Poznań, maj 2016 r.

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
„Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone.” - śpiewamy podczas majowych
nabożeństw. W kościołach i przydrożnych kaplicach oddajemy hołd Matce Bożej,
wyśpiewując najpiękniejsze akordy naszego serca. Z świętą Bernadetą idziemy po
górach, dolinach, by sławić Maryję Matkę Jezusa, Jej Niepokalane Poczęcie.
Intencją misyjną Ojca św. Franciszka na maj jest gorąca prośba, byśmy modlili
się: „aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechniał się zwyczaj
odmawiania modlitwy różańcowej w intencji ewangelizacji i pokoju”. W miesiącu
maju odprawiamy Msze święte zbiorowe w zamawianych intencjach. Zachęcamy
do polecenia swoich bliskich - żyjących i zmarłych. W szczególny sposób prosimy
także o wstawiennictwo - za Zgromadzenie i wszystkich Przyjaciół Misji,
patronów całej rodziny oblackiej: św. Eugeniusza de Mazenoda, którego święto
obchodzimy 21 maja, oraz błogosławionego Józefa Gerarda - 29 maja. W maju
rozpoczynamy też regionalne spotkania Przyjaciół Misji Oblackich. Terminy podano w grudniowym specjalnym wydaniu
biuletynu. Oczekujemy na Wasz przyjazd. Dla przypomnienia podajemy majowe terminy spotkań:
Bodzanów k/Głuchołaz: niedziela 08 maja 2016 r. godzina 11.00;
Iława, ul. Kościelna 1: sobota 21 maja 2016 r. godzina 11.00;
Kodeń n/Bugiem: niedziela 29 maja 2016 r. godzina 12.00.
W dniach od 31 marca do 14 kwietnia O. Marian Lis, Dyrektor Prokury
Misyjnej, przebywał na Ukrainie, odwiedzając wspólnoty oblackie, parafie.
Teren tego kraju jest bardzo rozległy, dlatego też wiele godzin spędził
podróżując po kraju razem z Ojcem Superiorem Delegatury Pawłem
Wyszkowskim i ekonomem Delegatury O. Arkiem Cichlą. Pobyt wśród
Oblatów pozwolił nam, pracującym w Prokurze, lepiej zrozumieć pracę,
problemy, potrzeby wszystkich misjonarzy pracujących na ziemi
ukraińskiej. Nie odwiedził placówek oblackich na Krymie i w Rosji.
Za pośrednictwem listu Ojca Sergieja Panczenko, pracującego w Media
OO. Marian i Paweł
Centrum, pragniemy Wam przedstawić to wspaniałe a zarazem
wymagające miejsce głoszenia Ewangelii. Oprócz poznania samego
Centrum i personelu tam pracującego, Ojciec Dyrektor, miał okazję odprawienia Mszy św. i wygłoszenia kazania. Msza
św. była transmitowana przez telewizję, o której poniżej opowiada Ojciec Sergiej.
O Misji Oblatów w „Media Centrum” z Kijowa pisze Ojciec Sergiej Panczenko OMI
Eternal Word Television Network - to sieć katolickiej telewizji
założona w 1980 roku przez siostrę zakonną Matkę Angelikę, która zmarła
tego roku w dzień świąt Paschalnych w Hanceville w stanie Alabama w wieku
92 lat. Ukraińska wersja EWTN (Telewizja Wiekuistego Słowa) rozpoczęła
nadawanie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2011r. W EWTN na Ukrainie zaangażowani są Misjonarze Oblaci
Maryi Niepokalanej, Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi (Honoratki) i
świeccy oraz grupa wolontariuszy, która pomaga w rozwoju Telewizji poprzez
swoją modlitwę i służbę.

O. Sergiej

W początkowym etapie programy w języku ukraińskim można było oglądać tylko 2-3 godziny dziennie. Obecnie
telewizja jest obecna w sieci kablowej w 30 miastach na Ukrainie i nadajemy 24 godziny na dobę. EWTN jest również
obecny w internecie: www.ewtn.org.ua. W planach telewizji EWTN: obecność w jak największej liczbie miast na Ukrainie
w różnych sieciach kablowych i na satelicie. Wielkim darem dla Ukrainy jest fakt, że możemy słuchać papieża Franciszka
jego cotygodniowe katechezy, Anioł Pański, Eucharystię. Poza tym przygotowujemy własne programy i w przyszłości
chcemy wejść na satelitę; wreszcie planujemy stworzenie EWTN wersji rosyjskiej. Teraz, kiedy na Ukrainie trwa wojna,
tym bardziej wersja rosyjska jest konieczna.
8 kwietnia nasza telewizja EWTN zrealizowała pierwszy film: "Ojciec Jan Krapan. Prawdziwy", na projekcji
którego był obecny Dyrektor Prokury Misyjnej Ojciec. Marian Lis. Ten film jest początkiem projekcji filmów, których
głównym tematem będzie przedstawienie prześladowania Kościoła Katolickiego na Ukrainie.
Świadectwo siostry Barbary
Według mnie, Telewizja Wiecznego Słowa jest wielkim darem dla Ukrainy. Pracuję tu od początku jej istnienia,
czyli już piąty rok i jestem zafascynowana tym dziełem. Praca tutaj sprawia mi ogromną satysfakcję, gdyż wiem, że w ten
sposób służę wielu ludziom, którzy bądź przez regularne oglądanie naszego programu telewizyjnego, bądź nawet przez
przypadkowe obejrzenie, mogą zobaczyć i usłyszeć coś dobrego, wzbogacić się duchowo albo poznać Boga, uwierzyć. Jest
to tak ważne szczególnie w tych trudnych czasach dla naszego narodu. Nie jest to praca łatwa, przede wszystkim z powodu
braku przygotowania zawodowego czy dużego zasięgu pracy, dlatego wzmacnia to we mnie wiarę we wszechmoc Boga, dla
którego nic nie jest przeszkodą!
S. Barbara
Punkty na mapie obrazują zakres oddziaływania EWTN na Ukrainie

Cała działalność nie byłaby możliwa dla tej
naszej garstki osób bez modlitwy. Dlatego
pragniemy prosić drogich Przyjaciół Misji
Oblackich o modlitwę za telewizję EWTN i
Katolickie Centrum Medialne oraz za jego
pracowników. Jest nas 20 osób, którzy czy
całkowicie czy choć na pół etatu poświęcili
się tej sprawie. Z góry dziękujemy za każdą
pomoc.
O. Sergiej Panczenko OMI
c.d. w następnym biuletynie

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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