Poznań, wrzesień 2015

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI
Wielu z nas powróciło z urlopów i wakacji, by z nowym zapałem zabrać się do pracy i nauki. Rolnicy, ogrodnicy
zmagali się z pracami na polach, w ogrodach, sadach. Zmagano się także ze straszną suszą, gorączkami, której
skutkiem jest utrata owoców ich ciężkiej pracy. Dzisiaj zrozpaczeni zastanawiają się, jak dalej pracować, kto pomoże
im odzyskać poniesione straty. Od 1 września nasze szkoły ponownie napełniły się uczniami. Za tych młodych i
najmłodszych módlmy się specjalnie - jak przypomina Ojciec święty Franciszek – bo do nich należy przyszłość
Kościoła i świata, by szli drogą wskazaną przez Chrystusa. Młodzi uczestniczą dziś w wielu dramatach dręczących
ludzkość. Są zarzucani destrukcyjnymi wzorcami życia. Pomimo tych przeszkód nie poddają się zniechęceniu, lecz
wielu z nich włącza się w dzieło odnowy świata i Kościoła, szuka prawdy i wspólnoty. Najlepszym przykładem są
przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Tę wspaniałą młodzież, a także tę okaleczoną przez życie,
polecajmy Jezusowi, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i św. Eugeniusza, który całym sercem ukochał
młodych.
W krajach misyjnych katechiści są ważnymi współpracownikami misjonarzy w głoszeniu Ewangelii. Pomagają
dorosłym, młodzieży i dzieciom w poznaniu Chrystusa i Jego Kościoła. Bez ich działalności, bez ich świadectwa życia
nie można dziś skutecznie ewangelizować. Ojciec święty Franciszek poleca nam wszystkim na miesiąc wrzesień tę
specjalną intencję: ”Aby katecheci dawali swoim życiem świadectwo wiary, którą głoszą.” Pomóżmy im naszą
modlitwą.
Ojciec Mariusz Kasperski OMI przekazuje nam wieści z Madagaskaru
W strukturach życia zakonnego, potrzebny jest i ważną rolę
odgrywa Przełożony, odpowiedzialny za życie i pracę swoich współbraci,
pracujących na jednym określonym terenie. W naszej Delegaturze
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Madagaskarze co trzy lata
możemy wybrać nowego Przełożonego. Ojciec Marek Ochlak OMI był
naszym Przełożonym przez sześć lat – dwie kadencje.
Na początku marca tego roku zadzwonił do mnie Ojciec Antoni
Bochm OMI, Prowincjał z Polski i powiadomił, że zostałem wybrany
nowym Superiorem Delegatury Oblatów na Madagaskarze. 19 marca
O. Marek Ochlak
musiałem więc opuścić moją ukochaną parafię Świętego Jana Pawła II w
O. Mariusz Kasperski
Poprzedni przełożony
Nowy przełożony na
Morondava,
gdzie byłem proboszczem oraz kapelanem szpitala i
na Madagaskarze
Madagaskarze
zamieszkać w stolicy Madagaskaru – Antananarivo, ponieważ tam
znajduje się nasz dom prowincjalny. Nie jestem już proboszczem parafii, nie jestem
odpowiedzialnym za sektor misyjny w buszu. Moja praca to zajmowanie się Oblatami i tymi, którzy uczą się na księdza
i brata zakonnego u Oblatów. Jest nas na Madagaskarze 87, w
tym: 43 księży, 5 braci zakonnych, 25 kleryków w seminarium,
7 nowicjuszy,
7 prenowicjuszy.
Przez większość mojej
pracy
misyjnej
na
Madagaskarze
byłem
proboszczem tworzących
się nowych parafii na
obrzeżach miast. Byłem
bardzo
szczęśliwy,
widząc
owoce
mojej
O. Mariusz na swojej poprzedniej misji
pracy, która polegała na
głoszeniu Dobrej Nowiny
Wizyta O. Mariusza w Prenowicjacie w Tamatave
ludziom wątpiącym w wierze i w swoją godność, zagubionym,
szukającym. Byłem bardzo szczęśliwy patrząc na niechrześcijan,
którzy ufając nam, przyprowadzali swoje dzieci do naszej katolickiej szkoły.

Moi współbracia Oblaci wybrali mnie swoim przełożonym, zaufali mi. Czuję się niekompetentny w tej pracy.
Wiem, że nie mogę polegać tylko na moich ludzkich siłach. Wdzięczny jestem moim poprzednikom, Przełożonym, za
ich pracę przez sześć lat. Proszę o modlitwy w mojej intencji a także za
Ojca
Ekonoma
wszystkich
Radnych, abyśmy
mogli
godnie
prowadzić Oblatów
na Madagaskarze.
Po objęciu
pracy
Superiora
Delegatury
zacząłem
w
pierwszej kolejności
odwiedzać
domy
Wizyta O. Mariusza w Nowicjacie z nowicjuszami
formacyjne,
Wizyta O. Mariusza w scholastykacie z klerykami
miejsca, gdzie nasi
kandydaci, chłopcy z Madagaskaru uczą się i kształtują swoją
duchową postawę, aby zostać Oblatem. Odwiedziłem kilka wspólnot Oblatów w czasie tak zwanych wizytacji, gdzie z
każdym rozmawiałem oraz prowadziłem dzień skupienia.
Obecnie odwiedzam z Ojcem Adamem, Ekonomem, naszych dobrodziejów w Europie, którzy modlitwą i
pomocą materialną pomagają nam żyć i pracować na Madagaskarze.
Bardzo Wam wszystkim dziękuję za Waszą pomoc. Dzięki Wam, możemy żyć, pracować i robić dużo dobrych
rzeczy.
Niech dobry Bóg błogosławi wszystkich Oblatów i Przyjaciół Misji. Maryja Niepokalana niech nas strzeże na
naszych misyjnych drogach.
O. Mariusz Kasperski OMI
Nowy Superior Delegatury OMI na Madagaskarze

Przypominamy o kolejnych zjazdach Przyjaciół Misji Oblackich:
Poznań, ul. Ostatnia 14 – sobota 19 września 2015 o godzinie 11.00
Lubliniec, ul. Piłsudskiego 6 – sobota 26 września 2015 o godzinie 11.00
Obra k/Wolsztyna – niedziela 11 października 2015 o godzinie 12.00
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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