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Drodzy Przyjaciele Misji,
Zapraszamy do przeczytania naszego informatora. 

W naszym Informatorze będziemy zamieszczać ogłoszenia i relacje z działań Koła.
Dziękujemy za wsparcie Misji poprzez modlitwę oraz wpłaty finansowe.

AKTUALNOŚCI

Spotkania Koła Misyjnego – każda 1-sza środa miesiąca o godz. 19 (po Nowennie)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Msza św. za Darczy  ń  c  ó  w żyjących i zmarłych   odbywa się każdego m-ca w niedzielę. 
Najbliższe terminy: 21.02-godz. 9.30, 21.03-godz.7.30.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.02.2021 Środa Popielcowa – Inicjujemy akcję dla Hospicjum Dziecięcego
Przez okres Wielkiego Postu wspieramy domowe hospicjum Dziecięce Formuła 
Dobra. Zbieramy dary w Kościele dla dzieci. Potrzeby: środki pielęgnacyjne 
(chusteczki, żele, itp.), pieluchy nr 5 i nr 6, , Sudocrem, antyalergiczne środki 
czystości.

List z Hospicjum: 

Drodzy Parafianie!
Wierzymy, że najlepszym miejscem dla małych pacjentów jest ich dom. Dlatego 
jesteśmy hospicjum domowym zapewniającym opiekę holistyczną, która obejmuje 
zarówno pacjentów hospicjum, jak również ich rodziców i rodzeństwo. Obecnie pod 
całodobową opieką mamy 121 pacjentów z terenu całego Dolnego Śląska. Nasz 
personel to lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, kapelan oraz 
wolontariusze mający wieloletnie doświadczenie w opiece nad terminalnie chorymi 
dziećmi.



Oprócz hospicjum domowego prowadzimy także hospicjum perinatalne, które 
wspiera rodziców nieuleczalnie chorych dzieci jeszcze przed ich narodzeniem. Opieka
hospicyjna to realna alternatywa dla eutanazji lub aborcji. W ramach naszego 
hospicjum działa także grupa wsparcia, która otacza opieką rodziców po śmierci 
dziecka. Każda złotówka przeznaczana przez Darczyńców na rzecz naszych małych 
podopiecznych i ich rodzin przeznaczona jest w 100% na ich potrzeby: sprzęt, leki, 
rehabilitację, pomoc socjalną.
Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie i prosimy o błogosławieństwo oraz modlitwę dla 
naszego hospicjum i jego podopiecznych.
Szczęść Boże, Ewa Janowicz

Stowarzyszenie Medyczne Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”
Numer konta do wpłat: 64 2030 0045 1110 0000 0417 6840 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.02.2021 Niedziela – Inicjujemy akcję: „Adopcja księdza Misjonarza”
Akcja  będzie polegać na tym, że chętni Parafianie będą mogli modlić się w okresie 
Wielkiego Postu za Misjonarzy ze Zgromadzenia Wincentego a Paulo, którzy 
posługują na misjach zagranicznych. Będzie można zabrać ze sobą obrazek z 
konkretnym Misjonarzem. Zachęcamy do gorącej modlitwy za tych Kapłanów. 

Misjonarze  ze Zgromadzenia Wincentego a Paulo posługujący poza granicami:

BENIN KAZACHSTAN PAPUA NOWA GWINEA

ks. Stanisław Deszcz CM
ks. Jakub Hiler Cm
ks. Paweł Jakób

ks. Paweł Kucharski CM
ks. Leszek Smakosz CM

ks. Jacek Tendej CM
ks. Marcin Wróbel CM

BRAZYLIA KONGO BIAŁORUŚ

Ks. Jerzy Morkis CM
Ks. Marian Litewka CM
ks. Stanisław Słowik CM

ks. Stefan Kosek CM Ks. Jacek Dubicki CM
Ks. Janusz Pulit CM
Ks. Adam Stroczyński CM

CHINY - TAJWAN MADAGASKAR UKRAINA

ks. Paweł Wierzbicki CM ks. Kazimierz Bukowiec 
CM
ks. Józef Klatka CM
ks. Witold Oparcik
Ks. Marcin Wiśniewski 

Ks. Stanisław Irisik CM
Ks. Edward Łojek CM
Ks. Jan Trzop CM
Ks. Tomasz Ważny CM



KALENDARIUM Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KOŁA MISYJNEGO
06.01.2021 Pierniczki dla parafian
W święto Trzech Króli podczas trzech Mszy: 11.00, 12.30 oraz 18.00 częstowałyśmy 
Parafian pierniczkami – wyrób własny „Koła Misyjnego” celem podziękowania za 
otwarte serca i modlitwę. Mamy nadzieję, że słodka niespodzianka sprawiła 
Państwu przyjemność. Ten zwyczaj na stałe zagości w naszej Parafii. 

29.11.2020 „Cudowny Medalik”
W tym dniu został rozdany naszym Parafianom „Cudowny Medalik”. Podczas 
objawień Matki Bożej ( VII, XI,XII 1830 roku) w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy Rue 
du Bac w Paryżu, Najświętsza Panna powierzyła siostrze Katarzynie Labouré (1806-
1876) misję szerzenia kultu „Cudownego Medalika”. 

18.10.2020 Różańce dla Beninu
Zakupiliśmy różańce dla Beninu. Pandemia pokrzyżowała nam plany i nie było 
możliwości zrealizowani wysyłki. Czekamy na moment odmrożenia granic i jak tylko 
będzie taka możliwość wyślemy paczki.
Dziękujemy Wam za serce, modlitwę i wsparcie! 

INFORMACJE Z BENINU
„KILKA SŁÓW NA DOBRY POCZĄTEK”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kochani Oporowianie!

Cieszę  się  ogromnie,  że  po raz pierwszy  możemy spotkać  się  na  łamach
kwartalnika  „Informator  Misyjny”,  który  jest  inicjatywą  Koła  Misyjnego  naszej
Oporowskiej  Parafii.  Dla  mnie  jest  to  kolejna  okazja  do  podzielenia  się  z  Wami
najważniejszymi informacjami z naszego misyjnego życia i posługi. A ponieważ ten
kwartalnik ukazywać się będzie w parafii św. Anny na Oporowie, radość ta jest co
najmniej  podwójna –  trafiać on będzie  bowiem bezpośrednio do tych,  którzy  są
żywo zainteresowani misjami. Ale, do rzeczy!

Pewnie  wielu  z  was  kojarzy  mnie  z  pracy  na  Oporowie,  gdzie  Pan  Bóg
pozwolił  mi posługiwać w latach 2013-2015. Po tym krótkim doświadczeniu, Pan
wysłał mnie na misje do Beninu – małego kraju położonego w Afryce Zachodniej,
trochę „wciśniętego” pomiędzy Togo, Nigerię, Niger i Burkina Faso. Mija już zatem
prawie pięć latm od kiedy zacząłem moją posługę w Afryce. Nie mam więc wielkiego
misyjnego doświadczenia, ale powiedzieć można, że „to już zawsze coś”. 
Ale  nie  o sobie chciałem Wam przecież  pisać,  ale  o tym wszystkim,  co dobrego,
trudnego,  ciekawego  i  pięknego  niesie  ze  sobą  praca  misyjna.  Misja,  na  której
pracuję, znajduje się w Biro, wiosce oddalonej ok. 500 kilometrów od stolicy kraju.
W całym Beninie mieszka około 11 milionów ludzi, a kraj jest ok. 3 razy mniejszy od
Polski.  Już  po  opuszczeniu  lotniska  daje  się  zauważyć,  że  po  sześciogodzinnej



podróży  z  Paryża  człowiek  znalazł  się  w  innym  świecie.  Południe  Beninu,  gdzie
znajdują  się  największe  miasta  (Porto-Novo  –  stolica  polityczna,  czy  Cotonou  –
stolica  ekonomiczna)  charakteryzuje  się  dużo  większą  gęstością  zaludnienia.
Pierwszą  ogromną różnicą  jest  klimat  i  temperatura  (w  tej  chwili  np.  pomiędzy
Wrocławiem a Biro jest ok. 45 stopni różnicy). W Beninie nie ma 4 pór roku, tylko 2 –
sucha i deszczowa. Ich długość i częstotliwość zależą również od regionu – u nas w
Biro na przykład każda z nich trwa przez ok. 6 miesięcy. 
Drugą rzucającą się wyraźnie w oczy sprawą jest ruch uliczny. Kiedy jest się tutaj
pierwszy raz ma się wrażenie, że na drodze żadne reguły nie obowiązują. Potrzeba
chwilę czasu, żeby przyzwyczaić się do tego, że ruch prawostronny jest co najwyżej
kwestią umowną, klakson używany jest do przekazania każdej możliwej informacji,
niekoniecznie związanej z ruchem drogowym, i że prawie zawsze pierwszeństwo na
drodze należy do tego, kto ma większy pojazd. 
Tych różnic jest zresztą dużo więcej: Jedzenie, sposób życia, język... i pewnie, kiedy
pierwszy raz jest się w Afryce to te różnice rzucają się bardziej w oczy. Nie pomaga
fakt, że Afryka, którą znamy  z telewizji, to kontynent pełen głodu, wojen i chorób
takich jak Ebola czy AIDS. A prawda, moim zdaniem, jest zupełnie inna. Pomimo
tych wszystkich trudności, spotkać tutaj można mnóstwo ludzi z pasją i pragnieniem
życia; ludzi, którzy chcą zrobić dla innych coś dobrego.
Kochani, mógłbym wiele powiedzieć, czy bardziej napisać o życiu misyjnym, o naszej
pracy, o Afryce i o jej mieszkańcach. O radościach, których doświadczamy każdego
dnia, ale i o trudnościach, które czasem (na szczęście tylko na krótką chwilę) wydają
się  być  beznadziejne.  Tym  bardziej  cieszę  się,  że  na  łamach  tego  oporowskiego
kwartalnika będę miał okazję raz na jakiś czas się wypowiedzieć. Ale ponieważ to
pierwszy numer,  niech to wystarczy.  Afryka nauczyła mnie też tego, żeby się  nie
śpieszyć, i że nie wszystko musi być powiedziane, napisane czy zrobione na już, na
teraz. Niech to będzie dla nas też okazja do modlitwy za siebie nawzajem. Każdego
dnia  coraz  jaśniej  widzę,  ile  my,  misjonarze,  zawdzięczamy  waszej  modlitwie.  A
ponieważ  obiecano  mi  rubrykę  w  „Informatorze  Misyjnym”,  kolejny  artykuł  już
wkrótce. 
Z Panem Bogiem! Błogosławię, i modlę się za Was!
ks. Jakub Hiler CM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY DO KOŁA MISYJNEGO!
Kontakt: tel: 734-709-994, email: kolomisyjne-oporow@gmail.com 
https://www.facebook.com/kolomisyjneoporow/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planowane daty zbiórek do puszek po Mszach Świętych:   25.04.2021, 22.08.2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Możliwości wpłat na cel misyjny: Parafia św. Anny we Wrocławiu, nr konta:
85 1020 5226 0000 6902 0681 3812, Tytuł przelewu: BENIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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