VII Misyjny Festyn Charytatywny - Wadowice Górne, 30 sierpnia 2000 r.

"Biblia Jubileuszowa dla Afryki"
30 sierpnia w Wadowicach Górnych k. Mielca odbył się VII Misyjny Festyn Charytatywny.
Jego hasłem były słowa "Biblia Jubileuszowa dla Afryki". Gościem specjalnym Festynu był
pochodzący z Kolbuszowej ks. bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doumé-Abon-Mbang w
Kamerunie, pierwszy polski ksiądz diecezjalny, który został biskupem misyjnym. Festyn organizuje od początku Fundusz Misyjny im. ks. Mariana Midury przy parafii pw. św. Anny w
Wadowicach Górnych.
Przed 7 laty spotkała się grupa ludzi, która zaczęła zastanawiać się, jak pomóc przebywającemu na misjach w RPA rodakowi, ks. Marianowi Midurze. Powołali Fundusz Misyjny, w którym główną formą działalności była coroczna organizacja festynu charytatywnego. Główną,
ale nie jedyną, gdyż cały rok zbierano fundusze i datki od przedsiębiorców, organizowano
zbiórki lekarstw, środków medycznych, odzieży, dewocjonaliów, które przesyłano ks. Marianowi, rozprowadzano redagowaną przez Rodaka gazetkę "Misyjna Twoja Droga" oraz organizowano spotkania z misjonarzami, modlono się za misje i w ich intencji podejmowano rozliczne zobowiązania.
Trudno oszacować jak wiele dobra wydarzyło się dzięki pracy i zaangażowaniu szerokiej
rzeszy ludzi. Mimo, że ks. Midura powrócił niedawno do kraju, to Fundusz jego imienia nadal
działa i pomaga misjom. Idea pomocy misjom została bowiem trwale ugruntowana wśród
wadowiczan. W tym roku dochód przeznaczony został na wsparcie diecezji Doume. Konkretnie zaś pomoc ma zostać skierowana na zakup Biblii dla katolików w Kamerunie.
Dotychczasowe 6 lat działalności Funduszu zamyka się w aspekcie finansowym zebraną i
zorganizowaną pomocą o wartości 50 tys. zł, w tym 38 tys. to pieniądze zebrane na festynach i zbiórkach, a 12 tys. to wartość przesłanych ks. Midurze leków, dewocjonaliów, etc.
Orientacyjny dochód z tegorocznego festynu (loteria, cegiełki, itp.) - jak szacuje Adam Krawiec, prezes Zarządu Funduszu Misyjnego - wstępnie policzony dwa dni po imprezie sięgnął
10 tys. zł.
Tegoroczny Festyn rozpoczął się Mszą św. w kościele parafialnym, którą wspólnie odprawili
ks. bp Jan Ozga oraz rodak miejscowy ks. bp Wojciech Ziemba, ordynariusz ełcki, przew.
Komisji Episkopatu ds. Misji. Później, na scenie przed remizą strażacką, zaprezentował się
m.in. Mukaczewski Chór Chłopięcy z Ukrainy, kapele podwórkowe, Afrykańscy Śpiewacy z
Madagaskaru. Trwała cały czas loteria fantowa oraz aukcja pamiątek z Afryki.
Ks. Marian Midura, człowiek, od którego "wszystko się zaczęło" powrócił już z misji, ale nie
przestał na tym polu pracować. Dziś pracuje w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz
zajmuje się rozpropagowaniem akcji MIVA POLSKA - Akcji Świętego Krzysztofa, która zajmuje się pozyskiwaniem środków transportu dla polskich misjonarzy.
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