Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Oblacka Pomoc Misjom ,,Lumen Caritatis”
w 2017 roku
Stowarzyszenie Lumen Caritatis prowadziło w 2017 roku działalność zgodną ze swoim statutem.
Realizowano działania w następujących obszarach:

Uwrażliwienie ludzi na potrzeby drugiego człowieka, w krajach misyjnych:
W roku 2017 zorganizowaliśmy w 100 parafiach w Polsce i w 1 parafii w Szwecji niedziele
misyjne, gdzie podczas kazań przedstawiane były realia pracy w krajach, w których są
misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Kierowaliśmy zaproszenie do włączenia się w dzieło
pomocy misjom.
Swoje działania w ciągu roku przedstawialiśmy na naszej stronie internetowej
www.dajnadzieje.pl oraz na funpage Facebook’a, poprzez krótki, pisemny post oraz zdjęcia.
Dzięki uzyskanemu grantowi dla NGO mieliśmy możliwość reklamy w Google AdWords, aby
trafić do większej ilości odbiorców. W prowadzeniu kampanii pomogła nam firma Emedia.

Propagowanie świadomości misyjnej wśród osób zainteresowanych tą problematyką:
W Polsce od wielu lat działają grupy sympatyków i przyjaciół misji. Uczestniczyliśmy w 30
spotkaniach regionalnych takich grup, w wielu miejscach w Polsce. Podczas spotkań,
rozpoczynanych modlitwą w intencji misji, odbywały się prelekcje misyjne, na które zapraszani
byli misjonarze pracujący w krajach takich jak: Madagaskar, Ukraina, Białoruś, Rosja, Kamerun.
Powstanie kalendarza Trzech Religii – Urząd Miasta Poznania i Misyjne Drogi
Szeroko pojęta animacja i promocja misyjna:
Zostaliśmy zaproszeni do Tyskiej Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Szkół Podstawowych i
Gimnazjum w parafii p.w. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu, aby przeprowadzić rekolekcje
misyjne.
W 10 szkołach w Polsce przeprowadziliśmy też prelekcje i prezentacje misyjne dla dzieci i
młodzieży.
Odbyły się również 5-dniowe warsztaty misyjne dla młodzieży w Bodzanowie koło Głuchołaz.
W roku 2017 podczas 5 weekendów odbyła się formacja misyjna dla młodzieży.

Promowanie 1% poprzez foldery w 50 miejscach w Polsce, przez portal www.misyjne.pl oraz
czasopismo Misyjne Drogi. Pomogły nam w tym również reklamy w Google AdWords. Byliśmy
też obecni w kalendarzu misyjnym wydawanym przez Misyjne Drogi.
Stworzenie możliwości wszystkim zainteresowanym do czynnego zaangażowania się w
działalność dobroczynną:
W okresie letnim zorganizowaliśmy rekolekcje, w których mogli uczestniczyć Przyjaciele Misji i
Zelatorzy. Odbyły się one w trzech miejscach w Polsce: Kujawy, Obra i Kodeń. Miały na celu
pogłębienie wiedzy o działalności misyjnej prowadzonej przez Oblatów Maryi Niepokalanej w
innych krajach.

Udział w szkoleniach:
Uczestniczyliśmy w szkoleniu związanym z Google AdGrants dla NGO, aby poszerzyć swoją
wiedzę na temat tych reklam oraz rozpocząć używanie tego narzędzia. Odbyliśmy również
szkolenie w Centrum WRK, które dotyczyło ,,Pozyskania dofinansowania na remont lokalu”. W
Centrum Bukowska mieliśmy również możliwość skorzystania z różnego typu doradztw
osobistych, które pomagają w prowadzenia stowarzyszenia.

Troska o ludzi w krajach misyjnych powierzonych posłudze misjonarskiej Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, tzn. świadczenie pomocy charytatywnej w krajach
misyjnych:
Przy wsparciu Prokury Misyjnej udało nam się zrealizować kilka projektów. Największym z nich
była budowa studni w Befasy (Madagaskar), gdzie deszcz pada tylko 2 miesiące w roku, a
mieszkańcy wodę muszą donosić w baniakach 20-litrowych.
Poprzez dofinansowanie budowy hangaru w Toamasina (Madagaskar) jest możliwość
pomieszczenia większej ilości osób podczas niedzielnej Mszy św. Natomiast w deszczowe dni
dzieci będą mogły uczestniczyć tam w zajęciach religii, ponieważ nie ma wystarczających ilości
salek dla nich.
Co roku wspomagamy również naszych kleryków na Madagaskarze, gdzie podstawowym
środkiem żywnościowym jest ryż. Aktualnie jest ich 30, a dzienny koszt wyżywienia jednej osoby
wynosi 1zł.
Na Ukrainie w Centrum Młodzieżowym Jana Pawła II w Tywrowie 3 razy w roku odbywają się
zjazdy formacyjne, które gromadzą około 40 osób. Dzięki naszemu wsparciu finansowemu
mogły się odbyć również w roku 2017.

Od wielu lat Oblaci M. N. organizują w Tywrowie ,,Festiwal Życia”. W roku 2017 umożliwiliśmy
wyjazd grupy 8 osób z Rosji właśnie na to wydarzenie. Było to dla nich okazja do wzrastania w
wierze, ponieważ na co dzień żyją w środowisku pogańskim.
Nasza pomoc popłynęła również dla dzieci na Ukrainie, które dzięki niej mogły uczestniczyć w
10-dniowych rekolekcjach połączonych z wypoczynkiem w Kijowie, Tywrowie, Obuchowie,
Gniewaniu i Czernihowie.

