
W uroczystość  św. Józefa 
19 marca papież Franciszek 
ogłosi rozpoczęcie Roku Ro-
dziny. W ten sposób przeży-
wać będziemy jednocześnie 
Rok św. Józefa i Rok Rodzi-
ny.  

W Narodowym Sanktu-
arium św. Józefa w Kaliszu 
główny obraz przedstawia 
Trójcę Świętą wraz ze Święta 
Rodziną. 

Tymczasem dla współ-
czesnego Europejczyka w 

myśleniu o rodzine obecność ojca nie wydaje się być ko-
nieczna. Przyzwyczailiśmy się już do obrazu matki samot-
nie wychowującej dzieci, a pogańskie ideologie pragną 
pod pojęciem rodziny ukazywać dowolny związek kilku 
osób żyjących wspólnie. A jakże trudno mówić młodym 
o konieczności budowania rodziny w głębokim zespoleniu         
z Bogiem w Trójcy Świętej... 

To opatrznościowe połączenie Roku św. Józefa z Ro-
kiem Rodziny, jak i obraz z Kalisza, zapraszają aby spojrzeć 
na Świetą Rodzinę oczyma św. Józefa. Niech nam pomogą 
odbudować rolę ojca w życiu każdej rodziny. 

Św. Jan Paweł II encyklikę „Redemptoris Custos” koń-
czy modlitwą papieża Leona XIII: Oddal od nas ukochany 
Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia... Przybądź nam ła-
skawie z pomocą niebiańską w walce z mocami ciemności... 
a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od niebezpieczeń-
stwa, które groziło Jego życiu tak teraz broń Kościoła Bożego 
od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności.

Papież Franciszek swój list apostolski „Patris Corde”,   
w którym ogłosił Rok św. Józefa kończy modlitwą:
Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

  

S. Grażyna Orankiewicz  pochodzi z parafii św. Jana 
w Nowej Wsi Królewskiej. Swoje pierwsze śluby zakonne 
w zgromadzeniu sióstr miłosierdzia złożyła 21 listopada 
1996 roku. 6 lat później wyjechała na misje do Kazachsta-
nu, gdzie posługiwała przez 14 lat. 3 lata temu rozpoczął 
się nowy rozdział w jej życiu na misjach w Ukrainie. Oto 
fragment z jej listu:

Posługa na „zielonej Ukrainie”- tak o swojej ojczyźnie 
wspominali zesłani do Kazachstanu Ukraińcy - rozpoczęła 
się niedawno w 2017 roku. Głównym celem służenia jest 
opieka nad staruszkami i chorymi w Domu Miłosierdzia. 
Odwiedzanie samotnych i potrzebujących w ich domach. W 
dni wolne od szkoły zbierają się dzieci oraz młodzież (ka-
techeza, zajęcia świetlicowe, nauka języka i in.). W roku 
2019 mogłyśmy włączyć się w posługę jako wolontariusze na 
terenach szarej zony – ATO (ziemie wschodnie, gdzie trwa 
wojna). Ta „terminowa obecność” zaowocowała powstaniem 
nowej Wspólnoty w mieście Mariopol, położonym na granicy 
ze strefą wojenną. Dziękujemy Panu, że możemy być w Jego 
ręku jak te „małe ziarenka”, które rzuca na glebę świata [...]

- za posługę wśród Dzieci, one uczą pokornego przyjmo-
wania wydarzeń radosnych i przykrych…

- za „towarzyszenie Młodym”, ich szczere, pełne nadziei, 
gorące młodością serca, które pomagają w poszukiwaniu 
tego co dobre i szlachetne… 

- za służbę Tym, którzy stoją u kresu ziemskiego piel-
grzymowania, Oni pozwalają odkryć to, co niewidoczne dla 
oczu…

Justyna Homa to misjonarka świecka ochrzczona 25 
stycznia 1981 r. w parafii św. św. Szymona i Judy Tadeusza 
w Wąbrzeźnie. Swoją młodość związała ze wspólnotą Przy-
mierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji ProMisja. 
Wcześniej, w 2002 roku, z tej samej wspólnoty na misje do 
Mongolii wyjechali Małgosia i Rafał Solscy (tuż po swoich 
zaślubinach). Ich pracowita i wymagająca „podróż poślub-
na” trwała 10 lat… W roku 2011 dołączyła do nich Justyna 
Homa i pracuje na misjach w Mngolii do dziś.  W jednym z 
listów tak pisze o swojej pracy:

Mongolia nie wydaje się być krajem łatwym do życia 
dla nas, Europejczyków. Musimy przystosować się do innego 
klimatu, trudno jest zwłaszcza znieść długie i bardzo mroź-
ne zimy. [...] Moje serce zawsze podbijały dzieci, zwłaszcza 
opuszczone i poranione – i tutaj także szybko znalazłam z 
nimi wspólny język. Ale chciałabym, aby wszyscy Mongoło-
wie mogli usłyszeć o Jezusie i o tym, co mamy dzięki Niemu 
– o przebaczeniu grzechów, wolności i darze życia wiecz-
nego. Mongolia to kraj, gdzie wiara chrześcijańska dopiero 
kiełkuje. [...] Szczególnie doświadczyłam w Mongolii mocy 
modlitwy i Słowa Bożego. Kiedy w natłoku zajęć nie miałam 
czasu spotkać się z Panem, ponieważ byłam zajęta pracą dla 
Niego, stawałam się bezsilna i próbowałam polegać na sobie, 
co prowadziło do porażki. Priorytetowym punktem mojego 
dnia jest modlitwa i czas poświęcony na słuchanie Jego słów. 
Wówczas jestem w stanie wykonać więcej zadań i On błogo-
sławi to, co robię.


