
Pielgrzymka relikwii św Marii Magdaleny 
  

Kościół Św. Konstancji będzie przyjmował  
relikwie Św. Marii Magdaleny w piątek 22 lutego 

  

Cała trasa pielgrzymi na stronie MagdalenePublishing.org  
 
 
 
 
 
 

A portion of the tibia of Saint Mary Magdalene is enclosed 
in a glass tube and then placed in the reliquary 

 
Celem pielgrzymki, która będzie kontynuawana do 22 marca, jest dzielenie się obecnością św. relikwii 
oraz opowiadanie historii świętej, która była pierwszym świadkiem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Jest ona często określana jako „Apostołka Apostołów”. Tradycja 
głosi, że kilka lat po ukrzyżowaniu, Maria Magdalena została 
uwięziona. Po jej zwolnieniu ona i inni bliscy wyznawcy Jezusa 
Chrystusa zostali umieszczeni w łodzi, która nie posiadała żagli, 
wioseł ani żadnego innego niezbędnego wyposarzenia. W takim 
stanie u wybrzeży Palestyny zostali oni wypchnięci na pełne 
morze. Łódź cudem dopłynęła do brzeg u wybrzeży Galii 
(Francja) w mieście nieopodal Marsylii. Po głoszeniu Ewangelii 
wraz z towarzyszkami i nawróceniu całej Prowansji Maria 
Magdalena zamieszkała w jaskini w górach, znanej jako „La 
Sainte-Baume” (czyli świętej jaskini) i spędziła tam w samotności 
ostatnie trzydzieści lat swojego życia. 

 
Piątek, 22 luty 

  

  7:50am - procesja do Kościoła ze świecami oraz relikwiami   
  8:00am - Msza Święta w języku angielskim, gdzie Diakon James Devine, z  Basilica of St. Mary 
 Magdalene in the South of France, będzie mówił kazanie “Mary Magdalene and the Most  Holy 
Eucharist,” 
10:00am - Msza Święta w języku polskim wraz z kazaniem Diakona James  
12:00pm Specjalna Msza Św. w języku angielskim  
12:30 - 1:15pm – Konferencja w języku angielskim“Mary Magdalene and the Most Holy Eucharist,” 
  2:00pm - Stacje Drogi Krzyżowej w języku angielskim (dzieci & dorośli),  
  4:00pm - Koronka & Litania do Świętej Marii Magdaleny,  
  6:00pm - Msza Święta w języku angielskim, 
  8:00pm - Msza Święta w języku polskim oraz Droga Krzyżowa,  
  9:00pm - procesja z relikwiami z Kościoła  
  

Spowiedź Święta będzie możliwa 30 minut przed każdą Mszą Świętą 


