Modlitwa o łaskę dobrego przygotowania się
i przeżycia Misji Świętych

Misje Święte poprowadzi:
Ks. Prałat Wiesław Majca

Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o
błogosławieństwo dla Misji Świętych, które mają
być wielkimi dniami duchowej przemiany naszej
parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla
wszystkich mieszkańców naszej parafii, dla dzieci
i młodzieży, ojców i matek, dla wszystkich
małżonków oraz chorych i cierpiących, a w
szczególny sposób dla tych, którzy zeszli z drogi
Bożych przykazań i błądzą po bezdrożach życia.
Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania
prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego Bożej
łaski i dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie Boże „Przyjdź Królestwo Twoje”.
Dopomóż nam mocą swojej łaski
przygotować się dobrze do Misji Świętych,
aby wszyscy nasi parafianie żyli jak prawdziwi
wyznawcy Chrystusowej miłości i przebaczenia.
Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko
siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr
żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu
od Boga.
Użycz Misjonarzowi światła łaski, żeby
nas nauczył, jaka jest wola Boża i co nam służy do
zbawienia. Niech Boskie Twoje Słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i
umocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię o to przez
Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Duchu Święty, Boże! Pomagaj
Misjonarzowi i całej parafii naszej, aby przez Misje Święte zostało odnowione duchowe oblicze
naszej parafii.
Maryjo, Matko nasza! Bądź naszą
Wspomożycielką i Opiekunką w czasie Misji
Świętych i razem z Patronami naszej parafii,
św. Mikołajem, bł. Karoliną i wszystkimi świętymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem u Boga.
Amen.

Misje Święte w Parafii
p.w. Mikołaja Biskupa
w Lubzinie

W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO

19 X—25 X 2019

P ROGRAM M ISJI Ś WIĘTYCH

Wtorek—22 X 2019
Dzień przebłagania

Sobota—19 X 2019
16:30 –Różaniec
17:00 -Rozpoczęcie dla wszystkich

Niedziela—20 X 2019
6:40 - Godzinki

7:30 - Godzinki
8:00 –Msza Św. i nabożeństwo przebłagalne
16:30 –Różaniec

Zakończenie Misji

17:00 –Msza Św. z nauką dla wszystkich

(przynosimy krzyże)

15:30–Msza Św. w Brzezówce

Środa—23 X 2019

7:00 –Msza Św. dla rodziców i małżonków

Piątek—25 X 2019

Dzień pojednania

7:30 - Godzinki
8:00 –Msza Św. na zakończenie
i poświęcenie krzyży; odpust zupełny
i błogosławieństwo

9:00 –Msza Św. dla młodzieży

7:30 - Godzinki

11:00 –Msza Św. dla rodziców i małżonków

8:00 –Msza Św. z nauką dla wszystkich

15:15 –Nauka stanowa dla dzieci

10:30–Msza Św. dla chorych z udzieleniem
sakramentu namaszczenia

9:00—12:00 – Spowiedź

i błogosławieństwem lurdzkim

16:00 –Msza Św. za zmarłych (przychodzi cała
parafia; przynosimy lampiony; procesja na
cmentarz)
8:00 –Msza Św. w Brzezówce

Poniedziałek—21 X 2019
Dzień odnowienia przyrzeczeń
chrzcielnych
(przynosimy świece od chrztu)
7:30 - Godzinki
8:00 –Msza Św. z nauką dla wszystkich
16:30 –Różaniec

14:00—17:00 – Spowiedź

16:30 –Różaniec

16:30 –Różaniec

17:00 –Uroczyste zakończenie Misji,

17:00 –Msza Św. z nauką dla wszystkich

poświęcenie krzyży i procesja z krzyżem

15:30–Msza Św. w Brzezówce

misyjnym na zewnątrz

Czwartek—24 X 2019
Dzień rodzin
(przychodzimy do kościoła całymi
rodzinami - dzieci, młodzież,
rodzice i starsi)
7:30 - Godzinki

17:00 –Msza Św. z nauką dla wszystkich

8:00 –Msza Św. z odnowieniem przyrzeczeń
małżeńskich

15:30–Msza Św. w Brzezówce

16:30 –Różaniec
17:00 –Msza Św. z odnowieniem przyrzeczeń
małżeńskich
15:30–Msza Św. w Brzezówce z odnowieniem
przyrzeczeń małżeńskich

