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Skarżysko Kościelne 5. 09. 2021  r. 
 J. E. Ks. Biskup Marek Solarczyk 

 

Godz.9  Procesyjne wejście  do Kościoła. 
Krzyż, ministranci, księża, ks. Biskup. 

      W głównym wejściu ks. Proboszcz podaje ks. Biskupowi Relikwie Krzyża św. do 
ucałowania , klucze od kościoła , stułę, następnie kropidło i wodę święconą do 
pokropienia wiernych. 

        Po pokropieniu ks. Biskup zakłada mitrę i bierze pastorał.– procesyjne wejście do ołtarza        

pieśń – Oto kapłan wielki 

         Adoracja Najśw. Sakramentu. 

 

Modlitwa w intencji Ks. Biskupa. 

      Boże obrońco nasz zachowaj sługę swego 
      Który w tobie pokłada nadzieję. 

     Okaż mu Panie pomoc swoją 
      I broń od złego 

      Panie wysłuchaj modlitwę naszą 
      A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

Módlmy się: Wszechmogący , wieczny Boże, który dokonujesz  wielkich dzieł miłosierdzia , 
udziel Twojemu  słudze i zebranej tu społeczności łaski Ducha Św.  oraz zlej 
na nas obfite Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen    
Ks. Biskup podchodzi do ołtarza  - całuje ołtarz i po pozdrowieniu wiernych , 

śpiewa  kolektę ze Mszy św. o Patronie Kościoła 
Ks. Biskup udaje się na miejsce przewodniczenia. 

Powitanie Ks. Biskupa ; 

 Przedstawiciele parafii      

Ks. Proboszcz – krótkie sprawozdanie – ogólna charakterystyka parafii                                                                            

 Msza św. - od Chwała na wysokości Bogu... 

 liturgia Słowa Bożego 

    Homilia 

Modlitwa wiernych 

Procesja z darami 

 Liturgia Eucharystii 

 Po modlitwie po komunii – ogłoszenia parafialne i podziękowanie                                                    

 Błogosławieństwo pasterskie  i rozesłanie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Godz.10
30

    Msza św.  dla dzieci szkolnych i ich rodziców  
 pieśń na wejście 

 powitanie Ks. Biskupa  
 Krótkie sprawozdanie ks. proboszcza.                                                                                               
 Liturgia Słowa Bożego 

        homilia 
 Liturgia Eucharystii 

Po modlitwie po komunii podziękowanie i ogłoszenia 

Błogosławieństwo tornistrów i przyborów szkolnych 

Błogosławieństwo pasterskie - Rozesłanie                          
 

 Godz.12
00 

 Msza św. 

 

Msza św. z udziałem grup parafialnych 
 Pieśń na wejście 

Powitanie Ks. Biskupa  

Krótkie sprawozdanie ks. proboszcza 

                   Liturgia Mszy Św.  
                                             Liturgia Słowa Bożego                                                                                      

                                             Homilia 

                              
Modlitwa wiernych 

Procesja z darami – pieśń na ofiarowanie 

Liturgia Eucharystii 

Po modlitwie po Komunii św. -  ogłoszenia parafialne. 

Adoracja Eucharystyczna 

podziękowanie Ks. Biskupowi – Ks. Proboszcz 

przedstawiciele parafii  

Błogosławieństwo pasterskie 
                                                 

Posiłek i spotkanie z księżmi 
   
 

 

   Godz.15    Na cmentarzu grzebalnym 
                    Nawiedzenie grobów 
                       Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy za zmarłych 
                       Błogosławieństwo pasterskie 
   

  

 
 
 
 


