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DO MIESZKAŃCÓW PARAFII pw. DUCHA ŚWIĘTEGO
I NMP MATKI KOŚCIOŁA W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MISJI ŚWIĘTEJ
Bóg kocha Ciebie dziś – to najpiękniejsze
i najkrótsze orędzie ewangelizacyjne, jakie można
przekazać współczesnemu człowiekowi! Zdanie to
zawiera całą prawdę o miłosiernej, przebaczającej
miłości Boga Ojca do każdego z nas. Miłość ta objawiła
się w narodzeniu, życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Tak, Siostro i Bracie! Chrystus nie tylko z miłości do nas narodził się w betlejemskiej grocie, ale za
każdego z nas umarł na krzyżu, by po trzech dniach
zmartwychwstać! W ten sposób nam – udręczonym
przez grzech – na nowo obwieszcza Dobrą Nowinę
o Bożym miłosierdziu. A tego miłosierdzia Bożego
wszyscy potrzebujemy, bo jesteśmy grzeszni i słabi, często wątpimy, a nawet odrzucamy objawioną
w Chrystusie miłość Boga – Ojca.
Być może przyglądając się swojemu życiu dochodzisz do smutnego wniosku, że i Ciebie to dotyczy.
Mimo wszystko: Bóg kocha Ciebie dziś. A to oznacza, że On zaprasza Cię do nawrócenia: do pogłębienia Twojej wiary, nadziei i miłości. Bo tylko wiara
rozumiana jako zaufanie Jezusowi Chrystusowi nadaje
sens życiu! Tylko nadzieja pokładana w Nim pomoże przetrwać największe tragedie! Tylko miłość ku
Niemu i ku człowiekowi może zaowocować prawdziwym szczęściem!
To dlatego Bóg daje Ci szansę pojednania i odnowy przez Misję Świętą, która będzie głoszona
w Twojej Parafii w dniach od 8 do 16 października
2016 r. Bóg chce, abyś po raz kolejny usłyszał (-ła)
Dobrą Nowinę o zbawieniu i byś Ją przyjął (–ęła)
otwartym sercem!
Wzywamy więc Ciebie w imię Chrystusa, który
stał się człowiekiem, pokonał śmierć i zmartwychwstał, abyś powrócił (–ła) do Niego! Przyjdź ponownie
do Tego, który prowadzi ze śmierci do życia, z ciemno-

ści do światła, z grzechu do wolności. Słowa naszego
posłania kierujemy do wszystkich!
Tych, którzy mają osobistą relację z Jezusem
Chrystusem, wierzą w Niego i Jemu ufają, zapraszamy
do modlitwy i ofiary, a także do apostolskiego działania w domach, wśród sąsiadów i znajomych. Mówcie
o Chrystusie! Nie bójcie się głosić Tego, w którym jest
nasze życie!
Prosimy chorych i cierpiących! Otoczcie modlitwą
tutejszą parafię, bo Wasza modlitwa potrzebna jest
nam: ks. proboszczowi i ojcom misjonarzom, a także
wszystkim, którzy w tej parafii oczekują przebaczenia.
Zapraszamy rodziców! Postawcie Chrystusa na
pierwszym miejscu w swoich rodzinach, bo „cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat zyskał, a wiarę
stracił” – przypomina Jezus!
Wzywamy dzieci i młodzież! Niech w Waszych
sercach nie zgaśnie wiara, ale swym rodzicom
i kolegom przypominajcie o Chrystusie! To na Nim,
jak na mocnym fundamencie możecie zbudować
prawdziwe szczęście i na Nim możecie oprzeć całe
swe życie!
Z całego serca raz jeszcze zapraszamy do udziału
w Misji Świętej! Niech nikogo z Was nie zabraknie!
Polecamy Was wszystkich Matce Chrystusa.
Ona uwierzyła słowu Boga i modli się dzisiaj za nami
grzesznymi, abyśmy nigdy nie wzgardzili tą miłością,
która objawiła się na krzyżu i w zmartwychwstaniu,
a bez której życie ludzkie nie ma ani fundamentu, ani
sensu. W Jej matczyne ręce polecamy naszą Misję
Świętą, polecamy Waszą parafię i Twoje serce.
Łączymy się z Wami w modlitwie i nadziei
Ksiądz proboszcz
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
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MODLITWA PRZED MISJĄ ŚWIĘTĄ
Panie Jezu Chryste,
Ty przyszedłeś na świat, by objawić miłość Boga
Ojca. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na czas
Misji Świętych. Użycz nam Twojej łaski, aby każdy
z nas odnalazł i doświadczył Bożej miłości. Zachęceni Twoimi słowami: „proście a otrzymacie”, błagamy
Cię o święte natchnienia, o serca otwarte na Twój
głos oraz o dar szczerej skruchy.
Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych,
którzy szukają miłości po omacku, którzy dotąd
opierają się Twojej łasce i dopomóż im do nawrócenia. Wszystkich nas zapal duchem odwagi

w zachęcaniu drugich do udziału w misjach parafialnych. Niech Duch Święty wspiera misjonarzy swym
światłem, by słowo przez nich głoszone dawało
zbawienny skutek.
U stóp Twoich Matko Zbawiciela, Królowo
naszych serc, składamy całą pracę misyjną
w naszej parafii. Przyczyń się, prosimy, do nawrócenia grzeszników, wzmocnij słabych i wątpiących,
zbliż nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa
Chrystusa.
Amen!

„Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu (…).
Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa (…).
Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą,
która ma się w nas objawić” (św. Paweł).

DRODZY CHORZY I SENIORZY PARAFII
pw. DUCHA ŚWIĘTEGO I NMP MATKI KOŚCIOŁA
Przed laty papież Pius XII, przemawiając
w wigilię Bożego Narodzenia do wszystkich chorych
i cierpiących na całym świecie, wypowiedział między innymi takie słowa:
„Wy apostołowie cierpienia i ofiarnej modlitwy
jesteście szczególniej powołani przez Opatrzność
Bożą. Wy jesteście dzisiejszemu światu bardzo
potrzebni, abyście, łącząc wasze ofiary, modlitwy
i cierpienia z Chrystusową Ofiarą Krzyża, wypraszali światu miłosierdzie Boże, a łaskę nawrócenia
dla grzeszników”. Jan Paweł II nazywał Was: „Skarbem Kościoła”, bo w swoim cierpieniu przypominacie Kościołowi cierpienie samego Chrystusa.
W dniach od 8 do 16 października 2016 r. będzie
miało miejsce w Waszej wspólnocie parafialnej doniosłe wydarzenie Boże – MISJA ŚWIĘTA, to znaczy
dzieło duchowej odnowy i powrotu do Boga.
Wy jesteście zawsze bliscy naszej kapłańskiej
troskliwości! Jesteśmy przekonani, że u Boga macie
szczególniejsze upodobanie. Dlatego zwracamy się

do Was wszystkich z gorącą prośbą: ofiarujcie Wasze
cierpienia, słabości, osamotnienia i modlitwy w intencji naszej Misji parafialnej! Pan Bóg z pewnością
obficie wynagrodzi Wam ten prawdziwie apostolski
trud modlitwy i cierpienia!
W związku z tym zapraszamy Was wszystkich,
w sobotę 15 października 2016 r. o godz. 8.00, do
Waszej świątyni parafialnej, na uroczystą mszę
św. z kazaniem misyjnym. Podczas tej Eucharystii
zostanie Wam udzielony sakrament namaszczenia
chorych.
Natomiast w piątek 14 października w godzinach
przedpołudniowych odwiedzimy osobiście obłożnie
chorych w domach i tam przy ołtarzu ich cierpienia
udzielimy im misyjnego błogosławieństwa.
Pozdrawiamy Was serdecznie drodzy chorzy,
czcigodni staruszkowie oraz wszyscy cierpiący i zapewniamy Was o nieustannej pamięci w modlitwie.
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47–232 Kêdzierzyn–KoŸle 12

MISJA ŚWIĘTA
w parafii pw. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu
08 – 16. 10. 2016 r.
Sobota (08.10)
1800 – Uroczystość rozpoczęcia Misji św.
Niedziela (09.10)
0700 –
0830 –
1000 –
1130 –
		
1500 –
1755 –
1830 –
2100 –

Msza św. z nauką misyjną
Msza św. z nauką misyjną
Msza św. z nauką misyjną
Msza św. z nauką misyjną
Po mszy św. nauka stanowa dla młodzieży ponadgimnazjalnej
Msza św. z nauką misyjną
Nabożeństwo różańcowe
Msza św. z nauką misyjną
Misyjny apel jasnogórski
Poniedziałek (10.10)

0730
0800
1000
1130
1725
1800
2100

–
–
–
–
–
–
–

Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy
Msza święta z nauką misyjną. Ceremonia ogłoszenia Praw Synaju
Spotkanie misyjne dla dzieci SP (kl. 3–6)
Spotkanie misyjne dla młodzieży gimnazjalnej
Nabożeństwo różańcowe
Msza św. z nauką misyjną
Apel jasnogórski na cmentarzu
Wtorek (11.10)

0730
0800
1000
1130
1725
1800
2100

–
–
–
–
–
–
–

Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy
Msza święta z nauką misyjną
Spotkanie misyjne dla dzieci SP (kl. 3–6)
Spotkanie misyjne dla młodzieży gimnazjalnej
Nabożeństwo różańcowe
Msza św. z nauką misyjną, po mszy św. nauka stanowa dla kobiet
Apel jasnogórski
Środa (12.10)

0730
0800
1000
1130
1725
1800
2100

–
–
–
–
–
–
–

Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy
Msza święta z nauką misyjną
Msza św. dla dzieci ze SP (kl. 3–6)
Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej
Nabożeństwo różańcowe
Msza św. z nauką misyjną, po mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn
Apel jasnogórski
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MISJA ŚWIĘTA

(cd.)

Czwartek (13.10)
		
0730 –
0800 –
		
1700 –
		
1725 –
1800 –
		
2100 –

Spowiedź św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu: 730 – 900; 1700 – 19o0
Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy i okazja do spowiedzi św.
Msza święta z nauką misyjną
Nabożeństwo wdzięczności za dar kapłaństwa i życia zakonnego
Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy
i okazja do spowiedzi św.
Nabożeństwo różańcowe
Msza św. z nauką misyjną
Uroczystość uwielbienia i dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa
Apel jasnogórski
Piątek (14.10)

0730 –
0800 –
		
1000 –
1725 –
1800 –
		

Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy
Msza święta z nauką misyjną
Uroczystość dziękczynienia za dar odkupienia i przebłagania za swoje grzechy
Odwiedziny chorych w domach
Nabożeństwo różańcowe
Msza św. z nauką misyjną
Po Mszy św. Droga krzyżowa ulicami parafii zakończona apelem jasnogórskim
Sobota (15.10)

0730 –
0800 –
		
1100 –
1400 –
		
1725 –
1800 –
		
2100 –

Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy
Msza święta z nauką misyjną dla osób starszych i schorowanych –
sakrament namaszczenia chorych oraz błogosławieństwo lurdzkie.
Msza święta z nauką misyjną dla dzieci ze SP (kl. 1–2)
Nabożeństwo z nauką misyjną dla rodzin oczekujących potomstwa i dla rodzin
z dziećmi do lat 6 – błogosławieństwo dzieci i rodzin
Nabożeństwo różańcowe
Msza św. z nauką misyjną
Uroczystość zawierzenia parafii Matce Bożej Niepokalanie Poczętej.
Misyjny apel jasnogórski
Niedziela (16.10)

0700
0830
1000
1130
1500
1600
1830

–
–
–
–
–
–
–

Msza św. z nauką misyjną
Msza św. z nauką misyjną
Msza św. z nauką misyjną
Msza św. z nauką misyjną
Msza św. z nauką misyjną
Nabożeństwo różańcowe i uroczystość zakończenia Misji św.
Msza św. z nauką misyjną
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła,
ul. B. Krzywoustego 2; 47–232 Kędzierzyn–Koźle 12.
Kontakt telefoniczny pod numerem 77–483–73–50 w godz. pracy kancelarii.
E–mail parafii: duchkk@opole.opoka.org.pl
ISDN 1732–6885
Strona parafialna: www.duchaswietego–kk.pl
Konto PKO SA 26 1240 1659 1111 0000 2594 9018
Zapraszamy do współpracy!

