
 

 

Parafia p.w.  

Narodzenia NMP 

w  Sromowcach Niżnych 
 

 

                                                                 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Umiłowani przez Boga i Maryję Niepokalaną, Siostry i Bracia. 
 

Z woli miłosiernego i dobrego Boga i na zaproszenie czcigodnego Księdza Proboszcza Marka, 

pragnę przyjechać do Was, by wspólnie przeżywać Misje Święte. Wydarzenie to będzie miało miejsce 

za miesiąc, w dniach od 18 do 25 marca 2023 roku, ale już teraz na początku Wielkiego Postu 

zwracam się do Was za pośrednictwem tego listu, by zachęcić całą Wspólnotę Parafialną do 

rozpoczęcia przygotowań do tego religijnego wydarzenia.  

Misje parafialne to czas głoszenia Bożego Słowa: przebaczenia, miłosierdzia i pokoju. Misje są 

przede wszystkim czasem wielkiej łaski Boga, która pomoże nam naprawić i odbudować to co, 

zniszczyliśmy przez grzech, co zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo, to co 

zostało zachwiane przez niepokój czasu pandemii i trwającej na wschodzie wojny. Misje parafialne 

mogą także pomóc w naszym osobistym nawróceniu i we wzajemnym pojednaniu. Potrzeba do tego 

świętego czasu dobrze się przygotować poprzez modlitwę i otwartość naszego umysłu i serca. Bardzo 

Was proszę o podjęcie zarówno rodzinnej jak i prywatnej modlitwie sprawy naszych Misji. 

Od czasu ostatnich Misji w parafii minęło wiele lat. Nam jest dana łaska, dlatego nie zmarnujmy 

tej chwili, jak przypomina nam znana pieśń: Nie zamykajmy serc zbawienia nadszedł czas, bo 

Chrystus puka do drzwi może ostatni raz… To co wybierzemy teraz, zdecyduje o naszej przyszłości. 

Do owocnego przeżycia czasu Misji potrzebna jest Wasza, obecność i zaangażowanie. Zachęcam, 

byście podjęli trud oddalenia od siebie tego, co może przeszkodzić w spotkaniu z Bogiem lub bardzo 

je utrudnić. Może warto już dzisiaj pomyśleć o tym, jak zagospodarować czas, by go nie zabrakło 

podczas misyjnych dni? Co zrobić, by nie tylko samemu, ale całą rodziną gorliwie skorzystać z 

wielkiego Bożego daru, jakim są Misje Parafialne?  

Misje Święte chcemy przeżywać nie sami lecz pod matczyną opieką Maryi. W Jej Niepokalanym 

Sercu pragnę ukryć całą naszą parafialną rodzinę. Waszej szczególnej trosce i modlitwie powierzam 

tych spośród Was, którzy uważają, że ten święty czas Misji nie jest im do niczego potrzebny. Proszę 

Was, nie zostawiajcie ich samych sobie! Proszę również, byście w modlitwach nie zapomnieli o mnie, 

misjonarzu, bym się stał jak najlepszym narzędziem Jego Boskiej woli przekazywanej w głoszonym 

Słowie Bożym, w orędziu Matki Bożej, która wciąż przypomina: Uczyńcie wszystko cokolwiek Wam 

powie mój Syn. 

Zapraszając Wszystkich do wzięcia czynnego udziału w Misji Świętej, zapewniam o mojej 

modlitwie za Was i polecam Was Najświętszemu Sercu Jezusa, opiece Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej oraz wstawiennictwu świętego Jana Pawła II. 

 

Z pozdrowieniem w Chrystusie Zbawicielu, zapewniający o modlitwie 
ks. Piotr Adamczyk 

Jodłowa,  17  marca   A.D. 2023 

Magnificat anima mea Dominum 


