
 

 

 

     

     

     

           

     

 

 

CZCIGODNY KSIĘŻE BISKUPIE ANDRZEJU,  

PRACOWNICY DIECEZJALNEGO FUNDUSZU POMOCY MISJONARZOM 

ORAZ OFIARODAWCY Z DIECEZJI OPOLSKIEJ 
 

Z wielką radością pragnę poinformowad                        

dokonaniu zakupu samochodu terenowego do pracy 

misyjnej w parafiach Dagua i But – Diecezja Wewak,                            

Papua – Nowa Gwinea. Dzięki FUNDUSZOWI POMOCY 

MISJONARZOM DIECEZJI OPOLSKIEJ i MIVA POLSKA                                  

ten projekt został zrealizowany. Jestem bardzo 

wdzięczny za ten cenny zakup w postaci                   

samochodu Mazda BT 50, który bardzo ułatwi                                             

i usprawni pracę duszpasterską w Parafiach Dagua i But 

gdzie jestem proboszczem.  

Do tej pory wypożyczałem samochód od Diecezji Wewak, niestety jego znaczne zużycie                  

w trudnych warunkach drogowych, generowało ogromne koszty częstych napraw, które przewyższają 

możliwości finansowe parafii. Oczywiście zakup nowego samochodu też nie byłby możliwy, gdyby                  

nie wsparcie z Waszej strony.  

Moi parafianie i oczywiście ja bardzo się cieszymy z nowego samochodu, który w naszych 

warunkach jest czymś więcej, niż tylko „samochód”. To mobilna stacja misyjna: zakrystia, ciężarówka 

do transportu materiałów budowlanych, żywności, leków a także do przewozu osób: 

współpracowników pastoralnych, katechistów i chyba najbardziej uradowanych ministrantów, którzy 

ze mną przemierzają rozległe tereny parafii. Ta „rajski Mazda”, bo tak zaczęli nazywad ten samochód 

moi parafianie, służy też to pomocy w transporcie chorych i niestety czasem także zmarłych.                 

Dzięki sprawnemu i silnemu silnikowi wraz z napędem na cztery koła mogę teraz pokonywad znacznie 

bezpieczniej trudne warunki na drogach mojej parafii.  

Poświęcenie samochodu odbyło się 18 sierpnia 

2020 roku przez Biskupa Diecezji Wewak Józefa 

Roszyoskiego SVD, który zorganizował zakup oraz wszelkie 

formalności rejestracyjne i transportowe, dzięki czemu 

nasza „rajski Mazda” szczęśliwie dotarł do Wewak                        

i później do parafii. Podczas poświęcenia nadwozie                  

w kolorze „wiecznego błękitu” bo taką ma fabryczną 

nazwę, lśniło. Wtedy już wiedziałem, że ten blask nowości wiecznie trwad nie będzie, gdyż autu 

przyjdzie służyd pośród błota, kurzu i licznych wód, które zresztą już je „ochrzciły”.  
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Po przyjeździe do parafii, samochód 

został przywitany uroczystymi śpiewami                     

i taocami. Nie zabrakło także rzucanych                    

na maskę auta kwiatów. Parafianie w taki 

sposób wyrazili radośd i wdzięcznośd                     

dla czcigodnych fundatorów: FUNDUSZU 

POMOCY MISJONARZOM DIECEZJI 

OPOLSKIEJ oraz MIVA POLSKA, a przecież                 

za tymi dwoma fundacjami stoją liczni 

DOBROCZYŃCY będący wspaniałymi przyjaciółmi misji, którym z całego serca dziękujemy i wszystkich 

misyjnie i tropikalnie pozdrawiamy.  

Za Was Wszystkich odprawiliśmy niedzielną Mszę świętą 23 sierpnia 2020 roku o godz. 8.30. 

Ta pamięd modlitewna o drogich Fundatorach będzie oczywiście kontynuowana w każdą Pierwszą 

Sobotę Miesiąca podczas specjalnej Mszy świętej celebrowanej w Waszej intencji oraz za wszystkich 

kierowców o bezpieczne podróże.  

Nasza „rajska Mazda” już od początku 

bardzo pomogła w przeprowadzonej peregrynacji 

nowego obrazu patrona naszej parafii                            

św. Wawrzyoca, który odwiedził wszystkie wioski, 

które tworzą stację misyjną Dagua.  

By ten cenny dar od Was służył długie lata 

prosimy o pasterskie błogosławieostwo od Biskupa 

Opolskiego Andrzeja Czai oraz modlitwę Was 

Wszystkich przyjaciół misji z Diecezji Opolskiej               

za wszystkich użytkowników tego samochodu.               

By dzięki niemu Imię Jezusa i Jego Ewangelia 

mogły dotrzed do wszystkich, którzy na nią czekają lub też jeszcze jej nie poznali.  

 

Z wielką wdzięcznością, misyjnie Was Wszystkich błogosławię  

 


