
Misje Święte w parafii NSPJ w Gogolinie   31.03. – 7.04.2019 

Nauki głoszą: O. dr Zachariasz i O. Marcin   

franciszkanie z Góry św. Anny 

M y ś l  p r z e w o d n i a :  „ B ó g  m ó j  i  w s z y s t k o ”  

     ( ś w .  F r a n c i s z e k )  

31.03.2019 

niedziela 

„Któż może uczynić człowieka szczęśliwym, 

jeśli nie ten, który go stworzył” (św. Augustyn) 

7.00, 8.15,  

11.00, 18.00 
Msze święte z nauką ogólną 

godz.9.30 Msza święta z kazaniem dla dzieci 

godz.17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

19.00 Nauka stanowa dla młodzieży 

 

 
 

1.04.2019 

poniedziałek 

WSPOMNIENIE SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO 

„Nawrócenie do Chrystusa związane jest      

ze chrztem...” (św. Jan Paweł II) 

7.00, 18.00 Msze święte z nauką ogólną 

godz.8.15 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 

(klasy 4 – 8) 

godz.9.10 
Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 

(klasy 1 – 3) oraz przedszkolaków 

godz.10.00 Nauka dla uczniów Gimnazjum 

godz.11.00 Nauka dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego 

19.00 Nabożeństwo z odnowieniem obietnic Chrztu 

Świętego 

 



2.04.2019 

wtorek 

 
DZIEŃ DUCHA 

ŚWIĘTEGO 

WSPOMNIENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec 

pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 

nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 

powiedziałem” (J 14,26) 

7.00, 18.00 Msze święte z nauką ogólną 

godz.8.15 
Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 

(klasy 4 – 8) 

godz.9.10 
Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 

(klasy 1 – 3) oraz przedszkolaków 

godz.10.00 Nauka dla uczniów Gimnazjum 

godz.11.00 Nauka dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego 

19.00 Nabożeństwo do Ducha Świętego 

(błogosławieństwo indywidualne z nałożeniem 

rąk dla tych, którzy chcą odnowić 

zobowiązania Sakramentu Bierzmowania) 

 

 

 

3.04.2019 

środa 

WSPOMNIENIE SAKRAMENTÓW 

EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA 

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, 

ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 

ostatecznym” (J 6, 54) 

„Nie patrz na osobiste przymioty kapłanów, 

nlecz na ich zadanie”. (św. Ambroży) 

7.00, 18.00 Msze święte z nauką ogólną 

16.00 Spotkanie z Franciszkańskim Zakonem Świeckich 

19.00 Nabożeństwo Eucharystyczne z udziałem rodzin 
 
 

 



 

 

4.04.2019 

czwartek 

 
 

WSPOMNIENIE SAKRAMENTU POKUTY 

„Sakrament Pokuty, to najwspanialsze dzieło 

milosierdzia. O jakże wielkie jest Miłosierdzie 

Boże! W jednej chwili tak łatwo możemy zatopić 

nasze grzechy we Krwi Jezusa, zerwać więzy 

szatana, wrócić do przyjaźni z Bogiem, odzyskać 

życie duszy, a wraz z nim dawną piękność, pokój 

i dawne zasługi.” 

                                 (św. Józef Sebastian Pelczar) 

7.00, 9.00, 

18.00 
Msze święte z nauką ogólną 

16.30 Nabożeństwo pokutne dla dzieci 

19.00 Nabożeństwo pokutne (okazja do Sakram Pokuty, 

możliwość ucałowania Krzyża Świętego jako 

dziękczynienie za uzyskane przebaczenie grzechów) 

 

5.04.2019 

piątek 
 

MISYJNY 

DZIEŃ 

CHORYCH I 

CIERPIĄCYCH 

WSPOMNIENIE SAKRAMENTU UMOCNIENIA CHORYCH 

„Choruje ktoś z was? Niech wezwie kapłanów 

Kościoła i niech modlą się nad nim namaszczając 

go olejem w imię Pańskie. Modlitwa płynąca z 

wiary wybawi chorego i ulży im Pan. A jeśliby był 

w grzechach, będą mu odpuszczone”. 

                                                             (Jk 5, 14-15) 

7.00, 17.45 Msze święte z nauką ogólną 

9.00 Odwiedziny chorych 

16.30-18.00 Adoracja Najśw. Sakram. i okazja do Sakram.Pokuty 

19.00 Nabożeństwo dla chorych i osób starszych 

(z Sakramentem Namaszczenia Chorych) 

20.00 Msza święta przed Nocną Drogą Krzyżową 

20.30–21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do 

Sakramentu Pokuty (Apel Jasnogórski) 
 



 

6.04.2019 

sobota 

WSPOMNIENIE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA 

„Dlatego opuści czlowiek ojca i matkę i złączy 

się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 

A tak nie są już dwoje, lecz jedno ciało. Co 

więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.” 

                                                      (Mt 19, 5-6) 

7.00, 18.00 Msze święte z nauką ogólną 

16.00 Okazja do Sakramentu Pokuty 

19.00 Nauka stanowa dla małżonków zakończona 

odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich 

 

 

 

 

7.04.2019 

niedziela 

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH 

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą” 

                                               (św. Augustyn) 

7.00, 8.15, 

11.00, 18.00 

Msze święte z nauką na zakończenie Misji 

Świętych. 

9.30 Msza święta z kazaniem dla dzieci 

17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i procesja 

do Krzyża Misyjnego, błogosławieństwo 

końcowe z aktem zawierzenia parafii 

Najświetszego serca pana Jezusa  (przynosimy 

świece) 

 

„Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam, 

wciąż jednak słyszę te słowa: kochać, to znaczy powstawać, 

KOCHAĆ, TO ZNACZY POWSTAWAĆ...” 

 


