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MISJE ŚWIĘTE  

 

Prowadzą Misjonarze Świętej Rodziny  

w parafii pw. św. Józefa w Zabrzu 

w dniach 17-25 września 2022 r.  

 

 

 

 

 

PROGRAM 
 

Sobota – 17 września –   

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA Z OBRZĘDEM WPROWADZENIA 

MISJONARZY 

 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną 

(w miarę możliwości powinna uczestniczyć cała parafia) 

uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych - hymn do Ducha Świętego, nałożenie stuł 

i przekazanie misjonarzom kluczy do kościoła i tabernakulum oraz ewangeliarza 

– symbolu władzy i głoszenia Słowa Bożego 
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Niedziela – 18 września –  

DZIEŃ ROZPOCZĘCIA MISJI ŚWIĘTYCH 

 

7.30 –  Msza św. z nauką misyjną  

9.15 – Msza św. z nauką misyjną 

10.30 – Msza św. z nauką misyjną 

12.00 – Msza św. z nauką misyjną 

17.00 – Msza św. z nauką misyjną po Mszy św. 

 – SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY – Dlaczego warto wierzyć?  

21.00 Apel Maryjny (zachęcamy, by przynieść ze sobą świece) 

 

Poniedziałek – 19 września –  

DZIEŃ OSOBISTEJ REFLEKSJI 

 

7.00 – Msza św. parafialna 

8.45 – Modlitwy poranne (koronka do Świętej Rodziny)  

9.00 –  Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo misyjne  

18.00 –  Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 

19.15 – NAUKA STANOWA DLA KOBIET 

21.00 –  Apel Maryjny (zachęcamy, by przynieść ze sobą świece) 
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Wtorek – 20 września –  

DZIEŃ ŻYWEJ WIARY 

(odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i sakramentu bierzmowania,  

tego dnia prosimy przynieść na Mszę świece) 

7.00 – Msza św. parafialna 

8.45 – Modlitwy poranne (koronka do Świętej Rodziny) 

9.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo misyjne  

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 

19.15 – NAUKA STANOWA DLA MĘŻCZYZN 

21.00 – Apel Maryjny (zachęcamy, by przynieść ze sobą świece) 

Środa – 21 września – 

DZIEŃ PRZEBACZENIA I SPOWIEDZI MISYJNEJ 

(okazja do spowiedzi w godzinach 8.00-9.15 i 16.30-18.00) 

 

7.00 – Msza św. parafialna 

8.45 – Modlitwy poranne (koronka do Świętej Rodziny) 

9.00 – Msza św. z nauką misyjną dla ludzi chorych i starszych  

(po homilii udzielenie sakramentu chorych) 

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo misyjne  

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 

po Mszy św. nabożeństwo przebłagalno-wynagradzające Bogu za grzechy 

popełnione w rodzinach, parafii, ojczyźnie i świecie  

21.00 – Apel Maryjny (zachęcamy, by przynieść ze sobą świece) 
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Czwartek – 22 września – 

DZIEŃ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

(W tym dniu przychodzimy do kościoła całymi rodzinami. Podczas Mszy św. będzie 

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Tego dnia przynosimy do poświęcenia ikony Świętej 

Rodziny i inne dewocjonalia) 

 

7.00 – Msza św. parafialna 

8.45 – Modlitwy poranne (koronka do Świętej Rodziny) 

9.00 – Msza św. z NAUKĄ MISYJNĄ DLA MAŁŻONKÓW – (odnowienie przyrzeczeń 

małżeńskich – błogosławieństwo rodzin) 

16.30 – Msza św. szkolna z nauką misyjną dla dzieci i młodzieży  

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Świętej Rodziny  

18.00 – Msza św. z NAUKĄ MISYJNĄ DLA MAŁŻONKÓW – (odnowienie przyrzeczeń 

małżeńskich – błogosławieństwo rodzin) 

21.00 – Apel Maryjny (zachęcamy, by przynieść ze sobą świece) 

 

Piątek – 23 września – 

DZIEŃ SPRAW OSTATECZNYCH I PAMIĘCI O ZMARŁYCH 

7.00 – Msza św. parafialna 

8.45 – Modlitwy poranne (koronka do Świętej Rodziny) 

9.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich (po Mszy św. droga krzyżowa w intencji 

konających i zmarłych z rodziny)  

17.00 – (spotkanie na cmentarzu) Nabożeństwo wdzięczności w intencji zmarłych za 

przekazane życie i wiarę oraz procesja modlitewna do kościoła (na cmentarz 

przynosimy znicze) 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
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19.15 – SPOTKANIE MISYJNE DLA MŁODZIEŻY Z GRUP PARAFIALNYCH (ministranci, 

oaza…) 

21.00 – Apel Maryjny (zachęcamy, by przynieść ze sobą świece) 

 

 

Sobota – 24 września –  

DZIEŃ POŚWIĘCONY ŚWIĘTEJ RODZINIE  

(zawierzenie parafii Najświętszej Rodzinie z Nazaretu) 

 

7.00 – Msza św. parafialna 

8.45 – Modlitwy poranne (koronka do Świętej Rodziny) 

9.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 

11.00 – NABOŻEŃSTWO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH (Podczas nabożeństwa 

błogosławieństwo dzieci oraz matek w stanie błogosławionym) 

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo misyjne  

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 

(po Mszy św. procesja ze świecami wokół kościoła i uroczyste zawierzenie 

parafii Najświętszej Rodzinie z Nazaretu) 

21.00 – Apel Maryjny (zachęcamy, by przynieść ze sobą świece) 

  



6 

 

 

Niedziela – 25 września –  

DZIEŃ EUCHARYSTII I KRZYŻA MISYJNEGO  

(Przy krzyżu misyjnym z domowymi krzyżami w ręku złożymy ślubowanie, wierności Panu 

Bogu, poświęcenie krzyża misyjnego) 

 

7.30 – Msza św. z nauką misyjną  

9.15 – Msza św. z nauką misyjną  

10.30 – Msza św. z nauką misyjną  

12.00 – Msza św. z nauką misyjną  

16.00 – Nieszpory niedzielne  

17.00 – Msza św. z nauką misyjną kończącą Misje Święte 

–  po Mszy św. ok 18.00 nabożeństwo zakończenia Misji Świętych,  (procesja do 

Krzyża Misyjnego, POŚWIĘCENIE I ADORACJA KRZYŻA MISYJNEGO, błogosławieństwo 

z odpustem zupełnym, oddanie przez Misjonarzy Świętej Rodziny Księdzu 

Proboszczowi Ewangeliarza, stuł i kluczy od kościoła i tabernakulum) 

 

DEO GRATIAS!  

TAK JAK W ŚWIĘTEJ RODZINIE   

- I W NASZYCH RODZINACH, PARAFII I OJCZYŹNIE   

- NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS 

 - NA WIEKI  WIEKÓW. AMEN!  


