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„Życie współczesnego człowieka toczy
się w zawrotnym tempie. Praca, nauka,
zajęcia dodatkowe, spotkania towarzyskie.
Zaczyna nam coraz częściej brakować
czasu. Decyzje podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad
ich konsekwencjami. Gonimy za tym, co
mało istotne, nie zaglądając w głąb siebie. Żyjemy zbyt powierzchownie, gubiąc
prawdziwe, istotne wartości. W tym zwariowanym świecie zwykle zapominamy
o tym, że czasem trzeba się zatrzymać.
Przerwa jest każdemu z nas bardzo
potrzebna, bo tylko w ciszy można usłyszeć głos Boga w swoim sercu. W zgiełku
tego świata łatwo zagłuszyć w sobie to,
co On dla nas przygotował.
Droga, którą przemierzamy w naszej
ziemskiej wędrówce, ma jasno określony cel. Problem w tym, że odkrycie go
bywa trudne. Powołanie to marzenie Boga
o moim życiu, zatem, aby je odkryć, trzeba się wsłuchiwać w Jego słowa. Papież
Franciszek mówił do młodych: „Ale ty
nie musisz wybierać jakiejkolwiek drogi!
Jezus ją wybrał! Ty musisz słuchać Jego
i pytać: Panie, co powinienem zrobić?”
Chrystus jak przed wiekami do apostołów,
tak teraz i do nas mówi: »Pójdź za mną«.
W ziemskim maratonie trzeba znaleźć
przestrzeń odpoczynku i w ciszy wpatrując się w oblicze Chrystusa, otworzyć
się na Jego miłość”.
Gabriela Pyzia
Pomóżmy młodym odkryć ich powołanie życiowe, a przede wszystkim, by
mogli poświęcić się Panu jako kapłani, bracia zakonni, misjonarze, siostry
zakonne. Możemy to czynić poprzez naszą
codzienną modlitwę, dobry przykład
naszego życia chrześcijańskiego.

Z MADAGASKARU PISZĄ OO. MARIUSZ KASPERSKI OMI I ADAM SZUL OMI

Czerwona wyspa
MADAGASKAR

ARCH.: MARIUSZ KASPERSKI OMI

SŁOWO DYREKTORA

Inauguracja działalności misyjnej w Morondava

Podziękowanie
Składamy Wam wszystkim serdeczne
Bóg zapłać i stokrotne dzięki za wielką
pracę i wysiłek pomocy dla wielu misji,
a zwłaszcza dla naszej delegatury. Takie
podziękowanie kierujemy do Was co roku.
Dziękujemy bardzo za pomoc otrzymaną
w 2016 roku, jak również za realizację
wielu projektów charytatywnych,
edukacyjnych, pastoralnych i innych –
praktycznie na każdej z naszych misji.
Szczególnie cieszymy się z pomocy dla
misji Befasy w diecezji Morondava,
która dopiero rozpoczyna działalność.

Wśród nas nie było nikogo, kto by się
zwrócił o pomoc do Prokury Misyjnej
czy fundacji „Lumen Caritatis” i zostałby
odesłany z niczym. Dziękujemy za Msze
św. gregoriańskie, do dworu niebieskiego
i inne, dzięki którym mamy środki
na codzienne potrzeby. Dziękujemy
za różnoraką pomoc otrzymaną za
pośrednictwem Prokury Misyjnej
i fundacji „Lumen Caritatis” przez
naszych misjonarzy przebywających
na wakacjach, za opłacanie studiów
malgaskich kleryków w Obrze.
Dziękujemy również za to, co trudno
jest przeliczyć na pieniądze, mianowicie
za poświęcony nam czas, za leczenie,
pisanie listów i po prostu serce dla misji,
ludzi dorosłych i dzieci oraz delegatury
na Madagaskarze.
Dokładamy wszelkich starań, żeby
nie zawieść pokładanego w nas zaufania,
żeby delegatura dobrze funkcjonowała,
żeby nie sprawiać niepotrzebnych kłopotów i żeby wszystkim zapewnić to, co
jest potrzebne. Wiadomo, że bez Waszej
pomocy nie byliśmy w stanie spiąć budżetu, a tym samym prowadzić i kontynuować dzieła rozpoczętego 36 lat temu.
CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

Dzisiaj jest nas bardzo wielu. Chcemy i staramy się, żeby
wszyscy nasi oblaci byli jak najlepsi i jak najbardziej oddani prowincji, zgromadzeniu i ludziom. Żeby robili wszystko dla Bożej
chwały, zbawienia ludzi i siebie. To zaś, jak wiemy, wymaga wielu
lat formacji i wysiłku. W tym roku akademickim 2016/2017 mamy
12 kandydatów w prenowicjacie, sześciu nowicjuszy, a w seminarium w Fianarantsoa uczy się 18 kleryków. Oprócz tego trzech
alumnów przebywa w Kamerunie, dwóch w Polsce, sześciu jest na
rocznym stażu pastoralnym w naszych misjach i parafiach. W styczniu 2017 r. zostało wyświęconych na kapłanów pięciu diakonów.
Pomimo że ciągle się rozwijamy, wielokrotnie mamy wrażenie, że wciąż jest nas mało. Dzieje się tak zwłaszcza w tych
chwilach, kiedy biskupi zwracają się z prośbami o przyjęcie takiej
czy innej pracy. Słowa Pana Jezusa: „żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało” są u nas jak najbardziej aktualne. Dlatego
też pamiętamy o innych Jego słowach: „Proście Pana żniwa, aby
posłał robotników na żniwo swoje”. I daje nam Pan ciągle nowych
„robotników” z Madagaskaru, ale prosimy też o nowych z Polski.
Delegatura ciągle dzieli się swoim najcenniejszym darem,
jakim są powołania, z innymi prowincjami i delegaturami.
W lutym 2016 r. do Kanady wyjechało dwóch oblatów, w czerwcu – jeden na wyspę La Reunion, w sierpniu jeden wyjechał do
Rzymu i pracuje w Bibliotece Urbanianum. Odpowiadamy na
prośby biskupów z Madagaskaru i nie tylko.
Oprócz tego wszystkiego żyjemy w kraju, który – pomimo
wielu wysiłków różnych ludzi i organizacji – wciąż znajduje
się na piątym miejscu od końca pod względem biedy i ubóstwa.
Z tego powodu, zachowując dotychczasowy styl pracy pastoralnej,
staramy się odpowiadać również na prośby ludzi i angażujemy
się coraz bardziej w edukację dzieci i młodzieży.

Plany
Przy powstałej niedawno nowej misji w Morondava została
wybudowana szkoła podstawowa, w której dzieci rozpoczęły
naukę w roku szkolnym 2015/2016. W misji Masomeloka w październiku został oddany do użytku nowy, betonowy budynek
szkolny. Dotychczas istniejące budynki były zbudowane z drewna.
Delegatura ma jasno wyznaczone cele na przyszły rok: formacyjne, duchowe i materialne. Najtrudniej zdobyć i zarobić
pieniądze na bieżące potrzeby wszystkich pracujących w delegaturze. Wciąż bardzo dużo się mówi w Zgromadzeniu o niezależności finansowej i staramy się robić postępy, nakładając
za zgodą Komisji Finansowej i Rady Delegatury coraz większe
kontrybucje, a tym samym dając do zrozumienia oblatom, że
wysiłek każdej wspólnoty jest tu bardzo potrzebny. Znajdujemy
tutaj wiele zrozumienia praktycznie u wszystkich w delegaturze.
Niestety od bardzo biednych ludzi, w kraju skorumpowanym od
góry do dołu, gdzie rządzący patrzą tylko na swoje prywatne
wzbogacenie, nie można liczyć na wielkie wsparcie.
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Powołanie do służby w Kościele

Święcenia kapłańskie w oblackiej parafii w Tamatave

W NAJNOWSZYM NUMERZE MISYJNYCH DRÓG

Chorzy są niewygodni. Spychamy ich na margines,
bo nie lubimy patrzeć na cierpienie. Przeszkadzają,
są wyrzutem sumienia.
Niezależnie od tego, czy mówimy o Polsce, czy o drugim
końcu świata, większość ludzi odwraca wzrok od tego, co trudne.
Na przekór temu chcemy pokazać, jak godność i szacunek chorym
w krajach misyjnych przywracają między innymi misjonarze.
Wykonują ogromną pracę. Bardzo często muszą zaczynać od podstaw. Ich zadania to nie tylko ewangelizacja i opieka duszpasterska.
Dbają o to, aby w okolicy powstał ośrodek zdrowia czy studnia. Nie
można być zdrowym bez dostępu do czystej wody. Brakuje leków,
opatrunków, narzędzi i specjalistów. Pacjentów za to jest aż nadto.
Dlatego na misjach ważną rolę odgrywają lekarze zaangażowani w wolontariat misyjny. Nierzadko poświęcają część swojego
czasu, a nawet kariery zawodowej, żeby wyjechać na kilka miesięcy i pomagać chorym w krajach najuboższych. Trudno ich leczyć.
Nie ma higieny ani profilaktyki. Czasem brakuje też zaufania, bo
Afrykańczycy chętniej pójdą do szamana niż do lekarza. W tym
roku 25-lecie istnienia obchodzi Fundacja Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio, która na misje wysłała już tony opatrunków,
leków i środków higienicznych. Wysłała także wielu wolontariuszy, którzy w tym numerze „Misyjnych Dróg” przedstawiają
nam, jak wygląda opieka zdrowotna na Jamajce czy w Zambii.
Zachęcamy także do prenumeraty Misyjnych Dróg.
Można ją zamówić poprzez kontakt telefoniczny lub listowny.
Dane kontaktowe znajdują się poniżej.
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