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W tym miesiącu pochylamy głowy
przy grobach naszych bliskich. Pragniemy
wyrazić im wdzięczność za wszelkie
dobro. Na drodze życia spotkaliśmy
tysiące ludzi i każdy z nich w jakimś
stopniu świadczył nam dobro – duchowe
i materialne. W dniu wszystkich świętych, w dzień zaduszny i przez cały listopad chcemy pamiętać także o zmarłych
misjonarzach i misjonarkach, których
ciała spoczęły z dala od rodzinnego kraju.
Wypełniali Chrystusowe polecenie głoszenia Dobrej Nowiny w krajach misyjnych. Niech nasze modlitwy dopomogą
im wejść do domu niebieskiego, którego
królestwo rozszerzali.
W jednym z ostatnich biuletynów pisaliśmy o zmarłym w sierpniu w Kamerunie
br. Grzegorzu Rosie. Polecam także waszej
modlitwie chorych misjonarzy oblatów
przebywających na leczeniu w Polsce: o.
bp. Eugeniusza Juretzko, oo. Andrzeja
Maćkowa i Mariusza Kasperskiego.
Chrześcijanie w Azji stanowią niewielką, trzyprocentową grupę. Ich liczba
wzrasta jednak jak na żadnym innym
kontynencie. Statystyki podają coroczny wzrost liczby chrześcijan o ponad 40
milionów rocznie. Jednak mimo rozwoju
Kościoła nasilają się także prześladowania, szczególnie w Korei Północnej,
Indiach i Chinach. Władze Korei
Północnej traktują chrześcijaństwo jako
niebezpieczny wpływ z zagranicy, który
może być bodźcem do obalenia komunistycznego rządu. Chrześcijanie w Azji
są prześladowani przez rządy i przedstawicieli wielkich religii Azji, w tym także
Islamu. Mimo trudności i prześladowań
chrześcijanie włączają się w rozwój kra-
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Drodzy przyjaciele i sympatycy misji
oblackich!

Tywrów. Odbudowa dachu kościoła

jów poprzez szkolnictwo, prowadzenie
szpitali, różne akcje charytatywne. Ojciec
Święty Franciszek w listopadowej intencji
ewangelizacyjnej poleca naszej uwadze
i modlitwie właśnie chrześcijan w Azji.
Oto intencja: „Za chrześcijan Azji, aby
dając świadectwo Ewangelii, poprzez
słowa i czyny popierali dialog, pokój
i wzajemne zrozumienie, szczególnie
z wyznawcami innych religii”. Kierujemy
do Was kolejny raz, Drodzy Przyjaciele
i Sympatycy Misji Oblackich, gorące
podziękowania za wszelkie dary duchowe

i materialne. Zapewniamy o naszej pamięci, o codziennie odprawianych Mszach
św. we wszystkich Waszych intencjach.
Niech Wam błogosławi Wszechmogący
Bóg- Ojciec, Syn i Duch Święty.
Zapoznajmy się tym razem z wiadomościami misyjnymi z Tywrowa
– Ukraina.

O. Marian Lis OMI

ukraina

Tywrów. Szkoła życia chrześcijańskiego

Tywrów – miejsce, w którym dużo się dzieje
Lipiec można uznać za najbardziej pracowity miesiąc w klasztorze tywrowskim. Pełnia lata, różne grupy dzieci i młodzieży,
wreszcie festiwal angażowały wszystkich domowników bez reszty.
O. Witalij Podolan zajmował się przede wszystkim sprawami organizacyjnymi związanymi z odbudową kościoła. Niestety
środek lata nie pozwolił na efektywne postępy w pracach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników, których duża liczba wyjeżdża
do pracy do Polski.
Br. Jan Matuszyk organizował zaopatrzenie i czuwał nad prawidłowym działaniem kuchni, która bardzo często pracowała
na pełnych obrotach. Musiano bowiem przygotować posiłki dla
grup dzieci i młodzieży, które prebywały w klasztorze na oazach.
Szczególną okazją do sprawdzenia mocy przerobowych naszej
kuchni był festiwal młodzieży w dniach 25–30 lipca połączony
z odpustem ku czci Matki Bożej Tywrowskiej. O. Aleksander
Zieliński był głównym organizatorem oraz animatorem oaz dla
dzieci i młodzieży z Kozliwki, Plebaniwki i Żmerynki. W drugiej
połowie lipca cieszył się zasłużonym czasem urlopu i odpoczynku.
Dk. Adrian Kotlarski pomagał przy animowaniu oaz. Wygłosił
kazanie i konferencję na lipcowym Dniu Maryjnym. Zajmował
się również ukazywaniem piękna Podola i zapoznawaniem z jego
bogatą historią grupy wolontariuszy z Polski. W tym celu często
organizował małe wycieczki krajoznawcze.
29 lipca przeżywaliśmy odpust Matki Bożej Tywrowskiej.
Uroczystości przewodniczył ordynariusz kamieniecko-podolski
bp Leon Dubrawski.
30 lipca, na zakończenie kolejnej edycji Festiwalu Życia wybrzmiało wiele podziękowań, m.in. dla diakona Adriana za prawie
roczną służbę w naszej wspólnocie i parafii.
Sierpień również okazał się bardzo pracowity. Niemal bezpośrednio po zakończeniu festiwalu młodzieży i odpuście parafialnym przyjechała kolejna grupa licząca 90 osób. Tym razem odbyła
się szkoła życia chrześcijańskiego i ewangelizacji, prowadzona

Ko n ta k t

arch: witalij podolan omi

arch: witalij podolan omi

ukraina

Tywrów. Eucharystia podczas Dnia Maryjnego

przez charyzmatyczną wspólnotę z Winnicy. Szkoła trwała od 1 do
12 sierpnia i wymagała od personelu naszego domu całodobowej
służby. Dzięki Bożej Opatrzności już 3 sierpnia przyjechały do
nas kolejne dwie wolontariuszki z Polski: Zofia Dziedzic i Zofia
Wiśniewska. „Z marszu” włączyły się do pomocy w kuchni oraz
na każdym innym stanowisku i były pomocne do końca trwania
szkoły, a wyjechały 17 sierpnia. Wyrażamy tu naszą głęboką
wdzięczność wszystkim wolontariuszom z Polski i Ukrainy za
ich pomoc w służeniu w domu tywrowskim w tym roku.
Dotychczas udało się udostępnić około trzech tysięcy miejsc
noclegowych z całodziennym wyżywieniem dla siedmiu różnych grup.
5 sierpnia odbył się kolejny Dzień Maryjny przeprowadzony
przez o. Krzysztofa Buzikowskiego z Gniewania. Podczas Eucharystii był udzielony też sakrament chrztu.
Miesiąc sierpień również okazał się dość pracowity przy odbudowie naszego kościoła i sanktuarium Matki Bożej Tywrowskiej. Szczególnie dziękujemy Bogu za możliwość wymiany dachu nad boczną nawą kościoła, gdzie w przyszłości ma powstać
kaplica parafialna.
27 sierpnia na Eucharystii żegnaliśmy i dziękowaliśmy
o. Aleksandrowi Zielińskiemu za roczną posługę w naszej parafii. Wszystkim przyjaciołom i sympatykom misji dziękujemy za
wszelką pomoc modlitewną i materialną w prowadzeniu dzieła
misyjnego na Ukrainie, a w szczególności w Tywrowie.
O. Witalij Podolan
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