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Drodzy Przyjaciele i Sympatycy
misji oblackich!

N

a sierpień papież Franciszek poleca
naszej modlitwie następującą intencję: „Aby rodziny przez życie modlitwy
i miłości stawały się coraz bardziej »szkołami wzrastania w człowieczeństwie«”.
Ostatnio widzimy, że instytucja
małżeństwa i rodziny narażona jest na
ataki, spotyka się z dezaprobatą i krytyką środowisk liberalnych na świecie,
a także w naszej ojczyźnie. Chrześcijanie widzą wielką godność i boskie pochodzenie małżeństwa i rodziny. Wiele
przykładów z historii Kościoła wskazuje,
że chrześcijańska rodzina jest szkołą
wzrastania w człowieczeństwie. Wszystkim nam znana jest rodzina Ledóchowskich, w której znajdziemy zasłużonych,
błogosławionych i świętych: Marię Teresę, Urszulę i kard. Mieczysława. Stało
się to możliwe dzięki przykładowi życia
i modlitwie żywej w rodzinie. Znamy
zapewne inne współczesne przykłady
świętych rodzin, w tym także rodzin
misjonarzy i misjonarek. Niech ich
przykład, a także praktykowanie cnót
chrześcijańskich będą umocnieniem
dla naszych rodzin. Módlmy się także,
aby zrodziły się w nich nowe powołania
misyjne.
Na leczeniu i odpoczynku w Polsce
przebywają bracia Daniel Kloch i Bogusław Guzik, ojcowie Jan Kobzan z Kamerunu i Henryk Marciniak z Madagaskaru
oraz liczni misjonarze z innych krajów.
Zgodnie z oblacką tradycją zapraszamy przyjaciół misji na rekolekcje
do Obry w dniach 5–9 sierpnia 2019 r.
oraz na odpust Matki Bożej Kodeńskiej
w dniach 14–15 sierpnia. W tych uroczystościach uczestniczyć będzie także
Prokura Misyjna. •

ARCH. MAREK OCHLAK OMI

Madagaskar. Czysta woda to artykuł pierwszej potrzeby, którego bardzo brakuje

Madagaskar

Potrzebujemy
czystej wody!
W

iele pisałem już o misji w Befasy,
ale chciałbym się z Wami podzielić problemem, który jest bardzo ważny
dla całego Madagaskaru. Czysta woda
jest wielką potrzebą Malgaszy.
Gdy przejeżdżam przez potężną,
okresową rzekę Kabatomena, widzę ludzi pijących wodę, piorących ubrania
i robiących codzienną toaletę w widocznym jeszcze w niej małym strumyku.
Wtedy myślę o tych, którzy na drugiej
półkuli odkręcają kurek, nie myśląc

o problemie braku wody w świecie i o jej
znaczeniu.

BRUD NISZCZY ZDROWIE
W wioskach w buszu na 50 chat przypada jedna studnia, a właściwie potężna
dziura, głęboka nawet na 15 metrów.
Malgaskie kobiety na sznurku wyciągają
z niej wiadro z czerwoną wodą i filtrują
ją przez brudną moskitierę. Myślę wteCIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE
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Madagaskar. Naukę higieny trzeba zaczynać w dzieciństwie

dy: dlaczego dzieci w Polsce mogą pić czystą wodę, a dzieci
malgaskie piją wodę z dodatkiem różnych bakterii, które je
powoli zabijają?

EDUKACJA HIGIENICZNA
Odpowiedź jest jedna: trzeba budować proste, głębokie
studnie. Ale – co ważniejsze – uczyć ludzi przestrzegania higieny. Często widzę taki oto obrazek: pięknie zrobiona studnia
z odpływem ściekowym. Matki kąpią w nim swoje pociechy,
piorą bieliznę. Dzieci w błotku załatwiają swoje potrzeby.
Zaraz przy pompie poją się byki, kąpią się kaczuszki, a kurki
użyźniają błoto i tak bogate w bakterie. Wieczorem odbywa
się zbiorowe kąpielisko wszystkich mieszkańców.
Jak widać, nie tylko trzeba wybudować solidne studnie,
ale także formować ludzi do tego, aby umieli szanować dobro
wspólne i przestrzegać zasad higieny. Ta zmiana świadomości
jest najważniejszą i najtrudniejszą częścią naszej pracy.
Z wdzięcznością, pamięcią w modlitwie i pozdrowieniami
dla wszystkich Przyjaciół Misji w Polsce i za granicą
O. Marek Ochlak OMI
Befasy, Madagaskar

NASZYM ZDANIEM
Felietony, komentarze i opinie
dziennikarzy i publicystów współpracujących z www.misyjne.pl
Zeskanuj kod i przeczytaj więcej
na portalu misyjne.pl!

Madagaskar. Studnie się budują. Trzeba jednak umieć z nich dobrze
korzystać

Składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za
wsparcie edukacji dzieci z krajów Trzeciego
Świata w ramach projektu „Misja Szkoła”
................................................................
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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.

