
„Kościół - powszechny sakrament miłości Boga do świata - kontynuuje w dziejach misję 

Jezusa i posyła nas wszędzie, aby przez nasze świadectwo wiary i głoszenie Ewangelii 

Bóg mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić serca, umysły, ciała, 

społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie”  

(Papież Franciszek). 

 

Drodzy Bracia i Siostry 

Pisze do Was, aby razem z Wami dziękować Panu za świadectwo i ofiarna prace 

odchodzącego Proboszcza Ks. Sławomira Pawińskiego. Na pewno to niełatwy czas dla 

Niego samego, jak również dla Was.  

Papież Franciszek  wystosował specjalna odezwę na Światowy Dzień Misyjny, który to 

przypada na 18 października tego roku. I to orędzie zatytułował następująco: „Oto ja, 

poślij mnie” (Iz 6,8).  Bowiem od dnia naszego chrztu świętego, który włącza nas w 

tajemnice Trójcy Świętej, oraz czyni nas członkami mistycznego Ciała Chrystusa jakim 

jest Kościół Święty, jesteśmy zanurzeni w Chrystusa, i posłani w Jego Imię, aby głosić 

niezgłębione bogactwa Bożej miłości.  

 

W takim świetle zapraszam Was do przezywania tych chwil pożegnania. Dwanaście lat 

temu, Ks. Sławomir tez wypowiedział słowa proroka Izajasza: „Oto ja poślij mnie”, i 

przybył de naszej parafii. Jego świadectwo jako gorliwego duszpasterza, wypływało z 

tego przeslania: Oto ja poślij mnie. Dzisiaj Pan mówi do nas wszystkich, nie zostawię 

Was sierotami, przyśle Wam nowego duszpasterza, który będzie kontynuował misje 

swojego poprzednika. Natomiast Ks. Sławomira potrzebuje aby ukazać moja miłość, aby 

dotykać i przemieniać serca, umysły, ciała, społeczeństwa w innej parafii.  

 

Ja osobiście jestem wdzięczny Bogu, za Jego bliskość, serdeczność i dobroć wobec 

Wszystkich osób w mojej parafii rodzinnej pod wezwaniem Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej.  Także za Jego wielkie serce i otwarcie na pomoc dla misji, która mi 

Pan zlecił. A podzielę się z Wami tez tym, ze właśnie dzisiaj, 37 lat temu, 

odpowiedziałem Panu:” Oto ja poślij mnie”.  Wieczorem, 25 sierpnia 1983 roku 

opuściliśmy ojczyznę, aby przez Bawarie w Niemczech, udać się na misje do Boliwii.  

W osobie Ks. Proboszcza towarzyszyło mi zawsze wsparcie duchowe, razem z cala 

parafia, za co Wam zawsze będę wdzięczny, jak również pomoc materialna, 

ekonomiczna. Wspomnę chociażby o balu misyjnym  w Nowym Roku, organizowany od 

ponad 10 lat. 

Drogi Ks. Proboszczu, Bóg zapłać za wszystko, i życzę Tobie jak i nowemu  

Proboszczowi, Ks. Leszkowi Ryguckiemu, mocy Ducha Świętego tak bardzo potrzebnej 

w szerzeniu Królestwa Bożego tam gdzie Pan Was posłał.  Niech Matka Najświętsza 

Niepokalana Maryja, Św. Katarzyna, Patronka tej parafii, Św. Józef, jak i Świeci 

Apostołowie Piotr i Paweł, oraz Św. Antoni, wypraszają potrzebne laski. Wy zaś Drodzy 

Bracia i Siostry, wspierajcie swoich duszpasterzy gorliwa modlitwa, oraz wzajemna 

miłością i dobrocią.  

 

Niech Pan Was strzeże i Wam błogosławi,  

+Antoni Bonifacy Reimann, OFM z Boliwii 


