
                            Misje święte 

       „Z Maryją w nowe czasy” 

 w parafii NMP Wniebowziętej,  

              św. Jan Chrzciciela  

i św. Jana Ewangelisty w Lwówku 

         od 24 IX do 2 X 2022 r.  

        Nauki misyjne wygłosi                                         

ks. Stanisław Gawlicki COr.  

Co to są misje święte? 
Misje święte - parafialne to przede 
wszystkim wydarzenie wiary, które będzie 
trwało prawie 9 dni. Przyjedzie do nas 
misjonarz, który będzie nam głosił Słowo 
Boże. Będziemy się gromadzić w świątyni 
na Mszach św. i nabożeństwach. 
Jednak misje parafialne to nie tylko to. To 
przede wszystkim czas wielkiej łaski Boga, 
która pomoże nam naprawić i odbudować 
w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone 
przez grzech, co zostało zaniedbane przez 
obojętność lub duchowe lenistwo. 
 
Dlaczego organizuje się misje święte? 
Przed dwoma laty gościliśmy w naszej 
parafii Ikonę Cudownego Obrazu MB 
Częstochowskiej. Było to nie tylko 
historyczne wydarzenie, ale też duchowe 
przeżycie naszych parafian. Patrzyliśmy na 
Jej wizerunek z wielką radością 

i zachwytem. Lecz potem nastał kolejny 
czas pandemii, która spłyciła wiarę w wielu 
rodzinach. To, co było zasiane w sercach 
wiernych, a przygasło, musi teraz być na 
nowo wskrzeszone. Tyle wieków i lat nasi 
bliscy modlili się w tej świątyni, wyznawali 
i bronili swojej wiary. To powód do dumy, 
ale i do refleksji oraz do naśladowania. 
Chciałbym Was zaprosić, drogie Siostry 
i drodzy Bracia, do spojrzenia na naszą 
wiarę, na życie religijne w naszych domach 
i  w naszej parafii. Zaprosić do przyjrzenia 
się osobistej relacji z Bogiem i pragnieniu 
świętości. Spróbujemy to uczynić w czasie 
Misji Parafialnych. 
Kościół to budynek, ale Kościół to również 
wspólnota Boga z ludźmi - Dom Boży, 
którego domownikami staliśmy się przez 
Chrzest Święty. Jesteśmy za ten Dom 
odpowiedzialni, bo zgodziliśmy się na to 
w Sakramencie Bierzmowania. To do 
Kościoła każdego dnia jesteśmy zapraszani 
przez Boga na Ucztę Eucharystyczną. 
To tutaj oczyszczamy się z naszych 
grzechów, a gdy doświadczamy cierpienia 
jesteśmy umacniani Sakramentem 
Chorych. Wspólnota Kościoła to miejsce 
dla rodzin, małżonków, ludzi samotnych, 
jak też i Kapłanów. Cieszymy się naszą 
przynależnością do Kościoła i chcemy, aby 
była ona świadoma i odpowiedzialna. 

Jednak również chrześcijanom zagrażają 
rozmaite duchowe niebezpieczeństwa, grozi 
im upadek obyczajów, podejmują styl życia 
sprzeczny z zasadami wynikającymi z 
Ewangelii. W takiej sytuacji Kościół od 
zawsze posyłał do swoich wiernych 
specjalnie przygotowanych misjonarzy, 

którzy obdarzeni odpowiednimi 
charyzmatami przez Ducha Świętego, byli w 
stanie odnawiać i pozyskiwać ludzi na nowo 
dla Chrystusa. Tak było w historii Kościoła 
przez wieki. Tak jest również i dziś. Misje 
Święte mają pogłębić naszą wiarę 
rozumianą jako więź łączącą człowieka z 
Bogiem. Chrystus jest ten sam: wczoraj, 
dziś i na wieki. Zmienia się jednak historia. 
Zmieniają się pokolenia ludzi. Stąd 
konieczność ciągłego ewangelizowania, 
opowiadania o Chrystusie, uświadamiania, 
że to On jest jedynym Odkupicielem świata, 
a doczesne zaangażowania bez więzi z Nim 
zbawienia nam nie zapewnią. Ma w tym 
nam pomóc Jej wizerunek i słowa „Z Maryją 
w nowe czasy”. Po zakończeniu misji, 
wizerunek MB Częstochowskiej ma zagościć 
w naszych domach.  
Misje parafialne mogą także pomóc w 
naszym osobistym nawróceniu i we 
wzajemnym pojednaniu. Można je 
porównać do starotestamentalnego Roku 
Jubileuszowego, w którym przez 
powszechną amnestię (darowanie) 
wszystko wracało do pierwotnego stanu 
(por Kpł 25, 8-11a) np. niewolnicy 
odzyskiwali wolność, innym darowano 
niespłacone pożyczki lub zwracano 
własność utraconą za długi. Rok szabatowy 
bronił Izraelitów, podkreślał solidarność 
rodziny, a nas czas misyjny niech umocni w 
wierze i naprawi to, co zniszczył grzech. 

Na święty czas, niech nam Błogosławi 

ze Swym Synem Panna Maryja.   

                                                  Wasi pasterze   



PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII PW. 

NMP. WNIEBOWZIETEJ W LWÓWKU   w 

dniach 24.09.- 2.10.2022 r.                                  

„Z Maryją w nowe czasy ” 

 Sobota 24  wrzesień                                       

18.00 – Uroczysta Msza św.  na rozpoczęcie 

Misji Świętych  z nauka misyjną                       

Grońsko godz. 19.00  - Msza św.                                        

z nauka misyjną                                                         

20.30 – różaniec św. przy grocie                                         

i apel maryjny.  

Niedziela 25 wrzesień- dzień święty                        

8.00 – Msza św. z nauka misyjną               

10.30 – Msza św. z nauka misyjną                              

11.45 – Msza św. z nauka misyjną                       

18.00 – Msza św. z nauka misyjną     

Chmielinko godz. 9.30 – Msza św.                                      

z nauką misyjną                                                            

20.30 – różaniec św. przy grocie                                         

i apel maryjny. 

Poniedziałek 26 wrzesień - dzień pokutny                                                                      

9.00 – Msza św. z nauką misyjną                                

10.00 – konferencja dla uczniów Szkoły 

Podstawowej z Lwówka i Posadowa kl. I – IV 

11.00 - konferencja dla uczniów Szkoły 

Podstawowej z Lwówka i Posadowa kl. V-VIII 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną –         

kościół św. Krzyża [modlitwy za zmarłych 

spoczywających na   cmentarzu]                                                                                                

20.00.–  Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Różaniec św. zakończony apelem maryjnym w 

kościele i sakr. pokuty.                                            

 Wtorek 27 wrzesień – dzień młodzieży     

9.00 – Msza św. z nauką misyjną                                 

10.00 – konferencja dla uczniów Szkoły 

Podstawowej z Lwówka i Posadowa kl. I – IV 

11.00 - konferencja dla uczniów Szkoły 

Podstawowej z Lwówka i Posadowa kl. V-VIII 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla 

młodzieży naszej parafii i młodzieży 

przygotowującej się do Sakr. Bierz.                                                                         

20.00 - Adoracja Najśw. Sakr. - różaniec św. 

zakończony apelem maryjnym w kościele                  

i sakr. pokuty.                                       

 Środa 28 wrzesień – dzień maryjny                                     

9.00 – Msza św. z nauka misyjną                                 

10.00 - Msza św. dla uczniów Szkoły 

Podstawowej z Lwówka i Posadowa                        

17.30 – Nowenna do MBNP                                          

18.00 – Msza św. z nauką misyjną   

Chmielinko  19.00 – Msza św. z nauka 

misyjną                                                                       

20.00 –  Adoracja Najśw. Sakr. Różaniec św. 

zakończony apelem maryjnym w kościele             

i sakr. pokuty.                                                                                     

Czwartek  29 wrzesień – dzień rodziny                  

9.00 – Msza św. z nauką misyjną                                    

i odnowienie sakr.  małżeństwa                                                    

11.00 – odwiedziny  starszych i chorych cz. I 

18.00- Msza św. z nauką misyjną  - 

odnowienie sakr. małżeństwa                                 

20.00 –   Adoracja Najśw. Sakr.              

Różaniec św. zakończony apelem maryjnym w 

kościele i sakrament pokuty.                                            

 Piątek 30 wrzesień – dzień krzyża                           

9.00 – msza św. z nauką misyjną [przynosimy 

krzyże]                                                                       

11.00 – odwiedziny  starszych i chorych cz. II 

18.00 - Msza św. z nauką misyjną –

[przynosimy krzyże]                                                     

20.00 –  Adoracja Najśw. Sakr.                         

Różaniec św. zakończony apelem maryjnym w 

kościele i sakrament pokuty.                                                     

Sobota 1 październik – dzień chorych                                          

9.00 – Msza św. z udzielenie Sakramentu 

Chorych i spotkanie przy kawie                                                                      

18.00 –  Msza św. – z nauką misyjną                        

Grońsko godz. 19.00  - Msza św. z nauką 

misyjną                                                                                               

20.30 – różaniec św. przy grocie                                         

i apel maryjny.        

Niedziela 2 październik                                                

8.00 – Msza św. z nauka misyjną               

10.30 – Msza św. z nauka misyjną                              

11.45 – Msza św. z nauka misyjną                                      

- uroczyste poświecenie krzyża misyjnego                       

18.00 – Msza św. z nauka misyjną 

Chmielinko godz. 9.30 – Msza św.                                      

z nauką misyjną                                                            

Przed każdą mszą św. modlitwa różańcowa                          

i okazja do sakr. pokuty.                                                        


