
Modlitwa o dobre przeżycie 
Misji Świętych 

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię 
o błogosławieństwo dla Misji Świętych, 
które mają być wielkimi dniami 
przemiany naszej Parafii. Niech ten czas 
będzie błogosławiony dla wszystkich 
mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, 
aby wszyscy doszli do poznania prawdy 
i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski 
Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy 
„Przyjdź Królestwo Twoje”. 
Dopomóż nam dobrze przeżyć misje 
święte, aby wszyscy wyznawcy Jezusa 
Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy 
miłości i przebaczenia. Napełnij nas 
pragnieniem ratowania nie tylko siebie, 
ale i wszystkich naszych braci i sióstr, 
żyjących w ciemnościach grzechu 
i odwróceniu od Boga. 
Duchu Święty Boże! Pomagaj 
misjonarzom i całej Parafii, aby przez 
Misje Święte zostało odnowione oblicze 
naszej Parafii. 
Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii 
w czasie Misji Świętych i razem ze 
świętymi patronami naszymi wspieraj 
nas swoim wstawiennictwem. Amen.  

 
 

 

 DRODZY PARAFIANIE! 
 Serdecznie zapraszamy do udziału 
w naszych Parafialnych Misjach Świętych. 
Ostatni taki czas łaski przeżywaliśmy w 2011 
roku. Misje Święte to szczególna okazja do 
odkrywania miłości Boga do każdego z nas i do 
odnowienia z Nim więzi. To czas nawrócenia 
i odnowy wiary. Pragniemy ponownie przyjąć 
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. W naszym 
parafialnym Kościele  chcemy wzrastać w wierze 
przez wspólne słuchanie Słowa Bożego 
i umacnianie naszej komunii. Bóg chce dać nam 
nowe życie w mocy Ducha Świętego. Misje to 
okazja by rozniecić naszą miłość i umocnić 
nadzieję, w tak bardzo zagonionym 
i zagubionym świecie.  To czas odkrycia tego, co 
w życiu najważniejsze.  
 Nie zmarnujmy tej szansy, którą daje nam 
miłosierny Bóg. SIOSTRO I BRACIE!  
przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnictwa 
w MISJACH! Zawierzamy czas Misji i całą 
wspólnotę Parafialną opiece Matki Bożej 
Bolesnej i świętych Aniołów Stróżów. Znajdźmy 
czas na codzienne spotkania. Podejmijmy 
modlitwę i umartwienia w intencji Misji 
Świętych. Bądźmy apostołami, by także przez 
nas ktoś znalazł drogę do Boga.  
Wasi duszpasterze -  
ks. proboszcz, ks. wikariusze i prowadzący Misje 
Święte Ojcowie Redemptoryści 
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SOBOTA, 25 WRZESIEŃ 
Eucharystia nasze DOBRO! 

Kościół żyje dzięki Eucharystii (JP II, EE 1) 
Uroczyste rozpoczęcie Misji świętych 
18.00 – Msza św. z nauką misyjną 
 
NIEDZIELA, 26 WRZEŚNIA  

Eucharystia nasza MIŁOŚĆ! 
Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, 
obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w 
pełni ogrom swej miłości. (JP II, EE 1) 
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 
Msza św. z nauką misyjną 
19.00 Nauka stanowa dla małżonków 
i rodziców. 
 
PONIEDZIAŁEK, 27 WRZEŚNIA 

Eucharystia nasz SKARB! 
Eucharystia (…) jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada 
na drogach historii. (JP II, EE 9)  
Grzech i Boże miłosierdzie 
  8.30 – Różaniec w intencji parafii 
  9.00 – Msza św. z nauką misyjną 
10.30 – Spotkanie dla dzieci (klasy I-IV) 
12.00 – Spotkanie dla dzieci (klasy V-VIII) 
17.30 – Różaniec w intencji parafii 
18.00 – Msza św. z nauką misyjną 
19.00 – Nauka misyjna dla młodzieży 
20.00 – Msza św. z nauką misyjną 
21.00 – Apel Jasnogórski 
 
WTOREK, 28. WRZEŚNIA 

Eucharystia nasza WIĘŹ! 
Zachowanie w pełni niewidzialnych więzi jest ścisłym 
obowiązkiem moralnym chrześcijanina, który chce uczestniczyć w 
sposób pełny w Eucharystii... (JP II, EE 36) 
Pojednanie z bliźnimi 
  8.30 – Różaniec w intencji parafii 
  9.00 – Nabożeństwo Pojednania z nauką                 
misyjną 
10.30 – Spotkanie dla dzieci (klasy I-IV) 
12.00 – Spotkanie dla dzieci (klasy V-VIII) 

17.30 – Różaniec w intencji parafii 
18.00 – Nabożeństwo Pojednania z nauką                 
misyjną 
19.00 – Nauka misyjna dla młodzieży 
20.00 – Msza św. z nauką misyjną 
21.00 – Apel Jasnogórski 
 
ŚRODA, 29 WRZEŚNIA 

Eucharystia nasz CEL! 
Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy 
człowiek, nawet nieświadomie, podąża. (JP II, EE 59) 
Dzień spowiedzi 
Sprawy ostateczne człowieka 
  8.30 – Różaniec w intencji parafii 
  9.00 – Msza św. z nauką misyjną 
10.30 – Msza św. dla dzieci (klasy I-IV) 
12.00 – Msza św. dla dzieci (klasy V-VIII) 
17.30 – Nowenna Nieustanna 
18.00 – Msza św. z nauką misyjną 
20.00 – Msza św. z nauką misyjną 
21.00 – Apel Jasnogórski 
 
SPOWIEDŹ: 8.00 – 9.00 16.00 – 18.00 
i od 19.30 
 
 
CZWARTEK, 30 WRZEŚNIA 

Eucharystia nasze ŻYCIE! 
Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii (…) posiada (życie 
wieczne) już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni... (JP II, 
EE 18) 
Uroczystość opowiedzenia się za 
Chrystusem 
  8.30 – Różaniec w intencji parafii 
  9.00 – Msza św. z nauką misyjną 
17.30 – Różaniec w intencji parafii 
18.00 – Msza św. z nauką misyjną 
20.00 – Msza św. z nauką misyjną 
21.00 – Apel Jasnogórski 
 
 

PIĄTEK, 1 PAŹDZIERNIKA 
Eucharystia nasza SIŁA! 

Kościół czerpie duchową moc dla wypełniania swojej misji z 
nieustannego uobecniania w Eucharystii ofiary Krzyża i z 
Komunii z Ciałem i Krwią Chrystusa. (JP II, EE 22) 
Dzień rodziny 
  8.30 – Różaniec w intencji parafii 
  9.00 – Msza św. z nauką misyjną 
            Odnowienie przysięgi małżeńskiej 
16.00 – Msza św. z nauką dla chorych 
z namaszczeniem chorych. 
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe 
18.00 – Msza św. z nauką misyjną 
            Odnowienie przysięgi małżeńskiej 
            Procesja Eucharystyczna 
20.00 – Msza św. z nauką misyjną 
            Odnowienie przysięgi małżeńskiej 
 
SOBOTA, 2 PAŹDZIERNIKA 

Maryja – NIEWIASTA EUCHARYSTII! 
Z Kościołem i jako Matka Kościoła, Maryja jest obecna w 
każdej z naszych celebracji eucharystycznych. (JP II, EE 57) 
Dzień maryjny 
  8.30 – Różaniec w intencji parafii 
  9.00 – Msza św. z nauką misyjną 
11.00 – Msza św. z błogosławieństwem 
dzieci i matek w  stanie błogosławionym 
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe 
18.00 – Msza św. z nauką misyjną 
 
NIEDZIELA, 3 PAŹDZIERNIKA 

Eucharystia nasza MISJA! 
Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji 
misji Kościoła (…) winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy 
eucharystycznej... (JP II, EE 60)  
7.30, 9.30, 11.00, Msza św. z nauką ogólną  
12.30 – Uroczysta suma odpustowa ku 
czci świętych Aniołów Stróżów oraz 
zakończenie Misji świętych. 
Przynosimy krzyże. 


