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PRO MEMORIA 
 

 

I. Cel i charakter Misji 

 

Misje Miłosierdzia Bożego pod hasłem: „Jezu, ufam Tobie” mają na celu 

przygotowanie wspólnoty Kościoła łódzkiego na 100. rocznicę powstania Diecezji 

Łódzkiej w roku 2020. Misje są duchową pielgrzymką, podczas której człowiek 

może doświadczyć nawrócenia oraz pogłębienia wiary, aby według niej żyć i 

działać, w duchu miłości Boga i bliźniego. 

Misje Miłosierdzia Bożego są skierowane do wszystkich i mogą uczestniczyć 

w nich, nie tylko wierni zaangażowani w życie parafii, ale także ci, którzy z różnych 

względów są obojętni lub nabrali dystansu do wspólnoty Kościoła. Udział w 

Misjach ma pomóc w zaleczeniu wszelkich ran oraz przywróceniu świadomości 

obecności Boga bogatego w miłosierdzie. On, jak Miłosierny Ojciec z przypowieści 

wg. św. Łukasza (Łk 15, 11-32), oczekuje na powrót marnotrawnego syna. 

Istotnym elementem Misji jest peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz 

relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Nawiedzą one wszystkie parafie naszej 

Archidiecezji, w których będą się odbywały Misje Miłosierdzia Bożego. 

 

II. Informacje organizacyjne 

 

Księża Proboszczowie dwa miesiące przed rozpoczęciem Misji kontaktują się 

z Ojcami Jezuitami w celu przygotowania ich harmonogramu.  

Misje tradycyjne: 

o. Zdzisław Jaśko SJ, tel. 601-720-011, email: zjasko@wp.pl 

o. Krzysztof Łaszcz SJ, tel. 602-583-898, email: klaszcz@post.pl 

Misje ewangelizacyjne: 

o. Remigiusz Recław SJ, tel. 797-907-255, email: remi@jezuici.pl  

Misje tradycyjne rozpoczynają się powitaniem obrazu Jezusa Miłosiernego 

oraz relikwii św. Siostry Faustyny w sobotę około godz. 17.30 i trwają przez cały 

tydzień. Kończą się w następną sobotę o godz. 16.00 pożegnaniem obrazu i relikwii 

i przekazaniem ich do następnej parafii. Misje należy starannie przygotować w 

parafii i odpowiednio wcześniej informować wiernych o ich przebiegu. Za przewóz 

i przygotowanie „samochodu-kaplicy” odpowiada Ksiądz Proboszcz parafii, która 

przyjmuje obraz Jezusa Miłosiernego. W przypadku parafii, po której następuje 

przerwa w Misjach na czas świąt lub wakacji, Ksiądz Proboszcz odpowiada również 
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za przewóz obrazu i relikwii do wyznaczonego miejsca (będą to najczęściej kaplice 

w domach zakonnych – informacje przekazuje Wydział Duszpasterstwa). 

Misje ewangelizacyjne posiadają własny program uzgadniany bezpośrednio 

z o. Remigiuszem Recławem SJ, odpowiedzialnym za ich przebieg. 

 

1. Informacje i przygotowania do Misji w parafii: 

 

 przed rozpoczęciem Misji należy podawać w ogłoszeniach parafialnych 

informacje o ich celu, programie i przebiegu, 

 zaleca się, jeśli to możliwe, wykorzystanie wizyty duszpasterskiej, zwanej 

kolędą, do poinformowania wiernych o planowanym terminie i przebiegu 

Misji, 

 do przekazywania informacji o Misjach należy wykorzystać również 

katechezę szkolną oraz spotkania z grupami duszpasterskimi, 

 pamiętajmy o wspólnej modlitwie w intencji Misji, zwłaszcza w niedziele 

poprzedzające ich rozpoczęcie, 

 o szczególną modlitwę w intencji Misji należy zwrócić się do chorych, 

 przed rozpoczęciem Misji należy odprawić Nowennę do Miłosierdzia 

Bożego, 

 należy udekorować kościoły i kaplice, krzyże i kapliczki przydrożne, domy, 

ulice, drogi, zwłaszcza trasę przybycia obrazu i relikwii (jeśli to możliwe 

należy utrzymać charakter świąteczny przez czas trwania Misji), 

 należy przygotować w kościele dobrze widoczne miejsca na obraz Jezusa 

Miłosiernego (tzw. tron) oraz relikwie św. Siostry Faustyny, nie naruszając 

jednak struktury prezbiterium (ołtarza, ambony, tabernakulum), 

 wymiary obrazu: 221 x 111 cm (z ramą), podstawa 51 x 128 cm; relikwiarz 

niewielkich rozmiarów, 

 należy wyznaczyć delegacje, które będą witać obraz i relikwie w imieniu 

wspólnoty parafialnej (dzieci, młodzież, dorośli); teksty powinny zawierać 

następujące elementy: powitanie Jezusa Miłosiernego w znaku obrazu oraz 

powitanie relikwii św. Siostry Faustyny; teksty przemówień powinny być 

zaaprobowane przez Księdza Proboszcza, 

 należy wyznaczyć osoby do niesienia obrazu: odpowiednią liczbę grup 

czteroosobowych, stosownie do długości trasy procesji z obrazem, oraz 

osoby do niesienia relikwii, 

 należy wyznaczyć porządkowych i uzgodnić z policją zabezpieczenie trasy 

procesji, jeśli przejęcie obrazu i relikwii odbywa się poza terenem kościoła, 

 należy zaprosić na powitanie obrazu: księdza biskupa (jeśli to możliwe), 

kapłanów z dekanatu, osoby zakonne, kleryków pochodzących z parafii, 



 należy zadbać o oprawę muzyczną w czasie powitania jak i podczas trwania 

Misji; przygotować śpiew Godzinek o Miłosierdziu Bożym 

(www.milosierdzie.info.pl), 

 należy odpowiednio przygotować Liturgiczną Służbę Ołtarza, zwłaszcza 

lektorów do czytań (wg Mszału misyjnego). 

 

2. Przebieg powitania obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Siostry Faustyny 

oraz rozpoczęcie Misji (sobota, około godz. 17.30): 

 

 obraz i relikwie zostają przywiezione godnie przygotowanym samochodem, 

przez przedstawicieli parafii przyjmującej do miejsca ustalonego przez 

Księdza Proboszcza, gdzie będą zgromadzeni wierni (rynek, krzyż, kaplica, 

plac przed kościołem); ważna jest procesja z obrazem i relikwiami przez 

teren parafii i wspólne wejście wiernych do kościoła parafialnego za obrazem 

i relikwiami; od granicy parafii „samochód-kaplicę” może poprzedzać wóz 

strażacki oraz banderia samochodów z emblematami religijnymi, 

 przy wyjęciu obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny 

niech zabrzmią fanfary lub śpiew: Jezu, ufam Tobie lub Chrystus Wodzem, 

Chrystus Królem, 

 porządek uroczystej procesji z obrazem i relikwiami do kościoła: krzyż, 

sztandary, feretrony, orkiestra (jeśli to możliwe), zespoły ubrane w stroje 

ludowe, w mundury galowe (np. strażacy), ministranci, osoby życia 

konsekrowanego, klerycy, kapłani, obraz i relikwie niesione przez delegację, 

wszyscy wierni, 

 w czasie procesji wykonuje się pieśni na przemian z orkiestrą. 

 

3. Porządek po wejściu do kościoła:  

 

 ustawienie obrazu na „tronie” oraz relikwii np. na ołtarzu (w tym czasie 

śpiew). 

 złożenie kwiatów przez Księdza Proboszcza parafii, która zakończyła Misje i 

jego krótkie świadectwo, 

 okadzenie obrazu i relikwii przez Księdza Proboszcza parafii rozpoczynającej 

Misje, 

 odczytanie przez Księdza Dziekana błogosławieństwa Ojca Świętego 

Franciszka (Mszał misyjny), 

 odczytanie fragmentu Ewangelii (J 20, 19-31), 

 „Hołd parafian” – dzieci, młodzież, dorośli (po każdym przemówieniu jedna 

zwrotka odpowiedniej pieśni); każda delegacja składa kwiaty do wazonu 

przed obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Siostry Faustyny, 



 przemówienie Księdza Proboszcza, kierującego na zakończenie prośbę do 

Księdza Biskupa, Dziekana lub innego zaproszonego kapłana o 

przewodniczenie Mszy św. w intencji parafii przeżywającej Misje (tej Mszy 

św. może przewodniczyć również Ksiądz Proboszcz), 

 Ksiądz Biskup (jeżeli jest obecny), kapłani oraz Liturgiczna Służba Ołtarza 

udają się do zakrystii i następuje przygotowanie do Mszy św.; w tym czasie 

rozpoczyna się śpiew na wejście. 

 

4. Msza św. rozpoczynająca Misje: 

 

Formularz mszalny „O Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa” (liturgia wg 

Mszału misyjnego). 

 

5. Przebieg Misji: 

 

Misje odbywają się według szczegółowego programu ustalonego przez 

Misjonarzy z Księdzem Proboszczem; w dniu spowiedzi (zasadniczo środa) 

pomagają księża z dekanatu. 

 

6. Zakończenie Misji i pożegnanie obrazu oraz relikwii (sobota, godz. 16.00): 

 

Msza św. pod przewodnictwem Księdza Dziekana lub Księdza Proboszcza. 

Po Modlitwie po Komunii przemawiają przedstawiciele parafii (tylko dorośli) i 

Ksiądz Proboszcz. W tekstach przemówień powinno się znaleźć: 

 podziękowanie za dar Misji i obecność Jezusa Miłosiernego w znaku obrazu 

oraz za obecność relikwii św. Siostry Faustyny, 

 konkretne postanowienia duchowej odnowy parafii i podjęcie dzieł 

miłosierdzia, 

 po pożegnaniu i błogosławieństwie Misjonarzy z udzieleniem odpustu 

zupełnego (około godz. 17.00) przeniesienie przy śpiewie pieśni obrazu oraz 

relikwii do „samochodu-kaplicy” na plac przed kościołem, 

 uroczysty odjazd do granic parafii (jak przy powitaniu). 
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