
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Misje Fatimskie – 13–21.V.2017 r. 

 

W DNIACH 13–21.V.2017 R. ODBĘDĄ  
SIĘ MISJE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII 

 

 
Fot.: www.swjakub.pl– Siostra Łucja z Janem Pawłem II 13. maja 1991 r. 
 

„To orędzie jest jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące 

niż kiedykolwiek” – mówił Jan Paweł II w sanktuarium 

fatimskim, 12 maja 1982 roku.  
 

 

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 
Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny 

w parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu, 

z racji 100 rocznicy objawień fatimskich 

w dniach 13-21.05.2017r  

 

Sobota – 13 maja  

18:00 – Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych z obrzę-

dem wprowadzenia Misjonarzy i wniesieniem figury 

Matki Bożej Fatimskiej oraz Nabożeństwo Majowe. 

18.30 – Uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie Misji 

Świętych  

Po Mszy Świętej procesja fatimska. 

/ w miarę możliwości powinna uczestniczyć cała parafia – 

zwłaszcza zapraszamy grupy modlitewne/ na początku – 

Modlitwa do Ducha Świętego, nałożenie stuł i przekazanie 

kluczy Kościoła /Tabernakulum/ oraz Ewangeliarza – 

symboli władzy i głoszenia słowa Bożego – misjonarzom  
 

 

Niedziela – 14 maja – dzień rozpoczęcia Misji Świętych 

7.00 – Msza św. z nauką misyjną 

8.30 – Msza św. z nauką misyjną 

10.00 – Msza św. z nauką misyjną (I Komunia) 

11.30 – Msza św. z nauką misyjną /z udziałem dzieci/ 

13.00 – Msza św. z nauką misyjną 

17.30 – Nabożeństwo majowe z Adoracja 

Najświętszego Sakramentu 

18.30 – Msza św. z nauką misyjną 

Ok. 19.40 – Po Mszy Świętej – NAUKA MISYJNA 

DLA MŁODZIEŻY: „Pogaństwo-magia 

cała prawda, błogosławieństwo 

i przekleństwo jak to rozumieć cz 1”. 

20.30 – Msza św. z nauką misyjną zakończona – 

Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony  
 

Poniedziałek – 15 maja – Dzień osobistej refleksji 

8.15  – Modlitwy poranne 

8.30  – Msza św. z nauką misyjną  

17.00 – Msza dla dzieci  z nauką misyjną  

(z udziałem dzieci I Komunii)  

18:00– Nabożeństwo Majowe z Adoracją 

Najświętszego Sakramentu  

18.30 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich, 

po Mszy Świętej ok. 19.40 – NAUKA 

MISYJNA DLA KOBIET. 

20.30 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich, 

zakończona Apelem Maryjnym – przynosimy 

lampiony 
 

Wtorek – 16 maja – Dzień żywej wiary na Msze Św. 

przynosimy świece w czasie Mszy Świętych odnowienie 

przyrzeczeń Sakramentu Chrztu Św. i Sakramentu 

Bierzmowania 

8.15  – Modlitwy poranne 

8.30  – Msza św. z nauką misyjną  

17.00 – Msza dla dzieci z nauką misyjną  (z udziałem 

dzieci I Komunii  

18:00 – Nabożeństwo Majowe z Adoracją 

Najświętszego Sakramentu  

 

18.30 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 

po Mszy Świętej ok. 19.40 – NAUKA 

STANOWA DLA MĘŻCZYZN  

20.30 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 

– zakończona Apelem Maryjnym – 

przynosimy lampiony   
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Środa – 17 maja – Dzień przebaczenia i pojednania – 

dzień spowiedzi misyjnej 

– okazja do sakramentu pokuty w godzinach: 

od 7.30 – 8.45 

od 10.15 – 11.15 

od 16.30 – dzieci  

  od 17.00 – 18.30 

  od 19.45 – 20.30 

8.15  – Modlitwy poranne 

8.30  – Msza św. z nauką misyjną  

11.00 – Msza św. z udziałem osób starszych, chorych 

z udzieleniem Sakramentu Chorych 

i z błogosławieństwem  

17.00 – Msza dla dzieci z  nauką misyjną  

(z udziałem dzieci I Komunii) 

18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  i Nabożeństwo Majowe z Adoracją 

Najświętszego Sakramentu  

18.30 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 

Po Mszy Świętej – NAUKA MISYJNA DLA 

MŁODZIEŻY: „Pogaństwo-magia cała prawda, 

błogosławieństwo i przekleństwo jak to rozumieć cz 2.” 

20.30 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 

zakończona Apelem Maryjnym  

– przynosimy lampiony 
 

Czwartek – 18 maja – Dzień rodziny chrześcijańskiej 

– okazja do sakramentu pokuty w godzinach:  

od 7.45 – 8.45 

  od 17.30 – 18.45 

  od 19.45 – 20.30 

 8.15  – Modlitwy poranne 

 8.30  – Msza św. z nauką misyjną i UROCZYSTOŚĆ 

MISYJNA DLA MAŁŻONKÓW – 

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich – 

błogosławieństwo rodzin 

17.00 – Msza dla dzieci  z nauką misyjną  

(z udziałem dzieci I Komunii)  

18:00– Nabożeństwo Majowe z Adoracją 

Najświętszego Sakramentu  

18.30 – Msza św. z nauką misyjną – 

UROCZYSTOŚĆ MISYJNA DLA 

MAŁŻONKÓW – odnowienie przyrzeczeń 

małżeńskich – błogosławieństwo rodzin  

20.30 – Msza św. z nauką misyjną – 

UROCZYSTOŚĆ MISYJNA DLA 

MAŁŻONKÓW – odnowienie przyrzeczeń 

małżeńskich – błogosław. rodzin zakończone 

Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony 
 

Piątek – 19 maja – Dzień pamięci o nieobecnych  

– Dzień Krzyża 

 

8.15  – Modlitwy poranne 

8.30  – Msza św. z nauką misyjną po Mszy Świętej 

Droga Krzyżowa w intencji konających  

17.30 – Spotykamy się na cmentarzu Św. Maurycego 

– Skowronia Góra - nabożeństwo 

wdzięczności Bogu za zmarłych przodków, 

którzy przekazali nam życie, wiarę, wywalczyli 

wolność – procesja modlitewna do Kościoła 

zakończona nabożeństwem majowym. 

18.30 – Msza św. z nauką misyjną – po Mszy Świętej 

Modlitwy ekspiacyjne – wynagradzające 

Majestatowi Bożemu za grzechy parafii 

i ojczyzny. 

20.30 – Msza św. z nauką misyjną – zakończone Apelem 

Maryjnym – przynosimy lampiony 
 

Sobota – 20 maja – Dzień poświęcony Świętej Rodzinie 
8.15  – Modlitwy poranne 

8.30  – Msza św. z nauką misyjną po Mszy Świętej 

12.00 – NABOŻEŃSTWO DLA DZIECI 

PRZEDSZKOLNYCH z błogosławieństwem dzieci 

i matek w stanie błogosławionym  
18:00–  Nabożeństwo Majowe z Adoracją 

Najświętszego Sakramentu  

18.30 – Uroczysta Msza. Po Mszy Świętej czuwanie 

modlitewne, uroczysta procesja wokół kościoła z 

lampionami zakończona zawierzeniem parafii MB 

Fatimskiej.   
 

Niedziela – 21 maja – Dzień zakończenia Misji Świętych 
 

 Na 18.30 pod Krzyż Misyjny przynosimy krzyże domowe, 

które zostaną na nowo poświęcone.  

7.00 – Msza św. z nauką misyjną 

8.30 – Msza św. z nauką misyjną 

10.00 – Msza św. z nauką misyjną  

(I Rocznica I Komunii) 

11.30 – Msza św. z nauką misyjną /z udziałem dzieci/  

13.00 – Msza św. z nauką misyjną  

15.00 – Msza św. z nauką misyjną /w szpitalu/ 

17.30 – Nabożeństwo majowe 

18.30 – Uroczysta Msza Święta na zakończenie Misji 

Świętych. Po Mszy Świętej nabożeństwo 

zakończenia Misji Świętych, procesja do 

Krzyża Misyjnego – odnowienie przyrzeczeń 

Krzyżowi Świętemu – ADORACJA KRZYŻA 

MISYJNEGO – Błogosławieństwo Apostolskie 

– przekazanie Ewangeliarza, stuł i kluczy od 

kościoła księdzu Proboszczowi parafii, 

oficjalne podziękowanie misjonarzom. 

20.30 – Msza św. z nauką misyjną  

 

Misje to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka 
lat dla całej parafii. Celem ich jest umocnienie 
i odnowienie życia wiary. (Zwykle trwają one cały 
tydzień). W Parafii w tym czasie odprawiane są: 
okolicznościowe nabożeństwa. 

Na zakończenie misji Wierni przystępują do 
Spowiedzi i Komunii Świętej. 

O. Misjonarze poświęcą Krzyż Misyjny postawiony 
przed kościołem.  

 

MISJE POPROWADZĄ 
Misjonarze Świętej Rodziny 

Ks. Bogusław MSF 

Ks. Janusz MSF 

 
 

Duszpasterze Parafii Św. Franciszka z Asyżu: 

Ks. Proboszcz Kazimierz Sroka 

 i Księża Wikariusze 

 

 

„Niech Pan okaże nad nami swoje oblicze” 

Oczekujemy i do zobaczenia! 


