MISJE ŚWIĘTE 17 – 24.05.2015
W niedzielę 17 maja rozpoczną się w naszej parafii Misje Święte. Misje to nie tradycyjne
rekolekcje, takie jakie przeżywamy w czasie Adwentu czy Wielkiego Postu; nie są to nawet
przedłużone rekolekcje. Misje to coś o wiele więcej. Misje Parafialne wpisują się bowiem w realizację
wielkiego zadania misyjnego, jakie Jezus powierzył swoim uczniom: Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Odbywające się mniej
więcej co dziesięć lat. Misje to szczególny czas refleksji, zastanowienia się nad swoim
postępowaniem, nad tym, co w naszym życiu jest najważniejsze. Mają umocnić naszą wiarę, pomóc w
nawróceniu, którego każdy z nas potrzebuje. Misje parafialne kończą się spowiedzią i Komunią świętą
oraz uroczystością poświęcenia krzyża misyjnego.
Temu właśnie służą Misje Święte: abyśmy ożywili swoją osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa i
zapłonęli pragnieniem głoszenia Królestwa Bożego we współczesnym świecie. Parafialne Misje są
darem, są przyjściem Królestwa Bożego i zaproszeniem do jego przyjęcia. Udział w nich, połączony z
decyzją nawrócenia, jest wejściem w przestrzeń królestwa Bożego ze wszystkimi tego
konsekwencjami. Przeżycie to, choć we wspólnocie i ze wspólnotą parafialną, ma wymiar głęboko
osobisty. Nikt mnie nie może zastąpić, w przyjęciu tego daru. Nikt mnie nie może zastąpić, bo dar
Królestwa przychodzi konkretnie do mnie. I co bardzo ważne, w tym momencie. W przyszłości już się
może nie powtórzyć, mogę go nie doczekać.
Nie powinieneś więc mówić: „nic się nie stanie jeśli nie będę uczestniczyć w misjach, uczynię
to innym razem". Bo skąd masz pewność, że ten „inny raz" nastąpi dla Ciebie. Czy dla tych, którzy tak
mówili 10 lat temu podczas ostatnich misji, a już nie żyją, nastąpił ten „inny raz"? Kiedy przyjdzie
otrzeźwienie może być już za późno. Dlatego misje są tak ważne, są wielką szansą. Dlatego udział w
misjach leży w sferze odpowiedzialności za wiarę, za swe życie wieczne, za urzeczywistnie królestwa
Bożego w Tobie samym. Zadbaj o to, abyś nie przeoczył przychodzącego Królestwa Bożego,
poprzestając na zmysłowych przeżyciach i sukcesach, które przynosi życie". O. Władysław Bodziony
CSsR
W tej intencji chciejmy się modlić następującą modlitwę:
„Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś swego Syna, aby odnowił więź miłości
z Tobą, zerwaną przez grzech ludzi, dziś tą samą miłością powodowany, pragniesz nam Go posłać w
słowie misjonarza.
Spraw łaskawie, aby nasz umysł uznał w Nim najwyższą prawdę, wola – jedyną drogę, a serce –
najgłębszy sens i najtrwalszą radość życia. Pomóż nam przyjąć Jego Osobę całym swoim
jestestwem, wszak nazwał się nie tylko Prawdą, ale Drogą i Życiem, a przyszedł wypełnić nie tylko
nasz umysł, wolę i serce, lecz całe nasze życie i wieczność.
Oby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego Słowo i oporny na działanie
Jego miłości i łaski. Oby misja święta każdemu z nas pomogła znaleźć największy skarb, którego
świat dać nie może: sercom pokój sumienia, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i przedsmak
Twojego Królestwa, Kościołowi nowe błogosławieństwa. Duchu Święty przez którego działa Ojciec i
w którym spotyka się z nami Syn, odnów nasze serca i oblicze naszej parafii na większą chwałę
Trójcy Przenajświętszej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

