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Goliński akcent na IV Kongresie Misyjnym

Poznawać charakter i znaczenie pracy na misjach można na wiele sposobów. Na pewno
wiedzę na ten temat propagują ogniska i koła działające przy placówkach oświatowych.
Zrzeszają one wszystkich, którym leży na sercu pamięć o tych, którzy nie znają jeszcze nauki
Pana Jezusa i bezpośrednio pracujących na rzecz Dobrej Nowiny. Jedno z kół misyjnych działa
prężnie w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem katechetki –
s. Liliany Sochy SDP. Wspiera ono różnymi możliwościami pracę misjonarzy. Przygotowuje
przedstawienia, uwrażliwia na odpowiednią postawę wobec nieznających Ewangelii. Dlatego
golińskiej grupy nie mogło zabraknąć na IV Krajowym Kongresie Misyjnym. To spotkanie odbyło
się w Warszawie na Torwarze 13 czerwca 2015 r.
Dzieci wraz z s. Lilianą,
którą wspomagał
Przemysław Ciesielski
, wyposażone w kongresową dłoń modlitwy, flagę modlitwy i czerwone atrybuty – symbol
Ameryki wysłuchały na początku słowa powitania kardynała Fernando Filoniego - prefekta
Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Po krótkiej animacji wzięły udział we Mszy świętej pod
przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Rafała Markowskiego.
Potem mogły spotkać się z misjonarzami lub skorzystać z warsztatów w krużgankach Torwaru.
Później rozpoczęły się „muzyczne podróże misyjne”. Na scenie wystąpili znani i lubiani artyści Joszko Broda
z
zespołem
„Dzieci z Brodą” oraz zespół taneczny Freespirit z Ghany. Spotkanie na Torwarze było
znakomitą formą głębszego zrozumienia posłannictwa misjonarzy. Warto dodać, iż było bardzo
dobrym sposobem na integrację dzieci w tak słusznej sprawie. Dał także możliwość
niespodziewanego spotkania i rozmowy z siostrami, które wcześniej pracowały w Golinie – s.
Damaris Fabiś
SDP i s.
Aurelią Leszczyńską
SDP.
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W drodze powrotnej grupa z Goliny zwiedziła Bazylikę Mniejszą i Kaplicę ojca Maksymiliana
Kolbego w Niepokalanowie.

Przemysław Ciesielski

Źrodło: www.misje.pl

***

Serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi Goliny – Mirosławowi Durczyńskiemu za wsparcie
finansowe organizacji wyjazdu dzieci do Warszawy na IV Kongres Misyjny.

s. Liliana Socha SDP
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