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Mam na imię Zdzisław, Jestem misjonarzem ze Zgromadzenia Księży Werbistów -SVD. Od 1992
przebywam na misjach na Madagaskarze, gdzie bezpośrednio zaangażowany byłem w pierwsza
ewangelizacje.
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Oznacza to bezpośredni kontakt w ludźmi, którzy w większości nie znają Chrystusa, i bardzo jeszcze
związani sa ze swoja rodzima religijna tradycja.
Dla mnie pierwszy okres misjonowania w dystrykcie Pangalana, który założyłem, należy do najbardziej
głębokich w doświadczenie wiary i łaski Ducha Świętego.
Doszedłem do wniosku, iz trzeba mi sie dzielić ta wielka laska jaka obdarzył mnie i moich parafian Duch
Święty. Owa laska posluzyla kilku tysiącom "pogan" do odkrycia skarbu wiary i osoby Chrystusa. Dla
dania świadectwa...Oto moja motywacja i powód istnienia skromnej strony. Dzielić się ku zbudowaniu
innych i ożywieniu wiary w Boga, ktory jest i ktory przechodzi, dzisiaj na naszych oczach.
W 2000 roku przybyłem do Rzymu, gdzie na Papieskim Uniwersytecie Salezianskim studiuje sekrety
skutecznego komunikowania społecznego. Poznaje i pogłębiam takie dziedziny jak radio, telewizja, teatr,
dziennikarstwo. Czas studiów pozwala mi również dokonać pewnej refleksji nad tym wszystkim co
przeżyłem już na misjach. Echo tych przeżyć odkryjecie na lamach tej strony.
Teraz uzbrojony w nowe kompetencje pragnę w nowy, inny sposób głosić Ewangelie. Znowu wrocilem na
Madagaskar. Studia pomogły mi zrozumieć konieczność misjonowania również droga Internetu, przez
Internet. Internet sam w sobie potrzebuje ewangelizacji, dlatego odczytowuje to, jako współczesny nakaz
misyjny, wyjście na i w &bdquo;nowy areopag&rdquo;&hellip;Przeglądając katolickie strony zauważyłem,
iż niewiele jest tych misyjnych, które oprócz informacji podejmowałyby również animacje&hellip;Oto
drugi motyw tworzenia tej strony.
Uświadamianie i pobudzanie do stawania się misjonarzem tu i teraz, w domu, w szkole w pracy. To
prawda, wpierw musimy misjonowac samych siebie i nasze środowisko, ale nakaz Chrystusa wzywa nas
do otwarcia naszych serc na inne światy. Jest ich tak wiele. Tak wiele ludzi nie cieszy się jeszcze darem
wiary.
Ty możesz im w tym pomoc. Oto wielkie i serdeczne zaproszenie dla wszystkich, którzy będą odwiedzać
te stronę- &bdquo;I Ty możesz zostać MISJONARZEM !!!&rdquo; W jaki sposób? Będę starał się
odpowiedzieć Ci na lamach tej strony.Na to nowe narodzenie się w nowej misyjnej świadomości z serca ci
błogosławię-Zdzislaw, SVD

http://www.grad.svd-mad.org
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