
ŚWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY

W MYSZKOWIE
20-25 LIPCA 2016

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.

Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata

i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.

Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,

miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.

Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,

stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta siostro Faustyno, módl się za nami. 
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PROGRAM
ŚWIATOWYCH

DNI MŁODZIEŻY W MYSZKOWIE

20-25 LIPCA 2016Środa, 20 lipca 2016
DZIEŃ PRZYJAZDU
 -Przyjazd młodych do myszkowskich parafii
 -Przyjęcie w rodzinach
 -18.00 Msza św. w parafii
 -Kolacja u rodzin

Czwartek, 21 lipca 2016
DZIEŃ ZWIEDZANIA
-Śniadanie u rodzin
-9.30 Wyjazd autokarami na obiekt sportowy Dotyk Jury - dzielnica Światowit
-10.00 Przywitanie przez władze miasta
-Program artystyczny i sportowy
-Wspólne rozgrywki z młodzieżą naszego miasta
-Wspólny posiłek
-15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w kościele św. Andrzeja Boboli
-Powrót autokarami
-18.00 Msza św. w parafiach
-19.00 Wieczór integracyjny zorganizowany przez parafie

Piątek, 22 lipca 2016
DZIEŃ MIŁOSIERDZIA
-Śniadanie u rodzin
-10.00 Modlitwa i konferencja o Bożym Miłosierdziu w parafiach
-Czas miłosierdzia - czas na uczynki miłosierdzia (odwiedziny chorych, praca na 
rzecz potrzebujących)
-13.00 Obiad w parafiach
-14.30 Wyjazd autokarami do sanktuarium w Leśniowie
-15.00 Sakrament pojednania
- Msza św. wspólna dla pielgrzymów z dekanatu myszkowskiego, 
koziegłowskiego i żareckiego, agapa, wieczór uwielbienia

Na wszystkie spotkania serdecznie zapraszamy młodzież i parafian,

by doświadczyć radości, wspólnoty, niepowtarzalnego klimatu i łaski Bożej.

Na te dni przyjadą do nas młodzi z Francji, Szwecji i USA.

Zapraszamy naszą młodzież, rodziny przyjmujące gości i parafian
Nasi goście otrzymają na pamiątkę pobytu w sanktuarium figurki Matki 
Bożej Leśniowskiej

Sobota, 23 lipca 2016
DZIEŃ JEDNOŚCI
-Śniadanie u rodzin
-9.00 Wyjazd z parafii autokarami do Częstochowy
-10.30 Spotkanie w archikatedrze
-Przejście Alejami NMP na Jasną Górę
-15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, Eucharystia, posiłek dla wszystkich 
uczestników, wieczorne czuwanie
-21.30 Powrót do parafii

Niedziela, 24 lipca 2016
DZIEŃ Z RODZINĄ
śniadanie u rodzin
-Msza św. w parafii, wspólny obiad z rodziną, czas spędzony z rodziną

Poniedziałek, 25 lipca 2016
DZIEŃ WYJAZDU
-Śniadanie u rodzin 
-Msza św. w parafii
-Pożegnanie i wyjazd gości do Krakowa


