
  

Święte – dla kogo? 

Misje nazywamy „świętymi” nie dlatego, że są one 

przeznaczone dla ludzi świętych, ale dlatego, że są 

skierowane do wszystkich, którzy chcą coś zmienić w swoim 

życiu – poczuć smak prawdziwego szczęścia, uświęcić się. Pan 

Bóg szuka każdego człowieka, a w szczególności tego, który 

się zagubił. „Większa w niebie będzie radość z jednego 

grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu 

dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” 

(Łk 15,7).  

Niech więc do udziału w misjach czują się zaproszeni 

wszyscy, którzy: 

- kochają Kościół – aby się z nim mocniej złączyli; 

- zrazili się do Boga – aby przełamali uprzedzenia; 

- wierzą – żeby się jeszcze bardziej umocnili; 

- utracili wiarę – żeby doznali odrodzenia; 

- pytają o Boga – aby mogli usłyszeć odpowiedź; 

- nie mają pytań – aby zaczęli je w końcu zadawać; 

- cierpią samotnie – aby doznali miłości innych; 

- chcą pomagać innym – żeby wiedzieli, jak to zrobić; 

- zagubili się w życiu – aby się odnaleźli; 

- dobrze sobie radzą życiowo – by pomagali innym; 

- tracą nadzieję – aby ją odnaleźli; 

- żyją w małżeństwie – aby umocnili miłość; 

- żyją bez ślubu – aby znaleźli miejsce w Kościele; 

- mają rodzinne problemy – aby je rozwiązali. 

 

Misje Święte są dla każdego człowieka dobrej woli –  

ONE SĄ DLA CIEBIE. 

 

Serdecznie zapraszam  

wszystkich Parafian do udziału  

w Misjach Parafialnych,  

które odbędą się w dniach  

18-25 września 2016 r. 

w kościele Trójcy Przenajświętszej w Palowicach.  

Przepraszam, jeśli to zaproszenie dotrze do tych,  

którzy nie należą do naszej Wspólnoty Parafialnej. 

Ks. Piotr Siemianowski, proboszcz 

Misje – co to? 

Człowiek łatwo popada w rutynę i przyzwyczaja się do bylejakości 

swojego życia – czasami nawet uznaje zło za coś normalnego. 

Wówczas jego życie staje się monotonne, szare, a on sam 

zniewolony jest smutkiem lub udawanym przed innymi szczęściem. 

Dlatego ważne jest, aby co jakiś czas „pozbierać się” na nowo, 

uporządkować swoje życie wewnętrzne i zewnętrzne, zapytać się 

o swoją relację z Bogiem i bliźnimi, o to, czy rzeczywiście jestem 

szczęśliwy. Wspólnota ludzi wierzących, do której należymy przez 

chrzest, pragnie nam w tym konkretnie pomóc. Zachęca nas, by 

każda parafia (czyli ja i Ty) co dziesięć lat przeżyła czas 

wewnętrznego przebudzenia, czas uporządkowania swojego życia – 

Misje Święte.  

Misje Święte to czas, w którym: 

- Pan Bóg mówi: Bóg, przez posługę misjonarzy, na nowo chce się 

Tobie przedstawić – jako szukająca Ciebie Miłość. Przychodzi, aby 

Cię zbawić, a nie potępić. Aby dać Ci prawdziwą miłość i szczęście. 

- Człowiek pyta: Misje są czasem, w którym każdy może zadawać 

nurtujące go od dawna pytania i szukać na nie odpowiedzi, czy to 

we wzmożonej modlitwie, czy w głoszonych konferencjach, czy też 

w czasie spotkania z misjonarzem.  

- Pan Bóg działa: Misje Święte to czas rzeczywistej przemiany, 

a nie pobożnego gadulstwa. To właśnie wówczas Bóg udziela nam 

konkretnej pomocy – swojej łaski – aby rzeczywiście przemienić 

i uporządkować swoje życie.  



PROGRAM MISJI PARAFIALNYCH 
 

Sobota 17 IX UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH 
17.00 Msza św. z powitaniem Misjonarzy i przekazaniem 

stuły i krzyża 

Niedziela 18 IX CZYM SĄ MISJE PARAFIALNE? 
7.30 Msza św. z nauką misyjną 

10.30 Msza św. z nauką misyjną 

15.30 Nabożeństwo 

16.00 Msza św. z nauką misyjną 

Poniedziałek 19 IX MIŁOŚĆ BOŻA 
8.00 Msza św. z nauką misyjną 

13.00 Spotkanie misyjne dla dzieci kl. I-III szkoły 
podstawowej 

14.00 Spotkanie misyjne dla dzieci kl. IV-VI szkoły 
podstawowej 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja 
do Spowiedzi św. 

17.00 Msza św. z nauką misyjną 

20.00 Nabożeństwo i Apel Jasnogórski 

Wtorek 20 IX JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL 
8.00 Msza św. z nauką misyjną 

13.00 Spotkanie misyjne dla dzieci kl. I-III szkoły 
podstawowej i Spowiedź św. 

14.00 Spotkanie misyjne dla dzieci kl. IV-VI szkoły 
podstawowej i Spowiedź św. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja 
do Spowiedzi św. 

17.00 Msza św. z nauką misyjną 

20.00 Nabożeństwo i Apel Jasnogórski 

Środa 21 IX TAJEMNICA GRZECHU 
8.00 Msza św. z nauką misyjną i nabożeństwem 

przebłagania za grzechy 

13.30 Msza św. dla dzieci k. I-VI szkoły podstawowej 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja 
do Spowiedzi św. 

17.00 Msza św. z nauką misyjną i procesja ze zniczami 
na cmentarz, nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu 

Czwartek 22 IX EUCHARYSTIA I SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
8.00 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przysięgi 

małżeńskiej oraz błogosławieństwem małych dzieci 
i rodziców oczekujących potomstwa 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja 
do Spowiedzi św. 

17.00 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przysięgi 
małżeńskiej oraz błogosławieństwem małych dzieci 
i rodziców oczekujących potomstwa 

20.00 Nabożeństwo i Apel Jasnogórski 

Piątek 23 IX MĘKA I ŚMIERĆ ZBAWICIELA I TAJEMNICA 
CIERPIENIA 
8.00 Msza św. z nauką misyjną dla chorych i starszych 

Parafian 

9.00 Odwiedziny chorych w domach 

9.00 – 
17.00 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

16.00 Okazja do Spowiedzi św. 

17.00 Msza św. z nauką misyjną i Droga Krzyżowa 

20.00 Nauka misyjna dla młodzieży gimnazjalnej, szkół 
średnich i starszej z Apelem Jasnogórskim 

Sobota 24 IX MARYJA MATKA JEZUSA I KOŚCIOŁA 
9.00 Pielgrzymka do Bramy Miłosierdzia do kościoła 

Miłosierdzia Bożego w Zazdrości, nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego, Msza św. i powrót do Palowic, 
zakończenie w kościele 

17.00 Msza św. kończąca Misje Parafialne z poświęceniem 
krzyży przy Krzyżu misyjnym 

20.00 Nabożeństwo Różańcowe i Apel Jasnogórski 

Niedziela 25 IX POTĘGA KRZYŻA – ZAKOŃCZENIE MISJI 
PARAFIALNYCH 
7.30 Msza św. na zakończenie Misji Parafialnych – początek 

przy Krzyżu Misyjnym z poświęceniem krzyży 

10.30 Msza św. na zakończenie Misji Parafialnych – początek 
przy Krzyżu Misyjnym z poświęceniem krzyży 

15.30 Nabożeństwo 

16.00 Msza św. na zakończenie Misji Parafialnych – początek 
przy Krzyżu Misyjnym z poświęceniem krzyży 

 


