Poznań, czerwiec 2016 r.

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI

„Serce Twe, Jezu, miłością goreje” – śpiewamy w naszych pieśniach. Sercu Jezusowemu polecamy siebie,
swoich bliskich, cały Kościół i cały świat, któremu w szczególności potrzeba miłości i pokoju. Zawiodły wszelkie
rozumowania, ustroje polityczne i społeczne, zawiedli przywódcy narodów. Świat pogrąża się coraz bardziej w
chaosie, który niesie wojny i spustoszenia. Ludzkość pragnie i oczekuje Bożego pokoju. Ten pokój może nam
zapewnić tylko współczujące Serce Jezusa. On zaprasza nas do siebie słowami: „Pójdźcie do Mnie wszyscy,
którzy spragnieni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Temu Sercu Jezusowemu
polecajmy także wszystkie kraje misyjne, gdzie często panuje wojna, prześladowanie
chrześcijan. W wielu krajach sytuacja polityczna nie sprzyja rozwojowi chrześcijaństwa,
budzeniu powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych. Bardzo trudno jest troszczyć
się, formować seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszki. Brakuje formatorów
diecezjalnych, zakonnych, świeckich - gorliwych, dobrze przygotowanych do tego
zadania, szczególnie w krajach misyjnych. Dlatego też Ojciec Święty Franciszek poleca
nam wszystkim na miesiąc czerwiec następującą intencję modlitewną: „ Aby
seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów, którzy żyją radością
Ewangelii i przygotują ich z mądrością do przyszłej misji”.
Wiadomości z Ukrainy: dalszy ciąg listu O. Sergieja Panczenko.
Katolickie Centrum Medialne (KMC), za które również odpowiedzialni są Oblaci Maryi Niepokalanej,
powstało 31 marca 2001 roku i miało za cel informować o przebiegu pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Kijowa i
do Lwowa, oraz nadawać informacje o Kościele katolickim na Ukrainie i w świecie. Obecnie Centrum Medialne ma
za cel promować wartości chrześcijańskie we współczesnym świecie i składa się z trzech głównych rozdziałów.
Pierwszym z nich jest Agencja Informacyjna, która polega na codziennym wysyłaniu przez internet
wiadomości w języku ukraińskim o Kościele na Ukrainie i w świecie, oraz o Ojcu Świętym. Każdy, kto tylko ma
skrzynkę internetową, może zalogować się na naszej stronie www.kmc.in. ua i otrzymywać codzienne wiadomości
o Kościele.
Drugim ramieniem naszego Centrum jest dziecięce czasopismo „Vodograj” i „Wodograjczyk”. Jest to
kolorowy miesięcznik wychowawczo-katechetyczny o Bogu, rozpowszechniany po parafiach katolickich. Na dzień
dzisiejszy nakład Vodograju - 2200 tysięcy, a Wodograjczyk - 1500 tysięcy.
Trzecią gałęzią Media Centrum jest „Wydawnictwo”. Wydaliśmy wartościowe książki, takie jak: „Miejsce dla
każdego” o Janie Pawle II, „Prześladowanie Kościoła”, „Nawrócona Wiedźma”, „Homilie”, „Miłość jest wszystkim”,
„Wybrał ubogich”, „Świadkowie Miłosierdzia”,„Hymn Życia”. Wydajemy także DVD: Medytacje, Czyste życie, My
katolicy, Jan Paweł II Papież wszystkich, a także wiele rysunkowych filmów dla dzieci.

Obecnie Społeczeństwo na Ukrainie przyzwyczaiło się żyć bez Boga. Według statystyki 25 milionów 380
tysięcy nie utożsamia się z żadną religią. A to ma swoje straszne następstwa. Statystyki mówią, że na Ukrainie co
dwie minuty zabija się dziecko w łonie matki. Oficjalnie to około pół miliona aborcji, a nie oficjalnie liczba wzrasta
do miliona. Na Ukrainie nadal trwa wojna i w tym kontekście nasze Centrum Medialne stara się być wyraźnym
głosem o Bogu dla ukraińskiego społeczeństwa: poprzez organizację konferencji prasowych, druk książek i
broszurek, rozdawanie ulotek stymulujących do zastanowienia się nad sensem życia. Dzięki współpracy z
katolickimi dziennikarzami uczestniczymy w kooprodukcji filmów dokumentalnych na temat niebezpiecznych i
naglących problemów społeczeństwa: o wróżbiarstwie, o sektach, o pornografii.
Serdecznie dziękujemy za każde duchowe wsparcie. O. Sergiej Panczenko OMI
Wiadomości z Kamerunu

O. Alojzy Chrószcz OMI, Tigaza, grudzień 2015 r.

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Przyjaciół
Misji. U nas nareszcie skończyła się pora deszczowa;
po raz kolejny od roku 1982 rzeka wylała na drogi
długości 1 km. Ludzie dojeżdżali busem do wody, brali
pirogę i z drugiej strony czekał bus do Bertua; tylko
ciężarowe mogły przejechać, gdyż miały rurę
wydechową w górze. Od trzech dni mam na Misji
okulistę - chirurga z Bertoua /220 km/, aby zbadał ludzi
chorych na oczy; przez 2 dni skonsultował 60 osób i
rozpoczął operacje katarakty – 20 chorych; misja
Ojciec Alojzy wraz z Chrześcijanami
pomogła w finansowaniu operacji dzięki pomocy z Polski!
Dalej też w wioskach - dzięki pomocy „Studnia Nadziei” - robimy zbiorniki na wodę, aby ludzie mogli łatwiej brać i
jest czysta. W jednej z wiosek drwale wycinali duże drzewa, źle obliczyli i jedno spadło na kaplicę; przeszło
połowa została zniszczona. Ludziom trudno było zmieścić się w ocalonej części, więc postanowiliśmy wybudować
nową, tam gdzie nie ma drzew. Dostaliśmy 150 euro odszkodowania; 130 zebraliśmy w święto plonów i mamy już
dach, potrzebujemy jeszcze 2 tony cementu, aby zrobić cegły
na ściany i podłogę; razem jakieś 500 euro; bylibyśmy
wdzięczni za pomoc. Bogu dzięki, mój samochód Toyota jest
już w drodze z Antwerpii do Douala. Jeszcze raz bardzo,
bardzo dziękuję za pomoc w opłaceniu kupna i przesyłki.
Najserdeczniej wszystkich Przyjaciół Misji pozdrawiam i
zapewniam o pamięci w modlitwie; gorąco polecam się także
nawzajem. Szczęść Boże.
O. Alojzy OMI.
Kościół z dachem ale jeszcze bez ścian

Z Prokury Misyjnej kierujemy do Was, Drodzy Przyjaciele Misji Oblackich, gorące podziękowania za wszystkie dary
duchowe i materialne. Zapewniamy o naszej pamięci, o codziennie odprawianych Mszach świętych we wszystkich
Waszych intencjach. Niech Wam błogosławi Wszechmogący Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

Pozostają szczerze Wam oddani w Chrystusie i Maryi Niepokalanej
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