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Idźcie więc i
nauczajcie
wszystkie
narody...
Mt 28.19

POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
I MARYJA NIEPOKALANA

DRODZY PRZYJACIELE MISJI

Misje ewangelizacyjne są szerzeniem Ewangelii Chrystusowej na cały świat. Jest to
zadanie dla całego Kościoła, aby nieść radosną nowinę o tym, że Bóg nas kocha i
pragnie zjednoczyć wszystkich w swej miłosiernej miłości, przebaczając i wzywając
do przebaczenia innym nawet najcięższych przewinień. Już Jezus Chrystus wydaje
polecenie swym Apostołom, aby szli do ludzi głosić im Królestwo Boże: "Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem" (Mt 28,19). Na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa
potrzeba misji jest ogromna. Ojciec Święty Jan Paweł II - w orędziu wydanym na
XVII Światowe Dni Młodzieży w Toronto - mówił: "Jest to godzina Misji! Chrystus
Was wzywa, Kościół Was przyjmuje, pogłębiajcie refleksję nad słowem Bożym i
pozwólcie, aby ono rozjaśniało Wasz umysł i Wasze serca". Ojciec św. Franciszek we wrześniowej intencji misyjnej prosi
nas, byśmy modlili się w następującej intencji: ”Aby chrześcijanie, uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo Święte,
stawali się coraz bardziej świadomi swej misji ewangelizacyjnej”. W celu podkreślenia i ciągłego przypominania
chrześcijanom o potrzebie niesienia dobrej nowiny tym, którzy jej jeszcze nie znają, powołano Papieskie Dzieło
Rozkrzewiania Wiary. W ramach działania tej instytucji ustalono dzień 20 października Światowym Dniem Misyjnym;
rozpoczyna on Tydzień Misyjny, który ma na celu włączenie do współpracy na rzecz misji wszystkie Kościoły lokalne.
Prokura Misyjna Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej przy współpracy Przyjaciół Misji Oblackich włącza się aktywnie
przez cały rok liturgiczny w animację misyjną w parafiach oblackich i diecezjalnych. W tym roku z okazji Światowych Dni
Młodzieży przyjechało do Polski na trzy miesiące dwoje młodych Malgaszy z naszych oblackich parafii Fianarantsoa i
Toamasina. Pomagali nam w budzeniu ducha misyjnego w parafiach. Dawali świadectwo misyjne poprzez śpiew, muzykę
malgaską, tańce oraz spotkania z ludźmi. Wrócili na wyspę 28 sierpnia 2016 roku. Każdy z nich w osobnym liście dzieli się
wrażeniami.

Claudine z Fianarantsoa - parafia św. Eugeniusza de Mazenod
Trzymiesięczny mój pobyt w Polsce wzbogacił mnie bardzo kulturowo i duchowo. Dane
mi było zobaczyć i przeżyć wiele w czasie różnych wyjazdów misyjnych do parafii
oblackich i diecezjalnych. Najbardziej wzbogaciły mnie spotkania z ludźmi młodymi i
starszymi oraz z dziećmi. Czekałam z niecierpliwością na każdy cotygodniowy nowy
wyjazd z Prokurą Misyjną. Cieszyłam się, że będę mogła dawać swoje świadectwo jako
chrześcijanka i chwalić Pana Boga: śpiewem, muzyką, strojem i tańcem malgaskim, a
przez to również pokazać kulturę malgaską. Pragnęłam, by modlący się w kościołach
Polacy poczuli się członkami Kościoła Katolickiego na całym świecie. Mimo tremy przed
tak wspaniałą publicznością w kościele, czy w innych miejscach, czułam się wspaniale
tańcząc, śpiewając. Najwięcej radości i zadowolenia dawały mi chwile w czasie
koncertów, gdy ludzie - mimo że nie znali języka malgaskiego - włączali się do śpiewu i
tańca. Na spotkaniach Przyjaciół Misji
zadawano nam różne pytania dotyczące
Madagaskaru, ludzi tam mieszkających,
ich kultury, zwyczajów. Nie brakowało też
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chętnych do robienia zdjęć, filmików,
które były umieszczane na stronach
internetowych. Nie zapomnę wspaniałej życzliwości ze strony spotkanych
ludzi. Wielkim przeżyciem dla
mnie były też spotkania z
młodzieżą z całego świata.
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Wrocławiu. Czas wspólnej modlitwy, konferencji duchowych oblackich,
koncertów muzycznych, spotkań z Oblatami, a szczególnie z Ojcem
Generałem Misjonarzy Oblatów, biskupami i misjonarzami Oblatami.
Uczestniczyliśmy także w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Tysiące
spotkanych młodych ludzi z całego świata. Mimo trudności językowych,
kulturowych można było porozumieć się z każdym. Radości było sporo.
Niezapomniane chwile w czasie pobytu we Wrocławiu, Krakowie to również

spotkania z ludźmi, którzy nas przyjmowali w domach. Chciałabym im wszystkim podziękować za wspólnie spędzony czas,
rozmowy, posiłki w domach. Było cudownie. Chciałabym też podziękować Ojcom: Marianowi, Wiesławowi, Mariuszowi oraz
personelowi Prokury Misyjnej w Poznaniu za opiekę nad nami, wspaniałą gościnność. Nie zapominamy także o młodzieży –
wolontariuszach misyjnych z Prokury, którzy z nami współpracowali w czasie występów, wyjazdów, animacji misyjnej.
Mieliśmy również możliwość współpracy w czasie naszych wyjazdów z klerykami oblackimi Malgaszami Mamy i Hypolitem,
którzy uczą się od roku języka polskiego w Polsce. Razem z nami tworzyli wspaniałą grupę wokalno-muzyczną.
Dziękujemy. Opuszczamy Polskę, wracamy do siebie. Jestem umocniona w wierze przez poznanie Was wszystkich, przez
Wasze postawy pełne ciepła, miłości braterskiej, chrześcijańskiej. Szczególnie dziękuję za obietnice Waszej pamięci
modlitewnej za nas i naszą ojczyznę Madagaskar, która przeżywa wiele trudności, niepokoju, biedy. Niech Pan Bóg
wynagrodzi Wam wszystkim swoimi łaskami za wszelkie dobro, które otrzymaliśmy za Waszym pośrednictwem. Niech Was
Bóg błogosławi
Klaudia z Fianarantsoa

Edgard z Toamasina - Parafia Matki Bożej z Lourdes
Dane mi było spędzić trzy miesiące w Polsce. Chciałbym najpierw
zwyczajem malgaskim podziękować Panu Bogu za czas tam spędzony, za
zdrowie, które mi dopisywało, a przede wszystkim za pracę misyjną w
Polsce, dawanie świadectwa w wielu parafiach. Dziękuję także Oblatom z
Madagaskaru i parafii
Matki Bożej z Lourdes
w Tamatawe. Czuję
się
wyróżniony
i
szczęśliwy. Chciałbym
także
podziękować
Prokurze
Misyjnej
Misjonarzy Oblatów z
Poznania za wszelką pomoc i opiekę w czasie pobytu w Polsce.
Nigdy nie zapomnę spotkań z Przyjaciółmi Misji w parafiach oblackich
i diecezjalnych. Czułem się z Wami jak w jednej wielkiej rodzinie;
mimo trudności językowych zdołałem porozumieć się z Wami –
dziękuję. Chciałbym też podzielić się z Wami przeżyciami ze
Światowych Dni Młodzieży Oblackiej we Wrocławiu. Było to dla mnie
wielkie przeżycie wiary. Nie zapomnę licznych konferencji, które były głoszone w czasie spotkań. Głęboko w mojej pamięci
utkwiła mi historia błogosławionego Oblata Ojca Józefa Cebuli, rozważana w czasie drogi krzyżowej. Podziwiałem radość
młodzieży oblackiej z bycia chrześcijaninem. Cieszę się także z poznania wielu Oblatów, którzy przybyli z innych krajów na
to spotkanie. Nie zapomnę także spotkania z Papieżem Franciszkiem w
Krakowie. Jego postawa i słowa kierowane do młodych umocniły moją
wiarę. Mimo podziału młodzieży na różne kultury, języki - czułem, że
stanowimy jeden Kościół Katolicki. W czasie mojego pobytu w Polsce wiarę
moją pogłębił także kontakt w parafiach z chrześcijanami. Podziwiałem
Waszą gorliwość w modlitwie, zainteresowanie moim krajem. Celem
naszym było również ukazanie kultury malgaskiej, śpiewów liturgicznych.
Dziękuję Wam, za entuzjastyczne przyjęcie, zadawane pytania i Wasz
aktywny udział w koncertach. Czas naszego pobytu w Polsce i wśród Was
szybko minął. Wracamy do naszej ojczyzny. Dziękuję wszystkim,
począwszy od Prokury Misyjnej, Scholastykom z Madagaskaru: Hipolitowi i
Kultura malgaska to śpiew i taniec
Mamiemu za współpracę, Przyjaciołom Misji za otwarte serca, gościnność.
Będę o Was pamiętał w moich modlitwach, a także w dawaniu świadectwa
o Waszej głębokiej wierze i gościnności. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Do zobaczenia na Madagaskarze.
Edgard z Toamasina
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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