Drogi Krystianie! Dopiero teraz trochę znalazłem czasu, aby usiąść i napisać, chociaż
życzenia na święta. Związane to jest ciągle z Internetem, którego tutaj nie ma ! Trzeba ciągle
jechać do miasta gdzie też są problemy, bo u Franciszkanów nie ma, na biskupstwie też, wiec
jest trochę trudniej niż było to w KORSIMORO, ale nie ma co się tłumaczyć.
Krystianie dzięki raz jaszcze Tobie i wszystkim, co pomagają w Ośrodku Misyjnym za
wszelką Pomoc i Dobro To już końcówka Wielkiego Postu, czas umartwienia i większej pracy
nad sobą. Chciałbym prosić Was, aby Wasze wielkopostne umartwienia i modlitwy
ofiarowane zostały za misje, a szczególnie za misję w Togo gdzie obecnie pracuję.
Na misji, w Barkoissi w każdy piątek Wielkiego Postu odprawiamy Drogę Krzyżową,
we wioskach gdzie nie ma misjonarza, nabożeństwu przewodniczy wtedy katechista. Po
Drodze Krzyżowej Afrykańczycy przynoszą przed ołtarz ofiarę - pieniądze, które w
mijającym tygodniu zaoszczędzili w związku z pewnym wyrzeczeniem wielkopostnym i
którymi chcą podzielić się z tymi, którzy nic nie mają. Tereny, na których pracuję są to tereny
Sawanny ( dobrze mi znane, bo przecież pracowałem tu dawniej) należą one do terenów
najbiedniejszych w Togo. Tak również było w Burkina Faso gdzie pracowałem parafia nasza
leżała na terenach SAHELU – są to tereny najbiedniejsze w Afryce. Ludzie, mimo, że są
bardzo biedni, potrafią dzielić się tym, co mają Sam wiele razy doświadczyłem tej dobroci
tutaj w Togo czy w Burkina Faso, bo jak mówi afrykańskie przysłowie „Dzielenie się z drugim
oznacza bogactwo”.
Wielki Post to czas wytężonej pracy w parafiach u Was i u nas na misjach. Rekolekcje,
spowiedzi we wioskach, aby przygotować parafian na święta Wielkanocne. Są to też ostatnie
tygodnie przygotowania Katechumenów do przyjęcia sakramentu chrztu, pierwszej komunii i
bierzmowania. Katechumeni mają w Wielkim Tygodniu rekolekcje, bezpośrednie
przygotowanie do Chrztu i sakramentów św. Przyjdą na misję i przez cały tydzień będą
uczestniczyli w rekolekcjach, aby otrzymać w Wielką Sobotę chrzest św. I tak 85 osób
dorosłych po trzech latach przygotowania, przyjmie trzy sakramenty; chrzest i pierwszą
komunię i bierzmowanie. Zawierzam ich wszystkich Waszej modlitwie. Nie jest łatwo być
prawdziwym chrześcijaninem w miejscu, gdzie zaszczepiony jest Islam, gdy się ma już pewne
nawyki z religii tradycyjnych.
Z serca dziękuję Tobie i tym, którzy Mnie i moją nowa parafie wspierają modlitwą i
ofiarą. Życzę dobrego przeżycia Wielkiego Postu oraz radosnych Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. Niech zwycięstwo Jezusa napełni Was radością i ufnością. Wszystkich i każdego z
osobna serdecznie pozdrawiam.
Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi!
POKÓJ I DOBRO!
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