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Drodzy Paraﬁanie!
Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia w naszej paraﬁi Misji Świętych. Dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus,
nasz Zbawiciel, przyszedł na ziemię, pragnął ogłosić światu, że Bóg naprawdę i do końca kocha każdego
człowieka. To była Jego misja okupiona Oﬁarą Golgoty. Ta Chrystusowa misja nie zatrzymała się w czasie, trwa
nieustannie aż po dzień dzisiejszy i nabiera wyjątkowego sensu na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa.
Ten sam Chrystus, którego znamy z Ewangelii i za którym idziemy drogami wiary przyjdzie do naszej paraﬁi
poprzez posłanych do nas misjonarzy. Przyjdzie ze swoim słowem, przebaczeniem, miłością. To są Misje Święte.
Jesteśmy pokoleniem ludzi tak bardzo żyjących w pośpiechu. W zabieganiu wokół codziennych spraw,
problemów, trudnych wyborów i decyzji, często gubimy to co najważniejsze. Misje Święte są czasem zatrzymania
się w drodze. Są czasem wewnętrznego zadumania się nad swoim życiem; aby móc doświadczyć spotkania
z Chrystusem, odnaleźć nowy sens naszego życia i być może, dla niejednego - jeszcze raz rozpocząć wszystko od
nowa.
Droga Siostro i Bracie!
Przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Są one dla Ciebie, który nie wyobrażasz
sobie życia bez Boga – abyś został umocniony; są one dla tych którzy ulegli zniechęceniu i zwątpieniu – aby mogli
odnaleźć nadzieję; są one również dla tych, którzy odeszli – aby mogli powrócić.
Niech więc każdy duchowo się poruszy, żeby wejść w nasz wspólny wielki powrót do Miłosiernego Ojca.
Licząc na dobrą wolę, zrozumienie i przyjęcie zaproszenia prosimy Was o modlitwę i czynne zaangażowanie się
w przeprowadzenie tego Bożego Dzieła.
Wasi duszpasterze i misjonarze

Herb Zgromadzenia Redemptorystów

Z przemówienia Ojca Świętego
Jana Pawła II
„Żyjemy w czasach duchowego chaosu, zagubienia
i zamętu, w którym do głosu dochodzą różne tendencje
liberalne i laickie, często w sposób otwarty wykreśla się
Boga z życia społecznego, wiarę chce się zredukować do
sfery czysto prywatnej, a w postępowanie moralne ludzi
włącza się szkodliwy relatywizm. Szerzy się obojętność
religijna. NOWA EWANGELIZACJA jest pilną potrzebą
chwili, także w ochrzczonym przed tysiącem lat narodzie
polskim. Musimy poświęcić wszystkie siły, aby głosić
prawdę o Krzyżu i Zmartwychwstaniu Chrystusa
współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się
największej pokusie naszych czasów - odrzuceniu Boga Miłości.”

Misje święte poprowadzą:
o. Józef Szczecina
o. Ireneusz Homoncik

Uroczystość rozpoczęcia Misji św.
Uroczysta Msza św.
Powitanie misjonarzy, przekazanie stuły
Intronizacja Paschału i Pisma św.

Bóg jest Miłością

Powołani do życia wiecznego

„Trwajcie we mnie
a Ja w was” (J 15, 4)

8:30 Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny
z odnowieniem ślubów małżeńskich
11:00 Msza św. dla chorych wraz z udzieleniem
sakramentu namaszczenia i modlitwą
wstawienniczą o uzdrowienie
17:30 Różaniec
18:00 Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny
z odnowieniem ślubów małżeńskich
20:00 Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny
z odnowieniem ślubów małżeńskich
21:00 Misyjny Apel w rodzinach

Piątek
05.10

17:30 Różaniec
18:00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych
20:00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych
i dłużej pracujących
21:00 Nowenna do MB Królowej Polski

8:30 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych
9:30÷10:00, 17:00÷18:00, 18:30÷20:00
Spowiedź dla dorosłych
10:00÷11:00 Spowiedź dla dzieci z klas IV-VI
11:30÷12:15 Spowiedź dla klas VII, VIII i III Gimnazjum

Środa
03.10

9:00, 10:30,
12:00, 18:00 - Msze św. z kazaniem misyjnym

7:00
-

Niedziela
30.09

Grzech człowieka i zbawienie
w Jezusie Chrystusie

„Oto Matka twoja”
(J 19, 26)

8:30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
z zaoﬁarowaniem paraﬁi Matce Bożej
11:00 Misyjna uroczystość dla dzieci:
przedszkolaków, niemowlaków i dla matek
w stanie błogosławionym (bez Mszy św.)
17:30 Różaniec
18:00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
z zaoﬁarowaniem paraﬁi Matce Bożej
20:00 Msza św. z kazaniem dla młodych i dłużej
pracujących z zaoﬁarowaniem paraﬁi Matce Bożej
21:00 Misyjny Apel Jasnogórski z rozważaniem

Sobota
06.10

Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych
Konferencja Stanowa dla Rodziców
Różaniec
Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych
Konferencja Stanowa dla Rodziców
Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych
i dłużej pracujących
21:00 Misyjny Apel Jasnogórski z rozważaniem

8:30
9:30
17:15
18:00
19:00
20:00

Poniedziałek
01.10

Relikwiarz z cząstką krwi św. Jana Pawła II
wraz z certyﬁkatem

Paraﬁa p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50 08; www.paraﬁamichalowice.pl
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

Do użytku
wewnętrznego

Wiara i nawrócenie
Misyjna Uroczystość Pojednania

„Wy zaś macie świadczyć
o tym wszystkim”

14:30 Różaniec
15:00 W Godzinie Miłosierdzia Uroczyste
Zakończenie Misji Świętych:
ź Msza św. dziękczynna za wiarę z kazaniem
misyjnym
ź poświęcenie Krzyża Misyjnego
ź błogosławieństwo papieskie
ź dar odpustu zupełnego

7:00, 9:00, 10:30 i 18:00:
Msze św. z kazaniem misyjnym

Niedziela
07.10

8:30 Misyjna uroczystość opowiedzenia się za
Chrystusem dla rodzin z Mszą św.
9:45 Spotkanie dla dzieci z klas 0÷III
10:40 Spotkanie dla dzieci z klas IV÷VI
11:40 Spotkanie dla klas VII, VIII i III Gimnazjum
17:30 Różaniec
18:00 Misyjna uroczystość opowiedzenia się
za Chrystusem dla rodzin z Mszą św.
20:00 Misyjna uroczystość opowiedzenia się
za Chrystusem dla młodych i dłużej pracujących
z Mszą św.
21:00 Misyjny Apel Jasnogórski z rozważaniem

Jezus Chrystus
jest moim Panem

Misyjna uroczystość pojednania (bez Mszy św)
Spotkanie dla dzieci z klas 0÷III
Spotkanie dla dzieci z klas IV÷VI
Spotkanie dla klas VII, VIII i III Gimnazjum
Różaniec
Misyjna uroczystość pojednania (bez Mszy św.)
Msza św. z kazaniem misyjnym
Misyjny Apel Jasnogórski z rozważaniem

Czwartek
04.10

8:30
9:45
10:40
11:40
17:30
18:00
20:00
21:00

Wtorek
02.10

