Poznań, Luty 2016 r.

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
Drugiego lutego Kościół Katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na
pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego Syna, Jezusa, w świątyni
jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.
Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był
ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział
proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego
święto to jest bogate w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie
obchodzone było już w IV w., odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze
świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po
urodzeniu dziecka.
Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który jeszcze bardziej podkreśla i ubogaca
symbolikę światła. Nawiązuje ona bezpośrednio do wielkanocnego paschału, który wyraża
zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek
nowego przymierza i nowego kapłaństwa, w którym Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść tego święta
podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, które ma objąć nawet pogan.
W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do
świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświęcenia gromnic. Zapalone gromnice
daje się do rąk konającym. Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i
gospodarstwach również zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowo ochrzczonej
osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie. Prośmy Matkę Bożą, by otoczyła swoją opieką nasze domy, wioski,
miasta i wszystkie narody, a przede wszystkim nasze serca.
2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry, bracia, kapłani zakonni, wielu z nich jako misjonarze na
terenach misyjnych, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarują swoje życie na wyłączną służbę Bogu i bliźnim.
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
Intencją misyjną Papieża Franciszka na miesiąc luty jest prośba o modlitwę: „ Aby było więcej okazji do dialogu i
spotkań pomiędzy chrześcijanami i ludami Azji”. Sytuacja chrześcijan na tym kontynencie nie jest łatwa. Dochodzi tam do
prześladowań kościoła ze strony Islamu, Buddyzmu, Hinduizmu i wielu innych religii.
25 stycznia Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej obchodzili dwusetną rocznicę powstania Zgromadzenia. Z tej okazji w
wielu parafiach oblackich, klasztorach odbyły się specjalne uroczystości jubileuszowe. W Poznaniu gościła Telewizja Trwam i
Radio Maryja. Oprócz transmisji Mszy świętej za pośrednictwem radia kontynuowano audycję „Rozmowy Niedokończone”

W wiadomościach misyjnych o swojej pracy opowie nam
Brat Grzegorz Rosa OMI
Dzień 4 grudnia ubiegłego wieku - 1984 r. - pierwszy wtorek
miesiąca - kościół Chrystusa Króla w Poznaniu pełny Przyjaciół
Misji, Ojców, Braci i Sióstr zakonnych. Wokół ołtarza 6 młodych
misjonarzy udających się na Misje do Kamerunu i na Madagaskar.
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczy Dyrektor Prokury
Misyjnej – dzisiaj już świętej pamięci – Ojciec Walenty Zapłata.
Wśród tej grupy 4 Ojców i 2 Braci byłem i ja – Brat Grzegorz
Rosa. Pochodzę z Tarnowskich Gór - województwo Śląskie. Może
starsi Przyjaciele Misji pamiętają ten zimowy wieczór. Były
życzenia, kwiaty i łzy. W Zgromadzeniu pracuję jako Brat zakonny.
Na misjach w Kamerunie zajmuję się budownictwem. Chciałbym w
tym miejscu przedstawić to, co z Waszą pomocą modlitewną i
materialną udało się zrobić dla tych ludzi, do których zostałem
posłany. Myślę, że jednym z pierwszych zadań było kopanie studni.
Postanowiliśmy, by w każdej wiosce była woda pitna, krystaliczna i dobra. I tak wykopaliśmy 25 studni tradycyjnych –
cembrowanych; głębokość tych studni dochodziła do 20 m.

Po 20 latach poziom wód gruntowych tak się obniżył, że
trzeba było rozpocząć wiercenie studni głębinowych, dużo
droższych, lecz woda była pewna. Odwierty sięgały nawet do 55
metrów. W ten sposób wywierciliśmy 7 studni głębinowych.
Zbudowaliśmy 17 kaplic różnej wielkości – do 150 miejsc
siedzących; 8 kościołów – do 450 miejsc siedzących; 3 domy
nowicjackie dla Sióstr oraz 1 dla nas – Oblatów.
Od początku istnienia nowicjatu oblackiego każdego roku
zgłasza się od 12 do 18 kandydatów. W tym roku mamy
czternastu.
Zakładałem 4 nowe misje: kaplica, plebania, dom
katechetyczno-kulturalny oraz zabudowania gospodarcze. Zostały
wybudowane 2 szkoły podstawowe – komplet klas – podwójnych,
ponieważ jest dużo dzieci, które chcą się kształcić; 2 przedszkola
Kopanie studni
z ogródkami zabaw; 4 internaty prowadzone przez Siostry zakonne
dla biednych dzieci i młodzieży z odległych wiosek; 4 klasztory dla Sióstr oraz 1 Karmel w Figuil przy sanktuarium Matki Bożej
Rodzicielki. Wybudowałem też 2 stacje benzynowe.
W tym roku obchodziliśmy 40-lecie istnienia Sanktuarium.
Jest tam również wybudowana grota i stacje Drogi
Krzyżowej. Wszystko powstało z głazów granitowych
dochodzących do 4 ton. Figury są wykonane z betonu
przez miejscowego artystę.
Obecnie jestem w trakcie budowy w Figuil domu
pielgrzyma na 250 miejsc. Jest to budynek piętrowy.
Myślę, że pod koniec przyszłego roku uda się zakończyć
budowę.
Wybudowaliśmy też 1 cmentarz oblacki na 30
grobowców 2 – poziomowych – betonowych. Z polskich
Oblatów spoczywa tam dwóch: O. Andrzej Kafel i O. Piotr
Czyrny. Na głównej ścianie cmentarza jest duży krzyż
oraz tablice marmurowe z nazwiskami wszystkich
Br. Grzegorz na budowie
zmarłych Oblatów, którzy pracowali w Kamerunie. Są
również nazwiska tych, którzy tam pracowali, a zmarli we
własnym kraju. Dzięki hojności naszego dobrodzieja Pana Roki, honorowego Oblata, właściciela fabryki marmuru, położyliśmy
około 8,5 tys. m2 marmuru. W sanktuariach, kościołach, kaplicach ustawiałem ołtarze z bloków marmurowych od 2 do 15
ton. Było ich około 20 sztuk.
Wybudowaliśmy 2, 5 km. dróg brukowanych lub laterytowych /dojazdy do misji/. 4 mosty – każdy około 12 m. długości.
3 lata temu rozpocząłem budowę Sanktuarium Maryjnego w diecezji Ngaoundere. Została już wybudowana kaplica,
zakrystia i prezbiterium. Na razie budowa jest zatrzymana ze względu na śmierć Oblata - Biskupa tej diecezji. W przyszłym
roku będziemy kontynuować tę budowę. Myślę, że za 3-4 lata Sanktuarium będzie gotowe.
Dziękując Bogu za szczególną pomoc w tych wszystkich pracach, pragnę również gorąco podziękować Wam, kochani
Przyjaciele Misji, za duży udział – zarówno materialny a także duchowy – przez modlitwy, ofiarowanie cierpień i każde
wsparcie mojej posługi Brata zakonnego. Nadal polecam się Waszej życzliwej, ofiarnej pomocy i nawzajem zapewniam o
mojej pamięci przed Bogiem we wszystkich Waszych intencjach. Szczęść Boże na każdy dzień nowego roku.

Brat Grzegorz 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.

Pozostają szczerze Wam oddani w Chrystusie i Maryi Niepokalanej
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