Poznań, sierpień 2016 r.

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
Wszyscy, jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy wezwani do życia według prawdy
Ewangelii. Słowo Boże jest światłem rozświetlającym nasze ludzkie drogi, stawia ono
wymagania, ale też dodaje mocy i zachęty do dalszej drogi. Słowo i łaska Boża – gdy
otwieramy się na ich działanie – kształtują w nas „nowego człowieka”, który całą swą
nadzieję pokłada w Bogu i na Nim jak na skale chce budować swoje życie (por. Mt 7,
24). Chrześcijanin, który codziennie czerpie światło ze Słowa Bożego, wie, że
prawdziwe szczęście to szukanie nie tylko tego, co jest dla niego dogodne, ale stara się
również o to, co jest pożyteczne dla drugiej osoby, dla jej dobra i zbudowania.
Aby chrześcijanie żyli Ewangelią, dając Dlatego jako chrześcijanie Przyjaciele Misji Oblackich jesteśmy wezwani do dawania
świadectwa wiary, uczciwości i miłości bliźniego, które wynikają z tej bliskiej relacji z
świadectwo wiary, uczciwości
Chrystusem. Niełatwo nam dzisiaj posługiwać się językiem miłości, gdy zalewani
i miłości bliźniego
jesteśmy złymi informacjami, pokazującymi zakłamanie i przemoc, gdy ludzkie słowa
tracą na wiarygodności. W jaki więc sposób można świadczyć o miłości? Odpowiedzi jest wiele, tak jak wiele jest różnych sytuacji, w
których cierpi człowiek. Pierwszym obszarem, w którym dokonuje się najgłębsza ewangelizacja, jest własne serce. Z wewnętrznego
nawrócenia wynika z kolei życie wiarą i zaufaniem Chrystusowi, postawa uczciwości wobec wyzwań życia rodzinnego i społecznego oraz
miłość bliźniego.
Módlmy się więc w sierpniu, aby chrześcijanie żyli Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.
Miesiące letnie dla wielu to czas wypoczynku, wakacji, urlopów. Prokura Misyjna przy pomocy naszych gości misjonarzy z Kamerunu,
Madagaskaru, Ukrainy a przede wszystkim naszej oblackiej młodzieży malgaskiej z „czerwonej wyspy” prowadzi akcję animacyjną w
parafiach oblackich i diecezjalnych. Wielkim przeżyciem dla ludzi są Msze święte i koncerty z muzyką i śpiewem malgaskim,
wykonywanym przez naszych gości Claudine i Edgarda oraz kleryków Mamy i Hyppolita.
Zapraszamy Was na wielki odpust do Kodnia 14-15 sierpnia.

“Powrót na Czerwoną Wyspę”
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Przyjaciół Misji Oblackich.
Prokura jest naszym domem w czasie wakacji i za ten dom z serca dziękuję!
Od 16 kwietnia 2016r. jestem już na mojej Czerwonej Wyspie. Przy tej
okazji chciałbym na łamach tego listu podziękować naszej wielkiej
rodzinie Przyjaciół Misji za wszelką życzliwość, jaką okazaliście mi
podczas mojego roku sabatycznego. Dziękuję za wszelkie dobro, które
pomogło mi naładować na nowo “misyjne baterie”, aby kontynuować
moją misję na Madagaskarze. Wielkie BÓG ZAPŁAĆ ! Liczę na dalszą
życzliwość, a zwłaszcza na Wasze duchowe wsparcie, którego
najbardziej potrzebuję.
Po roku nieobecności na Madagaskarze zauważyłem dużą
Powrót Ojca Marka na Madagaskar
degradację tego pięknego kraju i już doświadczyłem atmosfery
wewnętrznego kryzysu i pogłębiającej się biedy.
i gotowość pomocy dzieciom
Po kilku dniach pobytu w stolicy wyruszyłem w kierunku mojej
przyszłej diecezji Morondava, gdzie mam pracować. Ze stolicy Antananarivo wyjechaliśmy o 05.00 rano, aby przebyć 650 km. Zrobiliśmy
to w 12 godzin – i tak nieźle jak na stan drogi. Kiedy instalowałem się w naszej już istniejącej misji pod wezwaniem świętego Jana Pawła
II, powoli otwierały mi się oczy na sytuację w tym kraju. Kiedy odwiedzałem chorych w szpitalu, gdzie oprócz łóżka trzeba wszystko ze
sobą przynieść: prześcieradło, poduszkę, ręcznik itd., spotykałem różnych chorych. Byli chorzy na malarię, na tyfus, na bilariozę i inne
choroby. Na chirurgii spotkałem ludzi postrzelonych kulą z broni palnej. Podszedł do mnie ojciec 15-letniego chłopaka, proszący o
pieniądze na leki po wyciagnięciu kuli z ramienia syna. Został postrzelony przez dahalu (tak nazywają się bandyci), którzy napadli na ich
spichlerz ryżowy, a chłopak bronił dobytku.

Następnym etapem była podróż do naszej przyszłej misji Befasy, prawie 50
km od Morondava, gdzie obecnie mieszkam. Pojechaliśmy z Ojcem Adamem
Szulem, ekonomem naszej Delegatury, wynajętym samochodem. Prawie 4
godziny drogi piaskami, a potem trzeba przeprawić się przez szeroką rzekę
Kabatomena. Można ją przejechać samochodem terenowym tylko w okresie
suchym. Trzy miesiące w roku droga nie jest przejezdna z racji wysokiego
stanu wody.
Pierwsze wrażenia po przybyciu do miasteczka Befasy były nieciekawe;
społeczność liczy prawie 600 osób. Miasteczko brudne, domy niezadbane, nie
ma zieleni, drogi piaskowe; budynek szkoły publicznej bez drzwi, okien i
ławek – ponoć wszystko ukradziono ! Ludzie mówią, że złodzieje biorą się za
Droga na nową misję przez rzekę
sufit ! Mimo to widać budynek żandarmerii - brudny i zaniedbany. Jest też
merostwo, budynek szpitalny - widok nieciekawy. Ludzie mówią, że czasem
z bagażami na samochodzie
pojawia się lekarz. No i wreszcie zbliżamy się do misji, do Kościoła, a raczej
do jedynego budynku murowanego, dość dużego, częściowo się rozwalającego. Nie ma domu misjonarskiego. Wstępuje we mnie jednak
misjonarski optymizm, gdy przed Kościołem widzę figurkę św. Tereski od Dzieciątka Jezus, ustawioną na kilku kamieniach. To ona nas
Oblatów wita na swoich włościach, a więc jest już dobrze, to miejsce jest dla Misjonarzy. Kiedy widzę mrowie dzieci wychodzących z
budynku, który nazwałem Kościołem, mój optymizm się potęguje. Dzieci to przecież przyszłość misji, a więc jest w kogo inwestować.
Kiedy wspólnie z Ojcem Adamem Szulem weszliśmy do środka budynku, zobaczyliśmy kilka pomieszczeń, które były klasami dla dzieci.
Pomieszczenie, w którym znajdował się ołtarz i tabernakulum, również było klasą szkolną. Dzieci u Pana Jezusa, nic dodać, nic ująć !
Prezbiterium od reszty Kościoła było oddzielone jakąś firanką.
Kolejne zaskoczenie, a jednocześnie wyzwanie, to właśnie ta szkoła. Totalny
prymityw, połowa dzieci w pomieszczeniach nie ma ławek ani biurek
szkolnych, tylko piszą półleżąco na posadzce, może to styl rzymski ? Ale
oczywiście dzieci są radosne i uśmiechnięte – chodzą przecież do szkoły nie
tak jak inne dzieci, których na to nie stać. Dlaczego nie stać? Rodzice nie są w
stanie zapłacić parę groszy za naukę, a do tego trzeba kupić przybory szkolne,
jakieś ubranko i inne rzeczy.
Kiedy odwiedzamy kolejne klasy, zauważam, że jeden nauczyciel prowadzi w
tym samym czasie dwie klasy; ludzi nie stać na zatrudnienie więcej nauczycieli.
Na dzień dzisiejszy szkoła ma trzech nauczycieli i jest prawie 140 dzieci, od
zerówki do 4 klasy. Od razu planujemy zrobienie ławek i stolików dla dzieci.
Pojawia się kolejna myśl, aby w przyszłości pomyśleć o małej szkole
stolarskiej, tym bardziej, że drzewa w tym regionie jeszcze troszkę pozostało.
Wszystkich drzew nie wypalono, niestety taka jest gospodarka wyniszczania
lasów, aby mieć żyzną ziemię na uprawy.
Najbardziej popularnym środkiem lokomocji w tym regionie są byki
zaprzęgnięte do dwukółki. Drogi są piaskowe, a więc ten typ lokomocji
ekologicznej najbardziej się sprawdza. Chcąc przemieszczać się od
wioski do wioski, misjonarze często korzystają z tej „Toyoty” o mocy
dwóch byków mechanicznych, o napędzie naprawdę ekologicznym. Na
razie też nie mam środka lokomocji a więc już się zaprawiam i robię
prawo jazdy na byczym zaprzęgu, co możecie oglądać na załączonym w
artykule zdjęciu. Za którym podejściem zdam, poinformuję w następnym
artykule!
W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego biskup diecezji Morondawa
Marie Fabien Raharilamboniaina (fajne nazwisko co?) oficjalnie ogłosił,
ze Oblaci zaczną organizować nową misję od 27 listopada 2016r. Do
tego czasu będziemy przygotowywać potrzebne sprzęty i szukać
funduszy na budowę domu misjonarskiego, szkoły a następnie małego
Dalsza droga do chrześcijan
szpitala.
Do tego czasu będę mieszkał w naszej misji w Morondava, którą
na nową misję
otworzyliśmy trzy lata temu. Misja jest pod wezwaniem naszego
Kochanego świętego Jana Pawła II. Mamy tez relikwię krwi świętego i jest to sanktuarium, gdzie przychodzą liczni pielgrzymi.
Zachęcam do naszego wspólnego budowania misji w Befasy ! Zapewniam o pamięci w modlitwie.
Z misjonarskim błogosławieństwem, O. Marek Ochlak, OMI - Misjonarz z Madagaskaru

Dzieci w szkole z O. Markiem

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
W tym roku na urlopie są misjonarze OO. Janusz Milanowki i Jan Kobazan (Kamerun) oraz
OO. Adam Szul, Stanisław Kazek, Henryk Marciniak, Waldemar Żukowski i Paweł Petelski
(Madagaskar)
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