
Pragnę, ażeby kapłani głosili Wielkie 
Miłosierdzie Moje względem dusz 

grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć 
do Mnie grzesznik. Palą Mnie 

płomienie Miłosierdzia,  
chcę je wylać na dusze ludzkie. (Dz 50) 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Inauguracja  
Siostry i Bracia, jakże bliscy Miłosiernemu Sercu Zbawiciela! 
 

Pragnę wszystkich Was, to znaczy całą Wspólnotę Parafialną pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze, na czele z Księdzem Aleksandrem, Waszym 
Proboszczem, serdecznie pozdrowić.  

Z woli Bożej i na zaproszenie Waszego Duszpasterza już za kilkanaście dni 
przybędę do Was, aby wspólnie przeżyć to niecodzienne wydarzenie duchowe, jakim są 
Misje Święte. Przybędę z posługą Słowa Bożego, byśmy na nowo spróbowali jeszcze 
lepiej zjednoczyć się z Bogiem i bliźnimi poprzez ponowne odkrycie swojej 
chrześcijańskiej tożsamości.  

Misje to czas szczególnego działania Ducha Świętego; to spotkanie z żywym 
Chrystusem, wciąż na nowo okazującym nam swoje nieskończone miłosierdzie. 
Spotkanie to dokonuje się najpełniej poprzez sakramenty święte przyjmowane z głęboką 
wiarą, umocnione Słowem Bożym.  

Nasze spotkania misyjne przeżywać będziemy zanurzając się w bezmiar Bożego 
Miłosierdzia. Spróbujemy z pomocą łaski Pańskiej dostrzec jak mocno Bóg nas kocha, 
nawet po naszym upadku i wzgardzeniu Jego miłością. Spróbujemy uświadomić sobie, że 
nasza wiara to nie pewność, że Bóg istnieje, bo złe duchy też wiedzą, że Bóg jest, ale nie 
są Mu posłuszne, zatem spróbujmy uświadomić sobie to dlaczego tak ważne jest to, 
abyśmy nie tylko słuchali słowa Bożego, ale umiejętnie je przyjęli i według niego 
kształtowali swoje życie. Media nieustannie prowokują nas do postawy tolerancji wobec 
perwersji i odrzucenia praw Boga, do buntu przeciw Kościołowi, do nieufności wobec 
pasterzy. Ale czy wyobrażamy sobie jakiekolwiek państwo bez posłuszeństwa? Czy jest 
możliwe funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy bez posłuszeństwa? Czy choćby 
przedszkole może istnieć bez posłuszeństwa? Gdybyśmy wszyscy słuchali Boga, życie 
byłoby szczęśliwsze. Więc zapraszam Was do wspólnego wsłuchiwania się w to, co 
będzie mówił do nas Bóg posługując się nawet tak nieudolnym i tępym narzędziem jak 
moja skromna osoba. 

Drodzy! Do dobrego przeżycia tego wyjątkowego czasu ćwiczeń duchowych nie 
wystarczą tylko ogłoszenia Księdza Proboszcza czy moja obecność między Wami. 
Potrzebna jest Wasza obecność i zaangażowanie. 

Dlatego zwracam się do Was wszystkich z ogromna prośbą: zechciejcie włączyć 



się czynnie w to duchowe dzieło. Już dzisiaj, proszę, pomyślcie jak wygospodarować 
czas, by wziąć udział w naukach misyjnych, co zrobić, aby cała rodzina gorliwie 
skorzystała z przygotowanych przez samego Boga darów? Niech to będzie autentycznie 
czas rodzinnego zrywu i zbliżenia się do Boga bogatego w miłosierdzie. Kto wie? Może 
niektóre prace trzeba będzie odłożyć na później - zaplanujcie to, proszę, już teraz! Niech 
w Waszych rodzinach widać będzie, że w parafii dzieje się coś nadzwyczajnego. 
Zatrzymajmy się na chwilę dla Boga! Odetchnijmy duchową atmosferą i Bożą miłością, 
abyśmy nie zatracili się w pogoni za beztroskim życiem. Uczyńcie to, proszę, nie dla 
mnie, nie dla Księdza Proboszcza, ale dla siebie i samego Boga! A wtedy wszyscy 
pojmiemy, co to znaczy otworzyć się na Boże działanie utrwalające naszą wiarę, która 
niczym kotwica będzie ostoją wobec zagrożeń współczesnego coraz bardziej 
zlaicyzowanego świata. Przykładem takiego otwarcia się na Boga i Jego Opatrzność, 
przykładem takiej bezgranicznej wiary jest św. Józef, którego wizerunek w dniach Misji 
nawiedzi Waszą Wspólnotę. To u boku ziemskiego Opiekuna Bożego Syna, będziemy 
starać się odetchnąć w tych nadchodzących dniach Bożym Duchem, abyśmy na nowo 
poczuli się kochani przez Tego, który dla naszego zbawienia nie oszczędził własnego 
Syna, lecz wydał Go na ukrzyżowanie.  

Domyślam się, że są wśród Was i tacy, którzy uważają, iż Bóg, Kościół i ten 
święty nadchodzący czas Misji nie są im do niczego potrzebne. Może w tym gronie jest 
to ktoś Wam bliski, a może sąsiad lub znajomy. Bardzo często są to ludzie zagubieni, 
doświadczeni przez życie, schorowani lub zwyczajnie samotni. Proszę Was, nie 
zostawcie ich samych sobie! Ten czas, który nam pozostał do rozpoczęcia Misji 
Świętych, wspólnie wykorzystajmy na modlitwę za nich, prosząc Ducha Świętego, by 
wlał w ich serca pragnienie nieba i rozpalił tą miłością, która pochodzi od samego Boga i 
potrafi obudzić nawet najbardziej obojętnego człowieka. Niech to od dzisiaj będzie 
przedmiotem naszej codziennej modlitwy i punktem honoru odpowiedzialnych 
chrześcijan. Dokonamy wiele na rzecz tych Misji, tylko pokonajmy strach, wstyd  
i nieśmiałość, a wzbudźmy w sobie odwagę mówienia o Misjach i zapraszania 
niezdecydowanych.  

Przede wszystkim jednak módlmy się o misyjne łaski dla nas samych i Waszych 
rodzin. Módlmy się za opornych i żyjących w stanie grzechu. W ich intencji ofiarujmy 
swoje krzyże i cierpienia, radości i smutki. Nie pójdzie to na marne, bo wraz z 
Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym odniesiemy duchowe zwycięstwo!  

Do wszystkich, zatem, bez wyjątku, kieruję serdeczne zaproszenie: weźcie udział  
w świętym czasie Misji parafialnych i cieszcie się odnową Waszej wiary, nadziei i 
miłości!  

Z pozdrowieniami w Chrystusie Miłosiernym Zbawicielu, pamiętający w 
modlitwie  

       Ks. Robert Begierski 
Bielawa, 26 sierpnia 2015 r., w Uroczystość NMP Częstochowskiej 


