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Ryż na Madagaskar

Codziennie za pośrednictwem radia, telewizji, prasy docierają do nas wiadomości
o tragediach ludzkich, wojnach, zamachach terrorystycznych, kataklizmach. Ileż
to ludzi ginie codziennie z rąk drugiego
człowieka. Tysiące dzieci i starszych nie
mają dachu na głową, cierpią głód, chorują
z niedożywienia i braku lekarstw. W maju
gromadzimy się w kościołach i kapliczkach przydrożnych, by uczcić Najświętszą
Maryję Pannę, a przez nią uwielbić godnie
całą Trójcę Świętą.
Prośmy Tę, której serce otwarte każdemu, by płaszczem swej matczynej opieki osłaniała nas wszystkich, a szczególnie mieszkańców Afryki i Madagaskaru.
W wielu krajach tego kontynentu ludzie
wyciągają ręce w stronę obrazu „Jezu, ufam
Tobie”. To właśnie w spotkaniu z Jezusem
Miłosiernym chrześcijanie odnajdują pojednanie, ukojenie i pokój. Na co dzień
stają się świadkami Chrystusa. Włączmy się modlitwą: „za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania,
sprawiedliwości i pokoju na wzór Jezusa
Miłosiernego”.
Zapraszamy na regionalene spotkania
Przyjaciół Misji w Bodzanowie 14 maja,
do Kodnia 21 maja, do Iławy 27 maja oraz
do Obry na 4 czerwca. Na urlopach i leczeniu w Polsce przebywają aktualnie ojcowie: Robert Koniczek OMI i Henryk
Marciniak OMI.
Kierujemy do Was, Drodzy Przyjaciele
Misji Oblackich, gorące podziękowania
za wszelkie 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.
O. Marian Lis OMI

Arch.: Robert Koniczek OMI

Madagaskar

MAROLAMBO. Ulewne deszcze cyklonowe

W styczniu tego roku grupa osób,
która wspomaga adopcję misyjną dzieci na
Madagaskarze w ramach programu „Misja
Szkoła”, spędziła na Czerwonej Wyspie
szesnaście dni. Odwiedziła szkoły i dzieci,
którym pomaga. Spotkania z uczniami,
nauczycielami oraz rodzicami pozwoliły
im lepiej poznać kulturę i realia życia na
Madagaskarze. Rodzice adopcyjni odwiedzili trzy szkoły misyjne: w Tamatave,
Morondava i Marolambo. Kilka tygodni
później w Madagaskar uderzył cyklon.

MAROLAMBO. Rzeka zalała drogę

CHCEMY POMÓC
Rozpoczynając pracę na Madagaskarze w grudniu 1980 r., po nauce języka
malgaskiego zostałem skierowany do misji
Marolambo. To tutaj poznawałem pracę
misjonarską i kulturę Malgaszy z plemienia Betsimisaraka. Nie brakowało wypraw
misyjnych w regionie Marolambo. Misja
ta jest bliska sercu każdego misjonarza
mimo oddalenia, braku komunikacji
i dróg. 8 marca 2017 r. to właśnie ten region
i misja, na której pracują nasi współbracia, ucierpiał najbardziej. Wszystko za
sprawą cyklonu Enawo, najsilniejszego
od 1958 r. Chcemy śpieszyć z pomocą ludziom w Marolambo i w okolicy.
Wielu straciło wszystko. Potrzebna jest
nie tylko pomoc modlitewna, duchowa, ale
też materialna. Wsparcie przyjaciół misji
jest konieczne. Pozwala nam z nadzieją
patrzeć w przyszłość i podejmować kolejne wysiłki. Wszystko po to, aby mieszkańcy Madagaskaru mogli mieć godne
warunki życia. Cieszymy się z tego, co
udało się zrobić do tej pory, ale musimy
prosić o kolejną pomoc.
ciąg dalszy na następnej stronie

Oblaci pracują w powiecie Marolambo od 1980 r. Ten obszar
ma powierzchnię 3764 km2 i około 160 000 mieszkańców. To teren
niekorzystnie położony w górach, odizolowany od reszty wyspy.
Obecnie jedyny dostęp do Marolambo zapewnia droga z Mahanoro
o długości 130 km, która jest bardzo zniszczona i pokonują ją
jedynie samochody terenowe. Jedynym sposobem na przemieszczanie się są własne nogi, a zabrać ze sobą możemy tylko tyle, ile
udźwigniemy na plecach. Izolacja tego regionu ma negatywny
wpływ na poziom życia ludzi. Mieszkańcy są niewykształceni,
biedni materialnie i duchowo. Ich dochody są bardzo niskie,
a koszty utrzymania i ceny towarów po cyklonie bardzo wysokie.
Wielu rodziców nie płaci czesnego za naukę dzieci, bo ich na to
nie stać. Nie mają też środków ani odwagi, aby wysłać dzieci do
szkół średnich, nie mówiąc już o studiach wyższych.
Praca, którą misjonarze wykonują w tym regionie, nie jest
łatwa. Większość mieszkańców to rolnicy. Klęski żywiołowe,
utrudniają, a wręcz uniemożliwiają im uprawę ziemi. To pogłębia istniejącą biedę. Brak rozrywek i możliwości wypoczynku
zarówno w mieście, jak i w wioskach powoduje, że wielu młodych
ludzi szuka różnych „atrakcji”. Popadają w alkoholizm lub pakują
się w inne tarapaty. Część dzieci i młodzieży zamiast chodzić
na zajęcia do szkoły koncentruje się na wydobywaniu kamieni
szlachetnych. Chęć łatwego i szybkiego zysku jest ważniejsza niż
edukacja. W rezultacie szerzy się analfabetyzm wtórny. Niemal
co roku głód i epidemie atakują mieszkańców.

ZNISZCZONE UPRAWY
Na domiar złego na początku marca uderzył cyklon. Tylko
w samym Marolambo ucierpiało 348 rodzin, czyli 4170 osób,
w tym 634 osób dorosłych i 3536 dzieci i młodzieży. Ci ludzie
stracili cały swój dobytek: domy i pola ryżowe, które stanowią
dla nich źródło dochodu i utrzymania. Przed cyklonem kraj był
dotknięty przez susze. Ponieważ przez wiele miesięcy nie było
deszczu, rolnicy nie mogli rozpocząć prac związanych z uprawą
ryżu. Po pierwszych opadach przystąpili do pracy, aby przygotować sadzonki. Niestety przyszedł cyklon i pola ryżowe zostały
zatopione. Marolambo jest dzisiaj jeszcze bardziej odcięte od świata. Brakuje podstawowych produktów, takich jak ryż, sól i cukier.
Nie ma też świec, więc wieczorami są tutaj kompletne ciemności.
Z powodu zupełnie zniszczonej drogi państwo nie jest w stanie
dostarczyć oleju napędowego do miejscowej elektrowni. Dzięki
panelom słonecznym oświetlenie jest tylko w szpitalu i na misji.
Istnieje również wysokie ryzyko wystąpienia epidemii chorób
wywołanych przez powodzie i rozrzucone szczątki.

POMOCNA DŁOŃ
Wokół naszej misji powstało wiele osuwisk. Zagrożone są nie
tylko pola uprawne, ale również panele słoneczne, duży zbiornik
wody pitnej oraz inne ważne budynki w Marolambo. W obliczu tej
bardzo trudnej sytuacji nasza delegatura oblacka chce pomóc ludności Marolambo i nie tylko, ponieważ zniszczenia dotyczą także
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MAROLAMBO. Pobliska rzeka wdziera się do miasteczka

innych misji. Niestety nie mamy dość pieniędzy, by zrealizować
ten projekt, dlatego zwracamy się do Was z prośbą o podanie nam
pomocnej dłoni. Wiemy, że w Marolambo było 4170 ofiar cyklonu.
Aby im pomóc, chcemy kupić środki niezbędne do życia: pięć
ton ryżu białego i pięć ton ryżu na uprawy, aby mogli ponownie
go zasiać. Ponadto potrzeba tony fasoli, 10 tys. tabletek leków
przeciwmalarycznych i 10 tys. tabletek leków przeciw biegunce.
To pomoc pierwszej potrzeby, dzięki której ludność Marolambo
będzie mogła odbić się od dna. Muszą przecież jakoś odbudować
domy i z czegoś żyć do momentu uzyskania nowych plonów. Ryż
jest źródłem ich dochodów i podstawą wyżywienia.
Po zebraniu pomocy zorganizujemy transport do misji ciężarówką Unimog, która jako jedyna może pokonać drogę do
Marolambo. Ponadto chcemy również pomóc usunąć wszystkie
osuwiska i naprawić szkody, by zapewnić bezpieczeństwo misjonarzom i uczniom w centrum stolarskim oraz w centrum formacji
dla kobiet. Ogólny koszt projektu pomocy wynosi około 13 937,49
euro, czyli blisko 59 000 złotych. Jesteśmy świadomi, że jest to
bardzo poważna suma. Bardzo zależy nam jednak, aby pomóc
ofiarom cyklonu Enawo w naszej misji Marolambo. W ogromnej
nadziei na pozytywną odpowiedź na naszą prośbę już teraz Wam
dziękuję i życzę wiele błogosławieństwa Bożego w Waszym życiu
i umocnienia w codziennych trudach.
Kierujemy do Was, Drodzy Przyjaciele Misji Oblackich,
gorące podziękowania za wszelkie dary duchowe i materialne.
Zapewniamy o naszej pamięci, o codziennie odprawianych mszach
świętych we wszystkich Waszych intencjach.
o. Marian Lis OMI
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