
W Trzecim Tysiącleciu Chrześcijaństwa z Matką Bożą odczytujemy znaki czasów 

MISJE ŚWIĘTE /22-26 marca 2023 r./ 

Środa – 22 marca – Rozpoczęcie Misji Świętych  

➢ 17.30 - Nowenna do MBNP i Msza św. z nauką wprowadzającą.   

 

Czwartek – 23 marca – Dzień Wiary 

➢ 800 – Msza św. z nauką misyjną; modlitwa za zmarłych i za tych, którzy przekazali nam 

dar wiary, procesja na cmentarz i błogosławieństwo na cmentarzu. 

➢ 1030 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.   

➢ 1330 – Odwiedziny chorych, którzy nie mogą przyjść do kościoła.  

➢ 1700 – Nabożeństwo za zmarłych z wypominkami od ostatnich Misji św. 

➢ 1800 – Msza św. z nauką misyjną; modlitwa za zmarłych i za tych, którzy przekazali 

nam dar wiary i Procesja Różańcowa wokół kościoła 

 

Piątek – 24 marca – Dzień Kościoła 

➢ 800 – Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych /przynieść 

świece/ 

➢  1030 – Msza z nauką misyjną dla dzieci.  

➢ 1330 – Msza św. z nauką misyjną dla chorych i cierpiących wraz z sakramentem 

namaszczeniem chorych i błogosławieństwem lourdzkim. Od 1300 – spowiedź dla 

chorych.  

➢ 1700 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

➢ 1800 – Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych /przynieść 

świece / 

➢ 1900 – Nauka stanowa dla małżonków z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich 

 

Sobota – 25 marca – Dzień Pojednania i Przebłagania 

➢ 800 – Msza św. z nauką o przebaczeniu 

➢ 900 - 1100 - SPOWIEDŹ  

➢ 1600 - 1800 - SPOWIEDŹ 

➢ 1800 – Msza św. z nauką o przebaczeniu 

➢ 1900 – Nabożeństwo przebłagalne za grzechy parafii 

 

Niedziela – 26 marca – Zakończenia Misji Świętych 

➢ 800 – Msza św. z nauką misyjną o Krzyżu 

➢ 1030 – Msza św. z nauką misyjną, poświęcenie Krzyża misyjnego i krzyży rodzinnych, 

akt ekspiacyjny za znieważanie krzyża 

➢ 1200 – Msza św. z nauką misyjną o Krzyżu, zakończenie Misji św. z uroczystym 

błogosławieństwem misyjnym i odpustem zupełnym pod Krzyżem misyjnym 

 

W niedzielę, podczas wszystkich Mszy Świętych, będzie zbierana składka, jako nasza 

wdzięczność dla księdza prowadzącego misje św.    

Ukochani siostry i bracia… 
W dniach od 22 do 26 marca w naszej parafii odbędą się Misje Święte. Do dobrego i owocnego 

przeżywania tego szczególnego czasu potrzebna jest nasza obecność i zaangażowanie! W te dni Chrystus 

"będzie przechodził" przez naszą parafię z bogactwem Swego Żywego Słowa, z Miłością i Miłosierdziem. I 

będzie dotykał nas Swoją łaską. Jaki jest sens i cel Misji Świętych dla każdego z nas? 



Pierwszy cel misji to moje nawrócenie. Nawrócenie się człowieka do Boga i odnowa życia 

z Bogiem. Mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako naszego Pana 

i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać 

nam środowisko wzrostu wiary, w której doświadczamy wzajemnego braterstwa. Misje to czas zastanowienia 

się jaką drogą idziemy w naszym życiu, na czym i na kim je opieramy. To często po głębszej refleksji w 

świetle Bożego Słowa czas naszego powrotu do Boga. Podejmijmy więc wysiłek oddalenia od siebie tego, co 

może przeszkodzić w spotkaniu z Bogiem. Dlatego może warto pomyśleć już dzisiaj o tym, jak 

zagospodarować czas, by go nie zabrakło podczas misyjnych dni na spotkanie z Bogiem? Co zrobić, by 

gorliwie skorzystać z tego czasu łaski? Człowiekowi bowiem ciągle potrzebna jest odnowa duchowa i ciągle 

na nowo musi się nawracać, aby nie stał się ewangeliczną owcą, zbłąkaną na manowcach i bezdrożach, 

zaplątaną w cierniach grzechu i zła.  

Drugi cel misji to rozpalanie na nowo życia duchowego i sakramentalnego. Znakiem miłości Boga 

są sakramenty, które ustanowił Chrystus, aby przez nie przychodzić do człowieka i pomagać mu zarówno 

w problemach i trudach dnia codziennego, jak również w drodze do zbawienia. Sakramenty stanowią 

szczególną formę modlitewnego kontaktu z Bogiem. W każdym z nich mamy pewność Jego obecności 

i działania. To one są najważniejszymi, głównymi środkami uświęcenia. Misje zatem są czasem odnowienia 

naszej modlitwy, niedzielnej Eucharystii, częstej Komunii świętej, regularnej spowiedzi i adoracji 

Najświętszego Sakramentu. 

Trzeci cel misji to uporządkowanie sfery religijno-moralnej. Święty Augustyn powiedział: "Jeśli 

Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko jest na właściwym miejscu". Ale jeśli Bóg nie jest 

na pierwszym miejscu w naszym systemie wartości, to w naszym życiu jest bałagan. Pociągają nas dobra tego 

świata, ułuda bogactwa, wyższość ponad innych, zamykamy się na bliźnich. Często w grzechu, jak w 

ciemnościach szukamy sensu życia, rozwiązania różnych trudnych spraw, problemów i nie widzimy dobrego 

ich rozwiązania… Chrystus proponuje więc bardzo skuteczne lekarstwo na taki stan życia: oderwanie się od 

wszystkiego, zanurzenie w Światło Bożego Słowa i przez spowiedź misyjną umieszczenie na nowo 

Boga centralnym miejscu mojego życia.  

Czwarty cel misji to wynagrodzenie krzywd bliźnim. Mamy zastanowić się nad tym w jaki sposób 

wynagrodzić ludziom żyjącym obok mnie i tym, których skrzywdziłem w życiu za popełnione zło. Znamy 

Ewangelię o celniku Zacheuszu. Jezus zatrzymał się u niego w domu, a on wtedy powiedział: "Panie połowę 

mojego majątku rozdaję ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem zwracam poczwórnie". Dokonało się w nim 

prawdziwe nawrócenie, które zaowocowało wynagrodzeniem, naprawieniem krzywd wyrządzonych swoim 

bliźnim. Zadośćuczynienie bliźniemu, które jest próbą naprawy zła, grzechów, jest wyrazem naszego 

nawrócenia.  

Ostatni, najważniejszy cel misji, to zdobycie świętości. Wezwanie do nawrócenia jest 

przypomnieniem człowiekowi jego podstawowego życiowego powołania – powołania do świętości. "Świętymi 

bądźcie, bo Ja jestem święty – mówi Bóg". Co to znaczy starać się być świętym? To znaczy zachowywać 

harmonię pomiędzy wyznawaną wiarą, a własnym życiem. Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem, Światłością 

i Zbawieniem. On potrafi ożywić naszą wiarę i miłość. Ma moc przemieniać nasze życie, prostować 

zagmatwane sumienia oraz przywracać nas na drogi Bożych przykazań.  

To przez te Misje św. możemy odnaleźć nowy sens życia i jego trudów. Jezus doda nam sił do 

wytrwania w dobrem i w przyjaźni z Bogiem, Kościołem i ludźmi.  

Zwracamy się z prośbą do wszystkich o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte. 

Prosimy Was o modlitwę i umartwienia w intencji Misji Świętych.  

Prosimy też o apostolstwo – może dzięki Tobie ktoś odnajdzie drogę do Boga.  

Wasz Duszpasterz 

ks. Andrzej Nowak, Proboszcz 



Misje Święte prowadzi i serdecznie zaprasza  

Ks. Ryszard Podstołowicz 

MODLITWA   PRZED   MISJAMI   PARAFIALNYMI 
 

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej 
Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii.  

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką 
ufnością wołamy Przyjdź Królestwo Twoje.  

Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi 
wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i 
sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.  

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie 
Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna 
Twego Jezusa Chrystusa. 

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej 
Parafii.  

Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętej i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim 
wstawiennictwem. Amen. 

 


