
Pozwól się pokochać Bogu  
- program Misji Świętych od 1 do 9 czerwca 2019 

 

SOBOTA - 1 czerwca-rozpoczęcie misji 

18:00 - Msza św. z nauką ogólną 
 

NIEDZIELA - 2 czerwca 

Co niszczy moje szczęście?  
,,Szukałem Ciebie wszędzie, a Ty byłeś we mnie” 
  7:00 - Msza św. z nauką ogólną 
  8:15 - Msza św. z nauką ogólną 
  9:00 - Czachorowo Msza św. i nauka ogólna 
10:00 - Msza św. z nauką ogólną 
11:30 - Msza św. z nauką ogólną 
17:00 - Msza św. z nauką ogólną + Apel jasnogórski 
 

PONIEDZIAŁEK - 3 czerwca 
Jakiego Boga znasz?  
,,On jest obrazem Boga niewidzialnego” 
10:00 - Msza św. z nauką ogólną  
     Krótka katecheza mistagogiczna 
18:00 - Msza św. z nauką ogólną  
     Krótka katecheza mistagogiczna  
     + Apel Jasnogórski 
 

WTOREK - 4 czerwca 
,,Czy miłujesz Mnie bardziej aniżeli ci?” 
Dzień małżeństw 
10:00 - Msza św. z nauką i odnowienie przysięgi małżeńskiej 
18:00 - Msza św. z nauką i odnowienie przysięgi małżeńskiej 
    + Apel Jasnogórski 
 

ŚRODA - 5 czerwca 

Ta, która miażdży głowę węża. Maryja w moim życiu. 
10:00 - Msza św. z nauką ogólną 
     Krótka katecheza o płaszczu pokory Matki Bożej 
18:00 - Msza św. z nauką ogólną 
     Krótka katecheza o płaszczu pokory Matki Bożej 
     + Apel Jasnogórski 

Drodzy Parafianie! 
1 czerwca w Waszej wspólnocie 

parafialnej rozpoczną się Misje  
Święte, czas szczególnej łaski Bożej. 
Wasz Ksiądz Proboszcz darząc  
zaufaniem Zakon Paulinów zaprosił 
mnie bym towarzyszył Wam w tym 
czasie łaski pełniąc rolę tego, który 
przemawia w Imię Boga. 

Najważniejszym powodem organi-
zowania Misji Świętych jest miłość, 
czyli troska Kościoła o rozwój i dobro 
poszczególnych osób i całych środo-
wisk. Po grzechu pierworodnym  
człowiek nie potrafi rozwijać się w 
sposób spontaniczny i samoczynny. 
Przeciwnie, łatwiej przychodzi mu 
czynić zło, którego nie chce, niż  
dobro, którego bardzo pragnie.  
Człowiek potrafi sam siebie oszuki-
wać i krzywdzić albo tak pokompliko-
wać sobie życie, że popada w depre-
sję, rozpacz, stany samobójcze.  

Misje są czasem spotkania  
z Chrystusem, który wie o tych 
wszystkich naszych słabościach  
i zagrożeniach. On nas kocha i zna. 
On stał się po to człowiekiem i po to 
przyszedł do nas, aby nasza radość 
była pełna, abyśmy wygrali życie już 
na tej ziemi, abyśmy z Jego pomocą 
już teraz budowali w sobie i wokół 
siebie królestwo Boże: królestwo  
miłości i prawdy, sprawiedliwości  
i pokoju. Tylko i wyłącznie Chrystus 
może w całej pełni objawić nam  
prawdę o nas samych i o naszym 
życiu. Bez Niego nie wiemy,  
kim jesteśmy i w jakim celu istnieje-
my. Bez Niego tak trudno jest nam 

odróżnić dobro od zła i żyć w święto-
ści. Bez Niego niespokojne są nasze 
serca i poplątane stają się ścieżki 
naszego życia. W tej sytuacji człowiek 
potrzebuje Zbawiciela, który nas nie-
odwołalnie kocha i w którym możemy 
stać się nowymi, niezwykłymi ludźmi, 
jak byli nimi Matka Teresa z Kalkuty 
czy Jan Paweł II.  

Misje są momentem, w którym 
Chrystus pozwala wejść człowiekowi 
w krąg świata samego Boga. Jest to 
okazja, która się może już nigdy nie 
powtórzyć. To spotkanie z Tym, który 
jest jedynym Mistrzem i Nauczycielem 
życia, który wszystkim czyni dobrze  
i który wszystkich wyzwala: nie tylko  
z grzechów i słabości, ale także  
z ciężaru przeszłości, z lęków  
i niepewności, z fałszywych przeko-
nań i groźnych iluzji. 

Jako misjonarz, gorąco zapraszam 
Was na te Misje, a jednocześnie liczę 
na Waszą apostolską pomoc. Każdy 
w zakresie swojego stanu, zawodu, 
środowiska, niech coś zrobi, by kogoś 
przybliżyć do Boga podczas tych Misji 
Świętych. Jedni pomogą modlitwą, 
ofiarowaniem swoich cierpień, inni 
dobrym słowem zachęty … 

Wszystkich wzywam do zaangażo-
wania się, do pomocy. Wielki dzieło 
Misji Świętych jest naszym wspólnym 
dziełem. Zawierzam je wstawiennic-
twu Jasnogórskiej Matki Kościoła  
i polecam je gorąco modlitwie wszyst-
kich, tak prywatnej, jak i wspólnej  
w rodzinach i parafii. Szczęść Boże! 

 

 O. Marcin Sylwan Wirkowski (Paulin). 


