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POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
Papieska intencja misyjna na sierpień obejmuje tych wszystkich, którzy w jakiś sposób nie nadążają za
współczesną cywilizacją, nie są w stanie sprostać wymaganiom życia społecznego i dlatego żyją na jego peryferiach.
Twarze tych ludzi możemy łatwo rozpoznać, są jakby wyobcowani, zdystansowani. Nie możemy ich jednak traktować
zbiorowo, gdyż każdy z nich ma własne imię i godność dziecka Bożego. Pojawia się pytanie, na ile są nam bliscy?
Pan Bóg stawia na naszej drodze konkretne osoby, które potrzebują pomocy. Nieraz nie mamy dla nich czasu,
innym razem stać nas na jakieś gesty miłosierdzia, lecz chyba pozostaje pytanie o prawdziwe motywacje. Papież
Franciszek podpowiada nam, że ubodzy mają szczególne miejsce w sercu Boga (EG 197), a Kościół jako wspólnota
„otwartych drzwi” pragnie docierać do ludzkich peryferii, zawsze z uwagą skierowaną na drugiego człowieka (EG 46;
199). Tylko wrażliwość miłości wskaże nam najlepsze sposoby, jak pomóc siostrom i braciom w ich różnego rodzaju
trudnościach życiowych. Zawsze możemy otoczyć te osoby modlitwą, można z nimi porozmawiać, okazując im serce i
żywe zainteresowanie, tworzące rodzaj więzi i bliskości.
Warto przytoczyć słowa Papieża Franciszka z „Evangelii gaudium” nr 46: „Często lepiej zwolnić kroku, porzucić
niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na
skraju drogi”. (Komentarz: Papieskie Dzieła Misyjne).
Istnieją rożnego rodzaju wykluczenia. Jak to zauważamy w krajach, gdzie pracują misjonarze Oblaci Maryi
Niepokalanej, można być wykluczonym ze społeczeństwa przez brak możliwości nauki – brak szkół, opieki zdrowotnej,
możliwości wyznawania swojej wiary, przemieszczania się, brak prądu, radia, telewizji, internetu. Jednym z
najokrutniejszych wykluczeń społecznych, prowadzących do chorób, cierpienia, śmierci jest brak żywności i wody.
Módlmy się, abyśmy zapominając o sobie, umieli stawać się bliskimi dla wszystkich, którzy znajdują się na
peryferiach społeczeństwa, umieli współpracować z wykluczonymi.

Refleksje z pielgrzymki przekazuje nam Przyjaciółka Misji - Pani Elżbieta Miklas
Chciałabym w skrócie opowiedzieć o naszej 10-dniowej wspaniałej pielgrzymce śladami świętego Eugeniusza
de Mazenoda w 200-setną rocznicę założenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej; rocznica
przypadnie 25 stycznia 2016 r. Od strony duchowej ubogacili naszą pielgrzymkę trzej Ojcowie Oblaci Maryi
Niepokalanej i dwie Siostry Służebniczki NMP.
Po Mszy świętej w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju we Wrocławiu – Popowicach - wyjazd autobusem do
Francji – do Ars, gdzie żył i pracował święty patron proboszczów Jan Maria Vianey, który korespondował również ze
św. Eugeniuszem. Po Mszy świętej w Sanktuarium
zwiedzanie miejsc związanych z osobą świętego
proboszcza, między innymi muzeum przepięknych figur
woskowych ukazujących
sceny z jego życia i pracy.
Polecając pośrednictwu Świętego nasze parafie i Ojczyznę,
wyruszamy do Aixen-Provence – gdzie
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dzięki przewodnictwu Ojca Oblata Krzysztofa Zielendy. Ojciec zaznajomił nas
także z kolebką Zgromadzenia – pomieszczeniami, muzeum, kaplicą – gdzie uczestniczyliśmy w Najświętszej Ofierze.
Czwarty dzień pielgrzymki w całości był poświęcony zwiedzaniu Marsylii, zwłaszcza przepięknej bazyliki Notre-Dame
de la Garde - Matki Bożej Patronki żeglarzy. Trudno wyrazić także głębokość przeżyć przy grobie świętego

Eugeniusza w katedrze La Mayor, gdzie Ojcowie odprawili Mszę świętą ku czci swojego Założyciela a także patrona
wszystkich Przyjaciół Misji Oblackich. Wspólne zdjęcie uwieczniło te niepowtarzalne radosne chwile.
Z Marsylii wyjazd do Barcelony, zwiedzając po drodze
Avignon – miasto, które przez 73 lata było stolicą 7
papieży – na wygnaniu. W Barcelonie uwagę pielgrzymów
skupiła przede wszystkim wspaniała ogromna budowla świątynia „Sagrada Familia” – Świętej Rodziny, dzieło
Sługi Bożego Antoniego Gaudiego. Nuncjusz Apostolski w
Hiszpanii, odwiedzając plac budowy w 1915 roku,
powiedział do architekta” Wy jesteście Dante
tej
Architektury i Dzieło Wasze jest największą poezją z
kamienia”. Trudno lepiej wyrazić wspaniałą oryginalność
tej świątyni, będącej nadal jeszcze w trakcie rozbudowy.
Dwa noclegi mieliśmy w hotelu na wybrzeżu Costa
Brava nad Morzem Śródziemnym – można było zanurzyć
zmęczone nogi, a odważniejsi próbowali pływania.
Kolejne przepiękne przeżycie to przejazd na
wzgórze
Montserrat i odwiedzenie Sanktuarium Matki
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Bożej Patronki Katalonii. Wreszcie tak bardzo upragnione
Lourdes – najpiękniejsze na świecie miejsce uświęcone objawieniami Matki Bożej świętej Bernadecie. Największym
przeżyciem dla wielu pielgrzymów było zanurzenie się w źródle cudownej wody. Niektórzy otrzymali wielką łaskę
nawrócenia, cudownego pokoju, wyciszenia; wszyscy szukali później cichego kącika, samotności, by sam na sam z
Matką Bożą przemyśleć swoje życie. Msze święte przeżyte przy Grocie Objawień, procesje: Eucharystyczna i Światła
– to było uwieńczenie naszej pięknej pielgrzymki przeżywanej także jako wspólna modlitwa i śpiew. Otrzymaliśmy
niejako nową czystą kartę na dalsze życie; stare grzechy zostały zmyte, pozostało wielkie pragnienie wzajemnej
pomocy i wsparcia. Tak uświęceni, z ogromną wdzięcznością żegnaliśmy naszą Matuchnę w Lourdes, by wyruszyć w
drogę powrotną do Polski. Czekało nas jednak jeszcze jedno cudowne przeżycie – Kaplica Objawień w Paray-leMonial, gdzie święta Małgorzata Alacoque otrzymała polecenie Pana Jezusa, by rozszerzyć kult Jego Serca – tak
bardzo kochającego wszystkich ludzi.
Ubogaceni, szczęśliwi i radośni wróciliśmy do naszych rodzin, aby na nowo – przez swoje zachowanie, pomoc,
uśmiech, dobre słowo, życzliwość - dawać świadectwo Miłości Boga i Najświętszej Panny – pod opieką świętego
Eugeniusza de Mazenoda.
Elżbieta Miklas
Na urlopach przebywają misjonarze z Ukrainy, Kamerunu, Turkmenistanu i Madagaskaru – dojechali Ojcowie:
Adam Szul, Mariusz Kasperski.
Przypominamy o kolejnych zjazdach Przyjaciół Misji Oblackich:
Poznań, ul. Ostatnia 14 – sobota 19 września 2015 o godzinie 11.00
Lubliniec, ul. Piłsudskiego 6 – sobota 26 września 2015 o godzinie 11.00
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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