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Pierwsi polscy misjonarze męczennicy
zamordowani 9.08.1991 r. w Pariacoto

beatyfikowani 5.12.2015 r. w Chimbote w Peru

W maju 2007 roku przeżywane misje parafialne były 
wielkim wydarzeniem w naszej wspólnocie parafialnej. Mi-
sje święte są taką piękną chwilą, aby w swoim życiu dostrzec 
działanie Dobrego Boga, który pierwszy ukochał ciebie 
i mnie, ukochał człowieka w całej istocie z jego słabością 
i jego pięknem. Rok 2007 to czas przygotowania do spo-
tkania z Maryją, jako Królową naszej codzienności. Czas 
nałożenia na obraz złotej korony pobłogosławionej przez 
papieża Benedykta XVI to piękne dzieło wdzięczności  
i miłości, zobowiązania wobec tej, która jest Królową naszej 
umiłowanej ojczyzny Polski. 

Jak przeżyłem/am/ ten czas ? Co zmieniło się w moim 
życiu ? Czy jestem wierny swej Królowej? Mija dziesięć lat, 
długo to i krótko, aby odpowiedzieć na postawione sobie pyta-
nia. Temu służą te chwile refleksji w czasie misji parafialnych.  
To święty i błogosławiony czas. Misje święte to wyjątkowy czas 
odnowienia i umocnienia wiary, otwarcia się na Słowo Boga  
i płynącą od Niego łaskę miłości i miłosierdzia. Obec-
ny ROK STULECIA OBJAWIEŃ FATIMSKICH kieruje 
nasze oczy na Maryję w sposób wyjątkowy. Z całym Ko-
ściołem będziemy rozważać fatimskie orędzie, wołanie 
Maryi o nawrócenie i pokutę o żarliwą modlitwę o po-
kój dla świata i zbawienie dusz. Będziemy dziękować za 
obecność Maryi w naszej wspólnocie w cudownym ob-
razie Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Zie-
mi Świętokrzyskiej. Za cudowne chwile osobistego spo-
tkania z Maryją w gronie rodziny w naszych domach.  
Za 10 lat, kiedy codziennie przypomina nam swoim dzie-
ciom, że jest Królową w Złotej koronie. Za to, że jest MAT-
KĄ, która wszystko rozumie, pocieszy i otuli i poprowadzi 
do zwycięstwa nad grzechem i słabością wskazując drogę 
do Jej Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest 
królem naszej codzienności – naszego życia. Abyśmy mogli 
przeżyć te piękne chwile spotkania z Jezusem i Jego Matką, 
pomogą na misjonarze ojcowie Franciszkanie OFM O. Łu-
kasz  Brachaczek i br. Jan Hruszowiec wraz z nimi przybędą 
relikwie błogosławionych Zbigniewa Strzałkowskiego i Mi-
chała Tomaszka męczenników za wiarę w Chrystusa w Peru 
w Pariacoto. Za przyjęcie zaproszenia im bardzo dziękuję. 

Wszystkich was drodzy parafianie i przyjaciele nasze-
go Sanktuarium w imieniu swoim i wszystkich kapłanów, 
sióstr i braci zakonnych serdecznie zapraszam. Bóg może 
dokonać wielkich rzeczy w naszym życiu i w naszych rodzi-
nach, jeśli otworzymy Mu serca, jeśli pozwolimy łasce Bo-
żej działać. Maryja uprosi nam niezwykłe łaski, jeśli tylko 
z ufnością do Niej przyjdziemy. Niech, więc nikogo nie za-
braknie na misjach świętych. Pozwólmy łasce Bożej działać  
w nas i przez nas. Zaufajmy Jezusowi i Jego Matce, Królowej 
naszych ludzkich serc. Zawierzam was i czas świętych mi-
sji Matce Bożej Bolesnej Królowej Polski i pokornie proszę, 
aby wszystkim udzielała pokoju dniom naszym. 

Ks. Zbigniew Stanios   

 Zaufaj Matce Bożej i powierz się Królowej 
MISJE ŚWIĘTE W ROKU 100-LECIA 

OBJAWIEŃ FATIMSKICH 
I DZIĘKCZYNIENIA W 10-TĄ ROCZNICĘ 

KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ
30 kwietnia - 7 maja 2017r. 



PONIEDZIAŁEK 01.05.2017 r.
  8.00  Msza św. z nauką ogólną
12.00  Msza św. 
17.30  Nabożeństwo majowe
18.00  Msza św. z nauką dla dzieci (biały tydzień)

WTOREK 02.05.2017r.
  7.00  Msza św. 
12.00  Msza św. 
17.30  Nabożeństwo majowe
18.00  Msza św. z nauką dla rodziców /biały 

tydzień/

ŚRODA 03.05.2017 r.
  7.30  Godzinki do NMPN
  8.00  Msza św. z nauką ogólną
10.00  Msza św. z nauką ogólną „STRAŻ 

POŻARNA” OSP KAŁKÓW
12.00  Msza św. i Uroczystość  przyjęcia do parafii 

Relikwii Błogosławionych Zbigniewa 
Strzałkowskiego i Michała Tomaszka.

15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30  Msza św. z nauką ogólną.
17.30  Nabożeństwo majowe
18.00  Msza św. z nauką dla małżeństw

CZWARTEK 04.05.2017 r.
  7.00  Msza św. 
12.00  Msza św. 
17.30  Nabożeństwo majowe
18.00  Msza św. z nauką dla dzieci (biały 

tydzień)

PIĄTEK 05.05.2017 r.
  7.00  Msza św. 
12.00  Msza św. z nauką (Obchody Dnia 

Godności Osób z Niepełnosprawnością 
intelektualną WTZ)

17.30  Nabożeństwo majowe
18.00  Msza św. z nauką dla młodzieży 

SOBOTA 06.05.2017 r. 
(I-sza sobota m-ca procesja Fatimska)
  8.00  Msza św. 
12.00  Msza św. z nauką ogólną 
18.00  Msza św. z udzieleniem Sakr. 

Bierzmowania Ks. Bp Henryk i procesja  
z figurą Matki Bożej Fatimskiej po terenie 
Sanktuarium.

NIEDZIELA 07.05.2017r.
  7.30  Godzinki do NMPN
  8.00  Msza św. z  nauką ogólną
10.00  Msza św. z nauką ogólną 
12.00  Msza św. i uroczystość rocz. I-szej 

Komunii Św.  Ks. Bp. Henryk Tomasik
15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego.
15.30  Msza św. z nauką ogólną.
17.30  Nabożeństwo majowe
18.00  Msza św. i uroczyste zakończenie 

Misji Parafialnych z uroczystym 
błogosławieństwem i ucałowaniem 
relikwii bł. męczenników z Peru 
bł. Michała i Zbigniewa.

NIEDZIELA 30.04. 2017 r.
  7.30 Godzinki do NMPN
  8.00  Msza św. i rozpoczęcie Misji Parafialnych
10.00  Msza św. z nauką ogólną
12.00  Msza św. i Uroczystość I KOMUNII ŚW.   
15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego.
15.30  Msza św. z nauką ogólną.
17.30  Różaniec
18.00  Msza św. z nauką ogólną

Misje Parafialne 
30.04.2017 r. – 07.05.2017 r.


