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ntencja modlitewna papieża Franciszka na kwiecień jest następująca:
„Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie,
aby ocalić innych”. Pozwólcie, ze zacytuję rozważanie zamieszczone w książce
nabożeństw misyjnych Papieskich Dzieł
Misyjnych na 2019 rok:
„Kiedy mówi się o konfliktach zbrojnych, trzeba koniecznie powiedzieć,
że giną w nich również lekarze i pracownicy humanitarni. Od początku wojny
w Syrii (2011 r.) zginęło ponad 700 lekarzy
i pracowników humanitarnych. Ta wielka
rzesza ludzi dobrej woli oddała życie, niosąc pomoc bliźniemu. To tylko jeden kraj,
a takich miejsc jest więcej. Wyjazd tam,
gdzie toczy się wojna, jest bardzo trudnym doświadczeniem. Wyzwaniem jest
nawiązanie kontaktu z pacjentem, który
ma swoją historię i własne doświadczenie. Gdy dochodzi jeszcze kontekst wojny,
trzeba szybko wyłączyć strach przed utratą
własnego życia, aby ratować życie innych
i nieść im ulgę w cierpieniu. Po ludzku to
niemożliwe. Bez Bożej pomocy pozostają
oni bezbronni i bezsilni, z Jego wsparciem
natomiast mogą robić wielkie rzeczy. Potrzeba więc wsparcia duchowego, aby
w chwilach dźwigania niewyobrażalnej
presji i osamotnienia wytrwali na miejscu
niesienia pomocy. Człowiek doświadcza
kruchości, ale z Bożą pomocą może wszystko znieść. A my, z drugiej linii, możemy ich
wspierać modlitwą. Wznieść ręce do Boga
i wołać o siły dla nich. Lekarze i pracownicy humanitarni, otoczeni naszą modlitwą, stają się ramionami Jezusa, który tuli
potrzebujących do swego Najświętszego
Serca, dając ulgę w cierpieniu”. •
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Gniewań. Figura św. Józefa

Gniewań

Sanktuarium
św. Józefa
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niewański kościół został podniesiony
do rangi sanktuarium. Wy, Przyjaciele Misji, jak zawsze macie wielki swój
udział w tej Bożej sprawie. Pragniemy już
na początku tej relacji bardzo serdecznie
Wam podziękować za modlitwę, oddane
w tej intencji Panu Bogu cierpienie i ofiary materialne.
Sobotnie świętowanie zebrało blisko
80 kapłanów, seminarzystów z trzech
ukraińskich wyższych seminariów du-

chownych, osób życia zakonnego i około
dwóch tysięcy wiernych.
Gniewań skupiał na sobie szczególną uwagę oblatów przede wszystkim
w początkach lat dziewięćdziesiątych
XX w. W tym mieście utworzono bowiem pierwszą stałą oblacką placówkę
na Ukrainie. Po niemałych trudnościach

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE
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Gniewań. Wierni podczas mszy św. w Sanktuarium św. Józefa

kościół został zwrócony katolikom, odbudowany i uroczyście
ponownie poświęcony we wrześniu 1997 r.
To wyróżnienie przyszło nieoczekiwanie. Podczas ubiegłorocznych uroczystości odpustowych ksiądz biskup zapytał
wiernych zgromadzonych w świątyni: „Czy jesteście otwarci
na sprawę utworzenia tutaj sanktuarium?”. Wówczas cały lud
Boży jednomyślnie odpowiedział: „Tak!”. Pragnienie wyrażone
przez biskupa i wiernych można odczytać jako wyraz woli
Pana Boga, który chce odbierać tutaj jeszcze większy kult przez
orędownictwo św. Józefa.
Dzięki ustanowieniu sanktuarium misjonarska posługa
oblatów będzie obejmowała z pewnością coraz większą liczbę
osób. Sanktuarium w Gniewaniu staje się szczególnym miejscem modlitwy i pomocy rodzinie, jak również budowania
i umacniania chrześcijańskiej tożsamości mężczyzn. Wyjątkowym zadaniem kustoszy będzie także odgrywanie pozytywnej
roli w dążeniu do jedności chrześcijan przez modlitwę w tej
intencji i szerzenie nabożeństwa do św. Józefa, który czczony
jest zarówno przez katolików, jak i prawosławnych.
Specjalnie dla sanktuarium został zatwierdzony również
szkaplerz św. Józefa, który będą mogli przyjąć przybywający
tu pielgrzymi. Mamy świadomość, że jesteśmy na początku
duchowej drogi głębszego angażowania się w duchowość naszego Patrona. Jednak nasze serca są pełne ufności.
o. Krzysztof Buzikowski OMI
misjonarz, Ukraina

Biblia na Madagaskar
Malgasze rzadko jedzą mięso, dlatego wolą kupić żywność niż Biblię.
Podarujmy im Pismo Święte!
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Gniewań. Uroczystość ustanowienia Sanktuarium św. Józefa

ŚWIĘTY JÓZEF POMÓGŁ

P

an Wiktor dokumentował filmowo i fotograficznie uroczystość ustanowienia sanktuarium św. Józefa w Gniewaniu.
Ma osobiste powody, by być wdzięcznym temu świętemu za
opiekę nad jego rodziną.
„Półtora miesiąca przed uroczystością otrzymaliśmy bardzo
smutną wiadomość, że u mojej córki, 15-letniej Aliny wykryto
guza w głowie. To bardzo rzadki przypadek. Na Ukrainie jest tylko
dwóch lekarzy, którzy potrafią zoperować takiego guza i wiąże
się to z dużymi kosztami. W chwili otrzymania tej wiadomości
sprawę powierzyłem świętemu Józefowi. Po dwóch tygodniach
dzięki Jego wstawiennictwu, Matce Bożej i Jezusowi oraz dzięki
wielu ludziom dobrej woli zostały zebrane pieniądze na operację
córki, a jej przebieg był pomyślny. W przeddzień uroczystości
otrzymaliśmy wiadomość, że guz nie jest złośliwy. Dlatego był
to czas podziękowania świętemu Józefowi i tysiącom ludzi, którzy nam pomogli i modlili się o to, żeby wszystko przeszło jak
najlepiej. Właśnie dlatego przeprowadziłem transmisję tej uroczystości, aby jak najwięcej ludzi spoza miasta mogło brać w niej
udział. Wspomnę jeszcze, że o. Krzysztof – kustosz sanktuarium
zamówił trzy próbne szkaplerze. Jeden z nich został u proboszcza,
a pozostałe dostałem ja i moja córka. Muszę stwierdzić, iż to, co
nas spotkało to ewidentne działanie Bożej łaski Bożej przez orędownictwo św. Józefa. Zawsze będziemy o tym pamiętać, mając
tak wspaniałego Opiekuna, Patrona i Orędownika”.
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Szanowni Państwo, jeśli otrzymali Państwo tę korespondencję przez pomyłkę bądź nie chcecie jej otrzymywać, informujemy, że zgodnie z Dekretem ogólnym
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 r., mają Państwo prawo
do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia ich i zapomnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: iodo@prokuramisyjna.pl. Jednocześnie informujemy, że niniejszy Biuletyn jest formą potwierdzenia otrzymanej darowizny.

