
 

…Dziś chcę gościć  

w twoim domu… (Łk 19, 5)  

 
MISJE 

ŚWIĘTE 
 

23 - 30 PAŹDZIERNIKA 2022 roku 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW 

SZYMONA I JUDY TADEUSZA 

W POGWIZDOWIE 
  

Kochani siostry i bracia… 
 W dniach od 23 do 30 października w naszej parafii 

odbędą się Misje Święte. Do dobrego i owocnego przeżywania 

tego szczególnego czasu potrzebna jest nasza obecność i 

zaangażowanie!  

 Dwa tysiące lat temu, kiedy Pan Jezus, nasz Zbawiciel 

przyszedł na ziemię, pragnął ogłosić światu, że Bóg naprawdę i 

do końca kocha każdego człowieka. To była Jego misja 

okupiona Ofiarą Golgoty. Ta Chrystusowa misja nie 

zatrzymała się w czasie. Ten sam Chrystus, którego znamy z 

Ewangelii i za którym idziemy drogami wiary przyjdzie do 

naszej parafii poprzez posłanego do nas misjonarza. Przyjdzie 

ze swoim słowem, przebaczeniem i miłością. To są Misje 

Święte. Tak, więc będzie to czas szczególnej obecności wśród 

nas Jezusa Chrystusa; Tego samego, który kiedyś powiedział 

do Zacheusza: „dziś chcę gościć w twoim domu..." (Łk. 19,5). 

Kościół parafialny - nasza Wspólnota i każde ludzkie serce 

staje się DOMEM, w którym chce podczas tych dni w 

szczególny sposób zagościć Jezus Chrystus. Wprawdzie jest 

On wśród nas nieustannie obecny, lecz obecność ta poprzez 

Misje Święte, będzie jakby bardziej dostrzegalna i bardziej 

przekonywująca. 

Kiedy Jezus zagościł w domu Zacheusza, spełniły się jego 

najskrytsze pragnienia, a „udziałem tego domu stało się 

zbawienie..." (Łk.19,9). To samo dokona się w Tobie, kiedy 

przyjmiesz propozycję Chrystusowej gościny. On ma moc 

spełnić najskrytsze Twoje pragnienia i udziałem Twego domu 

stanie się zbawienie. Jesteśmy pokoleniem ludzi tak bardzo 

żyjących w pośpiechu. W zabieganiu wokół codziennych 

spraw, problemów, trudnych wyborów i decyzji, często 

gubimy to, co najważniejsze. Misje Święte są czasem 

zatrzymania się w drodze. Są czasem wewnętrznego 

zadumania się nad swoim życiem; aby móc doświadczyć 

spotkania z Chrystusem, odnaleźć nowy sens naszego życia i 

być może, dla niejednego - jeszcze raz rozpocząć wszystko od 

nowa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot: Joanna Janiczek 

 

Droga Siostro i Bracie, przyjmij serdeczne zaproszenie do 

uczestnictwa w Misjach Świętych. Są one dla Ciebie, który nie 

wyobrażasz sobie życia bez Boga - abyś został umocniony; są 

one dla tych, którzy ulegli zniechęceniu i zwątpieniu - aby 

mogli nadzieję odnaleźć; są one również dla tych, którzy 

zobojętnieli i odeszli - aby mogli powrócić. 

Niech, więc się każdy duchowo poruszy, żeby wejść w nasz 

wspólny duchowy wysiłek życia z wiary. Licząc na dobrą wolę 

i zrozumienie oddajemy całą Rodzinę Parafialną we 

wstawiennictwo świętych Patronów naszej parafii św. Ap. 

Szymona i Judy Tadeusza i prosimy Was o modlitwę i czynne 

zaangażowanie się w przeprowadzenie tego Bożego Dzieła  

    

   Wasi duszpasterze i misjonarz 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fot: Joanna Janiczek 

Modlitwa o dobre przeżycie Misji św. 
O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo 

dla Misji św. w naszej parafii. Ty pragniesz, by wszyscy ludzie 

doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Bez łaski Twojej 

nic uczynić nie możemy. Dlatego z wielką ufnością wołamy do 

Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź królestwo Twoje!". 

Pomóż nam przygotować się dobrze do przeżycia świętych 

misji. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale 

też i braci i sióstr naszych, żyjących daleko od Ciebie, 

wiecznego szczęścia. 

Daj misjonarzowi światło i łaskę, aby nas nauczył jaka jest 

wola Twoja i co nam służy ku zbawieniu. Niech Boskie Twe 

słowo, przez niego nam głoszone, nas oświeci i pouczy, 

uzdrowi, uświęci i zbawi. 

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, patronko misji świętych, 

wspomagaj nas nieustannie. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 
 

 

Niedziela /23.10.2022/ 

  7.30  Uroczyste rozpoczęcie Misji św. 

  Msza św. z kazaniem misyjnym 

  9.00  Msza św. z kazaniem misyjnym 

10.30  Msza św. z kazaniem misyjnym 

15.00 Msza św. z kazaniem misyjnym 

 

Poniedziałek /24.10.2022/ - Dzień Wiary 

  8.00  Msza św. z kazaniem misyjnym za zmarłych i za tych, 

 którzy przekazali nam wiarę 

10:00 Msza św. z nauką misyjną dla dzieci klas 1 - 3 

11:30 Msza św. z nauką misyjną dla dzieci klas 4 - 8 

16:30 Różaniec 

17.00  Msza św. z kazaniem misyjnym za zmarłych i za tych, 

 którzy przekazali nam wiarę 

 

Wtorek/25.10.2022/ - Dzień Kościoła 

  8.00  Msza św. z kazaniem misyjnym i odnowienie 

 przyrzeczeń chrzcielnych (przynieść świece) 

10:00 Msza św. z nauką misyjną dla dzieci klas 1 - 3 

11:30 Msza św. z nauką misyjną dla dzieci klas 4 - 8 

16:30 Różaniec 

17.00  Msza św. z kazaniem misyjnym i odnowienie 

 przyrzeczeń chrzcielnych (przynieść świece) 

 Po Mszy św. - Misyjna Konferencja Stanowa  

            dla młodzieży 

 

Środa /26.10.2022/ - Dzień Pojednania 

  8.00  Msza św. z nauką o przebaczeniu 

10:00 Msza św. z nauką o przebaczeniu dla dzieci klas 1 - 3 

11:30 Msza św. z nauką o przebaczeniu dla dzieci klas 4 - 8 

16:30 Różaniec 

17.00  Msza św. z nauką o przebaczeniu  

Spowiedź w tym dniu 

9.00 - 10.00 i 14.00 -17.00 

dla dzieci od 11:30 - 12:00 

 

 

Czwartek /27.10.2022/ - Dzień Rodziny 

  8.00  Msza św. z kazaniem misyjnym i odnowienie 

 ślubów małżeńskich 

16:30 Różaniec 

17.00  Msza św. z kazaniem misyjnym i odnowienie 

 ślubów małżeńskich 

 Po Mszy św. - Misyjna Konferencja Stanowa  

            dla rodziców i małżonków 

 

Piątek /28.10.2022/ - Dzień Chorych 

  8.00  Msza św. z kazaniem misyjnym o cierpieniu 

10:00 Spowiedź dla chorych 

10:30  Droga Krzyżowa dla starszych i chorych 

11:00 Msza św. z nauką misyjną dla chorych wraz  

 z namaszczeniem chorych i błogosławieństwem  

16:30 Różaniec 

17.00  Msza św. z kazaniem misyjnym o cierpieniu  

 i modlitwa o dar powołań 

 

 

Sobota /29.10.2022/ - Dzień Zakończenia Misji 

  8.00  Msza św. z kazaniem misyjnym 

11.00  Msza św. z kazaniem misyjnym, błogosławieństwo 

 dla niemowlaków, przedszkolaków, i matek w stanie 

 błogosławionym. 

16:30 Różaniec 

17.00  UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚW. 

 - Uroczysta Msza św. 

 - Poświęcenie krzyża misyjnego; 

 - Udzielenie błogosławieństwa papieskiego  

   z odpustem zupełnym 

 

Niedziela /30.10.2022/  

 

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 

KU CZCI ŚW. AP. SZYMONA I JUDY TADEUSZA 

  

  7.30  Msza św. z kazaniem misyjnym 

  9.00  Msza św. z kazaniem misyjnym 

11.00  Uroczysta suma odpustowa z procesją 

15.00 Msza św. z kazaniem misyjnym 


