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Z Madagaskaru pisze o. Stanisław Oller

Budujemy Volobe

„Serce Twe, Jezu, miłością goreje”
– śpiewamy w pieśni. Serce kochające,
zawsze gotowe przytulić, pocieszyć i przebaczyć. Temu sercu polecamy siebie, bliskich i cały świat. Światu ciągle potrzeba
serca. Zawodzi rozumowanie, ustroje polityczne i społeczne, przywódcy narodów
i organizacji. Świat pogrąża się w chaosie,
który niosą wojny i spustoszenia. Wielkim
nierozwiązanym problemem jest handel
bronią. Giną niewinni ludzie. Dzieci
i młodzież wykorzystuje się do pracy
niewolniczej lub wciela się je do wojska.
Ludzkość pragnie i oczekuje Bożego
pokoju. Ten pokój może nam zapewnić
tylko współczujące Serce Jezusa. Temu
Sercu polecajmy także wszystkie kraje
misyjne, szczególnie te, w których pracują
misjonarze oblaci.
Ojciec Święty Franciszek w czerwcu poleca naszym modlitwom następującą intencję misyjną: „Za przywódców
narodów, aby podjęli skuteczne działanie
w celu zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar”.
W maju odbywały się Regionalne
Zloty Przyjaciół Misji Oblackich
w Bodzanowie, Kodniu, Iławie
i Markowicach. Wszędzie towarzyszyła
nam cudowna rodzinna atmosfera i liczna
frekwencja. W czerwcu zapraszamy na
następujące zloty: Obra – 4.06, godzina
12.00; Gdańsk – niedziela 17.06, godzina 13.00; Święty Krzyż – niedziela 17.06,
godzina 11.30; Wrocław – sobota 24.06,
godzina 11.00.
Na urlopach i leczeniu w Polsce
przebywają ojcowie Andrzej Maćków
z Ukrainy, Ludwik Stryczek z Kamerunu
i Alojzy Chrószcz z Kamerunu.
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Madagaskar

Volobe. Poświęcenie terenu i zbiórka kamieni na budowę

Mała misja
Volobe to mała misja położona 55 km
na południowy zachód od Tamatave.
Nazwa tej miejscowości w miejscowym języku znaczy „Wielki bambus”.

Volobe. Dzieci z misji

Do Volobe należy 55 wspólnot chrześcijańskich, rozsianych na terenie czterech gmin z około czterema tysiącami
wiernych. Do najdalszej wspólnoty jest
około 90 km. Teren jest górzysty, bez dróg,
dlatego, aby dojść pieszo do najdalej położonej wioski, trzeba poświęcić trzy, cztery
tygodnie, odwiedzając wspólnoty, które
znajdują się po drodze.
W grudniu 2016 r. dołączył do mnie
ojciec Elysé, młody oblat malgaski, który
kończył studia teologiczne w Kamerunie.
Tutaj mała dygresja. Piszę bezpośrednio po rekolekcjach dla wszystkich
oblatów, które odbyły się w Antananarivo.
Rekolekcje zakorzenione w Ewangelii
i życiu naszego założyciela, Eugeniusza
de Mazenoda, były prowadzone przez ojca
Krzysztofa Zielendę, który był superiorem ojca Elysé w seminarium w Yaounde
w Kamerunie.
ciąg dalszy na następnej stronie

Madagaskar

Henryk Marciniak OMi

Dla mnie jest to piękny znak żyjącej, wielkiej rodziny oblackiej, która nie zna granic czasu, kontynentów, kultur, a z drugiej
strony jest zakorzeniona w konkretnej kulturze, języku, mentalności, narodzie. Błogosławieństwem Bożym dla mnie i dla moich
chrześcijan jest przyjście młodego kapłana do Volobe.
Tak czy owak kocham tę misję, pomimo że w ubiegłym 2016 r.
było wiele niemiłych niespodzianek w związku z kradzieżą dzwonów z kościoła i sprawą, która zakończyła się w sądzie, ale głowa
do góry. Na terenie misji odbył się regionalny zlot młodzieży
przed Niedzielą Palmową. Przyszło ponad dwa tysiące młodych
ludzi i myślę, że nieprzychyln warunki pogodowe hartują ducha,
zwłaszcza ducha młodzieżowego.

Duchowy maraton
Ojciec Gilbert z Fianarantsoa przez trzy dni mężnie głosił
rekolekcje, a młodzież pomimo ciągłego deszczu uważnie słuchała nauk i modliła się żarliwie. Jak to młodzież – do tańca
i do różańca – zaliczyli nocne czuwanie na modlitwie w piątek,
a w sobotę nocną galę ewangeliczną, nie mówiąc o konkurencjach
sportowych: przeciąganie liny, biegi w workach czy napełnianie
bambusów. Niejednokrotnie dziewczęta były bardziej sprawne
od chłopaków.
W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 75-lecia Kościoła
w Horifatra. Pisząc: Kościół, mam na myśli wspólnotę chrześcijańską. Malgasz mówiąc Fiangonana (Kościół), zawsze najpierw
myśli o wspólnocie chrześcijan, a potem dopiero o domu modlitwy.
Tutejsi ludzie patrzą na wiele rzeczy inaczej niż w Europie. Weźmy
taki przykład: Europejczyk spyta: „czy wierzysz w Boga?”.
Natomiast Malgasz spyta: „Czy ty się modlisz?”. To jest konkret,
bo czymże jest wiara bez modlitwy?
Wspomnę także o zlocie Krucjaty Eucharystycznej (FET) dla
dzieci. Przyszło około sześciuset dzieci z opiekunami. Dla tych
dzieci z dalekiego buszu to zawsze wielkie przeżycie i zobaczenie
innego świata.

Odkryć miłosierdzie
W tym roku będziemy obchodzić uroczystość Bożego Ciała
wraz z naszym arcybiskupem. W naszej misji to święto jest
zawsze połączone z innym świętem: piątek jest dniem Miłosierdzia
Bożego. Odprawiana jest Eucharystia o Miłosierdziu Bożym,
droga krzyżowa na terenach ich plantacji i pól, spowiedź święta
i nocne czuwanie.
Sobota to z kolei dzień Matki Bożej. Wtedy matki różańcowe prowadzą animację i modlitwy. Odbywają się konkursy
biblijno-katechetyczne dla różnych grup wiekowych i Msza św.
z uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
W niedzielę odprawiana jest uroczysta Msza św. i procesja
z Najświętszym Sakramentem przechodzi przez pola i wioskę.
Potem odbywa się uroczyste rozdanie nagród z sobotnich konkursów i wyprzedaż produktów rolnych tradycyjną metodą licytacji.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam i dziękuję za modlitwy
oraz ofiary na misje.
o. Stanisław Oller OMI

Volobe. Kamienie na budowę misji

W najnowszym numerze Misyjnych Dróg

Szkoła na misjach. Zachęcamy do lektury nowego
wydania „Misyjnych Dróg".
Tym razem misjonarze, nauczyciele i uczniowie opowiedzą
o tym, jak funkcjonuje misyjna szkoła i jak wykształcenie, choćby
tylko podstawowe, może zmienić życie uczniów. Zobaczymy
funkcjonowanie placówek edukacyjnych różnego szczebla i o różnych specjalizacjach między innymi w Kamerunie, Nepalu,
Bangladeszu, na Madagaskarze, a także... w Polsce. Misjonarze
i wolontariusze opowiedzą o tym, ile trudu i wysiłku wymaga
zbudowanie szkoły, jak przekonać rodziców-analfabetów do
wysłania dzieci do szkoły zamiast na pole. Szkoły często łączą
proces alfabetyzacji z nauką podstawowych czynności życiowych,
takich jak prowadzenie gospodarstwa domowego, stosowanie
zasad zdrowego żywienia i higieny, szycie, umiejętności stolarskie
czy budowlane. Dowiemy się też, dlaczego w krajach misyjnych
państwo nie zapewnia obywatelom edukacji i jak niestabilność
polityczna wpływa na dyscyplinę pracy nauczycieli.
Z ostatniej Chwili

Obra. 27. maja o. bp Jan Kot OMI z Brazylii udzielił święceń diakonatu trzem klerykom i kapłańskich siedmiu diakonom.
Dwóch z wyświęconych ojców udaje się do pracy poza granicami
Polski: jeden do krajów skandynawskich, drugi do Kanady.
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