
 1 Sanktuarium Matki Bożej 
 2 Klasztor Paulinów 
 3 Ołtarz polowy 
 4 Dzwonnica 
 5 Figura św. Michała Archanioła 

 6 Droga Krzyżowa 
 7 Kapliczki różańcowe 
 8 Źródełko 
 9 Kawiarenka paulińska 
10 Centrum Pomocy Rodzinie 

11 Ogród klasztorny 
12 Zakrystia 
13 Furta klasztorna 
14 Górka koronacyjna 
15 Miejsce na ognisko lub grilla



Wybierając się do Leśniowa

z grupą zorganizowaną, 


prosimy wcześniej zgłosić taki zamiar

w sekretariacie Sanktuarium.


Kontakt: 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 9:00-12:30 i 14:00-16:00 
 

Telefon: 
+48 34 316 10 72, +48 721 111 848 

 

E-mail: 
sanktuarium@lesniow.pl

Porządek mszy św. w Sanktuarium Leśniowskim:

niedziele i święta: 

6:30, 8:00, 9:15, 11:00, 16:30, 19:00 
dni powszednie: 

7:00, 8:00, 17:00 (1 X - 31 III), 19:00 (1 IV - 30 IX) 
Spowiedzi odbywa się przed każdą mszą św.


Błogosławieństwa Leśniowskie:

niedzielne: 

udzielane po mszy św. o. godz. 11:00 

1 niedziela miesiąca - błogosławieństwo małżonków 
2 niedziela miesiąca - błogosławieństwo dzieci 
3 niedziela miesiąca - błogosławieństwo rodzin 
4 niedziela miesiąca - błogosławieństwo matek w stanie  
 błogosławionym i proszących o dar potomstwa 

okolicznościowe: 
udzielane po mszy św. wieczornej 

1 stycznia  - błogosławieństwo noworoczne 
11 lutego  - błogosławieństwo chorych 
8 marca  - błogosławieństwo kobiet 
19 marca  - błogosławieństwo mężczyzn 
26 maja  - błogosławieństwo matek 
23 czerwca  - błogosławieństwo ojców 
26 lipca  - błogosławieństwo babć i dziadków 
2 listopada  - błogosławieństwo osób cierpiących 
 po stracie kogoś bliskiego

Parkingi dla pielgrzymów (P) znajdują się przy ul. 
Leśniowskiej, przy ul. Klasztornej, przy ul. Chryzantem. 

Toalety znajdują się przy schodach wejściowych (WC). 
Po przybyciu do Sanktuarium prosimy zgłosić się 

do zakrystii (12), a gdyby była zamknięta, wówczas 
do furty klasztornej (13). 

W kościele: Po zakończeniu oprowadzania obchodzimy 
dokoła ołtarz z figurą Matki Bożej, powierzając Jej swoje 
intencje oraz intencje swoich rodzin. 
Pisemne prośby do Matki Bożej można składać 
do skarbony pod figurą św. Pawła, Apostoła. 
Istnieje możliwość otrzymania indywidualnego 
błogosławieństwa dla grupy (po wcześniejszym 
zgłoszeniu). 
Na ołtarzu Serca Pana Jezusa znajduje się Księga Łask, 
do której można wpisać łaski otrzymane za 
wstawiennictwem Matki Bożej Leśniowskiej. 

W zakrystii można zamówić intencje mszalne: 
    I. Indywidualne: terminowe, bezterminowe (w ciągu  

 miesiąca), gregoriańskie 
    II. Zbiorowe: niedzielne - odprawiane w każdą niedzielę  

 o godz. 11:00; nowennowe - połączone z nowenną  
 do Matki Bożej Leśniowskiej 

Przy furcie klasztornej jest możliwość poświęcenia 
dewocjonaliów. 

Na placu sanktuaryjnym można odprawić Nabożeństwo 
Różańcowe lub Drogę Krzyżową przy stacjach. 
Dysponujemy także miejscem na ognisko i grilla. Można 
z nich korzystać po wcześniejszym zgłoszeniu (trzeba 
mieć własny węgiel drzewny). 

W kawiarence Sanktuaryjnej można napić się kawy, 
kupić pamiątki z Leśniowa, dewocjonalia, produkty 
leśniowskie oraz buteleczki, by nabrać wodę 
z Leśniowskiego Źródełka.


