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Drodzy Przyjaciele Misji - Zachęcamy do lektury kolejnego numeru Informatora Misyjnego

AKTUALNOŚCI

Spotkania Ko  ła Misyjnego:   1-sza środa m-ca o godz. 19.00 (po Nowennie).

Msze św. za Darczyńców dla Misji w terminach:  21.10.2022 godz. 12.30 | 20.11.2022 godz. 9.30 | 18.12.2022 godz. 7.30

01.09.2022   Nowa Róża R  óżańcowa: BENIN – OPORÓW  

Pragniemy podzielić się dobrą informacją. Powstała nowa Róża
Różańcowa  pod  patronatem  Błogosławionej  Pauliny  Marii
Jaricot. To z jej pomysłów zrodziły się Papieskie Dzieła Misyjne
oraz Koła Żywego Różańca. Członkami nowo powstałej Róży jest
10 naszych Parafian i  10 mieszkańców Beninu. Dziękujemy za
zaangażowanie się i modlitwę! 
Jako  Róża modlić się będziemy  za  siebie  nawzajem,  czyli
Parafianie Jana Chrzciciela  z  Biro  w Beninie  za  Parafian z  św.
Anny na Oporowie, a parafianie z Oporowa za Parafian z Biro. 

Foto: ks. Jakub Hiler CM z Członkami nowo powstałej Róży –

Parafia w Biro - Benin

24/25.09. 2022 Częstochowa. Spotkanie Rodziny Wincentyńskiej - Częstochowa
Jak co roku Rodzina Wincentyńska z całej Polski brała udział w pielgrzymce na Jasną Górę.
Wspaniałe rekolekcje dla uczestników  wygłosił  ks. Jarosław Lawrenz. 

23.10.2022 Akcja: Niedziela Misyjna
„W tym roku już po raz 90. Kościół  katolicki obchodzić będzie Światową Niedzielę Misyjną. We wszystkich świątyniach
tradycyjnie już będą zbierane pieniądze na pomoc dla ok. 1200 najbiedniejszych diecezji na świecie. Pomysłodawcą tego
przedsięwzięcia był w 1926 Pius XI, wyznaczając na ten dzień przedostatnią niedzielę października. Jest to największa akcja
solidarności na świecie.”
Link h@p://www.misje.pl/blog/niedziela-misyjna-najwieksza-na-swiecie-akcja-solidarnosci/25405
W naszej Parafii gościć będzie znany Parafianom  ks. Adama Sejbuk CM wraz z klerykami, którzy byli w Beninie podczas
wakacji.
O godz. 17.00 - Rozmowy przy kawie. Zapoznamy się z działalnością misjonarską naszego Gościa
Zapraszamy do salki parafialnej!
Prosimy Parafian o modlitwę i finansowe wsparcie powyższych akcji.
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13.11.2022 Akcja: Pomoc Kościołowi w Potrzebie
„Głównym hasłem Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest pojednanie i solidarność na świecie.”
h@ps://pkwp.org/
Gościem naszej Parafii będzie Misjonarz ks. dr Andrzej Paś z papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kości9ołowi w Potrzebie,
który wygłosi kazania na Mszach świętych. 
O godz. 17.00  zapoznamy się z działalnością misjonarską naszego Gościa na spotkaniu przy kawie.
Zapraszamy do salki parafialnej!
Prosimy Parafian o modlitwę i finansowe wsparcie powyższych akcji.

27.11. -24.12.2022  -   Kontynuacja Akcji: „Adopcja księdza Misjonarza”  
Kolejny raz zapraszamy Parafian, by w czasie Adwentu włączyli się do modlitwy 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.

BENIN KAZACHSTAN PAPUA NOWA GWINEA BRAZYLIA MADAGASKAR

ks. Jakub Hiler CM
ks. Paweł Jakób CM

ks. Paweł Kucharski CM
ks. Leszek Smakosz CM

ks. Jacek Tendej CM
ks. Marcin Wróbel CM  

Ks. Marian Litewka CM
ks. Stanisław Słowik CM

ks. Kazimierz Bukowiec CM
ks. Józef Klatka CM
ks. Witold Oparcik CM
Ks. Marcin Wiśniewski CM
ks. Rafał Brukarczyk CM

KONGO BIAŁORUŚ CHINY - TAJWAN UKRAINA

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

ks. Paweł Wierzbicki CM Ks. Stanisław Irisik CM
Ks. Edward Łojek CM
Ks. Jan Trzop CM
Ks. Tomasz Ważny CM

04.12.2022 Akcja: Pomoc Kościołowi na Wschodzie
Odwiedzą nas Księża z Ukrainy. Tego dnia będziemy kwestować wspierając pracę misjonarską naszych Gości. 
O godz. 17.00 - rozmowy przy kawie. Zapoznamy się z działalnością misjonarską naszego Gościa.
Zapraszamy do salki parafialnej!
Prosimy Parafian o modlitwę i finansowe wsparcie powyższych akcji.

06.01.2023 Akcja: Pierniczki dla Parafian
Tradycyjnie po uroczystych Mszach w Święto Trzech Króli Koło Misyjne będzie częstować Parafian pachnącymi i smacznymi
piernikami własnego wyrobu. Zapraszamy Panie, które chciałyby  włączyć się do akcji wypieku i dekoracji pierniczków. 

KALENDARIUM Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KOŁA MISYJNEGO

05.06.2022 Akcja: „FesLwal Wspólnot”

W niedzielę Zesłania Ducha Św. dn. 05.06.2022 odbył się w
naszej  Parafii  „FesNwal  Wspólnot”.  Celem było  przybliżenie
Parafianom św. Anny we Wrocławiu jakie wspólnoty działają
przy  Parafii,  kto  działa  w  tych  wspólnotach,  jaka  jest  ich
historia oraz charyzmaty. Była to również okazja, by zapisać
się  i  dołączyć  do  wspólnoty  jako  jej  nowi  członkowie.
Rozmowy  przebiegały  w  bardzo  miłej  atmosferze.  Było
zainteresowanie, szczególnie dzieci, które licznie przybyły po
dziecięcej  Mszy  św.  wraz  z  rodzicami.  Zachęcałyśmy  do
włączenia się aktywne działanie w naszym Kole i dzięki Bogu
zebrałyśmy  owoce!  Już  na  FesNwalu  dołączyła  do nas  Pani
Magdalena,  która  już  od  dłuższego  czasu  rozważała
przyłączenie  się  do  Koła.  Ostateczną  decyzję  podjęła  na
fesNwalu. Mamy nadzieję, że dołączą kolejne chętne osoby.
Zapraszamy! Foto: Koło Misyjne przy parafii św. Anny na Oporowie z Proboszczem 

ks. Jarosławem Lawrenzem CM oraz ks. Sławomirem Wartalskim CM.
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03.07.2022 Niedziela Misyjna 

Foto: ks. Jakub Hiler CM z Parafianami św. Anny na Oporowie

Gościł w naszej Parafii ks. Jakub Hiler CM Proboszcz z
Beninu  z  parafii  św  Jana  Chrzciciela.  W  imieniu
misjonarzy ks. Jakuba i ks. Pawła oraz Koła Misyjnego
przy  naszej  parafii  pragniemy  Wam  podziękować  za
wsparcie  projektu  ewangelizacyjno-edukacyjnego  w
Beninie/Afryka.  

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”

Drodzy Parafianie Św. Anny na Oporowie!

Pragniemy gorąco podziękować za Wasze wsparcie
tak modlitewne jak i materialne. To dzięki Waszej pomocy
możemy  pomagać  potrzebującym,  ofiarom  wojny  na
Ukrainie.  To  nie  puste  słowa,  ale  naprawdę  mamy  tę
świadomość,  że  bez  Waszej  ofiarności,  bez  Waszego
wsparcia niewiele moglibyśmy tu zdziałać.  Z jednej strony,
ważna jest nasza obecność wśród tych ludzi, bycie z nimi
w tym trudnym dla  nich czasie  wojny,  i  odczuwamy ich
wdzięczność za to, że jesteśmy wśród nich, ale z drugiej
strony jest wiele sytuacji gdzie potrzebne jest konkretne
wsparcie  materialne,  które  dzięki  waszej  ofiarności
możemy realizować. 

Chcielibyśmy krótko poinformować Was o naszej
działalności  związanej  z  niesieniem  pomocy  w  naszej
parafii w Śniatyniu. 

Na dzień dzisiejszy wraz z siostrami Miłosierdzia, które służą w naszej parafii, obejmujemy stałą opieką 25 osób (7
dzieci i 18 dorosłych),  przesiedleńców z terenów objętych działaniami wojennymi (10 osób mieszka w naszej plebanii, 15

osób w starym domu sióstr, w którym siostry już nie mieszkają). Zabezpieczamy ich w miarę potrzeby żywnością, środkami
czystości, opłacamy komunalne usługi. To już piąty miesiąc przesiedleńcy mieszkają w naszych domach. Na początku było
ich  znacznie  więcej,  ciągle  się  zmieniali  jedni  odjeżdżali  na  inne  miejsca,  przyjeżdżali  inni.   Obecnie  sytuacja  się
ustabilizowała  i  pozostali  z  nami  ludzie,  którzy  nie  mają  możliwości  ani  wrócić  do  swoich  domów,  ponieważ  tam
prowadzone są działania wojenne i miejsca gdzie znajdują się ich domy ciągle są ostrzeliwane (Charków), ani też nie mają
możliwości wynajęcia sobie mieszkania. To przeważnie ludzie w podeszłym wieku, i rodziny wielodzietne.  

Okazujemy doraźną  pomoc  innym rodzinom i  osobom przesiedlonym ze wschodniej  Ukrainy  i  przebywających
obecnie na terenie Śniatynia. Rozwozimy paczki z żywnością i środkami czystości. 

Zorganizowaliśmy też tygodniowy wypoczynek dla dzieci z naszej parafii i dla dzieci przesiedleńców.  Trwały one 6
dni (od poniedziałku do soboty). Brało w nich udział do 25 dzieci. Nie było możliwości wywiezienia tych dzieci do ośrodków
wypoczynkowych, gdyż wszystkie są zapełnione przesiedleńczmi.  Dzieci przychodziły na plebanię od 10.00  do 17.00. Była
dla nich Msza św., katecheza, gry zabawy, organizowaliśmy też wyjazdy na wycieczki.
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      Okazujemy  pomoc  fundacji  „Miasto  dobra”(  "Місто  добра")  z
Czerniowiec,  jaka  opiekuje  sie  matkami  z  dziećmi  w  potrzebie,  a  także
dziećmi  sierotami.  Obecnie  jest  tam  duża  ilość  takich  matek  i  dzieci  z
terenów objętych działaniami wojennymi, są tam również dzieci z domów
dziecka  wywiezione  z  terenów  objętych  działaniami  wojennymi.
Przekazujemy im żywność, środki czystości, pampersy. 

Współpracujemy z wolontariuszami ze Śniatynia,  którzy wspierają
żołnierzy na froncie, dostarczają tam żywność, lekarstwa, środki higieny, a
także  sprzęt  wojskowy  (kamizelki  kuloodporne noktowizory,  wyposażenie

dla mundurów).  W miarę możliwości włączamy się w organizowane przez
nich zbiórki.

Niedawno odwiedzili naszą parafie księża z Polski, którzy od samego
początku wojny służą w Charkowie. Jeden 
z  nich  ks.  Wojciech  Stasiewicz  jest  dyrektorem  Caritas  –  Spes  Charków.
Opowiadali o trudnej sytuacji jaka panuje 
w Charkowie i o ogromie pomocy, której udzielają ludziom tam żyjącym, dla
nich także wydzieliliśmy pomoc finansową.

Wspieramy też niektóre rodziny – mieszkańców Śniatynia i okolic, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.
Wojna krzywdzi nie tylko tych, którzy mieszkają, czy też mieszkali na terenach objętych obecnie działaniami wojennymi,
albo okupowanymi przez rosjan, ale cierpi całe społeczeństwo i coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy. Siostry odwiedzają
takie rodziny i kiedy widzimy, że potrzebna jest pomoc, to tej pomocy udzielamy.

Mamy również nadzieję, że od września rozpocznie się nauka w szkołach i widzimy, że też będzie potrzebna pomoc
z przyborami szkolnymi dla dzieci.

Jeszcze raz w imieniu własnym, a także w imiemiu tych wszystkich, którym pomagacie, serdecznie Wam dziękujemy.
Z pamięcią w modlitwie

Ks. Jan Trzop CM 
i ks. Stanisław Irisik CM

LIST Z BENINU

Kochani Oporowianie!
Kilka miesięcy mija od naszego ostatniego spotkania
na  łamach misyjnego kwartalnika.  Naprawdę  dużo
się  dzieje;  i  jestem  naprawdę  szczęśliwy,  że  tym
razem  mogę  podzielić  się  z  Wami  prawdziwą
radością, że dzięki Bożemu Błogosławieństwu wiele
naszych  misyjnych  projektów  rozwija  się  i  wydaje
dobre owoce.
Jakiś  czas  temu  dzieliłem  się  z  Wami  radością,  że
Polska  Prowincja  Zgromadzenia  Księży  Misjonarzy,
do  której  należymy (podobnie  zresztą,  jak  kapłani
pracujący  w  Parafii  św.  Anny  na  Oporowie),
otworzyła  w  Biro  na  misji  „postulat”  -  czyli  czas
poprzedzający  wstąpienie  kandydatów  do
kapłaństwa  do  seminarium.  Czas  postulatu  to
minimum  rok,  który  może  być  przedłużony  w
zależności od konkretnej sytuacji. 

Przez  kilka  lat  na  misję  przychodzili  chłopcy,  którzy  dopytywali  o  Zgromadzenie,  o  kapłaństwo;  a  czasem  wręcz
bezpośrednio mówili,  że „chcą być misjonarzami, tak jak my”.  Przełożeni się zgodzili, i oto mamy pierwszych kleryków,
którzy już polecieli do Kamerunu na studia filozoficzne; a kilka dni temu kolejnych czterech chłopaków chcących głęboko
rozeznać swoje powołanie dołączyło do naszej wspólnoty. Módlmy się za nich, żeby dobrze rozeznali swoje powołanie i -
jeżeli tego chce Bóg - za kilka lat byli świętymi kapłanami w Zgromadzeniu Misji.
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Jak doskonale wiecie, od kilku lat na terenie naszej Misji
działa internat dla  chłopców im.  Świętego Wincentego a
Paulo. W tym roku mieszka w nim 27 chłopców w wieku od
10 do 23 lat, którzy uczą się w pobliskim liceum. Od 2 lat
działa też prężnie Katolicki Kompleks Szkolny im. Kardynała
Bernardyna GanNna. W szkole podstawowej i przedszkolu
jest w tym roku już ponad 140 dzieciaków, więc na misji
zrobiło  się  całkiem tłoczno.  Jestem też za  to  Panu Bogu
bardzo wdzięczny,  bo najmłodsi  mieszkańcy Biro  i  okolic
(co pewnie możecie zobaczyć na zdjęciach) mają możliwość
nauki w dobrych warunkach. Szkoła ma charakter katolicki,
ale  znaczną  część  jej  uczniów  stanowią  dzieci
muzułmanów;  stąd  oprócz  dzieła  edukacyjnego  ma  ona
także charakter typowo ewangelizacyjny. 

Na misji naprawdę wiele się dzieje; nie tylko dobrych rzeczy. Ze względu na rozpoczęte dzieła, o których piszę powyżej, i
duszpasterstwo parafialne na parafii, która składa się z 16 wspólnot, powoli zaczynamy odczuwać problem braku czasu.
Jasne, że po ludzku nie wszystko da się zrobić na najwyższym poziomie; część trzeba po prostu „odpuścić”; ale cały czas
mam w sercu to przeświadczenie, że dla tych ludzi, dla misji, dla Kościoła - naprawdę można zrobić więcej! Na bieżąco
staramy się budować kaplice tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne; niestety, jest coraz więcej budynków, w których po
prostu pękają mury, i niebezpiecznie jest po prostu modlić się wewnątrz. Ostatnio w jednej z wiosek pękła ściana kaplicy, i
wspólnota przygotowała EucharysNę w wypożyczonym na tę okoliczność magazynie na kukurydzę. Na krótką chwilę jest to
dobre rozwiązanie,  ale na dłużej… Deszcze w tym roku też są  wyjątkowo obfite,  pęka asfalt  i  zawalają  się  mosty;  nie
wszędzie da się dojechać samochodem, a jazda motorem w głębokim błocie wymaga pewnych umięjętności i wysiłku.. ale
daje to też niesamowicie dużo radości. Są wspólnoty, do których naprawdę trudno teraz dojechać z EucharysNą; ale kiedy
już się to uda, o ludzie naprawdę są wdzięczni Bogu za spotkanie z Jezusem, za Mszę świętą,  za chrzest dzieci..  To są
naprawdę momenty,  w  których  dziękuję  Bogu,  że  na  dzień dzisiejszy  On chce,  żebym posługiwał  w Afryce.  Radość  z
kapłaństwa i posługi ma tutaj dla mnie głębszy wymiar.

Kochani! Jak widzicie i słyszycie, bywa radośnie, ale bywa
też  trudno.  Co  nie  znaczy,  że  w  tych  „trudnych”
momentach mamy zapominać, że Jezus jest przy nas, i On
ma to wszystko tak naprawdę pod kontrolą.  Niech nigdy
nie braknie nam radości i wiary, które są owocami Ducha
Świętego. Módlmy się za siebie nawzajem! Cieszę się, że
już  za  chwilę  będzie  to  możliwe  bardziej  konkretnie
poprzez  Różę  Różańcową,  która  połączy  parafie  na
Oporowie i w Biro. Niech ta modlitwa nie ustaje, i przynosi
owoce! 

    Błogosławię, i dziękuję za wszelkie dobro! 
I do zobaczenia niebawem!

          Ks. Kuba Hiler CM
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Żywy Różaniec

Św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae napisał:
„Ja  sam  również  nie  pomijałem  okazji,  by  zachęcać  do  częstego
odmawiania  różańca.  Od  mych  lat  młodzieńczych  modlitwa  ta  miała
ważne miejsce w moim życiu duchowym… Różaniec towarzyszył  mi w
chwilach  radości  i  doświadczenia.  Zawierzyłem mu wiele  trosk.  Dzięki
niemu zawsze doznawałem otuchy…

Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Niech ta pora roku i powyższe słowa 
Św.  Jana  Pawła II  skłonią  nas  wszystkich  do zatrzymania  się  nad istotą  różańca,  do
zastanowienia się jakie miejsce ma w naszym życiu Różaniec. Czy korzystamy z łask,
jakie daje modlitwa, czy mamy wiarę w Boga i Jego wielką miłość? Czy pamiętamy, że
Matka Boża zawsze wstawia się za nami? Niech te słowa stanowią impuls do zmian w
naszym życiu i zachętę do przyłączenia się do Żywego Różańca w naszej Parafii.
To zachęta dla wszystkich, którzy modlą się sami na różańcu oraz także dla tych, którzy
się modlą mało,  aby  poszerzyli  szeregi  Wspólnoty Żywego Różańca w naszej  parafii.
Każdy  może  przyjść  na  comiesięczne  spotkanie Żywego  Różańca  i  zgłosić  swoją
gotowość przystąpienia do niego.

Założycielka Żywego Różańca ,Paulina Jaricot znalazła prosty
i wypróbowany sposób aby Ewangelia dotarła na 
krańce świata a różaniec stał się modlitwą wszystkich.

Sposób ten jest wciąż aktualny i potrzebny nam, zabieganym ludziom, żyjącym bez
chwili  oddechu.  Nie  musimy  wymyślać  nic  nowego:  Żywy  Różaniec  był,  jest  i
zawsze będzie obecny w rodzinie – dom, w którym choć jedna osoba należy do
Żywego Różańca, jest przez cały czas opleciony różańcem.

Podstawowa  jednostką  Żywego  Różańca  jest  wspólnota  dwudziestu  osób, zwana  RÓŻĄ.  Organizacja  ta  odpowiada
kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Każda Róża obiera
sobie patrona, od którego bierze swą nazwę.
 Obecnie w naszej parafii jest 13 Róż, w tym nowo powstała Róża utworzona wspólnie z wiernymi w Beninie, której
patronką jest Bl. Paulina Jaricot. W planach jest też utworzenie wspólnej Róży z wiernymi z Misji na Ukrainie. Czekamy na
Ciebie. Dołącz do nas!
Każdy z 20-tu członków Róży, odmawia codziennie (w dowolnym – wybranym przez siebie czasie - czasie i miejscu) jeden
dziesiątek różańca - jedną tajemnicę różańca, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania.
W ten sposób codziennie, choć każdy z członków odmawia tylko jedną tajemnicę, w Róży odmawiany jest cały różaniec, a
poszczególne osoby z Róży zyskują łaski tak, jakby odmawiały cały różaniec.
W łączności z całym Kościołem, Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez
Papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje
specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca.
Dla Żywego Różańca istotna jest bowiem więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych
intencjach i wzajemna odpowiedzialność za siebie, za łaski dla całej Róży.
Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca raz w miesiącu zbierają się w kościele parafialnym na
wspólną  modlitwę  -  na  zmianie  tajemnic  oraz  na  wyznaczonych,  comiesięcznych  Mszach  św.  Daje  to  możliwość
aktywnego włączenia się w życie Kościoła i przyczynia się do rozwoju duchowego przez stałą formację.
Wspólna modlitwa integruje,  daje poczucie,  że zawsze można liczyć na drugiego człowieka. Już nie sam wołam, ale
czynimy to razem, nawet wtedy, gdy modlimy się osobno, w swoich domach.
Członkowie Róży pamiętają o sobie wzajemnie przed Bogiem – modlą się za żyjących i zmarłych członków, zamawiają
Msze św. w ich intencji.
Dlaczego różaniec nazywa się „żywym”? - bo liczba osób, które tworzą Różę, niejako wprawia je w działanie poprzez
ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic z życia Jezusa i Maryi, - ponieważ ci,
którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą, róża więdnie.
Codzienne odmawianie przez Różę 20 tajemnic to jakby składanie wieńca różanego u stóp Królowej.
„Żywy Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, to dar i zadanie „bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w moje imię, tam
jestem pośród nich” (Mt 18,20).
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MISYJNY HUMOR
„Misyjne Anioły”

Dotychczasowe wspomnienia  z  nutką humoru misyjnego
pochodziły  z  pierwszej  mojej  parafii  afrykańskiej  w
Republice  Demokratycznej  Kongo  (w  tamtym czasie  kraj
ten był znany jako Zair), położonej w lesie tropikalnym na
równiku.  Dzisiaj  zapraszam was do innego miejsca,  Misji
katolickiej  położonej  na  rzeką  Kongo  –  miejscowość  o
nazwie : Yumbi. Posługiwałem tam trzy lata. Pierwszy raz w
moim  życiu  (kiedyś  musi  być)   jako  proboszcz  i
odpowiedzialny  za  dwie  nasze  misjonarskie  wspólnoty
położone  nad  rzeką.  Nasza  misja  obejmowała  swoim
terenem większą osadę oraz przynależało do niej także 36
wiosek.  Centrum misji  znajdowało  się  we wiosce Yumbi,
usytuowanej malowniczo na klifie nad rzeką Kongo (wtedy
obowiązywała nazwa tej rzeki : Zair). Jak podawano, w tym
miejscu  szerokość  rzeki  wynosiła  ok.  30  km.  Można
sprawdzić, rzeka Kongo jest drugą pod względem długości
rzeką Afryki. W tym miejscu także spełnia rolę graniczną i
po  drugiej  stronie  inne  Kongo,  historycznie  kiedyś  było
kolonią  francuską.  Drugi  brzeg  rzeki  był  niewidoczny,
jedynie  liczne  wyspy  i  wysepki,  jak  rodzynki  w  serniku
babuni.  Wychodząc z budynku naszej misji  na brzeg klifu
można  było  oglądać,  odganiając  od  siebie  chmary
komarów,   cudowne  zachody  słońca.  Chociaż  muszę  się
przyznać,  że  te  zachwyty  nad  „zachodami  słońca”
znajdowały  źródło  w mojej  romantycznej  duszy.  Jednego
dnia  stałem  tam  z  grupą  dzieci  i  zachwycałem  się  nad
cudem natury, a jedno z nich sprowadziło mój zachwyt do
parteru,  mówiąc:  Eloko  wana  ezali  mikolo  nionso!  (j.
lingala) Nic dziwnego, to jest każdego dnia! (tłumaczenie
autora).  Każdego  dnia  jeszcze  przed  wschodem  słońca
można  było  usłyszeć  rozmowy  czy  śpiewy  rybaków
wypływających na połów ryb.  A wieczorami echo niosło
syreny statków płynących z Kinszasy (stolicy kraju) w górę
rzeki.  Do  rzeki  nigdy  nie  wchodziłem,  żeby  popływać,
oczywiście z obawy przed różnymi niebezpieczeństwami –
cały wachlarz różnorodnych gadów, ale przede wszystkim
bałem się  hipopotamów.  O tak,  na  lądzie  ta  góra mięsa
może wyglądała pokracznie, ale w wodzie… . Raz w naszym
szpitalu misyjnym widziałem człowieka po takim spotkaniu
z  tym  „zwierzątkiem”,  okropny  widok.  Innym
niebezpieczeństwem  tego  regionu  były  choroby  tam
królujące.  Wszechobecna  i  we  wszystkich  swoich
odcieniach – malaria. Na terenie naszej misji był cmentarz
pierwszych  belgijskich  misjonarzy,  którym  zabrały  życie
komary,  na  pozór  niewinnie  wyglądające.  Co  jakiś  czas
pojawiała  się  epidemia cholery.  Nowością wśród chorób,
którą  spotkałem  tam  po  raz  pierwszy  to  śpiączka
afrykańska, roznoszona przez muchówki popularnie zwane:
tse-tse.  Nie  będę  rozpisywał  się  nad  charakterystyką  tej
choroby.  Upraszczając  tok myślowy,  który  potrzebny jest
nam do tego opisu: skutkami tej choroby jest albo śmierć,
albo porażenie mózgowe objawiające się nienormalnością
postępowania, myślenia itp. 
Do naszego kościoła przychodziły dwie osoby dotknięte tą 

chorobą.  Pierwsza  to  kobieta,  która  uważała  siebie  za
Matkę  Boską,  miała  oczywiście  na  imię  Maryja  i
przekonana  była  o  swojej  misji  życiowej,  jako  Matka
Kościoła – chroniła naszą Misję: misjonarzy i parafian przed
złem.
W związku z tym zdarzały się sytuacje i lekko zabawne, i
bardziej  niebezpieczne.  Kiedy  misjonarz  szedł  na
południowy  odpoczynek  tzw.  sjestę  to  siadała  w  fotelu
bujanym koło drzwi do jego pokoju i nikt nie miał prawa
zapukać czy to w potrzebach materialnych czy duchowych.
Zapukać!?  Nie  wolno  było  zbliżyć  się  do  budynku  misji.
Bardzo lubiłem z nią rozmawiać, ponieważ znała doskonale
historię tej misji  i  ludzi  mieszkających na jej  terenie. Np.
opowiadała, że kiedyś były tylko dwa motocykle na terenie
tej  wioski.  Jeden  w  posiadaniu  ks.  Proboszcza,  drugim
jeździł  Pastor  zboru  protestanckiego.  I  jednego  dnia  tak
spieszyli  się  do  „swoich  owieczek”,  że  zderzyli  się  na
głównym skrzyżowaniu wioski. Całe szczęście poobijani byli
mniej więcej tak samo i nie doszło do wojny religijnej!
Drugą  osobą  z  zaleczoną  śpiączką  afrykańską  był
mężczyzna po trzydziestce, wszyscy we wiosce nazywali go
-  KAO.  Tak  jak  Maria  była,  mimo  tej  choroby,  kobietą
zadbaną.  Zawsze  gustownie  ubraną.  Płótna  na  sukienki
były  z  motywami  religijnymi.  To  nasz  bohater  KAO,  nie
wiem czy coś wam mówi takie określenie – łapserdak (to
taki  slang bydgoski).  Nie  umyty,  zarośnięty,  czuć było od
niego rybami na „kilometr”. Ale czego nie można było jemu
odmówić  to  dobrego  humoru.  Nie  przypominam  sobie,
żebym go widział zdenerwowanego. A szczególnie ks. Jarek
działał  na  niego  relaksowo.  Przychodził  na  misje  często,
żeby  opowiadać „rzeczy  niestworzone”,  co  i  jego  i  mnie
wprowadzało w szampański  humor. Jedną bardzo istotną
rzecz trzeba o nim powiedzieć był mistrzem w połowie ryb.
Znał takie sekretne miejsca w rzece, że zawsze przynosił na
misję przepyszne ryby.  A ja  go  za to  ubierałem w nowe
ubrania, które po dwóch dniach już były stare i brudne jak
nieboskie stworzenie. Opatrywałem rany i wyposażałem w
haczyki i żyłkę na nowe połowy. Dzięki jego trosce o mnie
(przez rok byłem sam na  tej  misji),  a  później  o nas,  nie
musieliśmy  się  martwić  o  poziom  witaminy  D  w
organizmie. 
Maria i KAO każdego dnia, chyba że ich dopadła malaria,
byli rano o 6.00 w kościele na mszy św. I w tym momencie
opiszemy  „gwóźdź”  opowiadania.  Tego  dnia  w  Liturgii
Słowa czytaliśmy fragment z Ewangelii wg św. Mateusza –
Spotkanie  z  bogatym  młodzieńcem  (  Mt  19,16-22).  Pan
Jezus mówi do tego młodego człowieka: ”Jeśli chcesz być
doskonały,  idź,  sprzedaj,  co posiadasz,  i  rozdaj ubogim,  a
będziesz  miał  skarb  w niebie.  Potem przyjdź  i  chodź  za
Mną!» Nie minęła godzina po mszy św. , a dzieci z naszej
szkoły przybiegły na misję z sensacją z ostatniej chwili. Co
się  stało?  –  pytam.  Ojcze  –  opowiadają  ,  lekko  się
uśmiechając  –  KAO  po  mszy  wrócił  do  domu  i  zaczął
wszystko rozdawać sąsiadom. 
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Stół , krzesło, jakieś naczynia, no i oczywiście sieci rybackie,
haczyki  i  żyłkę.  No  to  mój  dostawca  świeżych  ryb,
zbankrutował na własne życzenie – pomyślałem sobie. Już
słońce zaczęło powoli zachodzić, kiedy Maria zaczęła mnie
wołać żebym wyszedł na zewnątrz, bo mam gościa. I jaki
widok. KAO prawie jak go Pan Bóg stworzył! „No i co ja
mam z Tobą zrobić?” – pytam oniemiały. A on z dziecięcą
prostotą: „ Widzisz ubogiego to go ubierz i nakarm!” „KAO,
dlaczego wszystko porozdawałeś?” – kontynuuję  z lekką
nutą rozpaczy.    

„A  co,  nie  słyszałeś  dzisiaj  w  kościele,  co  Pan  Jezus
powiedział!”- z zadowoleniem bez zająknięcia, usłyszałem
głos  „sprawiedliwego”.  Oczywiście  ubrałem i  nakarmiłem
tę „anielską  duszę”.  Kiedy  odpływałem trzy  lata  później,
aby podjąć nową misję na HaiN, KAO w nocy zrobił dziurę
w  pirodze  (łódce  wydrążonej  z  pnia  drzewa),  abym  nie
mógł odpłynąć, o czym doniosły mi dzieci ze szkoły. 

Protegowany przez te Anioły:

      Ks. Jarosław Lawrenz CM

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

Planowane daty zbiórek do puszek po Mszach Świętych: 23.10.2022 | 13.11.2022 | 04.12.2022 

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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