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Budujemy Kamerun
kamerun

W dzisiejszych czasach – naznaczonych wieloma podziałami, indywidualizmem nawet we wspólnotach, także tych
kościelnych – trzeba powrócić do korzeni:
na nowo uświadomić sobie, czym dla każdego wierzącego jest jego parafia, wspólnota misyjna. Z poczucia przynależności
do konkretnej wspólnoty wiary rodzi się
chęć przekazywania wiary i dawania świadectwa, także na polu misyjnym. Nasze
parafie, wspólnoty, są jak dom duchowy.
Każda parafia, duża czy mała, w mieście
lub w buszu, to korzenie duchowe człowieka wierzącego. To tam, przez chrzest święty, człowiek rodzi się do życia wiecznego.
Rodzi się dla Kościoła, dla nieba, dla Boga.
Uczy się Boga. Tam kształtuje się jego tożsamość duchowa. Tam wzrasta. Wiedzą
dobrze o tym także misjonarze głoszący
Dobrą Nowinę. Poświęcają dużo czasu i sił
na zakładanie nowych parafii, wspólnot
w buszu i miastach. Troszczą się o formację
katechistów, którzy kierują wspólnotami,
pomagają w pracy parafialnej, uwrażliwiają chrześcijan, aby troszczyli się o swoje
wspólnoty i czuli się w nich jak najlepiej,
wzrastali duchowo.
Módlmy się za nasze parafie, wspólnoty, by wierni czuli się z nimi związani
i otwierali się na działanie Ducha Bożego,
uzdalniającego do przekazywania wiary
i dawania świadectwa w dzisiejszych trudnych czasach.
Za nami czas wakacji i urlopów.
Uczniowie wracają do szkół. Wielu z nas
odwiedziło różne regiony Polski lub przebywało za granicą, aby odpocząć i nabrać
sił do dalszej pracy lub nauki. Cieszymy
się, że wielu z Was skorzystało z rekolekcji
misyjnych w Obrze i Bodzanowie. Nasi
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Drodzy przyjaciele i sympatycy misji
oblackich!

Ngaoundéré. Brat Grzegorz był lubiany przez wszystkich

oblaccy zelatorzy i animatorzy misyjni
z całej Polski chwalą sobie pięciodniowe
„ rekolekcje w drodze”. Trasa wiodła przez
Poznań, Licheń, Warszawę i Kodeń. Dla
Prokury Misyjnej wakacje to czas intensywnej pracy animacyjnej, odwiedzania
parafii diecezjalnych i oblackich. Pomagali
nam misjonarze z Madagaskaru, Ukrainy,
Kamerunu, Ameryki Południowej oraz
dwaj klerycy Malgasze: Mamy i Hippolyte.
Lipiec i sierpień to także czas urlopów
naszych misjonarzy. Wielu z nich wymaga intensywnego leczenia w szpitalach.
Nadal prosimy o modlitwę za o. Andrzeja
Maćkowiaka, którego stan zdrowia jest
bardzo ciężki. Na urlop, a przede wszystkich na intensywne leczenie przyjechał do
Polski o. bp Eugeniusz Juretzko, emerytowany biskup Yokadouma w Kamerunie. Na
pierwszy urlop przyjechał z Madagaskaru
o. Krzysztof Koślik. Niestety kolejnego
urlopu i czasu na regenerację zdrowia nie
doczekał znany nam długoletni misjonarz

Kamerunu, br. Grzegorz Rosa. Zmarł nagle
na zawał serca w Ngaoundere 14 sierpnia
2017 r. Jego pogrzeb odbył się 23 sierpnia w parafii pw. Św. Piotra w Garoua
w Kamerunie Północnym w obecności
trzech biskupów, licznych oblatów i tysięcy
wiernych. Pozwólcie, że zacytuję fragment
listu o. Edouarda Dadavounansou – prowincjała z Kamerunu: „Śmierć wyrwała
nam apostoła powszechnego braterstwa,
ponieważ brat Grzegorz był przyjacielem wszystkich: chrześcijan, muzułmanów, animistów. Swoich pracowników
uważał za braci. Kochał swoją oblacką
rodzinę. Zawsze był obecny na ważnych
spotkaniach prowincji, a swoją obecność
zaznaczał przyrządzonymi przez siebie
potrawami i poczuciem humoru. Jednak
przede wszystkim był znany jako wielki
budowniczy. Zrealizował ponad 30 dużych
projektów budowlanych o przeznaczeniu
religijnym: kościoły, kaplice, domy zakonciąg dalszy na następnej stronie

We wrześniu odbędą się następujące regionalne zloty przyjaciół misji:
Poznań – parafia Chrystusa Króla, niedziela 17 września,
godzina 12,30: Msza św. misyjna, spotkanie.
Lubliniec – sobota 23 września, godz.11.00: Msza św. i spotkanie.
Zapraszamy!
O. Marian Lis OMI

Marcin Wrzos OMI: Mówią o Tobie: Grzegorz budowniczy. Od wielu
lat pracujesz w K amerunie.
GRZEGORZ ROSA omi: W 1984 r. wyjechałem na naukę języka do
Francji, a w czerwcu 1985 r. udałem się na misję do Kamerunu.
Jedną z rzeczy, które robiłem od samego początku, było kopanie
studni. Chciałem, aby w każdej wiosce była chociaż jedna studnia. W niektórych miejscach po wodę trzeba było chodzić ponad
pięć kilometrów. Wiadomo, że czerpanie wody z rzeki wiąże się
z ryzykiem wielu chorób. Zaczęliśmy więc od studni – to było
takie moje pierwsze przedsięwzięcie.

A ewangelizacja? Była prowadzona równolegle czy zaczęliście od pracy
fizycznej i pomocy materialnej?
Francuzi mieli taką zasadę, że zaczynali od poprawy warunków
życia rdzennych mieszkańców. Naprawiali im domy lub budowali
je od nowa. Z tym, że zazwyczaj nie wnosili żadnego postępu do
ich technologii budowlanej. My chcieliśmy zmienić jakość ich
życia – zakładaliśmy ośrodki zdrowia, kaplice, szkoły, prysznice,
toalety, ale równocześnie prowadziliśmy ewangelizację.
Moim głównym zadaniem było przygotowanie gruntu pod
pracę misjonarzy, którzy mieli zjawić się później. Zatem pojawiałem się na planowanej misji jako pierwszy. Budowałem ją,
a potem pojawiali się inni współbracia. Z tych wszystkich prac
na pierwszym planie jest szukanie wody i kopanie studni. Woda
to absolutna podstawa.
Jak wygląda kopanie takich studni?
Wszystko zależy od powierzchni. Jeśli ziemia była twarda, kopaliśmy do momentu, w którym pojawiała się woda, a później wstawialiśmy betonowe kręgi. Używaliśmy też żwiru, który filtruje
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ne, sanktuarium maryjne w Figuil… . Zmarł w Ngaoundere, można
powiedzieć – na placu budowy, ponieważ prowadził tam budowę
diecezjalnego sanktuarium maryjnego. Braterstwo, smaczne posiłki
i piękna architektura brata Grzegorza – tego wszystkiego już na
zawsze będzie nam brakować”.
Spoczął na cmentarzu oblackim w Garoua, który sam projektował i wybudował. Prokura Misyjna wraz z rodziną śp. brata
Grzegorza zorganizowała Msze św. pogrzebową w jego rodzinnej
parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Tarnowskich Górach
23 sierpnia o godzinie 16.00. Oprócz rodziny brata przybyło 41
Oblatów z całej Polski. We mszy św. pogrzebowej uczestniczyło
31 kapłanów. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!
Polecam go waszej modlitwie.

Figuil. Budowa sanktuarium maryjnego

wodę – dzięki temu jest czysta. Zazwyczaj głębokość tych studni
wynosiła około 10 metrów.

Ile takich studni udało ci się wykopać?
Na samym początku kupiłem do tego celu odpowiednie narzędzia. Posłużyły one także innym misjonarzom. Mnie osobiście
udało się wykopać jakieś 18–19 studni. Od 10 lat już się jednak
ich nie kopie. Poziom wód gruntowych w Afryce drastycznie
opadł. Ostatnio kopałem do 20 metrów i nie było ani śladu
wody. Przeszliśmy więc na studnie głębinowe. Ich wykonanie
jest sześć razy droższe, ale mamy sto procent pewności, że taka
studnia będzie dobrze służyła mieszkańcom przez wiele lat. Od
strony technicznej wygląda to tak, że wykonywany jest odwiert
o średnicy 15 cm, później wpuszczana jest rura z otworami, przez
które sączy się woda, a następnie podłączana jest do niej pompa,
która ją wydobywa.
To chyba trochę tak jak przy wydobywaniu ropy naftowej?
Dokładnie tak. Tam oczywiście używa się nieco innego sprzętu,
ale technika wydobywania jest bardzo podobna.
Jak długo trwa taki odwiert?
Zazwyczaj około tygodnia. Prosimy o pomoc fachowców, którzy
wiedzą, gdzie tej wody szukać. Zawsze dajemy też wodę do badania, żeby mieć pewność, że jest zdrowa i nikomu nie zaszkodzi.
Studnia na misji to pewnie też taki punkt, w którym ludzie
się spotykają i rozmawiają. Przy studni zazwyczaj spotykają się
kobiety i dzieci. Mężczyźni rzadko się tam pojawiają. Innym
ważnym punktem jest targ – tam z kolei skupiają się wszyscy,
bez względu na wiek czy płeć.
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