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POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
My – ludzie dwudziestego pierwszego wieku
przeżywając okres Adwentu, przygotowujemy się do
świąt Bożego Narodzenia, dlatego prosimy Boga
Ojca, by zechciał otworzyć nasze serca oraz innych
ludzi na przyjęcie Boskiego Syna Jezusa Chrystusa.
Prosimy, by ludzkie serca stały się szopą
betlejemską, w której spoczywa Jezus i Któremu
wspólnie z Aniołami śpiewać będziemy: „Chwała na
wysokości Bogu...”. W okresie adwentowym nie
zapominajmy o licznej rzeszy braci, którzy jeszcze
nie
znają
prawdziwego
Boga.
Wspierajmy
misjonarzy i misjonarki, a także wszystkich, do
których są posłani, naszą modlitwą, ofiarowanym cierpieniem, dobrymi uczynkami i pomocą
materialną. W miesiącu grudniu Kościół poleca naszej uwadze i modlitwie rodziny, szczególnie te
cierpiące. Wiele rodzin na świecie przeżywa trudności. Przyczyną ich cierpień jest bieda, brak
dostępu do żywności, oświaty, służby zdrowia czy pracy. Nie od dziś wiemy, że rodziny borykają się z
licznymi problemami. Przeżywają wewnętrzne dramaty, stając przed trudnymi decyzjami. Szczególnie
ten dramat możemy dostrzec w krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani za wyznawaną wiarę.
Stają oni jako rodzice przed trudnym wyborem – czy wyrzec się swojej wiary i ratować życie, czy też
patrzeć, jak giną najbliżsi. Każdy z nas tworzy wspólnotę Kościoła powszechnego, czyli jest
odpowiedzialny również za tych, którzy cierpią i doświadczają prześladowań. Tak jak rodzina wspiera
się w trudnych chwilach, dając nadzieję na lepsze dziś i jutro, tak i my powinniśmy pamiętać o tych
rodzinach, które doznają ucisku. Zwłaszcza podczas świąt Bożego Narodzenia otrzymujemy szansę
odkrycia na nowo tajemnicy Bożej Miłości, która daje nadzieję życia wiecznego w Chrystusie Panu.
Módlmy się więc w grudniu za rodziny, szczególnie te nieustannie wystawiane na próbę swojej wiary,
aby odnalazły nadzieję w narodzinach Chrystusa.
Wiadomości misyjne z Kamerunu

O. Łukasz Biecek - Bibemi

W imieniu całej Wspólnoty Oblackiej w Bibemi pragnę przekazać gorące pozdrowienia dla wszystkich
Przyjaciół Misji. Nasza parafia znajduje się w północnej części Kamerunu w diecezji Garoua. W jej skład
wchodzą 4 sektory. W minionym roku duszpasterskim naszą wspólnotę oblacką tworzyło 4 kapłanów z trzech
różnych krajów / 2 Polaków, w tym proboszcz O. Ludwik Stryczek, 1 Kameruńczyk i jeden Oblat z Kongo/. W
okresach świątecznych – Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz w czasie wakacji wspierali nas klerycy
studiujący w stolicy Kamerunu, a będący u nas na stażach /Senegal, Madagaskar, Zambia, Nigeria/. Z tego
powodu w każdym sektorze mogła być regularnie prowadzona działalność duszpasterska. Dzięki formacji
katechetów odpowiedzialnych za wspólnoty oraz innych liderów grup w głoszenie Dobrej Nowiny zostali
włączeni liczni świeccy, których pomoc jest na misjach tak bardzo ceniona i przydatna. Formacje tych grup
wymagają jednak dużych nakładów finansowych. Niestety Bibemi nie posiada wielu z tych środków, zwłaszcza
jeśli chodzi o nasze media: projektor, komputer, telewizor – przydatnych w projekcjach audio-wizualnych W

niektórych sektorach brak też odpowiednich pomieszczeń,
brak agregatu prądotwórczego. W celu formacji spotykamy
się pod „gołym niebem”. Kaplica w okresie roku szkolnego
zamieniana jest na „klasę”. Brak ogrodzenia powoduje, że
spotkania
formacyjne
bywają
często
przerywane
przemarszem ludzi idących na targ, a czasem przez stada
krów pasących się w pobliżu. Wiele kaplic zbudowanych
jest z gliny, a ich stan jest „opłakany”. Mimo tych trudnych
warunków materialnych spotkania liturgiczne przeżywane
są pięknie - dzięki śpiewom w językach lokalnych i tańcom.
Praca z młodzieżą, CEV, Rodzina to priorytety
duszpasterskie wymagające czasu i zaangażowania, a
oczekiwane owoce często nie przynoszą satysfakcji. Brak
nowych katechetów, problemy z finansowaniem, tradycja to nasze główne utrapienia. Problemy nieletnich
dziewcząt zmuszanych często do małżeństwa, bieda, rozwiązłość moralna wśród młodzieży, aborcja,
poniżanie kobiety to przyczyny kruchości związków małżeńskich. Europa oraz inne kraje „cywilizowane” mają
w tym swój udział / środki masowego przekazu, złe wartości przychodzące z zewnątrz bezkrytycznie
przyjmowane/. Słowo Boże przenika jednak te rzeczywistości, przemieniając mentalność i serca tych, którzy
przychodzą na Misję, by spotkać Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo powolny proces, ale dobrze już widoczny.
Słowo
Boże
zasiane przez pierwszych misjonarzy umacnia i czyni z miejscowej ludności
rosnącą wspólnotę chrześcijańską. W nowym roku duszpasterskim
wspólnota kapłanów zmniejszy się do trzech, lecz będziemy
mieć do pomocy jednego kleryka. Gorąco prosimy o
wsparcie poprzez Wasze modlitwy, ofiarowane w naszych
intencjach i chrześcijan naszej parafii. Prosimy o
duchową ofiarę z Waszego cierpienia i dobrych
uczynków. Ta jedność duchowa pomaga nam
przezwyciężać momenty kryzysów, spowodowane
trudnościami; pomaga nam głosić Dobrą Nowinę – jak to
mówi Papież Franciszek - z radością, przepełniającą serca,
by dawać ją innym czekającym gdzieś w odległym buszu. Z
góry za te dary serdecznie dziękuję, zapewniam także o naszej
pamięci przed Bogiem i gorąco pozdrawiam. Szczęść Boże
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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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