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KRONIKA PARAFIALNA 
O MISJACH W POPRZEDNICH LATACH 

 

 

20 marca 2010 r.: 

O godz. 16.00 przybył pierwszy z ojców 

paulinów, moderator, prefekt 

seminarium w Krakowie, ojciec Ryszard 

Dec. Nieco później przyjechał ojciec 

Cyryl Motyl z Częstochowy (…) 

Cieszymy się, iż ojcowie paulini 

łaskawie przyjęli zaproszenie i o godz. 

18.00 pierwszą nauką rozpoczęli pracę 

nad powierzoną im Owczarnią z parafii 

Wniebowzięcia NMP na rynku w 

Raciborzu. 

21 marca 2010 r.: 

Z pomocą Ducha Świętego, w imię 

Trójjedynego Boga rozpoczynamy Misje 

Święte w oparciu o Dekalog 

28 marca 2010 r.: 

Po nabożeństwie udaliśmy się  do 

Krzyża Misyjnego „Ratuj duszę moją” z 

napisem 2010, który wyrył w drzewie p. 

Józef Sztyber. 
 

23.09.2000 r.: 

Na Mszy św. wieczorem o godz. 18.00 

hymnem do Ducha Świętego 

rozpoczęliśmy nasze parafialne Misje 

AD 2000. Te święte skupienie zostało 

polecone ojcom franciszkanom. 

Przydzielono nam ojca Cherubina Żyłkę, 

który już u nas prowadził peregrynację 

obrazu Matki Bożej i ojca Emiliana 

Gołąbka. Wielebni ojcowie z wielkim 

zaangażowaniem pogłębiali prawdy 

objawione. Codziennie o godz. 21.00 

był Apel Jasnogórski, na który 

przychodziło ok. 700 osób. 

1.10.2000 r.: 

Zakończenie Misji Jubileuszowych. Bóg 

zapłać czcigodnym misjonarzom za 

krzewienie miłości, za rzucone ziarno, 

które oby zakiełkowało i wydało owoc 

stokrotny, za zapalenie ognia miłości do 

Boga i ludzi i za podaną dłoń. 

 

MISJE PARAFIALNE 

— ALE O CO CHODZI? 
 Misje Święte to szczególny rodzaj 

rekolekcji. Zwykle trwają cały tydzień: 

od niedzieli do niedzieli. Odbywają się 

co 10 lat. Ostatnie Misje w naszej 

parafii farnej w Raciborzu miały 

miejsce 2010 r., o czym przypomina 

nam data wyryta na krzyżu misyjnym 

umieszczonym przy zakrystii kościoła. 

 W Misjach akcentuje się przede 

wszystkich najważniejsze prawdy 

wiary i to, co z nich wynika. 

Przykazanie  Boga i bliźniego oraz 

dekalog to nasze najważniejsze 

drogowskazy na codzienne życie. 

Trzeba to sobie przypomnieć. 

 Czas Misji Świętych to czas 

odnowy i pogłębienia życia religijnego 

całej parafii. Dlatego tak ważne jest 

gorliwe uczestnictwo wiernych w 

przygotowanych przez misjonarzy 

nabożeństwach i mszach, podczas 

których głosi się nauki misyjne. 

 W sposób niezwykle bogaty w 

tym czasie sieje się Słowo Boże z 

nadzieją, że przyniesie ono plon obfity 

w postaci życia z wiary parafian. 

 Misje są kierowane nie tylko do 

tych, którzy do kościoła chodzą i chcą 

jeszcze bardziej pogłębić swą relację z 

Bogiem, ale też do tych, którzy 

potrzebują radykalnego nawrócenia, 

którzy odeszli od wiary i Kościoła.  

Stańmy się misjonarzami dla nich, by 

nie zatracili duszy swojej. 

DLA KOGO MISJE? 

 Można by odpowiedzieć na to 

pytanie bardzo prosto: misje są dla 

całej parafii. Niestety taka odpowiedź 

często trafia tylko do serc ludzi 

starszych, którzy rozumieją ich sens i 

potrzebę. Tymczasem Misje mają objąć 

swym zasięgiem również wiernych w 

średnim wieku, osoby samotne, 

małżeństwa, młodzież i dzieci. 

 Program Misji przewiduje 

specjalne spotkanie dla młodzieży (od 

klasy VIII szkoły podstawowej wzwyż) w 

piątek 16 października o godz. 19.00. 

Jednak nie można ograniczyć się tylko 

do tego dnia. Misje są dla wszystkich. 

Młodzież i dzieci nie są wyłączeni z 

pozostałych mszy z naukami ogólnymi. 

Ważna jest ich obecność na nich i 

wspólna modlitwa z rodzicami także 

podczas innych dni. 

 Dzieci także mają specjalną Mszę 

św. z nauką w czwartek 15 października 

o godz. 16.00 w kościele św. Jakuba. 

Niech nie zabraknie dzieci ze szkoły 

podstawowej do klasy VII włącznie oraz 

dzieci przedszkolnych. Na dzieci 

zwrócona będzie również baczniejsza 

uwaga podczas mszy niedzielnych w 

kościele św. Jakuba o godz. 11.00. 

Nauka będzie dostosowana do nich. 

 Jednak rzeczywiście największy 

pożytek w uczestnictwie w misjach 

może przynieść obecność ludzi 

dorosłych. To oni kształtują życie 

rodzinne, to oni wychowują przyszłe 

pokolenia, to oni mają wpływ na 

lokalne życie społeczne. Wszystkim 

nam do dobrego życia potrzeba mocy 

Bożego Ducha. Misje to czas czerpania 

z obfitości Bożych łask, których źródłem 

jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Żeby 

doświadczyć tej żywej obecności Boga 

w naszym życiu musimy wciąż 

podejmować drogę nawrócenia i 

przypominać sobie o najważniejszych 

wartościach. Dlatego misje są dla 

każdego z nas, bez wyjątku. Znajdź czas 

i przyjdź! Nie bądź obojętny! 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA WNIEBOWZIĘCIA NMP w RACIBORZU          Październik 2020 

Nowy numer Rodziny Parafialnej, wydany z 

okazji Misji Świętych, a w niej: 
 

• List ojców franciszkanów do parafian z 

okazji Misji 

• Szczegółowy plan Misji Świętych 

• Dla kogo i po co Misje Święte 

• Kronika parafialna o Misjach w poprzed-

nich latach 

www.farny-raciborz.pl  tel. 32 415 49 08 



Racibórz, 23.09.2020 roku 

We wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny  

 

„Idźcie i głoście” – powołani do życia w prawdzie 

Drodzy mieszkańcy 

parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu 

         

 Z łaski Bożej dane nam jest przeżywać po ostatnim dziesięcioleciu kolejny czas Misji Świętych, czas w 

którym chcemy jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa Chrystusa, a zarazem czas wyciszenia,  pokuty i 

nawrócenia, poprawy i zmiany swojego życia i postępowania. 

  Wielu z nas czuje gorycz krzywdy, niesprawiedliwości, biedy, wyzysku, bezrobocia, choroby, 

samotności. Ponadto dochodzą jeszcze nasze słabości, grzechy, wady, złe przyzwyczajenia. To wywołuje 

często bezmiar cierpienia, lęku, bezradności. A przecież chrześcijanin to człowiek radości i nadziei. Czas 

powrócić do Boga, który jest źródłem łaski i pokoju! Czas uporządkować sprawy swojego sumienia. Czas 

umocnić swoją więź z Chrystusem. 

 W przeżywaniu tej prawdy pomogą nam MISJE ŚWIĘTE. Chcemy w tym czasie zastanowić się: Jak w 

moim życiu mogę naśladować życie Jezusa Chrystusa i stawać się Jego uczniem. Mówiąc inaczej: Jak 

dobrze żyć w obecnym świecie, który proponuje nam zupełnie inne postawy i „wartości” niż Jezus 

Chrystus. Chcemy też otoczyć troską nasze życie, które jest bezcennym darem Bożym. Przypominać nam 

o tym świętym czasie będzie dzwon pokutny, który od poniedziałku do piątku dzwonić będzie w czasie 

każdej mszy św. po komunii św. a my w tym czasie w postawie klęczącej modlić się będziemy w ciszy i 

prosić o nawrócenie dla naszych sióstr i braci, którzy są z dala od kościoła, oraz za nas o dobre owoce tych 

Misji świętych. 

 Nie tylko to życie naturalne jest ważne, ale i nadprzyrodzone, którego udziela nam Bóg przez swoją 

łaskę. Myślą jedną z wielu niech będą nam słowa Samarytanki:  

 „PANIE, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła” /J 4,15/. 

 „Nie lękaj się niczego. Ja zawsze jestem z Tobą. We mnie znajdziesz ukojenie wszelkich niepokojów i 

lęków” - św. Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki 7.06.1997. 

         Z radością przyjęliśmy zaproszenie od waszego ks. Proboszcza do przeprowadzenia Misji Świętych w 

waszej parafii. 

         Zapraszamy Was wszystkich do licznego udziału w tych Misjach i życzymy Wam i sobie owocnych i 

pięknych przeżyć.          

Z franciszkańskim pozdrowieniem  

POKÓJ I DOBRO 

o. Ignacy Szczytowski OFM 

o. Salezy Szuper OFM 

List ojców misjonarzy do parafian przed rozpoczęciem Misji 

Sobota 10.10.2020 

17.30 – Różaniec 

18.00 – Msza św. z nauka ogólną 
 

Niedziela 11.10.2020  

Rozpoczęcie Misji Świętych 

07.00 – Msza z nauką ogólną 

09.00 – Msza z nauką ogólną 

09.30 – Msza z nauką ogólną (Jk) 

10.30 – Msza z nauką ogólną 

11.00 – Msza z nauką dla dzieci (Jk) 

12.00 – Msza z nauką ogólną 

14.00 – Msza z nauką ogólną 

18.00 – Nabożeństwo na 

rozpoczęcie Misji świętych – 

przekazanie stuły i kluczy 

19.00 – Msza z nauką ogólną 
 

Poniedziałek 12.10.2020 

Chrzest Święty źródłem łaski 

– okazja do spowiedzi pół godziny 

przed Mszą 

06.30 – Msza św. z nauką ogólną – 

odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych.  

09.00 – Msza św. z nauką ogólną – 

odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych. 

17.30 – Różaniec 

18.00 – Msza św. z nauką ogólną – 

odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych. 

21.00 – Apel Jasnogórski   
 

Wtorek 13.10.2020  

Dzień Chorych – cierpienie jest 

darem 

– okazja do spowiedzi pół godziny  

przed Mszą 

06.30 – Msza św. z nauką ogólną – 

namaszczenie chorych 

09.00 – Msza św. dla chorych i 

starszych z nauką ogólną – 

namaszczenie chorych 

17.30 – Różaniec 

18.00 – Msza św. z nauką ogólną – 

namaszczenie chorych 

21.00 – Apel Jasnogórski   
 

Środa 14.10.2020  

Powołani do świętości 

– okazja do spowiedzi pół godziny 

przed Mszą 

06.30 – Msza św. z nauką ogólną  

09.00 – Msza św. z nauką ogólną 

17.30 – Różaniec 

18.00 – Msza św. z nauką ogólną 

21.00 – Apel Jasnogórski  
 

Czwartek 15.10.2020  

Pamięć o rzeczach i sprawach 

ostatecznych 

– okazja do spowiedzi pół godziny 

przed Mszą 

06.30 – Msza św. z nauką ogólną 

09.00 – Msza św. z nauką ogólną 

16.00 – Msza z nauką ogólną dla 

dzieci (Jk) 

17.30 – Różaniec 

18.00 – Msza św. z nauką ogólną 

21.00 – Apel Jasnogórski  w kościele 

św. Jakuba (modlitwa za zmarłych) 
 

Piątek 16.10.2020 

Rodzina Bogiem silna 

– okazja do spowiedzi pół godziny 

przed Mszą 

06.30 – Msza św. z nauką ogólną – 

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 

09.00 - Msza św. z nauką ogólną – 

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 

17.30 – Różaniec 

18.00 – Msza św. z nauką ogólną – 

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 

19.00 – nauka dla młodzieży 
 

Sobota 17.10.2020  

Zawierzenie Maryi/ Przyjęcie 

Szkaplerza Matki Bożej z Góry 

Karmel 

08.00 – Msza św. z nauką ogólną – 

zawierzenie Niepokalanemu Sercu 

NMP 

od 09.30 – odwiedziny chorych w 

domach (na zaproszenie) 

16.00 – Msza św. z nauką ogólną – 

zawierzenie Niepokalanemu Sercu 

NMP 

17.30 – Różaniec 

18.00 – Msza św. z nauką ogólną – 

zawierzenie Niepokalanemu Sercu 

NMP 

20.30 – Nabożeństwo / Apel  
 

Niedziela 18.10.2020  

Zakończenie Misji Świętych 

07.00 – Msza z nauką ogólną 

09.00 – Msza z nauką ogólną 

09.30 – Msza z nauką ogólną (Jk) 

10.30 – Msza z nauką ogólną 

11.00 – Msza z nauką dla dzieci (Jk) 

12.00 – Msza z nauką ogólną 

14.00 – Msza z nauką ogólną 

18.00 – Nabożeństwo na 

zakończenie Misji Świętych, 

poświęcenie krzyża misyjnego i 

krzyży, Te Deum 

19.00 – Msza z nauką ogólną 

Szczegółowy plan Misji Świętych 


