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Mtodzi misjonarze juz w Jerozolimie.
Wyruszyli z Poznania do ziemskiej ojczyzny ]ezusa, by tam
swoim zyciem i pracq dawac
swiadectwo 0 Bogu, kt6ry jest
milosciq.

zolima, kiedy jako kol~dniey odwiedzili go
na poczqtku tego roku. - Wtedy nam si~
wydawalo, ze to pewnie nie b~dzie realne,
a dzisiaj mozemy powiedziee, ze wszystko jest zapi~te na ostatni guzik - przyznal
podczas rozpocz~eia Eucharystii ks. dr
Szymon Stulkowski, opiekun naukowy
AKM.
We Mszy sw., w kt6rej proszono 0 Boze
blogoslawienstwo dla mlodych misjonarzy,

tez, iz "dawanie swiadectwa wiary \\. eel
misyjnym, przede wszystkim przez pm
lane do tego ruchy katoliekie, zwlaszcz.a.
mlodziezowe, jest niewqtpliwie obraz
zywotnosci Koseiola". adziejq dla .
sciolajest wlasnie to, ze jest on Koseiole
misyjnym - zaakcentowal arcybiskup. _zakonezenie Eueharystii metropolita p0znanski, zyezqc misjonarzom owoene<m
pobytu w Ziemi Swi~tej, wr~czyl im krzyze
misyjne.
Opr6cz Projektu J erozolima Msza sw. urnczyseie rozpocz~la r6wniez projekt mi jn.Ruchu Swiatlo-Zyeie, kt6ry realizowan
b~dzie w sierpniu w Kazaehstanie. Wi!i'eej na ten tern at napiszemy w kolejnym
"Przewodniku".

Wsp61ne pielgrzymowanie

W sobot~ 17 lipca grupa pi~tnastu mlodych misjonarzy z Akademiekiego Kola
. isjologicznego (AKM) dzialajqcego przy
UAM w Poznaniu wraz z ks. Pawlem
Skrzypczakiem dotarla do Ziemi Swi~tej.
Sp~dzq tam miesiqc, pomagajqe polskim
siostrom elzbietankom w praey z dzieemi
w sierocineu na G6rze Oliwnej. B~dq takze wspierae siostry w ostatniej fazie budowy nowego sierocinea w Betlejem.

Zapi~te na ostatni guzik
Trzy dni przed wyjazdem, 13 lipca, misjonarzy z AKM poblogoslawil abp Stanislaw
Gqdecki podezas Mszy sw., kt6rej przewodniczyl w kaplicy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. To
wlasnie metropolita poznanski zaproponowal studentom realizacj~ Projektu Jero-

uczestniezyli takZe ieh rodzice, rodzenstwo
i przyjaciele. Obecne byly r6wniez siostry
zakonne, a wsr6d nieh s. Emereneja Pawlowska, przelozona poznanskiej prowincji
Zgromadzenia Si6str sw. Elzbiety, kt6rej
podlegajq domy elzbietanek w Jerozolimie, oraz s. Elzbieta Soltysik, klawerianka
ze zwiqzanego z AKM Archidiecezjalnego
Centrum
Misyjnego. Zaproszono takZe
proboszcz6w z parafii, w kt6ryeh studenci
podczas tzw. animacji misyjnyeh zbierali
fundusze na wyjazd.

Nadzieja dla Kosciola
W wygloszonej podczas Mszy sw. homilii
abp Gqdeeki podkreslil, ze ten, kto udaje si~ do Ziemi Swi~tej, "ma niewqtpliwie
pragnienie zakorzenienia si~ silniej w tradycji Kosciola". Kaznodzieja stwierdzil

- Uderza mnie w tym projekcie to, zeje t
to pierwsza grupa, kt6ra jedzie nie tyle
opiekowae si~ jakims miejscem w Ziemi Swi~tej, ale dzieemi potrzebujqcymi
pomocy - stwierdzila podezas spotkania,
kt6re odbylo si~ po uroczystym rozeslaniu
misjonarzy, dr Teresa Stanek z Wydzialu
Teologicznego UAM. Pomagala ona misjonarzom przygotowae si~ do wyjazdu,
przyblizajqc im podczas wyklad6w histori~ i kultur~ regionu, do kt6rego si~ udali.
- Dzi~kuj~ za wasze swiadectwo wiary,
b~d~ z wami pielgrzymowala caly czas
- zapewnila dr Stanek. Wszyscy zresztq
mogq czue si~ zaproszeni do wsp6lnego
pielgrzymowania,
bowiem
poczynania
wolontariuszy w Ziemi Swi~tej mozna sledzie na biezqco na stronie internetowej:

www.misja.info.

1 sierpnia 0 godz. 11.45 w kosciele pw.
sw. Jadwigi w lusowie odb~dzie si~
66. koncert z cyklu "lusowskie Poranki
Muzyczne". Wystqpi na nim Octava Ensemble, wokalny oktet z Krakowa, uznany
za jeden z najciekawszych pol skich
zespol6w wokalnych mlodego pokolenia.
Wst~p wolny.

Misja:
Jerozolima

16 lipca z Poznania do ]erozolimy WY,jechalo pi~tnastu student6w z Akademickiego Kola
Misjologicznego (AKM) dzialajqcego przy Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Wraz
z ks. Pawlem Skrzypczakiem
sp~dzq tam oni miesiqc na tzw.
doswiadczeniu misY.inym.- Wyjezdzamy pelni nadziei w sercu
i ufni, ze dzi~ki lasce Bozej uda
nam si~ zrealizowac postawione
sobie cele, a wi~c wsparcie pracujqcych w ]erozolimie si6str
elZbietanek z prowincji poznanskiej w opiece nad dziecmi oraz pomoc im w oddaniu
do uzytku nowego sierocinca
w Betlejem - m6wi kleryk ]aroslaw Czyzewski, jeden z czlonk6w AKM. Wczesniej, 13 lipca,
abp Stanislaw Gqdecki, metropolita poznanski, podczas
uroczystej Mszy sw. udzielil
blogoslawienstwa mlodym misjonarzom i wr~czyl kazdemu
z nich krzyz misY.iny.Wypraw~
poznanskich student6w mozna
sledzic na biezqco w intemecie
na stronie: www.misja.info.
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