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POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI

Około stu polskich kapłanów diecezjalnych, zakonników, zakonnic i świeckich uczestniczyło w dorocznym ogólnopolskim
spotkaniu misjonarzy, organizowanym przez Komisję Misyjną Episkopatu Polski. Do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przybyli
ci spośród misjonarzy, dla których rozpoczął się właśnie kilkumiesięczny urlop po kilkuletniej pracy w krajach misyjnych. To trzydniowe
spotkanie trwało od 21 do 23 czerwca 2016 r. Uczestniczyli w nim także nasi misjonarze Oblaci z krajów misyjnych: Madagaskaru i
Kamerunu.
W pierwszym dniu uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Krzysztofa Ożóga na temat: "Chrzest Polski w 966 roku i jego dziejowe
skutki", nawiązującego do obchodów Jubieluszu 1050. O aktualnych wyzwaniach Kościoła w Polsce mówił prezes Katolickiej Agencji
Informacyjnej Marcin Przeciszewski, który przedstawił stan przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i podkreślił wagę
tego wydarzenia dla świata oraz szansę dla Kościoła w Polsce na ożywienie i pogłębienie wiary, nie tylko jako dziedzictwa narodowego
ale też poszczególnych wiernych. Następnie na spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych misjonarze
przedstawiali problemy wizowe oraz socjalne swoich placówek misyjnych. O tym, jak zachować się w sytuacji zagrożeń i
niebezpieczeństw na misjach, zebrani dowiedzieli się od żołnierzy biorących udział w akcjach odbijania uprowadzonych osób. Odniesiono
się do sytuacji uprowadzenia ks. Mateusza Dziedzica w RŚ. Podczas wieczornych spotkań uczestnicy wymieniali się doświadczeniami
misyjnymi wśród różnych kultur i narodów.

Wakacyjny Zjazd Misjonarzy 2016
W drugim dniu podczas spotkania z rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski ks. Pawłem Rytelem Adrianikiem zostali
zaproszeni do dawania świadectwa przeżywania swojej wiary na misjach poprzez portale społecznościowe. Tak jak pierwsi apostołowie
zarzucali sieci, przyciągając do Kościoła pierwszych chrześcijan, tak poprzez stałą obecność w sieci internetowej możecie łowić
współcześnie ludzi dla Chrystusa posiadając mikrourządzenie, jakim jest komórka - zachęcał misjonarzy do wykorzystywania nowych
technologii na rzecz ewangelizacji Rzecznik Prasowy KEP. Misjonarze zapoznali się także z aktualną działalnością Komisji Episkopatu
ds. Misji i funkcjonującej w jej ramach Fundacji Dzieło Pomocy Ad gentes, która służy pomocą materialną polskim misjonarzom oraz
organizacji pomagającej misjonarzom w zakupie środków transportu.
Ojciec św. Franciszek poleca naszej pamięci modlitewnej w lipcu następującą intencję: „Aby Kościół Ameryki Łacińskiej i
Karaibów poprzez misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowioną siłą i zapałem”.

V Konferencja Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów z 2007 roku w Aparecida nakreśliła plan duszpasterski dla tego
regionu. Istnieje konieczność reformy struktur i zwrócenia uwagi na niektóre
aspekty życia religijnego. Bardziej należy zaangażować się w formację
biblijną, aby wierni mieli łatwiejszy kontakt ze Słwem Bożym. Przypomina się
o Eucharystii, jako centrum życia chrześcijańskiego. Należy bardziej rozwijać
opcję kościoła na rzecz ubogich, która ma doprowadzić do rzeczywistej
obecności w dzielnicach nędzy, życia i pracy wśród najuboższych.
Na urlopie w Polsce przebywają misjonarze: z Madagaskaru – O. Mariusz
Kasperski, Bracia: Daniel Kloch i Bogusław Guzik, a z Kamerunu O. Jan
Kobzan i O. Janusz Milanowski pracujący w diecezji Ojca Biskupa Eugeniusza
Juretzko. Od czerwca na specjalne zaproszenie Prokury Misyjnej przyjechała
do Polski delegacja młodzieży malgaskiej z naszych parafii w Toamasina:
Edgard (pracownik radia katolickiego) i Claudine z Fianarantsoa. Będą
uczestnikami Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i Wrocławiu (spotkanie
młodzieży oblackiej z całego świata). Obdarzeni talentami muzycznymi
Edgard
pomagają animować spotkania i zloty Przyjaciół Misji Oblackich poprzez
Edgard i Claudine
dawanie świadectwa oraz śpiew i taniec.
Wiadomości z Ukrainy przekazuje O. Paweł Tomys OMI
Pozdrawiam serdecznie ze Lwowa. Tym razem krótko zrelacjonuję spotkanie Oblatów, które w maju odbyło się na Wołyniu.
9 maja wszyscy Oblaci należący do delegatury ukraińskiej (czyli wszystkie placówki na Ukrainie oraz Piatigorsk w Rosji), zebrali się w
domu rekolekcyjnym w Równym. Następnego dnia udaliśmy się do miejscowości Rokitne, gdzie jest rzymskokatolicka parafia. Znajduje
się ona najbliżej od - nieistniejącej już dzisiaj - wioski Okopy, gdzie pracował Ojciec Ludwik Wrodarczyk. Mszy św., na której byli obecni
miejscowi parafianie, a którą koncelebrowali także tamtejsi duszpasterze - Ojcowie
Pallotyni, przewodniczył O. Marian Puchała, wikariusz prowincjalny z Poznania. On
też podczas homilii przybliżył wszystkim zebranym postać Ojca Ludwika,
zamordowanego w grudniu 1943 roku, podczas tzw. rzezi wołyńskiej przez ukraińskich
nacjonalistów. Potem udaliśmy się na miejsce, gdzie kiedyś pracował O. Ludwik.
Obecnie są to gołe pola. Odprawiając drogę krzyżową (przerwaną przez potężną
ulewę), doszliśmy do cmentarza, który należał do wioski Okopy. Przed dziewięciu laty,
podczas podobnego spotkania, postawiliśmy symboliczny krzyż, a w tym roku tablicę z
modlitwą o beatyfikację Ojca Ludwika.
W środę, 11 maja, w katedrze w Łucku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Ojca
Ludwika. Eucharystii przewodniczył ks. bp Witalis Skomarowski, biskup łucki. Oprócz
wikariusza prowincjalnego i zebranych Oblatów we Mszy św. uczestniczyli też liczni
kapłani z łuckiej diecezji. Po Eucharystii odbyło się oficjalne otwarcie procesu diecezjalnego. O. Andrzej Maćków OMI, wicepostulator
tego procesu, wyjaśnił krótko zebranym, na czym polega samo otwarcie procesu i jaki jest przebieg pierwszej jego sesji. Wicepostulator
przedstawił także krótką historię przygotowań do procesu, wspominając poprzednich wicepostulatorów: O. Augustyna Miodka OMI i
O. Kazimierza Lubowickiego OMI, a także Ojców: Józefa Niesłonego i Zdzisława Popowicza OMI, którzy zajmowali się tą sprawą.
Pierwsza sesja procesu rozpoczęła się modlitwą do Ducha Świętego. Następnie wicepostulator – przedstawiając odpowiednie
pełnomocnictwa – skierował prośbę do Biskupa o rozpoczęcie procesu. Kolejno zostały
przedstawione odpowiednie dokumenty
Stolicy
Apostolskiej
i
Konferencji
Episkopatu Ukrainy, a także odczytano
dekret
Biskupa.
Następnie
wszyscy
członkowie Trybunału na czele z ks.
Biskupem, a także wicepostulator, złożyli
przysięgę, że wiernie wykonają powierzone
im zadania. Po złożeniu przysięgi,
Sługa Boży
wicepostulator przedstawił listę świadków;
O. Ludwik Wrodarczyk OMI
natomiast po ogłoszeniu daty następnej sesji
Trybunału ks. Biskup i członkowie Trybunału Sesja rozpoczynająca proces beatyfikacyjny
podpisali protokół pierwszej sesji procesu.
O. Ludwikowi przysługuje tytuł „Sługa Boży”. Zachęcamy wszystkich do osobistej modlitwy za wstawiennictwem Ojca Ludwika.
Serdecznie pozdrawiam O. Paweł Tomys OMI
Dołączamy tekst modlitwy i krótką historię życia Sługi Bożego O. Ludwika Wrodarczyka OMI

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.
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