
 

 

                            Misje  święte   

     Nawiedzenie kopii Obrazu Jasnogórskiego 

      w Parafii Ducha Świętego w Kościanie 

                   15 – 23 lutego 2020 r. 

W sobotę 15 lutego rozpocznie się misja Nawiedzenia. Misja jest dla wszystkich, którzy 

kochają Kościół – aby się z Nim mocniej złączyli; którzy zrazili się do Boga – aby 

przełamali uprzedzenia; którzy wierzą – żeby się jeszcze bardziej umocnili, którzy utracili 

wiarę – aby ją odnaleźli; którzy cierpią - aby doznali miłości innych; którzy zagubili się w 

życiu – aby się odnaleźli; którzy dobrze sobie radzą życiowo – by pomagali innym; którzy 

utracili nadzieję – aby ją odnaleźli; którzy żyją w małżeństwie - aby umocnili miłość; 

którzy żyją bez ślubu – aby zrozumieli moc sakramentu; którzy mają rodzinne problemy – 

aby je rozwiązali. Misje Święte są dla każdego człowieka dobrej woli.  

Może już nigdy więcej nie będzie Ci dane uczestniczyć w Misji Parafialnej. Zainteresuj się 

programem Misji Nawiedzenia. Przypominaj o Misji swoim najbliższym. Zachęcaj ich do 

udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu religijnym i duchowym w życiu Twoim i Twojej 

Parafii. Bądź dla innych apostołem przykładu, słowa i modlitwy. 

W piątek 21 lutego w naszej parafii powitamy Matkę Bożą w znaku Ikony Jasnogórskiej. 

Nawiedzeniu towarzyszy hasło: „Z Maryją w nowe czasy”. Maryja przychodzi do nas, 

byśmy wraz z Nią mogli iść w nowe czasy, aby być z nami, posłuchać tego co mamy Jej 

do powiedzenia, pocieszyć nas i podnieść na duchu. Na czas Nawiedzenia pragniemy się 

przygotować w wymiarze parafialnym, rodzinnym i duchowym. 



Sobota 15 lutego – dzień rozpoczęcia. 

17.00  Wprowadzenie do kościoła misjonarzy, modlitwa i przywitanie na Mszy św.  

 

Niedziela 16 lutego  - dzień rozpoczęcia. 

8.00, 9.30, 11.-00, 12.00, 14.00 i 16.00  Msze św. z kazaniem misyjnym. 

 

Poniedziałek  17 lutego – dzień odnowienia wiary. 

7.30    Msza św. o godz.  z kazaniem misyjnym. 

17.00  Msza św.  z kazaniem misyjnym. 

            Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo pokutne dla wszystkich. 

 

Wtorek  18 lutego – dzień modlitw za zmarłych. 

7.30    Msza św.  z kazaniem pasyjnym. 

9.00    Nauka rekolekcyjna Szkoła Podstawowa  Nr 4    kl.1 – 3 w szkole. 

10.00  Nauka rekolekcyjna Szkoła Podstawowa  Nr 4    kl. 4 – 6 w szkole. 

11.00  Nauka rekolekcyjna Szkoła Podstawowa  Nr 4    kl. 7 – 8 w szkole. 

17.00  Msza św. z kazaniem misyjnym. 

           Po Mszy św. Wieczornej nabożeństwo za zmarłych na Placu Niezłomnych. 

 

Środa  19 lutego – dzień chorych i rodzin. 

7.30     Msza św. z kazaniem misyjnym a po Mszy św. Nowenna do M. B.    

             Pocieszenia. 

9.00     Nauka rekolekcyjna Szkoła Podstawowa Nr 4    kl.1 – 3 w szkole. 

10.00  Nauka rekolekcyjna Szkoła Podstawowa  Nr 4    kl. 4 – 6 w szkole. 

11.00  Nauka rekolekcyjna Szkoła Podstawowa Nr 4     kl. 7 – 8 w szkole. 

17.00  Msza św.  z kazaniem misyjnym. W czasie Mszy św.  odnowienie   

            przyrzeczeń małżeńskich. Po Mszy św. Nowenna do MB Pocieszenia.      



 

Czwartek 20 lutego – dzień Eucharystii. 

7.30    Msza św. z kazaniem misyjnym. 

10.30  Msza św. przy Matce Bożej Szkoła Podstawowa Nr 4   kl. 1 – 4 we Farze. 

11.15  Msza św. przy Matce Bożej Szkoła Podstawowa Nr 4   kl. 5 – 8 we Farze. 

17.00  Msza św. z kazaniem misyjnym. Po Mszy św. nabożeństwo   

            eucharystyczne. 

 

Piątek 21 lutego – dzień pojednania i nawiedzenia Obrazu. 

7.30  Msza św. z kazaniem misyjnym. Po Mszy św. nabożeństwo przebłagalne.                       

16.30  Maryjne nabożeństwo oczekiwania poprowadzi rekolekcjonista. 

17.00  Uroczysta procesja na miejsce przybycia Obrazu Matki Bożej i powitanie 

Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej przy kościele Ducha Świętego. Ks. Biskup i Ks. 

Proboszcz z księżmi z parafii i dekanatu z wiernymi. 

Obraz do kościoła Pana Jezusa niosą różne  grupy duszpasterskie:  

             młodzież, strażacy, szafarze, ojcowie i matki różańcowe.         

18.00  Nabożeństwo i Msza św. powitania pod przewodnictwem Ks. Biskupa. 

20.00  Czuwanie modlitewne przygotowane przez dzieci i grupa rodziców   

            modlących się za swoje dzieci. 

21.00  Apel Jasnogórski. 

22.00  Czuwanie przygotowane przez młodzież. 

22.30 – 24.00  Czuwanie przygotowane przez Zespół Gitarowy. 

 

Sobota 22 lutego 2019 r.                      

24.00  Pasterka Maryjna. Koncelebra kapłanów pochodzących i pracujących   

             wcześniej w parafii. 

 

 



1.00– 6.30 Czuwanie mieszkańców poszczególnych wiosek, osiedli, ulic 

                   i grup  duszpasterskich:        

 1.30 – 2.00  Mieszkańcy Kiełczewa. 

2.00 – 2.30  Mieszkańcy Nowego Lubosza. 

2.30 – 3.00  Mieszkańcy Kurzej Góry. 

3.00 – 3.30  Mieszkańcy Kościana ul. Mostowa, Zacisze, Moniuszki,  

                                  Marcinkowskiego i Ducha Świętego. 

3.30 – 4.00  Mieszkańcy os. Przy Bazarze, Berwińskiego, Gostyńska 

                      i   Grodziska.                       

4.00 – 4.30  Mieszkańcy ul. Zielona, Górna, Polna, Pszenna, Krańcowa,  

                      Wschodnia i Północna.             

4.30 – 5.00  Mieszkańcy ul. Poznańska, Uczniowska, Żółtowskiego,  

                      Szymborskiej, Jęczmienna, Gryczana, Wiatraczna i Podgórna .       

5.00 – 5.30  Mieszkańcy ul. Żwirki i Wigury, Narutowicza i Baraniaka. 

5.30 – 6.00  Mieszkańcy  ul.  Szkolnej. 

6.00 – 6.30  Mieszkańcy ul. Piłsudskiego, Szczepanowskiego, Szewska 

                      i Rzemieślnicza.   

6.30    Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP. 

7.00     Msza św. poranna. 

10.00  Msza św. dla chorych i starszych z udzieleniem sakramentu chorych  

            /sprawuje kustosz Obrazu/. 

12.00  Msza św. dla najmłodszych dzieci i matek w stanie błogosławionym  

             /dzieci przychodzą z rodzicami lub opiekunami/. 

13.00 – 16.00  Czuwanie indywidualne. 

16.00  Msza św. na zakończenie nawiedzenia w parafii /przewodniczy Ks.  

            Proboszcz. 

17.20  Pożegnanie i wyprowadzenie Obrazu  /do granicy parafii przy  

            ul. Targowej/ do samochodu.        



 

Niedziela 23 lutego – dzień zakończenia. 

Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 14.00 i 16.00. 

Na każdej Mszy św. poświęcenie krzyży i innych pamiątek, które nabyli parafianie. 

Po Mszy św. o godz. 11.00 procesja pod Krzyż Misyjny: 

- poświęcenie Krzyża, 

- modlitwy /odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych/, 

- odpust, 

- adoracja Krzyża Misyjnego. 

 

 

 

 


