
 

 

 

O Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię 

o błogosławieństwo na czas Misji świę-

tych w naszej parafii. Spraw łaskawie, 

aby ten czas przyniósł Tobie większą 

chwałę, a duszom naszym zbawienny 

pożytek. Ty bowiem chcesz, żeby wszy-

scy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, 

lecz bez Twojej łaski nic nie możemy 

uczynić. Dlatego z wielką ufnością woła-

my do Ciebie słowami Twojego Syna: 

Przyjdź Królestwo Twoje!  

Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć 

te Misje święte. Napełnij nas pragnie-

niem ratowania nie tylko własnej duszy, 

ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, 

którzy daleko żyją od Ciebie. Duchu 

Święty Boże! Pomagaj misjonarzom  

i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się  

w nas oblicze naszej parafii.  

Maryjo, Matko Boża i Ucieczko grzeszni-

ków, bądź Matką parafii naszej i wspieraj 

nas prośbami swymi. Amen. 

Drodzy Parafianie! 

 W obecnym roku duszpasterskim upły-

wającym pod hasłem: „Kościół naszym do-

mem”, przeżywamy w naszej parafii czas 

świętych misji w dniach od 04. do 09. marca 

2012 r. Misje święte to czas szczególnej Łaski 

Bożej, dlatego ZAPRASZAMY Was, Drodzy 

Wierni do jak najlepszego wykorzystania tych 

dni, które daje nam Bóg, jako kolejną szansę 

na odnowienie i pogłębienie z Nim bliskiej 

więzi. Przybędą do nas misjonarze - Ojcowie 

Jezuici, by głosić Słowo Boże wzywające do 

nawrócenia, będą sprawować nabożeństwa, 

Msze św. i budować zjednoczoną przy Chry-

stusie wspólnotę Ludu Bożego - ludzi głęboko 

wierzących. Do Misji świętej nie wystarczą 

jednak tylko misjonarze, potrzeba Twojej 

obecności, Twojego osobistego zaangażowa-

nia, współpracy z Bogiem.  

 Drogi Bracie i Droga Siostro! Prosimy, 

zagospodaruj tak czas, aby znaleźć go na 

udział w Misjach świętych. Niechaj cała ro-

dzina weźmie udział w naukach, nabożeń-

stwach i Mszy świętej. Zatrzymaj się na chwi-

lę! Odetchnij Bogiem i Jego miłością, abyś nie 

zginął w gonitwie codzienności, abyś nie za-

tracił sensu życia i wiary. Niech w naszej 

świątyni w tym czasie nie zabraknie ojców  

i matek, dzieci i młodzieży, osób starszych  

i chorych oraz samotnych. Zachęcajcie do 

udziału w Misjach świętych Waszych krew-

nych i przyjaciół. Niech ten szczególny czas 

zaowocuje gorliwą modlitwą w naszych do-

mach i rodzinach, a kościół uniwersytecki 

niech wypełni się wspólnotą parafialną zbu-

dowaną z żywych kamieni naszych kochają-

cych i wiernych Bogu serc! 

Duszpasterze parafii uniwersyteckiej  

we Wrocławiu 

 



 
 
 

SPOWIEDŹ MISYJNA 
7 marca - ŚRODA 

 

rano  od godz. 6.30 do 7.30 
wieczorem od godz. 16.00 do 18.00 

 

8 marca – CZWARTEK 

dzień małżeństw 
 

  7.30 – Msza św. z nauką ogólną 
16.00 – Msza św. z nauką ogólną 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
 

Po każdej Mszy św. odnowienie  
przyrzeczeń małżeńskich. 

 

19.00 – Nauka stanowa  
     dla małżonków i rodziców. 
     Zapraszamy również małżeństwa 
     niesakramentalne.  
 

9 marca – PIĄTEK 

dzień zakończenia misji 
 

  7.30 – Msza św. z nauką ogólną  
16.00 –Msza św. z nauką ogólną  
17.15 – Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym, 
  połączone z Drogą Krzyżową 
 

18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
 

Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu, 
Litania do Serca P. Jezusa i poświęcenie parafii 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu 
 

 

Po każdej Mszy św. błogosławieństwo  

z udzieleniem odpustu zupełnego. 
 
 

 
 
 
 
 

 
4 marca – NIEDZIELA 

rozpoczęcie ćwiczeń duchowych  
 

  7.30 – Msza św. z nauką wprowadzającą 
  9.30 – Msza św. z nauką wprowadzającą 
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci 
12.30 – Msza św. z nauką wprowadzającą 
16.00 – Msza św. z nauką wprowadzającą 
17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

18.00 – Msza św. z nauką wprowadzającą 
 

5 marca – PONIEDZIAŁEK 

dzień pamięci wszystkich zmarłych parafian 
 

   7.30 – Msza św. z nauką ogólną 
16.00 – Msza św. z nauką ogólną 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
19.00 – Nauka stanowa dla kobiet   
 

6 marca – WTOREK 

dzień przygotowania do sakramentu pojednania 
 

   7.30 – Msza św. z nauką ogólną 
16.00 – Msza św. z nauką ogólną 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
19.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn 
 

7 marca – ŚRODA 

dzień spowiedzi św. i dzień chorych 
 

   7.30 – Msza św. z nauką ogólną 
  9.00 – Msza św. dla chorych i starszych  
 z udzieleniem sakramentu chorych 

 

16.00 – Msza św. z nauką ogólną 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
19.00 – Nauka stanowa dla młodzieży 

AKT WYNAGRODZENIA  

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 

Jezu miłujący nas całym sercem, godny najgłębszej 
miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało ko-

chany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach 

prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam 
sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do 

przemiany umiłowanego przez Ciebie świata. Aby wy-
nagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Cie-

bie, brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które 
równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chce-

my odtąd gorliwiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać 

dokładniej Twoją wolę. W tym celu składamy w ofierze 
wszystko, co mamy lub posiadać możemy, nasze zdol-

ności i całych siebie, abyś tym wszystkim rozporządzał 
według swego upodobania. Chcemy służyć w Kościele 

świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naślado-

wać Twoją miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku 
wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom. Aby to 

ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włącza-
my je w ofiarę Twoją na Krzyżu, uobecnianą codzien-

nie na ołtarzach całego świata. Przez pośrednictwo 
Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miło-

sierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrze-

bujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak 
najprędzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego 

Serca. Amen. 


