Transmisja online

Nabożeństwa w Kaplicy Objawień
Transmisja online

Program uroczystości | w okresie letnim
Od Wielkanocy do końca października
08h00 – MSZA ŚW. po włosku, od poniedziałku do soboty.
10h00 – RÓŻANIEC w soboty, niedziele i święta.
12h00 – RÓŻANIEC od poniedziałku do piątku.
12h30 – MSZA ŚW. od poniedziałku do soboty.
14h00 – GODZINA MODLITWY WYNAGRADZAJĄCEJ do Niepokalanego Serca Maryi .
15h30 – MSZA ŚW. po angielsku, od poniedziałku do piątku.
16h00 – RÓŻANIEC w soboty, niedziele i święta.
16h30 – MSZA ŚW. w niedziele i święta.
17h00 – POZDROWIENIE Matki Boskiej w soboty.
18h30 – RÓŻANIEC.
19h15 – MSZA ŚW. po hiszpańsku.
21h30 – RÓŻANIEC z procesją ze świecami na Placu Modlitwy (w czwartki – procesja
eucharystyczna).
Uroczystości odbywające się na Placu Modlitwy w nocy z 12 na 13 oraz dnia 13 przed
południem podczas międzynarodowych pielgrzymek rocznicowych (od maja do
października) są bezpośrednio transmitowane.
We wszystkie niedziele w okresie letnim Msza św. odprawiana na Placu Modlitwy o godz.
11.00 jest także bezpośrednio transmitowana.
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Od listopada do Wielkanocy
10h00 – RÓŻANIEC w niedziele i święta.
12h00 – RÓŻANIEC od poniedziałku do soboty.
12h30 – MSZA ŚW.
14h00 – GODZINA MODLITWY WYNAGRADZAJĄCEJ do Niepokalanego Serca Maryi, w
soboty i niedziele (w wyjątkiem niedziel Wielkiego Postu).
16h00 – RÓŻANIEC w niedziele i święta.
18h30 – RÓŻANIEC.
19h15 – MSZA ŚW. po hiszpańsku, w soboty.
21h30 – RÓŻANIEC z procesją ze świecami na Placu Modlitwy (procesja ze świecami
odbywa się codziennie do rozpoczęcia Adwentu; od początku Adwentu do Wielkanocy –
w soboty i w dniach 12. każdego miesiąca; w czwartki, do rozpoczęcia Adwentu, po
różańcu odbywa się procesja eucharystyczna).

Od poniedziałku do piątku różaniec odmawiany w Kaplicy Objawień o 18.30 jest
transmitowany przez Radio Renascença (RR), Radio SIM, TV i Radio Canção Nova oraz
Telepace; w soboty i niedziele transmisja odbywa się w Radio SIM.
Transmisja w Kaplicy Objawień jest także dostępna na kanale Sanktuarium
Fatimskiego MEO Kanal | 707070

www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online-
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