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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: 
17.10.2021 g. 7.30 | 21.11.2021 g. 12.30 | 19.12.2021 g. 7.30 

10.2021 – Róża Różańcowa Benin – Oporów
Powstała nowa inicjatywa powołania nowej Róży Różańcowej, której członkami będą
nasi Parafianie i mieszkańcy Beninu. Serdecznie zapraszamy chętnych do wstąpienia do
Róży Różańcowej Misyjnej. Kontakt:
ks. Proboszcz Jarosław Lawrenz CM, tel:  71-364-38-55
Renata Zaborowska, tel: 734-709-994

24.10.2021 Ogólnopolska NIEDZIELA MISYJNA    
W niedzielę po Mszy Św. na 12.30 Koło Misyjne zaprasza Parafian na kawę i domowe
ciasto oraz slajdy, filmy i rozmowy z Młodzieżą z MISEVI. Będzie to okazja do rozmowy, zapoznania oraz zasięgnięcia 
informacji o działalności naszego Koła. Zapraszamy Wszystkich serdecznie!

14.11.2021 Akcja: Pomoc Kościołowi na Wschodzie
Tej niedzieli kazania wygłosi ks. Stanisław Irisik CM z Parafii Śniatyń, dla której zbieraliśmy dary – artykuły szkolne 
wspierając akcję” Szkoła bez granic”. W tą niedzielę będzie zorganizowana zbiórka do puszek na potrzeby naszych Braci i 
Sióstr z Parafii Śniatyń na Ukrainie.

28.11.2021 Akcja: „CUDOWANY MEDALIK” 
Analogicznie do zeszłego roku będziemy inicjować akcję „Cudownego Medalika”. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy 
a w kazaniach przypomnienie o Objawieniach Najświętszej Marii Panny, jakie miały miejsce w lipcu, listopadzie i grudniu
1830  r.  w  kaplicy  Sióstr  Miłosierdzia  przy  ulicy  du  Bac  w  Paryżu.  Matka  Boża  objawiła  się  wówczas  nowicjuszce
Zgromadzenia,  siostrze  Katarzynie  Labouré  (1806-1876),  powierzając  jej  m.in.  misję  wybicia  medalika.  Dzięki  tym
cudownym objawieniom zaczął się szerzyć kult Maryi a medaliki stały się symbolem wielu Maryjnych grup.
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12.12.2021 Akcja” Kościół w Potrzebie”
Zapraszamy Parafian do uczestnictwa we Mszach Św. gdzie kazania wygłosi ks Andrzej Peć. Tego dnia będziemy zbierać 
środki włączając się do międzynarodowej akcji niesienia pomocy „Kościołowi w potrzebie”. Prosimy Parafian o modlitwę 
i finansowe wsparcie akcji. 
Głównym hasłem Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest pojednanie i solidarność na świecie. 
Podstawowym celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi na całym świecie. 

6.01.2022 Akcja: Pierniczki dla Parafian
Po uroczystych Mszach w Święto Trzech Króli Koło Misyjne podobnie jak zeszłego roku będzie częstować Parafian 
pachnącymi i smacznymi piernikami własnego wyrobu. W tym roku w akcję wypieku włączą się Panie spoza Koła Misyjnego,
za co już dziś przy deklaracjach wypieku pięknie dziękujemy! 

KALENDARIUM Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KOŁA MISYJNEGO
18/19.09.2021 Spotkanie Rodziny Wincentyńskiej -  Jasna Góra Częstochowa.
Jak co roku Rodzina Wincentyńska z całej Polski pielgrzymowała do Częstochowy na wspólną modlitwę oraz ciekawe 
prelekcje. Na zaproszenie naszego Proboszcza pojechała grupa osób z Stowarzyszenia Miłosierdzia oraz Koła Misyjnego. 
Łączyliśmy się w modlitwie w tym szczególny Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

19.09.2021 Projekt: „Szkoła bez granic”
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim
Parafianom, którzy tak oddanie zaangażowali się w
projekt:„ Szkoła bez granic”. Zebraliśmy ogromne w
gabarytach i bardzo wartościowe przybory szkolne 
dla dzieci ze Śniatynia na Ukrainie. Królowały nie 
tylko zeszyty czy kolorowe kredki ale również
flamastry, plastelina, farby, piórniki i inne przydatne
artykuły szkolne, które bardzo ucieszą najmłodszych
zza wschodniej granicy. 

Dziękujemy za Wasze wielkie serca!   

22.08 2021 Zbiórka dla HAITI
Niedzielę, którą zaplanowaliśmy na zbiórkę dla Beninu poświęciliśmy na zbiórkę pomocową dla naszych Braci na HAITI, 
których nawiedziło trzęsienie ziemi dnia 14 sierpnia 2021.

Siostra Lila Cochła – Siostra 
Miłosierdzia, nasza Misjonarka z Haiti 
napisała list o niezwykle trudnej 
sytuacji tego kraju. Zwróciła się z 
prośbą o modlitwę i pomoc finansową 
a nasi Parafianie jak zwykle pośpieszyli 
z pomocą i z wielką hojnością zasilili 
nasze skarbony.

Siostry pomagają poszkodowanym w 
trzęsieniu ziemi. Haiti, sierpień 2021r.
Bóg zapłać za Wasze dobre serce 
i modlitwę!
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24.07.2021 Akcja na św. Krzysztofa
W sobotę 27.07 po mszy św. na godz. 18.00 zostały poświęcone wszystkie pojazdy: samochody, rowery, hulajnogi licznie 
zgromadzonych Oporowian. Koło Misyjne kwestowało, rozprowadzając breloczki i medaliki z wizerunkiem Św. Krzysztofa. 
Zebrane środki zostały przeznaczone na potrzeby Misji w Beninie w tym konkretnym przypadku na zakup samochodu dla 
naszych Misjonarzy.
Bóg zapłać za wszelką modlitwę i pomoc dla naszych Misjonarzy w Beninie!

INFORMACJE Z BENINU
„PROSTO Z BENINU”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kochani Oporowianie!
Kilka miesięcy minęło od naszego ostatniego kontaktu. Szczerze powiedziawszy,  trochę stęskniłem się już za tym, żeby
podzielić się z Wami naszymi misyjnymi radościami i troskami. A jest o czym mówić! Żeby o niczym nie zapomnieć, zacznę
od razu od rzeczy najważniejszych. Jak doskonale wiecie, jesteśmy w trakcie budowy szkoły podstawowej na terenie naszej
misji. W zeszłym roku otworzyliśmy pierwszą klasę dla najmłodszych dzieci (najczęściej pięciolatków), których było 33. W
tym roku uczniów jest prawie dwa razy więcej, bo udało się otworzyć drugą klasę, i jednocześnie jedną grupę przedszkolną.
W internat, który udało się zorganizować przy Waszej ogromnej pomocy, mieszka w tym roku 25 chłopców, czyli jest z kim 
i dla kogo pracować. Dosłownie kilka dni temu do Kamerunu poleciał Benjamin – pierwszy kandydat do seminarium 
z terenu naszej parafii. Będzie tam kontynuował formację i naukę i – jeżeli Bóg pozwoli – to za kilka lat wróci do nas jako
ksiądz. A Benjamin ma już swoich następców, bo od dwóch tygodni 3 młodych mężczyzn przygotowuje się u nas na misji w
Biro do kapłaństwa. Daleka droga przed nimi, to jasne. Ale dziękujemy Bogu, że niezależenie od regionu świata, powołuje
młodych ludzi do służby. Zobaczymy, jakie owoce wyda to wszystko za kilka czy kilkanaście lat; ale już dzisiaj jesteśmy pełni
wdzięczności za to wszystko, co się dzieje.

Niestety, jak w życiu, tak i na misjach, wydarzenia radosne mieszają się z tymi smutnymi. Po 9 latach posługi misję w Biro
opuścił ksiądz Stanisław Deszcz. To on tworzył wraz z księdzem Rafałem Brukarczykiem pierwszą ekipę polskich misjonarzy
w Biro. Potem dołączył do nich ks. Jarosław Lawrenz; a dzisiaj pracujemy w Biro z księdzem Pawłem Jakóbem, który do
Beninu przyleciał w 2018 roku. Dzielę się tym z wami, bo wiem, że mogę Was poprosić przy tej okazji o pomoc modlitewną
o nowe powołania misyjne, o nowych misjonarzy, którzy z odwagą i radością będą chcieli zostawić wiele, żeby zyskać to, co
najważniejsze. Módlmy się wspólnie, bo żniwo wielkie, ale robotników mało. Módlmy się, żeby nie brakowało nigdy odwagi
w radykalnym pójściu za Chrystusem tych, których On sam wybrał. I módlmy się wreszcie o piękne owoce tych wszystkich
dzieł które – jako parafia świętej Anny na Oporowie – działają dzięki Waszemu wsparciu.

Kochani, niech tyle wystarczy przy tej okazji. Zawsze pamiętam o Was w modlitwie. 
I Wy o mnie nie zapominajcie przed Panem, bo, jak już to kiedyś Wam mówiłem, jesteśmy silni dzięki Waszej modlitwie.
Niech dobry Pan wynagradza Wam wszelkie dobro! I – mam nadzieję – to zobaczenia wkrótce!

Z modlitwą, Ks. Kuba Hiler CM

ks. Jakub Hiler CM z wiernymi w Beninie
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MISYJNY HUMOR
„Nieudana inkulturacja, czyli: najpierw pytaj, później działaj!”

Z wielkim trudem, ale przy zaangażowaniu lokalnej ludności udało się nam wybudować kolejną kaplicę w jednej 
z większych wiosek należących do naszej misji na równiku w Zairze (Afryka). Postanowiliśmy, że Patronką tej kaplicy będzie
Matka Boża,  co ku naszemu miłemu zaskoczeniu  spodobało  się  Chrześcijanom z  tej  wioski.  Pierwszy  problem jaki  się
pojawił, to w jaki sposób to będzie zaznaczone tzn. czy obraz czy figura? Ze względu na dużą wilgotność w tym regionie
przeważyło na wybór figury. I już nie pamiętam dokładnie, ale kiedy podzieliliśmy się tą myślą z innymi misjonarzami, ks.
Roman z misji  położonej w stolicy regionu – Mbandace – zaproponował nam bardzo dobrego rzeźbiarza.  Tutaj  trzeba
zaznaczyć,  że  bogactwem  tego  regionu  jest  właśnie  drzewo.  Dlatego  z  materiałem  na  figurę  nie  będzie  problemu.
Pragnęliśmy, aby to było coś wyjątkowego i trwałego. Taka pamiątka po nas na wieki, kiedy już nas tam nie będzie. Dlatego
wybór padł na heban – piękne, trwałe i koloru czarnego drzewo. Na tej misji posługiwało nas czterech misjonarzy z Europy:
Holender,  Belg  i  dwóch  Polaków.  W  wieczornej  dyskusji  po  wyborze  figury  i  gatunku  drzewa  unosił  się  obłok
samouwielbienia. „ Samochwała w kącie stała…. – jak ze znanego wiersza Jana Brzechwy. Jacy to my mądrzy misjonarze, 
a jacy to przewidujący na przyszłość, a jacy to szanujący tubylców, a jacy to znający kulturę naszych podopiecznych: będą
mieli Matkę Bożą w kolorze ich skóry i tak dalej. I tak dalej. Idąc tym klimatem myślenia, powinniśmy dostać przynajmniej
dwa medale za zasługi: jeden od Kościoła lokalnego, a drugi od Ministra Kultury Zairu. Czekaliśmy na realizację projektu
kilka dobrych miesięcy. Za każdym razem kiedy byliśmy w tej wiosce na sprawowanie Eucharystii pytano nas z utęsknieniem
kiedy będzie Matka Boża w ich kaplicy. Powtarzaliśmy jak refren z dobrej piosenki: Bozila mwa moke (j. lingala: Poczekajcie
jeszcze chwilę). A ponieważ w tym regionie najmniej znaną rzeczą był POŚPIECH, dlatego nikt nam nie wypominał kolejnego
miesiąca oczekiwań. Koniec końców, nadszedł upragniony dzień. Figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus wykonana 
w hebanie przywieziono na naszą misję. Kiedy ją zobaczyliśmy byliśmy „zakochani od pierwszego wejrzenia”. Europejskie
poczucie piękna krzyczało z radości: Alleluja – Chwała Panu! Teraz, pozostało logistycznie przygotować dzień instalacji figury
w kaplicy. „Po burzy mózgów” ustaliliśmy, że jednego dnia w sobotę zawieziemy figurę na miejsce przeznaczenia, 
a w niedzielę będzie  uroczysta msza św. poświęcenia i nadania tytułu kaplicy. Oczywiście ludzie z wioski bardzo się ucieszyli
i  nie tylko chrześcijanie,  bo jak bywało przy takich okazjach ,  musiało być zorganizowane tzw. limpati czyli  świąteczne
jedzenie dla całej wioski, dlatego rozumiecie dlaczego nie tylko chrześcijanie cieszyli się z tego wydarzenia. Ale nad tym
precyzyjnym  planem  pojawiły  się  czarne  chmury,  i  nie  ze  względu  na  pogodę!  Co  się  stało,  już  łaskawie  donoszę!
Owinęliśmy figurę w koce, żeby nie zniszczyć arcydzieła i ruszyliśmy w sobotnie popołudnie do miejsca docelowego. Kiedy
pojawiliśmy się przy kaplicy, samochód otoczyły tłumy gapiów: małe , średnie , duże; szczupłe i otyłe; mężczyźni i kobiety.
Jednym słowem prawie cała wioska była tam. Co zresztą nas bardzo ucieszyło, bo podkreślało ważność tego wydarzenia.
Wystawiliśmy figurę opatuloną w koce na zewnątrz samochodu, była wysokości dorosłego człowieka. Czuło się w powietrzu
napięcie nerwowego oczekiwania, aby zobaczyć. W naszych sercach rosła duma, że coś takiego udało się nam zorganizować
na polu ewangelizacyjnym. Jednym ruchem ks. Stefan odsłonił figurę i  …. . I  ku naszemu zdziwieniu, zamiast okrzyków
zachwytu i aplausu dla wspaniałych misjonarzy, usłyszeliśmy jęk zawiedzionych. Jak to możliwe: Matka Boża, drogocenny
materiał hebanu i perfekcyjne artystyczne wykonanie, a tu pomruk zdegustowanych. Musiało pojawić się to pytanie, głośno
wypowiedziane: Likambo nini!? ( j.  lingala: O co chodzi  lub co za problem!?) Nerwową ciszę przerwał głos jednego ze
starszych mieszkańców. „Drodzy księża, ale Matka Boża była biała (chodzi o kolor skóry), a wy przywieźliście nam oszukaną
czarną!” W głowach nam się kotłowało, o co im chodzi! Jak między sobą dyskutowaliśmy o tym zadaniu to pamiętam jak
mówiliśmy z przekonaniem: że Chińczycy mają Matkę Bożą w stylu chińskim, Latynosi ubraną w ponczo itd. A jednak ten
schemat myślenia nas zwiódł na manowce. I na nasze nieszczęście nie zweryfikowaliśmy tych naszych europejskich myśli 
z tamtejszymi preferencjami. I w tym momencie ogarnęło nas uczucie, jakbyś kogoś „wykiwali”.  Ale przyszła nam pomoc 
z nieba. Ks. Stefan mówi do mnie: zwijamy Matkę Bożą i za jakiś czas wrócimy. Nie rozumiałem do końca jego planu, ani
ludzie zgromadzeni. Wyglądało to trochę tak, jakbyśmy uciekali przed gangiem z Harlemu. Już spieszę z wyjaśnieniem. Po
prostu  zrobiliśmy  podmianę.  Pojechaliśmy  na  naszą  misję  centralną  i  porwaliśmy  figurę  Matki  Bożej  od  Cudownego
Medalika, przywiezioną z Francji; a tę hebanową umieściliśmy w naszej kaplicy. Hurrra: „I wilk syty i owca cała” – jak mówi
przysłowie.  Maryja  została  przyjęta  w klimacie  radości  i  rytmu tam-tam’ów,  że  aż  dusza  rwała  się  do  nieba!  A  nasza
hebanowa wypraszała nam potrzebne łaski, szczególnie cnoty pokory we wspólnej misji na równiku afrykańskim.

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: 14.11.2021 | 12.12.2021

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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