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Szukamy właśnie Ciebie!
Osób, które  włączą się w działalność Koła Misyjnego w naszej Parafii.  Uczmy się otwartości na drugiego

człowieka, bardzo często innego od nas, wychowanego w innej kulturze, pokoleniu, tradycji, regionie.

Kogo potrzebujemy: Osób z otwartym sercem i chęcią niesienia pomocy, które wesprą nas w realizacji różnych akcji 
pomocowych oraz przy kwestowaniu.

Kim jesteśmy: Renia, Edytka, Ola i Agnieszka – zwykłe kobietki, które są żonami, mamami, parafiankami. Realizujemy się na 
polu zawodowym, mamy swoje pasje i wydawałoby się, że już nie starczy czasu na nic więcej, a jednak zaangażowałyśmy się
w działalność Koła, by kontynuować to co zaczęli nasi Parafianie Seniorzy ok 24 lat temu.

Dlaczego? Mamy poczucie misji, chcemy bezinteresownie i mądrze pomagać, wspierać  tych, którzy najbardziej potrzebują 
pomocy na Misjach. Mamy głowy pełen pomysłów ale nie raz sił brak :) 

Co robimy, nasze akcje: 
 wspieramy polskich misjonarzy ze Zgromadzenia Św. Wincentego a Paulo 

w realizacji ich misji w Beninie (kościoły, szkoły, internaty, biblioteki) ale również w innych zakątkach świata;
 duchowa adopcja młodej dziewczynki z Kenii;
 wpieramy Siostry Misjonarki ze Śniatynia opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi 
 wspieramy działalności charytatywne i społeczne min. Domowe Hospicjum Dziecięce Formuła Dobra (zbiórką 

potrzebnych artykułów i zbiórką pieniężną);
 kwestowaliśmy dla Haiti po tragicznych skutkach trzęsienia ziemi;
 wspieramy organizację „Kościół  w Potrzebie”;
 zainicjowałyśmy adopcję ks. Misjonarza;
 wydajemy informator, w którym publikujemy listy od naszych Misjonarzy oraz informujemy Parafian o różnych 

akcjach pomocowych.

Kiedy się spotykamy: pierwsza środa m-ca po Mszy Świętej (za wyjątkiem wakacji).

Szansa: Chcemy, aby to co robimy, było dla podopiecznych naszych Misjonarzy szansą: na lepszy start, na ochronę zdrowia,  
na dostęp do edukacji i wiary we własne siły.
Wartości: Swoją pracę realizujemy w oparciu o charyzmat św. Wincentego a Paulo. Nasze działania można podsumować 
słowami:
„Kochajmy Boga - ale niech to będzie poprzez trud naszych rąk i w pocie czoła”.
„Ponieważ Bóg kocha biednych, miłuje również wszystkich ludzi, którzy kochają biednych”.             
                                                                                                                  Św. Wincenty a Paulo

Ludzie: Działalność Koła Misyjnego to owoce miłości, modlitwy i zaangażowania naszych wspaniałych Oporowian. Tylko 
dzięki Wam  możemy służyć wsparciem naszych Braci na Misjach.

Dziękujemy za świadectwo chrześcijańskiej odpowiedzialności za misje, wielkie serce i hojność. Niech dobry Pan 
błogosławi, wynagradza Wam wszelkie dobro!
Spotkania Koła Misyjnego:  1-sza środa m-ca o godz. 19.00 (po Nowennie).
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AKTUALNOŚCI

NIEDZIELA 5 CZERWCA 2022 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
“I wołam , ja, syn polskiej ziemi , a zarazem ja - 
Jan Paweł II papież . Wołam z całej głębi tego 
Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, 
wołam wraz z wami wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój ! Niech zstąpi Duch Twój ! 
I odnowi oblicze ziemi . Tej Ziemi!”
                                                                      Amen.

Panie  pozwól  nam  mówić  wszystkimi  językami  współczesnego  świata;  kultury  cywilizacji,  odnowy  społecznej,
ekonomicznej i politycznej, sprawiedliwości i wyzwolenia, informacji i środków społecznego przekazu. Dozwól nam głosić
wszędzie i we wszystkim Twoje wielkie dzieła. Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze tej ziemi, poprzez objawienie
dzieci Bożych.
                                                                   Św.  Jan Paweł II

22 MAJA  2022 odbyła się uroczysta Msza Beatyfikacyjna Pauliny Jaricot  1799-1862 

Dziękujemy Bogu za kolejną orędowniczkę w Niebie Paulinę Jaricot, która
pokazuje nam, że misje są elementem życia wiary każdej i każdego 
z  nas.  Jako  ochrzczeni  jesteśmy  posłani  do  działania  w  żywym  ciele
Kościoła. 
Paulina jest idealnym przykładem tej aktywności. Dla ożywienia wiary we
Francji 1826 r. utworzyła Żywy Różaniec W wieku 17 lat złożyła prywatny
ślub czystości. Dzięki Bratu Fileasowi, który przygotowywał się do pracy
misyjnej  w  Chinach,  otrzymywała  informacje   o  misjach  i  szukała
sposobu, aby zaangażować katolików w pomoc misjom. Zaangażowała się
również  w społeczne  problemy klasy  robotniczej.  Na  skutek  oszustwa
utraciła cały majątek. 
Umarła w ubóstwie i całkowitym opuszczeniu w dniu 9 stycznia 1862r.
Sto lat póżniej Papież Jan XXIII podpisał dekret stwierdzający heroiczność
cnót Pauliny Jaricot. 

22 MAJA 2022
Czterech kleryków z naszego Zgromadzenia przyjęło 
święcenia diakonatu , a czterech prezbiteratu.
Nowi kapłani to:
ks. Dominik Jemielita CM,
ks.Krzysztof Krysiński CM, 
ks.Rafał Malinowski CM, 
ks.Michał Radziwiłł CM,
a nowi diakoni : 
dk.Marcin Cyburt CM, 
dk. Dawid Grabowski CM, 
dk. Łukasz Mostowik CM, 
dk. Karol Wójcik CM
Drogi czytelniku, prosimy Ciebie o chwilę refleksji i, jeżeli 
możesz, pomódl się w ich intencji 
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Msza św. za Darczyńców żyjących i zmarłych odbywa się każdego m-ca w niedzielę. Najbliższe terminy: 
19.06.2022 godz. 7.30 | 24.07.2022 godz.7.30 | 21.08.2022 godz. 7.30 | 25.09.2022 godz. 7.30

05.06.2022 Niedziela - Akcja: „Festiwal Wspólnot”
Koło Misyjne zaprasza do rozmowy, smacznego co nieco i innych niespodzianek podczas „Festiwalu Wspólnot”. Tej niedzieli
zapraszamy w godzinach: 10.30 – 14.00 na spotkanie z Kołem Misyjnym. Spotykamy się na terenie Parafii  na świeżym
powietrzu obok budynku Kościoła. Będzie okazja zapoznać się bliżej, porozmawiać o naszej działalności. Już dziś serdecznie
zapraszamy!

03.07.2022 Niedziela Misyjna
W niedzielę będzie gościł u nas w Parafii ks. Jakub Hiler - Proboszcz z Beninu. Zapraszamy Parafian do uczestnictwa we
Mszach  świętych.  Podzieli  się  swoimi  doświadczeniami,  ponadto  będziemy kwestować  dla  Beninu  zbierając  środki  po
wszystkich Mszach św. do puszek.

KALENDARIUM Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KOŁA MISYJNEGO

20.02.2022 Zbiórka na Benin
Kwestowaliśmy dla Beninu. Jesteśmy wdzięczni wszystkim Darczyńcom za przekazanie nam środków pomocowych. Razem 
dzielimy radość z pomagania misjom.

02.03.2022 Środa Popielcowa Akcja: Jałmużna Wielkopostna na dzieci niepełnosprawne ze Śniatynia na Ukrainie.
W związku z  inwazją wojsk rosyjskich na Ukrainę, te środki  okazały się  wielką pomocą dla wewnętrznych Uchodźców,
którymi Siostry się opiekują. W tym numerze informatora list ze Śniatynia. Ufamy, że wszyscy nasi Darczyńcy doświadczają
prawdziwości słów Jezusa, który powiedział, że „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20,37).

24.04.2022 Zbiórka Benin
Kolejny raz kwestowaliśmy dla Beninu. Ks. Jakub przesłał nam nagranie, które publikowaliśmy po każdej Mszy św. a film  
z „Drogi Krzyżowej w Biro” jest dostępny na internetowej stronie parafialnej. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Misje
modlitwą oraz wpłatami do puszek.

INFORMACJE ZE ŚNIATYNIA NA UKRAINIE
„PODZIĘKOWANIA OD KS. STANISŁAWA IRYSIKA CM, ORAZ KS. JANA TRZOPA CM”

Niech  będzie  pochwalony  Jezus
Chrystus!
Na  samym  początku  pragniemy
serdecznie  podziękować  wszystkim
ofiarodawcom,  w  imieniu  tych,  do
których  przez  naszą  posługę  tu  na
Ukrainie  dociera  pomoc.  Jesteśmy
głęboko  wzruszeni  Waszą
ofiarnością,  wrażliwością  Waszego
serca  na  to  co  się  dzieje.  Ludzie,
którym okazujemy pomoc, wsparcie
Was  nie  znają,  ale  bardzo  często
proszą,  abyśmy  dziękowali  tym,
którzy  o  niech  pamiętają,
wspomagają ich. Błogosławią Was 
i  Waszych  bliskich. Pragniemy
również  krótko  poinformować  Was
o  tym,  w  jaki  sposób  wspólnota
Księży Misjonarzy św. Wincentego a
Paulo  w  domu  Śniatyńskim
wspomaga  ludzi  dotkniętych
skutkami wojny.

Jedną z forma naszej  działalności jest przyjmowanie i  opieka nad uchodźcami
przybywającymi do nas ze Wschodniej Ukrainy. Praktycznie cały czas od początku
wojny w naszym domu i w domu Sióstr Miłosierdzia przebywa około 30 osób.
Liczba ta ciągle się zmienia. Bardzo często, ludzie uciekając z miejsc gdzie toczą
się walki nie mają żadnego planu gdzie mieliby się zatrzymać i schronić.  Ostatnio
jadąc  ewakuacyjnym  pociągiem  z  Charkowa  byłem  świadkiem  telefonicznych
rozmów ludzi siedzących w przedziale, którzy po wejściu do pociągu dzwonili do
znajomych i pytali czy mogą się u nich zatrzymać na jakiś czas, bo musieli już
uciekać za swoich domów czy mieszkań. 
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Tak samo i do nas trafiają tacy ludzie, którzy po kilku czy
kilkunastu dniach przebytych w naszym domu wyjeżdżają
gdzieś do rodzimy, znajomych czy zagranicę. Na ich miejsce
przyjeżdżają  następni.  Nasza  posługa  polega  na  tym,  że
transportujemy  ich  z  pobliskich  dworców  dokąd  mogą
dojechać  pociągiem,  a  po  pobycie  u  nas  odwozimy  na
dworzec, lub na granicę polską lub rumuńską.  

W  trakcie  przebywania  naszym  domu  staramy  się
zabezpieczyć  ich  w  miarę  potrzeby  żywnością,  środkami
czystości,  lekarstwami.  Praktycznie  każdego  dnia
poświęcamy im czas na rozmowy, bycie z nimi. Widzimy, że
bardzo sobie cenią tę naszą obecność z nimi. 

Trudna  sytuacja  materialna  w  tym  czasie  dla  Ukrainy
dotyka  nie  tylko  przesiedleńców,  ale  także  mieszkańców
naszych  okolic,  szczególnie  rodziny  wielodzietne,  osoby
starsze,  rencistów.  Staramy  się  ich  również  wspomagać.
Pomagają nam w tym Siostry Miłosierdzia. Rozwozimy dla
nich  paczki  żywnościowe,  środki  czystości,  lekarstwa.
Opiekujemy się tymi ludźmi. Rozwozimy gorące posiłki po
rejonach miasta gdzie od kilku tygodni nie ma prądu, gazu,
ani wody. Rejony te są pod ciągłym ostrzałem. Ludzie żyją
w podziemiach domów w strasznych warunkach.  Jeszcze
nigdy nie spotkałem się z taką wdzięcznością ludzi za kubek
gorącej  herbaty,  czy talerz gorącej  zupy, jak tu.  Pozostali
tam  przeważnie  ludzie  starsi,  życiowo  niezaradni,  nie
mający gdzie wyjechać. Są też osoby chore leżące.

Oprócz  tego  współpracując  z  miejscowym  Caritasem
rozwozimy paczki żywnościowe, lekarstwa, środki czystości
do  konkretnych  rodzin,  osób  starszych  i  chorych.
Pomagamy  również  w  Kurii  Biskupiej  przy  rozładunkach
pomocy humanitarnej, która tam przybywa. 

Jeszcze  raz  dziękujemy  za  Wasze  wsparcie.  Gdyby  nie
Wasza pomoc, to nie moglibyśmy wspierać tych ludzi.

Niech Bóg wynagrodzi Waszą dobroć.
Ks. Jan Trzop CM
Ks. Stanisław Irysik CM

LIST Z BENINU
„Czas – skarb najcenniejszy”

Kochani Oporowianie!
Minęło kilka chwil od naszego ostatniego kontaktu.
Niezwykle  cieszę  się,  że  mamy  tę  możliwość
spotkania  na  łamach  naszego  Informatora;  moja
radość jednak tym razem jest dużo większa – jeżeli
Bóg tego chce, już 3 lipca spotkamy się twarzą w
twarz  na  Oporowie  podczas  mojego  urlopu,  aby
wspólnie  modlić  się  za  misje  podczas  Niedzieli
Misyjnej. Nie mogę już doczekać się tego osobistego
spotkania;  a  odliczając  dni  do  niego,  pragnę
podzielić się krótkim świadectwem misyjnym.
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Jak wiecie, misje to piękny, ale trudny rodzaj powołania.
Ostatnimi  czasy  odczuwam  mocno  coś,  co  w  świecie
nazywamy „brakiem czasu”,  chociaż w praktyce chodzi  o
priorytety. Zauważyłem (a pewnie nie jestem w tym sam,
bowiem wiele  osób ma podobnie),  że  24  godziny,  które
każdy  z  nas  ma  do  wykorzystania,  okazują  się  często
niewystarczające.  Biegamy  za  wieloma  rzeczami  i  nie
jesteśmy w stanie załatwić wszystkiego, co chcemy.

 Praca,  codzienne  obowiązki,  spotkania  z  rodziną  i
przyjaciółmi – to wszystko mocno nas angażuje. U nas na
misji  w  Biro  też  pracy  jest  coraz  więcej,  a  od  lipca
ubiegłego roku, jak wiecie, pracujemy z księdzem Pawłem
tylko w dwóch (po 9 latach posługi misyjnej w Beninie ks.
Stanisław  wrócił  do  Polski).  Ostatnie  tygodnie  czasu
Wielkiego  Postu  i  Wielkanocy  to  dla  nas  czas
przygotowania  katechumenów do chrztu,  co daje  wielką
radość, ale jednocześnie zajmuje dużo czasu.  

Dzieliłem się z Wami ostatnio radością, że w Biro formację
rozpoczęli  kandydaci  do  kapłaństwa;  poza  tym,  jak  już
wiecie, działa szkoła, internat, biblioteka… Bóg błogosławi
dzieła, które sam rozpoczął, ale widzimy, że czasem coraz
trudniej  przychodzi  nam  dobre  wykonywanie  zadań
duszpasterskich nam powierzonych. Sam widzę, że są dni,
kiedy kładę się spać z poczuciem, że jest jeszcze tyle rzeczy,
które można było zrobić. Stąd moja prośba; a ośmielam się
prosić o to, bo wiem, że zawsze wspieracie mnie i misje; że
nigdy,  jak  powiedzieliście  sami,  „nie  zostawiliście  mnie
samego”. Kochani, módlcie się za misje i proście Boga, żeby
nie zabrakło w Kościele nowych powołań misyjnych; i żeby
młodzi ludzie – księża, siostry zakonne, świeccy – nie bali
się odpowiedzieć „tak” na zaproszenie Pana Boga. Żniwo
naprawdę jest  wielkie,  z  każdym dniem przekonuję się o
tym  coraz  bardziej.  Wierzę,  że  Pan  ma  dla  naszej  misji
jeszcze wiele łask. 

Kochani, jest naprawdę wiele radości, którymi chcę
się  z  Wami  dzielić,  ale  nie  ukrywam,  że  dużo  bardziej
chciałbym  zrobić  to  osobiście,  kiedy  spotkamy  się  na
Oporowie.  Módlmy się za siebie nawzajem! I  raz jeszcze
Wam  dziękuję,  bo  –  jak  już  kiedyś  mówiłem  –  my,
misjonarze, jesteśmy silni mocą 
Waszej modlitwy. Z Panem Bogiem!
                                   

                                              Ks. Kuba Hiler CM

MISYJNY HUMOR
„Kradzione nie tuczy”

     Kiedy  we  wrześniu  1990  roku  zajechałem  na  moją
pierwszą  misję  w Itipo w  Zairze,  na  równiku,  jednym z
moich pozytywnych odkryć było spostrzeżenie, że jest ona
bardzo dobrze, jak na tamte warunki, zorganizowana 
i  wyposażona.  Było  to,  ni  mniej  ni  więcej:   Centrum
pomocy społecznej: Szpital, Szkoła Podstawowa i Średnia,
młyn,  ślusarnia,  stolarnia  itp.  I  oczywiście  ku  memu
wielkiemu  zdziwieniu,  misja  miała  agregat  prądotwórczy
oraz  ogromną  cysternę  na  wodę.  Później  pojawiła  się
Fotowoltaika. Ale tu nie koniec moich zdziwień. Misja także
miała  stado  krów  ok.100  oraz  prowadziła  hodowle  kur,
których też było ponad sto. Oczywiście prowadziliśmy sklep
„1001 drobiazgów” od długopisów i zeszytów począwszy, 
a na gwoździach haczyka na ryby skończywszy.  

Nie byliśmy dla nikogo konkurencją w handlu, bo nie było
ani jednego sklepiku w promieniu ok. 100 km. Misja była
dla  tamtejszej  ludności  jedyną  szansą  na  lepsze  życie.
Oczywiście zapytacie, a kto tym wszystkim się zajmował?
Wspólnota  Księży  i  Sióstr  podzieliła  się  za  poszczególne
sektory  pomocy,  ale  w  większości  dawało  to  możliwość
zatrudnienia  miejscowej ludności,  za co byli  nam bardzo
wdzięczni.  Ale  jak  w  każdym  moim  opowiadaniu  –
wspomnieniach  ma  być  element  radosny,  więc  po  tym
wstępie dotknijmy sedna historii. 

Za  tak  zwany  „kurnik”  był  w  naszej  wspólnocie
odpowiedzialny brat Gerard, z pochodzenia Belg, nazwijmy
go po polsku Grzegorz. 
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Jak ja dotarłem do tej misji to miał ok. 70 lat. Ubierał się
charakterystycznie koszulka, spodenki do kolan w kolorze
beżowym i kapelusz. Polscy misjonarze nazwali go od tego
stroju ”harcerz”. Faktycznie przypominał starszego Druha.
Nasz  kochany  Brat  miał  charakter  tzw.  serce  na  dłoni.
Nawet jak się zdenerwował to tak jakoś łagodnie. Potrafił
zrobić wiele rzeczy – „złota rączka”. Kiedy przyjechałem do
Itipo  br.  Grzegorz  był  odpowiedzialny  za  stolarnię,
ślusarnię,  młyn  i  kuchnie.  Dzięki  jego  pomysłowości  i
pracowitości  mieliśmy  codziennie  świeży  chleb  i  kawę
idealnie  paloną  Arabikę.  Oczkiem  w  głowie  Brata  był
kurnik.  Potrafił  nam  przygotować  kurze  jajka  na  wiele
sposobów. Sam codziennie jadał „à la coq” czyli na miękko.
Jego dobroczynny charakter  przyciągał  dzieci  z  pobliskiej
szkoły, które przynosiły mu różne rzeczy do naprawy. A on
zawsze  starał  się  im  pomóc.  Z  jego  pokoju  nieustannie
dobiegały głosy to stukotu, to turkotu maszyny do szycia.
Ale także wśród wizytującej go dziatwy, przychodzili  mali
handlarze  tzw.  handlu  wymiennego.  Oni  Bratu przynosili
kurę, a on po ocenie jej wielkości i wagi, dawał im za to
długopisy i zeszyty. 
Kurnik był zorganizowany po farmersku. Miał swoją część
budowlaną,  w  której  znajdowały  się  tzw.  grzędy  dla
ptactwa, kojce na składanie jaj i  tzw. „kurza porodówka”
czyli  kwoki  wysiadujące  młode  pokolenie.  Często
wyścielane  trocinami  ze  stolarni,  dezynfekowane.  Małe
kurczątka  po  wykluciu  były  szczepione.  Dlatego  to
„bractwo”  rozrastało  się  dnia  na  dzień  i  przysparzało
naszemu  br.  Grzegorzowi  poczucie  dumy  i  zadowolenia.
Często  nam  opowiadał  o  nowych  nabytkach,  ale  nas
pozostałych  ze  wspólnoty  bardziej  cieszyły  owoce  tej
„kurzej hodowli” czyli jajecznica i kurze mięso na talerzu. 
Drugą  częścią  kurnika  był  tzw.  wybieg  czyli  teren
przylegający do budynku i  dla bezpieczeństwa ogrodzony
wysoką siatką. Mieszkańcy tego kurnika czyli kury i koguty
miały  coś  w  sobie  z  afrykańskiej  dzikości  bo  wysoko
fruwały. Po wioskach, które odwiedzałem, hodowano kury
w sposób raczej luźnego chowu bez żadnych kurników, a na
noc  spały  w  domach  z  mieszkańcami.  Często  byłem
zdziwiony ich widokiem na gałęziach drzew czy na dachach
z liści palmowych. Dlatego br. Grzegorz w swojej hodowli
wymyślił  sposób  przycinania  piór  tzw.  lotni,  co  nie
pozwalało wzbić się ponad ogrodzenie. 
Jak każdego wieczoru po kolacji,  modlitwie  wieczornej –
nieszporów, siadaliśmy jeszcze na godzinę (bo wtedy było
jeszcze  światło  od  pracującego  agregatu)  na  tak  zwane
„pogaduchy”. Wymienialiśmy się historiami, tak jak życie je
pisało z naszej misyjne posługi. 

Były  historie  smutne  i  wesołe.  Ktoś  z  nas  dostał  list  to
opowiadał  co  tam  w  świecie,  w  rodzinie.  My  młodsi
pytaliśmy  się  o  mądrościowe  wskazówki  starych
misjonarzy. Nie ukrywam, była to piękna szkoła braterstwa.
Jednego takiego wieczoru br. Grzegorz opowiadał jakie to
miał  szczęście,  bo  kilku  „handlowców  towaru
wymiennego”  przyniosło  mu  kury.  Ale,  nie  ukrywał
swojego  zdziwienia,  że  takie  dorodne.  Zasadniczo  te  od
ludzi były mizerne. Byliśmy ciekawi czy to prawda co mówi,
bo nie chcieliśmy uwierzyć. Aby zaspokoić naszą ciekawość
poszedł  do  pokoju,  żeby  je  przynieść  i  nam  je  pokazać.
Bierzemy  do  ręki  i  o  dziwo,  brat  miał  rację.  Dorodne,
wypasione.  Kury  jak  malowane!  Eureka!  Ks.  Bernard
(Holender)  mówi  z  wielkim  uśmiechem  na  twarzy:  „Ja
wiem skąd one pochodzą”. Czyżby? Nasze miny były jak na
pokazie  iluzjonisty,  który  po  kolejnej  sztuczce,  chce
wyjaśnić jak to zrobił. Nasłuchujemy wyjaśnienia jak słów
samego Sherlocka Holmesa.  Bingo! Ks.  Bernard pokazuje
nam skrzydła  tych kurcząt,  które  są  idealnie  stylizowane
czyli  ponacinane  przez  brata  Grzegorza.  Trzeba  było
zobaczyć  jego  wielkie  zaskoczenie  w  oczach  naszego
dobrotliwego  Brata.  „Handlarze  sprzedali  tobie,  twoje
własne kury” – padły słowa jak wyrok. O zgrozo, ale jak to
możliwe?    
I  na  to  pytanie  postaraliśmy  się  znaleźć  odpowiedź  my
młodsi ze wspólnoty. Zaczailiśmy się na gagatka niedaleko
kurnika. Okazało się że to cała ekipa rzezimieszków. Wiek
ok.  10 lat.  Jeden z nich podsypywał kukurydzę kurom w
pobliżu  siatki.  Drugi  podstawiał  drewniany  pniak  dla
głównego wykonawcy „akcji kura”, bo tamten był za niski
do  ogrodzenia.  „Operator”  miał  nic  innego  jak
zmontowaną  z  kija  bambusowego,  sznurka  i  haczyka  –
wędkę.  Na haczyk zakładał  przynętę.  Wchodził  na  pniak,
przerzucał  za  ogrodzenie  wśród  zgromadzonych  kur,
którym podsypano pszenicę. Kiedy naiwny kurzy móżdżek
łapał się na przynętę zostawał lekko podciągnięty do góry,
wtedy  ten  podstawiacz  pniaka  chwytał  za  szyję  złapaną
ofiarę losu, dusił ją i przerzucał na stronę oprawców. I do
worka!     
Gang kurzanego przemytu został rozszyfrowany, złapany na
gorącym  uczynku,  a  jako  karę  -  nie  zostali  wrzuceni  do
lochu, tylko przez miesiąc obcinali trawę wokół szkoły, ku
przestrodze  innym  pomysłodawcą  nabierania  Brata  –
Harcerza. 
                           
                         Uczestnik tych wydarzeń,
                         Ks. Jarosław Lawrenz CM 

ZAPRASZAMY DO KOŁA MISYJNEGO!
Kontakt: tel: 734-709-994, email: kolomisyjne.oporow@gmail.com 
https://www.facebook.com/kolomisyjneoporow/
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