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List Superiora Delegatury
Gdy na początku marca pisałem wstęp do wielkanocnego
numeru Echa, nie wiedziałem jeszcze, jak trudny czas będziemy
musieli znów przeżyć. Nie wiedziałem, że zaraz nadciągnie
nowa fala koronawirusa. Wielka panika wybuchła
na Madagaskarze w połowie marca, zaatakowała
wtedy południowoafrykańska mutacja koronawirusa
SARS-CoV-2. Zachorowało wielu ludzi, przed aptekami
ustawiały się ogromne kolejki, wielu chorych zmarło.
Kilku oblatów również zaraziło się koronawirusem
i chorowało na Covid-19. Bogu dzięki, że nikt nie
umarł z powodu tej choroby. Niestety, zmarło
kilku naszych kolegów z innych zgromadzeń
zakonnych, a także księży diecezjalnych.
18 kwietnia malgaski rząd ogłosił restrykcje sanitarne związane z epidemią, zablokowano
możliwość przemieszczania się pomiędzy regionami wyspy, pozamykano kościoły. Całe
szczęście, że restrykcje nie trwały długo – około trzech miesięcy – choć czas ich trwania
był różny w poszczególnych częściach Madagaskaru.
Po zniesieniu restrykcji sanitarnych zaczęliśmy nadrabiać zaległości w pracy
duszpasterskiej. Wróciliśmy do prowadzenia katechezy, świętowania pierwszej Komunii
i bierzmowania. Cieszymy się, że mogliśmy wrócić do organizowania sesji duszpasterskich
na misjach w buszu. Jest to typowa praca formacyjna i duszpasterska, którą zawsze
prowadzimy w okresie wakacyjnym dla różnych grup modlitewnych i wiekowych z wiosek,
które należą do danej misji.
Podstawową formą naszej pracy misyjnej na wschodzie Madagaskaru są piesze
obchody wiosek zamieszkałych przez chrześcijan. Potrafią trwać nawet miesiąc. Jest
to wielki misyjny wysiłek tych, którzy w ten sposób pracują. Dlatego też piszemy o tym
w naszym Biuletynie.
Przez pandemię i suszę wielu ludzi zbiedniało. Dlatego
zorganizowaliśmy wiele akcji charytatywnych, w czasie których
dzieliliśmy się z potrzebującymi żywnością. Dziękujemy wszystkim
darczyńcom za ich dobre serce, za wspomaganie ludzi w
potrzebie.
Z początkiem lipca zaczęliśmy przeżywać chwile radości
związane z zakończeniem roku formacyjnego w oblackich
domach formacyjnych
– w prenowicjacie,
nowicjacie, seminarium
duchownym. Były też
święcenia kapłańskie
czterech oblatów w
Toamasinie i święcenia
diakonatu jednego oblata
w Fianarantsoa.

3

Biuletyn OMI Madagaskar - Rok 13, N°31, Wrzesień 2021 - ist Superiora

elegatury

Na pewno ważnym wydarzeniem w życiu naszej Delegatury
było pożegnanie ojca Marka Ochlaka, który po 26 latach pracy
opuścił Madagaskar, żeby pracować w Polsce jako dyrektor
Prokury Misyjnej. Dziękujemy ojcu Markowi za wielką gorliwość
w pracy misyjnej i za braterską postawę.
Granice Madagaskaru nadal są zamknięte. Można opuścić
Wyspę bez problemu, ale prawo wstępu na Madagaskar
mają tylko dyplomaci, sportowcy, pracownicy ministerstw i
różnych organizacji międzynarodowych. Stąd niemożliwe
jest uczestnictwo w różnych międzynarodowych
spotkaniach. Korzystamy z możliwości komunikacji
internetowej.
Mamy możliwość zaszczepienia się na Covid-19,
czy to w miejscowych placówkach zdrowotnych,
czy w Ambasadzie Francuskiej (szczepienia dla
obywateli Unii Europejskiej). Każdy z nas podejmuje
indywidualnie decyzję o szczepieniu.
Nasza Delegatura Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Madagaskaru prowadzi
cztery parafie na pobliskiej Wyspie La Reunion. Jest to francuskie terytorium zamorskie.
Tę małą wyspę mocno zaatakowały różne warianty koronawirusa. Cieszymy się z misyjnej
pracy czterech oblatów którzy tam służą od 10 lat, piszemy o tym w naszym biuletynie.
Na koniec tego wprowadzenia do nowego numeru Echa bardzo dziękuję za to, że
jesteście z nami.

Niech dobry Bóg Wam wynagrodzi! Pamiętamy o Was w naszych modlitwach.

O. Mariusz Kasperski OMI
Superior Delegatury
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Wielki Post –
czas dzielenia
Stowarzyszenie Misyjne Maryi
Niepokalanej z Trois Mares
powstało 20 października 2020
r. z inicjatywy proboszcza parafii
o. Waldemara Żukowskiego OMI.
Do chwili obecnej stowarzyszenie
ma około sześćdziesięciu
współpracowników.
W sobotę 20 marca 2021 r.
Stowarzyszenie zorganizowało przed
kościołem parafialnym akcję, która miała
na celu pozyskanie środków na realizację projektów charytatywnych i duszpasterskich
prowadzonych przez oblatów na Madagaskarze. Ustawiono różne stoiska. Były ciasta i
dżemy, niespodzianki, ręcznie robione przedmioty z kamienia i drewna lub z materiałów
pochodzących z recyklingu czy kompozycje kwiatowe. Parafianie, wychodząc z kościoła
po mszy, kupowali rzeczy, które zostały wystawione na sprzedaż. Był to ich wkład w tę
akcję. Także dzieci złożyły małą składkę pieniężną.
Wszyscy parafianie podjęli konkretne działania w czasie Wielkiego Postu, aby przeżyć
wspólnie ten czas dzielenia się

P. Eddy Vitry

Sekretarz Stowarzyszenia Misyjnego MN z Trois-Mares

5

Biuletyn OMI Madagaskar - Rok 13, N°31, Wrzesień 2021 - Na c

il zosta e

pro oszcze

Na chwilę zostałem proboszczem
Po zniesieniu w 2020 roku restrykcji sanitarnych związanych
z epidemią Covid-19 i po udanym świętowaniu jubileuszu 40 lat
przybycia oblatów na Madagaskar
(22 listopada 2020), myślałem,
że teraz już wszystko będzie
dobrze szło. Myślałem, że
wszystko co najgorsze już
za nami. Niestety, od końca
stycznia 2021 r. znów życie
nas negatywnie zaskoczyło
i problemów zaczęło
przybywać.
Niespodziewanie,
z powodu zatrzymania
się akcji serca, zmarł
58-letni ojciec Jean
Didier Zanandrafara OMI,
który był proboszczem w
nowej oblackiej parafii pw.
świętego Eugeniusza de
Mazenoda na obrzeżach
miasta Toamasina,
oficjalnie erygowanej
22 listopada 2020. Nie
mogłem tak od razu
znaleźć następcy na jego miejsce i dlatego postanowiłem go w tej pracy zastąpić.
Pracowałem tam od 28 stycznia do 18 kwietnia 2021 r., do dnia przybycia nowego
proboszcza, ojca Theophila Rakotoarisoa OMI. Pomyślałem wtedy, że dam radę przez
trzy miesiące połączyć pracę superiora Delegatury i pracę proboszcza tej nowej parafii.
W naszej nowej parafii nie mamy jeszcze probostwa, nie ma też domu dla wspólnoty
oblatów. Proboszcz mieszka w oblackim prenowicjacie, na drugim końcu miasta. Do
parafii jedzie się samochodem rano pół godziny, a w południe i wieczorem w korkach
jeszcze dłużej. Pobudka jest o czwartej rano, żeby o 5:30 być w konfesjonale. Msza w
tygodniu jest codziennie o 6 rano.
W dzielnicy, w której mamy kościół nie ma jeszcze prądu elektrycznego, dlatego
codziennie jedna z rodzin przynosiła mi termos z herbatą. Ja przywoziłem w plastikowym
pudełku śniadanie, które zjadałem po przyjęciu ludzi w biurze parafialnym.
W czasie pierwszego piątku miesiąca w lutym, odwiedzając ludzi chorych, zauważyłem,
że jest to terytorialnie bardzo duża parafia. Przez wiele lat pracował tu gorliwie ojciec
Marco Ratelolahy OMI, ale patrząc na wielki obszar tej parafii pomyślałem, że jest tu
jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Zrozumiałem, że w tej parafii powinien też być wikary, a
wspólnota oblatów powinna mieszkać na miejscu, a nie dojeżdżać z drugiego końca miasta.
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Gdy w 2006 r. zaczęła tworzyć się ta nowa parafia, jako
miejsce modlitwy chrześcijan mieszkających daleko od swojego
dotychczasowego kościoła parafialnego pw. świętego Jana
Chrzciciela, było to miejsce bardzo biedne. Obecnie coraz
więcej ludzi mieszkających w centralnej części Toamasiny
ucieka z przeludnionego centrum miasta i tutaj kupuje kawałek
ziemi, i buduje dom, coraz częściej murowany.
Oprócz codziennej i niedzielnej modlitwy, w każdą niedzielę
po południu wyświetlałem w kościele film religijny. Jest to
dobra forma głoszenia Dobrej Nowiny. W tej części miasta
nie ma prądu, dlatego na seanse zawsze przychodziło dużo
ludzi, także niechrześcijan.
Poza pracą duchową i duszpasterską zabrałem się do remontów, które były w planach
zmarłego nagle ojca Jeana Didiera. Po pierwsze, była to przeróbka małego drewnianego
domku na zakrystię dla ministrantów i biuro dla katechetów. Gdy to było skończone, to
zaczął się remont przeciekającego dachu. Za tym poszło założenie nowej instalacji
elektrycznej w kościele, powiększenie werandy przed kościołem, pomalowanie kościoła
zewnątrz i wewnątrz.
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W połowie marca, gdy prace trwały w pełni i zbliżała się już powoli Wielkanoc, w
Toamasinie wybuchła panika. Rozpoczęła się kolejna fala Covid-19, na Madagaskar
dotarła południowoafrykańska mutacja wirusa SARS-CoV-2. Ta choroba bardzo szybko
zaczęła się rozprzestrzeniać. Wielu chorych ludzi czekało w kolejce przed aptekami, żeby
kupić lekarstwa, było wielu chorych księży. W szpitalach brakowało tlenu. Wielu ludzi
szybko umierało. Nie ujęto ich nawet w oficjalnych państwowych statystykach. Wykonawcy
trumien nie wyrabiali się z przygotowaniem ich „na czas”. Zgonów było bardzo dużo.
W poniedziałek 22 marca zmarł z powodu Covid-19 nasz kolega z Toamasiny, ojciec
Wladimir, salezjanin ze Słowenii. Został pochowany we wspólnym grobowcu księży
pracujących w diecezji Toamasina. Po jego śmierci zdaliśmy sobie sprawę, że obecna
fala koronowirusa to nie jest zabawa, można szybko umrzeć.
Ja zachorowałem na Covid-19 w piątek 19 marca w Toamasinie. Test okazał się
pozytywny. Źle się czułem, myślałem, że to malaria, ale to był Covid.
Na początku choroby bardzo źle się czułem, miałem
okropny kaszel z krwią, straciłem smak. Na skutek wysokiej
gorączki, której nie mogłem zbić, nie chciałem też jeść.
W tamtym momencie myślałem, że to już koniec ze mną.
Później dostałem silniejsze lekarstwa, też w kroplówce,
i one zadziałały.
W piątek 9 kwietnia dostałem kolejną lekcję pokory.
Myślałem, że już jestem zdrowy, że wszystko jest już ok.
Szczęśliwy pojechałem do parafii odprawić mszę. W czasie
liturgii czułem się bardzo zmęczony, nie miałem sił stać
prosto, cztery razy musiałem sobie usiąść i odpocząć.
Po przeczytaniu 5 zdań z Ewangelii zabrakło mi tchu.
Myślałem, że nie dam rady dokończyć mszy. Koronawirus
bardzo niszczy organizm. Widziałem to po sobie.
Z powodu kolejnej fali epidemii, 3 kwietnia prezydent
Madagaskaru nałożył nowe restrykcje. Był to zakaz
przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi regionami,
kościoły za to zostały zamknięte do odwołania. Te restrykcje
były podobne do tych z poprzedniego roku. W 2020 r. trwały one siedem miesięcy. Na
skutek zamknięcia zakładów przemysłowych i granic Madagaskaru dla turystów wielu
ludzi straciło pracę i możliwość codziennego zarabiania pieniędzy.
Przejazd pomiędzy poszczególnymi regionami kraju został zablokowany, co
uniemożliwiało normalną sprzedaż produktów rolnych zebranych na polach oraz sprzedaż
ryb złowionych w rzekach lub w Oceanie Indyjskim. To jest podstawowe źródło dochodów
na Madagaskarze. Same straty. Bardzo mały procent Malgaszy żyjących w mieście ma
konto w banku. Większość żyje z dnia na dzień.
Pracując na zastępstwie, jako proboszcz, w najbiedniejszej części Toamasiny wiele
razy nie wiedziałem co zrobić, gdy do biura parafialnego przychodzili ludzie skarżąc
się, że nie mają pieniędzy na zakup jedzenia; gdy przychodziły dzieci, płacząc, że nie
mogą iść do szkoły, bo rodzice z powodu braku pracy nie mogą zapłacić obowiązkowych
świadczeń wobec szkoły.
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Przychodzili też do mnie ludzie proszący o pomoc w zakupie lekarstw i o pomoc w
przygotowaniu pochówku bliskiej osoby, która zmarła z powodu Covid-19. Pomagałem, na
ile mogłem, ale wszystkie pieniądze, które miałem w kasie parafialnej Caritas, wszystkie
moje oszczędności zostały wyczerpane.
Dlatego właśnie wtedy ośmieliłem się napisać list do mojej rodziny i przyjaciół, do ludzi
których spotkałem w czasie mojej pracy w różnych krajach. Bardzo grzecznie zapytałem,
czy ktoś mógłby mi pomóc finansowo w opiece nad ludźmi, którzy z powodu braku pracy
byli w bardzo trudnej sytuacji.
Po napisaniu tego listu otrzymałem duże wsparcie finansowe, dzięki któremu można
było zorganizować akcję charytatywną. Podzieliliśmy żywność między parafię świętego
Eugeniusza de Mazenoda w Toamasinie, misje oblackie w Masomeloce i w Volobe oraz
parafię św. Jana Pawła II w Morondawie.
Na koniec chcę wspomnieć o jeszcze jednej niespodziance, o zaskoczeniu, które
mnie spotkało. W czasie Wielkiego Postu podczas rekolekcji dla wielu grup modlitewnych
w parafii, zauważyłem, że bardzo tu w parafii brakuje dachu nad głową, pomieszczeń,
salek na miejsce spotkań, zebrań, rekolekcji, nauki katechizmu. Gdy nie pada deszcz, to
wszyscy są przyzwyczajeni do siedzenia na trawie. Natomiast gdy deszcz padał, co w
Toamasinie jest bardzo częste, to wszystkie te duchowe i formacyjne programy zostały
przerwane, czekając aż deszcz przestanie padać.
Dlatego w tym czasie zacząłem szukać pieniędzy na budowę prostego hangaru na
miejsce spotkań. Znalazłem i budowa zaczęła się 23 maja. Później spotkała nas bardzo
miła niespodzianka, którą ja nazywam Bożym błogosławieństwem. Znalazł się darczyńca,
dzięki któremu można było powiększyć budowany hangar, a później zamiast hangaru
zacząć budować salę parafialną. Prace szybko posuwają się do przodu. Chcemy budowę
zakończyć z końcem października.

Na początku tego roku przeżyłem trudny czas. To była lekcja cierpliwości, pokory,
zaufania Bogu i ludziom. Dziękuję dobremu Bogu i ludziom, że to przeżyłem. Cieszę
się, że owocem tego trudnego czasu było wiele dobra, które otrzymałem od ludzi i które
mogłem uczynić dla innych.
Niech dobry Bóg błogosławi !

O. Mariusz Kasperski OMI
Superior Delegatury

9

Biuletyn OMI Madagaskar - Rok 13, N°31, Wrzesień 2021 -

orona irus

se inariu

Koronawirus w seminarium

Gdy w mediach pojawiły się informacje o wzroście liczby
zakażeń, w naszych domach stale informowaliśmy o tym, że
druga fala Covid-19 narasta, zwłaszcza w środowisku miejskim.
Najbardziej zagrożone były wspólnoty, które w czasie
świątecznym wysyłały swoich młodych ludzi na staże i
wakacje. Covid-19 objawia się najpierw osłabieniem, a
następnie gorączką, choć wciąż pojawia się wiele nowych
objawów zakażenia. Koronawirus najpierw dotarł do
seminarium diecezjalnego. Wszyscy seminarzyści trafili
na kwarantannę, na cztery tygodnie zawieszono zajęcia.
Kilka miesięcy później wirus zaatakował naszą wspólnotę
scholastykatu. Trafił tu na początku kwietnia 2021 r., zmagaliśmy
się z nim przez siedem tygodni. W ciągu trzech tygodni zachorowało
ośmiu członków wspólnoty. W rezultacie wspólnota została poddana
kwarantannie, więc scholastycy przez cztery tygodnie nie mogli
uczęszczać na seminaryjne zajęcia. Musieliśmy maksymalnie
ograniczyć kontakty międzyludzkie. Zwłaszcza podczas modlitwy i
w refektarzu, gdzie zachowywaliśmy nakazany dystans. Pomieszczenia codziennie były
też dezynfekowane. Celebracja Eucharystii była jedynym czasem zjednoczenia i wspólnej
modlitwy.
Dzięki Bogu z tygodnia na tydzień było coraz lepiej, chorzy opanowali wirusa, choć ich
organizmy były osłabione. Wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że podstawową przyczyną
wybuchu wirusa była zła wola i nieprzestrzeganie zasad sanitarnych. Męka, którą przeszedł
każdy pacjent, była lekcją na przyszłość. Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć
zakażenia, jeśli kiedykolwiek pojawi się nowa fala wirusa.

O. Rakotomalala Rossina
Superior oblackiego seminarium
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Moja praca duszpasterska w buszu
Należę do wspólnoty oblackiej mieszkającej w misji
katolickiej Ambinanindrano. Przez 5 lat pracowałem
tam w buszu. Ambinanindrano znajduje się około 70
km na południowy zachód od Mahanoro w diecezji
Tamatave. Ta misja składa się z 88 małych kaplic
i kościołów. Na poziomie administracyjnym lub
państwowym misja zlokalizowana jest w centrum 4
gmin: na północ gmina Ambinanidilala, na wschodzie
gmina Ankazotsifantatra, na południu gmina Befotaka
i gmina Ambinanindrano. W Ambinanindrano ludzie
są mili, żyją w prostych warunkach, prawie wszyscy
są rolnikami. Nie ma już drogi do przemieszczania
lub transportu produktów. Jest droga, która została
zrobiona w czasach Pierwszej Republiki, ale nie jest
przejezdna dla wszystkich samochodów. Tylko sowiecka
ciężarówka z napędem na sześć kół pokonuje 70 km
przez minimum 4 lub 5 dni.
Na poziomie edukacyjnym istnieją szkoły publiczne do poziomu średniego, ale poziom
nauczania jest bardzo niski. Większość nauczycieli nie posiada żadnego przeszkolenia w
tym zakresie. Wielu z nich nie zostało jeszcze oficjalnie zaangażowanych przez państwo.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to we wszystkich gminach szerzą się kradzieże i akty
bandytyzmu. Teraz wyroki publiczne (bez sądu) nabierają tempa z powodu braku zaufania
do władz lokalnych.
W naszej misji jest wiele religii i wierzeń. Chrześcijaństwo jest wciąż w mniejszości.
Nasza wspólnota składa się z czterech ojców: ja zajmuję się sektorem Befotaka, ojciec
Bruno – sektorem Ankazotsifantatra, ojciec Léonce – sektorem Ambinanidilana i ojciec
Rossina – pracę w nowicjacie i duszpasterstwem w Ambinanindrano. Osobiście zajmowałem
się też młodzieżą.
Kiedy przybyłem do tej miejscowości to zauważyłem, że młodzież pozostawała daleko od
życia Kościoła. Pracowałem z nimi dużo i powierzyłem im
pewną odpowiedzialność, zrobili dużo! To zachęciło także
innych, którzy wcześniej wahali się, czy zaangażować się
w życie parafialne.
W Niedzielę Palmową zorganizowaliśmy Światowe Dni
Młodzieży, trwały 4 dni. Stworzyliśmy biuro młodzieżowe
wybrane przez młodzież z każdej gminy, każdy region miał
swojego reprezentanta. Dzieliliśmy się między sektorami
wszystkimi działaniami, takimi jak animacja liturgiczna,
prowadzenia modlitwy każdego dnia. Wyzwaniem było
zgromadzenie kilku młodych ludzi z każdego sektora.
Sektor, w którym było najwięcej uczestników (młodych)
miał być gospodarzem ŚDM w następnym roku. Każdy
sektor mocno zaangażował się w przygotowanie tego
święta młodzieży.
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Celem duszpasterstwa młodzieży jest umożliwienie im lepszego poznania swojego
miejsca w życiu Kościoła, pogłębienie wiary w czasie katechezy oraz możliwość dzielenia
się i dawania świadectwa o swoim chrześcijańskim w środowiskach, w których żyją. Tym,
co blokuje młodych ludzi jest to poziom wykształcenia, wielu nie umie pisać ani czytać.
Tak więc pole naszych działań jest nadal bardzo szerokie ! Módlcie się za nasze misje !

O. Jean Théophile Rakotoarisoa OMI
Obecnie proboszcz parafii «Św. Eugeniusza de Mazenod» - Tsarahonenana - TOAMASINA
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Daliśmy im jeść
Pracując w parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda na
peryferiach miasta Toamasina na wschodzie Czerwonej
Wyspy, w zastępstwie zmarłego nagle proboszcza o. Jeana
Didiera Zanadrafarary OMI, doświadczyłem ludzkiej biedy.
W większości spowodowana była przez wieloletni kryzys
ekonomiczny kraju. Państwa zniszczonego przez korupcję
i brak troski o dobro wspólne, a ostatnio bardzo dotkniętego
przez epidemię koronawirusa. Często widziałem w aptekach ludzi
płaczących z powodu braku pieniędzy na zakup zagranicznych
lekarstw na Covid-19. Słuchałem ludzi skarżących się na to, że
z powodu epidemii stracili pracę i mają z tego powodu wielkie
problemy z zakupieniem jedzenia dla rodziny i zapłaceniem
za naukę dzieci w szkole.
Długo chodziłem z myślą, by napisać prośbę o pomoc, nie
byłem zdecydowany, bardzo się krępowałem, ale w końcu
napisałem. Po wysłaniu mojego listu byłem wielokrotnie
wzruszony, otrzymując pomoc finansową od ludzi, których
nie znam. Ludzie, którym wysłałem mój list przekazali go
dalej swoim bliskim. Dziękuję z całego serca za zaufanie
i za dobroć. Niech dobry Bóg im wszystkim wynagrodzi !
Miejscem naszej pierwszej akcji charytatywnej była
nowo utworzona oblacka parafia pw. świętego Eugeniusza
de Mazenoda. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym
ustaliliśmy liczbę rodzin, które otrzymają pomoc. Było ich
450. Ta bardzo duża terytorialnie parafia jest podzielona na trzy części, trzy dzielnice, z
których każda ma swój komitet. To oni przygotowali listę osób potrzebujących pomocy.
Ludzie przychodzący po pomoc musieli przyjść z dowodem tożsamości, aby odebrać
przydzieloną im żywność.
W piątek 7 maja, dzień przed rozpoczęciem naszej akcji, zakupiliśmy całą żywność
w dużych, 50-kilogramowych workach i przywieźliśmy do parafii. Komitet Parafii zajął
się przygotowaniem porcji żywności dla każdej rodziny. Żywność została umieszczona
w plastikowych torbach.
W sobotni poranek 8 maja bardzo się przestraszyłem, bo zaczął padać mocny deszcz.
To bardzo utrudnia realizację programu pod gołym niebem. Na szczęście przez cały czas
naszej pracy niebo było pokryte chmurami, ale nie padało. Chmury ochroniły stojących
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w kolejce ludzi od palącego słońca. Chmury były takim opatrznościowym parasolem dla
ludzi, którzy stali w kolejce na parafialnym placu.
Akcję charytatywną rozpoczęliśmy o 9 rano. Najpierw była pieśń
i modlitwa na rozpoczęcie, którą poprowadził nowy proboszcz, o.
Theophil. Potem wygłosiłem przemówienie, w którym opowiedziałem
o licznych ofiarodawcach, bez których nie udałoby się zorganizować
akcji charytatywnej. Potem był czas na liczne podziękowania. Potem
uczestnicy podzielili się na trzy grupy, w zależności od dzielnicy,
w której mieszkają. Podchodzili do wyznaczonego miejsca,
gdzie szef każdej dzielnicy weryfikował tożsamość, po czym
następowało wydanie paczki z żywnością.
Pomoc otrzymało 450 rodzin. W paczce dla każdej z nich
można było znaleźć ryż, fasolę, olej jadalny, cukier, mleko
skondensowane, mydło. To nie rozwiązuje problemów rodziny
w kryzysie.
To jedynie jednorazowa pomoc, dzięki której dana rodzina
choć przez kilka dni czuje się duchowo umocniona. Wiedzą,
że nie są sami, że ktoś o nich pamięta. W rozdzielaniu pomocy
daliśmy pierwszeństwo osobom starszym, z niepełnosprawnościami i młodym matkom.

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy pomogli w
realizacji tego projektu.
Niech dobry Bóg błogosławi !

O. Mariusz Kasperski OMI
Superior Delegatury
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Czterech nowych kapłanów
Biada asterzo , kt rzy pro adz
do zgu y i rozprasza o ce z o ego
pastwiska». (Jr 23.1-6)
Pierwsze miesiące 2021 r. były bardzo
trudne dla oblatów z Madagaskaru.
Niespodziewana śmierć ojca Jeana
Didiera Zanadrafarary OMI, wielu
oblatów zakażonych koronawirusem,
restrykcje sanitarne związane z epidemią,
pozamykane drogi i granice kraju,
pozamykane kościoły, bieda i trudne
warunki życia naszych chrześcijan –
to wszystko bardzo nas przygnębiło.
Dlatego też święcenia kapłańskie
czterech nowych oblatów przyniosły nam wiele radości, pokoju w sercu i nowych sił do
życia i do pracy.
W tym roku na miejsce święceń kapłańskich wybraliśmy
parafię pw. świętego Jana Chrzciciela w Toamasinie, która
jest także sanktuarium Bożego Miłosierdzia. To parafia
na wschodnim wybrzeżu Wyspy, nad brzegiem Oceanu
Indyjskiego. Jeden z nowo wyświęconych oblatów pochodzi
z tej parafii, dlatego właśnie to miejsce wybraliśmy na
celebrację święceń kapłańskich, które służą zawsze
ożywieniu potrzeby powołań kapłańskich i zakonnych w
całym Kościele.
Zgodnie z naszą tradycją dzień przed święceniami – w sobotni wieczór 17-go lipca –
miała miejsce wieczorna modlitwa w kościele, połączona ze świadectwem życia, historią
powołania czterech diakonów i błogosławieństwem rodziców.

Msza święta w niedzielę 18 lipca rozpoczęła się o godzinie dziewiątej, trwała cztery
godziny. Uroczyste, dobrze przygotowane tańce liturgiczne upiększają liturgię, ale też
wydłużają czas trwania modlitwy.
Mszy przewodniczył arcybiskup diecezji Toamasina, kardynał Madagaskaru, Désiré
Tsarahazana. W święceniach uczestniczyło wielu księży pracujących w diecezji – oblatów,
montfortanów, salezjanów, księży diecezjalnych. Przybyli też księża proboszczowie parafii,
z których pochodzą nowi kapłani.
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Niedzielne czytania mszalne z szesnastej niedzieli okresu zwykłego bardzo pasowały
do liturgii święceń. Była w nich mowa o dobrych i złych pasterzach. Źli pasterze
wprowadzają zamęt i rozpraszają swoje owce. „Biada Pasterzom, którzy prowadzą do
zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska (Jr 23, 1-6). Te słowa posłużyły kardynałowi
Désiré Tsarahazananie, jako zachęta do pełnej poświęcenia gorliwej posługi nowo
wyświęconych oblatów.
Msza święta miała miejsce w nowym hangarze wybudowanym przez ojca Pawła
Petelskiego OMI z parafią i wiernymi z Grupy Kultu Bożego Miłosierdzia. W tym miejscu
co roku odbywają się diecezjalne obchody Niedzieli Bożego Miłosierdzia.
Na koniec mszy miało miejsce rozdanie obediencji, czyli przeczytanie listu od ojca
Louisa Lougena OMI, generała naszego zgromadzenia, do każdego z nowo wyświęconych.
List zawierał posłanie do pracy, a także ojcowskie błogosławieństwo.
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Jeden z nowo wyświęconych otrzymał obediencję do oblackiej prowincji w Australii,
drugi do prowincji Europy Centralnej (Niemcy, Austria, Czechy). Dwóch pozostałych
oblatów posłano do pracy na Madagaskarze.
Przed święceniami długo modliliśmy się o dobrą pogodę, bo w Toamasinie, szczególnie
w okresie zimowym, często pada silny deszcz i wieje mocny wiatr. W sobotę podczas
próby liturgii tak mocno padało, że nie było słychać tego, co się mówi przez mikrofon.
W niedzielę przed mszą trochę popadało, ale później była wymarzona pogoda – nie za
zimno i nie za gorąco.

Po mszy świętej księża,
bracia zakonni, siostry zakonne
i zaproszeni goście zjedli dobry
obiad w sali parafialnej. Zgodnie
z malgaskim zwyczajem na
koniec obiadu kardynał Désiré
Tsarahazana powiedział słowa
podziękowania i symbolicznie z
nowo wyświęconymi i superiorem
delegatury przeciął duże ciasto
na znak potrzeby współpracy i
podziękowania za nią.

O. Mariusz Kasperski OMI
Superior Delegatury
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Doświadczenie duszpasterskie podczas Covid-19
i wystąpienie nowego wariantu Covid-19 południowoafrykańskiego na Madagaskarze
Sytuac a est po a na . To krzyk świata, naszych wiernych,
a nawet nas – duszpasterzy – w obliczu kryzysu zdrowotnego
wywołanego przez epidemię Covid-19, a zwłaszcza przez
wykrycie na Madagaskarze nowego, południowoafrykańskiego
wariantu SARS-CoV-2. Ta nieoczekiwana sytuacja, rozpacz
i łzy towarzyszące utracie kogoś bliskiego, kształtują nasze
codzienne życie. W minionym roku mieliśmy do czynienia z kilkoma
nieprzewidzianymi wydarzeniami na polu duszpasterskim,
ponieważ zaskoczyła nas sytuacja pandemiczna. W
tym roku ponownie naszą wyspę otacza
kolejny sztorm: wariant znany jako
południowoafrykański. Czy w obliczu
problemów spowodowanych przez tę
pandemię można powiedzieć, że życie
jest absurdem? Przy tej prędkości nasza
planeta zostaje poważnie zraniona, ludzkość wpada w panikę, program duszpasterski został
zablokowany przez ciężar powstrzymywania i niebezpieczeństwo monotonii. Prawdę mówiąc,
jesteśmy zaskoczeni tą pandemią.
W obliczu tej niepokojącej sytuacji nasza misja Ambinanindrano przeżywała to bolesne
doświadczenie – ale nie tylko z powodu Covid-19, ale tez przez malarię i „wysoką gorączkę”
– jak nazywają to mieszkańcy wioski. Wiele rodzin traci swoich bliskich przez tę chorobę.
Można stwierdzić jasno, że ten rodzaj gorączki pojawił się w tym samym czasie, co przybycie
południowoafrykańskiego wariantu koronawirusa na Madagaskar. Dlatego wielu twierdzi, że
jest to wariant południowoafrykański, ponieważ objawy wewnętrzne i zewnętrzne są takie
same. W związku z tym nie możemy usprawiedliwić tej choroby i po prostu powiedzieć, że
jest to Covid, ponieważ nie mieliśmy testów PCR. Dlatego też większość przypadków jest
leczona za pomocą lekarstw na malarię. Ludzie, których nie stać na kupienie lekarstw leczą
się roślinami leczniczymi: goździkiem, cytryną, eukaliptusem i imbirem. Dzięki tym roślinom
osiągnęliśmy dobre wyniki w leczeniu. W obliczu tego kryzysu bez wątpienia możemy wskazać
czynniki, które mogą zaostrzyć tę chorobę w naszych wspólnotach w buszu: brak szpitali i
personelu pielęgniarskiego, nie wspominając o złym stanie dróg lub nawet o braku dróg. W
rezultacie ludność cierpi, ludzie stają się coraz biedniejsi i wiele osób umiera. Brakuje środków
transportu, dzięki którym można byłoby pilnie ewakuować chorych do miasta. Tak było w
przypadku jednej siostry ze Zgromadzenia Córek Mądrości, która została zaatakowana przez
Covid-19. Z powodu braku transportu i dróg, ludzie z wioski pieszo zanieśli siostrę do miasta
Mahanoro, które jest oddalone o 80 km od Ambinanindrano. Udało się uratować tę zakonnicę.
W tym samym duchu nasza wspólnota została również naznaczona tym problemem
zdrowotnym podczas Wielkiego Tygodnia. To już nie Covid-19, ale raczej „wysoka gorączka”.
W domu zachorowało dwóch ojców. Jeden był w buszu podczas swojej misji, a drugi był
na miejscu w naszej parafii. Jednym z tych chorych ojców byłem ja. Podczas Wielkiego
Tygodnia byłem z czterema nowicjuszami i tu złapała mnie malaria, którą trzeba było leczyć
przez cały tydzień. Ta choroba zniechęcała mnie do posiłków, nic nie czułem, a jednocześnie
ogarnęło mnie zmęczenie. Bałem się, bo myślałem że to koronawirus, a jednocześnie w tym
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samym czasie zaatakowała mnie grypa. Stosowałem napary przez pięć dni i jednocześnie
leczyłem się miejscowo tymi leczniczymi roślinami. Wszyscy wierni z naszej parafii bali się
o moje zdrowie. Tu zrozumiałem temat wiary, doświadczenia misyjnego w trudnościach i
cierpieniu. Dzięki Bogu mogłem codziennie odprawiać mszę św. w naszej parafii i zaraz po
liturgii wracałem do łóżka, aby kontynuować napary. Mimo tych trudności i cierpień byłem w
atmosferze modlitwy i nadziei.
W końcu doceniłem odwagę ludzi, którzy mieszkają w tym miejscu. Pomimo trudnej
sytuacji, która otacza ich zwykłe życie, zawsze okazują się zwycięskimi i zjednoczonymi. Co

do nas, misjonarzy i proboszcza, będziemy musieli podwoić ich
wolę, ich wysiłki, aby wiernie żyli swoją wiarą.
To doświadczenie, trudny moment, który przeżyłem w naszej
misji Ambinanindrano, przypomina mi słowo papieża Pius XI, który
określił oblatów jako „specjalistów od trudnych misji”. To słowo
mądrego człowieka stało się dla mnie bronią, by lepiej wytrwać
w powołaniu, jak i w mojej misjonarskiej posłudze.

O. Lordino OMI

Socjusz w nowicjacie w Ambinanindrano
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Obrazki
z VOLOBE

W 2020 r. misjonarze oblaci
obchodzili 40 lat pracy na Madagaskarze.
22 listopada w czasie uroczystej
mszy świętej sprawowanej pod
przewodnictwem kardynała Désiré
Tsarahazany w kościele Notre Dame
de Lourdes w Toamasinie oficjalnie
erygowano nową misję w Volobe.
Oblaci odwiedzali i posługiwali w
tym sektorze już̇ od 1988 r. Dojeżdżali tu
kilka razy w roku z Toamasiny. Biskupowi
miejsca od dłuższego czasu bardzo
zależało, aby zamieszkała tu na stałe
wspólnota oblatów, która obejmie ten
obszar stałą opieką duszpasterską. I
stąd od kilku miesięcy jest tutaj pierwsza
wspólnota misjonarzy, którzy zamieszkali w nowo
wybudowanym domu. Wspólnota liczy trzech
współbraci – dwóch ojców i jednego kleryka (Polak
i dwóch Malgaszów). Misja w Volobe znajduje się̨ w
buszu i jest oddalona od Toamasiny o około 60 km.
Można tutaj dojechać́ tylko samochodem z napędem
na cztery koła. Droga jest bardzo zniszczona i potrzeba
czasami aż̇ 4-6 godzin podróży. Jako wspólnota
jeszcze takiego pojazdu nie mamy. Aby dostać́
się̨ do miasta, w celu załatwienia ważnych
spraw czy zakupów (w Volobe nie ma bazaru),
korzystamy z motocykla, a najczęściej z siły
naszych nóg.
Na samej misji w Volobe prowadzimy
stałą posługę̨ duszpasterską. Każdego dnia
odprawiana jest msza św., celebrowane są̨ też
rożne nabożeństwa. Do naszej misji Volobe
przylega 56 wiosek – kaplic – które staramy
się odwiedzać możliwie jak najczęściej (choć́
najdalsze znajdują się o ponad 150 km marszu
od nowej misji centralnej).
Mieszkańcy naszego regionu są̨ nie tylko ubodzy duchowo, ale i materialnie. Większość
ludzi mieszkających w tym regionie to tradycyjni rolnicy. Uprawiają na swoje potrzeby ryż,
maniok, ananasy, papaje (z tego słynie ten region). Niestety, sposób uprawy nie zmienia
się tutaj od pokoleń. Ziemia jest już bardzo wyjałowiona. Ludzie żyją̨ przede wszystkim z
przydomowej uprawy. Dlatego też staramy się pomagać również żywnościowo.
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Dzięki pomocy wielu przyjaciół misji organizujemy dożywianie dzieci oraz przygotowujemy
paczki żywnościowe dla najbiedniejszych rodzin.
28 lipca została zorganizowana kolejna akcja charytatywna. Kilka dni wcześniej
przygotowaliśmy 172 paczki dla najbiedniejszych rodzin, osób starszych, chorych i samotnych
matek. Wszystkie zakupy zostały zrobione w Toamasinie. To nam sprawiło najwięcej problemów.
Jak wcześniej wspominałem, droga do miasta jest w bardzo w złym stanie Przebycie 60 km
wynajętym samochodem zajęło nam kilka godzin. Po pokonaniu dziur, kolein, przeprawie
przez rzekę Ivondro wszystkie produkty cało dotarły na misje. Tutaj przez dwa dni nasza
wspólnota wraz z komitetem parafialnym przygotowywała paczki. Każda z nich zawierała:
6 kg ryżu, 2 kg fasoli, 1 kg cukru, 1litr oleju spożywczego, 5 kostek mydła oraz puszkę
skondensowanego mleka.
Przed oficjalnym początkiem spotkania, które rozpoczęło się w środę rano, przygotowane
paczki zostały przeniesione z biura parafialnego na duży teren wokół domu i rozdzielone na
kilka punktów podziału żywności.
Na samy początku śpiewaliśmy i modliliśmy się. Następnie było powiedziane, skąd i od
kogo ten dar pomocy. Wreszcie nastąpiła dystrybucja paczek. Katecheta z każdej wioski
przygotował wcześniej listę rodzin/osób, które tę pomoc mogą otrzymać.
Na koniec, po otrzymaniu paczek żywnościowych, przewodniczący wspólnoty wiernych
w imieniu zebranych podziękował za okazaną pomoc. A potem wszyscy pozostali odśpiewali
malgaską pieśń „Maryjo, opiekunko naszych ludzkich dróg”. Po błogosławieństwie Bożym
wszyscy się rozeszli.

Ta porcja żywności, którą ofiarowaliśmy, nie rozwiązuje problemów ludzi w kryzysie (95%
ludności żyje poniżej granicy ubóstwa), ale jest jednorazową pomocą, poprzez którą otrzymują
jedzenie na kilka dni i czują się duchowo umocnieni, że ktoś o nich pamięta – że nie są sami.
Dzięki poluzowaniu obostrzeń pandemicznych i umożliwieniu przemieszczania się po
Madagaskarze mogliśmy zorganizować spotkanie MDMDK (Mpiray Dinidinika Miaraka
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amin’i Kristy) – Dzieci Maryi z okręgu Volobe. Spotkanie to odbywało się od 12 lipca do 16
lipca 2021. Uczestnicy przybyli wieczorem 12 lipca. A kucharze na to spotkanie byli już w
akcji. Jako kapelan tego ruchu rozmawiałem z panią prezydent z ramienia diecezji i panem
Ryszardem – prezydentem dystryktu, o programie tego spotkania.
Pierwszego i drugiego dnia pani prezydent wygłosiła konferencje, które dotyczyły życia
duchowego, struktury i misji tego ruchu. Natomiast pan Ryszard poruszył temat lokalnego
życia tego ruchu, ja zaś, jako kapelan, wygłosiłem rekolekcje i medytacje.
Nasze konferencje skupiały się nie tylko na sferze duchowej, dotykały również przestrzeni
życia codziennego: np. instalacji elektrycznej w buszu, czyli wykorzystania energii słonecznej
i baterii. Zaprosiliśmy pana Bakoazy Didy – kierownika elektrowni „JIRAMA” w Volobe, który
wygłosił konferencję przybliżającą tę tematykę. To z powodu ignorancji w tej dziedzinie wiele
wiosek cierpiało z powodu pożarów i śmierci.
W niedzielę rano celebrowaliśmy Eucharystię. Podczas tej uroczystości byli kandydaci,
którzy otrzymali sakrament chrztu, była też uroczystość MDMK. Pewna kobieta dała też
świadectwo wiary, ponieważ uczęszczała do innego kościoła zielonoświątkowców w Saranasy.

Natomiast ja i ojciec Krzysztof udzieliliśmy sakramentu pojednania każdemu, kto tego
potrzebował. Mszy przewodniczył ojciec Krzysztof – on też udzielił chrztów. Ja natomiast
wygłosiłem homilię i jako kapelan MDMK przewodniczyłem ich uroczystości.
Po mszy zjedliśmy razem posiłek i około godziny 15 zorganizowaliśmy koncert pieśni
ewangelicznych oraz tradycyjnych śpiewów „SAHOBY”. Był to czas dzielenia się radościami
i wspólnych doświadczeń. W poniedziałek rano wszyscy wrócili do swoich wiosek.
Ojcowie Krzysztof Koślik i Razoky Hissene OMI
Misjonarze z Volobe
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Duszpasterstwo w regionie
FITO
Przez półtora miesiąca pełniłem posługę
duszpasterską w buszu w misji oblackiej w Volobe. W
tym czasie odwiedziłem 23 wspólnoty chrześcijańskie. To
ludzie mieszkający naprawdę daleko od naszej wspólnoty
w Volobe. Zawsze mi towarzyszyli odpowiedzialni za
lokalne wspólnoty chrześcijańskie, czyli inspektorzy,
katecheci i tragarze.
Skoro o podróżach
mowa – korzystaliśmy z
„zaitry”, czyli malgaskiej
łódki, i oczywiście z naszych
stóp, ponieważ droga bywa
niedostępna dla środków
transportu np. samochodu,
motocykla i roweru. Mieszkańcy buszu wykorzystują je również
jako środek transportu do przewożenia żywności, lekarstw,
materiałów budowlanych i ewakuacji sanitarnej. W tej sytuacji
każdego dnia przeznaczaliśmy dwie godziny i trzydzieści minut
na przejście do następnej wioski – one są naprawdę daleko
od cywilizacji.
Jeśli chodzi o mój program, to zależy on od tego, czy
przyjdziemy do następnej wioski wieczorem, rano czy w południe.
Generalnie przeprowadzam konferencję, która opiera się na
opowiadaniu o świetle wiary. Udzielam sakramentu pojednania,
odprawiam mszę św., czasami jest sport i odwiedziny domostw
naszych chrześcijan, aby lepiej ich poznać i porozmawiać. Nie skupiałem się tylko na
chrześcijanach, ale także komunikowałem się z wyznawcami innych religii. Ważny jest
dialog. Sprzedawałem też książki, różańce, kalendarze liturgiczne.
Podczas mojego obchodu doświadczyłem pewnych trudności. Czasami spałem na
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„tsihy”, czyli na malgaskiej macie. „Tangalamenowie”, czyli przywódcy plemienni, nie
popierają jeszcze chrześcijaństwa, dlatego podczas debaty poprosili mnie o wyjaśnienia.
Był taki moment podczas obchodu, kiedy byłem chory, ale dzięki lekarstwu, które dał mi
ojciec Krzysztof, szybko doszedłem do formy. Ludzie w buszu są biedni, więc poczęstowali
mnie typowym dla swojej codzienności jedzeniem – maniokiem i leśnymi ziemniakami.
Podczas obchodu często szedłem w deszczu i słońcu, ponieważ klimat w regionie jest
tropikalny i wilgotny.

Aby sprawować duszpasterstwo w buszu, trzeba mieć dużo woli i samozaparcia. To
bardzo pomaga w tym, aby obchód naszych wspólnot zakończył się owocnie. Musimy
ciągle pamiętać, że w tym duszpasterstwie jesteśmy narzędziami Chrystusa, który działa
poprzez naszą pracę misjonarską. Z mojego osobistego doświadczenia zauważyłem,
że jeszcze dużo muszę się nauczyć w tej nowej rzeczywistości, o której nie uczą nas w
wyższym seminarium.
Ojciec Razoky Hissene OMI
Misjonarz z Volobe
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Co się dzieje w Ambinanindrano
Od kwietnia 2021 roku zostałem mianowany przełożonym
wspólnoty, a jednocześnie też proboszczem parafii w
Ambinanindrano. Od tego czasu na poziomie duszpasterskim
wiele wydarzeń naznaczyło tę wspólnotę, a zwłaszcza misję.
W czerwcu 2021 r. gościliśmy 70 inspektorów i katechetów
na pięciodniowej sesji, podczas której rozmawialiśmy o ich
odpowiedzialności w buszu. Staraliśmy się również rzucić
trochę światła i wyjaśnić prawa diecezjalne. Uczestnicy byli
zadowoleni ze swojej sesji, wyrazili też nadzieję na przybycie
naszego kardynała.
Wydarzeniem, które miało ogromny wpływ na całą misję, było
przybycie naszego biskupa, kardynała Désiré Tsarahazanany w
dniach 23-26 lipca 2021 r. Było to na pewno wielkie wydarzenie w
historii Ambinanindrano. Chciałbym zwrócić uwagę, że kardynał przybył do Ambianindrano
pieszo przez Masomelokę, a wspólnota z Masomeloki towarzyszyła mu łodzią motorową
do Ambodiara Mahasora. Ambodiara Mahasora jest częścią Misji Masomeloka i z tej
wioski kardynał szedł przez 6 godzin do Ambinanindrano. Przybył w piątek po południu,
bardzo zmęczony i wyczerpany; ale zgodnie z tym, co powiedział, zmęczenie minęło,
gdy zobaczył wielu wiernych radosnych i szczęśliwych, witających go już na 2 kilometry

przed wejściem do Ambinanindrano. W sobotę 24 lipca miał okazję rozmawiać i przekazać
piękne orędzia wiernym i kandydatom do bierzmowania. Wyznał w swoim przesłaniu,
że Madagaskar jest biedny, ponieważ wielu ludzi nie jest sprawiedliwych, wielu żyje w
egoizmie i zepsuciu. Miłość i miłosierdzie są prawie utracone, każdy chce mieć wszystko
dla siebie, nie ma już bojaźni Bożej. Po tej wymianie, popołudniu, przyjął niektórych
wiernych, którzy mieli szczególne problemy, takie jak spowiedź zarezerwowana tylko
biskupowi, problemy sakramentalne itp.
W niedzielę 25 lipca odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem kardynała,
podczas której udzielił sakramentu bierzmowania. Chciałbym zaznaczyć, że mieliśmy
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105 kandydatów do bierzmowania. Podczas tej uroczystości inspektor Jean de Kenty
obchodził jubileusz 28-lecia służby inspektora w naszym okręgu. Krótko mówiąc, wszyscy
byli bardzo szczęśliwi, wiedząc, że w historii po raz pierwszy kardynał postawił stopę w
Ambinanindrano.
Po wizycie kardynała odbyły się inne sesje. Najpierw zebrał się Eucharystyczny Ruch
Młodzieży (MEJ/FET), w dniach 5-9 lipca 2021 r. Przybyło 167 osób wraz z opiekunami.
Głównym tematem tego spotkania był Psalm 87,7: „Wszystkie moje źródła są w Tobie”.
W porównaniu z ubiegłymi latami można powiedzieć, że w tym roku nie było wielu
uczestników, być może z powodu Covid-19.
Po sesji FET także maryjne święto 15 sierpnia naznaczyło życie katolickiej misji
Ambinanindrano. To jest czas, kiedy ruch MDMK (Matki różańcowe) naszego dystryktu
również robią swoją sesję w formie 3-dniowych rekolekcji. Były u nas od 13 do 16 sierpnia.
Ten ruch jest prowadzony przeze mnie i siostrę Arlette, odpowiedzialną z ramienia misji.
Tematem spotkania były słowa: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 49).
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tych rekolekcji i sesji. Było 67 uczestników.
Bycie odpowiedzialnym jest trochę trudne, nie możesz zrobić wszystkiego i nie możesz
być wszędzie. Ale mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że mogę służyć tej
misji. Nauczyłem się wielu nowych rzeczy. Wizyta kardynała odcisnęła na mnie ślad,
choć wydawała mi się trudna. Dziękuję Bogu za poświęcony nam czas, za zdrowie, które
pozwoliło nam zrealizować te różne wydarzenia. Naprawdę zgadzam się z tym mądrym
powiedzeniem: „jeśli chcesz, to możesz”.

Ojciec Randrianasolo Joseph Etienne OMI
Superior misji i Mistrz Nowicjatu w Ambinanindrano
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Dystrykt i misja MASOMELOKA
Serdeczne pozdrowienia z naszej misji
dla wszystkich Czytelników! W tym roku,
pomimo zagrożenia pandemicznego,
szukaliśmy wszelkich środków, aby
naszym wiernym nie zabrakło celebracji
mszy św. i by nadal mogli przyjmować
sakramenty. Na szczęście nasza misja
nie została mocno dotknięta pandemią
Covid-19.
W dniach od 26 do 31 maja odbywała się
wizytacja kanoniczna przełożonego Delegatury
na Madagaskarze, o. Mariusza Kasperskiego. W jej
trakcie przekazaliśmy datki, które pochodziły od dobrodziejów, którzy chcą
pomóc naszym parafianom. Rzeczywiście, widząc pogarszanie się sytuacji społecznej i
ekonomicznej naszego kraju, a zwłaszcza naszego regionu, spowodowane pojawieniem
się choroby Covid-19, ojciec Kasperski zaapelował do wszystkich, którzy mogą pomóc
naszej misji w tym kryzysowym czasie. Dzięki przychylnej reakcji niektórych dobroczyńców
byliśmy w stanie rozdać najbiedniejszym z naszych misji podstawowe artykuły pierwszej
potrzeby, takie jak ryż, fasolę, cukier, olej i mydło. Było ok. 300 paczek. Każdy otrzymał
po kilka kilogramów ryżu, fasoli i cukru, litr oleju i kilka kawałków mydła. Nie tylko to się
dla nas liczy, ale przede wszystkim wielkość i otwartość serc naszych dobrodziejów w
czasie światowego kryzysu. Nasi chrześcijanie są bardzo wdzięczni za okazaną im pomoc.

28

Biuletyn OMI Madagaskar - Rok 13, N°31, Wrzesień 2021 -

ystrykt i

is a M SOM

O

W święto Najświętszego Sakramentu do pierwszych Komunii przystąpiło 84 młodych
ludzi i dzieci. Obecnie 113 młodych ludzi i dorosłych przygotowuje się do przyjęcia
sakramentu bierzmowania podczas wizyty duszpasterskiej kardynała Désiré Tsarahazany,
arcybiskupa Toamasiny, który przybędzie tu pod koniec sierpnia.
W dniach od 5 do 9 sierpnia 2021 r. powitaliśmy w Masomeloce 350 dzieci i młodzieży
na sesji „FET – Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora” – „Eucharystycznego Ruchu
Młodzieży”. Podczas tej sesji poruszyliśmy temat, który był zainspirowany tekstem
z siódmego wersetu Psalmu 87: „Wszystkie moje źródła są w tobie”. Ojciec Rostand
Rasolonjatovo mówił młodym ludziom i dzieciom, że nasze duchowe źródła czerpiemy
od Boga poprzez słowo Boże i wszystkie sakramenty, zwłaszcza przez Eucharystię.
W dniach od 11 do 15 sierpnia 2021 r. odbyła się w Androrangavola sesja dla dorosłych
– dla „Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego” znanej jako MDMK-CVX. Około pięćdziesięciu
członków tego ruchu i ponad 300 wiernych zostało zaproszonych na uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas tej celebracji dwoje dorosłych złożyło
swoją tymczasową przysięgę, a siedmiu złożyło famehezantena (przysięgę wieczystą),
aby pozostać wiernymi we wspólnocie przez całe życie. Mieliśmy też błogosławieństwo
nowego ołtarza, dwóch nowych pulpitów i groty z figurą Matki Bożej z Lourdes. Wiara
kwitnie – pomimo zagrożenia sanitarnego – i wierni pragną słowa Bożego, przeżywanego
i głoszonego.

Ojciec Rafenomanantsoa Jacquot OMI
Misjonarz z Masomeloka
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Wiele się dzieje w Mahanoro
W tej chwili kończymy realizację większości sesji na
terenie misji Mahanoro. Przez pandemię koronawirusa i
obostrzenia wprowadzone na Madagaskarze nie wszystko
udało się zrealizować zgodnie z założonym planem. Nie było
w tym roku w Mahanoro wspólnej sesji dla inspektorów i
katechistów. Zdecydowaliśmy się poprowadzić te sesje w
poszczególnych ośrodkach: Mangoro, Lohariana, Tsaraviny,
Mahanoro-II. Sesję organizowali ojcowie odpowiedzialni
za dany teren.
Pod koniec Wielkiego Postu, od piątku 26 marca 2021 r.
do Niedzieli Palmowej, w Ambodisovoka w Centrum Mangoro,
w odległości 20 km od Mahanoro, odbyło się spotkanie
młodzieży – Famovona. Wszyscy uczestnicy – duszpasterze młodzieży, seminarzysta
Sylvain Anthelme i 80 młodych ludzi – popłynęli wypożyczonymi łódkami motorowymi.
Na miejscu czekał już o. Rasolonjatovo Eric, odpowiedzialny za Centrum Mangoro. Do
Ambodisovoki dotarliśmy około godziny 21:00. Byłem zdumiony, ponieważ wielu ludzi wyszło
nam na powitanie. W sobotni
poranek zaraz po śniadaniu,
o godzinie o 8:00, wszyscy
byli już w kościele, ja
przewodniczyłem wtedy
mszy św. Przed południem
odbyła się konferencja siostry
Charline ze Zgromadzenia
Córek Mądrości, która
przybyła z Marotsiriry. Potem
zorganizowaliśmy wybory
nowych członków biura tego
ruchu.
Niedziela była wielkim świętem. Mszy św. przewodniczył duszpasterz młodzieży, o.
Emile Rakotondranaivo. Zaczęliśmy od procesji ze szkoły, oddalonej o 200 metrów od
kościoła. Ojciec Eric pobłogosławił gałązki palmowe przed szkołą. Przed ostatecznym
błogosławieństwem o. Emile podziękował ustępującym członkom biura, a nowym życzył
dobrej pracy. Po południu wróciliśmy do Mahanoro. Niestety, podczas podróży nasza łódka
zepsuła się. Spędziliśmy 4 godziny na wodzie, czekając na przybycie zastępczej łódki.
Nie było szans na wyjście z łódki, bo to miejsce było zalane wodą i pełne błota. Jedynym
sposobem na zabicie czasu było odmówienie różańca i słuchanie muzyki. Druga łódka
przypłynęła o godzinie 20. Byliśmy szczęśliwi, dziękowaliśmy Bogu. O 21.00 dotarliśmy do
Ambodihariny. Chrześcijanie i mieszkańcy wioski poprosili nas, abyśmy nie przekraczali
wielkiej rzeki Mangoro, ponieważ było już za późno. Rzeka jest niebezpieczna, a nasza
łódka była przeładowana. Zostaliśmy więc w Ambodiharinie na noc. W poniedziałek rano
wyruszyliśmy w dalszą drogę i około południa dotarliśmy do Mahanoro.
W Mahanoro odbyła się też sesja MDMK – to grupa mężczyzn i kobiet zorganizowanych
w ruchu nazywanym Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego. Spotykali się od 12 do 15 sierpnia.
W tym czasie odbywała się też wielka uroczystość naszej parafii w Mahanoro, ponieważ
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kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. W piątek 13 sierpnia uczestnicy
spotkania MDMK brali udział w sesji prowadzonej przez o. Arsène Randriamahefa i
seminarzystę Totomalaza Docellin, a parafianie przygotowywali święto parafialne. W
sobotę rano ks. Stephan, kapłan diecezjalny, który został specjalnie zaproszony na
tę sesje do Mahanoro, osobiście powitał naszych chrześcijan, a po południu wygłosił
konferencję dla wszystkich w kościele – mówił o różańcu. Wieczorem oglądaliśmy
wspólnie przed kościołem film.
W niedzielę – w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – w kościele
odprawiona została tylko jedna msza św . której przewodniczył ksiądz Stephan. Odbyła
się te wielka procesja z figurą Matki Bożej. Przed błogosławieństwem ojciec proboszcz
i Komitet Parafialny podarowali dyplomy dziękczynne wszystkim dobrodziejom kościoła.
W południe MDMK zaprosiło wszystkich na obfity posiłek. Potem nad morzem odbył
się pokaz artystyczny zorganizowany przez parafian.

O. Randriamahefa Arsène, omi
Superior misji

31

Biuletyn OMI Madagaskar - Rok 13, N°31, Wrzesień 2021 -

ztery lata na Bi licu

Rzy ie

Cztery lata
na Biblicum w Rzymie
Minęły już 4 lata, od kiedy 16 czerwca
2017 r. przybyłem do Rzymu. Żyłem przez
ten czas intensywnie w oblackim domu
generalnym i studiowałem na Papieskim
Instytucie Biblijnym (Biblicum). To
zarówno czas wysiłku intelektualnego,
jak i życie pełne nowych doświadczeń.
Chciałbym więc podzielić się
tym, czego doświadczyłem w tym
czasie. Najpierw krótko opowiem
o Instytucie, w którym studiuję.
Następnie chciałbym wspomnieć o
Instytucie Misjologicznym (Missio). Na
koniec podzielę się z Wami kilkoma
moimi doświadczeniami z pobytu we
Włoszech.

1 apieski Instytut
Bi li ny Rzy ie
Nauka języka
włoskiego 2017
Papieski Instytut Biblijny w Rzymie został założony w 1909 r. za pontyfikatu Piusa X.
Jest „ośrodkiem zaawansowanych studiów Pisma Świętego w celu propagowania nauk
biblijnych w duchu Kościoła katolickiego”. Od samego początku został powierzony jezuitom.
Biblicum jest częścią konsorcjum uniwersyteckiego z Uniwersytetem Gregoriańskim i
Papieskim Instytutem Orientalnym, jednak rządzi się własnym statutem i nadaje w tym
celu stopnie naukowe: licencjat i doktorat z Pisma Świętego. Od 1927 r. Biblicum otworzyło
filię w Jerozolimie, która przyjmuje studentów z Rzymu, którzy chcą uczęszczać na kursy
na różnych uniwersytetach w Jerozolimie.
Studia licencjackie na Biblicum trwają cztery lata dla tych, którzy zdecydują się na
rok propedeutyczny. Na tym roku student rozpoczyna wprowadzający kurs hebrajskiego i
greckiego. Następnie kontynuujemy trzyletni cykl studiów, który podzielony jest na różne
sekcje: filologiczną (grecki NT, biblijny hebrajski, biblijny aramejski i jeden język orientalny),
izagogiczną (archeologia – geografia biblijna, krytyka tekstowa, hermeneutyka, historia
Starego i Nowego Testamentu), część egzegetyczną i teologiczną oraz część seminaryjną.
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Jeśli chodzi o moje doświadczenie na Biblicum, które
rozpoczęło się w roku akademickim 2017-2018, było to wielkie
odkrycie środowiska akademickiego. Rzeczywiście miałem
czas i możliwość poznania metodologii czytania, rozumienia i
kochania więcej Pisma Świętego, czyli słowa Bożego. Poza tym
miałem też zaszczyt odwiedzić Ziemię Świętą, co pomogło mi
lepiej poznać to miejsce pełne dziedzictwa historii i ludzkości.
W trakcie studiów nie brakuje trudnych momentów. Na
szczęście Biblicum dało mi szeroki wybór metodologii, która
służy jako narzędzie do sprostania wyzwaniom, które stawiają
przed nami teksty biblijne. Dużo dała mi dyscyplina akademicka,
bogata biblioteka
i umiejętności
nauczycieli.

2 Instytut Mis ologii MWI
Instytut Misjologii „Missio” został założony
w 1971 roku. Jego siedziba znajduje się w
Aachen w Niemczech. Funduje stypendia dla
studentów z Azji i Afryki w ramach Kościoła
katolickiego, aby zapewnić im kształcenie
akademickie na różnych uniwersytetach na
całym świecie. Głównym celem Missio jest przygotowanie duchowieństwa diecezjalnego,
zakonników i zakonnic do rozwijania misji Kościoła w ich kraju pochodzenia. Tak, aby ich
działalność opierała się na wartościach chrześcijańskich i by mogli poprawiać warunki
życia ludzkiego gdziekolwiek wykonują swoją misję.
Instytut organizuje coroczne spotkania, podczas których gromadzą się studenci
rzymscy. Jest to szkolenie, podczas którego dzielą się swoimi doświadczeniami lub
owocami swoich badań naukowych. Spędzamy tam dwa pełne dni, zwykle w weekendy.
Udało mi się uczestniczyć w czterech takich spotkaniach. Przez pierwsze dwa lata (2018,
2019) robiliśmy to na wspólnych spotkaniach, ale ten z 2020 został odwołany z powodu
pandemii Covid-19. A ostatni (2021) odbył się online. Mogę powiedzieć, że uczestnictwo
w tych spotkaniach organizowanych przez Missio było dla mnie korzystne. Oprócz
wzbogacających wymian z innymi studentami z różnych krajów doceniłem również prostotę
i hojność członków Instytutu.

3

rze yte doś iadczenia

Chciałbym też wspomnieć o dwóch wydarzeniach związanych z moim doświadczeniem
podczas pobytu we Włoszech, a mianowicie z opieką duszpasterską i doświadczeniem
Covid-19.
Opieka duszpasterska: były chwile, kiedy mogłem udać się do parafii w północnowschodnich Włoszech. Było to możliwe w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Był to czas pełen nowych doświadczeń, ponieważ pozwolił mi na odkrycie nowych
regionów Włoch, na nawiązanie kontaktu z nowymi ludźmi. Ta rzeczywistość wyraźnie
różni się od tego, czego do tej pory doświadczałem. Pomimo stale zmniejszającej się
liczby wiernych – praktykujących, nieliczni, którzy nadal przybywają, pozostają żarliwi.
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Ta praktyka duszpasterska pozwoliła mi poznać inną
rzeczywistość, a jednocześnie pozwoliła mi dzielić
tę samą wiarę w Jezusa Chrystusa. Niestety, później
nie mogłem już tam jechać ze względu na światowy
kryzys zdrowotny.
Moje doświadczenie z Covid-19: pandemia
naznaczała moje życie w Rzymie. Myślę, że wszyscy
doświadczali tej globalnej sytuacji z pewnym niepokojem,
nawet ze strachem; ciągłe przebywanie w domu nie
jest dla nikogo przyjemne. Ograniczenia stosowane w krytycznym okresie, takie jak
zamknięcie, dystans społeczny, noszenie masek, dodatkowo promowały indywidualizm
w społeczeństwie.
Jednak ta pandemia przyniosła również punkty konstruktywne. Z duchowego i
ludzkiego punktu widzenia był to zarówno czas wyzwań, jak i wzrostu wiary. Mimo że
nie byłem zarażony, ten okres dał mi możliwość ufności w Opatrzność Bożą. Umożliwiło
mi to również myślenie o wszystkich ludziach, którzy z tego powodu cierpią i ofiarowanie
im Bożego współczucia. Ponadto, ponieważ wszyscy byliśmy obecni we wspólnocie,
jestem przekonany, że życie wspólnotowe pozostaje naprawdę
pocieszające i wspierające.
Z naukowego punktu widzenia Covid-19 nie zatrzymał
kursów na Biblicum. W ciągu ostatnich dwóch lat (2019-2021)
korzystaliśmy z mediów, aby śledzić większość kursów online.
To dodatkowo poszerzyło wiedzę na temat korzystania ze
środków społecznego przekazu.
Podsumowując, mogę powiedzieć, że to doświadczenie
jest teraz częścią mojego życia osobistego. Mam nadzieję, że
może to być również przydatne i korzystne w służeniu innym.
W związku z tym chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się w realizacji
mojej formacji w Rzymie.
Swoją obecność w Rzymie zawdzięczam długiemu przygotowaniu projektu przez
administrację mojej Delegatury na Madagaskarze, która chciała wysłać oblata na
specjalistyczne studia do Rzymu w celu zaspokojenia potrzeb zgromadzenia i lokalnego
Kościoła. To życzenie stało się możliwe i zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu
Instytutu Missio z Aachen.
O. Andrianarisoa Tiana Mampionona Olivier OMI
Student Pisma Świętego w Rzymie
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Prenowicjat w Tanamakoa
Oblacki prenowicjat św. Eugeniusza de Mazenoda dla Madagaskaru znajduje się w
Toamasinie, na wschodnim wybrzeżu Czerwonej Wyspy.
W roku akademickim
2020-2021 prenowicjuszy było
13. Formacją zajmowało się
dwóch formatorów: o. Anselme
Varana – dyrektor, oraz diakon
Rakotoarisoa Marcel Fabien,
wyświęcony na kapłana 18 lipca
2021 r. W formacji pracujemy
jako zespół: są dwie nauczycielki,
trzech nauczycieli i dwie siostry
zakonne, którzy zajmują się bezpośrednio formacją naszych młodych prenowicjuszy.
Orientac a
Zgodnie z Ogólnymi Normami Formacji Oblatów, pierwszy etap w formacji oblackiej
nazywa się prenowicjat. Aby zostać przyjętym do prenowicjatu kandydat musi wykazywać
oznaki powołania oblackiego - dojrzałość odpowiadającą jego wiekowi; wystarczający
wzrost wiary chrześcijańskiej i nauczania; wytrwałość w wierze i praktyce chrześcijańskiej;
prawy zamiar pójścia za Jezusem Chrystusem; mocną i szczerą wolę dalszego szukania
woli Bożej dla siebie samego; pewną atrakcyjność, nawet nieprecyzyjną, dla sposobu
bycia i działania oblatów (NGF 5.1 s.44).
Cel
Celem formacji w prenowicjacie jest formowanie młodych, przyszłych oblatów jako
ludzi (formacja ludzka), dlatego współpracujemy ze świeckimi i zakonnicami. Ich obecność
jest również ważnym wzbogaceniem w ramach szkolenia.
Formację w prenowicjacie tworzą cztery filary: ludzki rozwój, wzrost duchowy, rozwój
intelektualny oraz formacja duchowa i misyjna.
1

udzki roz

Definiuje ją dojrzałość człowieka – formatorzy kierują i wspierają młodych ludzi w ich
rozwoju. Nie wolno nam zapominać o dziedzinie życia emocjonalnego, życia społecznego,
życia wspólnotowego i pracy fizycznej, która zajmuje istotne miejsce na wszystkich
poziomach szkolenia.
2

Wzrost duc o y

Prowadzone zarówno na „forum
zewnętrznym”, jak i na „forum wewnętrznym”,
jest to bardzo ważny aspekt. Modlitwa
indywidualna i wspólnotowa powinna być
praktykowana w prenowicjacie. Każdego
dnia prenowicjusze znajdują czas na
indywidualną modlitwę, nie zapominając o
modlitwie wspólnotowej, takiej jak celebracja
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eucharystyczna, jutrznia, modlitwa południowa, adoracja Najświętszego Sakramentu,
nieszpory czy kompleta.
3

Roz

intelektualny

Młodzież w formacji musi mieć poziom intelektualny proporcjonalny do kolejnych
etapów formacji. W prenowicjacie naucza się tu kilku przedmiotów: Katechizmu Kościoła
Katolickiego, inicjacji do Biblii, filozofii, języka malgaskiego, francuskiego, liturgiki, historii
zgromadzenia, informatyki… Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu. Formatorzy z
zewnątrz dojeżdżają na miejsce.
or ac a duszpasterska i

isy na

to czwarty i ostatni filar. Prenowicjusz utrzymuje lub tworzy relację z ubogimi i staje
się misjonarzem ubogich. W prenowicjacie młodzi są inicjowani w obchodach po buszu
(Boże Narodzenie i Wielkanoc) oraz do uczestnictwa w niedzielnych mszach w parafii
oblackiej w mieście. Niestety z powodu pandemii nie mieliśmy dużo okazji uczestniczenia
w mszach św. w parafiach. Natomiast obchody w buszu były niemożliwe.
ak prze yliś y or ac

ty

roku akade icki

?

Przede wszystkim prenowicjusze przybyli do prenowicjatu 1 grudnia 2020 r., podczas
gdy co roku formacja rozpoczynała się w październiku. 27 marca zajęcia prowadzone
przez nauczycieli z zewnątrz zostały przerwane z powodu restrykcji pandemicznych, ale
kontynuowaliśmy naukę w domu. Wznowienie zajęć odbyło się 4 maja i nauka trwała do
końca lipca. Młodzież wyjechała na wakacje 1 sierpnia.
W tym roku do nowicjatu zostaje przyjętych 11 z 13 prenowicjuszy.

O. Varana Anselme, OMI
Dyrektor Prenowicjatu

36

Biuletyn OMI Madagaskar - Rok 13, N°31, Wrzesień 2021 - od

a za ezuse

to pod

a

ego ślade

Podążać za Jezusem to podążać Jego śladem
Na naszej misji w Marolambo co roku mamy co najmniej
sześć sesji w dystrykcie. Cztery z nich odbywają się na poziomie
centralnym dystryktu (Marolambo) – to sesja katechetów i
inspektorów, sesja komitetu duszpasterskiego dystryktu
(FPDM), sesja Eucharystycznego Ruchu Młodzieży (FET) i
sesja ministrantów (Mpiservy). W zeszłym roku nie mieliśmy
okazji przeprowadzić tych sesji – przez Covid-19. Ale w
tym roku udało się zorganizować sesję Eucharystycznego
Ruchu Młodzieży, sesję katechetów i inspektorów,
MDMK – Matki Różańcowe i ministrantów.
W dniach od 22 do 26 lipca 2021 r. odbywała
się sesja Eucharystycznego Ruchu Młodzieży
(F.E.T.) w naszej misji w Marolambo. Przybyło
624 uczestników. Uczestnicy słuchali konferencji,
przygotowano dla nich też kurs pieśni liturgicznych,
był też czas na wspólną rekreację i oczywiście na
modlitwę. Przysięgę złożyło 65 młodych ludzi. W
tym roku podczas konferencji rozmawialiśmy o życiu
duchowym obecnej młodzieży, zdrowiu i rozwoju człowieka. Prelegentami byli: o. Tant
Manandrarina (proboszcz, przełożony i ekonom wspólnoty), o. Pascal Rabemanantsoa
(wikariusz), o. Félicien Razanabary (wikariusz) oraz lekarz Limah. Ojciec Krzysztof był
ekonomem tej sesji. Generalnie wszystkie programy zostały zrealizowane – pomimo
braku wody, co było głównym problemem w naszych działaniach.
Od 4 do 9 sierpnia 2021 r. odbywała się sesja katechetów i inspektorów. Było ich 150.
Naszym celem w tym roku było ponowne przeżywanie i promowanie ducha misyjnego.
Rozmawialiśmy o rozwoju człowieka, biorąc pod uwagę sytuację spowodowaną
koronawirusem. Nalegaliśmy również, aby uprawiali rzeczy eksportowe, takie jak goździki,
wanilię, kawę. O tych uprawach ostatnio się zapomina. Poruszaliśmy ten temat, bo
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wiemy, jak ważna jest finansowa samowystarczalność. Naszym mówcą w tej dziedzinie
był nasz poseł – Pan Augustyn. Poruszaliśmy też temat zdrowia człowieka, które jest
podstawą wszystkiego. Poprosiliśmy o wykład inspektora medycznego i jego towarzysza.
Wypowiedzieli się na temat ostrzeżenia przed pandemią i malarią. Mówili także o środkach
ostrożności, jakie należy podjąć, aby uniknąć śmierci spowodowanej lekkomyślnością, taką
jak nieodpowiedzialność ludzi w obliczu chorego. Często opóźnienie w podjęciu decyzji
pogarsza chorobę i powoduje śmierć człowieka. Ojciec Tant mówił o odpowiedzialności i
postawie katechety i inspektora. O. Pascal poruszył temat światowego Roku św. Józefa.
Mówił o życiu papieża i jego pobożności oraz o miejscu św. Józefa w Kościele i historii
zbawienia. Ojciec mówił o kulcie i kolekcie. O. Felicien był odpowiedzialny za sprawy
materialne i był generalnym animatorem. Starosta okręgowy i jego zastępca rozmawiali
o malgaskim prawie dotyczącym własności gruntów. Naszą sesję zakończyliśmy
posiedzeniem Rady Duszpasterskiej.
W dniach od 12 do 16 sierpnia 2021 r. odbywała się w Marolambo sesja dla MDMK –
Matek różańcowych. W tym roku było 457 uczestniczek. Ojciec Tant oficjalnie otworzył
sesję mszą św. i mówił w jej trakcie o potrzebie Kościoła w ich życiu modlitewnym. Ojciec
Pascal mówił o Roku św. Józefa, a także o różańcu. Ojciec Krzysztof mówił o grupie
MDMK. O. Felicien wspomniał o Ewangelii św. Łukasza 1,38 i jej związku z sakramentem
pojednania. Deputowany z Marolambo również wygłosił konferencję.
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Msza św. na zakończenie została zaplanowana w godzinach porannych, ale bardzo
blisko kościoła wybuchł pożar. Dlatego wszyscy chrześcijanie poszli gasić ogień. Tak
więc mszę świętą można było odprawić dopiero o godzinie 14 i zakończyć o godzinie
19. Deputowany z Marolambo zaoferował byka na zakończenie sesji. W misji zjedliśmy
braterski posiłek. Nasz deputowany jest praktykującym katolikiem. Od trzech lat czyni
ten gest dzielenia się.
W tym roku mieliśmy radość przebywania z chrześcijanami podczas tych sesji,
ponieważ nie mogliśmy się spotkać w zeszłym roku.

Ojcowie z Marolambo
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W tym roku niełatwo było pełnić opiekę duszpasterską nad wiernymi w naszej parafii
Św. Eugeniusza de Mazenod w Sahalava – oczywiście z powodu Covid-19. Można było
zauważyć, że zmniejszyła się liczba modlących się chrześcijan, ale praca duszpasterska
w parafii stale się zwiększa. Chce opowiedzieć o tym, jak nasza parafia działała w czasie
epidemii.
•

Katechezy i sakramenty

Zajęcia katechetyczne w parafii rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Można
powiedzieć, że liczba dzieci wzrosła, ale umiejętności najmłodszych spadają. Ogólnie
rzecz biorąc, tegoroczne wyniki były dobre i mamy nadzieję, że tak będzie i w przyszłych
latach. Czas na katechezę ustalono na sobotnie popołudnie i niedzielny poranek przed
mszą o godz. 10:15. W rzeczywistości łączna liczba dzieci biorących udział w katechezie
w tym roku osiągnęła ponad 780. Nauczanie katechizmu podzielone jest na kilka grup:
EPP Sahalava, Szkoła Św. Moniki Mokàna, dzielnica Opatrzności Bożej – Mahamanina
oraz w siedzibie parafii. Za katechezę odpowiedzialni są ojciec wikariusz oraz nauczyciele
katechizmu i Komisji Wiary.
Inne formacje w parafii organizowane są w następujący sposób:
• MAŁŻEŃSTWO: Komisja ds. Wiary, Wspólnoty i Kapłaństwa
• CHRZEST: Komisja Wiary, Zakonnic i Kapłanów.
Formacja sakramentalna: chrzest dzieci, katechumenaty dorosłych, pierwsza Komunia,
bierzmowanie i małżeństwo.
•

Działalność charytatywna

Komisja charytatywna zajmuje się osobami starszymi. Pomagają potrzebującym na
terenie parafii, na przykład rozdając ubrania lub żywność. Dystrybuują ryż (1kg/os.) dla
osób starszych z parafii (ok. 27) w okresie świątecznym. Za każde rozdanie ryżu pobierana
jest kaucja w wysokości 500 Ar. Przekazywano również darowizny Caritas podczas
pandemii. Chrześcijanie nie mogli właściwie podjąć się pracy wspólnotowej, ale mimo to
starali się zbierać ubrania lub rzeczy, które można było przekazać więźniom i ubogim, a
także starali się nieść pomoc ludziom bezdomnym i słabym.
•

Msze dzienne i niedzielne

Pomimo epidemii chrześcijanie przychodzą do kościoła
w każdą niedzielę, ale ich liczba trochę zmalała. W każdą
niedzielę odbywa się osiem mszy w różnych miejscach: w
kościele, w wielkiej sali, a także w kaplicy Ambalataratasy,
do której wstęp jest ograniczony zgodnie z przepisami
Covid-19.
•

Co było zrobione:

Zakończenie budowy kaplicy w Ambalataratasy –
budowa, czyszczenie drogi do Ambalataratasy i sadzenie tam
drzew. Drzewa teraz dobrze rosną. Chrześcijanie aktywnie
wykonują tę pracę. Chrześcijanie byli również bardzo
aktywni w przygotowywaniu kopert na cele charytatywne
i na wykafelkowanie podłogi kościoła.
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Dziękujemy za darowiznę, która pochodzi z Polski za pośrednictwem organizacji
pozarządowej GŁOGOWIANKA, która dała nam fundusze na studnię. Studnia jest ważna
dla ludzi i dla nas, ponieważ daje nam zdrową wodę do picia, zwłaszcza w okresie suchym.

Parafia św. Eugeniusza de Mazenoda rozwija się, wzrasta
liczba chrześcijan. Modlą się w każdą niedzielę. Zwiększa się
też liczba chrześcijan, którzy przyjmują sakramenty i wypełniają
swój obowiązek wobec kościoła i diecezji. W obliczu tego
wszystkiego Delegatura OMI podjęła decyzję o budowie domu
dla ojców. Prace idą dobrze. Robotnicy są bardzo zaangażowani
w tę prace na budowie.
Nasza parafia jest też zaangażowana w edukację, ponieważ
zajmuje się alfabetyzacją wraz z Fundacją VOZAMA. Dziękujemy
naszej Delegaturze za szkołę czytania i pisania dla naszych
chrześcijan. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym
będzie następna pomoc. W imieniu rodziców dzieci i nauczycieli,
składamy podziękowania wszystkich dobroczyńcom. Modlimy
się za was wszystkich.

Diecezja Fianarantsoa przeżywa w tym roku jubileusz 150-lecia przybycia wiary
katolickiej, którą na tych terenach zaczął krzewić o. Marek Finaz, jezuita. Czekając
na pozwolenie wejścia do miasta odprawił w Ambarataratasy pierwszą mszę świętą
w październiku 1871 r. Z tego powodu, upamiętniając to niezapomniane wydarzenie w
historii archidiecezji, arcybiskup Rabemahafaly Fulgence zwrócił się do Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o wybudowanie dużego krzyża o wysokości 15
metrów na tym miejscu. Delegatura przyjmuje prośbę arcybiskupa diecezji. Obecnie duży
krzyż oblacki jest w trakcie wykańczania (tynk, malowanie, figura Jezusa).
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Wszystkie prace zostaną zakończone przed początkiem października. Poświęcenie
krzyża i dużej, nowej sali wieloczynnościowej odbędzie się 9 października 2021 r.

Podsumowując, niech żyje wiara, pomimo epidemii Covid-19, która przeszkadza nam
w różnych projektach. My, wspólnota parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda, składamy
podziękowania naszej Delegaturze i naszym dobroczyńcom za spełnienie życzenia
naszego arcybiskupa na chwałę Bożą i Kościoła malgaskiego.
O. Ratovonirina François de Sales, OMI
Proboszcz parafii

43

Biuletyn OMI Madagaskar - Rok 13, N°31, Wrzesień 2021 - Wy d z do u i zau a innyc

Wyjdź z domu i zauważ innych

Wiara jest dla nas źródłem siły każdego dnia! Trudności związane z przeżywanym na całym świecie kryzysem
sanitarnym postawiły nas w sytuacji bardzo trudnej. Zniszczyły wiele planów, zabrały życie wielu osobom.
Jednak z drugiej strony zmusiły nas do refleksji i wysiłku oraz obudziły w wielu z nas nowe siły i solidarność.
Dzięki takiej właśnie postawie solidarności w naszej parafii pw. św. Jana Pawła II w Morondawie mogliśmy
zorganizować w tych trudnych czasach akcje pomocowe z myślą o najuboższych. Ostatnio dzięki staraniom
i prośbie ojca Mariusza Kasperskiego, na którą odpowiedziało wielu naszych przyjaciół z różnych krajów,
mogliśmy pomóc 160 osobom z naszej parafii i wspólnot w Andranoteracae i Bemokijy. Każdy otrzymał
ryż, olej, fasolę, makaron, mydło proszek, żel do dezynfekcji i maseczki. Taka pomoc, mimo że nie zapewni
opieki na długo, poprawiła na chwile sytuację ludzi, a przede wszystkim dała nadzieję, poczucie solidarności
i radości. Ci ludzie to przede wszystkim osoby starsze, które nie mają pomocy od swoich rodzin. To chorzy,
matki samotnie wychowujące dzieci. Nasza parafia znajduje się na obrzeżach miasteczka Morondawa. W
większości osiedlają się tutaj ludzie biedni. Kiedyś były to tereny rolnicze, a jako że wody gruntowe ciągle się
obniżają, to pozostają nieuprawiane od wielu lat. W Morondawie brakuje miejsc pod budowę, dlatego ludzie
osiedlają się na tych terenach i budują proste, nietrwałe domy. W Morondawie nie ma zakładów pracy i ludzie
żyją często z pracy dorywczej. Coraz więcej ludzi zajmuje się handlem, mając nadzieje, że uda im się w ten
sposób zarobić na życie. Dlatego pobocza wszystkich dróg zastawione są prowizorycznymi straganami.
Niestety, sytuacja materialna ludzi jest bardzo niestała.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy tym którzy ofiarowali pieniądze na zakup jedzenia i środków czystości,
którymi mogliśmy obdarować tych biednych ludzi.
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Wakacje z Bogiem

Po rocznej przerwie spowodowanej kryzysem pandemicznym w tym roku mogliśmy
wrócić do naszych wcześniejszych doświadczeń - W
M
NO OWS I i
zaproponować dzieciom wspólne zabawy, małą formację i jedzenie.
W tym roku z powodu krótkich, jednomiesięcznych wakacji nie mogliśmy liczyć na pomoc
nauczycieli, ale razem z siostrą Berthine, ojcami Grzegorzem i Jocelyn oraz młodzieżą z
parafii mogliśmy prowadzić kilkudniowe wakacje z Bogiem. Dzieci rozpoczynały spotkania
modlitwą i konferencją oraz wspólna animacją. Potem dzieci bawiły się pod okiem młodzieży
w grupach. Około godziny dziesiątej miały przerwę, by wypić mleko i zjeść kawałek chleba.
Później kontynuacja zabaw. W południe otrzymały ciepły posiłek którego podstawą był
oczywiście ryż. Po południu był ciąg dalszy animacji w naszej sali, były występy grupowe
i osobiste oraz wspólne.

Dziękujemy Bogu, że dzięki naszym dobrodziejom mogliśmy urozmaicić czas wakacji
dzieciom. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli kontynuować naszą akcję,
a nawet ja rozwinąć.

P. Elodie

Parafianin
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Święcenia diakonatu

Formacja akademicka w Wyższym Seminarium Duchownym kończy się święceniami
diakonatu. Kandydatami do pierwszego stopnia święceń są klerycy IV roku teologii. Muszą
wcześniej zdać egzamin syntezy teologicznej i ustne teologicum.
W tym roku mamy jednego scholastyka Andrianjafy
Tojosoa Jean Honoré. Administracja planowała dołączyć go
do święceń w Toamasinie 18 lipca 2021 r., ale ze względu na
zbieżność tej daty z ustnym egzaminem teologicum nie mógł
tego dnia przyjąć święceń. W rezultacie jego święcenia zostały
zintegrowane ze święceniami archidiecezji Fianarantsoa.
Odbył rekolekcje razem z klerykami diecezjalnymi i klerykami
lazarystami w klasztorze trapistów. Akompaniator diecezjalny
był wdzięczny za ten gest. Stwierdził, że „jest to świadectwo
i wyraz solidarności z archidiecezją”.
Święcenia odbyły się 1 sierpnia 2021 r. w nowej parafii pw.
św. Jana Pawła II. Jest to kościół bardzo przestronny, dobrze
nadaje się do celebracji dużych uroczystości. Wyświęcono
24 kandydatów. Wśród nich było 10 diakonów (w tym jednego oblata, 2 diecezjalnych, 2
lazarystów i 5 ze Zgromadzenia Świętej Rodziny). Do święceń kapłańskich przystąpiło 14
kandydatów: 6 diecezjalnych, 2 Lazarystów i
6 ze Zgromadzenia Świętej Rodziny. Liturgia
była dobrze przygotowana, trwała 6 godzin.
Oprócz miejscowego arcybiskupa na to
święto przybył też biskup z Fort-Dauphin
oraz wielu księży.
Po uroczystości nowo wyświęceni
diakoni i kapłani dołączyli do swoich
wspólnot i rodzin, aby ucztować i dzielić
się z nimi swoją radością. To wielkie
wydarzenie duchowe jest wyrazem
komunii Kościoła i jednocześnie okazją
do animacji powołaniowej młodzieży.
Nasza Administracja Delegatury wysłała
diakona Andrianjafy Tojosoa Jean Honoré
do katolickiej misji w Masomeloce, aby pełnił
tam posługę diakona i przygotowywał się
do przyjęcia święceń kapłańskich.
O. Rakotomalala Rossina
Superior oblackiego seminarium
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Pożegnanie ojca Marka Ochlaka w Befasy
W niedzielę 25 lipca 2021 r. w obecności przełożonego Delegatury OMI na Madagaskarze,
ojciec Marek Ochlak odprawił mszę pożegnalną w intencji chrześcijan dystryktu Befasy.
Na tę uroczystość przybyło wielu chrześcijan, którzy przynieśli podarunki dla ojca Marka.
Tylko połowa wiernych zmieściła się w naszym kościele. Po mszy odbył się wspólny
posiłek. Warto podkreślić, że ojciec Marek bardzo szybko rozwinął tę misję i oddał całe
serce Befasy. Mieszkał tu przez pięć lat.
Przez pierwszy rok – bez domu, bez wody, bez toalet; zaczął od remontu kościoła
i jednocześnie remontu domu dla misjonarzy. Po kilku miesiącach rozpoczął również
wiercenie studni i budowę dużej wieży ciśnień, która współpracuje z pompą solarną.
Następnie wybudował budynki szkoły podstawowej. W drugim roku wybudował przychodnię
lekarską, której patronuje zmarła kilka lat temu świecka misjonarka dr Wanda Błeńska.
W trzecim roku wybudował budynki gimnazjum z kościołami w buszu. Podjął się też
poprowadzenia wielu innych ważnych inwestycji. Nie sposób w krótkich słowach opisać
jego wszystkich działań. Chrześcijanie są szczęśliwi z rozwoju ich misji, ale są też bardzo
smutni, że ojciec Marek ich opuszcza.

Ojciec Ratovosaona Andry Aurélien OMI
Misjonarz i odpowiedzialny za szkoły
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Roz o
z o ce Markie Oc lakie przepro adzi
sierpnia 2021 r o ciec enryk Marciniak - godzinę przed
odjazdem ojca Marka na lotnisko.
O.Henryk:
Zostało kilka godzin do Twojego odlotu – chciałbym
ci zadać kilka pytań. Na początku opowiedz o historii
swojej misji na Madagaskarze.
O. Marek:
Na Madagaskar przyleciałem 8 sierpnia 1995 r.
Następnie przez rok uczyłem się języka malgaskiego. Po
Wielkanocy 1996 r. otrzymałem pierwszą obediencję do
misji w Marolambo
–
najdalej
położonej misji na
południu diecezji
Toamasiana. Na tej misji służyłem przez 6 lat.
Potem przybyłem do Toamasiny - stolicy naszej
diecezji. Były różne propozycje ze strony naszej
Administracji, ale
ostatecznie zostałem kapelanem Ludzi Morza, którymi
opiekowałem się przez 5 lat.
Po pięciu latach przełożony poprosił mnie o
przejęcie naszej
największej parafii,
którą obsługują
oblaci – pw. Matki
Bożej z Lourdes – też w Toamasinie. Proboszczem
byłem tam przez trzy lata.
Po trzech latach
współbracia wybrali
mnie na superiora naszej Delegatury na Madagaskarze.
Tę funkcję pełniłem przez dwie kadencje, czyli 6 lat.
Następnie wyjechałem na rok sabatyczny.
Po powrocie z Polski otrzymałem obediencję do
utworzenia nowej misji oblackiej na zachodnim wybrzeżu,
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na południu od miasta Morondawa. Ale najpierw byłem
cztery miesiące w samej Morondawie, ponieważ ojcowie
saletyni nie byli jeszcze gotowi do przekazania oblatom
wspomnianej misji.
27 listopada 2016 r. objęliśmy misję w Befasy i tam
pracowałem w tworzeniu nowej misji oblackiej do 25
lipca 2021 r.
O.Henryk:
Można powiedzieć, że w czasie swojej posługi na Madagaskarze pracowałeś prawie
we wszystkich dziełach, które obsługują oblaci. Najpierw byłeś misjonarzem w głębokim
buszu, później opiekowałeś się Ludźmi Morza, następnie byłeś proboszczem dużej parafii
miejskiej, superiorem Delegatury i na koniec nie miałeś problemu
z powrotem do głębokiego buszu. Powiedz nam, które z tych
posług pozostaną Ci w sercu, a które przysporzyły Ci wiele
problemów, choć im też dałeś radę ?
O. Marek:
Każda misja, posługa w jakiś sposób zapisuje się w pamięci.
Na pewno pierwsza misja w Marolambo to moja pierwsza miłość i
trudno było z niej odejść. Tak samo, jak później z każdej placówki, w
której posługiwałem.
Po Marolambo myślałem dalej, by pracować w buszu, ale
przydzielono mi apostolat wśród Ludzi Morza. Była to dość specyficzna
służba, ponieważ jest to nie tylko duszpasterstwo, ale też praca
socjalna i wiele innych zajęć. Odwiedzałem statki zakotwiczone w
porcie, zapraszałem marynarzy do naszego centrum, opiekowałem
się rodzinami marynarzy itd. To apostolstwo zapadło mi też mocno
w pamięci.
Następnie byłem proboszczem parafii pw. Matki Bożej z Lourdes
– myślałem, że będę tam 10 lat, więc zaangażowałem się w pełni,
rozpoczynając od remontów, ale po trzech latach trzeba było odejść.
Ta służba w parafii była dla mnie wielkim doświadczeniem pracy z
ludźmi, którzy angażują się w życie parafii. Mocno się z nimi zżyłem,
choć byłem tam tylko przez trzy lata.
Potem była trudna funkcja – superior Delegatury. Było to dla
mnie ogromne wyzwanie, ponieważ była to służba współbraciom i
zgromadzeniu. Na pewno nie było łatwo, wiele trudności, problemów,
ale też wiele radości, dzięki którym mogliśmy dalej rozwijać naszą
Delegaturę. Wspólnie z radnymi i ekonomem Delegatury uczyliśmy się
bycia liderami – żeby właśnie nauczyć się kierowania wielką grupą ludzi.
Wreszcie Befasy. Myślę, że ta wioska najdłużej pozostanie
w mojej pamięci, dlatego, że zawsze marzyłem o czymś
pionierskim. Wszystkie poprzednie placówki były kontynuacja
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działań rozpoczętych przez naszych pionierów, montfortanów i oblatów. Befasy, pomimo,
choć przez 50 lat służyli tu saletyni, to jednak można uznać, że to była „praca od zera”.
Dlatego ta misja na pewno najgłębiej zapadła w moim sercu. Prawie wszystko przeszło
przez moje ręce. Miałem wolność – można było planować i następnie realizować swoje
marzenia misjonarskie, ale biorąc pod uwagę dobro dla ludzi, z którymi pracowałem na
tej misji.
O.Henryk:

Befasy

Misokitsy

Beleo

Zdecydowałeś się opuścić Madagaskar, ponieważ polska prowincja poprosiła Cię o
pomoc. W jaki sposób przyjąłeś to nowe wezwanie i jak widzisz przyszłą współpracę z
naszą Delegaturą ?
O. Marek:
Czas opuszczania Madagaskaru zaczął się już dwa lata temu. Wtedy właśnie była
pierwsza przymiarka, aby przyjąć tę nową funkcję – dyrektora Prokury Misyjnej w Polsce.
Najpierw byłem zaskoczony – była to dla mnie trudna propozycja, dlatego poprosiłem
prowicjała o trochę czasu, ponieważ miałem pewne plany względem Befasy, zobowiązania
względem dobrodziejów, darczyńców. Było wiele prac zaplanowanych na misji, wciąż jeszcze
nieukończonych. Prowincjał zgodził się, ale też powiedziałem, że gdyby w międzyczasie
znaleźli kogoś innego na to miejsce, to ja mogę pozostać na Madagaskarze.
Przed Bożym Narodzeniem 2020 r. poprosiłem prowincjała, żeby mi odpowiedział,
czy mają już kogoś innego na to miejsce, bo ja też potrzebuję czasu, by przygotować
się na zmianę. Odpowiedź była taka, że decyzją Rady Prowincjalnej i Prokury Misyjnej
podtrzymują moją kandydaturę i że do maja 2021 r. mam opuścić Madagaskar. Wtedy już
się nie upierałem, poszedłem za ślubem posłuszeństwa. Zresztą, zawsze jak odchodziłem
z różnych placówek, to byłem posłuszny, bo to jest głos Boga i ślub posłuszeństwa, który
złożyłem na wieki, więc nie była to nigdy dla mnie wielka rezygnacja czy jakiś problem.
Potem wybuchła pandemia i ona trochę przeszkodziła w moim majowym przybyciu
do Polski. Ostatecznie otrzymałem bilet do Europy. 25 lipca było pożegnanie z Befasy.
Opuszczam Madagaskar, ale nie opuszczam naszych misji. Dlatego Madagaskar i inne
misje, w których pracują polscy oblaci, będą zawsze dla mnie priorytetem. A Madagaskar,
tak jak założyciel Prokury Misyjnej – ojciec Walenty Zapłata mawiał, że Kamerun nosił
w swoim sercu – tak ja mogę powiedzieć, że Madagaskar będzie zawsze w moim sercu.
26 lat posługi na Madagaskarze na pewno nie można wymazać z życiorysu. Dlatego, na
ile zdrowie i siły jeszcze pozwolą, to będziemy jeszcze długo służyli i Madagaskarowi, i
innym misjom obsługiwanym przez polskich oblatów.
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O.Henryk:
Za dwie godziny odwieziemy Cię na lotnisko, abyś opuścił Madagaskar. Jakie przesłanie
chcesz pozostawić dla tych, którzy pozostają i pracują w Delegaturze na Madagaskarze,
a która już niedługo stanie się samodzielną Prowincją ?
O. Marek:
To jest trudne pytanie i myślę, że każdy oblat, który jest członkiem naszej Delegatury
powinien sobie na nie odpowiedzieć. Na pewno są dążenia Domu Generalnego, aby nasza
Delegatura stała się prowincją, ale jest wiele pytań, zwłaszcza o samowystarczalność
finansową. Dlatego może trzeba to przeprowadzić na pewnych zasadach, na pewnych
porozumieniach czy ustaleniach z naszą prowincją w Polsce – po to, by nie było takiej
sytuacji, że ktoś powie: zostaliście prowincją, więc teraz już musicie sami dbać o siebie.
Wszystko też zależy od współpracy – jesteśmy teraz na takim rozdrożu. Przed nami
wybór nowego superiora Delagatury – czy to będzie jeszcze Polak, czy też będzie to już
Malgasz. To jest właśnie taki przełom, przejście, które jest wyzwaniem dla każdego oblata
– malgaskiego czy polskiego. Wyzwaniem, aby nie odejść od tej linii rozpoczętej już 40
lat temu, żeby nie było tego, co się stało w innych krajach misyjnych – że my Malgasze
nie potrzebujemy już misjonarzy polskich i ich sposobów pracy. Potrzeba jest, aby jedni
drugich szanowali – wzajemna solidarność i szacunek to podstawa. I wtedy myślę, że
moglibyśmy zostać prowincją, ale jak wspomniałem wcześniej – z pewnymi ustaleniami
z polską prowincją, które pomogłyby przetrwać okres takiej krystalizacji, tworzenia się
nowej prowincji.
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O.Henryk:
Ostatnie zdanie przed wyjazdem na lotnisko.
P. Marek:
Na pewno jestem wdzięczny Panu Bogu, Matce Bożej i św.
Eugeniuszowi za te 26 lat posługi na Czerwonej Wyspie. Były
chwile trudne, przyjemne, ale te chwile trudne misjonarz szybko
zapomina, zostają te chwile radosne, sukcesy, radości, a przede
wszystkim wspomnienia sakramentów, których udzielałem, radości
z powołań kapłańskich, ślubów, święceń naszych współbraci
Malgaszy. Jest dużo tych radości, bardzo dużo.
Mam przesłanie dla każdego
z nas, kto zasmakował tego
malgaskiego świata albo tez
tutaj się urodził. Chcę, byśmy byli
oblatami – nie malgaskimi czy polskimi
– ale żebyśmy byli oblatami Świętego
Eugeniusza de Mazenoda. Obyśmy byli
oblatami z tymi wszystkimi priorytetami, które
nam pozostawił założyciel – „Miłość, miłość,
miłość, a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz”.
To nie jest jakiś slogan, to jest nasza dewiza oblacka,
z którą powinniśmy żyć każdego dnia.
I chciałbym serdecznie podziękować Panu
Bogu, wszystkim współbraciom, wszystkim, których
spotkałem i poznałem na Madagaskarze, za ich troskę
i wspólnotowość, bo właśnie doświadczałem dużo takiej braterskości i chciałbym, aby
właśnie ta braterskość dalej była pielęgnowana i trwała.
To jest właśnie takie moje przesłanie i na pewno będę pamiętał w modlitwie o naszej
Delegaturze na Madagaskarze.
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Wasiluk

lat

Urodził się 16 stycznia 1954 roku. Pierwsze śluby - 8 września
1980 roku, Śluby wieczyste - 8 września 1984 roku, Święcenia 1986 roku. Zmarł 10 stycznia 1999 roku w Lublińcu - Polska.

O ciec iotr Wiśnie ski 3 lat

Urodził się 17 kwietnia 1966 roku. Pierwsze śluby - 8 września
1986 roku, Śluby wieczyste - 8 września 1990 roku, Święcenia - 20
czerwca 1992 roku. Zmarł 29 stycznia 2005 roku w Antananarivo.

O ciec osoason Ni on aka Mic el 3 lat

Urodził się 10 maja 1970 roku. Pierwsze śluby - 8 września 1992 roku,
Śluby wieczyste - 8 września 1996 roku, Święcenia - 6 września 1997
roku. Zmarł 10 grudnia 2006 roku w Tamatave.

O ciec ang ou ean laude 3 lat

Urodził się 15 września 1968 roku. Pierwsze śluby - 8 września
1992 roku, Śluby wieczyste - 6 września 1998 roku, Święcenia 29 sierpnia 1999 roku. Zmarł 26 lutego 2007 roku w Antananarivo.

O ciec erzy Wizner

lat

Urodził się 23 września 1953 roku. Pierwsze śluby - 8 września
1973 roku, Śluby wieczyste - 8 września 1978 roku, Święcenia - 21
czerwca 1980. Zmarł 13 lutego 2011 w Beuvry - Francja.

O ciec anadra ara ean idier

lat

Urodził się 24 maja 1963 r. w Marolambo. Pierwsze śluby - 9
września 1990 r., Śluby wieczyste - 17 lutego 1996 r., Święcenia 6 października 1996. Zmarł 24 stycznia 2021 r. w Tamatave.

