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Dżuma na wyspie
MADAGASKAR

Celem działalności Prokury Misyjnej
jest troska o wspieranie i promocję dzieł
misyjnych, zwłaszcza prowadzonych przez
oblatów, a szczególnie pochodzących
z Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej. Dlatego odwiedziłem
Madagaskar w dniach od 17 października do 11 listopada 2017 r. Towarzyszył mi
o. Roman Krauz, weteran misji na tej
wyspie, który 14 lat temu ze względów
zdrowotnych wrócił do Polski i o. Marian
Puchała, wikariusz prowincjalny do
spraw misji. Głównym koordynatorem
naszej wizyty był o. Adam Szul, ekonom delegatury. Dzięki niemu mogliśmy
dotrzeć do wielu placówek. Ze względu
na zniszczoną drogę i popsute promy na
kanale Mpangalana nie dotarliśmy do
misji Ambinanindrano, gdzie znajduje się
oblacki nowicjat, a także do Masomeloka.

Straszna wiadomość
Kilka tygodni przed wyjazdem dotarła do nas wiadomość o szerzącej się epidemii dżumy, zwanej „czarną śmiercią”.
Pracowałem ponad 30 lat na tej wyspie
i nigdy nie spotkałem się z tą straszną
chorobą. Teraz pojawiła się w Toamasina,
Antananarivo, Fianarantsoa i Morondava,
czyli miejscowościach, w których pracują
oblaci. Najczęstsze symptomy tej choroby
to wysoka gorączka, bóle mięśni, dreszcze, powiększenie węzłow chłonnych pod
pachami i w pachwinach oraz straszny ból.
Gorączce towarzyszą zaburzenia neurologiczne, występują trudności z oddychaniem. Na człowieka przenoszą ją pchły
z zainfekowanych gryzoni. Nieleczona
bywa śmiertelna. Okazało się jednak,
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Drodzy przyjaciele i sympatycy misji
oblackich!

Madagaskar. Epidemia dżumy powoduje panikę wśród ludzi.

że dżuma, która pojawiła się na wyspie
w czerwcu tego roku to znacznie groźniejsza odmiana, zwana płucną. Groźniejsza,
bo odporna na antybiotyki. Może być przenoszona z osoby na osobę przez kaszel czy
dotyk i zawsze jest śmiertelna. Można się
nią zarazić wszędzie: w autobusie, taksówce, busie, hotelu, na targu, a nawet
w kościele. Objawia się gorączką, suchym,
a później krwawym kaszlem.

Panika i dezinformacja
Nie dziwiłem się zatem, widząc na
lotnisku w stolicy, a potem na ulicach
miast ludzi noszących maski na twarzach.
Kogo jednak stać na kupno drogiej maski,
którą trzeba zmieniać co kilka godzin?
Dwie maski to równowartość kilograma
ryżu w tym biednym kraju. Pojawienie
się dżumy spowodowało panikę w wielu
miejscowościach, szczególnie w małych
i dużych miastach. Okazało się, że w wielu
aptekach brakuje antybiotyków i innych

lekarstw. Opowiadano nam, że w sklepach
położonych w biedniejszych dzielnicach
wykupiono produkty spożywcze. Zabrakło
mydła, pasty do zębów, środków higienicznych. Panika przybrała na sile, gdy władze
nakazały zamknąć wszystkie szkoły na
wyspie, w tym i katolickie. Dopiero 12 listopada szkołom chrześcijańskim pozwolono
na rozpoczęcie nauki. Pojawiali się często
fałszywi lekarze wysyłani przez ministerstwo zdrowia, siejący zamęt wśród rodziców i namawiający ich, by nie wysyłali
dzieci do szkół chrześcijańskich i prywatnych. Epidemię dżumy wykorzystywano
także do rozgrywek politycznych. Chciano
skłócić ludzi, ukryć istniejące problemy,
szczególnie brak bezpieczeństwa, biedę
i nędzę na Madagaskarze. Zakazano także
jakichkolwiek publicznych zgromadzeń,
demonstracji, koncertów, masowych wydarzeń sportowych. Plotki i media publiczne
mocno podgrzewały atmosferę, mnożąc
liczbę zmarłych i zarażonych. Ofiarami
dżumy padali pracownicy szpitali. By

MADAGASKAR

Morondava. Uczniowie szkoł otrzymali nowe plecaki

uniknąć rozwoju epidemii, zwłaszcza wśród wiernych, biskupi wielu
diecezji zakazali przyjmowania Komunii świętej do ust, witania się
przed i po Mszy św., podawania rąk.

Tradycja silniejsza od wiedzy
Tam gdzie przebywaliśmy: w Toamasina, Antananarivo,
Fianarantsoa, Morondava i Mahanoro ludzie, choć świadomi zagrożenia, wszędzie się grupują: przy straganach, w kolejkach, w przepełnionych autobusach. Na ulicach niewyobrażalne korki złożone
z samochodów, zmotoryzowanych ryksz, a przede wszystkim rzesze
żebraków, dzieci i dorosłych. Madagaskar ma niestety niezwykle
sprzyjające warunki do rozwoju bakterii dżumy. Nosicieli jest bez
liku. Szczury opanowały małe i duże skupiska ludzkie, żerują całą
dobę. Rozwojowi choroby sprzyja bieda i towarzyszące jej fatalne
warunki sanitarne. Na ulicach gromadzą się stosy gnijących śmieci
– rzadko wywożonych, bo brak transportu. Brakuje ubikacji, często
wody do picia i mycia. Tutejsze tradycje to mieszanina obyczajów.
Na wyspie się dużą wagę przykłada się do kultu przodków, zmarłych. Malgasze są niezwykle przywiązani do grobów przodków.
To właśnie one są stanowią o ich tożsamości, to w nie inwestują
pieniądze, zaniedbując własne domy i rodziny. Wśród niektórych
grup etnicznych, zwłaszcza w centralnej części wyspy, co kilka lat
obchodzone jest święto przewijania, przewracania kości zmarłych,
tzw. famadihana. Szczątki zmarłych są dokładnie czyszczone
ze starych ubrań, rzeczy i resztek ciała, a potem przyodziewane
w nowe specjalne płótna i ponownie składane do grobowca. Wtedy
to zmarły staje się przodkiem, pośrednikiem miedzy ich bogiem
a ludźmi. Dla żywych jest to wielki dzień, który spędzają na jedzeniu, tańcach i piciu. Okazuje się, że ta tradycja sprzyja rozwojowi
epidemii dżumy. Zaobserwowano wiele przypadków zachorowań.

Befasy – wysunięta placówka
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Befasy. Działająca studnia na terenie misji

szczególnie w parafiach i misjach prowadzonych przez misjonarzy
oblatów – Malgaszy i Polaków. Ludzie są bardzo serdeczni, chcą
rozmawiać, witać się i to przełamywało strach przed zarażeniem się
chorobą. W wielu naszych misjach dzięki ludziom o otwartym sercu,
darczyńcom, a przede wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom
Misji Oblackich pobudowano studnie głębinowe dla chrześcijan
i mieszkańców miejscowości. Widzieliśmy to w Marolambo, gdzie
od czterech lat działają wodociągi. W Morondava na zachodzie
Madagaskaru działa studnia głębinowa, która zaopatruje dom
misjonarzy, szkołę katolicką i ludzi mieszkających w dzielnicy. Od
trzech lat misjonarze oblaci pracują w Befasy, 60 km od Morondava.
To misja położona w buszu, niebezpieczna ze względu na napady
tak zwanych dahalo – rozbójników i złodziei. Tam pracuje o. Marek
Ochlak i jeden z kleryków malgaskich na stażu. Misja jest bardzo
zaniedbana, ale w tym krótkim czasie zaczęła powstawać szkoła
katolicka, odnowiono dom misjonarza, a przede wszystkim wybudowano nową studnię głębinową. Woda to życie. Mieliśmy okazję
podziwiać wysiłek pracujących tam misjonarzy, a szczególnie
być świadkami wdzięczności tych ludzi za misjonarzy, działającą
wspólnotę chrześcijan i dar w postaci wody. Faktem jest, że na
wyspie coraz bardziej brakuje wody pitnej, a wody gruntowe opadają z powodu wycinki puszczy malgaskiej i wypalania terenów.
Dlatego też staramy się pomagać materialnie w budowie szkół
i studni głębinowych. Wszystkim Bóg zapłać za wszelką pomoc
w tym dziele charytatywnym. Dziękujemy Wam także za waszą
pamięć modlitewną, za misjonarzy i nas, pracujących w Prokurze
Misyjnej.
O. Marian Lis OMI

Składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ
za złożoną ofiarę

Zatem przeżywaliśmy nasz pobyt na Czerwonej Wyspie
w atmosferze pewnego zagrożenia. Kontaktów z ludźmi było wiele,
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