
Drodzy Parafianie!

Kościół święty, zachęca i nakazuje, aby co około 
10 lat w parafiach przeprowadzić wzmożone nabo-
żeństwa odnowy duchowej wiernych. Takim czasem 
odnowy są Ludowe Misje św. W  naszej Parafii na-
deszły takie dni szczególnej obecności Chrystusa, 
który mówi; „Czas się wypełnił i przybliżyło się Kró-
lestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię”. 
Ten nakaz misyjny naszego Odkupiciela, dany Apo-
stołom /Kościołowi/, by głosili ewangelie wszelkie-
mu stworzeniu, trwa do dziś w Kościele. Ojciec św. 
zachęca nas, „aby czas Misji Ludowych, był okazją 
zwiastowania radości i  przebaczenia, jakie niesie 
Boże Miłosierdzie”

W  roku duszpasterskim przeżywanym pod 
hasłem; W  mocy Bożego Ducha, w  roku, tuż po 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, w  roku, w  którym wspominamy  
40-tą rocznicę pierwszej pielgrzymki do ojczyzny 
wielkiego świętego Papieża Jana Pawła II wołamy 
z mocą; ,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze zie-
mi, tej ziemi’’. W tym wyjątkowym czasie chcemy, jako 
Wspólnota parafialna, otworzyć się na działanie Du-
cha Ożywiciela, poprzez udział w Misjach świętych. 

Niech te święte dni służą naszemu zjednoczeniu 
i duchowemu rozwojowi. Sam bowiem Jezus Chry-
stus zaprasza i puka w drzwi naszych serc i sumień, 
a my „Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas...”

Serdecznie zatem zapraszamy dzieci, młodzież 
i dorosłych na misje święte. Każdy bowiem ma swój 
czas nawrócenia Bożego Miłosierdzia i zaproszenia 
do przemiany przez pojednanie, słuchanie słowa Bo-
żego, sakramenty święte, modlitwę , dobre uczynki 
i postanowienia. Jako duszpasterze, w imieniu Chry-
stusa zapraszamy wierzących do pogłębienia wiary, 
obojętnych do rozpalenia serc miłością do Ewangelii 
i  Krzyża, wątpiących i  zagubionych, aby odnaleźli 
odpowiedź na nurtujące pytania i  sens życia. Mo- Zapraszamy

dlimy się za nieprzyjaciół o przemianę serc, ,,abyśmy 
stanowili jedno’’ w Duchu Świętym.  Wszystkim ży-
czymy. Szczęść Boże.

Wasi Duszpasterze i Redemptoryści.

MODLITWA W INTENCJI MISJI ŚWIĘTYCH

Boże nasz Miłosierny Ojcze, stworzycielu nieba 
i ziemi. Pokornie prosimy Cię o Łaski Twojego bło-
gosławieństwa na czas Misji św. w naszej Parafii, aby 
to były dni wielkiej i świętej przemiany serc naszych. 
Spójrz Panie okiem Miłosierdzia swego na wszystkich 
mieszkańców naszej Parafii i spraw, abyśmy godnie 
przyjęli dar łaski i Twojego Miłosierdzia.

Panie Jezu Chryste, nasz Królu i Odkupicielu. 
Otwórz nasze umysły i serca na Twoje słowa, abyśmy 
mogli je wprowadzać w codzienność życia. Pomóż 
nam stawać się apostołami i świadkami Twojej Miło-
ści miłosiernej i przebaczania naszym bliźnim.

Duchu Święty Boże! Wspieraj kapłanów, aby 
przez ich posługę, zostało odnowione duchowe obli-
cze naszej Parafii. Niech Słowo Boże przez nich gło-
szone poucza i oświeca, uzdrawia i umacnia, uświęca 
i zbawia wszystkich. Niech Misja św. stanie się darem 
łaski powrotu do miłosiernego Ojca, który nieustan-
nie czeka na marnotrawne dzieci. Spraw Duchu Święty, 
abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła i mieli 
jedno serce i jednego ducha.

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy bądź Pa-
tronką i orędowniczką tych świętych Misji i wspieraj 
nas swoim wstawiennictwem.

Święty Andrzeju Apostole, nasz Patronie wsta-
wiaj się za nami. Amen.
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Sobota 01.06
,,Wieczór zawierzenia i rozpoczęcia Misji św.”

17.30 - Nabożeństwo czerwcowe.
18.00 - Msza św. i uroczyste rozpoczęcie Misji św.

Codziennie zapraszamy na:

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE - 17.30
APEL JASNOGÓRSKI W RODZINACH - 21.00
GODZINA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - 15.00 

Niedziela 02.06
„Dzień modlitw o ducha przemiany  

i pokuty’’.

Msze św. z kazaniami w porządku niedzielnym.
Nauka stanowa dla młodzieży bierzmowanej - 17.00

Poniedziałek 03.06
„Dzień jedności i ratyfikacja Chrztu św.”

/świece/

  9.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
16.30 - Nabożeństwo czerwcowe.
17.00 - Msza św. z kaz. i sakr. bierzmowania.

Wtorek 04.06
„Dzień wzywania Miłosierdzia  

nad grzesznikiem.”

  9.00 - Msza św. z kazaniem dla starszych.
16.30 - Msza św. z kazaniem dla dzieci i opiekunów.

18.00 - Msza św. z kazaniem dla starszych i młodzieży.
19.00 - Nauka misyjna dla rodziców, wychowawców,  
 nauczycieli i opiekunów.

Środa 05.06
„Dzień sakr. pojednania, pokuty i nadziei.”

/spowiedź od 8.00-9.00 i 16.00-18.00/.

  9.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
16.30 - Msza św. z kazaniem dla dzieci i opiekunów.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla starszych i młodzieży.
19.00 - „Via lucis” dla całej Parafii.

Czwartek 06.06
„Dzień dziękczynienia za Sakr. Eucharystii”.

  9.00 - Msza św. z kazaniem dla starszych.
16.30 - Msza św. z kazaniem dla dzieci i opiekunów.
18.00 - Nabożeństwo Eucharystyczne i Msza św.

Piątek 07.06
„Dzień uwielbienia i poświęcenie krzyża’’.

  9.00 - Msza św. z kazaniem i poświęcenie krzyży.
11.00 - Msza św. z kazaniem i sakramentem Chorych.
18.00 - Msza św. z kazaniem i poświęceniem krzyży.

Sobota 08.06
„Dzień modlitw o świętość Rodzin”.

  9.00 - Msza św. z kazaniem i odnowieniem   
 sakramentu Małżeństwa.

11.00 - Msza św. z kazaniem i błogosławieństwem  
 dzieci i rodziców.
18.00 - Msza św. z kazaniem i odnowieniem   
 sakramentu Małżeństwa.

Niedziela 09.06
„Dzień wzywania mocy Ducha Świętego”.

Porządek Mszy św. niedzielny.
Uroczyste wyznawanie wiary i apostolskie 

błogosławieństwo.

„Rodzino z Nazaretu, bron naszych Rodzin broń. 
Jezusie Maryjo, święty Józefie broń.”

„Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas. 
Gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz.”

Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 

Niebieską łaskę zesłać racz 
Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwan 
I najwyższego Boga dar. 

Tyś namaszczeniem naszych dusz 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 

Ty darzysz łaską siedmiokroć, 
Bo moc z prawicy Ojca masz, 

Przez Ojca obiecany nam, 
Mową wzbogacasz język nasz.


