Poznań, marzec 2017 r.

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA
„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by
was kochał, jako swoją własność... Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować.”
J 15:18,20
Drodzy Przyjaciele Misji Oblackich
Dziś trwa największe prześladowanie chrześcijan
wszechczasów. Organizacje, które bronią chrześcijan,
szacują, że około 100 milionów ludzi w ponad 50
krajach jest prześladowanych z powodu tego, że wierzą
w Jezusa Chrystusa. Dziś Europa i wiele bogatych
krajów świata są skupione na sobie. Rządzący i
mieszkańcy krajów kłócą się w kwestii uchodźców.
Zapominamy jednak, że nie wszyscy udali się w
poszukiwaniu lepszego jutra do Europy czy innych
krajów. Dziś w Iraku i Syrii żyją w obozach tysiące
chrześcijańskich rodzin, chcą wrócić do siebie, swoich
wiosek, miast, domów. Chrześcijanie wołają o pomoc
materialną i duchową. Różne organizacje humanitarne
świata, w tym także „Caritas Polska” rozszerzają
programy pomocy. Potrzeba milionów euro na
lekarstwa, żywność, odbudowę domów, szkół, szpitali,
kościołów. Nie chodzi tutaj tylko o pomoc materialną.
Ojciec św. Franciszek w marcowej intencji misyjnej
przypomina nam właśnie o chrześcijanach prześladowanych, „aby doświadczyli wsparcia całego Kościoła poprzez modlitwę
i pomoc materialną.” Jako Przyjaciele Misji Oblackich włączmy się także w pomoc chrześcijanom prześladowanym
materialnie a przede wszystkim poprzez modlitwę.
Z Ukrainy pisze ks. Mariusz Zybura:
Parafia Perwomajsk pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela należy do diecezji odesko-symferopolskiej, obejmującej
swymi granicami basen Morza Czarnego od strony ukraińskiej, wraz z Krymem i częścią Morza Azowskiego. W skład
diecezji wchodzi pięć województw, jej obszar jest wielkości połowy Polski, a pracuje w niej zaledwie 60 kapłanów.
Aby zrozumieć potrzebę ewangelizacji na wschodzie, trzeba mieć świadomość, że do 1992 r. był totalny zakaz głoszenia
Ewangelii na tamtych terenach. Ludzie za okazywanie wiary jeszcze w latach 80-tych siedzieli w więzieniu, np. za
posiadanie książki o Matce Boskiej Fatimskiej. Kiedy w
Ukrainie nastało odrodzenie katolickich kościołów, to w
naszym mieście Perwomajsk znaleźli się entuzjaści, którzy
zebrali niedużą wspólnotę ludzi, mających polskie korzenie.
Wśród nich byli katolicy. Od 2000 roku do Perwomajska
przyjeżdżał ksiądz każdego miesiąca, aby odprawić Mszę
świętą. Początkowo ludzie zbierali się w prywatnym
mieszkaniu a później w pomieszczeniu jednej z sal w szkole
muzycznej. Według spisu początkowo było tylko kilku
parafian. Z czasem już co tydzień przyjeżdżał ksiądz z
Krzywego Jeziora, miejscowości 50 km od Perwomajska,
Ks. Mariusz Zybura ze wspólnotą parafialną
aby odprawić niedzielną Mszę świętą. Następnie powstała
myśl, aby mieć swoją kaplicę w mieście. W 2002 roku parafia została oficjalnie zarejestrowana jako wspólnota religijna,
rzymsko-katolicki kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela i został zatwierdzony statut kościoła. Parafianie przyczynili się
do remontu budynku i służyli pomocą przy rozbudowaniu budynku pod kościół. Z inicjatywy ks. proboszcza dr Władysława
Pietrzyka obok kościoła został wybudowany dom parafialny, w którym znajduje się sala do prowadzenia katechezy i

pomieszczenia mieszkalne księży. Od 2007 roku już na stałe mieszka ksiądz przy parafii. Obecnie nasza parafia liczy około
50 osób. W domu parafialnym prowadzimy katechezę i nauczanie języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
spotkania duszpasterskie. Ostatnio zorganizowaliśmy w tej
sali wigilię dla wszystkich parafian. W parafii jest również
grupa ministrantów i lektorów. Założyliśmy także Polskie
Towarzystwo Kultury, w skład którego wchodzą osoby
nieprzynależące do naszej parafii. Celem tej organizacji jest
zapoznanie mieszkańców z polską kulturą i religijnością, a
poprzez to ewangelizujemy i doświadczamy, że wiele osób
przyjmuje wiarę katolicką, następnie sakramenty. Chodzimy
do domów dziecka, żeby poprzez śpiew, gry i zabawy
ewangelizować, gdyż nie możemy robić tego wprost, lecz z

Katecheza w domu parafialnym
zabawą już tak. Poprzez zabawę staramy się z Bożą pomocą
ewangelizować i ufamy, że Pan Bóg wszczepi w ich serca
wiarę. Odwiedzamy chorych w szpitalu i hospicjum, by
pomóc, dać nadzieję, a przy okazji uczymy chorych
podstawowych modlitw. 23 czerwca 2013 Ks. Biskup
Bronisław Biernacki poświęcił i konsekrował nasz kościół.
Świątynia posiada dwie kapliczki: Matki Bożej oraz św. Jana
Pawła II, w której posiadamy relikwie naszego świętego
Kościół Ks. Mariusza w Perwomajsku
Papieża.
Obecnie tendencja liczby katolików w ukraińskich parafiach jest wzrostowa. Niestety problemem jest brak środków
na dojazdy do parafii, które nie posiadają własnych kościołów czy sal katechetycznych oraz niewielka liczba księży. Tu w
Ukrainie życie jest bardzo ciężkie. Ludziom często nie wystarcza na zrobienie opłat i na życie, a ceny w sklepach niewiele
różnią się od cen w Polsce, niektóre nawet sporo przewyższają. Księża często muszą dojeżdżać do kaplic parafialnych
nawet 100 km, jak również pojechać do innej parafii w celu zastępstwa /czasem jest to odległość większa niż 200 km./
Ofiary za Msze święte przeznaczamy przede wszystkim na wyżywienie, dojazd do Kościołów, na paliwo, ale niestety
praktycznie nie mamy ofiar na Msze święte. W parafii, w której posługuję, jest nas dwóch księży a parafian przychodzi na
niedzielną Mszę Świętą około 50 osób, więc nawet mimo ich wielkiego serca i życzliwości nie są w stanie zapewnić nam
środków do życia.
Zwracamy się o pomoc serca do katolików w Polsce, ponieważ bez tego niestety nie będzie możlliwości
prowadzenia misji w tej części Ukrainy. Ufamy, że nasza wspólna praca wyda jak najlepsze owoce. Bogu niech będą dzięki
za to, że znajdują się dobrzy ludzie, którzy nas wspierają.
Bardzo serdecznie pozdrawiam i zapewniam o wdzięcznej pamięci w modlitwie

Ks. Mariusz Zybura
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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