POTRZEBUJEMY WASZEGO GŁOSU

Drodzy w Chrystusie Panu!

Nadszedł szczególny czas, kiedy jeszcze uważniej pragnę usłyszeć Wasz głos. Trwający czas
pandemii, a także związane z nim ograniczenia, powodują, że wielu z Was zaczyna na nowo odkrywać
potrzebę poszukiwania Boga i miejsca w Waszym Kościele. Na nowo odkrywacie swoją wiarę. To
wspólne nam doświadczenie.
Dziękuję za odwiedzanie naszych stron internetowych, profili na portalach społecznościowych
i zainteresowanie naszą działalnością oraz otrzymywane e-maile, i pytania odnoszące się do naszej
posługi kapłańskiej. Świadczą one, że nasza obecność jest pożądana i oczekiwana, mimo iż w wielu
miejscach nasi duchowni niestety nie pełnią jeszcze posługi kapłańskiej. Jest nas po prostu niewielu.
Mam jednak nadzieję, że to się zmieni także dzięki Waszej pomocy. A może wśród Was, czytających te
słowa obudzi się szczere pragnienie odpowiedzi na Chrystusowe zaproszenie „Pójdź za Mną”?
Zauważacie to że jesteśmy autentycznymi ludźmi mocno osadzonymi w realizmie codzienności
życia, nigdy nie podajemy się za kogoś kim nie jesteśmy. Doceniacie nasze rozumienie Boga, potrzebę
wiary czy wspólnoty Kościoła, dostrzegacie, że nie okłamujemy Was w kwestiach naszej przynależności
czy podległości. Nie tworzymy Kościoła rzymskokatolickiego – bis, nikomu nie przedstawiamy
wyimaginowanej rzeczywistości, jaką niektórzy roztaczają wokół siebie. Popełniamy błędy jak wielu z
Was, ale jednocześnie uważamy, że Kościół jest dla nas miejscem spotkania Boga w drugim człowieku
i pragniemy nim dzielić się z Wami.
Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie rozmawiali o Kościele bez Was, dlatego chcę usłyszeć Wasz głos.
Wielu z nas nie tak dawno doświadczało być może to samo co Wy doświadczacie dzisiaj, opuszczenia,
samotności i tęsknoty do Boga, do sakramentów wreszcie do wspólnoty bez względu na Wasze
doświadczenie życia, rozpad małżeństwa, zagubienie w życiu, utratę pracy a może kogoś bliskiego.
Zapraszam Was do rozmowy o Kościele, o tym jaki powinien być Wasz Kościół, jakie są Wasze
doświadczenia Kościoła? Może chcecie podzielić się świadectwem Waszej wiary lub zadać pytanie
dotyczące życia, powołania czy innych ważnych dla Was spraw.
Chcemy wspierać Was w realizowaniu życiowych misji, realizacji waszego powołania. Naszą szczególną
uwagę kierujemy do osób młodych w trudnych sytuacjach życiowych i osób starszych. Jednak
potrzebujemy Waszej pomocy. Bez niej najlepszy pomysł się nie powiedzie.
Zapraszam do kontaktu na pośrednictwem jednego z poniższych adresów
bp.robertnkk@gmail.com, kancelaria@nat-kath.church lub formularza kontaktowego tutaj.
Będę wdzięczny za każdą Waszą wiadomość i zapewniam, że każdą z uwagą przeczytam.
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