
 
 

MISJE PARAFIALNE    8 – 15 III 2015 
PROWADZĄ MISJONARZE FRANCISZKANIE -  O. JOZAFAT R. GOHLY OFM 

 
ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTEJ 
7 III SOBOTA      18.00 - wezwanie Ducha  Świętego, przekazanie stuły kapłańskiej  
                                          -  Eucharystia z nauką inauguracyjną 
8 III NIEDZIELA       8.00 i 11.00 - Eucharystia z nauką inauguracyjną 
            15.00 - Gorzkie Żale  
                      -  nauka stanowa dla Małżonków 
            20.30 - nauka dla Młodzieży uczącej się (od II kl. gimnazjum), pracującej i niepracującej 
            21.00 - Apel Maryjny (dla wszystkich) 
9 III PONIEDZIAŁEK   - WIARA 
              9.00 - Msza św. z nauką ogólną 
            11.00 - nauka dla Dzieci   
            17.30 - Różaniec (prowadzą Róże ze Świętoszowic) 
            18.00 - Msza św. z nauką ogólną 
                      - nauka stanowa dla mężczyzn  
             20.30 - nauka dla Młodzieży uczącej się, pracującej i niepracującej 
             21.00 - Apel Maryjny (dla wszystkich) 
10 III WTOREK  -  SAKRAMENT POKUTY 
               9.00 - Msza św. z nauką ogólną 
             11.00 - nauka dla Dzieci z Drogą Krzyżową                                              
             17.30 - Różaniec (prowadzą Róże z Ziemięcic) 
             18.00 - Msza św. z nauką ogólną 
                       - nauka stanowa dla kobiet 
             20.30 - nauka dla Młodzieży uczącej się, pracującej i niepracującej 
             21.00 - Apel Maryjny (dla wszystkich) 
11 III ŚRODA  - RZECZY OSTATECZNE 
               9.00 - Msza św. z nauką ogólną 
              11.00 - nauka dla Dzieci  - Msza św.                  
              17.30 - Różaniec (prowadzą Róże z Przezchlebia) 
              18.00 - Msza św. z nauką ogólną. 
                        - Procesja na cmentarz ze świecami 
12 III CZWARTEK - EUCHARYSTIA 
                9.00 - Msza św. z nauką ogólną 
                        - wystawienie Najświętszego Sakramentu. Adoracja całodzienna.  
               16.00 - Spowiedź św.    
               17.30 - nabożeństwo przebłagalne                                                                                       
               18.00 - Msza św. z nauką ogólną 
13 III PIĄTEK - DZIEŃ CHORYCH  
                 9.00 - Msza św. z nauką ogólną dla chorych 
                         - Odwiedzanie chorych z posługa sakramentalną 
               17.30 - Droga Krzyżowa 
               18.00 - Msza św. z nauką ogólną  
14 III SOBOTA  - DZIEŃ RODZIN 
                 9.00 - Msza św. z nauką ogólną 
                11.00 - nabożeństwo dla Rodziców z małymi dziećmi i błogosławieństwo dla dzieci 
                16.00 - Spowiedź św.                      
                18.00 - Msza św. z odnowieniem Sakr. Małżeństwa.  Błogosławieństwo Apostolskie. 
15 III NIEDZIELA -  ZAKOŃCZENIE MISJI 
                  8.00  i 11.00 - Msza św. z nauką końcową. Błogosławieństwo Apostolskie 

               15.00 - Gorzkie Żale. Procesja do Krzyża Misyjnego. 
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Misje Parafialne to czas łaski. Podczas Misji niebo się 
otwiera nad Parafią i dla wszystkich są zsyłane dary. Po-
dejmijmy je. Pomóżmy innym otworzyć się. 

 
Niech na ten szczególny tydzień ustaną wszelkie gniewy i 

spory. Niech nikt i nic nie przysłania tego wielkiego  wyda-
rzenia duchowego w życia każdej Parafii, a teraz w naszej.  
Bądźmy w każdy dzień na nauce. Bądźmy sami misjona-
rzami wobec siebie oraz Sióstr i Braci obok nas. 

 
Do wszystkich zwracam się z prośbą o dotarcie z tą in-

formacją o misjach do sąsiadów, przyjaciół, znajomych.  
 
Jako wspólnota Parafialna prośmy o Boże błogosławień-

stwo i dary Ducha Świętego na czas Misji Parafialnej. Przez 
to wielkie dzieło duchowe, pragniemy odnowić i umocnić 
życie religijne w naszej Parafii.  
 
 
 
 
 

Boże Wszechmogący wiele dzieł dokonuje się w na-
szych czasach, na naszych oczach. Wdzięczni za dar 

wiary i za Twój Kościół  prosimy, umocnij naszą wiarę, 
nadzieję i miłość przez dzieło Misji Parafialnych. Jeste-
śmy Twoimi dziećmi. Chcemy jeszcze bardziej być nimi. 

 
Św. Jadwigo módl się za nami! 


