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POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
Ten symbol to litera Nun w alfabecie arabskim.
To pierwsza litera słowa Nazaretańczyk, czyli chrześcijanin. Ekstremiści islamscy z Iraku
zaznaczają tą literą domy i sklepy chrześcijańskie i wymagają od nich nawrócenia się na islam;
jeżeli nie chcą - muszą uciekać. Pozostawanie we własnym domu równa się pewnej śmierci.
Chrześcijaństwo to najbardziej prześladowana religia na całym świecie w XXI wieku. Słyszeliśmy w ostatnim
czasie o wielu zamachach: w Iraku, Pakistanie, Afganistanie, Birmie, Arabii Saudyjskiej, w Nigerii, Kamerunie. Tysiące
ludzi uciekają z tych regionów w obawie o swoje życie. Trwa niekończący się exodus irackich chrześcijan. Jesteśmy
świadkami holokaustu wielu chrześcijan w kilku muzułmańskich krajach. To prawdziwa kampania fizycznej
eksterminacji, która nie porusza liderów i polityków zachodnich ani intelektualistów broniących praw człowieka; nie
można usłyszeć żadnego mocnego słowa potępiającego te zbrodnie. Tchórzostwo i globalizacja obojętności sprzyja
temu prześladowaniu, które trwa już tak długo. Myślę, że warto przypomnieć, iż już od początku religii muzułmańskiej
przemoc była stosowana w celach rozpowszechniania tej wiary. Między sobą - szyici i sunnici - również są podzieleni i
nienawidzą się aż do śmierci. Ciągle zadajemy sobie pytanie, czy można dialogować z wyznawcami tej religii.
Papież Franciszek w ubiegłym roku na jednym ze spotkań na Anioł Pański powiedział: „Nie przestają niestety
docierać do nas dramatyczne wieści z Syrii i Iraku, o przemocy, porwaniach i krzywdach wyrządzanych chrześcijanom
oraz innym grupom wyznaniowym. Chcemy zapewnić wszystkich, którzy znajdują się w takiej sytuacji, że o nich nie
zapominamy, lecz jesteśmy blisko nich. Usilnie modlimy się, aby jak najszybciej położono kres tej niedopuszczalnej
brutalności, której są ofiarami. Jednocześnie proszę wszystkich, aby według swoich możliwości dołożyli starań, by
złagodzić cierpienia tych, którzy doświadczają czasu próby, często wyłącznie z powodu wiary, którą wyznają”. W
miesiącu marcu intencją misyjną jest:” Aby chrześcijanie dyskryminowani i prześladowani z powodu swojej wiary byli
silni i wierni Ewangelii, dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła”.
Cieszy nas fakt, że nawet we wrogich chrześcijanom państwach istnieje żywy i rozrastający się Kościół Katolicki.
Chrześcijanie w ukryciu trwają w swojej wierze. Potrzebują naszej pomocy modlitewnej i materialnej. Ofiarujmy
modlitwę i post za prześladowanych chrześcijan, by trwali, a także za prześladowców, by przestali czynić zło, słuchając
Bożego przykazania: nie zabijaj!
O pracy misyjnej na Madagaskarze opowiada O. Waldemar Żukowski OMI
Do przyjęcia sakramentu chrztu przygotowywała się pewna kobieta, już w
bardzo podeszłym wieku. Przechodziła wszystkie stopnie katechumenatu, była
bardzo pobożna, uczestniczyła zawsze we Mszy św. i jaśniała dobrocią dla
innych. Niestety nauka katechizmu nie była jej mocną stroną, co też nie powinno
nikogo dziwić, biorąc pod uwagę wiek! Kiedy jednak zbliżała się data przyjęcia
sakramentu i wszyscy przechodzili egzamin, także i jej wypadało postawić
przynajmniej to podstawowe pytanie :
Czy wierzysz w Boga Jedynego w trzech Osobach ?
Ależ kochany ojcze – zawołała kobieta z wielkim entuzjazmem –
oczywiście wierzę ! Nawet gdyby był w czterech osobach !
Moi Kochani ! W takiej radosnej atmosferze mija już 7 rok mojego
posługiwania w parafii Notre-Dame de Lourdes w Toamasina na Madagaskarze,
którą to funkcję objąłem po O. Marku Ochlaku OMI. Dzięki Waszej pomocy modlitewnej i materialnej misje nasze – można powiedzieć - kwitną ! Choć nie
zawsze zdarza się taki «rodzynek», o którym wspomniałem na początku, to jednak wyraźnie widać, że serca ludzi

przepełnia radość z oddania się Chrystusowi. Bądźcie tego świadomi i z
tego dumni, bo macie w głoszeniu Ewangelii swój wielki udział !
Nasza parafia, jak co roku, przeżywała 11 lutego swoje święto –
początek objawień Matki Bożej w Lourdes. Za rok będziemy obchodzić
90-lecie naszego istnienia. Już teraz zainaugurowaliśmy przygotowania
do uroczystych obchodów. Mszy świętej przewodniczył Ojciec ekonom
naszej Delegatury, O. Adam Szul OMI. Tegoroczne obchody związane
były także z rocznicą 200-lecia istnienia naszego Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Oblaci w parafii pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes w
Toamasina pracują już od 1986 roku, obejmując placówkę po
francuskich Księżach Monfortenach. Rok temu (jako, że nie jesteśmy
właścicielami) podpisaliśmy umowę z miejscowym biskupem odnośnie
pracy w tej parafii na 50 lat, z możliwością przedłużenia na następne
lata.
Takie
rzeczy
jednak
zobowiązują!
Nie chodzi tu
REMONT KOŚCIOŁA
tylko o pracę
duszpasterską,
ale także o całą infrastrukturę parafii, która nie była odnawiana
w większym stopniu. Powstał więc projekt, za zgodą biskupa i
całego naszego Zgromadzenia, aby generalnie odremontować
wszystkie budynki należące do parafii. Razem z parafianami już
odmalowaliśmy kościół, tak wewnątrz jak i z zewnątrz,
wymieniliśmy część zniszczonej posadzki, a także wstawiliśmy
nowe okna. Szczerze przyznam, że dostaliśmy « finansowej »
zadyszki! Niestety, nie mamy zbyt wielkich możliwości materialnych,
ale zaangażowanie i pomoc chrześcijan przyniosły piękne owoce. Teraz jednak weszliśmy w następną fazę prac:
jesteśmy w trakcie rozbiórki starego skrzydła domu parafialnego. Na to miejsce powstanie nowy, piętrowy dom, z
pomieszczeniami służącymi parafii. Prace mają potrwać rok czasu. Kiedy to się skończy, zajmiemy się remontem domu,
w którym obecnie mieszkamy. Plany są ambitne, siły ograniczone, ale jesteśmy pewni pomocy Bożej.
I już na zakończenie pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i proszę o Wasze wsparcie modlitewne i
materialne.
O. Waldemar Żukowski 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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