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Drodzy Przyjaciele i Sympatycy
misji oblackich!

Odpoczynek dla misjonarzy
Na wypoczynek i leczenie do kraju przyjechali nasi misjonarze z Kamerunu:
oo. Alojzy Chrószcz i Krzysztof Trociński.
Ten ostatni po wielu latach powrócił na
stałe do Polski. Z Madagaskaru gościmy na urlopach i leczeniu oo. Marka
Modrzewskiego, Grzegorza Janiaka,
Romana Majewskiego i Piotra Komana.
Odpoczywają także misjonarze z Ukrainy.
Lipiec i sierpień to zatem dla Prokury
Misyjnej czas intensywnej pracy.
Spotkania i rekolekcje
Oprócz animacji misyjnej w parafiach
oblackich i diecezjalnych prowadzimy
rekolekcje dla młodzieży i dorosłych, regionalne zloty Przyjaciół Misji. Ich uczestnicy – zelatorzy i kolporterzy „Misyjnych
Dróg” wspominają Rekolekcje w Drodze
i na Świętym Krzyżu, które prowadził
o. Waldemar Meyka OMI. Trasa prowadziła przez sanktuarium w Licheniu,
Skorzeszyce i Święty Krzyż. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom rekolekcji za gorliwość w pogłębianiu powołania misyjne-

ARCH. DANIEL KLOCH OMI

Lipiec jest miesiącem wypoczynku dorosłych, młodzieży i dzieci, ale jest też czasem ciężkiej pracy dla rolników. W tym
roku praca ta nie przyniesie dużo radości,
bo w wielu regionach Polski zbiory zbóż
i warzyw będą bardzo niskie. Trwająca
susza spowodowała spustoszenie na
polach. Naszym braciom i siostrom zaangażowanym w rolnictwie życzymy dużo sił
potrzebnych do zebrania plonów. Módlmy
się o odpowiednią pogodę dla rolników
i wszystkich odpoczywających na urlopach
i wczasach.

Tamatave. Sześcioletnia Victoria, którą po śmierci mamy opiekuje się babcia

go i oblackiego. W lipcu odbędą się także
rekolekcje dla młodzieży w Częstochowie,
w Obrze dla Przyjaciół Misji, wczasorekolekcje dla turystów w Łebie. Nie odbędą się
natomiast lipcowe rekolekcje w Kokotku
koło Lublińca ze względu na małą liczbę
zgłoszeń.

Modlitwa
W lipcu Ojciec Święty Franciszek poleca
nam modlić się w następującej intencji: „Aby
kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją
pracą duszpasterską, czuli się wspomagani
i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi”. Kościół, w którym żyjemy, pracujemy,
zdobywamy świętość coraz częściej przypo-

mina nam o modlitwie za kapłanów i misjonarzy, którzy pracują samotnie w kraju i za
granicą. Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś:
„Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie
po to, aby inni nie byli samotni”. Potrzebują
naszego wsparcia modlitewnego, przykładu, dobrego słowa, podziękowania za ich
pracę i powołanie. Dzisiejszy zateizowany,
zmaterializowany świat stara się ich zniszczyć fizycznie i duchowo. Módlmy się także
o nowe święte, liczne powołania kapłańskie
i zakonne dla całego Kościoła.
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Tamatave. Br. Daniel Kloch OMI z dwuletnią Tsiory

Tamatave. Felicja i Ania pracują nad Nowym Testamentem

PRZYJACIELE BLIŹNIĄT Z MADAGASKARU

a drugą jej siostra i problem jest rozwiązany. Obecnie obie mieszkają w Tamatave.
W Tamatave Stowarzyszenie „AROVY NY AINA – Brońmy
życia i osób niepełnosprawnych”, razem z matkami samotnie
wychowującymi dzieci, prowadzi produkcję humusu. Ta działalność rozwija się powoli, bez fajerwerków, ale skutecznie. Pisałem
o tym niedawno w „Misyjnych Drogach” („Śladami brata Alberta”
nr 2/2018). Niewidoma Ania razem z panią Felicją opracowały wersję audio książki „Misterium Mszy św.”. Obecnie jesteśmy w trakcie
przepisywania Nowego Testamentu w alfabecie Braille’a w wersji malgaskiej i mamy zamiar nagrać audiobook. Ewangelia św.
Mateusza jest już prawie nagrana. Potem przyjdą następne, aż do
Apokalipsy św. Jana. To żmudna praca, ale konieczna, ponieważ
75% populacji Madagaskaru to analfabeci. Jak tu głosić Ewangelię,
komu dać do przeczytania Pismo Święte czy katechizm, skoro mało
kto umie czytać i pisać? Dlatego też postanowiliśmy prowadzić
ewangelizację przez słuchanie. I tak Królestwo Boże rozszerza się
i wchodzi pod każdą strzechę.

Jeszcze do niedawna w okolicach miejscowości Manganiany
funkcjonował przesąd i tradycja, mówiące o tym, że narodziny
bliźniąt to klątwa dla rodziny i przekleństwo dla całej wioski. Nowo
narodzone bliźnięta były więc porzucane lub unicestwiane na różne
sposoby. Od czasu utworzenia wspólnoty chrześcijańskiej i przybycia
misjonarzy zwyczaj ten jest stopniowo wykorzeniany, a porzucone
bliźnięta trafiają do adopcji w innych częściach wyspy. Incydenty
takie są jednak coraz rzadsze. I pomyśleć, że jeszcze 15 lat temu
fady, czyli tabu bliźniąt było normą w plemieniu Antambahoaka.
Obecnie bliźnięta objęte adopcją żyją przyzwoicie, na miarę tutejszych warunków. Nie wyróżniają się spośród innych dzieci, co
jest bardzo ważne i daje gwarancję spokojnego życia. Najważniejsze
jest to, by nie prowokować zazdrości u innych. Dlatego też osobiście
nie odwiedzam wiosek, w których mieszkają bliźniaki, ale robią
to animatorzy z naszej misji Masomeloka – bez rozgłosu, bardzo
dyskretnie. Przyjeżdżam natomiast na spotkania organizowane na
terenie misji przy kościele. Ostatnio byłem tam rok temu. W czasie
tych wakacji też się tam wybieram, aby razem popatrzeć na wspólne osiągnięcia i podjąć konkretne decyzje dotyczące przyszłości.
Obeda i Florida, najstarsze z adoptowanych bliźniąt, są w miarę
usamodzielnione. Pomagają swej mamie w uprawach i hodowli drobiu. Dosyć często sprzedają ryby, a od roku produkują też humus –
biokompost, który wysyłają na sprzedaż do Tamatave. Początki nie
są łatwe, ale z każdym miesiącem wpływy się poprawiają.
Dlatego też środki, którymi dotychczas wspierałem Obedę i Floridę, przeznaczam teraz dla dwóch dziewczynek osieroconych przez
matkę i ojca – sześcioletniej Victorii i dwuletniej Tsiory. Po śmierci
mamy zaopiekowała się nimi osiemdziesięcioletnia babcia. Jednak
ona sama ledwie chodzi i fizycznie nie jest w stanie zadbać o swe
wnuczki. Podjęliśmy więc decyzję o adopcji dziewczynek. Jedną
wzięła pani Felicja – animatorka ze stowarzyszenia „Bliźniaki”,
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Na wakacje życzę Wam z całego serca pożytecznego i zasłużonego
odpoczynku. Korzystajcie z piękna natury, wychwalając jej Stwórcę.
Za Wasz udział duchowy – każdą modlitwę i westchnienie do
Pana, jak również pomoc materialną (wpłaty na rzecz bliźniąt),
składam serdeczne podziękowanie. Niech Wam i Waszym rodzinom Bóg błogosławi.
br. Daniel Kloch OMI
misjonarz, Madagaskar

Składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ
za złożoną ofiarę
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e-mail: sekretariat@prokuramisyjna.pl
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Przekaż 1% na misje: KRS 0000327951.

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.

