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OŚWIADCZENIE
Niniejszym pragnę oświadczyć, że Ojciec James Manjackal jest członkiem Zgromadzenia
Misjonarzy Świętego Franciszka Salezego [MSFS] Południowo-Zachodniej Prowincji Indii.
Jestem jego Prowincjałem, Ojcem Mateuszem Kozhuppakalam MSFS i Ojciec James Manjackal
podlega mojej jurysdykcji. W razie jakikolwiek wątpliwości lub pytań, dotyczących jego osoby
lub jego posługi, proszę o kontakt telefoniczny lub listowny.
Ojciec James prowadzi rekolekcje w duchu ODNOWY na całym świecie. W 1976 roku został
wysłany przez Zgromadzenie z misją „Ewangelizacji Świata". Odwiedził już 92 kraje na całym
świecie, głosząc Słowo Boże na wszystkich pięciu kontynentach. Z jego nauczania i uzdrawiania
skorzystały już tysiące ludzi. W głoszeniu Ewangelii jest otwarty, bezpośredni, ale też jasny w
swych poglądach i bezkompromisowy. Cały swój czas poświęca niesieniu pomocy ludziom
poprzez spowiedź, porady i uzdrawianie. Nigdy nie upomina się o wolne weekendy ani o urlop.
Mimo, że mieszka na stałe w Madrycie, w Hiszpanii, ze względu na podróże Prowincja
przekazała do jego dyspozycji małe mieszkanie w Monachium, w Niemczech, które pełni rolę
biura oraz miejsca odpoczynku pomiędzy rekolekcjami. Osobiście odwiedziłem jego biuro i
pokój mieszkalny, które są naprawdę bardzo małe. Podczas pobytu w Monachium korzysta on z
kuchni swojego sąsiada. Nie ma ani telewizora, ani komputera. Nie ma czasu na oglądanie
telewizji, a gdy potrzebuje skorzystać z komputera, by odebrać pocztę e-mail, idzie do
mieszkania Gaby, która jest wiernym i stałym towarzyszem w jego posłudze od dziesięciu lat.
Prostota jego życia jest powszechnie znana.
Wszystkie prezenty, wynagrodzenia lub darowizny, które otrzymuje Ojciec James wysyłane są
do Prowincji na różne cele charytatywne. Z otrzymanych pieniędzy Prowincja zakupiła ziemię
na realizację projektów i zbudowała domy dla ubogich. Z pieniędzy, które nam przesłał byliśmy
w stanie zbudować „Mermier Bhavan" - dom, który daje schronienie 10 kapłanom. Centrum
Działań Społecznych i Rehabilitacji „Jyothi Nilaya" w Kalikat i ziemia należąca do Misjonarzy
Św, Franiczka Salezego w Kattappana w Kerali są również w pełni sfinansowane dzięki hojności
Ojca Jamesa. W chwili obecnej poważnie finansuje on budowę Szkoły Wyższej Św. Franciszka
Salezego w Hebbagodi, Karnatace, która przeznaczona jest w szczególności dla ubogich

uczniów z terenów wiejskich i zepchniętych na margines społeczny. Ojciec James wspiera także
dzieci z Prateekshy i internat dla chłopców Św. Francisza Salezego w Gokunte w Chintamani.
Wiem również, że pomógł wielu biednym ludziom wybudować dom i wspiera edukację ubogich.
W ubiegłym roku, z własnej inicjatywy, wydał ponad 150.000 euro na leczenie i rehabilitację
Ojca. Thomaskutty, jednego z naszych współbraci, który złamał kręgosłup podczas wypadku. To
dzięki Ojcowi Jamesowi otrzymujemy wiele intencji mszalnych, które stanowią bardzo dużą
pomoc dla naszych misjonarzy. Za jego pośrednictwem znaleźliśmy również wielu sponsorów
dla naszych seminarzystów.
Ponadto, Ojciec James utrzymuje założoną przez siebie wspólnotę apostolską Charis Marian
Maids dla niezamężnych kobiet diecezji Vijayapuram, w Kerali, dla której zakupił dwa domy. Z
myślą o pozyskaniu dla wspólnoty funduszy buduje on Hostel dla kobiet w Athirampuzha w
Kerali. Jako jego Prowincjał, wraz z moimi współbraćmi wiem, że Ojciec James wspiera
Prowincję wszystkim, co otrzymuje za swoją posługę. Wiemy również, że ponosi ogromne
wydatki na prowadzenie misji w krajach Zatoki Perskiej, czego z oczywistych względów nie
nagłaśnia.
Pragnę skorzystać z tej okazji i podziękować wszystkim, którzy finansowo wspierają misję Ojca.
Jamesa i naszą Prowincję. Wielbię Boga i dziękuję Mu za uczciwość Ojca Jamesa i przejrzystość
w odniesieniu do spraw finansowych. Znam go od czasów, kiedy był uczniem Niższego
Seminarium Duchownego i mogę osobiście poświadczyć, że prowadzi proste życie jak również
ręczyć, że brak w nim jakiegokolwiek przywiązania do spraw materialnych. Prowadzi konta
bankowe korzystając z pomocy innych. Wszystkim sprawami finansowymi związanymi z pracą
w Niższym Seminarium Św. Franciszka Salezego w Ettumanoor jako apostoł Słowa Bożego i
pracą jako przełożony Charis Bhavan, którego jest założycielem, zajmuje się jego pełnomocnik,
wyznaczony przez Prowincję. W chwili obecnej, wszystkim, co Ojciec James otrzymuje w
prezencie i wszystkimi darowiznami zajmuje się Pani Gaby Landauro, osoba wyznaczona przez
Prowincję w tych kwestiach. Wszystkie pieniądze są rozliczane w ramach dwóch organizacji
charytatywnych: Shalom w Hiszpanii i Jezus dla Indii w Monachium.
Pozdrawiam w Chrystusie,

Ojciec Mateusz Kozhuppakalam msfs
Prowincjał

www.msfssouthwest.org / e.mail: msfsbangalore@yahoo.com frmathewmsfs@gmail.com (prywatne)

