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W maju i czerwcu odbywają się regionalne
zloty, spotkania sympatyków i przyjaciół
misji oblackich. Przyjeżdżają ze wszystkich
stron, młodzi i starsi, by lepiej poznawać
dzieło misyjne, modlić się za misjonarzy
i misjonarki, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, misyjne, wypraszać łaski
dla tych, którzy nie znają prawdziwego
Boga. Wielu z różnych powodów nie może
niestety uczestniczyć w tych spotkaniach.
Prosimy Was, byście w waszych domach
modlili się gorliwie we wspomnianych
intencjach. W czasie nabożeństw czerwcowych prośmy Serce Jezusa, by jako
Gorejące Ognisko Miłości tą miłością
ogarnęło i rozpaliło cały dzisiejszy świat.

Spotkania
Zapraszam serdecznie na następne regionalne zloty przyjaciół i sympatyków misji oblackich. Podaję daty czerwcowych spotkań:
· Poznań ul. Ostatnia 14 – niedziela,
3 czerwca godz. 12.30. Zlot przyjaciół misji,
kolporterów „Misyjnych Dróg”, oraz rodzin
adopcyjnych.
· Markowice, Sanktuarium Matki Bożej
– sobota, 9 czerwca, godz. 11.15
· Obra k. Wolsztyna, Wyższe Seminarium
Duchowne – niedziela 10 czerwca godz. 12.00
· Święty Krzyż k. Kielc – niedziela, 17 czerwca godz. 11.00
· Wrocław Popowice, ul. Ojców Oblatów 1
– sobota, 23 czerwca godz. 11.00
Misje w Internecie
Bardzo ważna i aktualna jest czerwcowa
intencja ewangelizacyjna Ojca Świętego
Franciszka, która brzmi: „Aby portale
społecznościowe promowały solidarność
i uczyły poszanowania drugiego człowieka

ARCH. ANDRZEJ MADEJ OMI

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy
misji oblackich!

Aszchabad. O. Andrzej Madej OMI podczas święcenia palm

w jego odmienności”. Posłużę się komentarzem Agnieszki Siemiątkowskiej zamieszczonym na stronie internetowej Papieskich
Dzieł Misyjnych w Polsce. „ Słownikowa
definicja solidarności brzmi: poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń. Czy
pokolenia X, Y i Z mogą ze sobą solidaryzować? Czy ludzie pamiętający w Polsce czasy
głębokiego PRL-u (pokolenie X), pokolenie
Y, zwane też milenialsami oraz najmłodsze
pokolenie Z („generacja @”), ludzi, którzy
urodzili się niemal »z kciukami na klawiaturze« – szanują się wzajemnie pomimo
odmienności? Łączy nas wiele: gościnność,
pracowitość, grillowanie w majówkę, rosół
na obiad w niedzielę, ale również wiele dzieli.
Jedni lubią polskie morze w czerwcu, inni
wolą opcję all inclusive za granicą, jedni
Mazury, inni wspinaczki górskie, ale niezależnie od poglądów, zgody lub niezgody na
przyjmowanie uchodźców, rozmiaru noszonych ubrań, stanu konta w banku, preferen-

cji kulinarnych czy muzycznych – jesteśmy
równi w oczach Pana Boga. Czy tę równość
w godności zauważamy również w świecie
wirtualnym?
Niezależnie od daty urodzenia możemy stworzyć wspólną, przyjazną przestrzeń w social
mediach. Tym bardziej że liczba internautów
w Polsce to 28 milionów osób, z czego na komputerach osobistych i laptopach łączy się 24,3
mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony
i tablety) – 22,1 mln (dane Gemius/PBI).
W świecie wirtualnym także wszystko zależy
od nas. Można karmić się hejtem i wyszukiwaniem różnic między nami albo można budować mosty porozumienia i wzajemnego poszanowania. Przykładem może być Katarzyna
Olubińska, która prowadzi blog »Bóg w wielkim mieście«. Ta znana dziennikarka jednej
ze stacji telewizyjnych pisze o otaczającym
nas dobru, jest blisko Kościoła i codziennie
ewangelizuje swoich czytelników.”
O. Marian Lis OMI
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O. Rafał Chilimoniuk OMI wraz z parafianami
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Wieści zTurkmenistanu
Z dalekiego Turkmenistanu otrzymaliśmy relację na temat trudnej pracy w postsowieckim kraju muzułmańskim.
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej niosą Ewangelię wielu
krajach, dzieląc się doświadczeniem wiary z ludźmi, którzy często przez całe życie nie spotkali kapłana Jezusa Chrystusa. Jednym z takich miejsc jest Turkmenistan – państwo leżące w Azji
Środkowej, graniczące między innymi z Afganistanem i Iranem.
Większość terytorium zajmuje pustynia Kara-kum, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy: czarny piasek. Ludy, które od kilkunastu
wieków zamieszkują te ziemie, w wielkim skrócie możemy nazwać
koczowniczymi, wyznają islam. W tej bardzo bogatej, ale i zróżnicowanej rzeczywistości od 1997 r. posługują misjonarze oblaci,
którzy nie tylko są pierwszymi kapłanami przebywającymi na stałe,
ale również jedynymi prezbiterami, księżmi, którzy swoją posługą
obejmują cały kraj.
Dzięki waszym modlitwom i wsparciu od 21 lat, mimo
braku materialnego kościoła, zbudowanego z cegieł, mamy Kościół duchowy – wspólnotę wierzących w Jezusa Chrystusa, która
rośnie z roku na rok, przynosząc owoce w postaci chociażby nowo
ochrzczonych. Doświadczamy nie tylko tego ognia, który spada
z nieba, ponieważ latem temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza, ale jesteśmy nieustanie świadkami tego, jak ogień ewangelii
przemienia życie ludzi, daje nadzieję, pokazując sens i dar istnienia.
Co roku w Noc Paschalną kilka nowych osób przeżywa obmycie
w wodach Jordanu, uczestnicząc w pełni w Eucharystii, która jest
źródłem i szczytem Kościoła. W tak niewielkiej wspólnocie znamy
dobrze po imieniu każdego człowieka, który jest jej częścią. Może-
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O. Rafał Chilimoniuk OMI udzielający chrztu

my nawet dosłownie mówić o rodzinie parafialnej, która w swoim
kształcie, wzlotach i upadkach przypomina pierwotny Kościół.
Nie boję się nawet użyć tego sformułowania i powiedzieć, że misja
w Turkmenistanie jest wyjątkowa.
Mimo tego piękna, jakiego doświadczamy na ziemi turkmeńskiej, musimy również borykać się z różnego rodzaju wyzwaniami
oraz problemami, które są generowane przez otaczającą nas postsowiecką i islamską rzeczywistość. Dzisiaj modlimy się i czekamy,
by ten niewielki Kościół – na razie duchowy – otrzymał możliwość
bycia również znakiem widzialnym, zbudowanym z kamienia i cegły. Wraz z o. Andrzejem Madejem, który towarzyszy tej wspólnocie od samego początku, prosimy was o modlitwę, by Pan Bóg
dodawał sił, pomagał pokonywać trudności i czynił nas lepszym
narzędziem w jego rękach.
o. Rafał Chilimoniuk OMI
misjonarz, Turkmenistan
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Przekaż 1% na misje: KRS 0000327951.

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.

