
Sobota 28. 09. 2013 r.

 8.00 – Msza św. z kazaniem dla rodzin i odnowieniem 
przyrzeczeń małżeńskich – indywidualne błogo-
sławieństwo dla każdej rodziny

 18.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym i odnowieniem 
przyrzeczeń małżeńskich, intronizacja Krzyża 
misyjnego i błogosławieństwo misyjne

Nabożeństwo różańcowe w czasie Misji świętych – 
pół godziny przed wieczorną Mszą św.

Niedziela 29. 09. 2013 r.

 

 7.30 – Msza św.

 9.00 – Msza św.

 11.00 – SUMA ODPUSTOWA

Wtorek 24. 09. 2013 r.

 18.00 – Msza św. na rozpoczęcie Misji św. z kazaniem dla 
wszystkich i nauka stanowa dla młodzieży uczą-
cej się i pracującej z całej Parafii

Środa 25. 09. 2013 r. 

 8.00 – Msza św. z nauką dla chorych i starszych z udzie-
leniem sakramentu namaszczenia

 10.00 – Nauka misyjna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum

 14.00 – Odwiedziny chorych w domach

 18.00 – Nowenna i Msza św. z kazaniem dla wszystkich 
oraz nauka stanowa dla kobiet

Czwartek 26. 09. 2013 r.

 8.00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich

 10.00 – Nauka misyjna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum

 18.00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich i nauka sta-
nowa dla mężczyzn

Piątek 27. 09. 2013 r. Spowiedź misyjna

 8.00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich

 9.00 – 12.00 – Spowiedź z przerwą 10.30 – 11.00

 10.30 – Nauka misyjna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum

 14.30 – 18.00 – c.d. spowiedzi z przerwą 16.00 – 16.30

 18.00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich i procesją 
żałobną na cmentarz

P        anie Jezu, który ukochałeś nas do końca 
 i nie chcesz śmierci grzesznika, ale by nawró-

cił się i żył. Powierzamy Ci z ufnością czas naszych 
misji parafialnych i prosimy: Ześlij Ducha Święte-
go na serca wszystkich Parafian i przybywających 
do naszej świątyni. Umocnij to, co słabe, ulecz to, 
co chore, pojednaj to, co skłócone, oświeć to, co za-
kryte ciemnościami grzechu, uwolnij to, co w kajda-
nach nałogów, ożyw to, co duchowo umarłe. Udziel 
każdemu obfitości swoich darów i pomóż otworzyć 
serca na ogrom Twojej łaski. Oby w naszej Parafii 
nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Twoje 
Słowo i oporny na działanie Twojej miłości i łaski. 
Oby misje święte przyniosły każdemu z nas najwięk-
szy skarb, którego świat dać nam nie może: pokój 
sumienia, rodzinom miłość i zgodę, Parafii jedność 
i przedsmak Twojego Królestwa, Kościołowi nowe 
błogosławieństwa. Niech czas głoszenia Dobrej No-
winy odmieni oblicze naszej parafialnej ziemi. 

Matko Boża Wspomożenie Wiernych módl 
się za nami. Święty Michale Archaniele módl się za 
nami. Amen.

Ojcze nasz…

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH MOdlITWA 
o dobre przeżycie Misji Świętych

OdPUST KU CZCI 
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA



„Być solą ziemi”
Przesłanie duszpasterzy i Ks. Misjonarza

 1. Czym są Misje? Czasem łaski, słuchania słowa 
Bożego, intensywnej modlitwy, szukania zagubio-
nych, prostowania sumień i dróg ludzkiego życia. 
Misje są czasem, w  którym oddajemy pierwsze 
miejsce Bogu w  naszej duszy, w  naszym domu 
i  w  naszej Parafii. Bogu, który jest miłością i  tę 
miłość rozlewa na nas przez Jezusa Chrystusa.

 2. „Nadzieja Świata idzie przez rodzinę”, dlatego 
zwracamy się do rodzin w Parafii: wspólnie lub 
indywidualnie módlcie się za siebie i  za misje 
święte. Zapewne wiele spraw wymaga poprawie-
nia w codziennym życiu.

	 •	 Może	 trzeba	 wyprosić	 sakrament	 małżeń-
stwa żyjącym bez tego związku. Może wyci-
szyć i wygasić kłótnie i emocje małżeńskie, 
rodzinne czy sąsiedzkie?

	 •	 Może	 trzeba	 zacząć	 rozmawiać	 ze	 sobą,	
może zainteresować się losem dzieci, które 
fizycznie są w domu a w rzeczywistości poza 
rodziną?

	 •	 Może	więcej	 czasu	poświęcić	dzieciom,	 ro-
dzicom, teściom a  mniej gonitwy i  pośpie-
chu za niepotrzebnymi czy nie koniecznymi 
sprawami?

	 •	 Może	zachęcić	obojętnych	do	zmobilizowa-
nia się i odnowienia życia religijnego, usza-
nowania niedzieli, udziału we Mszy Św.?

 3. Dziękując za dar powołań w naszej Parafii, mó-
dlcie się o powołania do Służby Bogu, o nowe 
powołania zakonne i  misyjne oraz do instytu-
tów życia konsekrowanego. Wspominajcie tak-
że przed Bogiem kapłanów pracujących naszej 
Parafii.

 4. Na terenie Naszej Parafii wiele cierpi. W pobli-
skich szpitalach, we własnych domach. Kochani 
chorzy, dołączcie Wasze cierpienia do modlitwy 
za Parafię i misje św.

 5. W  naszych modlitwach prośmy także dusze 
czyśćcowe, aby pomogły Nam owocnie przeżyć 
czas nawrócenia i odnowy.

Do dobrego i godnego przeżycia tego szczególnego 
czasu łaski i miłości Bożej dla nas zapraszają:

Duszpasterze i Ks. Misjonarz

MISJE ŚWIĘTE
w Parafii św. Michała Archanioła

w Binarowej
24 – 29.09.2013 r.


