
MISJE ŚWIĘTE W PARAFII 

19 – 25 marca 2023 roku 

 
Niedziela 19 marca 2023r. 

7:30 - Msza św. z nauką ogólną 

9:00 - Msza św. z nauką dla młodzieży 

10:30  - Msza św. z nauką dla dzieci  

12:00 - Msza św. z nauką dla rodzin i małżeństw 

16:00 – Msza św. z nauką ogólną, Gorzkie żale 

18:00 - Msza św. z nauką ogólną 

 

Poniedziałek 20 marca 2023r. 

9:00 - Msza św. z nauką ogólną  

10:30 - Msza św. (zapraszamy szczególnie wdowy 

i wdowców)   

18:00 – Msza św. z nauką ogólną, a po Eucharystii 

nauka dla kobiet  

20:00 – Msza św. z nauką ogólną i Apel Jasnogórski 

 

Wtorek 21 marca 2023r. 

9:00 - Msza św. z nauką ogólną  

10:30 – Msza św. z nauką ogólną   

18:00 – Msza św. z nauką ogólną, a po Eucharystii 

nauka dla mężczyzn 

20:00 – Msza św. z nauką ogólną i Apel Jasnogórski 

 

Środa 22 marca 2023r. 

9:00 - Msza św. z nauką ogólną  

10:30 – Msza św. z nauką ogólną  

18:00 – Msza św. z nauką ogólną a po Eucharystii 

nauka dla małżeństw 

20:00 – Msza św. z nauką ogólną i Apel Jasnogórski 

 

 

 

 

 

 

Czwartek 23 marca 2023r.  

Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św.  

 

9:00 - Msza św. z nauką ogólną  

10:30 – Msza św. z nauką dla chorych (sakrament 

namaszczenia chorych) 

11:30 – Spotkanie i nauka dla dzieci z klas 1-5 

12:15 – Spotkanie i nauka dla dzieci z klas 6-8 

18:00 – Msza św. z nauką ogólną 

Nabożeństwo przebłagalne za grzechy parafii 

(rachunek sumienia) 

20:00 – Msza św. z nauką ogólną i Apel Jasnogórski 

 

Piątek 24 marca 2023r.  

Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św.  

 

9.00 - Msza św. z nauką ogólną  

10.30 – Msza św. z nauką ogólną  

11:30 – Spotkanie i nauka dla dzieci z klas 1-5 

12:15 – Spotkanie i nauka dla dzieci z klas 6-8 

17:00 – Droga krzyżowa 

18:00 – Msza św. z nauką ogólną  

Nabożeństwo przebłagalne za grzechy  

parafii (rachunek sumienia) 

20:00 – Msza św. z nauką ogólną i Apel Jasnogórski 

 

 

Sobota 25 marca 2023r. 

- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  

 

7:30 - Msza św. z nauką ogólną 

9:00 - Msza św. z nauką ogólną 

10:30 - Msza św. z nauką ogólną 

16:00 - Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży 

18:00 - Msza św. z nauką dla ogólną 

Po Mszy św. procesja do Krzyża Misyjnego  

 

 

„PRZEZ MATKĘ DO SYNA” 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku kopii Ikony 

Jasnogórskiej oraz Jubileusz 900-lecia istnienia 

Diecezji Włocławskiej  
 

5-6 maja 2023r.  

Parafia NSJ w Sieradzu 

 

Oblubienico Ducha Świętego! Chcemy nieść 

Twoją pieśń uwielbienia przez całe życie. Mamy 

pragnienie Bożej obecności wśród nas i 

świadomość, że każdy miniony, obecny i przyszły 

czas, każdy człowiek, zdarzenie wypływają z 

wielkości samego Boga.  

Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, która 

kierujesz nasze kroki ku Chrystusowi, który jest 

„światłością prawdziwą oświecającą każdego 

człowieka” (por. J 1, 9), w Tobie spełniają się 

obietnice Boże. Ucz nas uwielbiać Boga za 

wszystko, co jest udziałem naszego życia. Spraw, 

byśmy umieli dzielić się dobrem, darowali uczynione 

zło, wdzięczni byli za każdy dar, z którego czerpiemy 

radość.  

Niech nie cieszą nas tylko ludzkie zasługi, 

lecz pozwól weselić się w Bogu naszym. Amen 


