Poznań, październik 2015

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
Kościół w miesiącu październiku podsuwa nam myśl, byśmy uczestniczyli w dziele misyjnym Kościoła przez
modlitwę i pomoc materialną. Jedną z form pomocy modlitewnej jest różaniec, który odmawiamy indywidualnie, w
rodzinie, w kościołach, kaplicach. Modlimy się o powołania misyjne i zakonne, o wytrwanie misjonarzy i misjonarek
w ich pracy ewangelizacyjnej, o zakorzenienie wiary w miejscowych kulturach. Nie możemy także zapomnieć o
naszych braciach i siostrach prześladowanych, cierpiących za wiarę. Ojciec Święty Franciszek poleca naszym
modlitwom szczególnie kontynent azjatycki, gdzie pracują także Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.
Azja jest miejscem, gdzie najwcześniej była głoszona Ewangelia - zaraz po założeniu Kościoła. Tam
powstawały pierwsze wspólnoty wierzących, z których wysyłani byli apostołowie, pierwsi misjonarze, aby zanieść
Dobrą Nowinę „aż po krańce ziemi”. Teraz ten największy kontynent szczególnie potrzebuje głoszenia Ewangelii. Tu
znajduje się najwięcej narodów, wśród których nie ma wspólnot chrześcijańskich lub są pojedyncze i nieliczne.
Wiele setek milionów ludzi żyje w Azji, nie mając możliwości usłyszenia Dobrej Nowiny o Jezusie i poznania prawdy
i mocy Zmartwychwstałego oraz przyjęcia wyzwolenia, jaką daje zbawienie.
Mimo wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej Kościół kontynentu azjatyckiego prawie od zawsze był narażony
na liczne prześladowania. Ostatnie lata przyniosły azjatyckim chrześcijanom szczególne ich nasilenie. Wiele
wspólnot jest osamotnionych wśród wrogich społeczeństw; ich członkowie są wykluczani ze środowisk, w których
żyją, a czasami nawet ze swoich rodzin. Są kraje, gdzie uczniowie Chrystusa narażeni są na wypędzenie, więzienie,
tortury, a nawet śmierć. Nazwy takich krajów jak Syria, Irak, Iran, Korea Północna i innych są dziś dla świata
symbolami Kościoła cierpiącego. Nasi bracia w Azji potrzebują naszych modlitw. Nie zostawiajmy ich
osamotnionych.
Módlmy się za Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej pracujących na tym kontynencie, a szczególnie za
chrześcijan w Azji, którzy doświadczają prześladowań, aby Duch Święty dał im odwagę i siłę, aby mogli dzielić się
Ewangelią pomimo doświadczanych cierpień.
O swojej pracy na Ukrainie opowiada Brat Sebastian Jankowski OMI
Drodzy Przyjaciele Misji. Korzystając z tego, że jestem na wakacjach w Polsce, pragnę
napisać kilka słów o mojej posłudze na Ukrainie, gdzie służę już jedenaście lat.
Posługuję wśród najbiedniejszych i bezdomnych w mieście Kijowie. To jest nasz
charyzmat, aby głosić Ewangelię nie tylko słowem ale też czynem. Jestem bratem
zakonnym i moim zadaniem jest zanieść
Boga do ludzi, którzy są na marginesie
życia, nie mają swojego zdania, czują
się niepotrzebni, samotni, przez innych
są traktowani
jak śmieć, a to są
przecież normalni ludzie, którzy chcą
być dostrzegani i kochani. Moją posługę
rozpocząłem w 2009 roku, kiedy od moich przełożonych zakonnych
otrzymałem skierowanie do Kijowa, do parafii św Mikołaja. Miałem
zajmować się biednymi raz w tygodniu. Na początku chodziłem do
marketu, kupowałem chleb, masło, kiełbasę, robiłem kanapki,
przygotowałem termos herbaty z cytryną, ubierałem się w sutannę i
Reklamówki z jedzeniem dla bezdomnych
wyruszałem na dworzec kolejowy, szukając bezdomnych.

Można ich było szybko znaleźć; widać z daleka, że ktoś chodzi
brudny, w podartych spodniach, bez butów, zarośnięty, albo
gdzieś leży na podłodze w kącie i śpi. Podchodziłem do tych ludzi
i pytałem, czy chcą jeść. Początkowo byli wystraszeni i zdziwieni
- brali te kanapki ode mnie, w oczach mieli łzy i mówili spasiba
/dziękuję/. Trzy lub cztery razy sam poszedłem, lecz po miesiącu
młodzież z parafii zaczęła się interesować; zapytali się, czy mogą
ze mną raz pójść? Umówiliśmy się na sobotę na godz. 18.00;
zrobiliśmy kanapki i pojechaliśmy metrem na dworzec. Chodzili ze
mną i patrzyli, jak ja to robię; pomagali roznosić. Gdy rozdaliśmy
wszystkie kanapki, pomodliliśmy się na koniec. Młodzież
zaproponowała, że chcą mi pomagać i w każdą sobotę na godz.
Zupa dla biednych
18.00 będą przychodzić do kościoła; tam w salce katechetycznej
będziemy wspólnie wszystko przygotowywać. Ja kupowałem prowiant, młodych przychodziło pięciu. Na początku
rozdawaliśmy czterdzieści kanapek, lecz za każdym razem było coraz więcej ludzi, nas było sześciu wolontariuszy a
ludzi 50 osób. Nie mogliśmy nadążyć. Kiedy przyszła sobota, bezdomni już na nas czekali na godz. 20.00. Jeśli
przychodziliśmy na 21.00 lub 21.30, to nadal czekali, wiedząc, że dostaną tę kromkę chleba i herbatę ciepłą zupę.
Chociaż przychodził tam ktoś z cerkwi i też dawał, oni jednak czekali na nas, bo wiedzieli, że my zawsze z nimi
porozmawiamy.
Mój główny przełożony zaproponował mi następnie, żebym pojechał do Krzywego Rogu i tam coś
organizował. To jest największe miasto w Europie, położone na wschodzie Ukrainy 300 km. od Kijowa, ma 130 km
długości. W Kijowie młodzież razem z Ojcem, który pracował w parafii jako wikariusz i opiekun młodzieży, chodzili
teraz na dworzec i kontynuowali pracę wśród bezdomnych, a ja rozpocząłem posługę w Krzywym Rogu. O tym
opowiem w następnym liście a na razie proszę Was, Drodzy Przyjaciele Misji, módlcie się za mnie, abym całym
sercem służył tym ludziom i żeby Oni widzieli we mnie brata.
Szczęść Boże. Brat Sebastian Jankowski OMI

Przypominamy o spotkaniu Przyjaciół Misji Oblackich:
Obra k/Wolsztyna – niedziela 11 października 2015 o godzinie 12.00
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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