Tematy:

Dekalog
prawem życia

Grzech
i nawrócenie

Dziękczynienie
i uwielbienie

Dzień Maryjny
i Rodzin

Misja święta
Parafia św. Faustyny w Grodzisku Wielkopolskim

2-9
października
prowadzi
o. Krzysztof
Ziętkowski OMI

Parafia św. Siostry Faustyny
os. Wojska Polskiego 108, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Sobota
17.30. Msza św. - Uroczystość Rozpoczęcia Misji Świętej

Niedziela
Msze św.: 8.00; 9.45 (Słocin); 11.00; 15.00
21.00 Apel Jasnogórski

Poniedziałek: Dekalog prawem życia
9.30 – różaniec
10.00 – Msza św.: Ceremonia Ogłoszenia Prawa Synaju
15.30 – nauka dla dzieci w Słocinie
16.00 – Msza św. w Słocinie
18.00 – nauka dla dzieci
18.30 – Msza św.
21.00 – Apel Jasnogórski

Wtorek: Grzech i nawrócenie
9.30 – różaniec
10.00 – Msza św.
15.30 – nauka dla dzieci w Słocinie
16.00 – Msza św. w Słocinie
18.00 – nauka dla dzieci
18.30 – Msza św.
21.00 – Apel Jasnogórski

Środa: Odpust parafialny ku czci św. Faustyny
9.00 -10.00 spowiedź św.
9.30 – różaniec
10.00 – Msza św. odpustowa dla osób starszych i chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Po Mszy św. spotkanie na
salce

17.00 – 18.30 spowiedź św.
18.00 – nauka stanowa dla młodzieży
18.30 – Suma odpustowa z nabożeństwem do św. Faustyny
21.00 Apel Jasnogórski z modlitwą za zmarłych parafian

Czwartek: Uwielbienie i dziękczynienie
9.30 – różaniec
10.00 - Msza św. i nabożeństwo wdzięczności za kapłaństwo i życie
zakonne
18.00 – nauka stanowa dla małżonków
18.30 – Msza św. i procesja eucharystyczna
21.00 Apel Jasnogórski

Piątek: Dzień Przebłagania za grzechy parafii
9.30 – różaniec
10.00 - Msza św.
11.30 – odwiedziny chorych w domach
18.30 – Msza św. i nabożeństwo przebłagalne
21.00 Apel Jasnogórski

Sobota: Dzień Maryjny i Rodzin
9.30 – różaniec
10.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
12.00 – Msza św. z błogosławieństwem małych dzieci, matek w stanie błogosławionym i małżonków proszących o dar potomstwa
17.30 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
Akt ofiarowania parafii Matce Bożej
21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela
Msze św.: 8.00; 9.45 (Słocin); 11.00; 15.00
16.00 – Uroczystość zakończenie Misji św. przy krzyżu misyjnym

MODLITWA
O ŁASKI MISYJNE

(do codziennego odmawiania
indywidualnie oraz w rodzinach)

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, która ma być czasem
przemiany naszej Wspólnoty Parafialnej. Niech
ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich
mieszkańców parafii. Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego łaski Bożej i dlatego
z wielką ufnością wołamy: Dobry i Miłosierny
Boże przyjdź Królestwo Twoje!
Dopomóż nam dobrze przygotować się do Misji
Świętej i tak ją przeżyć, aby wszyscy żyli, jak
prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich ludzi na ziemi. Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nam przypomnieli,
jaka jest wola Boża i czego nam do zbawienia
potrzeba. Niech Boskie Twoje słowo przez nich
głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Amen.

