Poznań, październik 2016

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
Ksiądz Tomasz Atłas w komentarzu do intencji misyjnych na
październik napisał: ”Boża Opatrzność podarowała nam w bieżącym
roku tak wiele niezwykłych darów: Jubileuszowy Rok Miłosierdzia,
1050 rocznica Chrztu Polski, spotkanie młodych z całego świata z
papieżem Franciszkiem w Krakowie – to tylko największe i
najważniejsze z nich. I chyba nie ma wątpliwości, że każde z tych
O. Lacordaire
wydarzeń jest szczególną łaską i okazją, aby umocnić naszą wiarę i
wykrzyczeć naszą radość z tego, że należymy do Jezusa i żyjemy w
świetle Ewangelii. Bo faktycznie, jak przypomniał papież Franciszek
w pierwszych zdaniach adhortacji Ewangelii gaudium: Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie
tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od
grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji”/EG 1/ Tej radości ewangelicznej nie chcemy
jednak i nie możemy zatrzymać wyłącznie dla siebie. Szczególnym czasem jej manifestowania i
dzielenia będą Niedziela i Tydzień Misyjny. To ważny czas, aby umocnić wiarę i pogłębić radość z tego,
że jesteśmy Chrystusowi. Ale to również czas, aby wyjść do braci i sióstr z innych katolickich wspólnot
na świecie. Niech nasze duchowe i materialne dary pomogą także im odkrywać i umacniać radość z
poznania i głoszenia Ewangelii. Niech i oni jeszcze bardziej ucieszą się z kroczenia po śladach
Zbawiciela.
Prośmy zatem w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, „Aby Światowy Dzień
Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność za
głoszenie Ewangelii”.
Wszyscy Przyjaciele Misji Oblackich włączają także do swoich modlitw za misje, misjonarzy i
misjonarki intencję papieża Franciszka, a w szczególności wszystkich Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej z okazji 200 lat istnienia Zgromadzenia. Okazją do tego jest szczególnie październik –
miesiąc różańca świętego, który tak cenimy modląc się codzienne.
Misjonarze Oblaci przebywający na urlopach powrócili już na swoje placówki misyjne. W
początkach października powrócą na Madagaskar Ojcowie: Stanisław Kazek i Paweł Petelski.

O. Paweł sprawuje Eucharystię

W ramach wiadomości misyjnych refleksje
O. Pawła Petelskiego który pracuje na Madagaskarze
Drodzy Przyjaciele Misji Oblackich! Pozdrawiam Was
bardzo serdecznie. Po trzech latach wytężonej pracy
jestem na kolejnych wakacjach w Polsce. Jest to czas
zregenerowania sił i spotkania z najbliższą rodziną.
Po 10 latach pracy w buszu otrzymałem obediencję do
największego miasta portowego - Tamatave. Objąłem
funkcję proboszcza w naszej oblackiej parafii pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Jest to parafia młoda,

ma zaledwie 18 lat. W listopadzie ubiegłego roku nasz
biskup ustanowił tam Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,
ponieważ już od 2 lat są tam relikwie dwóch największych
apostołów Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. Siostry
Faustyny. Sanktuarium to rozwija się bardzo szybko. Od
kwietnia tego roku ok. 3000 tysięcy pielgrzymów złożyło
swój podpis w księdze gości. Przeprowadziliśmy ponad 20
serii rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W każdy
piątek miesiąca odprawiana jest koronka do Miłosierdzia
Bożego, na którą przychodzi ok. 300 osób; jest O. Paweł na poprzedniej misji z Katechistami
transmitowana przez diecezjalne radio katolickie. W każdy
I piątek miesiąca jest całonocne czuwanie ku czci Miłosierdzia Bożego; przychodzi ok. 2000 osób.
Podczas tego czuwania jest adoracja, spowiedź,
konferencja, Msza święta, Droga Krzyżowa i
oczywiście Koronka. Miesiąc temu poświęciliśmy
bilbord z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego;
ustawiony został przy wjeździe do naszego
miasta. Rozpoczęliśmy także wielogodzinne
adoracje Najświętszego Sakramentu wraz ze
spowiedzią św. Jest więc dużo pracy, a wciąż brak
personelu. Jest nas tylko 2 Ojców – moim wikarym
Kościół Bożego Miłosierdzia w którym obecnie
jest
Malgaski
Oblat,
który
jest
także
posługuje O. Paweł
odpowiedzialny za naszą kaplicę dojazdową św.
Eugeniusza de Mazenoda. Naszą bolączką jest wciąż za mały kościół, planujemy zrobić przed nim
zadaszenie, które ma kosztować 10000 euro. To by pomogło rozwiązać wiele problemów – więcej
osób mogłoby się modlić w naszym sanktuarium pod
dachem, a często jest gorąco i pada deszcz. Mamy także ok.
1300 uczniów na katechezie; 1/3 z nich uczy się pod gołym
niebem i gdy pada deszcz, trzeba przerywać. Chciałbym
dodać, że nasze Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest
jedyne na Madagaskarze.
Chciałbym Wam, moi Drodzy, bardzo podziękować za
Waszą modlitwę i wsparcie, może znajdzie się ktoś życzliwy,
Na misji w Ambinanidrano
by pomóc w rozwoju naszego sanktuarium. Módlmy się także
z dziećmi w szkole
wspólnie o Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.
O. Paweł Petelski 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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