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POZWÓL SIĘ DOTKNĄĆ BOGU – IDŹ NA GŁĘBIĘ! 

 

Drogi Księże Proboszczu, drodzy Współbracia w 

kapłaństwie, kochani Siostry i Bracia! 

 

W 2016 roku głosiliśmy u Was Rekolekcje Wielkopostne 

zwracając szczególną uwagę na Boże Miłosierdzie i na naszą 

postawę miłosierdzia wobec siebie nawzajem. 

Po roku przerwy przyjechaliśmy do Was, aby 

przeprowadzić Święte Misje Parafialne. Tym razem ich tematem 

były sakramenty i sposób ich przeżywania. Oddaliśmy Waszą 

parafię Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i poświęciliśmy Krzyż 

Misyjny na pamiątkę tych dni prosząc o to, abyście pamiętali o nim 

i często się przy nim modlili. 

Rok po Misjach Parafialnych przyjedziemy do Was po raz 

trzeci, aby według zwyczaju przeprowadzić Renowację Misji 

Parafialnych. Razem z Wami będziemy chcieli pójść dalej i 

pogłębić naszą wiarę. Dlatego też hasło tej Renowacji Misji jest 

podobne do zeszłorocznego i brzmi: 
 

POZWÓL SIĘ DOTKNĄĆ BOGU – IDŹ NA GŁĘBIĘ! 
 

Przez te dni poruszymy następujące tematy związane z naszą 

wiarą przeżywaną w konkrecie dnia.  

Na początek nakreślimy duchowy program na Wielki Post 

zwracając uwagę na ważną rolę Słowa Bożego, które zawsze 

prowadzi nas do spotkania z Bogiem. 

Powiemy sobie też o modlitwie, o jej pięknie jak i o 

trudnościach w jej przeżywaniu. 

Dobrym przygotowaniem do sakramentów i życia wiarą są 

tak zwane sakramentalia i właściwe z nich korzystanie. One nie 

działają magicznie, a jednak odgrywają wielką rolę w naszym 

religijnym życiu. Są niejako pomostem pozwalającym nam wejść 

w świat Boga i Jego spraw. 

W ostatni dzień damy się poprowadzić Maryi, Matce 

naszego Przyjaciela, prosząc Ją, by stawała się dla nas 

przewodniczką na drodze wiary. Patrząc na Jej życie spróbujemy 

odkryć takie postawy, które i nam pomogą w budowaniu naszej 

relacji z Bogiem i ze sobą nawzajem. 

Na koniec Renowacji poświęcimy całą Waszą parafię 

właśnie Jej, Matce Kościoła, pod Jej figurą na placu kościelnym. 

Potem przejdziemy wspólnie jeszcze raz pod Krzyż Misyjny, aby 

tam u Jego stóp przyjąć Boże błogosławieństwo. 

Ciesząc się na ponowne spotkanie zapewniamy Was o 

naszej modlitwie i przywiązaniu życząc Wam i Waszym 

najbliższym wszelkiego dobra W Nowym 2020 Roku. 

 

Wasi karmelici bosi 

 

O. Stanisław OCD     O Bruno OCD 

Stare Hory      Monachium 


