
Drodzy Parafianie. 

 

 

Już za kilka dni nasza wspólnota parafialna 
będzie przeżywać Renowacje Misji 
Świętych. Podczas Misji Chrystus 
Odkupiciel kierował do nas wezwanie:  
 
"Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię". I rzeczywiście, wielu parafian 
szczerze się nawróciło, wróciło na drogę 
przykazań.  
 
Renowacje Misji Świętych mają natomiast 
ugruntować w nas owoce Misji, pogłębić 
nasze życie w łasce, umocnić w wierze, 
nadziei i miłości. Mają odnowić w nas 
misyjny zapał, umocnić w dobrym, bo nie 
wystarczy nawrócić się. Trzeba całe życie 
dobrze przeżyć, trzeba wytrwać w dobrym 
do końca. W dokonaniu tej sztuki 
dopomogą nam Renowacje Misji.  
 
Wasi Duszpasterze i Misjonarze  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt poświecenia rodzaju ludzkiego 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.  
 
O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 

wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.  

 

  Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć 

chcemy.  

 

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie 

Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej 

zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu 

odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami 

Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu 

Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca 

Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, 

którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom 

marnotrawnym, którzy Cię opuścili.  

 

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej 

i nie zginęli z nędzy i głodu.  

 

Króluj tym, których albo błędne mniemania, uwiodły, 

albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani 

prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna 

owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu 

bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom 

spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od 

końca do końca, jeden brzmiał głos:  

 

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam 

zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki.  

Amen.  

 

Dobrze, aby każda rodzina sama dobrowolnie przyjęła 

Chrystusa Króla za swojego Pana. Częsta modlitwa ku 

czci Serca Pana Jezusa będzie tego wyrazem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głoszonych przez 
00. Redemptorystów 

w Parafii św. Trójcy   

w Skarżysku Kościelnym 

12.09  -  16.09. 2015 r. 

 

 

 



 

 

ODNOWIENIE MISJI 

 
 

Sobota 12.09 
 
g.18   Msza św. i rozpoczęcie Misji św. dla    
          dzieci, młodzieży i dorosłych. Po Mszy     
          św. spotkanie z młodzieżą gimnazjalną 
 

 
Niedziela 13.09 

 
g.7     -  Msza św. z nauką  

g.9     -  Msza św. z nauką dla młodzieży   

            przygotowującej się do sakr.   

            bierzmowania i ich rodziców 

g.10
30

 - Msza św. z nauką 

g.12   -  Msza św. i modlitwy za parafię i rodziny 

g.17   -  Msza św. i nauka stanowa dla kobiet i  

             mężczyzn – nabożeństwo Fatimskie 

 

 
 

Poniedziałek 14.09 
 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię 
  
g.9    - Msza św. za kazaniem dla wszystkich 

g.16 -  Msza św. i spotkanie dzieci szkolnych          

           z Jezusem 

g.18 -  Nabożeństwo pokutne i Msza św. dla         

           wszystkich stanów - procesja ze świe-

cami.    

          Msza św.  

 
 
 

Wtorek  15.09 
 

Ja Ciebie chrzczę 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 
 

Dzień spowiedzi św. 
 
g.9 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich 

g.16 - Msza św. i odnowienie przyrzeczeń 

Chrztu młodych rodzin i dzieci 

g.18 - Msza św. i odnowienie przyrzeczeń 

Chrztu  rodzin , młodzieży i osób 

samotnych 

Spowiedź   od  9
30

 – 11
30

  i  od 16
30

 - 18
 
 

 
Środa 16.09 

 
Pójdźcie do mnie wszyscy... 

 
g.9 

- Msza św. i błogosławieństwo samotnych         

chorych i emerytów- ofiarowanie Sercu 

Pana Jezusa,  Królowi Wszechświata  

g.11 - Odwiedziny chorych w domach 

g.16 - Msza św. – błogosławieństwo młodych 

rodzin i dzieci (przynosimy obraz Serca 

Pana Jezusa i świecę)  - ofiarowanie 

Sercu P. Jezusa , Królowi  Wszechświata 

g.18 - Msza św. – błogosławieństwo małżeństw  

rodzin i osób samotnych  - rodziny 

przynoszą obraz Serca Pana Jezusa i 

świecę  – ofiarowanie rodzin Najśw. 

Sercu Pana Jezusa 

 

 

 

       

 

Obietnice Najświętszego Serca Pana Jezusa                    

dane za pośrednictwem 

św. Marii Małgorzaty Alacoque: 

 

 

Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:  

 

 

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne  w ich stanie.  
2. Zgoda i pokój będą panowały w  ich rodzinach.  
3. Będę sam ich pociechą we wszystkich  smutkach 

i utrapieniach życia.  
4. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą  w życiu,  

a szczególnie w godzinę śmierci.  
5. Błogosławić będę wszystkim ich  zamiarom i 

sprawom.  
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i całe 

morze niewyczerpanego nigdy  miłosierdzia,  
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.  
8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej 

doskonałości  
9. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w 

których obraz Serca mego Boskiego będzie 

zawieszony i czczony.        

10. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najbardziej 
zatwardziałych.  

11. Imiona osób, które rozpowszechniać  będą 
nabożeństwo do mego Boskiego  Serca, będą w 
Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną.  

12. Przystępującym przez 9 z rzędu  pierwszych 
piątków miesiąca do  Komunii Świętej dam łaskę 
pokuty  ostatecznej: że nie umrą w stanie niełaski,                            

     ani bez sakramentów świętych, a to Serce                          
              Moje stanie się dla nich ucieczką w  godzinę   
              śmierci. 

 


