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POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
W Ewangelii według św. Mateusza Jezus ogłasza
swoim słuchaczom, że: „Nikt nie jest dobry, tylko sam
Bóg”. O sobie zaś mówi, że jest: „Drogą, Prawdą i
Życiem”.
Odkrywaniu dobra, piękna i prawdy o Bogu poświęcił
życie Lud Starego Przymierza wraz z patriarchami,
prorokami, sędziami, królami itp. To poszukiwanie nie
zakończyło się wraz z przyjściem Emmanuela.
Obecność Jezusa Chrystusa dała nowy impuls tym,
którzy
niejako
profesjonalnie
zajmowali
się
poznawaniem Boga. Nikodem – który przyszedł do
Jezusa nocą, aby się dowiedzieć, że: „Kto spełnia
wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się
okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” (J 3, 21)
– nie był jedynym poszukującym. Jeden z uczniów
Jezusa, Filip, też chciał poznać prawdę o Bogu. Zwracając się do Jezusa w imieniu całej wspólnoty, prosił
Go: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (J 14, 8).
Módlmy się, aby narody Europy na nowo odkryły piękno, dobro i prawdę Ewangelii, która napełnia życie
radością i nadzieją.
Drodzy Przyjaciele Misji Oblackich!. W okresie adwentowym nie zapominajmy o licznej rzeszy ludzi, którzy
jeszcze nie znają Prawdziwego Boga, który jest „DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM”. Wspierajmy misjonarzy i
misjonarki naszą modlitwą, ofiarowanym cierpieniem, dobrymi uczynkami i pomocą materialną, by mogli jak
najwięcej dusz przyprowadzić do Bożego Dzieciątka. Wielu z nich w okresie Adwentu odbywa
niebezpieczne wyprawy misyjne do buszu, głosi rekolekcje, przygotowuje katechumenów do przyjęcia
sakramentu Chrztu św.
O swojej pracy na Madagaskarze opowiada Br. Daniel Kloch OMI

Czcigodni Przyjaciele Misji!
W 2016 roku miałem szczęście być w Polsce w czasie Światowych Dni Młodzieży; solidnie
naładowałem swoje akumulatory duchowe i wypocząłem fizycznie.
Obecnie rozpocząłem czwarty rok posługi misyjnej w mieście portowym Tamatave. Na ile potrafimy,
razem z Ojcami oblatami i księżmi z diecezji staramy się
pomagać mieszkańcom Madagaskaru odkrywać piękno i
głębię Bożego Miłosierdzia; pomaga nam w tym prężna
grupa miejscowych osób świeckich, których postawa i
zaangażowanie często są dla nas wspaniałym
przykładem. Od kilku lat współpracują również z osobami
niepełnosprawnymi, pochodzącymi z Tamatave lub okolic.
Na Madagaskarze, jak i w wielu innych krajach, osoby
niepełnosprawne traktowane są jak ludzie drugiej
kategorii. Tymczasem, to nie oni wybrali swój los; często
są to na przykład ofiary źle zrobionego zastrzyku, po
którym przychodzi paraliż kończyn. Ludzie ci mimo
Br. Daniel z niewidomą dziewczynką, która
kalectwa wykorzystują wszelkie posiadane umiejętności i
uczy się pisać i czytać językiem brajla
talenty, aby móc w miarę godnie żyć, a także pomagać

innym. Część z nich należy do stowarzyszeń, które wykonują różne prace: szycie, haftowanie, kuśnierstwo,
naprawy telefonów, zegarków, hodowlę kur. Niektórzy są nauczycielami w szkołach lub prowadzą audycje
w radio.
W ostatnim czasie odwiedziłem kilkanaście rodzin,
które mają osoby niepełnosprawne. Poznałem bliżej
warunki życia codziennego, pomogłem w opłaceniu
nauki i zakupie przyborów szkolnych dla ich dzieci. W
miarę osobistego poznawania faktycznej sytuacji liczba
otrzymujących pomoc stopniowo wzrasta; także
dlatego, że część uczniów otrzymujących do niedawna
pomoc zakończyła już pobieranie nauki lub dzięki
lepszej sytuacji materialnej może sobie pozwolić np. na
zakup przyborów szkolnych za własne pieniądze.
Br. Daniel
Wtedy pomoc, którą wcześniej otrzymywali, przekazuję
przy zbieraniu śmieci
innym, bardziej potrzebującym. Wspólnie też
do recyklingu
pracujemy przy recyklingu, tzn. przy przetwórstwie
odpadków z warzyw i owoców, dajemy je dżdżownicom w specjalnie założonej hodowli, a one przerabiają to
wszystko na bio-humus (doskonałej jakości kompost),
który używamy do uprawy warzyw, a także
sprzedajemy rolnikom do użyźniania ziemi przed
sadzeniem ryżu.
W listopadzie wybieram się do naszej oblackiej
misji Masomeloka. Właśnie na tej misji powstała
malgaska grupa opiekunów bliźniąt i działa tam do
dziś. Wiem, że z całej 50-osobowej grupy bliźniąt
zmarło śmiercią naturalną dwoje dzieci. Reszta rośnie
i uczy się w wiejskich szkołach, najstarsza - Obeda wyszła już za mąż.
Wspólne zdjęcie po modlitwie z szefami wioski
W zeszłym roku byłem na wielkim spotkaniu
grup Odnowy w Duchu Świętym w mieście Manganiany. Przyjechało tam ponad 5000 osób z całej wyspy.
To właśnie tam, przed stu laty, powstał ten haniebny zwyczaj zabijania bliźniaków. Teraz, po tylu latach,
wspólnie dziękowaliśmy Bogu za jego zaniechanie. Muszę przyznać, że nie było to łatwe zadanie, ale z
Bogiem można wszystkiego dokonać. Przybyło tam na wspólną modlitwę około 30 szefów wiosek, wszyscy
w swoich uroczystych strojach. Dzięki modlitwom wielu ludzi z różnych krajów i różnorodnym staraniom
(także polskich opiekunów!) zwyczaj uśmiercania bliźniąt już w 90% został zaniechany.
Moi kochani! Zapewniam Was, że każda pomoc przychodząca na adopcję bliźniąt jest w stu
procentach wykorzystana na ich rozwój w rodzinie i środowisku, gdzie przebywają. Naszym założeniem jest
pomoc w potrzebie tak, aby dana osoba stała się samodzielna, a ponadto wyczulona na pomoc innym.
Dziękuję każdemu z Was za otwarte serce, modlitwę zanoszoną do Boga, za każdy dar płynący z serca.
Razem z naszymi wspólnymi podopiecznymi niesiemy przed Boży Tron wszystkie codzienne sprawy Wasze
i Waszych rodzin.
Niech Pan Wam błogosławi na każdy dzień, a Maryja otacza swą matczyną opieką.
Pamiętający w modlitwie
Br. Daniel Kloch OMI
Z Prokury Misyjnej kierujemy do Was, Drodzy Przyjaciele Misji Oblackich, gorące podziękowania za wszystkie dary
duchowe i materialne. Zapewniamy o naszej pamięci, o codziennie odprawianych Mszach świętych we wszystkich
Waszych intencjach. Niech Wam błogosławi Wszechmogący Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

Pozostają szczerze Wam oddani w Chrystusie i Maryi Niepokalanej
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