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Kończą się wakacje i urlopy. Dzieci
i młodzież wracają do szkół, pracujący
do swoich miejsc pracy. Rolnicy mimo
wielu trudności, suszy zebrali z pól owoc
swojej pracy. Dzięki Bogu nie zabraknie
nam codziennego chleba. Dzieciom i młodzieży, studentom wypraszać będziemy
światło Ducha Świętego, by mogli zdobyć
jak najwięcej wiedzy, którą w przyszłości
będą się dzielić z ludźmi, do których pośle
ich Boża Opatrzność. Naszą modlitwą
obejmijmy także miliony dzieci i młodzieży, które w różnych częściach świata nie
będą mogły korzystać z nauki. W krajach
misyjnych nadal brakuje szkół, najczęściej jednak ludność nie posiada środków
materialnych na opłacenie zdobywanej
wiedzy. Prokura Misyjna Misjonarzy
Oblatów M.N. poprzez akcję adopcji
misyjnej „Misja Szkoła”, umożliwia naukę
dzieciom i młodzieży z Madagaskaru,
Indii, Nepalu i Bangladeszu. Darczyńcy
wybierając konkretne dziecko fundują
rok nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole zawodowej lub średniej. Co
roku dzieci ze szkół objętych patronatem
przesyłają listy do tych, którzy zdecydują
się je wspierać w nauce, a także pamiętają w modlitwie o swoich darczyńcach.
Z takiego wsparcia finansowego skorzystało w ubiegłym roku szkolnym ponad
700 dzieci.
Jubileusz 25 lat kapłaństwa obchodził
w swojej rodzinnej parafii w Rawiczu o.
Grzegorz Janiak OMI, długoletni misjonarz
na Madagaskarze, który przebywa na urlopie, a we wrześniu o. Mariusz Kasperski
OMI, aktualny superior Delegatury
Oblatów na Madagaskarze będzie świętował swój jubileusz w Wolsztynie.
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Drodzy Przyjaciele i Sympatycy
misji oblackich!

Gniewań. Mężczyźni pracujący przy renowacji ławek

Spotkania
Krosno Odrzańskie – niedziela, 23 września
2018 r.; dojazd autobusem z Zielonej Góry
i Słubic
Lubliniec, ul. Piłsudskiego 6 – sobota, 29
września 2018 godz. 11.00
Lepsza przyszłość
Pamiętając o intencjach misyjnych Ojca
Świętego Franciszka posłużę się rozważaniem misyjnym księdza Tomasza Atłasa,
zamieszczonym na stronach internetowych
Papieskich Dzieł Misyjnych. „Na pierwszych
stronach Biblii czytamy, iż człowiek otrzymał
nakaz, ale i zaproszenie, aby czynił sobie
ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28). Kiedy jednak
śledzimy doniesienia medialne mówiące o dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy
uchodźców docierających do Europy, zauważamy, że w przypadku tylu konkretnych osób
zaproszenie to nie mogło być zrealizowane

w ich krajach. Powód? Powodów jest wiele i są
one złożone: konflikty zbrojne, korupcja, ale
także brak perspektyw wynikający z niskiego
poziomu edukacji czy braku pracy.
Z drugiej strony jednak warto zauważyć,
że jest tyle miejsc, gdzie sytuacja młodych
Afrykańczyków zmienia się dzięki wysiłkom Kościoła – zaangażowaniu na polu edukacji czy poprzez tworzenie miejsc pracy.
Pamiętajmy zatem o słowach Zbawiciela:
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25, 40) i o nieustannym wołaniu papieża
Franciszka, który zwraca naszą uwagę na
los uchodźców. Włączmy się w budowanie
lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń
w Afryce i wyeliminowanie godzącego
w ludzką godność zjawiska uchodźstwa.”

O. Marian Lis OMI

Wysiłkiem naszej wspólnoty i przy zaangażowaniu parafian
pragniemy 2 września tego roku rozpocząć pod przewodnictwem
o. bp. Jacka Pyla OMI nową peregrynację obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a kilka dni później przeżyjemy triduum odpustowe
prowadzone przez ojców redemptorystów, które będzie poświęcone
w szczególny sposób temu wizerunkowi Matki Zbawiciela i uwrażliwi nas na łaski czasu peregrynacji.
Do współprowadzenia peregrynacji zaprosiliśmy również każdego Misjonarza Oblata, pracującego na Ukrainie. Wielu z nich
uczestniczyło w pierwszej, a dla innych będzie to możliwość włączenia się w to dzieło.
Znamy wiele osób, które utraciły wiarę, a kiedyś razem z nami
modliły się w naszej świątyni. Mamy też świadomość tego, że do
wielu nowych osób Pan Jezus chce przyjść z łaską wiary.
Każdego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku o 19:30 będziemy odwiedzać kolejno każdy umówiony wcześniej dom. Wraz
z parafianami będziemy prowadzić modlitwę i głosić słowo Boże.
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Gniewań. Sanktuarium Świętego Józefa

Ojciec Krzysztof Buzikowski pracujący na Ukrainie,
w Gniewaniu przesyła wiadomości o pracy misyjnej.
Wędrujący Obraz
Początek obecności Oblatów w Gniewaniu, to wielki wysiłek odbudowy zniszczonego kościoła, ale również wielki trud ewangelizacyjny.
Jednym z nich, była wędrówka Obrazu Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Przez okres pięciu lat, misjonarze apostołowali, w ten
właśnie sposób, odwiedzając każdy dom tej miejscowości, modląc się
wspólnie i głosząc Słowo Boże. Pierwsza, historyczna peregrynacja
sprzed wielu lat, dla wielu osób była czasem powrotu do wiary, a dla
wielu innych początkiem zasiewu słowa wiary. Można powiedzieć,
że to właśnie ona w znaczącym stopniu, zebrała trzon gniewiańskiej
parafii. Miało to miejsce przeszło dwadzieścia lat temu, dziś sytuacja
dojrzała do podjęcia ponownie, takiej właśnie inicjatywy.

KO N TA K T

Sanktuarium Świętego Józefa
Dodatkowym impulsem wspierającym jest dla nas łaska ogłoszenia
naszego kościoła Sanktuarium Świętego Józefa, jakiego dokonał
ksiądz biskup Leon Dubrawski, ordynariusz Kamieniecko-Podolskiej
Diecezji.
Dzięki Waszemu wsparciu, zrealizowaliśmy dwa duże projekty. Pierwszy to modernizacja nagłośnienia naszej świątyni, gdzie
udało się wymienić wszystkie istotne elementy tego systemu na
nową i lepszą aparaturę. Drugi to remont i konserwacja ławek
w kościele, był to również odpowiedni moment aby uzupełnić
wszystkie powstałe ubytki i nadać im nowego blasku. Patrząc na
sytuacje materialną w jakiej się znajdujemy, nie możemy sobie
pozwolić na nowe inwestycje bez pomocy z zewnątrz. Jednak
zawsze staramy się wnieść swój własny wkład w realizacje projektów, przy ławkach dwa miesiące każdego wieczoru trudzili
się mężczyźni naszej parafii, w większości należący do stowarzyszenia Rycerzy Kolumba.
Jeszcze raz chciałbym wyrazić naszą wielką wdzięczność i prosić każdego z Was o modlitewne wsparcie ofiarowanie cierpienia
w intencji peregrynacji.
o. Krzysztof Buzikowski OMI
Gniewań, 28 VIII 2018 r.

Składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ
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Szanowni Państwo, jeśli otrzymali Państwo tę korespondencję przez pomyłkę bądź nie chcecie jej otrzymywać, informujemy, że zgodnie z Dekretem
ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 r.,
mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia ich i zapomnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: iodo@prokuramisyjna.pl. Jednocześnie informujemy, że niniejszy Biuletyn
jest formą potwierdzenia otrzymanej darowizny.

