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CZWARTEK 09.05.2013r. 

 
Dzień rozpoczęcia 

Jezus objawia nam Miłosiernego Ojca 
"Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko 

przeze Mnie. Jeśli Mnie poznaliście, to i Mojego Ojca poznacie” (J 14, 6-7) 

08.00 –  Akt zawierzenia i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
               Msza św. z nauką misyjną. 
17.00 –  Msza św.  
17.30 –  Nabożeństwo majowe. 
18.00 –  Akt zawierzenia i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
                Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych i młodzieży. 
 

 
PIĄTEK 10.05. 2013r. 

Dzień ufności 
Ufność skutecznym naczyniem czerpania łask. 

Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej 
ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. (Dz 1578). 

08.00 –  Akt zawierzenia i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
                Msza św. z nauką misyjną. 
17.00 –  Msza św.   
17.30 – Nabożeństwo majowe. 
18.00 –  Akt zawierzenia i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
           – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych i młodzieży. 

 
 
 



SOBOTA 11.05.2013r. 
Dzień wyznania wiary.  Bądźcie solą ziemi. 

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czym że ją posolić? Na nic się 
już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.” (Mt 5,13) 

08.00 –  Akt zawierzenia i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
               Msza św. z nauką misyjną i nabożeństwo wyznania wiary 

17.00  – Msza św.   
17.30 – Nabożeństwo majowe. 
18.00 –  Akt zawierzenia i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
                Msza św. z nauką misyjną i nabożeństwo wyznania wiary. 

Dzieci i młodzież przychodzą razem z rodzicami 
NA MSZĘ ŚW. MĘŻCZYŹNI PRZYNOSZĄ KRZYŻE, KOBIETY ŚWIECE, DZIECI I MŁODZIEŻ RÓŻAŃCE 

 

NIEDZIELA 12.05.2013r. 
Dzień Rodziny chrześcijańskiej. 

W rodzinie przychodzi na świat życie, w rodzinie kształtuje się wiara. 
MIŁOŚĆ może dawać tylko miłość, uczy SIEBIE, daje doświadczenie SIEBIE, przemienia 

SOBĄ, upodabnia do SIEBIE i wreszcie posyła od SIEBIE do innych. 

8.00 –  Msza św. z nauką misyjną. 
9.30 –  Msza św. komunijna z nauką misyjną. 
11.00 – Msza św. komunijna z nauką misyjną. 
12.30 – Msza św. komunijna z nauką misyjną. 
17.30 – Nabożeństwo majowe. 
18.00 – Msza św. z nauką misyjną. 
 

PONIEDZIAŁEK 13.05.2013r. 
Dzień spowiedzi i przebaczenia.  

Przebaczenie drogą do Miłosierdzia Bożego. 
„Jeżeli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec 

wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam 
waszych przewinień” (Mt 6, 14-15). 

08.00 –  Akt zawierzenia i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
               Msza św. z nauką misyjną i nabożeństwo z modlitwami o dar przebaczenia.  
9.00  –  Nauka dla dzieci ze szkoły podstawowej /kl. Od 1 do 3. / w szkole.  
9.45   – Nauka dla dzieci ze szkoły podstawowej /kl  od 4 do 6 /  w szkole.  
17.00 – Msza św.  Biały tydzień / kl. II-gie /.  
17.30 – Nabożeństwo majowe. 
18.00 –  Akt zawierzenia i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
               Msza św. z nauką misyjną i nabożeństwo z modlitwami o dar przebaczenia. 

Spowiedź św.  od 7.30 do 9.00  i   od 16.00  do 18.30 



DOBA NAWIEDZENIA 
WTOREK 14.05. 2013r.   Dzień nawiedzenia 

„Nim przyjdę, jako Sędzia Sprawiedliwy, otwieram na oścież drzwi Miłosierdzia Mojego. Kto nie chce 

przejść przez drzwi Miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi Sprawiedliwości Mojej.” (Dz 1146) 
 

9.00  –   Nauka dla dzieci ze szkoły podstawowej /kl. Od 1 do 3. / w szkole.  
9.45  –  Nauka dla dzieci ze szkoły podstawowej /kl  od 4 do 6 /  w szkole.  
09.00 – Odwiedziny w domach chorych / ks. proboszcz/.  
 

17.00 – Nabożeństwo oczekiwania.  
17.30 – Procesyjne wyjście z kościoła i uroczyste wprowadzenie obrazu i relikwii. 
18.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. BISKUPA. 
19.30 – Nabożeństwo uczczenia obrazu i relikwii.  
21.00 –  Czuwanie młodzieży. 
22.00 – Msza św. o nowe powołania  kapłańskie i zakonne i ucałowanie relikwii.   
23.00 – Droga Krzyżowa w intencji Rodzin – prowadzą przedstawiciele Kościoła Domowego. 

 

 CZUWANIE RODZIN WEDŁUG PODANYCH ULIC: 

24.00-1.00 –  ul. Chełmska z przyległymi ulicami, Zakamycze, Rzepichy, Za Skłonem.                                                         
01.00-2.00  –  ul. Jontkowa Górka, Panieńskich Skał, Sarnie Uroczysko.                                              
02.00-3.00  – ul.Kr. Jadwigi od Korbutowej do Modrzewiowej, ul. Korbutowej, Jesionowa     
z  przyległymi ulicami, Świerkowa.                                                                                                         
03.00-4.00  – ul. Kr. Jadwigi od al. Modrzewiowej do Chełmskiej z przyległymi ulicami.                                                     
04.00-5.00  – al. Kasztanowa z przyległymi ulicami, Jeleniowa.                                                           
05.00-6.00  – ul. Starowolska, Leśna, 28 Lipca z przyległymi ulicami.                                           
06.00-7.00  – ul. Zarudawie i inne ulice w okolicy rzeki Rudawa, Modrzewiowa. 

  

ŚRODA 15.05. 2013r. 
Dzień zawierzenia Miłosierdziu Bożemu 

"Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła Miłosierdzia. 

Tym naczyniem jest obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie" Dz. 327 

07.00 – Msza św. dla osób udających się do pracy i ucałowanie relikwii.  
              Nabożeństwo wynagradzające Miłosierdziu Bożemu. 
10.00 – Msza św. dla chorych z zawierzeniem Miłosierdziu Bożemu i sakramentem    
               namaszczenia i ucałowanie relikwii. 
11.00 – Msza św. dla dzieci i młodzieży z błogosławieństwem i odwoływaniem     
              przekleństw. 
14.00 – Różaniec w intencji nawrócenia grzeszników – prowadzą Koła Różańcowe.  
16.00 – Msza św. dziękczynna za dar nawiedzenia.  

• Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

• Poświęcenie obrazów i pamiątek nawiedzenia.  
• Zawierzenie parafii Miłosierdziu Bożemu. 


