
Droga Rodzino Parafialna! 

 

Przybliża się czas Parafialnych Misji świętych, które przeżywać będziemy w dniach 

od 19 do 27 października bieżącego roku.  Z tej okazji pragnę skierować do Was kilka słów. 

Misje parafialne to czas głoszenia Królestwa Bożego, Królestwa przebaczenia, 

miłosierdzia, miłości i pokoju. Misje są przede wszystkim czasem wielkiej łaski Boga, która 

pomoże nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to co, zniszczyliśmy przez grzech, 

 co zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo. Misje parafialne mogą także 

pomóc w naszym osobistym nawróceniu i we wzajemnych pojednaniu.  

Najpierw potrzeba uczynić wszystko, aby ta świadomość, że czas Misji się zbliża 

dotarła do naszego serca a poprzez nas i nasze świadectwo do wszystkich parafian i to jest 

zadanie dla nas wszystkich na najbliższe dni.  

Potrzeba się do tego świętego czasu dobrze przygotować poprzez modlitwę  

i otwartość naszego umysłu i serca. Podejmijmy więc to wezwanie zarówno  

we wspólnotowych jak i prywatnych spotkaniach z Bogiem na modlitwie.  

Mija już wiele czasu od ostatnich Misji w parafii. Wiele się w tym czasie zmieniło, 

wielu już nie będzie mogło przeżywać tych Misji, które przed nami, gdyż Bóg powołał ich 

do wieczności. Nam jest dana ta łaska, dlatego nie zmarnujmy tej chwili, jak przypomina 

nam znana pieśń: „Nie zamykajmy serc zbawienia nadszedł czas, bo Chrystus puka  

do twych drzwi może ostatni raz… to co wybierzemy teraz, zdecyduje o naszej przyszłości.    

Misje Święte chcemy przeżywać nie sami lecz z udziałem naszych najwierniejszych 

przyjaciół - Aniołów. To Oni towarzyszą nam w przygotowaniu się na spotkanie z Bogiem, 

w wieczności, pomagając nam jak najlepiej przeżywać naszą teraźniejszość. Warto ich jeszcze 

bliżej poznać i zaprzyjaźnić się z Nimi.  W CIENIU ANIELSKICH SKRZYDEŁ to temat 

przewodni czasu misyjnej refleksji.  Wierze w to mocno, że misyjne spotkania z aniołami 

otworzą nas jeszcze bardziej na świat istot niewidzialnych tak piękny i tak bardzo nam bliski 

i potrzebny.  

Módlmy się wzajemnie za siebie. Proszę o dar modlitwy w mojej intencji, abym mógł 

Wam jak najlepiej służyć w czasie tych świętych dni. Niech święci Aniołowie na czele  

z Archaniołem Michałem Ich opieka i wstawiennictwo wyprosi łaskę dobrego 

przygotowania i owocnego przeżycia czasu łaski Misji Świętych dla całej Parafialnej 

Wspólnoty. 
 

Z darem pamięci w modlitwie  

Misjonarz Ks. Robert Ryndak michalita 

 

 

Miejsce Piastowe, Sanktuarium Świętego Michała Archanioła  22. 08. 2019r.   


