Poznań, lipiec 2015

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA
DRODZY PRZYJACIELE MISJI
Przyjmijcie nasze serdeczne misyjne pozdrowienia i życzenia na czas wakacji, urlopów,
zasłużonego wypoczynku. Życzymy, aby Bóg dał Wam nowe siły do dalszej pracy, wiernego
wykonywania obowiązków w miejscach, gdzie postawiła Was Opatrzność Boża. Naszym Braciom i
Siostrom zaangażowanym w rolnictwie życzymy dużo sił i zdrowia potrzebnego do zebrania plonów.
Niech Ojciec Niebieski użycza Wam odpowiedniej pogody w tej ciężkiej pracy. Prokura Misyjna w letnich
miesiącach kontynuje program odwiedzin i animacji misyjnych parafii oblackich oraz diecezjalnych. W
lipcu w Obrze odbędą się rekolekcje dla Przyjaciół Misji oraz misyjne wakacje z Bogiem dla młodzieży.
Warsztaty dla zelatorów będą miały miejsce w Obrze i Markowicach. Uczestniczyć będziemy także w
uroczystości odpustowej a zarazem święcie 50 lat koronacji Matki Bożej Markowickiej. Od 2 -12 czerwca
grupa Przyjaciół i Sympatyków Misji Oblackich odbyła pielgrzymkę śladami świętego Eugeniusza de
Mazenoda założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Zdjęcia z pielgrzymki można oglądać na
naszej stronie internetowej. W przyszłym wydaniu informatora ukażą się wspomnienia pielgrzymów z
tego specjalnego wydarzenia. Na urlopach a zarazem na leczeniu w Polsce przebywają misjonarze z
Madagaskaru: O. Marek Ochlak, O. Marek Modrzewski, O. Roman Majewski i O. Piotr Koman; z
Kamerunu: O. Alojzy Chrószcz i O. Krzysztof Trociński.
Papieska intencja z lipca zachęca nas do stawania się Kościołem ubogim dla ubogich. Opcja
preferencyjna na rzecz ubogich nie wynika z przesłanek ideologicznych lub politycznych, lecz zawiera
się w chrystologicznej wierze w Boga, który „dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim
ubogacić”. Jako uczniowie i misjonarze a także jako Przyjaciele Misji Oblackich jesteśmy wezwani do
kontemplowania w cierpiących obliczach naszych braci i sióstr Oblicza Chrystusa, Który wzywa nas do
służenia Mu w nich. Módlmy się, aby chrześcijanie dawali świadectwo miłości wobec ubogich Ameryki
Łacińskiej i przyczyniali się do tworzenia bardziej braterskiego społeczeństwa.
Ojciec Roman Majewski przekazuje nam informacje na temat swojej pracy na Madagaskarze.

Drodzy Przyjaciele Misji. Korzystając z pobytu na wakacjach w Polsce, pragnę napisać
kilka słów o pracy w naszej parafii p.w. Św. Eugeniusza de Mazenoda we Fianarantsoa,
w której pełnię posługę od pięciu lat. Można powiedzieć, że parafia ta jest wspaniałym
przykładem rozwoju naszych misji na Madagaskarze. Początek parafii sięga roku 2000,
kiedy to miejscowy Arcybiskup polecił nam założenie nowej parafii i wybudowanie
kościoła, który będzie pamiątkowym
pomnikiem
z
okazji
wielkiego
Jubileuszu Chrześcijaństwa w 2000
roku. Miejsce, które ks. Abp. wyznaczył
na założenie nowej parafii, było w
najuboższej dzielnicy miasta zwanej
Sahalava. Z radością przyjęliśmy tę
propozycję tak bardzo zgodną z charyzmatem naszego Zgromadzenia,
którego posługą jest głoszenie Ewangelii ubogim. Nabyliśmy teren o
wielkości 2 ha i wybudowaliśmy, z pomocą Przyjaciół Misji z wielu
krajów, piękny i duży kościół. W roku 2003 budowa kościoła i organizacja nowej parafii była już zakończona.

Obecnie, po dwunastu latach działalności duszpasterskiej w parafii, możemy zauważyć, że dużo się zmieniło, nie tylko
wśród chrześcijan, ale również w życiu całej dzielnicy Sahalava. Przede wszystkim należy powiedzieć, że parafia liczy
już ok. 6 tys. wiernych. Wśród nich jest wielu, którzy mocno angażują się w działalność duszpasterską i socjalną.
Wspaniale współpracują z kapłanami i pomagają sobie nawzajem. Można powiedzieć, że ta bardzo uboga dzielnica,
niepokojona częstymi atakami bandytów i złodziei, stała się miejscem o wiele bardziej spokojnym i bezpiecznym.
Często słyszeliśmy słowa: „proszę Ojca, z chwilą powstania parafii w naszej dzielnicy wiele się zmieniło...” Wierzymy,
że to Pan Bóg działa w sercach ludzi, którzy otwierają się na Jego Słowo. W naszym kościele często można spotkać
ludzi modlących się; są to pojedyncze osoby, ale jest też wiele zorganizowanych grup takich jak: kółka różańcowe,
apostołowie Miłosierdzia Bożego, ministranci, skauci, chór, ruch eucharystyczny dla dzieci, grupy zajmujące się
liturgią, katechezą i działalnością socjalną.
Osoby starsze i chorzy z naszej parafii otrzymują regularną pomoc duchową i materialną: kapłan odwiedza ich
w każdy I piątek miesiąca; świeccy natomiast zajmują się towarzyszeniem duchowym. Są również regularne posiłki i
jest organizowana potrzebna pomoc medyczna. Około 600 dzieci uczęszcza na katechezę, którą z pomocą katechetów
świeckich prowadzimy w budynkach jednej z pobliskich szkół podstawowych. Wielu dzieciom pomagamy w nauce,
opłacamy szkołę i zakupujemy potrzebne przybory, bo rodzice są bardzo biedni i często ich na to nie stać.
Jednym słowem dużo rzeczy dzieje się w naszej parafii i to ma
pozytywny wpływ na całe środowisko. Moglibyśmy tę
działalność rozwijać jeszcze bardziej, ponieważ potrzeb jest
bardzo dużo, lecz nie mamy jeszcze odpowiednich warunków.
Brakuje nam domu parafialnego z dużą salą, gdzie
moglibyśmy prowadzić działalność duszpasterską i socjalną
na szerszą skalę. Nie ma też domu dla duszpasterzy, tzw
plebanii. Obecnie mieszkamy w małym budynku
przerobionym z dawnej salki katechetycznej. Ale mimo to Pan
nam błogosławi i możemy cieszyć się z rozwoju parafii. Od
trzech lat gromadzimy środki potrzebne na budowę domu
parafialnego i dziś z radością możemy powiedzieć, że dzięki
łasce Bożej i pomocy Przyjaciół naszych misji, budowa będzie
mogła rozpocząć się pod koniec tego roku. Wiemy jednak, że
przedsięwzięcie jest duże i niełatwe, dlatego proszę Was, Drodzy Przyjaciele Misji, o modlitwę w tej intencji, za którą z
góry serdecznie dziękuję.
Szczęść Boże! O. Roman Majewski OMI
Z Prokury Misyjnej przesyłamy serdeczne podziękowania za wszelkie dary duchowe i materialne; zapewniamy o
naszej pamięci we wszystkich Waszych intencjach. Na każdy dzień wakacyjnego wypoczynku a także trudu niech
Wam błogosławi Wszechmogący Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.
Pozostają szczerze Wam oddani w Chrystusie i Maryi Niepokalanej

ZA OFIARĘ ……………………………………….…………….....................................................................serdeczne BÓG ZAPŁAĆ
Nasz adres: Prokura Misyjna Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ul. Ostatnia 14 ; 60-102 Poznań
Tel. 61 830 76 31; 61 830 65 33, mail: prokmis@oblaci.pl; www.misje-oblaci.pl
Nr konta: PKO BP S.A. I Oddział w Poznaniu nr: 18 1020 4027 0000 1202 0031 7198 .
Przekaż 1% na misje: KRS 0000327951

