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Ojciec Święty Franciszek co miesiąc przedstawia nam specjalną intencję do omodlenia. W sierpniu mamy pamiętać o rodzinie. Na stronie internetowej Papieskich
Dzieł Misyjnych w Polsce znalazłem
wspaniały komentarz ks. Macieja Górki do
intencji papieskich, który polecam Waszej
refleksji. „W dzisiejszym świecie toczy się
– w wymiarze zarówno duchowym, jak
i materialnym – wojna z rodziną i o rodzinę. Dlaczego akurat złemu duchowi chodzi
o rodzinę? Jest ona bowiem tym najświętszym naczyniem w rozumieniu biblijnym,
które stworzył Bóg, aby napełnić je swoimi
łaskami i spełniać przez nie swoje święte plany wobec całej ludzkości. Dziś Zły
w różny sposób sięga po rodzinę, by ją
zniszczyć. Jeśli uda mu się ją unicestwić,
to ludzkość straci relacje z Bogiem Ojcem.
Złemu chodzi o stworzenie takiej generacji
poranionych ludzi, którzy będą niezdolni
do głębszej relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i z samym sobą.

Walka na jednym froncie
Walka kultury życia z kulturą śmierci
odbywa się też na płaszczyźnie ekonomii.
Tworzenie warunków sprzyjających ubóstwu poprzez wykluczenie, wojny, konflikty wewnątrzrodzinne, wyzysk słabszych,
to jedna z możliwości blokowania rozwoju
ludzkiego i czynienia z ludzi niewolników
ekonomicznych. Każdy z nas zatem jest
odpowiedzialny nie tylko za swoją rodzinę,
ale należąc do wspólnoty Kościoła, także za
pozostałych bliźnich. Z ludzkiego punktu
widzenia każdy katolik powinien angażować się społecznie czy nawet politycznie
w tę batalię, walcząc o dzieci nienarodzone, ludzi starych, niepełnosprawnych,
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Drodzy Przyjaciele i Sympatycy
misji oblackich!

Toamasina. Pożegnanie o. Waldemara Żukowskiego OMI

żyjących na marginesie społeczeństwa
itd. Z Bożej zaś strony mamy broń duchową: Eucharystię, post, różaniec, adorację,
modlitwę, pokutę, ofiarowane cierpienie,
słowo Boże. Trzeba zacząć odważnie używać tej broni w wymiarze indywidualnym
i parafialnym, modląc się, aby decyzje ekonomiczne i polityczne
chroniły rodzinę jako jeden ze
skarbów ludzkości”.

Śp. o. Józef Chlebek OMI
We wtorek 10 lipca 2018 r.
w wieku 76 lat w kędzierzyńskim klasztorze zmarł o. Józef
Chlebek OMI. Był dobrze znany
przyjaciołom misji oblackich. Od święceń kapłańskich pracował jako duszpasterz

najpierw w Lublińcu (1968–1969), a potem
w Białogardzie (1969–1973). Był oddanym pracy misyjnej, współpracownikiem
śp. Ojca Walentego Zapłaty. Posługiwał
w Sekretariacie Powołań w Poznaniu
(1973–1978), a następnie w Prokurze
Misyjnej w Kodniu n. Bugiem (1978–1980)
i w Siedlcach jako rektor kaplicy tworzącej się parafii (1980–1982). Kolejne
jego lata były związane z posługą
rekolekcjonisty (misjonarza ludowego). Najpierw pracował w tym charakterze w Grotnikach (1982–1993),
a następnie w Kędzierzynie-Koźlu
(1993–2018). Polecajmy go Miłosierdziu
Boga, które było mu tak bliskie i które
nieustannie głosił.
O. Marian Lis OMI

Natomiast inny nasz współbrat, o. Waldemar Żukowski OMI,
przenosi się na wyspę La Réunion. W liście do nas podsumowuje wieloletnią posługę na Madagaskarze.

Pożegnanie z Czerwoną Wyspą
Moja przygoda z Madagaskarem rozpoczęła się 5 czerwca 1990 r.,
kiedy to wraz z o. Franciszkiem Chrószczem (naszym ówczesnym
przełożonym) i dwoma współbraćmi, o. Andrzejem Serwaczakiem
i br. Zygmuntem Wolniakiem, wylądowałem na Wyspie. Mija już
prawie 30 lat. Z łezką w oku żegnam się dzisiaj z Wyspą i moimi
parafianami z Notre-Dame de Lourdes w Toamasina, gdzie byłem
proboszczem przez ostatnich 10 lat. Przełożeni kierują mnie na
sąsiednią wyspę, La Réunion.
Trudne początki
Pamiętam pierwszy obchód wspólnot chrześcijańskich należących
do misji w Ambinanindrano, gdzie pracowałem przez sześć lat.
Nie potrafiłem się wysłowić. Język – miejscowy dialekt – również
niezbyt rozumiałem. Trzech porcji ryżu dziennie też nie mogłem
strawić – do tego jeszcze suszone na słońcu ryby! Za to wróciłem do
domu z bagażem insektów, które zadomowiły się w moim ubraniu
i w ciele: maleńkie pchły piaskowe wgryzały mi się pod paznokcie
u stóp i tam składały jajeczka. Po tygodniu był to już kokon wielkości ziarna grochu. Na szczęście zawsze był pod ręką ktoś, kto miał
szpilkę i potrafił to paskudztwo wydłubać.
Pierwszy kontakt z malarią, panią życia i śmierci na Madagaskarze,
również pozostanie mi na długo w pamięci. Trzęsący się z zimna, chociaż w gorączce, szczękając zębami połykałem gorzkie pigułki chlorokininy i tracąc kontakt z rzeczywistością, pogrążałem się w majakach.
W górach
Następna moja placówka to Marolambo – górska kraina, gdzie pracowałem trzy lata na niedostępnych i bezkresnych terenach, jednak
z otwartymi i życzliwymi ludźmi (w większości – bo tam też doszło
do napadu na naszego współbrata Piotra Wiśniewskiego OMI, który
niestety zakończył się tragicznie). Piesze wędrówki od wioski do
wioski zajmowały nieraz 2–3 tygodnie. Tam też spotkałem się po
raz pierwszy z opętanymi ludzi, którzy wcześniej byli uczestnikami
„czumby” – seansów wywoływania duchów zmarłych przodków.
Czary i diabelstwo…
Masomeloka z kolei to misja położona nad Oceanem Indyjskim,
wśród rozlewisk rzek i płynącego tam Kanału Pangalana. To była
moja następna placówka. Tak pięknie położona, że można by powiedzieć – raj! Niestety bliskość rzek i oceanu sprawiała, że byliśmy
często podtapiani przez monsunowe deszcze. Wspólnota chrześcijan
w samej wiosce liczyła około 700 osób, a do tego 50 kaplic porozrzucanych po buszu.
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Toamasina. O. Waldemar Żukowski OMI z ministrantami

Kiedyś o północy przyniesiono człowieka poharatanego przez krokodyla. Miał oderwaną rękę, na całym ciele pełno krwawiących dziur
po krokodylich pazurach. Cierpiał, ale... poprosił mnie o spowiedź!
Natychmiast udzieliłem mu rozgrzeszenia. Potem nastąpiła błyskawiczna ewakuacja. Trzema przeprawami promowymi dowieźliśmy
rannego do szpitala oddalonego o 150 km, prosto na stół operacyjny.
Wkrótce po tym zdarzeniu kupiłem karabin myśliwski. Niestety,
nie udało się upolować gada. Za to kuchnia nasza była zawsze pełna
dzikich kaczek i perliczek.

Fotel proboszcza
Przyszedł czas i przełożeni skierowali mnie do Toamasina, wielkiego miasta portowego i stolicy diecezji. Przez rok pracowałem
w buszu wokół miasta, aż pewnego dnia usiadłem w wygodnym
fotelu proboszcza parafii Notre-Dame de Lourdes. Czy jestem jeszcze misjonarzem? – zadałem sobie od razu pytanie. I życie przyniosło mi odpowiedź. Fotel okazał się wcale nie taki wygodny. Pracy,
obowiązków i różnych regularnych zajęć było o wiele więcej niż
w buszu. Wspólnota parafialna nie liczyła już setek osób, ale 10 000.
Jednak i tu odnalazłem się jak w rodzinie. Najbardziej połączyła
nas codzienna, regularna Eucharystia. W wielkim mieście, mimo
tylu różnic, mimo nawału pracy, tylko Jezus mógł nas zjednoczyć,
bo „któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej”.
Pamiętajcie i Wy o mnie, wspierając swoją modlitwą moją nową
posługę misyjną na wyspie La Réunion.
o. Waldemar Żukowski OMI
Toamasina, 29 VI 2018 r.
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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.

