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Rok wielu wydarzeń
MADAGASKAR

Wiele stacji radiowych i telewizyjnych,
gazety katolickie i inne poruszają często
tematykę prześladowania chrześcijan.
Zjawisko to nasila się zwłaszcza w Azji,
która pod względem rozpowszechniania
się tego zjawiska zaczyna doganiać Bliski
Wschód i Afrykę. Mamy obawy związane
z „zalewem dżihadyzmu” w tym regionie. Widzimy nasilającą się codzienną
opresję chrześcijan. W Azji zauważa się
powrót nacjonalistycznego hinduizmu
czy buddyzmu oraz prześladowanie
wiernych Jezusa Chrystusa ze strony
rządzących poprzez codzienną opresje
i utrudnianie życia chrześcijanom i innym
mniejszościom. Cierpią chrześcijanie
w Chinach, Wietnamie, Bangladeszu,
Bhutanie, Indonezji, Indiach, Pakistanie.
Dlatego Ojciec św. Franciszek w styczniowej intencji ewangelizacyjnej prosi nas
o modlitwę: „ Aby chrześcijanie, a także
inne mniejszości religijne w krajach azjatyckich mogli żyć wiarą w pełnej wolności”. Pamiętajmy szczególnie w styczniu
o naszych braciach i siostrach prześladowanych w Azji.
Na przełomie października i listopada
2017 roku przebywałem z wizytą misyjną
na dalekim Madagaskarze. Dzieliłem się
z Wami w poprzednim biuletynie
i w ostatnim numerze „Misyjnych Dróg”,
wiadomościami, problemami a także radościami żyjących i pracujących tam misjonarzach oblatach; Polakach i Malgaszach.
Chciałbym w obecnym styczniowym numerze przybliżyć Wam ich misjonarskie
codzienne życie. Na wstępie Ojciec Mariusz Kasperski, Superior Delegatury który
wrócił w grudniu na Madagaskar dzieli się
z nami wiadomościami. W czasie pobytu

BŁAŻEJ MIELCAREK OMI

Drodzy przyjaciele i sympatycy misji
oblackich!

Morondava. Uczniowie szkoły prowadzonej przez oo. oblatów

na wyspie po siedemnastu latach miałem okazję odwiedzić Misję Marolambo.
O. Nicolas Mahenina – Superior tej placówki relacjonuje wydarzenia 2017 roku.
Oprócz głoszenia Ewangelii i pracy charytatywnej misjonarze modlą się i pracują
w dziele powołań. Pozdrawiam serdecznie
i polecam się Waszej modlitwie.

Co roku Święta Bożego Narodzenia są
wydarzeniem, na które czekamy i które
mocno dotyka naszego serca. Przytłoczeni
troskami codziennego dnia i zmęczeni często nie odczuwamy Bożej obecności w naszym życiu. Święta Bożego
Narodzenia przypominają nam, że Bóg
jest zawsze z nami, stał się jednym z nas.
Boże Narodzenie przypomina nam, że
Bóg nas zna, nas szuka, zawsze do nas się
zbliża. Kościół, Zgromadzenie, oblaci na
Madagaskarze nadal przybliżają Jezusa

O. Marian Lis OMI

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

MADAGASKAR

MISJA KATOLICKA W MAROLAMBO

MARIAN PUCHAŁA OMI

WSPÓLNOTA

Marolambo. Uczniowie szkoły stolarskiej

– Syna Bożego ludziom, którzy Go szukają i którzy na Niego
czekają. Poprzez modlitwę i różne formy pracy duszpasterskiej,
charytatywnej, społecznej, informacyjnej, intelektualnej Dobra
Nowina jest przekazywana w naszych miejscach pracy.
W tym kontekście przybliżania Boga ludziom patrzymy na wszystkie wydarzenia i prace naszej Delegatury. Są one bardzo liczne
i różnorodne.
W ubiegłym 2017 roku, wydarzyło się dużo: dwóch scholastyków
z Madagaskaru złożyło śluby wieczyste w Senegalu, liczba uczniów
w oblackich szkołach w Morondava i Masomeloka stale rośnie,
oblaci przygotowują utworzenie nowej parafii pod wezwaniem
świętego Eugeniusza de Mazenoda w Tsarahonenana na obrzeżach
wielkiego miasta Toamasina. Przygotowujemy założenie nowej misji
w buszu w Volobe, gdzie na stałe będzie mieszkać oblacka wspólnota.
Dwudziestu ośmiu scholastyków i dwóch braci formuje i uczy się, aby
zostać oblatami. Jeden ojciec kształci się na wychowawcę – formatora,
a następny studiuje, żeby zostać nauczycielem – wykładowcą.
Nowa kamera i sprzęt audiowizualny dla Centrum OMIFILM,
współpraca z naszymi dobrodziejami, wizyta oo. Mariana Puchały,
Mariana Lisa i Romana Krauza pomagają nam z ufnością patrzeć
w przyszłość i dziękować oblatom, którzy przez lata pracowali
na Madagaskarze.
Jesteśmy dumni z tego, że oblaci z delegatury na Madagaskarze
pracują w Hongkongu, w Prowincji Notre Dame du Cap, na wyspie La Reunion i w Rzymie. Praca poza granicami Madagaskaru,
praca w Bibliotece Urbanianum jest znakiem dzielenia się naszym
personelem z Kościołem Powszechnym.
Osobiście z całego serca dziękuję Prowincji Anglo-Irlandzkiej
za przyjęcie mnie i zasponsorowanie nauki języka angielskiego
przez sześć tygodni. Dziękuję także Prowincji Polskiej, Prokurze
Misyjnej i jej lekarzom – współpracownikom, a także wspólnocie
w Poznaniu za zaopiekowanie się mną podczas operacji i rehabilitacji. Bardzo się cieszę z powrotu na Madagaskar, po operacji
i rehabilitacji w Polsce, która trwała dwa miesiące.
Bóg nas szuka. Szukajmy Go w naszym życiu. Pomóżmy innym
Go odnaleźć. Niech Bóg zawsze będzie z nami!
Radosnych Świat Bożego Narodzenia 2017! Szczęśliwego Nowego Roku 2018!

KO N TA K T

21 maja 2017 r. wspólnota w Marolambo obchodziła dwusetną
rocznicę powstania Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej.
O. Wenceslas we wrześniu opuścił wspólnotę w Marolambo,
aby dołączyć do nowej wspólnoty Matki Boskiej z Lourdes w Tamatave. Teraz czterech ojców i jeden brat opiekują się 160 wspólnotami w buszu. W tym roku Delegatura zakupiła dwa nowe panele
słoneczne do oświetlenia domu i kościoła.
Wizyta polskiej grupy w styczniu 2017 r. oraz październikowe
odwiedziny o. Mariana Puchały, wiceprowincjała wraz z dwoma
byłymi misjonarzami z Madagaskaru, oo. Marianem Lisem i Romanem Krauzem były ważnymi wydarzeniami w życiu naszej misji. Wizyty te dodają nam otuchy, zwiększają ambicje i gorliwość
apostolską. Dziękujemy tym, którzy nas odwiedzili i zapraszamy
następnych chętnych. Drzwi są zawsze otwarte, a Wspólnota gotowa jest na wasze przyjęcie.
Przejście cyklonu Enavo spowodowało wiele szkód w Marolambo. Katolicka misja stała się jedną z ofiar żywiołu. Było dużo
lawin błotnych i osuwisk. Uszkodzone zostały: zbiornik czystej
wody, domek, w którym przechowywany był sterownik wiertniczy oraz dom dla katechetów.

SESJE
Sesje przeznaczone dla chrześcijan mają na celu poprawę życia duchowego, ich edukację i polepszenie życia. Aby dowiedzieć
się więcej, w 2017 roku w sesji uczestniczyło 229 katechetów, 860
dzieci oraz 320 ministrantów.

SZKOŁA STOLARSKA
Szkoła stolarska w Marolambo nadal działa. Uczniowie wciąż
doskonalą umiejętności i zbierają doświadczenia. Można śmiało
powiedzieć, że obecność tej szkoły jest bardzo ważna dla młodych
chłopców w tym regionie. Celem szkoły jest pomoc tym, których
nie stać na ogólną edukację.
Nauka i praktyka stolarska to najważniejsza część kształcenia młodych ludzi. Uczymy ich również katechizmu, czytania
i pisania, a także ochrony środowiska poprzez hodowlę różnego
rodzaju roślin.
O. Nicolas Mahenina

Składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ
za złożoną ofiarę
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