska,
Świadczysz wiele w tym kościele
Panno Maryjo.

2. Tyś zajaśniała nad Wąwolnicą
W lesie kębelskim, czysta dziewico.
Obdarz nas Pani, Twą łaskawością,
A złącz zbawienną wszystkich miłością.

2. Będzie pamięć wiekami,
Że tu słyniesz cudami,
My w potrzebie prosim Ciebie,
O Matko nasza.

3. Przebyłaś w Kęble wiek dosyć długi,
Gdzieś była czczona przez swoje sługi,
Aby Cię uczcić, Najświętsza Pani,
Tu Cię przenieśli wierni kapłani.

3. Tu choroby ustają,
Gdy się Tobie oddają.
Ty uleczysz i pocieszysz,
Najświętsza Pani!

4. I nie przestajesz, Matko, szafować
Swemi łaskami; chciej nas ratować
W każdej potrzebie, gdy Cię błagamy,
Niechaj pomocy Twojej doznamy.

4. Nad pojęcie ludzkości
Pełna jesteś miłości;
Dla każdego skruszonego
Jesteś łaskawa!

Sanktuarium M.B. Kębelskiej w Wąwolnicy
ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica tel. 818825004
www.sanktuarium-wawolnica.pl
Msze św.: niedziele:730, 900, 1030, 1200, 1700, dni zwykłe 700, 1800
Czuwanie Fatimskie odbywa się w sobotę przed lub 13 każdego miesiąca.
Rozpoczyna się Mszą św. o godz. 20.00 (nie ma Mszy św. o godz. 18.00),
kończy mszą o 24.00. W lecie Msza św. o 20.00 jest odprawiana w miejscu
zjawienia w Kęble, stamtąd następnie wyrusza procesja różańcowa do
sanktuarium.
Nabożeństwo o zdrowie duszy i ciała. W każdą 4 sobotę miesiąca odbywa się
w Sanktuarium Nabożeństwo o zdrowie duszy i ciała, które rozpoczyna się Mszą
Świętą zbiorową o godz. 18.00 w intencjach, o które proszą wierni, a kończy
indywidualnym błogosławieństwem z nałożeniem rąk.
Dom Pielgrzyma. Z radością witamy w naszych progach zarówno grupy
zorganizowane (do 60 osób), całe rodziny jak również pojedynczych
Pielgrzymów. Posiadamy pokoje 2,3,4,5 osobowe z łazienkami. Istnieje
możliwość skorzystania z kaplicy oraz zamówienia posiłków.

