Poznań, styczeń 2017 r.

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
„Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego
Świętego Soboru Powszechnego jest wzmożenie wysiłków do
przywrócenia jedności wśród wszystkich chrześcijan. Bo przecież
Chrystus Pan założył jeden jedyny Kościół, a mimo to wiele jest
chrześcijańskich Wspólnot, które wobec ludzi podają się za prawdziwe
spadkobierczynie Jezusa Chrystusa. Wszyscy wyznają, że są uczniami
Pana, a przecież mają rozbieżne przekonania i różnymi podążają
drogami, jak gdyby sam Chrystus był rozdzielony. Ten brak jedności
jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie
przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.” Dlatego też Kościół, do którego należymy, modli się
nieustannie o jedność chrześcijan wszędzie, gdzie głoszona jest Ewangelia. W to dzieło jedności włączają się
także misjonarze i ludzie, do których oni docierają. Zapraszamy Was także, Drodzy Przyjaciele Misji, byście z
nową wiarą modlili się o jedność Kościoła, a szczególnie – zgodnie z intencją Ojca Świętego na miesiąc styczeń:
„Za wszystkich Chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie, dążyli do przywrócenia
pełnej jedności i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości”.
W sierpniowym numerze biuletynu umieściliśmy list od O. Marka Ochlaka, który od tego roku rozpoczął
pracę na nowej misji Befasy w południowo-zachodniej części Madagaskaru, nad kanałem Mozambickim w
diecezji Morondava. 24 listopada 2016 r. nastąpiło oficjalne objęcie
tej placówki przez Delegaturę Misjonarzy Oblatów, jako
konsekwentne realizowanie naszych zobowiązań wobec diecezji
Morondava i jej biskupa. Ojciec Marek zwrócił się do nas z ponowną
prośbą o pomoc finansową w
wysokości 2000 Euro. Kwota ta
jest niezbędna, aby wyposażyć

Przekazanie misji Befasy

pomieszczenia Misji, która
Pokój O. Marka na nowej misji
należy do najbardziej ubogich,
a jej rozwój wymaga z naszej strony wiele modlitwy, a także pracy i
nakładów finansowych. Z góry dziękujemy za Waszą pomoc.
Z Misji Masomeloka pisze O. François de Sales Ratovonirina

O. Marek ze swoim Biskupem i dziećmi z
misji

„Misja Masomeloka drogą do nowego życia”

.

Masomeloka

Misja Masomeloka położona na
wschodnim wybrzeżu Madagaskaru w
diecezji Toamasina (Tamatave) jest
terenem
trudnej
pracy
misyjnej,
duszpasterskiej,
duchowej
i
intelektualnej,
ponieważ
jest
zamieszkała
przez
ludzi
bardzo
biednych,
dotkniętych
niesprawiedliwością
społeczną,
zazdrością, często będących pod
wpływem miejscowych szamanów.
Większość ludzi zamieszkujących teren

Uczniowie ze szkoły w Masomeloka

misji nie umie czytać i pisać. Statystyki podają, że ludzie z buszu w 85% dotknięci są analfabetyzmem. Stąd potrzeba, by
edukacja odgrywała kluczową rolę w pełnym rozwoju człowieka. Przed czterema laty w naszej misji Masomeloka powstała
szkoła katolicka pod wezwaniem błogosławionego Ojca Oblata Józefa Gerarda.
Powstanie szkoły było możliwe dzięki inicjatywie i zaangażowaniu rodziców i katechetów wspólnot katolickich z
buszu. Początki były trudne – najpierw powstała szkoła „pod strzechą” dla 48 dzieci, a dopiero w roku 2016 powstał
budynek murowany. W roku szkolnym 2015 – 2016 uczyło się 121 dzieci, a w roku 2016 – 2017 uczy się 155 uczniów w
sześciu klasach i przedszkolu. Mamy zatrudnionych sześciu nauczycieli, którym towarzyszy seminarzysta z naszego
Zgromadzenia oraz Brat Bogusław Guzik.
12 października 2016 r. poświęcono nowy budynek szkolny. W
uroczystościach wzięli udział chrześcijanie z Masomeloka,
władze państwowe i katolickie odpowiedzialne za edukację.
Za zgodą rodziców otwarto w tym roku szkolną stołówkę, co jest
rzadkością na Madagaskarze.
Uczniowie mogą zjeść obiad w
każdy wtorek i czwartek.
Widząc rozwój naszej szkoły, wiele
wspólnot z buszu poprosiło o
otwarcie filii katolickiej szkoły. Po
spotkaniu
katechetów
i
inspektorów odpowiedzialnych za
wspólnoty katolickie postanowiono
wybudować dwie nowe szkoły: w
Dzieci ze szkoły w Masomeloka jedzą obiad
wiosce Ambodibonara, położonej
50 km od Masomeloka oraz w Vohitrakoho, położonej 40 km od Masomeloka. Ludzie z tego regionu podarowali tereny pod
zabudowę i zobowiązali się wybudować budynki szkolne oraz mieszkanie dla nauczycieli a także utrzymać tych nauczycieli.
Zarządzanie i administracja szkołami a także szkolenie
nauczycieli katolickich należy do Misjonarzy Oblatów pracujących
w misji Masomeloka. Cieszymy się, że rozwój naszych szkół jest
możliwy dzięki zaangażowaniu administracji delegatury Ojców
Oblatów na Madagaskarze, sponsorom z Madagaskaru i Europy,
ofiarom chrześcijan, a nawet rodziców dzieci innych wyznań,
które uczęszczają do naszej katolickiej szkoły.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomagają w
rozwoju naszego szkolnictwa i tym, którzy uczestniczą w akcji
adopcji dzieci z
naszych szkół.
Cała wspólnota
Na tle nowej szkoły w Masomeloka drugi z lewej strony O. Adam
Misjonarzy
(ekonom), czwarty z lewej strony O. Krzysztof i pierwszy z prawej
Oblatów Maryi
strony O. Francois (Superior i proboszcz misji Masomeloka)
Niepokalanej,
chrześcijanie,
nauczyciele
i
dzieci
składają
Wam
życzenia
błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wiele dobra na
Nowy Rok 2017. Niech Bóg Wszechmogący obdarza Was i Wasze rodziny
potrzebnymi łaskami. Prosimy, abyście pamiętali o nas w modlitwach i
Plac zabaw dla dzieci przy szkole
liczymy na Wasze wsparcie duchowe i materialne.
W imieniu misji Masomeloka O. François - superior misji i dyrektor szkoły katolickiej
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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