
„Bóg Ojciec miłosierdzia…”

MISJE ŚWIĘTE
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Świeradów-Zdrój

   

w dniach 11 – 18 września 2016 r.



W roku 1050-lecia Chrztu Polski
oraz Miłosierdzia Bożego.

W roku ŚDM w Krakowie i pielgrzymki
Papieża Franciszka do Polski.

W roku renowacji ołtarza.

MISJE ŚWIĘTE
w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

w Świeradowie-Zdroju       
   

Prowadzi ks. Robert Kocjan

NIEDZIELA – 11.09.2016 r.
„Jezu ufam Tobie”

Rozpoczęcie Misji  Świętych

godz.    9.00  Msza św. i nauka ogólna
                        Nauka dla rodziców
godz.  11.00 Msza św. z nauką dla dzieci
                        Nauka dla młodzieży
godz.  16.00  Cmentarz w Pobiednej
                        nabożeństwo za zmarłych
                        (przynosimy świece)
godz.   18.00  Msza św. i nauka ogólna



PONIEDZIAŁEK – 12.09.2016 r.
„Ja ciebie chrzczę…”

Dzień wiary – odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych

godz.   10.00  Msza św. i nauka ogólna
                         (przynosimy świece)
godz.   13.00  Droga Krzyżowa dla dzieci 
godz.   20.00  Msza św. i nauka ogólna 
                         (przynosimy świece)
                         Apel Jasnogórski

WTOREK – 13.09.2016 r.
„I ja odpuszczam tobie grzechy w imię

Ojca i Syna, i Ducha  Świętego”
Dzień Miłości i Miłosierdzia – sakrament

pojednania
godz.    9.00  Adoracja Najświętszego
                       Sakramentu
                       Spowiedź święta
godz.   10.00  Msza św. i nauka ogólna
godz.   13.00  Spowiedź święta dla dzieci
                         Adoracja Najświętszego 
                         Sakramentu     
 godz.  17.00  Adoracja Najświętszego
                         Sakramentu
                         Spowiedź święta
godz.   18.00  Msza św. i nauka ogólna
godz.   19.00  Spowiedź święta dla młodzieży
                         Adoracja Najświętszego 
                         Sakramentu    



ŚRODA – 14.09.2016 r.
„Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony”
Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego

godz.   10.00  Msza św. z nauką odpustową
godz.   13.00  Msza św. z nauką odpustową
                         dla dzieci 
godz.   18.00  Msza św. z nauką odpustową

CZWARTEK – 15.09.2016 r.
„Choruje ktoś wśród was?

Niech sprowadzi kapłanów…”
Dzień pokuty chorych

godz.    7.00  Odwiedziny chorych z posługą
                       sakramentalną w domach
godz.   10.00  Msza św. dla chorych
                         i osób starszych
                         Sakrament namaszczenia
                         Chorych i błogosławieństwo
                         lurdzkie
godz.   18.00  Msza św. i nauka ogólna
                         Apel Jasnogórski   
                         Nauka dla młodzieży    

                                



PIĄTEK – 16.09.2016 r.
„Tak Bóg umiłował świat…”                Dzień

nadziei – wyrzeczenie się grzechu

godz.   10.00  Msza św. i nauka ogólna
godz.   18.00  Msza św. i nauka ogólna
             Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
             ulicami parafii (przynosimy
             świece)
             Apel Jasnogórski

SOBOTA – 17.09.2016 r.
„Ślubuję ci miłość, wierność

i uczciwość małżeńską…”
Dzień maryjny i rodziny

godz.   10.00  Msza św. – błogosławieństwo
                         dla dzieci  i matek w stanie
                         błogosławionym
godz.   18.00  Msza św. z odnowieniem
                         przyrzeczeń małżeńskich 
                         Apel Jasnogórski
                         Nauka dla rodziców 

                                 



NIEDZIELA – 18.09.2016 r.
„Przyciągnę wszystkich do siebie”

Zakończenie Misji Świętych

godz.   09.00  Msza św. i nauka końcowa
                         Nabożeństwo przy krzyżu
                         misyjnym (przynosimy krzyże)
godz.   11.00  Msza św. i nauka końcowa
                         Nabożeństwo przy krzyżu
                         misyjnym (przynosimy krzyże)
godz.   18.00  Msza św. i nauka końcowa

            


