
Dobrze z Tobą było nam!

Wpisany przez Ania

20 czerwca 2010 r. podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00 dziękowaliśmy Panu Bogu za 5
lat posługi kapłańskiej w naszej parafii ks. Piotra Wojtali. Eucharystii, w której aktywnie udział
brały dzieci, przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz. - Chcę dziś podziękować za wszelkie dobro,
które dzięki posłudze księdza Piotra, Pan Bóg nam uczynił - podkreślał kilkakrotnie ks.
proboszcz, a wierni oklaskami dołączali się do tych podziękowań. Ks. Piotr już wkrótce
rozpocznie w Warszawie przygotowanie do wyjazdu na misje. - W 2005 roku byłem w Boliwii,
gdzie mogłem z bliska przyjrzeć się pracy misjonarzy. Wtedy podzielono się ze mną pewnym
przysłowiem, mówiącym o tym, że ktoś, kto był raz w Ameryce Południowej, na pewno tam
wróci. I ja wracam - przyznał ks. Piotr, dodając: - Wracam po to, by pytać ludzi, kim jest dla nich
Jezus, by głosić Ewangelię, i by opowiadać o naszym dobrym Ojcu.

      

W czasie Eucharystii ks. Piotr wygłosił Słowo Boże, a także niezłomnie zachęcał wszystkich do
śpiewu. Na uwielbienie zaprosił do prezbiterium wszystkie dzieci, by wraz z nimi zaśpiewać
całym sobą „Chrześcijanin tańczy”.

  

  

- Rozstania są smutne, ale miejmy nadzieję, że Pan Bóg nasze drogi jeszcze połączy - mówił
ks. Piotr, zaznaczając, że przez najbliższe miesiące będzie czasem jeszcze gościł w naszej
parafii. Później na 5 lat wyjedzie na misje. – Jeśli ktoś z was będzie w Ameryce Południowej, to
może się spotkamy – podkreślał z uśmiechem.

  

Ks. Piotr z rąk księdza proboszcza otrzymał długopis, by - mimo że będzie daleko, mógł
utrzymywać z nami kontakt listowny, a także piosenkę z dedykacją. Ks. proboszcz, grając na
gitarze, zachęcił wszystkich wiernych do wspólnego zaśpiewania refrenu piosenki Leonarda
Cohena: „Dzisiaj tu, jutro tam. Każda radość krótko trwa. Dobrze z sobą było nam, więc
śpiewajmy: dzisiaj tu, a jutro tam”. – A po jutrze znowu tu w Przemienieniu Pańskim – dodał z
uśmiechem nasz proboszcz. Po Mszy w murach naszego kościoła rozbrzmiało gromkie „Sto
lat”, a wychodzący z kościoła otrzymywali pamiątkowe obrazki z błogosławieństwem przyszłego
misjonarza, na razie wciąż naszego wikarego ks. Piotra.
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