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Maj poświęcony jest Maryi – Matce Boga
i naszej Matce. W kościołach mai się ołtarze,
przybiera się kwiatami przydrożne kapliczki
i krzyże. Przez cały ten miesiąc, jak Polska
długa i szeroka, w domach, wsiach, miastach
ludzie schodzą się na nabożeństwo majowe.
Maryja towarzyszyła Jezusowi od narodzenia aż do zmartwychwstania, a po wniebowstąpieniu matczyną troską otaczała Apostołów i Kościół. My wszyscy módlmy się
wraz z Maryją, by cały świat poznał Jedynego i Prawdziwego Boga, Jego Boskiego Syna
Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Prośmy
o to także za pośrednictwem św. Eugeniusza.
Ojciec Święty Franciszek poleca nam
w maju do omodlenia następującą intencję:
„Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje
zdolności, by odpowiedzieć na wyzwania
dzisiejszego świata”.
Zapraszam bardzo serdecznie na zloty
regionalne przyjaciół i sympatyków misji
oblackich. Podaję daty majowych spotkań:
Katowice – sobota, 5 maja, godz. 11.00
Bodzanów –niedziela, 6 maja, godz. 11.00
Iława – sobota, 12 maja, godz. 11.00
Kodeń n. Bugiem, Sanktuarium Matki
Bożej – niedziela, 20 maja godz. 12.00
Gdańsk (kościół św. Józefa) –niedziela,
27 maja godz. 13.00
Gorzów Wlkp. ul. Bracka 7 – czwartek
31 maja (Boże Ciało), animacja misyjna
i festyn parafialny
Poznań, ul. Ostatnia 14 – niedziela,
3 czerwca godz. 12.30. Zlot przyjaciół
misji, kolporterów „Misyjnych Dróg”, oraz
rodzin adopcyjnych (Misja Szkoła) podczas
festynu parafialno-misyjnego.
O. Marian Lis OMI
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Drodzy Przyjaciele i Sympatycy
misji oblackich!

Befasy. Panorama misji

Nowa misja oblacka Befasy znajduje się
w diecezji Morondava, 50 km od stolicy,
w południowo-zachodniej części wyspy.
Ten rejon ma trzy kościoły w buszu i dwa
w trakcie budowy. Jest pod patronatem
św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Na początku naszej misji (przejęliśmy ją 27 listopada
2017 r.) w kościele tym było tylko czterdziestu praktykujących. Dzisiaj w każdą niedzielę modli się ponad dwustu chrześcijan.

Zagrożenia
Od przybycia oblatów w tej wiosce sytuacja w zakresie bezpieczeństwa staje się coraz poważniejsza. Bandyci (dahalo) wchodzą
do wioski, kradną co najmniej czterdzieści
wołów, trzymając w rękach karabiny, gwiżdżąc, wrzeszcząc i rzucając czary (rytuał
gris-gris). Czasami nic nie robią, tylko ogłaszają, że przyjdą danego dnia i rzeczywiście
przychodzą. Najgorsze jest to, że zaczynają
zabijać ludzi, a nawet udaje im się porywać
ludzi za marne 500 000 ariary (mniej więcej

400 zł), jak w styczniu tego roku w wiosce
Antevamena.

Brak bezpieczeństwa
W Befasy znajduje się posterunek, w którym pełni służbę 12 żandarmów. Wszyscy
są skorumpowani i czasami nawet nie biorą udziału w aresztowaniu dahalo. Z tego
powodu mieszkańcy wioski nie mają już
do nich zaufania. W najbardziej niebezpiecznym momencie (w grudniu i styczniu
2018 r.) ten posterunek żandarmerii prosił
o posiłki i doszło do niego dziesięciu żandarmów. Mamy więc dwudziestu. Ale to
niczego nie zmienia.
Samoobrona
Dlatego też ludność wiejska stworzyła
własną formację obronną. Jeśli złapią bandytów, natychmiast wykonują wyrok, bez
pozwolenia żandarmerii lub władz cywilnych. Zabijają ich karabinami albo rękoma.
Odcinają głowę lub ćwiartują siekierami.
CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE
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Befasy. Szkoła katolicka

Ludność tworzy grupy ludzi do patrolowania wioski każdej nocy.
Te grupy pracują przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo.
Nazywa się je „kolumną”.

W kościele spokój
Dzięki Bogu do tej pory dahalo boją się Kościoła i zakonników
i nie ma ataków ani w naszym domu, ani w kościele. Nawet w momencie ataku ludzie uciekają do naszego kościoła, aby znaleźć schronienie. To pokazuje nam, że tylko w Bogu nasza ochrona i nasza
pomoc w obliczu braku bezpieczeństwa.
Rozwój misji
Ubóstwo tej misji polega głównie na szeroko pojętym braku
edukacji, bo 80% ludności nie umie czytać ani pisać. W naszej misji
otworzyliśmy dwie szkoły w buszu i wybudowaliśmy jedną piękną
szkołę w Befasy. Obecnie uczy się tu 215 dzieci. To prawdziwy cud.
Wybudowaliśmy również piękny hangar, który nazywamy refektarzem św. Eugeniusza. Służy nam głównie jako sala spotkań
w większym gronie.
Bardzo ważnym projektem misji była instalacja wodna. Przez
cały rok musieliśmy nosić wodę w dwudziestolitrowych baniakach
z publicznej, mechanicznej studni! Od kilku dni mamy na misji
bieżącą wodę dzięki studni głębinowej, wieży ciśnień ze zbiornikiem na 10 000 litrów i pompą solarną, która nam pompuje wodę
do zbiornika. To prawdziwa radość.
Nauka higieny
Ważną kwestią jest higiena. Ludzie nie mają wychodka, a za potrzebą chodzą w chaszcze w obrębie domostwa. Ich chaty to prymitywne szałasy. Większość czasu spędzają na powietrzu, często pod
drzewami, jeśli jeszcze rosną na podwórkach. Problem braku wody
pitnej doskwiera tu bardzo. Teren jest pustynny i rzeki – jeśli są – to
tylko okresowe, w czasie pory deszczowej. Często ludzie piją brudną
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Befasy. Jedna z nielicznych działających pomp wody

wodę ze studni, które nie są za głębokie. W niektórych wioskach są
pompy ręczne, które 20 lat temu zainstalowali Japończycy. Jak mamy
za co, to remontujemy te pompy. Brak czystej wody skutkuje chorobami takimi jak tyfus, biegunki i inne choroby układu pokarmowego.
Z brakiem higieny wiążą się także inne problemy zdrowotne.
Ludzie nie mają podstawowych nawyków, brak infrastruktury
medycznej, leków, lekarzy, felczerów, położnych. Z tego względu
umiera wiele dzieci, kobiet w stanie błogosławionym czy też osób
starszych. W naszym regionie co roku około trzystu kobiet lub ich
dzieci umiera przy porodach lub z powodu komplikacji i zakażeń.
Dlatego szpital, którego budowę planujemy przy wsparciu Fundacji
Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, to będzie błogosławieństwo dla Befasy. Bogu niech będą dzięki!
Te wszystkie dzieła i plany ich wykonania nie byłyby możliwe
bez pomocy przyjaciół misji, Prokury Misyjnej, wolontariuszy,
fundacji i wspólnot w parafiach oblackich na
całym świecie. Tą drogą składam wam wszystkim serdeczne podziękowanie za wasze wsparcie
modlitewne i materialne. Niech dobry Bóg wam
po stokroć wynagrodzi, a ja zapewniam o modlitwie za was w imieniu własnym i wszystkich
parafian z Befasy i okolic.
o. Marek Ochlak OMI
misjonarz, Befasy
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