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Drodzy przyjaciele i sympatycy misji!

Zachęcam Was, by w czasie wakacji
odkryć na nowo znaczenie podróży dla
modlitwy, dla żywej więzi z Bogiem.
W miastach i wioskach na całym świecie
znajdziecie skarby sztuki, które wyrażają
wiarę i przypominają nam o związku
z Bogiem. Niech więc odwiedziny tych
miejsc staną również czasem łaski,
bodźcem do umocnienia naszej więzi
i nawiązania dialogu z Panem.
Módlmy się za współczesnych artystów,
aby ich dzieła, owoc ich talentu,
pomagały nam wszystkim odkrywać
piękno stworzenia.
kieruję do Was, drodzy przyjaciele
i sympatycy misji oblackich, gorące
podziękowania za wszelkie dary duchowe
i materialne. Zapewniam o naszej
pamięci w codziennych Mszach św. we
wszystkich Waszych intencjach. Polecam
Waszym modlitwom ciężko chorego
misjonarza z ukrainy o. Andrzeja
Maćkowa.
Na pierwszy urlop do kraju dotarł
o. krzysztof koślik z Madagaskaru,
który był jednym z koordynatorów akcji
„ryż na Madagaskar”. Dzięki niemu
sfinansowane przez Polaków dostawy
dotarły do potrzebujących na terenach
spustoszonych przez cyklon. Na co
dzień o. krzysztof mieszka i pracuje
w misji Mahanoro na wschodnim
wybrzeżu Czerwonej Wyspy.
Wszystkim Wam życzymy dalszego
dobrego wypoczynku. Niech Bóg Wam
błogosławi!
O. Marian Lis OMI

Z Panem Bogiem
na wakacje
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Każdy chrześcijanin powinien znaleźć czas dla Pana Boga, na modlitwę. Sam Pan
Bóg daje nam wiele okazji do tego, abyśmy o nim pamiętali, szczególnie w czasie
wakacji, wycieczek, pielgrzymek.

Być może zdarzyło się wam doświadczać głębokich wzruszeń, stojąc przed
rzeźbą, obrazem, słuchając muzyki. Zauważyliście wtedy, że macie przed sobą
nie tylko materię, kawałek marmuru lub
brązu, pomalowane płótno, zestaw liter lub
kombinację dźwięków, ale coś większego,
co „mówi”, jest w stanie poruszyć serce,
podnieść na duchu.
Dzieło sztuki jest owocem zdolności
twórczych istoty ludzkiej, która stawia
sobie pytania w obliczu rzeczywistości
widzialnej, usiłuje odkryć jej głęboki sens
i przekazać ją za pomocą form, kolorów
i dźwięków.

istnieją także wypowiedzi artystyczne
będące prawdziwymi ścieżkami do Boga –
Najwyższego Piękna. To nawet pomoc do
wzrastania w relacji z Nim, w modlitwie.
To dzieła, które rodzą się z wiary i wyrażają wiarę. Takimi dziełami są kościoły
z różnych epok. Dostrzegamy, że w tych
wspaniałych budynkach wyrażono wiarę
pokoleń. Gdy słyszymy muzykę sakralną,
która porusza struny naszego serca, duszy
łatwiej zwracać się do Boga.
To właśnie podczas wakacji mamy czas
na spotkania ze sztuką, która może nas
zaprowadzić do Pana Boga i umocnić duchowo. Nie zmarnujmy takiej szansy. •

Arch.: Ludwik Stryczek OMI

Kamerun

misja Bibemi. Nowa studnia

nowa misja o. Ludwika Stryczka OMI. cz. 2

Woda to życie
Po kilku latach równoległych działań duszpasterskich i budowlanych na misji Bibemi, gdzie pracuje o. Ludwik Stryczek
OMI, widać ogromne efekty wytężonej pracy. Coraz więcej
osób przystępuje do sakramentów, a w planach misjonarzy
jest wydzielenie nowych misji z terenów, które jej podlegają.
O. Ludwik nie byłby sobą, gdyby nadal nie pomagał w rozwoju
miejscowych społeczności. Zaczyna od podstaw, czyli od wody.

„W roku duszpasterskim 2016/2017 przyjęliśmy prawie 1200
osób do katechumenatu. Jest to wielka radość dla misjonarzy, ale
również wielka praca, ponieważ z każdą osobą trzeba porozmawiać i zapisać ją dwa razy: wypisać kartę katechumenatu i wpisać
do księgi w biurze. W październiku biskup bierzmował ponad 500
chrześcijan. Ta liczba zaskoczyła nawet jego samego.
Mam nadzieję, że w tym roku z misji Bibemi zostanie wydzielona nowa misja, a może nawet dwie. Obecnie na wyprawę do filii
zabiera się walizkę-kaplicę, śpi się w domku i wraca do Bibemi.
Jeśli dojdzie do podziału, trzeba będzie organizować wszystkie
struktury od podstaw. Wierni są, wspólnoty są. Organizowanie
nowej misji to wielkie dzieło”.
O. Ludwik postanowił także wspomóc mieszkańców Bibemi
w budowie studni: „W Bibemi jest problem z wodą. Dowiedziałem
się, że z wioski Mora od grudnia do maja trzeba iść 3–5 km po wodę.
Ludzie maszerują z osłami, na których zawieszono po kilka dwudziestolitrowych pojemników, albo sami niosą wiadra na głowach.
Wszyscy mówili (wojewoda, sułtan, ludzie), że było już wiele prób
i nigdy nie znaleziono wody. Będąc w ich wiosce poinformowałem
ich, że jeśli chcą mieć studnię, to niech mi napiszą. Bardzo szybko otrzymałem prośbę. Podpisali się pod nią poganie, muzułmanie
i chrześcijanie. Zacząłem szukać pieniędzy. Taka studnia to koszt ok.
2,5 mln franków kameruńskich, czyli 4000 euro. Pieniądze znalazły
bardzo szybko siostry zakonne. Przystąpiliśmy do działania. Ciężarówki przyjechały z Garoua. Na jednej z nich był potężny agregat,
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a na drugiej maszyna do wiercenia. Ekipa wiercąca poinformowała
mnie, że mają człowieka, który wskaże im miejsce. Na 58 metrze
zatrzymali wiercenie. Nie znaleźli ani jednej kropli wody. Był tylko pył wierconego granitu. Wszyscy byliśmy zdesperowani. Szef
ekipy oświadczył mi, że nie biorą żadnych pieniędzy i już nic nie
próbują, a umowa zobowiązywała ich do co najmniej trzech wierceń
i jeśli wody nie będzie to mieli otrzymać połowę pieniędzy. Błagałem ich, żeby zrobili jeszcze jedno wiercenie w miejscu, które im
wskażę. W końcu ulegli pod warunkiem, że jeśli nie znajdą wody,
to im wypłacam wszystkie pieniądze.
Następnego dnia, 7 marca 2017 r. zaczęli wiercić w miejscu,
które wskazał mój różdżkarz z Czadu, z kościoła protestanckiego.
Ma dar szukania wody, choć nigdy nie chodził do szkoły. Znalazł
wodę, ale powiedział, że jest pod bardzo twardymi kamieniami. Zaczęło się wiercenie i znowu granit, mnóstwo kurzu. Jednak powoli
następowała zmiana. Znika kurz i nagle woda wytrysnęła na kilka
ładnych metrów. Nie umiem opisać radosnego krzyku i oklasków
mieszkańców – dzieci, kobiet, mężczyzn i wielkiego zadowolenia
ekipy wiercącej. Znaleźli wodę na głębokości 22 m i jeszcze powiercili do 40 m. Spontanicznie znalazły się cztery kozy i z dziesięć kogutów. Była to piękna uczta, wszyscy bardzo zadowoleni.
30 kwietnia przyprowadzili mi kozę w podzięce. Był z nimi
człowiek, którego nie znałem. Powiedział, że jest z wioski Arrabo
i jej mieszkańcy też chcieliby mieć wodę, nawet miał już napisaną prośbę. List przyjąłem, ale oznajmiłem, że jutro rano, jeszcze
przed wschodem słońca wyjeżdżam na urlop, bo nie widziałem
mamy przez trzy lata”.
Dzieło misyjne jest dziełem nas wszystkich. W roku setnej
rocznicy objawień w Fatimie popatrzmy na to dzieło oczyma
dzieci z Fatimy, niech każda ofiara na dzieło misyjne będzie zadośćuczynieniem za grzechy.
o. Marian Lis OMI

Bibemi. Długo wyczekiwany moment – jest woda!

Składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ
za złożoną ofiarę

Ofiarowana kwota
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