
PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH (2–10.04.2022) 
               Prowadzący. o. Teodor KNAPCZYK , s. Wiktoria KUCHARSKA 
 
 
 

2 KWIETNIA (SOBOTA) – ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH 

 
18.00 ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH 

Wprowadzenie i powitanie Misjonarzy 
Przekazanie stuł i kluczy 
Msza św. z nauką misyjną 
 

 
3 KWIETNIA (NIEDZIELA)  
 

 
8.00 Msza św. z nauką misyjną 
9.30 Msza św. z nauką misyjną – z udziałem młodzieży 

11.00 Msza św. z nauką misyjną – z udziałem rodziców z małymi dziećmi  
12.30 Msza św. z nauką misyjną 
13.30 – 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (I niedziela miesiąca)  
17.00 Nabożeństwo- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
18.00 Msza św. z nauką misyjną  
20.00 Msza św. z nauką misyjną  
20.45 Szkoła Modlitwy 
21.00 Apel Jasnogórski 
 

 
4 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK)  
 

 
7.00 Msza św. z nauką misyjną 

Adoracja Najświętszego Sakramentu-Różaniec 
9.00 Msza św. z nauką misyjną 

15.00 Godzina święta. Medytacja Ewangeliczna 
Koronka do Bożego Miłosierdzia 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

16.30 Nauka dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców  
18.00 Msza św. z nauką misyjną 
 - Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet (kościół) 
 - Po Mszy św. nauka dla młodzieży (świetlica lub ARKA)  
20.45 Szkoła modlitwy 
21.00 Apel Jasnogórski 
 

 
5 KWIETNIA (WTOREK)  
 

 
7.00 Msza św. z nauką misyjną 

Adoracja Najświętszego Sakramentu-Różaniec 
9.00 Msza św. z nauką misyjną 

15.00 Godzina święta. Medytacja Ewangeliczna  
 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
16.30 Nauka dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców 
18.00 Msza św. z nauką misyjną 
 - Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn (kościół) 
 - Po Mszy św. nauka dla młodzieży (świetlica lub ARKA)  
20.45 Szkoła modlitwy 
21.00 Apel Jasnogórski 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 KWIETNIA (ŚRODA)  
 

7.00 Msza św. z nauką misyjną 
Adoracja Najświętszego Sakramentu-Różaniec 

9.00 Msza św. z nauką misyjną 
15.00 Godzina święta. Medytacja Ewangeliczna 

Koronka do Bożego Miłosierdzia  
 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
16.30 Nauka dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców 
 17.30 Nabożeństwo Majowe 
18.00 Msza św. z nauką misyjną 
 - Po Mszy św. nauka dla wspólnot i stowarzyszeń parafialnych(kościół) 
 - Po Mszy św. nauka do młodzieży (świetlica lub ARKA)  
20.45 Szkoła Modlitwy 

   21.00   Apel Jasnogórski 
 
 

7 KWIETNIA (CZWARTEK)  
 

6.30 Wypominki misyjne 
7.00 Msza św. z nauką misyjną 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu-Różaniec 
8.30 Wypominki misyjne 
9.00 Msza św. z nauką misyjną 

15.00 Godzina święta. Medytacja Ewangeliczna 
Koronka do Bożego Miłosierdzia  

                   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
17.30 Wypominki misyjne  
18.00 Msza św. z nauką misyjną  
                    - Po Mszy św.. nauka dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych 

   20.45 Szkoła Modlitwy 
21.00 Apel Jasnogórski 

 
 

8 KWIETNIA (PIĄTEK)  
 
 

6.30 Spowiedź 
7.00 Msza św. z nauką misyjną i Namaszczenie Chorych  

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
8.00 – 9.00 Spowiedź 
9.00 Msza św. z nauką misyjną i Namaszczenie Chorych 
  Misyjna–Ekspiacyjna Droga Krzyżowa  

 Odwiedziny chorych w domach 
15.00 Godzina święta. Medytacja ewangeliczna 

Koronka do Bożego Miłosierdzia 
17.00-18.00 Spowiedź. Adoracja Najświętszego Sakramentu  
18.00 Msza św. z nauką misyjną  
 - Po Mszy św. Droga Krzyżowa; ulicami parafii 

 
 

9 KWIETNIA (SOBOTA) 
 

 
7.00 Msza św. z nauką misyjną. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich  

 Adoracja Najświętszego Sakramentu-Różaniec 
9.00 Msza św. z nauką misyjną. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich  

15.00 Godzina święta. Medytacja Ewangeliczna 
Koronka do Bożego Miłosierdzia  
Misyjne Błogosławieństwo Matek w stanie błogosławionym  
i dzieci do lat 6 

   18.00 Msza św. z nauką misyjną.  
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 
- Po Mszy św. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie duchowe  
 i fizyczne 
 

 
 

10 KWIETNIA (NIEDZIELA)  

 
8.00, 9.30, 11.00 Msze św. na zakończenie Misji Świętych 

12.30 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH 

Po Mszy św. procesja pod Krzyż Misyjny Odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. 
Poświęcenia pamiątek misyjnych. 

 
 

SIOSTRY I BRACIA W CHRYSTUSIE PANU! 
 

W trosce o rozwój duchowy wszystkich naszych Parafian wraz z księżmi 
Współpracownikami zapraszam Was z całego serca do udziału w Misjach Świętych, 
które rozpoczną się w naszej parafii 2 maja 2020 roku. 

 
 

CZYM SĄ MISJE ŚWIĘTE ? 
 

– To szczególny czas łaski od Pana Boga w formie otwartych rekolekcji. 
W naszej parafii miały one miejsce po raz ostatni 10 lat temu. 

 
– To czas nawrócenia, czyli powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się 
za gorliwych chrześcijan, jak i tych którzy prowadzą życie z dala od Boga. 

 
– To wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, 
otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu. 

 
– To czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność 
dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha 
Świętego, który udziela nam potrzebnych na co dzień darów. 

 
– To czas refleksji, rozrachunku z własnym sumieniem, w obliczu prawdy 
o miłosierdziu Boga względem człowieka i względem siebie samego. 

 
– Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych, zwłaszcza pokuty i pojednania 
oraz Eucharystii. 

 
– To czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których 
kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu. 

 
– To czas odzyskiwania wiary przez wątpiących i odrzucających Boga, przez tych, 
którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają 
się za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na 
środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby 
zaufać Bożemu miłosierdziu. 

 
– To czas dawania świadectwa. Ojcowie misjonarze – kapłani prowadzący nauki 
i modlitwy misyjne, to ludzie doświadczeni w wierze. Pragną podzielić się z nami tym, 
czego Bóg dokonał w ich życiu, jak prowadził ich do wolności w podejmowaniu 
decyzji, leczył choroby duszy i ciała. I jak nadal to czyni. 

 
 

Z kapłańskim pozdrowieniem 
Duszpasterze 

 
 
 

MISJE TO CZAS ODNOWY TWOJEGO ŻYCIA 

Jeśli szukasz miłości i akceptacji – przyjdź. Bóg ci je da! 
Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy – przyjdź. Bóg cię uleczy! 

Jeśli szukasz sensu życia – przyjdź. Bóg ci go wskaże. Zaufaj Mu! 
Przyjdź, poznaj na nowo Boga. On jest, …żyje i działa! 

 


