www.misje-oblaci.pl | www.misyjne.pl

Wiadomości

Poznań | maj 2019

S ŁOWO DYREK TOR A
MARIAN LIS OMI
Dyrektor Prokury Misyjnej
Misjonarzy Oblatów

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy
misji oblackich!

M

aj poświęcony jest Matce Bożej.
W kulturę naszego narodu, w historię i tradycję bardzo „wpisała się” Maryja.
„Czyńcie wszystko, co Syn mój wam powie…”. Ona mówi do nas już ponad tysiąc
lat. Parafie, rodziny, stowarzyszenia, w tym
Przyjaciele Misji Oblackich i pojedynczy
chrześcijanie intensywniej modlą się
w tych dniach do Boga za pośrednictwem
Maryi, odmawiając litanię loretańską czy
różaniec. Jej pośrednictwu polecajmy siebie, nasze rodziny, nasz naród.
Przyjaciołom Misji w modlitwie na
maj polecam papieską intencję ewangelizacyjną: „Aby Kościół w Afryce poprzez
zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności między narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu”.
W komentarzu do papieskiej intencji na
maj czytamy: „Zaczyn jedności i znak
nadziei – uniwersalna charakterystyka
Kościoła także na kontynencie afrykańskim, tak podzielonym i solidarnym zarazem, tak zdesperowanym i naznaczonym
wolą przetrwania. Być zaczynem znaczy
być początkiem wzrostu. Być zaczynem
jedności to wznieść się ponad to, co było,
co zraniło, co podzieliło. Jednym słowem
wyrosnąć i stać się jak dobry chleb, którym każdy chce i może się nasycić. Taka
jedność daje siłę i rodzi nadzieję, że się
uda, że nic nie jest stracone, że to dobry
początek. Tak! Bo Kościół w Afryce jest
młody, zaangażowany i zdolny dać świadectwo jedności, pokoju i nadziei”.
Przypominamy o majowych zlotach przyjaciół i sympatyków misji:
4.05.2019 r. godz. 11.00 – Katowice
11.05 godz. 11.00 – Iława
12.05 godz. 11.00 – Bodzanów k. Głuchołaz
19.05 godz. 12.00 – Kodeń n. Bugiem •
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Kamerun. Bp diecezji Yokadouma, Eugeniusz Juretzko OMI

Polska/Kamerun

Biskup na medal
B

iskup diecezji Yokadouma, Eugeniusz
Juretzko OMI, został odznaczony pośmiertnie Złotym Orderem Krzyża Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej za działalność
charytatywną, humanitarną i ewangelizacyjną w Kamerunie. Medal przekazał prezydent Andrzej Duda na ręce
rodziny oraz misjonarzy oblatów w Pałacu Prezydenckim 16 kwietnia 2019 r.
O. bp Eugeniusz Juretzko urodził się
w Radzionkowie 25 grudnia 1939 r. jako
drugie z czworga dzieci Teodora i Marii
z domu Skop. Stanowili typową śląską,
katolicką rodzinę: Teodor był górnikiem
pracującym w kopalni Radzionków, natomiast Maria dbała o dom. Ojciec Eugeniusza był miłośnikiem muzyki i należał
do górniczej i parafialnej orkiestry dętej.
Talent i miłość do muzyki młody Eugeniusz odziedziczył po ojcu.
Po ukończeniu szkoły podstawowej
wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Diecezji Katowickiej w Tarnowskich Górach. 7 września 1955 r.
rozpoczął nowicjat u Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.

Po roku złożył śluby zakonne i udał się do
Markowic, gdzie w Niższym Seminarium
Duchownym Misjonarzy Oblatów MN
w 1958 r. zdał maturę. Kolejnych sześć lat
to studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze.
Tam też 8 września 1961 r., złożył śluby
wieczyste. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka
w Poznaniu 17 maja 1964 r. Po święceniach został skierowany do Lublińca,
gdzie odbył roczne studium pastoralne.
Następne lata to praca duszpasterska
w prowadzonych przez oblatów parafiach: najpierw był to Kędzierzyn, a od
1966 r. Obra.
Ojciec Eugeniusz Juretzko z grupą czterech oblatów wyjechał z Polski
1 maja 1969 r. Była to pierwsza powojenna
grupa oblackich misjonarzy. Po ukończeniu kursu języka francuskiego w Paryżu
i załatwieniu spraw wizowych, 2 stycznia
1970 r. misjonarze wypłynęli z Marsylii
i 23 stycznia dopłynęli do portu Douala
CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

Warszawa. Siostry zmarłego biskupa Barbara i Rita oraz o. prof.
Jarosław Różański OMI z prezydentem RP po wręczeniu odznaczenia

w Kamerunie. O. Eugeniusz rozpoczął afrykański okres życia.
12 czerwca 1991 r. Stolica Apostolska podała do publicznej wiadomości informację, że na prośbę biskupów Kamerunu Ojciec
Święty Jan Paweł II podzielił diecezję Bertoua i erygował nową
diecezję Yokadouma, mianując pierwszym biskupem nowej
diecezji o. Eugeniusza Juretzko OMI. Biskup Eugeniusz tworzył
od zera całe zaplecze administracyjne. Praca wśród Pigmejów
była właściwie pracą od podstaw: głoszenie Ewangelii i katechizacja, zabieganie o ich równouprawnienie, wykształcenie,
zdrowie. Stąd wzięło się zakładanie przychodni, organizowanie
tzw. leśnych szkół, w których Pigmeje mają pierwszy kontakt
z nauczaniem i obrona przed wszelką niesprawiedliwością.
Aby ocenić ogrom pracy o. Juretzko, warto przedstawić liczby:
14 parafii, 21 księży, 38 braci i sióstr, 8 kleryków, około 30 tys.
katolików. Biskup wybudował około 60 szkół podstawowych
(w większości są to jedyne szkoły dla Pigmejów) i jedną średnią, 16 przychodni i szpital, pomimo tego, że od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi. Zmarł 16 stycznia
2018 r. Za swoją pracę otrzymał od prezydenta Republiki Kamerunu Paula Biya, najwyższe odznaczenie tego kraju i został
włączony w poczet „Chevalier de l’ordre de la valeur”.
Order Krzyża Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej ma
trzy klasy (złotą, srebrną, brązową), a został ustanowiony

ZDJĘCIA MARCIN WRZOS OMI

Złoty Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

w 1923 r. Nadawany jest osobom, które wzorcowo wywiązały
się ze swych obowiązków służby dla państwa lub obywateli
zaangażowanych w działalność na rzecz innych ludzi, np.
tym, którzy pełnili ofiarną działalność publiczną, prowadzili
działalność charytatywną i humanitarną. W imieniu zmarłego biskupa medal odebrały jego siostry, Barbara i Rita oraz
o. prof. Jarosław Różański OMI.
o. Marcin Wrzos OMI
redaktor naczelny czasopisma „Misyjne Drogi”

Godność kobiety

Składamy serdeczne
BÓG ZAPŁAĆ
za złożoną ofiarę

Nie wszędzie jest oczywista. Dzięki
misjonarzom udaje się o nią zadbać
w wielu regionach świata.
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.

