
 

  

 
 
 

PROGRAM 
MISJI ŚWIĘTYCH 

w  parafii  św.  Antoniego Padewskiego 
w RADECZNICY 

od 30 kwietnia do 7 maja 2022 r. 
 

SOBOTA − 30 kwietnia 2022 r. 
 

ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH 
 

Hasło dnia: „Zbawienia nadszedł czas” 
 

godz. 1745  − Uroczyste Rozpoczęcie Misji Świętych. 

            − śpiew na wejście − „Pod Twą obronę” 

          − wprowadzenie o. Misjonarza do świątyni 

            − suplikacja „Święty Boże”, hymn do Ducha Świętego  

    − przekazanie stuły o. Misjonarzowi  

            − słowo wstępne o. Misjonarza  
      wraz z błogosławieństwem franciszkańskim 

godz. 1800 − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 
   

NIEDZIELA − 01 maja 2022 r. 
 

Hasło dnia: „Oto dzień, który Pan uczynił” 
 

godz. 700  − Godzinki do św. Antoniego Padewskiego 

godz. 730    − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 

godz. 830      − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Chłopkowie 

godz. 1000  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 

godz. 1030  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Podlesiu 

godz. 1200 − Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci − 

  − uroczystość I Komunii świętej. 

godz. 1500  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla mężczyzn. 

godz. 1730  − Nabożeństwo majowe. 

godz. 1800  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 

godz. 2045  − Apel Maryjny. 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni  

i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” 
                                                                 (Mt 11,28) 



PONIEDZIAŁEK  − 02 maja 2022 r. 
    

Hasło dnia: „Panie, oto choruje ten, którego miłujesz” 
 

godz. 700   − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 

godz. 800  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 

godz. 930    − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Chłopkowie. 

godz. 1130  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Podlesiu.  

godz. 1500  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla chorych. 
       Po kazaniu Sakrament namaszczenia chorych, a po Mszy św. 
       nabożeństwo i błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem. 

godz. 1730  − Nabożeństwo majowe. 

godz. 1800  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodzieży. 

godz. 2045  − Apel Maryjny 
 

WTOREK − 03 maja 2022 r. 
 

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 
 

Hasło dnia: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” 
 

godz. 700   − Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP 

godz. 730   − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 

godz. 830   − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Chłopkowie 

godz. 1000 − Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci. 

godz. 1030  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Podlesiu. 

godz. 1200  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla Wspólnot Żywego Różańca i FZŚ. 

godz. 1500  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla kobiet. 

godz. 1730  − Nabożeństwo majowe. 

godz. 1800  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 

godz. 2045  − Apel Maryjny 
   

ŚRODA − 04 maja 2022 r. 
 

Hasło dnia: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny” 
 

godz. 700   − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 

godz. 800   − Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci. 

godz. 930    − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Chłopkowie. 

godz. 1130  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Podlesiu. 

godz. 1500  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla czcicieli Miłosierdzia Bożego. 

godz. 1730  − Nabożeństwo majowe 

godz. 1800  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 
       Na początku Mszy św. nabożeństwo przebłagalne za grzechy Parafii.  

godz. 2045  − Apel Maryjny 
 



CZWARTEK − 05 maja 2022 r. 

DZIEŃ ODNOWY  RELIGIJNEJ  MAŁŻEŃSTW  

Hasło dnia: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” 

godz. 700 − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 

godz. 800 − Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci. 

godz. 930 − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Chłopkowie.

godz. 1130 − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Podlesiu. 

godz. 1500 − Msza św. z kazaniem misyjnym intencji powołań kapłańskich,  
zakonnych, małżeńskich. 

godz. 1730 − Nabożeństwo majowe 

godz. 1800 − Msza św. z kazaniem misyjnym dla małżeństw,  
z odnowieniem Sakramentu Małżeństwa przez małżonków. 

godz. 2045 − Apel Maryjny 

PIĄTEK − 06 maja 2022 r. 

Hasło dnia: „Miłosierdzie Boże trwa na wieki” 

godz. 630 − Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o pokój na świecie 
godz. 700  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 
godz. 800  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci. 

Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I piątku miesiąca

godz. 930  − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Chłopkowie. 

godz. 1130 − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Podlesiu. 

godz. 1500 − Msza św. z kazaniem misyjnym z nauką  
Po Mszy św. procesja na cmentarz parafialny (wypominki za zmarłych
przy 5 stacjach). 

godz. 1730 − Nabożeństwo majowe 

godz. 1800 − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich godz. 2045

− Apel Maryjny 

                             PATRONOWIE                                                                                                           PARAFII 

                      św. Szymon z Lipnicy            św. Antoni Padewski             św. Jan z Dukli 



SOBOTA − 07 maja 2022 r. 
 

Hasło dnia: „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie” 
godz. 700   − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 

godz. 800   − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich. 
  Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I soboty miesiąca 

godz. 930    − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Chłopkowie. 
 

Uroczyste zakończenie Misji świętych 
1.  Poświęcenie Krzyża Misyjnego 
2.  Adoracja Krzyża przez wiernych 
3.  Zakończenie uroczystości 

godz. 1130 − Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich – w Podlesiu. 
 

Uroczyste zakończenie Misji świętych 
1.  Poświęcenie Krzyża Misyjnego 
2.  Adoracja Krzyża przez wiernych 
3.  Zakończenie uroczystości 

UROCZYSTE  ZAKOŃCZENIE  MISJI  ŚWIĘTYCH 
– ROZPOCZĘCIE  PRZY  ŹRÓDŁACH  ŚW.  ANTONIEGO 

godz. 1730 − Nabożeństwo majowe 

godz. 1800 − Uroczysta Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.  
       Po Mszy św.:  

1. Procesja z krzyżem procesyjnym na plac przed bazyliką 
2. Poświęcenie Krzyża Misyjnego 
3. Adoracja Krzyża przez kapłanów, LSO i wiernych 
4. Zakończenie uroczystości 

 

Po zamocowaniu krzyża misyjnego, podziękowanie P. Bogu za dar Misji świętych,  
hymn „Ciebie Boga wysławiamy” z błogosławieństwem Apostolskim (odpust zupełny),  

pożegnanie o. Misjonarza. 
 

SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  W  CZWARTEK,  W  PIĄTEK,  W  SOBOTĘ 
PÓŁ  GODZ.  PRZED  KAŻDĄ  MSZĄ  ŚW. 

 

Misje święte prowadzi − o. Ekspedyt Osiadacz OFM, kustosz sanktuarium ze Skępego 
 

 

 
 

BÓG,  KTÓRY  JEST  MIŁOŚCIĄ  ZAPRASZA: 
CIEBIE,  TWOJĄ  RODZINĘ,  

PRZYJACIÓŁ  I  ZNAJOMYCH 
NA  MISYJNĄ  UCZTĘ  DUCHOWĄ 

 


