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POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
O. DAMIAN CICHY, Werbista – w komentarzu misyjnym na miesiąc luty, zamieszczonym na
stronie internetowej Papieskich Dzieł Misyjnych - pisze następująco:
Chrystus to światło w ciemności
„Zmartwychwstanie Chrystusa to światło w ciemności,
zwycięstwo dobra nad złem, obmycie z brudu. Dlatego zauważając w
naszym otoczeniu ludzi będących naprawdę w wielkiej potrzebie,
powinniśmy również, a może i przede wszystkim, dostrzec tych, którzy
się dzięki nim uświęcają. Pomimo bowiem wszelkiego rodzaju
egoizmu i znieczulicy na świecie istnieją grupy hojnych i
wspaniałomyślnych chrześcijan. Są to otwarte wspólnoty parafialne,
społeczne czy też zakonne, które oprócz siebie samych i własnych
celów zauważają tych, którzy ewidentnie potrzebują pomocy i
zrozumienia, i które niosą realną ulgę cierpiącym. Doceńmy wysiłki
organizacji, które z chrześcijańskich pobudek wspomagają
uchodźców. Wspierajmy w naszych parafiach ludzi ubogich i
wykluczonych. Dziękujmy Bogu, bo najczęściej to nasi pasterze „wyczuwają zapach owiec”, jak
lapidarnie powiedział papież Franciszek, a „same owieczki” nie boją się paść z innymi dzieląc
„pastwisko”. Dlatego tym razem pomóżmy pomagającym, wesprzyjmy wspierających, pocieszmy
pocieszających, aby łaski Pana obficie spływały na te chrześcijańskie wspólnoty, które nie wiedzą,
co to jest egoizm i obojętność.”
Drodzy Przyjaciele Misji. W miesiącu lutym, zgodnie z życzeniem Papieża Franciszka,
módlmy się za wszystkich ludzi cierpiących, szczególnie ubogich, uchodźców i społecznie
wykluczonych, aby w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie.



PIATIGORSK, ROSJA - pisze Ojciec Paweł Kubiak OMI
Na początku miesiąca grudnia w parafiach w
Piatigorsku
i
Nowopawłowsku
przeżywaliśmy
rekolekcje adwentowe. Tematem przewodnim była
modlitwa – zgodnie z ogłoszonym przez naszego
ordynariusza Rokiem Modlitwy w naszej diecezji.
Rekolekcje wygłosił ks. Zbigniew Bartoszewski SDB,
proboszcz parafii w Rostowie nad Donem.
W
trzecią
niedzielę
adwentu
w
parafiach
doświadczaliśmy wspólnej radości z bliskości Jezusa.
W liturgii dopuszczalny jest kolor różowy. Proboszcz,
O. Paweł Kubiak przyjmuje dary na Mszy św.
O. Paweł Kubiak, tydzień wcześniej zaproponował
parafianom, aby każdy miał coś różowego – albo z
ubrania, albo apaszkę, lub małą wstążeczkę, jakiś drobiazg, żeby wyznać wiarę i pokazać swoją
radość. Rezultat przerósł wszelkie oczekiwania. Parafianie przyjęli to bardzo entuzjastycznie, w
niedzielę czuło się prawdziwą radość, a co ważniejsze, niesamowitą jedność parafii. Miło było,
widząc inicjatywę ministrantów z Nowopawłowska, którzy umówili się, że będą w różowych
krawatach, albo muchach. Tak niewiele, a tyle radości dla wszystkich.

14 grudnia przyleciał do nas, na półtora miesiąca, O. Aleksander Zieliński. Będzie on pomagał w
naszych parafiach w czasie nieobecności O. Wojciecha Banaszaka. Jesteśmy wdzięczni za jego
nieocenioną pomoc.
24 grudnia, w godzinach popołudniowych, nasza
wspólnota zasiadła do skromnego w potrawy
wigilijnego stołu. Modlitwa, życzenia i dzielenie się
opłatkiem odbyły się zgodnie z tradycją. Potem
rozjechaliśmy się do trzech parafii na pasterkę.
O. Aleksander odprawił w Nowopawłowsku, a O. Paweł
w Piatigorsku i w Kisłowodzku. W Nowopawłowsku i
Kisłowodzku dekoracje świąteczne przygotowali sami
parafianie. Czymś nowym w parafiach były prezenty. W
parafiach są ludzie samotni i starsi, którzy już wiele lat
niczego nie otrzymywali na święta, żadnych prezentów,
znaków pamięci. To pomogło, prawie wszystkim,
odczuć nie tylko radość z narodzenia Jezusa, ale także Kościół w Piatigorsku
cieszyć się małymi znakami miłości. Na początku
grudnia chętni zapisywali się, kto chciałby wziąć udział w tym dziele. Była ustalona suma
(niewielka: 500 rubli, czyli około 8 USD), za którą można było kupić jakieś ciekawe drobiazgi.
Wszystko było anonimowo, tak, że nikt nie wiedział, od kogo otrzyma jakiś dar. Przed pasterką
prezenty zostały złożone pod choinką, a po Eucharystii rozdane parafianom. Miło było widzieć
radość w oczach naszych babulek, dorosłych i dzieci, które mogły komuś kupić mały podarek i
samemu otrzymać – może i małą – ale w duchowym planie - ogromną porcję miłości.
Wieczorem, w Boże Narodzenie, nasza wspólnota razem z siostrami świętowała przy uroczystym
„meksykańskim” stole. Nie zabrakło tradycyjnych prezentów.
Po świętach O. Paweł zaczął kolędowanie w Piatigorsku.
Przed zakończeniem roku, w domu oblatów, spotkała się część grupy Credo. Parafianie
przygotowali słodki stół (i nie tylko). Radości było wiele.
Na początek nowego roku, o północy, nasza wspólnota spotkała się w kaplicy, aby na kolanach
podziękować Panu za miniony rok i prosić o błogosławieństwa na rok 2017 dla naszego
Zgromadzenia, Delegatury, każdej naszej parafii i dla każdego Oblata, a także o pokój na świecie.
Serdecznie pozdrawia i poleca się modlitwom Przyjaciół Misji, życząc wszystkim Bożego
błogosławieństwa oraz opieki Maryi Niepokalanej na każdy dzień Nowego Roku
Ojciec Paweł Kubiak 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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