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Z madagaskaru piszą Wolontariuszki

Misja Madagaskar

Kościół podsuwa nam myśl, byśmy
w październiku uczestniczyli w dziele
misyjnym przez modlitwę i pomoc materialną. Właśnie w tym miesiącu w całym
Kościele organizowany jest tydzień
misyjny. Gromadzimy się w kościołach, kaplicach i domach na różańcu, by
modlić się także za misje, misjonarzy
i misjonarki, wolontariuszy misyjnych,
o powołania misyjne, o wytrwanie misjonarzy, o zakorzenienie chrześcijaństwa
w miejscowych kulturach. Wreszcie
misje to także ofiara materialna, niezbędna w głoszeniu Ewangelii, której
towarzyszy zakładanie szkół, szpitali,
kościołów, nauka zawodu. Misjonarze
dbają także o to, by szanowano i chroniono prawa pracowników oraz bezrobotnych. W wielu krajach misyjnych
Afryki, Madagaskaru, Azji, Ameryki
Południowej ludzi pracujących traktuje
się prawie jak niewolników, wyzyskując ich. Wszystkie te sprawy polecajmy
Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej
Różańcowej odmawiając różaniec. Niech
szept odmawianych zdrowasiek otoczy
całą kulę ziemską i wyprosi ludzkości
potrzebne łaski: nieznającym Boga – Jego
poznanie, tym, którzy od Niego odeszlipowrót; cierpiącym ulgę; bezrobotnym
– pracę; pracującym - poszanowanie
i przestrzeganie praw; głodnym - chleb…
Praca jest ważna. Jej celem jest nie
tylko zdobycie środków niezbędnych do
życia, ale wypełnienie Bożego powołania. Bóg chciał, by człowiek „czynił sobie
ziemię poddaną”. Naszą pracą naśladujemy Stwórcę w Jego dziele. Praca zmienia nie tylko przestrzeń i rzeczy wokół
nas, ale nas samych. Z kolei praca ponad
siły lub oparta na wyzysku degeneruje,
niszczy w człowieku to, co jest szlachetne. Święta Rodzina z Nazaretu to
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Morondava. Kolonie dla dzieci

rodzina ludzi pracujących, a sam Jezus
jest nazywany „synem cieśli” (por. Mt
13, 55), a nawet „cieślą” (Mk 6,3). Zaś
święty Paweł ostrzega chrześcijan:, „Kto
nie chce pracować, niech też nie je!” (2
Tes 3,10). Apostoł odnosi się wyraźnie
do pewnych ludzi, którzy w istocie żyją
na koszt innych sióstr i braci.
Brak pracy – zwłaszcza wtedy, gdy
jest długotrwały – nie tylko uniemożliwia
zaspokojenie potrzeb materialnych, ale
sprawia, że człowiek czuje się bezwartościowy. Brakowi pracy towarzyszy uczucie wstydu wobec najbliższych i lęk o ich
przyszłość. W tych trudnych chwilach,
które często boleśnie się przedłużają,
nasi bracia i siostry bardzo potrzebują
naszej modlitwy. O taką modlitwę prosi
nas papież Franciszek.

Módlmy się w październiku za
wszystkich pracujących, aby mieli
zapewniony szacunek i ochronę swoich
praw, a bezrobotni otrzymali możliwość
przyczynienia się do budowania dobra
wspólnego.
Jeden z wolontariuszy misyjnych
powiedział: „Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości stała się praca
z innymi i dla innych”. Zapraszam do
lektury listu wolontariuszki z Polski,
która dzieli się wiadomościami i spostrzeżeniami dotyczącymi pracy na
Madagaskarze.
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Na początku tego roku odwiedziłam niektóre z misji prowadzonych przez oblatów na Madagaskarze. Po powrocie z wyprawy byłam pewna, że chciałabym pracować z najmłodszymi podopiecznymi misji. Niestety nie było tam do tej pory wolontariatu.
Możesz być pionierką! – przekonywał mnie o. Marek Ochlak. Ku
mojemu zaskoczeniu tak właśnie się stało. Po otrzymaniu zgody
i zaproszenia, z głową pełną pomysłów i z walizkami wypełnionymi
różnymi materiałami pod koniec czerwca wróciłam na Madagaskar. Towarzyszyła mi Kasia. Mój plan przewidywał prowadzenie
zajęć plastycznych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół
misyjnych w Morondava i Befasy.
Już po pierwszym spotkaniu z dziećmi na misji o. Grzegorza
Janiaka przekonałam się, że życzliwość, autentyczność i radość
wystarczą, żeby zdobyć ich zaufanie i akceptację. Nawet moja
bardzo mała znajomość języka malgaskiego nie była przeszkodą
w relacjach z dziećmi. W zajęciach brali udział nie tylko uczniowie
szkoły. Dołączyły do nich inne dzieci z okolicy. To było nie lada
wyzwanie poprowadzić zajęcia dla prawie stu, a czasem większej
liczby uczestników. Z satysfakcją jednak obserwowałam, z jakim
zapałem dzieci sięgają po pastele, nożyczki, igły itd. Widziałam, jak
wiele w tych małych Malgaszach jest energii, talentów i niewykorzystanego potencjału. Wszyscy razem malowali, rysowali, robili
ptaszki, lalki, baobaby, ozdoby na szyję, a nawet obrusy. Dzieci
poznały zabawy z chustą animacyjną, która wzbudzała ich wyjątkowy entuzjazm. Odbywały się zawody sportowe. Wspólnie śpiewaliśmy malgaskie piosenki religijne. Było bardzo głośno i wesoło.
Idąc ulicą w Morondava, często słyszałam na powitanie swoje
imię i polskie: „dzień dobry” lub malgaskie „salama”. Z uśmiechem witały mnie nie tylko poznane już dzieci, ale i dorośli.
Gdy nadszedł czas Kermesy, razem się bawiliśmy i tańczyliśmy.
Dziewczynki z troską pochylały się nad moją chaotyczną fryzurą
i wytrwale zaplatały mi warkoczyki. Podczas wspólnego czytania
„Lakroa n’ i Madagasiraka” starsze dzieci uczyły mnie malgaskiej
wymowy i akcentu. Nasze pożegnanie odbyło się podczas Mszy
św. z okazji święceń malgaskich księży.
Uczestników spotkań w Befasy było aż kilkuset, dużo więcej
niż uczniów w szkole. Nawet Landy, dziewczyna z niepełnosprawnością umysłową chętnie pomagała i uczestniczyła w zajęciach. Na
misję przyjechały także dzieci z wioski nad rzeką Kabatomena.
Wszystkich połączyła wspólna praca i zabawa. To był istny festiwal radosnej dziecięcej twórczości. Wkrótce łatwo było rozpoznać,
które dziecko brało udział w zajęciach. Każde z nich biegało a to
z girlandą na szyi, a to kolorowanką lub patykiem z długą wstążką w ręku. Były swoistą żywą reklamą misji. Dzięki temu dorośli
mieszkańcy zainteresowali się misją i tym, co dzieje się na niej.
Odpoczynkiem i relaksem po spotkaniach z dziećmi był czas
spędzany z młodzieżą. Wtedy wspólnie robiliśmy dekoracje lub
szyliśmy zabawki a towarzyszył temu śpiew młodych Malgaszy.
To był wyjątkowy, piękny czas. Zakończeniem zajęć był posiłek
i słodki poczęstunek dla około trzystu dzieci.
Koniec pobytu na misjach nadszedł zaskakująco prędko. Może
dlatego, że szczęśliwym ludziom czas szybko mija. Jestem pew-
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WOLONTARIAT NA MADAGASKARZE

Befasy. Dzieci podczas zajęć rysowania

na, że nasz tj. mój i Kasi wysiłek organizacyjny, finansowy przyniósł dobre efekty. Widziałam radość na twarzach dzieci. Sądząc
po ich zaangażowaniu i entuzjazmie przekonały się, że nie tylko
misjonarz, lecz także zwykła vazaha może bawić się z nimi i czegoś nauczyć. Przy okazji i ja wiele nauczyłam się od nich a także
lepiej poznałam realia pracy na misji. Jestem bogatsza o bardzo
cenne doświadczenia, którymi będę dzielić się z polskimi dziećmi.
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