
Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus ! 

Chociaz juz prawie jestescie przy koñcu misji ludowych w mojej  rodzinnej parafii sw. Katarzyny 
w Ligocie Turawskiej, to jednak pragne do Was, tak Duszpasterzy, Misjonarzy ludowych – O. 
Hernyka  i O. Jozefa, jak i Was, drodzy Parafianie, skierowac slowa pozdrowienia i zapewnienia 
o mojej lacznosci modlitewnej z Wami w tych dniach, ale i takze po zakoñczeniu misjii.  
 
Z misjami ludowymi jest troche podobnie jak z przygotowaniem mlodziezy do sakramentu 
bierzmowania. Ich misja  nie koñczy sie z dniem bierzmowania, lecz rozpoczyna sie wlasnie po 
przyjeciu  tego sakramentu.  ¿Czy cos podobnego nie powinno zaistniec w zwiazku z 
gloszeniem  misji parafialnych? 
 
Ufam, ze sa one dla Wszystkich, rozpoczynajac od samych misjonarzy, kaplanow, poprzez 
wszystkich wiernych – dzieci, mlodziez, rodziny, ludzi w podeszlym wieku, chorych i zdrowych -
czasem laski, odnowy przyjazni z Bogiem, otwarciem sie na Ducha Swietego. Prosze o to Pana, 
aby po wygloszonych misjach, kazdy z Was,  gdziekolwiek sie znajdzie, na jakimkolwiek 
stanowisku czy zajeciu, nie zapomnial, ze Pan Jezus powolal go do tego aby byc jego wiernym  
przyjacielem , uczniem i misjonarzem. Niech te misje pomoga Wam Wszystkim wychodzic na 
spotkanie z Panem Jezusem, ktory czeka na Was w kazdym napotkanym czlowieku, a 
szczegolnie w ludziach chorych, przezywajacy trudnosci zyciowe, samotnych i opuszczonych. 
 
 I  to powolanie kazdego ochrzczonego do bycia uczniem-misjonarzem, powinnismy 
pielegnowac, poprzez codzienna modlitwe, spotkanie z Jezusem w Jego Slowie objawionych na 
kartach Pisma Swietego, oraz umacniac swoja wiare przyjmujac  Jego Cialo i Krew, ktora sie 
dzieli z nami w sprawowanej Eucharystii.  
 
Polecam Was Wszystkich Matce Najswietszej, czczonej w parafii pod wezwaniem M.Bozej 
Fatimskiej i Rozañcowej, polecam rowniez ta misje  wstawiennictwu swietych Apostolow Piotra 
i Pawla patronow kosciola w Zakrzowie, i za wstawiennictwem  Sw. Katarzyny, sw. Antoniego 
Padewskiego, patronow naszej parafii.  
Dziekuje Wam rowniez za Wasze modlitwy, ktore zanosicie za Kosciol misyjny na calym swiecie 
i  rowniez za ten, gdzie Pan Jezus mnie powolas do sluzby misyjnej w Boliwii – Wikariacie 
Apostolskim Ñuflo de Chávez. Dziekuje rowniez za odwiedziny w moim domu rodzinym 
Przyjmijcie moje błogosławieostwo Apostolskie, i niech Pan Was strzeże i błogosławi.  
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