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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: 20.06-godz. 7.30

13.06.2021 
W dniu 13.06 członkowie Koła Misyjnego będą rozprowadzać Biblię dla dzieci mając 
nadzieję na wzrost zainteresowania Słowem Bożym wśród najmłodszych Parafian. 
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie Misji w Beninie. 

22.08 2021 Zbiórka dla Beninu 
Zapraszamy Parafian do wspomagania Misji modlitwą oraz wpłatami, najbliższy 
termin zbiórki na cele misyjne w wakacje 22.08.2021 

18/19.09.2021 Spotkanie Rodziny Wincentyńskiej - Częstochowa
Jak co roku Rodzina Wincentyńska z całej Polski zjedzie do Częstochowy na wspólną 
modlitwę oraz ciekawe prelekcje. Jak tylko otrzymamy harmonogram spotkania 
Proboszcz w ogłoszeniach parafialnych zaprosi chętnych Parafian na wspólny 
autokarowy wyjazd. Będzie to cudowna okazja do wspólnej modlitwy oraz 
integracji. 



KALENDARIUM Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KOŁA MISYJNEGO

17.02.2021 Akcja dla Hospicjum Dziecięcego 
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Parafianom za modlitwę, wsparcie 
darami oraz wpłatami finansowymi dla Hospicjum Dziecięcego. Pomimo pandemii
i różnych trudnych sytuacji w naszych Rodzinach, podjęliśmy się pomocy bliźniemu 
a Akcja cieszyła się dużym powodzeniem. Obfitowała w piękne gesty materialne 
i duchowe. Mamy nadzieję, że za rok powtórzymy tą akcję.

21.02.2021 Akcja „Adopcja księdza Misjonarza” 
Akcja zorganizowana na czas Wielkiego Postu „ Adopcja księdza Misjonarza” została 
przyjęta z entuzjazmem. Bardzo dziękujemy w imieniu Kapłanów ze Zgromadzenia 
Wincentego a Paulo za modlitwę i pamięć. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji pamięć
i modlitwa na stałe zagości w naszych sercach.

INFORMACJE Z BENINU
„O PIERWSZEJ EWANGELIZACJI”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani Oporowianie!

W tym drugim artykule chciałem opowiedzieć Wam w kilku słowach o tym,
co dla mnie, jako misjonarza, jest w pracy misyjnej najbardziej interesujące, czyli o
głoszeniu  Jezusa  Chrystusa  osobom,  które  słyszą  o  nim  po  raz  pierwszy.  Kiedy
zajrzymy  do  Pisma  Świętego,  w  księdze  Dziejów  Apostolskich  znajdziemy  opis
funkcjonowania pierwszych wspólnot chrześcijańskich, w których ludzie, za sprawą
działania Ducha Świętego i przy pomocy głoszenia Apostołów przyjmowali wiarę i
stawali  się  chrześcijanami.  Mam często wrażenie,  że  tutaj  –  na  północy  Beninu,
Dzieje Apostolskie stają się rzeczywistością. Oczywiście, zupełnie różne są warunki,
zupełnie inna mentalność, zupełnie inne sposoby postrzegania rzeczywistości. Ale
jeden i ten sam Duch ożywia nasze serca i naszą wiarę. Tutej szczególnie wyraźnie
widać to na przestrzeni ostatnich lat. Kościół się rozrasta w bardzo szybkim tempie,
bardzo szybko przybywa chrześcijan.  To wielka  radość  i  przywilej  móc pracować
tutaj, i oglądać Kościół, który rośnie i rozwija się. Diecezja, w której pracuję, została
erygowana pod koniec 1999 roku, i przez ponad 20 lat istnienia doczekała się do
dnia  dzisiejszego...  9  księży.  Pozostali  kapłani  pracujący  na  terenie  diecezji  to
misjonarze, a że wszystkich księży łącznie z biskupem jest około 35, stanowią oni
wciąż dużą większość duchowieństwa. Ale jest duża nadzieja – seminaria duchowne
w Beninie nie stoją puste. Każdego roku zgłaszają się do nich nowi kandydaci, którzy
po kilku latach trudnych studiów wyświęcani  są na księży.  W tym momencie do



kapłaństwa przygotowuje się około 20 seminarzystów, którzy za jakiś czas (trochę
dłuższy  zazwyczaj  niż  w  Polsce,  bo  formacja  trwa  tutaj  ok.  9-10  lat)  zostaną
wyświęceni na księży, jeżeli taka będzie oczywiście wola Boża. 

Tak że pracy nam nie brakuje, Bogu dzięki! Nasza parafia składa się z 16
wspólnot,  których wielkość jest bardzo różna: największe przekraczają 400 osób,
najmniejsze liczą po kilkadziesiąt. W konsekwencji daje to dość dużą liczbę parafian.
Co ciekawe, niewielu jest tak zwanych „świątecznych katolików”, którzy przychodzą
do kościoła czy na modlitwę tylko od święta. Wiara dla afrykańczyków jest bardzo
ważna,  i  jest  to  coś,  co  musi  być  pokazywane,  przeżywane  i  świętowane  „na
zewnątrz”, we wspólnocie i z ludźmi.  Wciąż bywa tak, że jadąc do małej wspólnoty,
spotykamy się z ludźmi, którzy po raz pierwszy słyszą o Chrystusie! To niesamowite
doświadczenie, ale też ogromna odpowiedzialność. Za to, co się mówi; ale przede
wszystkim odpowiedzialność za świadectwo, które dajemy. Nie zapominamy, że my
– misjonarze – nie reprezentujemy tutaj siebie, tylko Chrystusa. 

Kiedy pierwszy raz rozmawiałem z biskupem naszej diecezji, powiedział mi,
że  pracy  jest  zawsze  więcej,  niż  jesteśmy  w  stanie  zrobić.  Każdego  roku
doświadczamy tego coraz mocnej; ale już dawno postanowiliśmy, że najważniejsze
będzie dla nas dotarcie z Mszą świętą niedzielną do jak największej liczby wspólnot.
Każdej niedzieli udaje nam się celebrować 6 mszy świętych na terenie parafi, każdy
ksiądz po dwie: pierwszą o 8:00, a drugą około 11:00. Warto wspomnieć tutaj, że
Msza święta niedzielna trwa zwykle dłużej  niż w Polsce (około dwóch godzin),  a
odległości,  które  musimy  pokonywać  motorem,  są  czasem  spore  (do  najdalszej
wioski mamy ok. 37 kilometrów, co nie jest jakąś nadzwyczajną odległością, ale stan
dróg i warunki sprawiają, że jedzie się tam ok. godzinę w jedną stronę). Na szczęście
jest nas trzech, więc w ciągu tygodnia możemy odwiedzić połowę parafii, modląc się
z wiernymi podczas eucharystii. Dodatkową radością jest liczba chrztów. Dla nas rok
2019 był rekordowy. Podczas jednego roku ochrzciliśmy ponad 200 osób, najczęściej
dorosłych, którzy przez 3 lata przygotowywali się do przyjęcia sakramentu podczas
katechezy. Chętnych do przyjęcia sakramentu chrztu było dużo więcej, ale niestety –
nie każdy może przyjąć chrzest; nawet, jeżeli skończył katechezę. Ale to już może
temat na inny artykuł :)

Kochani! Dziękuję ogromnie za Waszą modlitwę i za Wasze wsparcie dzieła
ewangelizacji Afryki! Niech dobry Bóg obficie Was błogosławi i wynagradza Wam
wszelkie dobro!

Z modlitwą, 
Ks. Kuba Hiler CM



MISYJNY HUMOR
„I KOMUNIA ŚW.”

Zwyczajowo w czasie udzielania I Komunii św. nakładaliśmy dzieciom w 
Zairze (dzisiaj Rep. Demokratyczna Kongo)  Cudowne Medaliki Najświętszej Maryi 
Panny. Pewnego razu przydarzyło się …
Msza św. pierwszokomunijna przygotowana pięknie. Dekoracje z naturalnych 
kwiatów i liści palmowych zmieniła całkowicie wygląd prostej w swojej budowie 
kaplicy misyjnej. Uczyniła ją dostojną i piękną. Właściwe miejsce na tak wielkie 
wydarzenie, kiedy Bóg przychodzi do serca człowieka. Dzieci było sporo, chociaż już 
dzisiaj nie pamiętam dokładnie liczby. Po uroczystej mszy św. musiało być „limpati” 
w języku lingala znaczy uroczysty obiad. A potem zasłużona południowa sjesta. 
Początkowo myślałem, że to zły sen. Słyszę, jak zbliżająca się fala, nasilający się 
krzyk: mojibi ( j. lingala) – złodziej!!! Wyrwany z drzemki i postawiony na baczność, 
wybiegam przed budynek misyjny, żeby sprawdzić co się dzieje. Niestety to nie był 
majak senny tylko brutalna rzeczywistość. Moim oczom ukazał się tłum ludzi 
prowadzących chłopca w lichych porciętach bez koszuli oraz skandujący z gniewnym
krzykiem: mojibi!!! Kiedy chłopiec stał już przede mną, jeden z oskarżycieli 
wydeklamował akt skazujący: „Ojcze, mówi do mnie, ten chłopiec ukradł nam kurę”.
Przypatruję się grymasowi niewinnej twarzy winowajcy i własnym oczom nie mogę 
uwierzyć: ”Ty przecież byłeś dzisiaj do Pierwszej Komunii św.!?” Ciśnienie mi 
podskoczyło drastycznie i musiałem walczyć z moimi emocjami, żeby nie było „rzezi 
niewiniątek”. A ten „gagatek” z mydlanymi oczami jak kot z filmu „Shreka”, mówi do 
mnie. „ Proszę ojca. Niech się ojciec nie denerwuje. Jak poszedłem kraść, to w domu
zostawiłem Cudowny Medalik, żeby Maryja na to nie patrzyła!” Ku zdziwieniu 
wszystkich wybuchnąłem śmiechem. Za ukradzioną kurę zapłaciłem 
poszkodowanym. A winowajca… po pierwsze do spowiedzi, a po drugie kara pracy 
społecznej, czyli wycięcie trawy przy misji. Mam nadzieję, ze Maryja była 
zadowolona z takiego obrotu sprawy?!

Ks. Jarosław Lawrenz 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: 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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