M ISJE Z NIE POKA LA NĄ – FILIPINY

Tylko w Bogu jest nadzieja
Z ks. Dariuszem
Drzewieckim MIC
rozmawiał Michał
Krajski.
Co koronawirus zmienił w życiu
misji na Filipinach?
Bardzo dużo. My, księża, Kościół, funkcjonujemy na 50 procent.
W kościołach może być zajęta tylko połowa miejsc. Cmentarze były
zamknięte na Uroczystość Wszystkich Świętych i dopiero od czwartego listopada zostały otwarte ponownie dla wszystkich.
Jakie są inne ograniczenia?
Tradycją na Filipinach jest Missia, czyli tzw. Msza święta o pianiu
koguta przed Bożym Narodzeniem. Już teraz biskup ogłosił, że
te Msze święte będą odprawiane
tylko w niedziele, ponieważ cały
czas mamy godzinę policyjną i nie
można jej naruszać. Nie możemy
normalnie działać, u nas w sanktuarium jest bardzo mało ludzi.
Liczba zakażonych natomiast ciągle rośnie. Nie wiadomo co będzie,
raczej będzie jeszcze gorzej.
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Czym misjonarze zajmowali się
na misji przed koronawirusem?
Wcześniej nasza pomoc polegała na sprawowaniu sakramentów, a więc nieustannym posługiwaniu poprzez sakrament pokuty,
odprawianiu kilku Mszy świętych
w niedziele oraz dwóch codziennie. Natomiast w tej chwili jest to
ograniczone do 50 procent. W Davao ksiądz jest zamknięty, pomaga
u sióstr w domu dziecka, odprawiając Msze święte. Wszystko jest
zastopowane.
Czy obostrzenia są zróżnicowane
w zależności od regionu?
Tak, w Manili, a więc w stolicy kraju, wciąż panują bardzo surowe restrykcje. Na Mszę świętą
może przyjść 10 osób. W niektórych miejscach ograniczenia są do
30 procent wiernych, a u nas może
być 50 procent z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Mówiąc
o liczbach, Sanktuarium przyjmowało rocznie około 1 miliona pielgrzymów, a w tym roku jest to jakieś
20 razy mniej. Żeby się przedostać
z jednej strefy do innej potrzebne
są zezwolenia, niekiedy badania
i testy. Wiele połączeń lotniczych

i promowych nie istnieje, to wszystko jest w tej chwili zatrzymane.
Jak wygląda obecnie nauka?
Szkoły w teorii przerzuciły się na
naukę zdalną, ale tak naprawdę tylko prywatne placówki mogą sobie
pozwolić na to, żeby prowadzić lekcje przez Internet. W państwowych
szkołach jest tzw. system modułów,
czyli raz w tygodniu uczniowie otrzymują zadania, które muszą wypełnić.
Najbardziej poszkodowane są dzieci,
które nie mają dostępu do nauki, służby
zdrowia, a często nawet cierpią głód.

I teraz poza ryżem musiałem kupić
np. kilka drukarek do szkół państwowych, żeby nauczycielki miały na
czym drukować te moduły dzieciom.
Jak ta sytuacja wpłynęła na wiarę
Filipińczyków?
Jeśli tylko można, ludzie przychodzą, widać, że ich gorliwość nie
osłabła. To, co jest negatywne, to że
są odcięci od sakramentów. Udział
we Mszy świętej online nie zastąpi

stacjonarnego udziału we Mszy świętej, podczas której można przyjąć
Komunię św. i pójść do spowiedzi.
Filipińczycy są znani z odmawiania
różnych nowenn. W październiku
różaniec odmawiany był przez ludzi, którzy przechodzili od domu do
domu. W niektórych miejscach nie
można było tego robić, ale wierni
starali się być wierni tej tradycji.
Czy sądzi Ksiądz, że to wszystko
nie zagrozi wierze mieszkańców?
Jak był papież Franciszek w Manili, kardynał Louis Tagle mówił
o miejscowej katedrze, że jest symbolem wiary Filipińczyków. Siedem
razy bowiem była burzona i siedem
razy odbudowywana. Cztery razy
zniszczyło ją trzęsienie ziemi, dwa
razy spłonęła, a raz została zbombardowana przez Amerykanów w czasie
wojny. Paradoksalnie, im większy
kryzys, bieda, słabość, kiedy wydaje się, że nie ma znikąd pomocy,
Filipińczycy tym łatwiej zawierzają
wszystko Bogu i wychodzą na prostą.
„Wznoszę swe oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc” (Ps 121,1)
– mówi psalmista i doświadczamy
tego, że ludzie mają tutaj taką ogromną wiarę. Kilku moich znajomych
było teraz izolowanych, przeżywali

odosobnienie, stres. Z kolei córka
naszych sąsiadów wróciła z Anglii do
rodziców, jest nieprzytomna, walczy
o życie. To są właśnie sytuacje, które
widzimy i w których staramy się towarzyszyć cierpiącym.
Jak przyszłość może wyglądać?
Próbowałem ostatnio dowiedzieć
się, kiedy to się może skończyć. Niektórzy przewidują, że pod koniec
2021 r. może nastąpić jakaś równowaga i wyjdziemy z tego kryzysu. Filipiny żyją z turystyki, z hoteli, z jedzenia
sprzedawanego na ulicy. Teraz przez
te obostrzenia nic z tego nie działa.
Ludzie nie mają pracy, nie mają dochodu. Trudno powiedzieć, jakie są
perspektywy. Wiadomo, u nas jest
o tyle dobrze, że nie mamy czterech
pór roku i nie ma zimy. W tej chwili
jest pora deszczowa, jest trochę chłodniej, ale cały czas jest około 30 stopni
Celsjusza. I pewnie przez tę temperaturę wirus trochę słabiej się rozwija.
Procent śmiertelności nie jest za duży,
natomiast wiadomo, że osoby chore
i starsze są zagrożone.
Jak Ksiądz odczytuje te wydarzenia z perspektywy duchowej?
To jest według mnie takie doświadczenie wiary. Kiedy Izrael wy- ▶

Na Filipinach rodziny wielodzietne nie należą do rzadkości, a im najtrudniej teraz zaspokoić swoje potrzeby.
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Filipińczycy, którzy są jednym
z najbardziej pobożnych narodów
na świecie, pokładają ufność
w Bożym Miłosierdziu.
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◀ chodził z Egiptu, Izraelici nie mieli
perspektywy, kiedy dojdą. Trwało to
40 lat i całe jedno pokolenie wymarło. Teraz też nie wiemy, ile to potrwa.
13 października każdego miesiąca
wspominamy objawienia fatimskie.
Warto pamiętać, że dwójka dzieci
z Fatimy nie przeżyła hiszpanki. To
nie jest zresztą najgorsza rzecz, że
ktoś umrze, bo jeśli umrze w Bogu,
z Panem Bogiem, to idzie do Nieba,
jak Hiacynta i Franciszek. Najgorsza
jest ta śmierć, która nas oddziela od
Pana Boga, śmierć duchowa w wyniku grzechu, i tego powinniśmy się
bać. Taką mamy perspektywę wiary,
bo nie ma innej. Nikt nie jest w stanie zapewnić, że będzie szczepionka, która będzie skuteczna, która
dotrze do ubogich, która nikogo nie
skrzywdzi. Wręcz przeciwnie, tu ludzie bardzo boją się tej szczepionki.
Co jest teraz najpilniejszą potrzebą?
Jutro dla biednych rodzin robimy zakupy. Mamy już 50 worków
ryżu, będziemy kupować artykuły
spożywcze, w tym warzywa. W tym
tygodniu będziemy mogli je rozdać
najbiedniejszym rodzinom w wiosce
Miłosierdzia [wiosce, która powstała dla ofiar tajfunu w 2011 r. W jej
budowę angażowali się marianie –

Misjonarze rozdają ryż najuboższym rodzinom.

przyp. red.]. Mieliśmy plan dokarmiania najbiedniejszych dzieci, ale to
nam na razie zatrzymano, dlatego że
jest dużo przypadków zachorowań.
Lokalna władza zabroniła nam tego
rodzaju działań, żebyśmy nie gromadzili dzieci, nawet na dożywianie.
Co misjonarze planują?
Staramy się cały czas prowadzić
wszystkie działania. Ludzie przychodzą na spowiedź, są bardzo wdzięczni,

bo w pobliskim mieście jej nie ma. My
spowiadamy cały czas, sprawujemy
sakramenty i jeździmy do chorych
na wezwanie, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności, które przez
biskupa i lokalne władze są wskazywane. W ten sposób próbujemy być
wierni powołaniu, przez które zostaliśmy tu posłani. Natomiast sytuacja jest trudna i nieprzewidywalna.
W Bogu jest nadzieja, a nie w rządzie
i służbie zdrowia. Tylko w Bogu.
■

Misjonarze starają się być wierni swojemu powołaniu i udzielać sakramentów w miarę
możliwości.

Wesprzyj dożywianie dzieci
z ubogich rodzin
na Filipinach.
Ofiary prosimy przesyłać
na konto Centrum
Pomocników Mariańskich.
Bank Pekao S.A. VII O/
Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847
Z dopiskiem:
POMAGAM – FILIPINY

18

ZIMA 1V (104) 2020

