
 
MISJE ŚWIĘTE 

Z 
MATK Ą BOŻĄ 

13 – 21. 09. 2014 r. 
 

 
Sobota  13.09.2014r –Dzień M. B. Fatimskiej 

 
g.1730      Rozpoczęcie Misji świętych 
                Nabożeństwo oczekiwania 
                Procesja Obrazu Matki Bożej do Kościoła 
g.1800      Powitanie Matki Bożej w Kościele                                                                                                                           
                Msza Św. z nauką misyjną 
 g.20        Spotkanie dla młodzieży 

 
 

Niedziela14.09.2014 r. - Dzień Pański 
 
g.7       Msza św. i nauka misyjna ogólna  
g.9       Msza św. i nauka misyjna dla młodych 
g.1030    Msza św. i nauka misyjna dla dzieci szkolnych 
g.12     Msza św. i nauka misyjna dla grup parafialnych 
g.16     Misyjna Konferencja Stanowa dla kobiet 
g.17     Msza św. i modlitwy za Rodziny i Parafię 
g.18     Misyjne spotkanie dla małżeństw bez sakramentalnego związku 
                         
 

Poniedziałek 15.09.2014r. – Dzień Chorych i starszych 
 

 g.9      Msza św.  i nauka misyjna dla chorych i starszych 
            udzielenie sakramentu chorych                                                                                        
g.11     odwiedziny chorych w domach 
g.18     Poświęcenie Krzyża przydrożnego na Świerczku i rozpoczęcie misyjnej Drogi Krzyżowej  
            ulicami parafii – ustawienie krzyża na cmentarzu 
              

 
Wtorek  16.09.2014r. - Dzień Pokuty 

 

Dzień spowiedzi świętej 
g.9       Msza św. i nauka misyjna przed spowiedzią 
g.11     Msza św. i nauka misyjna  
g.16     Misyjna nauka przed spowiedzią dla wszystkich dzieci szkolnych                                                        
g.18     Msza św. i nauka misyjna ogólna 
g.19     Misyjna konferencja dla młodzieży uczącej się i pracującej 

 
             Spowiedź:  od godz. 9 - 12   i od  godz.  1630 - 1830 
 



 
 
 

Środa   17.09.2014r. – Dzień Zmarłych 
 
g.9      Msza św. i nauka misyjna dla wszystkich 
g.10    Misyjna nauka stanowa dla mężczyzn 
g.16    Msza św. z nauka misyjną dla dzieci szkolnych 
g.18    Msza św. za zmarłych parafian z nauką misyjną                                                                                                                  
g.20    Apel Jasnogórski           
 

Czwartek   18.09.2014r. -  Dzień Eucharystii 
 
g.9      Msza św. i nauka misyjna dla wszystkich 
g.18    Nabożeństwo Eucharystyczne z nauką misyjną i Msza św. 
g.20    Apel Jasnogórski 
 
 

Piątek  19.09.2014r. - Dzień Matki Bożej 
 
g.9      Msza św. i kazanie misyjne dla wszystkich 
g.17    Nabożeństwo przed Obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej 
g.18    Msza św. i nauka misyjna dla wszystkich, młodzieży i dzieci                                                                     
g.20    Apel Jasnogórski 
 

Sobota   20.09.2014 r.– Dzień Rodziny 
 

g.9     Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich                                                              
          Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 
g.11   Msza św.  i nauka misyjna   
          błogosławieństwo niemowląt, przedszkolaków  
          i matek w stanie błogosławionym 
g.18   Wieczór rodziny                                                                                                                 
          Msza św.  z nauka misyjną dla małżeństw  
          Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 
           
          Pożegnanie Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej 
 
 

 Niedziela  21.09.2014r. – Dzień Dziękczynienia 
 

g.7        Msza św. i nauka misyjną ogólną 
g.9        Msza św. z nauka misyjną ogólną 
g.1030    Msza św. z nauką misyjną ogólną 
g.12      Msza św. z nauką ogólną 
g.17      Uroczystość zakończenia misji parafialnych 
             Postawienie krzyża misyjnego 
             Błogosławieństwo misyjne z udzieleniem odpustu zupełnego 
             Rodziny przynoszą krzyże i świece 
 
 
 



 
 
 
 
 

Droga Siostro ! Drogi Bracie ! 
 
Serdecznie zapraszamy Waszą Rodzinę do uczestnictwa w Misjach świętych. 
Zapraszamy Was abyście pogłębili Waszą wiarę , abyście znaleźli odpowiedź na pytania związane z sensem 
życia, abyście uwierzyli Chrystusowi i Jego Ewangelii. 
Zaproszenie kierujemy w poczuciu naszej duszpasterskiej odpowiedzialności za Was przed Bogiem, w 
świadomości ciążącego na nas obowiązku prowadzenia Was do zbawienia  - w nadziei, że to zaproszenie 
znajdzie zrozumienie  i pozytywną odpowiedź w Waszych sercach. 
    Czas Misji jest czasem zatrzymania się, zadumy i refleksji. To nowa, kolejna, czasem ostatnia szansa, 
jaką nam daje Bóg, by zrobić generalny rachunek sumienia, by to, co chore uleczyć, to co wykrzywione 
naprostować. 
    Misje to czas spotkania z Jezusem Chrystusem – czas ponownego opowiedzenia się za Bogiem. 
 Droga Siostro! Drogi Bracie! Droga Rodzino! 
Przyjmijcie to serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach świętych. 
Nie zamknijcie serc Waszych. Chrystus puka do drzwi waszego serca – może już ostatni raz. 
 
„ Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię „  
 


