Zapraszamy do udziału w akcji MIVA Polska:

uCZYNek WIARY
rowery dla katechistów w Afryce – pomocników misjonarzy
W nawiązaniu do zakooczonego Roku Wiary, MIVA Polska organizuje akcję uCZYNek
WIARY, której celem jest wsparcie katechistów w krajach misyjnych i wyposażenie ich w
rowery, które ułatwią im sprawniejsze i częstsze docieranie do ludzi z nauką wiary
chrześcijaoskiej. Akcja jest odpowiedzią na prośby polskich misjonarzy i misjonarek.
Każdego dnia miesiąca maja, zapraszamy do modlitwy za misje i misjonarzy (dowolna
modlitwa np. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu … ) Podaruj również „złotówkę” do
skarbonki MIVA Polska na zakup rowerów dla katechistów na misjach. Zebrane złotówki
przekaż na konto MIVA z dopiskiem: „uCZYNek Wiary - rowery dla katechistów w Afryce”.
Kim są katechiści na misjach?
„Katecheci działający na terenach misyjnych noszą całkiem odrębną nazwę; «katechistów»
(...). Bez nich nie byłyby pewnie powstały kwitnące dziś Kościoły”.(RM 83)
Katechiści to pochodzący z miejscowej ludności świeccy pomocnicy misjonarzy w krajach
misyjnych, zwłaszcza w Afryce. „Katechiści są pracownikami wyspecjalizowanymi,
bezpośrednimi świadkami, niezastąpionymi ewangelizatorami, stanowiącymi podstawową
siłę wspólnot chrześcijaoskich zwłaszcza w młodych Kościołach”.(RM 83).
Jakie są zadania katechistów?
Katechiści prowadzą nauczanie wiary i życia według jej zasad, pomagają w przygotowaniu
dorosłych kandydatów do Chrztu, czyli katechumenów, przygotowują do przyjęcia innych
Sakramentów, prowadzą nabożeostwa pod nieobecnośd kapłana, odwiedzają chorych, są
nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Św.. Dla młodych wspólnot chrześcijaoskich są oni
konkretnym i bezpośrednim obliczem gorliwego ucznia oraz wzorem życia chrześcijaoskiego.
(Adh. Apostolska Africae Munus, 127)
Dla misjonarzy katechiści są często tłumaczami i przewodnikami. W regionach, gdzie jest
wiele języków plemiennych, to oni przekazują orędzie do swoich w swoim języku (np. języku
plemiennym), a nie tylko w języku oficjalnym.
Każdy ofiarodawca otrzyma podziękowanie i otoczony zostanie modlitwą misjonarzy
Kto ufunduje cały rower dla katechisty
otrzyma dyplom „Niosącego Chrystusa” i specjalne podziękowanie od katechisty z Afryki
Katechista-tubylec dotrze na rowerze tam, gdzie nie może misjonarz. Przeciętna cena 1
roweru to 120 € = 500 PLN. Twoja pomoc to uCZYNek WIARY i to także wdzięcznośd za
otrzymany przez Ciebie dar wiary, dzięki Twoim rodzicom, katechetom…
Dla dzieci i dla rodziny proponujemy specjalną majową skarbonkę - „Moja majowa złotówka
na rowery dla katechistów w Afryce”, którą można zamówid gratis w Biurze MIVA.
Kontakt do MIVA Polska: ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska kom. 602 481 167 lub do
Biura MIVA Polska: (22) 687 59 83; e-mail: biuro@miva.pl

