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Drodzy Przyjaciele i Sympatycy
misji oblackich!

L

ipiec jest czasem wypoczynku i leczenia dla misjonarzy i misjonarek, w tym
misjonarzy oblatów. W Polsce aktualnie
przebywają: bracia Daniel Kloch i Bogusław Guzik; ojcowie Marek Ochlak, Roman
Majewski, Adam Szul i Mariusz Kasperski
z Madagaskaru (uczestniczy w spotkaniu
międzykapitulnym w Obrze). Przybyli też
ojcowie z Kamerunu; Alojzy Chrószcz, Jan
Kobzan, Łukasz Biecek. Z różnego rodzaju
pomocy medycznej w Polsce korzystają
też ojcowie i bracia z Ukrainy. Wszystkim
przyjaciołom i sympatykom misji Oblackich życzę wspaniałego odpoczynku.
Papieska intencja ewangelizacyjna na lipiec brzmi następująco: „Aby ci, którzy
wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika
świat, nie miała ostatniego słowa”.
Poncjusz Piłat w opisie Męki Pańskiej
według św. Jana zadaje Jezusowi pytanie:
Cóż to jest prawda? Pokazuje ono dramat
człowieka, któremu powierzona została
władza wymierzenia sprawiedliwości, a on
nie wie, gdzie szukać źródeł poznania dobra. Podobny dylemat ma z pewnością
wiele osób, które w obecnym świecie decydują o wymierzeniu sprawiedliwości.
Oczywiście, są kodeksy, ustawy i inne źródła prawa, na koniec jednak przychodzi
zmierzyć się z losem konkretnych osób.
Gdzie znaleźć prawdę? Pośrodku? A może
wybrać najmniej ryzykowne rozwiązanie?
Czy zdecydować tak, abyśmy to my mieli
najmniej problemów? A może skorzystać
z prawa łaski? Łaski Boga, który jest zawsze
przy nas. On nie jest nachalny, nie krzyczy
ani nie rozkazuje. Króluje w ciszy i pokorze. Może dlatego my, przyzwyczajeni do
głośnej muzyki, jaskrawych reklam i dużych napisów, nie zawsze Go słyszymy? •
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Rekolekcje
i ruina
P

o rekolekcjach wielkopostnych
kilkudziesięciu naszych parafian
zdecydowało się na odprawienie prywatnych, trzydziestotrzydniowych rekolekcji przygotowujących do złożenia
uroczystego aktu zawierzenia swojego
życia Maryi. Rekolekcje te odbyły się na
podstawie książki „Traktat o doskonałym
nabożeństwie do NMP” Ludwika Marii
Grignion de Montfort. Pomocą w odbyciu
rekolekcji były konferencje prowadzone
przez oo. Andrzeja Raka oraz Dawida
Omiecińskiego. W sumie 37 parafian
na początku maja oddało swoje życie
Maryi. Ważnym wydarzeniem dla osób
związanych z Drogą Neokatechumenalną
było spotkanie z Kiko Arguello 11 maja

w Pałacu „Ukraina” w Kijowie. Przedstawicielem naszej wspólnoty na tym
spotkaniu był o. Krzysztof Machelski.
Cieszy fakt, że mury świątyni, które
na co dzień muszą znosić koncerty świeckiej muzyki, mogą od czasu do czasu gościć wydarzenia takie jak koncert chóru
parafialnego. Działający pod dyrekcją
p. Oli Bondariewy chór zorganizował
w niedzielę 19 maja koncert pieśni wielkanocnych. Niedługo po zakończeniu dni
studiów w Obuchowie ojcowie z naszej
wspólnoty wzięli udział w kolejnych diecezjalnych dniach studiów w Worzelu k.
Kijowa w dniach 21 i 22 maja. Poszerzyli
CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE
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wiedzę nt. prowadzenia archiwów parafialnych oraz rozliczeń
z kurią. Trwają przygotowania do młodzieżowego festiwalu
„Podych żyttia” („Tchnienie życia”) w Tywrowie. Treść gry
terenowej, która jest jednym z punktów tego wydarzenia,
została już napisana i przekazana do tłumaczenia.
Kolejne lata bezczynności władz państwowych w sprawie
budynku kościoła pw. św. Mikołaja doprowadzają go do ruiny.
W nocy z 23 na 24 maja z prawego portalu z przodu kościoła
spadła na ziemię pokaźnej wielkości kamienna bryła. Na
szczęście nikomu nic się nie stało, jednak nie można było
pozostać obojętnym wobec tak poważnego zagrożenie dla
odwiedzających kościół. Z tego powodu 31 maja w centrum
konferencyjnym „Informator” odbyła się internetowa konferencja prasowa, w której udział wzięli oo. Paweł Wyszkowski
i Andrzej Rak oraz przedstawiciele Rady Parafialnej: pani
Nadia Petryk oraz pan Stanisław Grygoruk. 25 maja koło
Domowego Kościoła zorganizowało w naszej parafii dzień
wspólnoty. Oblaci włączyli się do organizacji tego wydarzenia poprzez wygłoszenie jednej z konferencji (o. Andrzej)
oraz oddając się, wraz z pozostałymi kapłanami-opiekunami
Domowego Kościoła, do dyspozycji w posłudze sakramentu
pokuty. W organizację dnia wspólnoty włączyła się również
młodzież parafialna, która zaoferowała opiekę nad dziećmi

na czas konferencji oraz rozważania Słowa Bożego. Najważniejszym punktem programu była jednak Eucharystia, którą
koncelebrowali oo. Andrzej oraz Krzysztof. Po świadectwach
wygłoszonych przez członków Domowego Kościoła oraz rozdaniu podarunków dla rodzin wielodzietnych przez Caritas-Spes spotkanie zakończyło się agapą przygotowaną przez
przedstawicieli wspólnoty.
Maj to czas pierwszych komunii św. U nas ta uroczystość
odbyła się w niedzielę 26 maja. Przystąpiło do niej osiemnastu
naszych młodych parafian. Katechezę przygotowującą dzieci
do tego ważnego wydarzenia prowadziła s. Ludmiła Peczeniuk
SSpS. Dnia 31 maja, w związku z sytuacją związaną z niszczejącym kościołem św. Mikołaja, przyjechał do niego minister
spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz. W towarzystwie
biskupa Witalija Krywickiego, o. proboszcza Andrzeja Raka
oraz niektórych parafian minister został oprowadzony po
kościele oraz zapoznany z jego historią i obecnym stanem,
w szczególności z problemem postępującego procesu jego
degradacji oraz kwestiami własnościowymi. W spotkaniu
uczestniczyli także Bartosz Cichocki, ambasador Polski oraz
konsul RP w Kijowie – Jacek Gocłowski.
o. Andrzej Rak OMI
misjonarz, Ukraina

Kościół wiarygodny

Składamy serdeczne
BÓG ZAPŁAĆ
za złożoną ofiarę

O przekazywaniu wiary nie tylko
przez bezpośrednie głoszenie
Słowa Bożego, ale przez dzieła.
Zeskanuj kod i przeczytaj więcej
na portalu misyjne.pl!
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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.

