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Drodzy Przyjaciele i Sympatycy
misji oblackich!

H

andel ludźmi jest zjawiskiem złożonym. Pojawia się w wyniku działania
czynników społecznych, ekonomicznych,
kulturowych bądź innych. Bieda, wyzysk,
brak możliwości społeczno-ekonomicznych, zagrożenia wynikające z konfliktów
wojennych lub niestabilnej sytuacji wewnętrznej poszczególnych krajów powodują, że coraz liczniejsze grupy ludzi decydują się na migrację. Statystyki wskazują,
że corocznie ponad 40 milionów osób to
ofiary handlu ludźmi. W gronie tym jest
coraz więcej kobiet i dzieci – ofiar różnorodnego rodzaju zniewolenia i wykorzystywania, zwłaszcza prostytucji i pracy
przymusowej.
Handel ludźmi może mieć na celu wykorzystanie seksualne, lecz także pracę
przymusową. W wielu regionach świata
obserwuje się rosnącą liczbę przypadków
handlu ludźmi, szczególnie w takich branżach jak rolnictwo, zbiór owoców, gastronomia, usługi porządkowe i budownictwo.
Ponadto ofiary tego procederu są wyzyskiwane w pracy w charakterze pomocy domowych, są zaprzęgane do przymusowego
żebractwa lub działalności przestępczej
oraz do innych celów. W 2015 r. papież
Franciszek ustanowił w Kościele katolickim „Międzynarodowy Dzień Modlitwy
i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi”.
Misjonarze pracujący w krajach misyjnych
bardzo często sygnalizują problemy handlu ludźmi i w miarę możliwości chronią
najbiedniejszych. Ojciec Święty Franciszek
w intencji powszechnej na luty „ O wspaniałomyślność przyjęcia ofiar handlu
ludźmi i przymusowej prostytucji oraz
wszelkiej innej przemocy”, przypomina
nam o modlitwie i okazywaniu pomocy
ofiarom handlu ludźmi. •

ARCH. WALDEMAR ŻUKOWSKI OMI

Volobe O. Stanisław Oler OMI wita parafian

Madagaskar

Misja
z historią
P

omimo trudnego życia ludzie, którzy
mieszkają w miejscowości Fito, daleko od Tamatave, są bardzo pracowici.
Zarówno domy, jak i zaopatrzenie są bardziej solidne i lepiej urządzone. Chyba
trudności powodują, że ci ludzie o wiele
więcej pracują. Geograficznie Volobe jest
oddalone 60 km na południowy zachód
od Tamatave. Tą drogą przemieszczały
się wojska już za czasów Merina (plemię
mieszkające wokół stolicy, które dominowało na Madagaskarze aż do końca
XIX w.). Tak było za czasów kolonialnych,
ale i całkiem niedawno, w 2002 r., woj-

ska ze stolicy szły tą drogą i zaatakowały
poprzedniego prezydenta obwarowanego
w Tamatave.

Misja z historią
Misja w Volobe jest bardzo stara, bo
po I wojnie światowej pracowali tutaj
jezuici. W 1927 r. przyszli montfortanie.
Pracowali tu aż do 1987 r. W 1931 r. inżynier szwajcarski postawił elektrownię wodną w Volobe, która aż do dzisiaj
dostarcza prąd do miasta Tamatave.
CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE
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Widok rzeki Ivondro na terenie której zbudowana jest elektrownia

Miasteczko bardzo się rozrosło i dlatego w pobliżu zaczyna
się budować drugą elektrownię. Prąd na misji jest wielkim
udogodnieniem, co oczywiście osobiście odczułem po pracy
na południu diecezji, gdzie nie było prądu.
W 1988 r. do miasta portowego Tamatave przybyli oblaci
i objęli wielką parafię Notre Dame de Lourdes w tym mieście,
a także wspólnoty chrześcijańskie przy drodze z Tamatave
w kierunku Antananarivo i wielki sektor Volobe. W 1998 r., gdy
pracował tu o. Marek Modrzewski, sektor został podniesiony
do rangi misji (czyli terenowej parafii). Skierowano mnie na tę
misję w 2002 r. Od dwóch lat pracujemy razem z Malgaszem,
o. Elyseé. W 2004 r. rodzina miejscowego inspektora podarowała na rzecz misji piękny teren nad rzeką Ivondro pod
budowę przyszłej placówki. Teren ten poświęciliśmy opiece
Jana Pawła II. W 2008 r. ta sama rodzina ofiarowała nowy teren,
graniczący z obecnym, pod budowę przyszłej szkoły katolickiej
i domu sióstr. Teren ten nazwaliśmy imieniem Niepokalanego
Poczęcia Matki Bożej. W październiku 2018 r. rozpoczęliśmy
budowę nowej misji, domu misjonarza, salki spotkań na terenie
pw. Jana Pawła II. Mam nadzieję, że w przyszłości znajdą się

Do Volobe – podróż przez rzekę Ivondro

również siostry zakonne, które zaczną tu pracę. Polecam Waszej modlitwie i pamięci moją skromną osobę, moje już nieco
nadszarpnięte zdrowie 34 letnią pracą misjonarską, a przede
wszystkim rozwój misji Volobe. Dziękuję za wszelkie modlitwy
i otrzymaną pomoc materialną.
O. Stanisław Oler OMI
misjonarz, Madagaskar

Światowe Dni Młodzieży
w Panamie

Składamy serdeczne
BÓG ZAPŁAĆ
za złożoną ofiarę

Spotkanie młodych ze sobą
i z papieżem Franciszkiem.
Zeskanuj kod i przeczytaj więcej
na portalu misje.pl!
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Szanowni Państwo, jeśli otrzymali Państwo tę korespondencję przez pomyłkę bądź nie chcecie jej otrzymywać, informujemy, że zgodnie z Dekretem ogólnym
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 r., mają Państwo prawo
do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia ich i zapomnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: iodo@prokuramisyjna.pl. Jednocześnie informujemy, że niniejszy Biuletyn jest formą potwierdzenia otrzymanej darowizny.

