Poznań, kwiecień 2016 r.

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
Przeżywaliśmy okres wielkiego postu, by dobrze
przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Misjonarze z Prokury Misyjnej udzielali się także, głosząc
rekolekcje w parafiach, szkołach podstawowych i
gimnazjach. Prowadziliśmy też animację misyjną w kilku
parafiach. Czas wytężonej pracy dla całej ekipy Prokury,
w tym sekretariatu. Spodziewamy się, że do Was
wszystkich
dotarły
życzenia
świąteczne,
błogosławieństwo Ojca św. Franciszka, a także
wiadomości dotyczące pomocy naszym Misjom i
Misjonarzom pt. Projekty Misyjne 2015 rok. W imieniu
misjonarzy dziękuję Wam za Wasze otwarte serce w
udzielaniu pomocy modlitewnej i w postaci ofiar
materialnych. Prośby o pomoc na 2016 czekają na
realizację. Pamiętajmy o naszych misjonarzach, a
szczególnie o najuboższych na terenach misyjnych.
Fanatyczni przeciwnicy Krzyża Chrystusowego wiedzeni ślepą nienawiścią nie znajdują nadal pohamowania
dla swego okrucieństwa. Prześladowania chrześcijan nie tylko się nie skończyły, ale narastają. Na świecie w ciągu
jednego dnia giną setki chrześcijan, bo nie chcą wyrzec się Chrystusa, wiary. Do tego trzeba doliczyć tysiące
torturowanych psychicznie, fizycznie – zgwałconych, okaleczonych, wyrzuconych z własnych domów, osieroconych,
pozbawionych życiowego dorobku.
Zagrożenie ze strony tzw. Państwa Islamskiego jest wciąż wielkie, szczególnie w Afryce. Kontynent ten należy
wciąż do najbardziej niespokojnych obszarów ziemi. W kwietniowej intencji misyjnej Ojciec św. Franciszek prosi
nas, byśmy modlili się w następującej intencji: „ Aby chrześcijanie w Afryce świadczyli o miłości i wierze w Jezusa
Chrystusa pośród konfliktów polityczno- religijnych”.

Z Madagaskaru pisze Ojciec Henryk MARCINIAK:
Podczas Kapituły Generalnej w 2010 roku, Ojciec Marek Ochlak, przełożony Delegatury
w tym czasie, spotkał się z Ojcem Luc Tardif, prowincjałem prowincji Notre Dame du Cap. Zaproponował
współpracę jego prowincji z delegaturą na Madagaskarze, poprzez zastępstwa podczas wakacji, gdyż
w prowincji używa się języka francuskiego. W odpowiedzi na proponowaną współpracę,
prowincjał poprosił o wysłanie misjonarzy z Madagaskaru do pracy w Kanadzie, najpierw na próbę na
dziesięć lat. Chodziło też o odmłodzenie prowincji i wzmocnienie sił misjonarskich.
Po powrocie na Madagaskar Ojciec Marek przedstawił Radzie Delegatury i przełożonym
wspólnot propozycję prowincji kanadyjskiej. Spotkała się ona z pozytywnym odzewem.
W 2012 roku Ojciec Marek Ochlak przebywał w Kanadzie na animacji misyjnej w parafiach
oblackich. Korzystając z tej okazji, udał się z Ojcem Jackiem Nosowiczem do Montrealu, aby
spotkać się ponownie z prowincjałem, Ojcem Luc Tardif i Ojcem Raymond Marquis, dyrektorem
Oblackiego Ośrodka Misyjnego (CMO). Podczas tego spotkania dyskutowano w sprawie wniosku
dotyczącego dwóch oblatów, którzy mogliby przybyć do ich prowincji w 2014 roku. W tym czasie,
prowincja N.D. du Cap miała już misjonarzy z Lesotho i Haiti.
Prowincjał zaproponował na początek trzyletni kontrakt, a następnie przedłużenie kontraktu
na dalsze lata. Ojciec Marek Ochlak ponownie skontaktował się z Ojcem Luc Tardif, gdy zgłosiło
się dwóch kandydatów do pracy w Kanadzie. Następna procedura została zatwierdzona i rozmowy
przeprowadzono już z nową administracją delegatury z ojcem Mariuszem Kasperskim na czele.

Oto prezentacja dwóch misjonarzy do Kanady:

O. Mariusz Kasperski, Przełożony, odprawia
Msze Św. w intencji dwóch Misjonarzy

Uroczyste Błogosławieństwo
Misjonarzy

Msza Św. we wspólnocie

Ojciec RAVELOMAMPISANDRAIBE Alfred, urodzony 5 czerwca 1975 w ANJOMA-NANDIHIZANA. Szkoła
średnia: COLLEGE STELLA MARIS TOAMASINA. Data wstąpienia do Niższego
Seminarium św. Pawła - Androranga Toamasina : 20 września 1994. Prenowicjat:
1997-1998 w Toamasina. Nowicjat: 1998-1999 w Ambinanindrano. Pierwsze śluby:
08 września 1999 w Fianarantsoa. Studia filozoficzne: 1999-2003 w Wyższym
Seminarium Duchownym w VOHITSOA. Staż pastoralny: w 2004 we wspólnocie w
Tanamakoa. Studia teologiczne: 2004-2006 w Wyższym Seminarium Duchownym w
VOHITSO. Śluby wieczyste: 30 października 2005 roku w parafii św. Eugeniusza
de Mazenod w Sahalava, FIANARANTSOA. Diakonat: 27 maja 2006 roku w kaplicy
seminaryjnej w Mahamanina. Święcenia kapłańskie: 13 maja 2007 roku w parafii św.
Eugeniusza de Mazenod w Sahalava - Fianaranttsoa.
Stanowiska i pełnione funkcje misjonarskie:
- 29 czerwiec 2007 - 10 czerwiec 2009 w MASOMELOKA, misjonarz w buszu.
- 13 czerwiec 2009 - 25 styczeń 2016 w MAROLAMBO, misjonarz w buszu.
Ojciec SZABłOWSKI Krzysztof: urodzony: 27 pażdziernika 1968 roku w Czerwinie - Polska. Pierwsze
śluby: 8 września 1990 roku. Studia filozoficzno-teologiczne: Wyższe
Seminarium Duchowne w Obrze. Śluby wieczyste: 8 września 1994 roku.
Diakonat: 20 czerwca 1995 roku, święcenia kapłańskie: 20 czerwca 1996 roku.
Przybycie na Madagaskar: 23 września 1998 roku.
Stanowiska i pełnione funkcje misjonarskie:
• wrzesień 1998 - maj 1999 - kurs języka malgaskiego w Ambositra;
• lipiec 1999 - czerwiec 2005 - Ambinanindrano - misjonarz w buszu, Superior wspólnoty;
• lipiec 2005 - styczeń 2012 - Marolambo - Superior i misjonarz w buszu
• styczeń 2012 - czerwiec 2012 - Toamasina - misjonarz w buszu;
• lipiec 2012 - grudzień 2015 - Analakininina/Toamasina - proboszcz i superior.

W dniu 25 lutego 2016 roku pożegnaliśmy naszych dwóch misjonarzy, którzy wyjechali do Kanady
26 lutego 2016 r. Niech Bóg ma ich w swojej opiece.
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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