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Co to są Misje Święte?
Kodeks Prawa Kanonicznego w kano-

nie 770 mówi, że: „Proboszczowie zgod-
nie z zarządzeniem biskupa diecezjalne-
go powinni w pewnych okresach organi-
zować to przepowiadanie, które nazywa
się rekolekcjami i świętymi misjami, lub
inne formy przepowiadania dostosowa-
ne do miejscowych potrzeb”...

Okresy te mają być szcze-
gólnym czasem mobilizacji
parafii. Mają być czasem
budzenia sumień, cza-
sem umacniania w wie-
rze, czasem ożywiania
gorliwości. W końcu,
mają być czasem szcze-
gólnej łaski, czasem
przejścia Boga przez para-
fię; czasem głoszenia orędzia
misyjnego, zapraszania do
wspólnoty, jednania i umacniania
więzi braterskich...

V. Schurr CSsR (1898-1971), znany
niemiecki pastoralista, w połowie lat
sześćdziesiątych ubiegłego wieku pisał,
że misje ludowe po Soborze Watykań-
skim II mają do spełnienia zadanie po-
dobnie ważne jak to, które spełniały po
Soborze Trydenckim; będąc „profetyczną
interwencją mają ukazywać, jakie Ko-
ściół ze swej istoty posiada zbawcze zna-
czenie dla zsekularyzowanego świata”...
Misje są formą obrony chrześcijaństwa
przed współczesną „herezją sekulary-
zmu”...

Jan Paweł II w adhortacji o wiernych
świeckich nazywa je: „środkiem okreso-

wej gruntownej odnowy życia chrześci-
jańskiego” (47)...

Nauka Soboru Watykańskiego II o Ko-
ściele i doświadczenia współczesne każą
nam wykorzystać ten szczególny czas
tak, aby był on wydarzeniem wybijają-

cym się ponad inne wydarzenia
parafialne. Misja święta

może mieć wielkie zna-
czenie dla odnowy pa-
rafii, jeśli będzie wła-
ściwie przeprowadzo-
na i przeżyta...

Kiedy przeprowadza
się się misję świętą?
Misję świętą można
urządzić w każdej po-

rze roku.
Mając to na uwadze

pragniemy w naszej
wspólnocie przeprowadzić

Misje Święte od 19 do 26
maja br.

Duchowe Przygotowanie misji świę-
tej... Codziennie w czasie Eucharystii bę-
dziemy odmawiać specjalną modlitwę
przed rozpoczęciem Misji Świętych. W
naszej gazetce parafialnej znajduje się
wydrukowana modlitwa do odmawiania
indywidualnego. Zachęcam wszystkich
do włączenie się w to duchowe przygo-
towanie przed szczególnymi rekolekcja-
mi. Zapraszam wszystkich do wzięcia
udziału w Misjach Świętych.

Szczęść Boże!
Ks.Józef Włosek

proboszcz

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i  facebook      : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej i wszystkich członków diakonii i grup
parafialnych. Zaś po Mszy św. zapraszamy na katechezę dla dorosłych. Katecheza zaty-
tułowana „Człowiek napełniony Duchem Pańskim”.

  4.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa zapraszamy
do sali Jana Pawła II na drugą naukę przedślubną w czwartek (16.05) o godz. 18.45.

  5.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego,
którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy konferencję nt. Wierzący
zjednoczeni w Duchu Zmartwychwstałego i Miłosiernego służą chorym i cierpiącym.

  6.Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00 do 18.00 w pokoju obok kancelarii.
  7.W przyszłą niedzielę (19.05) kolekta będzie przeznaczona na budowę cmen-

tarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy
mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

  8.Informacje dla bierzmowańców:
- Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 3 Czerwca o godz 18.00.
- I próba przed bierzmowaniem odbędzie się 18 maja (Sobota) o 19.00 w kościele.
- II próba przed bierzmowaniem, z obowiązkową obecnością świadków - 29 maja

(Środa) o 19.00.
- Nabożeństwo połączone z rachunkiem sumienia i spowiedź dla kandydatów
  do bierzmowania odbędzie się 31 Maja o 19.00 w kościele.
- Kandydatów do bierzmowania i chętną młodzież zapraszamy na spotkanie młodych
  w Lednicy, które odbędzie się z 1 na  2.06.  Tegoroczne hasło Lednickie to: "Wiesz, że cię
  kocham". Jest to wspaniałe spotkanie młodego Kościoła. Kto nie był, koniecznie musi
  być w tym roku. Szczegóły u ks.Dawida. Koszt to około 110 zł.

  9.Duszpasterstwo małżeństw organizuje 18 maja 2019 r. pielgrzymkę do Sanktuarium
maryjnego w Okulicach i Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Koszt 60
zł. Więcej informacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej parafii.

10.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kapłani odprawią
w czasie urlopu w lipcu i sierpniu..

11. W czwartek (16.05) o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. w intencji ks. Andrzeja
Labusa z ok. 25-lecia przyjęcia święceń kapłańskich.

12.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
13.W środę (15.05) o godz. 18:45 - Film pt. „Sprawa Chrystusa”.
14.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-

wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne kopertowe składane dzisiaj na potrzeby na-
szego kościoła-na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (12 maja 2019)
  1.Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odprawiamy w dni powszednie

o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.
  2.W dniach  od 19 do 26 maja 2019 w naszej parafii odbędą się Misje św.

Program Misji św. znajduje się w gazetce parafialnej i na stronach interne-
towych parafii. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy w tej inten-
cji. Specjalny Tekst modlitwy wydrukowany jest w naszej gazetce.

  3.W poniedziałek (13.05) wspominamy dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Zapra-
szamy wszystkich na pierwsze CZUWANIE FATIMSKIE, które wyjątkowo odprawi-
my o godz. 17.00 i połączymy z nabożeństwem majowym. Wszystkie prośby i podzięko-
wania do Matki Bożej prosimy składać do skarbony przy wejściu do kościoła. Na nabo-
żeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem. O godz. 18.00 odprawimy Mszę św.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (13-19 MAJ  2019)
PONIEDZIAŁEK (13.05.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Zygmunta Szczepaniaka i jego + siostrę Pelagię Buchta oraz ich

++ rodziców Ludwika i Monikę
2/za ++ sąsiadów: Mariana Chojnackiego, Heinza Gilnera i Jadwigę Jaromin

  7.30 - Różaniec
17.00 - Czuwanie Fatimskie z naboż. majowym - procesja z  figurą MB Fatimskiej
18.00 1/w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej

2/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin
3/Do Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem MB Fatimskiej, Patronów Polski

w intencji Ojczyzny, wszystkich Polaków, o nawrócenie tych, którzy odwrócili się
od Boga, zniewolonych przez nałogi i zagubionych

18.45 - KATECHEZA DOROSŁYCH
WTOREK (14.05.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
  7.00 1/do Miłosierdzia Bożego za ++ rodz: Genowefę i Józefa Jankowskich, + męża Ro-

mualda Jakubowskiego i jego ++ rodz:Michalinę i Mikołaja o życie wieczne
2/za ++ Anielę i Tadeusza Wieczorkiewiczów

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe   
18.00 1/za ++ rodz: Władysława i Janinę Góźdź, + brata Józefa, ++ rodziców Stępniow-

skich, + siostrę Reginę i jej + męża Stanisława, ++ Piotra i Kazimierza Kościak
2/za + Gertrudę w 4 r. śm., jej + męża Ernesta Szafarczyków, ++ teściów:

Gertrudę i Jana Nowaków oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron
3/za + Zofię Błachut (od Marii Serednickiej)

ŚRODA (15.05.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + brata Zygmunta w 10 r. śm.

2/za ++ rodziców: Zofię i Bronisława, + siostrę Alinę oraz ++ z rodziny
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za ++ rodziców: Reginę i Mikołaja Schmid, ++ Helenę i Ewalda Ciupek

oraz + siostrę Renatę Ciupek i ++ z pokrewieństwa z obu stron
2/za + Zofię Olko z ok. imienin
3/do Miłosierdzia Bożego z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała dla Krystyny

oraz opiekę MB Uzdrowienia Chorych
CZWARTEK (16.05.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, prezb. i męcz., patrona Polski
  7.00 1/za + mamę Helenę Bąk, + męża Henryka, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

2/za + Andrzeja Krasowkiego (od rodziców)
3/w intencji ks. Andrzeja Labusa z ok. 25-lecia przyjęcia święceń kapłańskich

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za + męża Alfreda Cofałę, ++ teściów, ++ dwóch szwagrów: Leona i Mariana

2/za ++ rodziców: Elfrydę i Bernarda Rzezik
PIĄTEK (17.05.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/w intencji wnuka Marcela z ok. 7 r. ur., z prośbą o zdrowie, pogodę ducha,
dary Ducha św., łaskę Bożą w edukacji szkolnej

2/za + Zdzisława Witczaka i jego ++ rodziców

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za + mamę Teresę Fiszer w 10 r. śm. + ojca Henryka, + ciocię Rozalię Wo-
lek w 9 r. śm, ++ dziadków i ++ teściów

3/za + męża Eryka Ochwat, ++ rodziców: Leona i Genowefę Stankiewicz
SOBOTA (18.05.2019 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji siostrzenicy Joanny i siostry Marianny o zdrowie duszy i ciała,

mocną wiarę, Boże błog. i opiekę MB
2/za + Andrzeja Kurzaka

17.30 - Nabożeństwo majowe
Uroczyste wprowadzenie misjonarzy i Msza święta z nauką misyjną

18.00 1/za + męża Henryka w 6 r. śm., ++ ojca Emila i brata Ryszarda
oraz ++ dziadków w kolejne rocznice śm.

2/za + męża Konrada i ++ rodziców z obu stron
NIEDZIELA (19.05.2019 r.) - 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

W czasie Mszy św. nauka misyjna
  7.30 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Uzdr. Chor. w intencji Marioli z ok.

50 r. ur. z podzięk. za dotychczasowe łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie
  9.30 - w intencji Ewy i Karoliny w kolejne rocznice ur. dziekując za dotychczasowe łaski

z prośbą o wstawiennictwo MB i Boże błog. dla solenizantek i całej rodziny
11.00 - do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy i Aniołów

Stróżów w intencji Julii i Mikołaja z ok. 4 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o Boże błog., dary Ducha św. i zdrowie duszy i ciała

12.30 - w intencji Basi, Bogusi i Wojtka z rodzinami, z podziękowaniem za dotych-
czasowe łaski z prośbą o dalszą opiekę MB i dary Ducha św.

16.30 - Nabożeństwo majowe
17.00 - w intencji Bruna Piec z okazji 14 r. ur., z prośbą o dary Ducha św. i opiekę MB
20.00 - w intencji wnuka Szymona z ok. 18 r. ur., z podziękowaniem za dar życia

i zdrowie z prośbą o Boże błog., dary Ducha św. w dalszym życiu
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Warunki dobrej spowiedzi

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu

i bliźniemu.

Rachunek sumienia

Pierwszym warunkiem dobrej spowie-
dzi jest rachunek sumienia. Zanim za-
czniemy analizować swoje postępowa-
nie, poprośmy Ducha Świętego, aby po-
mógł nam dokładnie i szczegółowo przy-
pomnieć sobie wszystkie nasze grzechy,
zaniedbania i słabości. 

Bardzo ważne jest to, abyśmy analizu-
jąc swoje postępowanie, patrzyli na nie
pod kątem 10 Przykazań Bożych i 5 Przy-
kazań Kościelnych, a nie zachowania
znajomych czy współczesnych norm spo-
łecznych, które w ostatnich latach uległy
znacznemu rozluźnieniu. Wielu ludzi
wpada w niebezpieczną pułapkę spowie-
dzi wybiórczej, czyli zatajania grzechów,
które ich zdaniem nie są niczym złym,
tylko po to, aby uzyskać rozgrzeszenie.
Takie postępowanie przyczynia się do
tego, że zamiast się oczyścić, sprowadza-
my na swoją duszę kolejne bardzo cięż-
kie grzechy, jak nieważna spowiedź i
Komunia świętokradzka.

Wykonując rachunek sumienia pamię-
tajmy również, aby zadać sobie następu-
jące pytania: Czy dokładnie odprawiłem
pokutę, którą spowiednik zadał mi przy
poprzedniej spowiedzi? Czy nie zataiłem
jakiegoś grzechu przy moich poprzednich
spowiedziach? Jak wyglądała moja mo-
dlitwa? Jak wyglądało moje uczestnictwo
we Mszy świętej?

Przeanalizujmy dokładnie nasze słowa,
myśli, pragnienia, postawy i decyzje i za-
stanówmy się nad naszym podejściem do
codziennych obowiązków oraz do walki
ze swoimi wadami. Nikt nie jest idealny,

ale człowiek wierzący powinien nieusta-
nie dążyć do stawania się lepszą wersją
siebie samego.

Pamiętajmy również o tym, że jest coś
takiego jak grzechy cudze, z których rów-
nież mamy obowiązek się spowiadać.
Należą do nich:

1. Do grzechu radzić
2. Grzech nakazywać
3. Na grzech drugich zezwalać
4. Innych do grzechu pobudzać
5. Grzech drugich pochwalać
6. Na grzech drugich milczeć
7. Grzechu nie karać
8. Do grzechu drugiemu pomagać
9. Grzechu innych bronić.

Podsumowując, do Spowiedzi Świętej,
należy przygotowywać się starannie i
szczegółowo, a to wymaga czasu i zaan-
gażowania. Nie zostawiajmy więc ra-
chunku sumienia na ostatnią chwilę.
Traktujmy Pana Jezusa obecnego w Sa-
kramencie Pokuty poważnie, bo On nie-
wątpliwie na to zasługuje. To wyjątko-
we spotkanie z naszym Zbawicielem
wymaga przygotowania i miłości. A mi-
łość cierpliwa jest i zwraca uwagę na
szczegóły.
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Agnieszka K.

Fredyk Dorota, Tysiąclecia 41/17
Staniszewski Ryszard, Z.Czarnego 10/20
Nowak Elfryda, B.Chrobrego 32/39
Lechowicz Marian, Z.Czarnego 6/122
Kurek Łucja, B.Chrobrego 9/96
Weis Ernest, Piastów 3/177
Filar Barbara, Piastów 5/183
Niemczyk Maria, Tysiąclecia 4/23
Czerniak Halina, Tysiąclecia 6/69
Ciurzyńska Helena, B.Chrobrego 9/175
Hołuj Krystyna, Mieszka I 11/36
Jędras Cecylia, Piastów 26/220
Szeląg Małgorzata, B.Chrobrego 9/94

W kwietniu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz
im daæ Panie. A œwiat³oœæ
wiekuista niechaj im œwie-
ci.. Niech odpoczywaj¹ w
pokoju wiecznym. Amen.

Hołuj Aleksander, Mieszka I 11/36
Cokot Aleksandra, Piastów 5/12
Ślusarczyk Elżbieta, Piastów 16/83
Kromka Marian, Piastów 10/36
Podziemski Krzysztof, Piastów 3/44
Wilk Maria, Tysiąclecia 19/185
Grieman Andrzej, Z.Czarnego 6/69

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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30.04. – O godz. 18.45 w kaplicy Św.
Józefa rozpoczęła się modlitwa uwielbie-
nia. Tematem modlitwy było: „Życie w
Chrystusie”. Ks. Dawid pod rozwagę przy-
gotował fragmenty z Pisma Św. (J 20, 11-
18; J 20, 4-9; J 20, 19-22). Czym dla mnie
jest życie w Chrystusie?

01.05. – O godz. 17.30 rozpoczęło się
pierwsze nabożeństwo majowe. Spróbuj-
my mobilizować siebie i innych do uczest-
nictwa w nabożeństwach poświęconych
Matce Bożej, która przecież oręduje za
nami u swojego Syna.

02.05. – O godz. 18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji ks. Marcina z oka-
zji urodzin. Pamiętajmy o Solenizancie w
naszych modlitwach każdego dnia.

03.05. – O godz. 10.00 dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 58 po raz pierwszy przy-
stąpiły do Komunii Świętej.

05.05. – O godz. 11.00 do Pierwszej Ko-
munii Świętej przystąpiły dzieci ze Szko-
ły Podstawowej Nr 66. Pamiętajmy o
wszystkich tych dzieciach w naszych mo-
dlitwach, aby to pierwsze przyjęcie Pana
Jezusa do serca, na trwałe rozbudzało w
nich pragnienie spotykania się z Jezusem
Eucharystycznym. Otoczmy również naszą
modlitwą rodziców, aby swoim przykła-
dem pomagali wzrastać swoim dzieciom
w żywej wierze i miłości do Boga.

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO PIEKAR

Tegoroczną pielgrzymkę mężczyzn i
młodzieńców do Sanktuarium Matki
Bożej Piekarskiej wpiszemy w myśl
przewodnią Programu Duszpaster-
skiego dla Kościoła w Polsce na rok
2018/2019: „W mocy Bożego Ducha".
Odbędzie się ona 26 maja br.
W programie pielgrzymki: 8.00 –
Godzinki o NMP; 8.30 – Modlitwa różań-
cowa; 9.30 – Przybycie biskupów, proce-
sja na Kalwarię z obrazem Matki Bożej
Piekarskiej; 10.00 – Msza św. koncelebro-
wana pod przewodnictwem abpa Salva-
tore PENNACCHIO Nuncjusza Apostol-
skiego w Polsce. Homilię w czasie Eucha-
rystii wygłosi abp Marek Jędraszewski,
metropolita krakowski; 14.00 – Godzina
ewangelizacyjna; 15.00 – Nabożeństwo
majowe.

Jak s³u¿ba w grupie
pog³êbia moj¹ wiarê

Służę w Diakonii  Liturgicznej ponie-
waż  czerpię  radość z tego że  czytając
Słowo  Boże przyblizam Boga nie tyl-
ko wiernym, ale  także  sobie.

W ten sposób  razem z wiernymi
umacniam swoją  wiarę  i nadzieję  na
to, że kiedyś  spotkam Boga nie w Sło-
wie, ale twarzą w twarz.

   Bożena S.

Ilona Stasiak



M i s j e   Œ w i ê t e

W MOCY BOŻEGO DUCHA

18.05 – 26.05.2019 r.
Sobota (18.05) 18.00 – Uroczyste wprowadzenie misjonarzy i Msza św. z nauką misyjną
Niedziela (19.05)  7.30 – Msza święta z nauką misyjną

 9.30 – Msza święta z nauką misyjną
11.00 – Msza święta z nauką misyjną
12.30 – Msza święta z nauką misyjną
16.30 – Nabożeństwo majowe
17.00 – Msza święta z nauką misyjną
20.00 – Msza święta z nauką misyjną

Poniedziałek (20.05) Dekalog wypełniony w Jezusie Chrystusie
 7.00 – Msza święta
 8.30 – Różaniec misyjny
 9.00 – Msza święta z nauką misyjną
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
19.00 – Nauka dla małżeństw
20.00 – Apel Jasnogórski i modlitwa komplety

Wtorek (21.05) Wierzę w życie wieczne z Jezusem Chrystusem
 7.00 – Msza święta
 8.30 – Różaniec misyjny
 9.00 – Msza święta z nauką misyjną
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
19.00 – Procesja na cmentarz i modlitwa za zmarłych,

Apel Jasnogórski
Środa (22.05) Wierzę w grzechów odpuszczenie – wspomnienie Św. Rity,

patronki od spraw beznadziejnych
 7.00 – Msza święta
 8.30 – Różaniec misyjny
 9.00 – Msza święta z nauką misyjną
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Msza święta z nauką misyjną

i nabożeństwo do św. Rity z różami
20.00 – Apel Jasnogórski i modlitwa komplety

Czwartek (23.05) Dzień pokuty i pojednania 7.30 – 9.00; 10.00 – 12.00; 16.00 – 20.00
 7.00 – Msza święta
 8.30 – Różaniec misyjny
 9.00 – Msza święta z nauką misyjną
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Msza święta z nauką misyjną

19.30 – Nauka dla osób w związkach niesakramentalnych
20.30 – Droga Światła z procesją i Apel Jasnogórski.

Zabieramy ze sobą świece z okapnikiem.
Piątek (24.05) Dzień Matki Bożej Wspomożenia wiernych

 7.00 – Msza święta
 8.30 – Różaniec misyjny
 9.00 – Msza święta z nauką dla chorych i osób starszych

z sakramentem namaszczenia chorych
Możliwość transportu chorych po wcześniejszym zgło-
szeniu (do wtorku 21.05) w kancelarii parafialnej

17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
20.00 – Apel Jasnogórski i modlitwa komplety

Sobota (25.05) Dzień Modlitw za Rodziny
  7.00 – Msza święta
  8.30 – Różaniec misyjny
  9.00 – Msza święta z nauką misyjną
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Msza święta dla rodzin z błogosławieństwem

Najświętszym Sakramentem
20.00 – Apel Jasnogórski i modlitwa komplety

Niedziela (26.05) Uroczyste zakończenie misji świętych
 5.30 – Pożegnanie mężczyzn wyruszających do Piekar Śl.
 7.30 – Msza święta z nauką misyjną
 9.30 – Msza święta z nauka misyjną
11.00 – Msza święta dla rodziców z małymi dziećmi

z błogosławieństwem
12.30 – Msza święta z nauką misyjną
16.00 – Nabożeństwo majowe i uroczyste zakończenie

misji przy Krzyżu Misyjnym
17.00 – Powitanie pielgrzymów
17.00 – Msza święta z nauką misyjną
20.00 – Msza święta z nauką misyjną

Indywidualna modlitwa przed rozpoczęciem Misji św.:
„Wierzę, że w życiu najważniejsze są nie moje problemy, ale sam Bóg, wierzę,
że najważniejsze jest nie moje słowo, ale Jego Słowo, nie moja wola, ale Jego.
Wierzę, że Jego Słowo daje mi życie i jest zdolne wyprowadzić je z największe-
go chaosu. Jest większe od największych moich problemów i mojego grzechu.
Jest zdolne otworzyć przede mną horyzonty życia, o których nawet nie marzę.
Pragnę uczestniczyć  w misji świętej, ponieważ wierzę w pierwszeństwo Jego
Słowa, w wartość pustyni i modlitwy, która jest najświętszą przestrzenią słu-
chania Słowa. Wierzę, że podczas misji świętej kluczowa jest modlitwa słowem
Boga” Amen.
Misje św. poprowadzą: O. Andrzej Korda OMI i O. Włodzimierz Jamrocha OMI
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