
„Duch, który umacnia miłość” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Misji Świętych 

w Parafii Wniebowzięcia NMP  

w Chocianowie 

14 – 21 kwietnia 2018 

 

SOBOTA  (14.04.) 

W Jezusie Chrystusie Bóg szuka człowieka 

 

18.00 Uroczystość rozpoczęcia misji św. 

          - Uroczysta Msza św. 

          - Powitanie misjonarzy, przekazanie stuły 

          - Intronizacja Paschału i Pisma Św. 
 

 

NIEDZIELA  (15.04. ) 

Bóg jest Miłością 

 
Msze św.: 7.00, 8.30, 10.00 - młodzież, 11.30 - dzieci, 13.00, 

18.00 –  
                   9.30 Pasternik 

                 11.00 – Nowa Kuźnia - z kazaniem misyjnym 

 

 

PONIEDZIAŁEK (16.04.) 

Nowe życie 

w Jezusie Chrystusie 

 
  8.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
  8.55 do 9.40  Spotkanie misyjne dla dzieci kl. 0 – II 
  9.50 do 10.35 Spotkanie misyjne dla dzieci kl. III – IV 
                         a, b, c 
10.45 do 11.30 Spotkanie misyjne dla dzieci kl. IV d, e, f 
                         – V i VI 
11.40 do 12.25 Spotkanie misyjne dla dzieci kl. VII oraz 
                         II i III gimnazjum 
17,00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
18,45  Nauka Misyjna dla Młodzieży Szkół Średnich 
20.00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 

 

 

WTOREK  (17.04.) 

  Miłosierdzie większe niż grzech- 

                przebłaganie za grzechy 

 
  8.30  Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
  8.55 do 9.40  Spotkanie misyjne dla dzieci kl. 0 – II 
  9.50 do 10.35 Spotkanie misyjne dla dzieci kl. III – IV 
                         a, b, c 
10.45 do 11.30 Spotkanie misyjne dla dzieci kl. IV d, e, f 
                         – V i VI 
11.40 do 12.25 Spotkanie misyjne dla dzieci kl. VII oraz; 
                         II i III gimnazjum 
16.00 Spowiedź dla dzieci Szkoły Podstawowej i  
          Gimnazjum 
17.00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
18.00 – Spowiedź dla młodzieży Szkół Średnich 
18.45  Nauka Misyjna dla Młodzieży Szkół Średnich 
19.45  Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych i  
           Pracujących 
 
 

ŚRODA   (18.04.) 

                 Nasza ojczyzna jest w Niebie 

 
  8,30  Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
10.00 Msza św. dla dzieci V; VI; VII i II gimnazjum 
11.00 Msza św. dla dzieci klas IV  
12.00 Msza św. dla dzieci klas  0; I; II; III 
17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
18.45 Msza św z kazaniem misyjnym dla młodzieży 
          Szkół Średnich 

20.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 

  

 

CZWARTEK   (19.04) 
 

Eucharystia centrum życia chrześcijańskiego  

 
   8.30 Spowiedź dla dorosłych 
   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
 16.30 Spowiedź dla dorosłych 
 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych  
 19.30 Spowiedź dla dorosłych 
 20.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 

 

 

PIĄTEK  (20.04.) 
                  Rodzina szkołą miłości 
  
  8.30  Msza św – Misyjna uroczystość chrześcijańskiej 
           rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich 
11.00  Msza św. dla chorych wraz z udzieleniem  
           sakramentu namaszczenia i modlitwą  
           wstawienniczą o uzdrowienie   
17.00  Msza św – Misyjna uroczystość chrześcijańskiej 
           rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich 
20.00  Msza św – Misyjna uroczystość chrześcijańskiej 
           rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich 

21.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu  

           z modlitwą za rodziny 

 

 

SOBOTA  (21.04.) 

Maryja naszą Matką i Królową 

 
10,00   Misyjna uroczystość dla dzieci 
            przedszkolaków;   niemowlaków i  dla matek  
            w stanie błogosławionym./ bez Mszy św./ 
 
17,00   UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚW. 

  - Uroczysta Msza św. 
              - Poświęcenie i wywyższenie krzyża  
                misyjnego; 
              - Udzielenie błogosławieństwa           
                apostolskiego z odpustem zupełnym             
 


