Strona misyjno- ewangelizacyjna, o. Z. Grad, SVD - misjonarz z Madagaskaru

Werbisci na Madagaskarze -ewangelizacja w perspektywie naszego
charyzmatu
Autor: Krzysztof Laskowski
04.09.2007.

Werbisci na Madagaskarze -ewangelizacja w perspektywie naszego charyzmatu a/ pokoj i
sprawiedliwoscW naszej posludze misyjnej na Madagaskarze kazdego dnia jestesmy swiadkami
niesprawiedliwosci spolecznej i korupcji. Osobami ponoszacymi najciezsze konsekwencje sa oczywiscie
ubodzy. Jakze czesto szukaja oni obrony i wsparcia u boku misjonarzy w sytuacji gdy chodzi o obrobe ich
ziemi, obrony w sadzie, uwolnienie z wiezienia itp. Nasza dzialanosc idzie dwutorowo : z jednej strony
staramy sie byc bezposrednio obroncami kiedy jest to mozliwe, a z drugiej strony uswiadamiamy ludzi
odnosnie ich praw obywatelskich i ludzkich.
Werbisci na Madagaskarze -ewangelizacja w perspektywie naszego charyzmatu a/ pokoj i
sprawiedliwoscW naszej posludze misyjnej na Madagaskarze kazdego dnia jestesmy swiadkami
niesprawiedliwosci spolecznej i korupcji. Osobami ponoszacymi najciezsze konsekwencje sa oczywiscie
ubodzy. Jakze czesto szukaja oni obrony i wsparcia u boku misjonarzy w sytuacji gdy chodzi o obrobe ich
ziemi, obrony w sadzie, uwolnienie z wiezienia itp. Nasza dzialanosc idzie dwutorowo : z jednej strony
staramy sie byc bezposrednio obroncami kiedy jest to mozliwe, a z drugiej strony uswiadamiamy ludzi
odnosnie ich praw obywatelskich i ludzkich. Wyrazem bardziej konkretnym w tej dziedzinie jest apostolat
w wiezieniu ( O. Sadecki), organizacja sesji formacyjnych, wspolpraca z adwokatami na rzecz
pokrzywdzonych. b/ apostolat biblijnyJestesmy swiadomi koniecznosci jeszcze bardziej dynamicznego
rozwoju apostolatu biblijnego. Ostatnimi czasy jeszcze z wiekszym zaangazowaniem tworzymy nowe
grupy biblijne badz to na parafii badz w dytryktach nam powierzonych. Nasza stala troska jest
zapewnienie naszym najblizszym wspolpracownikom w dziele ewangelizacji egzemplarza Biblii. Ponadto
roznego rodzaju sesje biblijne sa przeprowadzane badzw dystryktach,nadz w Centrum KatechetycznoBiblijnym w Mananjary obslugiwanym bezposrednio przez SVD. Wkrotce zamierzamy rozpoczac apostolat
biblijny rowniez w stolicy czy innych czesciach Madagaskaru.c/ srodki masowego przekazuW miare
mozliwosci technicznych staramy sie uzywac nowoczesnych srodkow dla propagowania Ewangelii tutaj na
Madagaskarze. W buszu glownie z okazji pielgrzymek filmy Video sluza nam jako skuteczny i atrakcyjny
sposob ewangelizacji, ktory przyciaga uwage wielu. Staramy sie udoskonalac te forme przekazu wiary.Na
poziomie krajowym wspolnota SVD angazuje sie w tworzenie Telewizji Katolickiej z ramienia Konferencji
Episkopatu. Nasz wspolbrat ( O. Grad ) jest bezposrednio zamianowany i pracuje w ekipie tworzac od
podstaw struktury tego osrodka.W diecezji Mananjary przez posrednictwo Centrum Katechetycznego,
SVD wspolpracuje scisle z Radiem Katolickim « AINA » zapewniajac serie programow religijnych.Emisja
biuletynu « Vaovao Mad » sluzy informacji tak posrod wspolnoty jak i na zewnatrz na termat naszej
dzialalnosci misyjnej. Za pomoca strony internetowej www.madagascar.alleluja.pl lub www.grad.svdmad.org nasi dobrodzieje i przyjaciele misji w Polsce maja okazje do zapoznania sie szczegolowo z
aktualnosciami naszej misji na Madagaskarze. Trwa przygotowanie strony w innych jezykach.d/ animacja
misyjna Na poziomie diecezji dzieki inicjatywie jednego ze wspolbraci bezposrednia animacja misyjna
przybrala na skutecznosci i dynamizmie. Poprzez organizacje mlodziezowych grup duszpasterskich o
duchowosci misyjnej wielu mlodych i dzieci odnalazlo swiezosc wiary. Grupy te sa widocznym znakiem
naszej werbistowskiej duchowosci. Dni i obozy misyjne sa jedna z form aktywnosci tychze grup. Czesto
udaja sie w glub buszu swiadczyc o wierze i animowac swoich rowiesnikow.2. Ewangelizacja i dzialanosc
specyficzna Centrum Katechetyczno-BiblijneOd 1993 roku Biskup Mananjary powierzyl SVD
organizacje i funkcjonowanie tego Centrum. Jego celem jest glownie zapewnienie stalej formacji setkom
katechistow rozsianych po calej diecezji (okolo 500). Dzieki 4 sesjom na miejscu i kilkoma w buszu ekipa
Centrum zapewnia odpowiednie przygotowanie i formacje nszych najblizszych wspolpracownikow. SVD
stara sie wkomponowac w aktywnosc tegoz Centrum nasza werbistowska specyfike i charyzmat glownie
dzieki sesjom biblijnym. Sekretariat w lonie Episkopatu MalgaskiegoMimo dosyc krotkiej obecnosci
SVD na Madagaskarze nasze Zgromadzenie daje sie poznac coraz bardziej i jest doceniane. Wyrazem
tego jest chocby powierzenie jednemu z Werbistow ( O. Pawlukiewicz) funkcji Sekretarza
administracyjnego Konferencji Episkopatu na Madagaskarze. Od 4 juz ponad lat nasz wspolbrat pracuje
nieprzerwanie obok Biskupow Madagaskaru. Wspolnota Podstawowa « Bank Solidarnosci » (mini
kredyt dla ubogich)Wprowadzajac w zycie nasza opcje na rzecz ubogich jeden z polskich wspolbraci
zaproponowal idee tzw. « Banku Solidarnosci » skupiajacego w sobie setki biednych kobiet borykajacych
sie z codzienna bieda. Udziela sie tym kobietom malego kredytu, ktory maja splacic po kilku miesiacach.
Udzielona sume pieniedzy maja uzyc dla zainicjonowania jakielkowiek aktywnosci ekonomicznej, aby
tylko znalezc wiecej srodkow na przezycie rodziny. Chodzi glownie o kobiety samotne czy opuszczone
przez mezow, a wychowujace dzieci. Po splaceniu pierwszego kredytu udziela sie nastepnego i wieksza
sume. Ta forma pomocy czyni ludzi bardziej odpowiedzialnym za siebie i zmusza do aktywnosci i wysilku
bez czekania na darowizne.Grupy charyzmatyczneMija juz ponad 10 lat od chwili zorganizoania przez
polaka Werbiste Wspolnoy Odnowy w Duchu Swietym w diecezji Mananjary, gdzie pracuje SVD. Ruch
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zostal wprowadzony z mysla uzycia go jako instrumentu pierwszej ewangelizacji. Na dzien dzisiejszy
wspolnoty Odnowy dzielnie towarzyszysza misjonarzom w ewangelizowaniu nieochrzczonych i
ochrzczonych. Obecnie wspolnoty te licza okolo 1500 osob w diecezji i ciagle sie pomnazaja. Ich dzialnosc
i posluga pomaga ludziom odkryc Boga zywego i prawdziwego, odzyskac zdrocie duchowe i fizyczne, a
szczegolnie nawrocic sie doglebnie. - Dialog profetyczny z kultura
Stalym wyzwaniem dla nas
misjonarzy jest rodzima kultura malgaska. Staramy sie byc uwazni w dostrzeganiu niezaprzeczalnych
wartosci zwyczajow tego ludu. Wzajemny szacunek i dialog sa pomostem ktory laczy nas w tworzeniu
wspolnego dobra. Szczegolnie w buszu wspolpraca z krolami wiosek wydaje owoce. Wieli krolow jest nam
zyczliwych i przychylnie patrzy na wysilek misjonarzy. Ostatnio kilkunastu krolow zaakceptowalo nowy ryt
blogoslawienstwa, ktory pozwala im na pelne uczestnictwo w zyciu sakramentalnym. Ta inicjatywa
inkulturacyjna,ktora wyszla z naszej wspolnoty wydaje nam sie pionierska na poziomie calego
Madagaskaru.
3. Posluga misyjna i formacja A. Formacja permanentna misjonarzy SVDCoraz bardziej
jako misjonarze zdajemy sobie sprawe, iz jestesmy powolani do poslug bardziej profesjonalnych w
Kosciele lokalnym, a nie tylko do prostej obecnosci w buszu. Z tego tytulu jako Region dajemy szanse
naszym misjonarzom na poglebienie ich kompetencji pastoralnych czy teologicznych, ktore moga
zaowocowac w bezposredniej posludze misyjnej.Obecnie czesc naszych wspolbraci posiada kwalifikacje z
dziedziny:- komunikacji socialnej,- antropologii,- duchowosci i teologii,- biblijnej.B. Formacja przyszlych
misjonarzya/ formacja kandydatow do SVDPo 15 latach naszej dzialalnosci misyjnej na Madagaskarze
formacja mlodych kandydatow na misjonarzy zaczyna sie stabilizowac. Po profesjonalnym przygotowaniu,
tego roku dwoch naszych wspolbraci ( filipinczyk i hindus) podjelo pelne zaangazowanie. W miescie
Fianarantsoa, na Wtyzynie Madagaskaru, ustabilizowala sie juz prawdziwa wspolnota formacyjna.
Obecnie liczy ona 11 postulantow. Rownoczesnie w naszych dystryktach rowniez 11 kandydatow
rozpoczelo tzw. Staz misyjny z prespektywa wstapienia do SVD. Na dzisiaj nie mamy jeszcze oddzielnego
Domu formacyjnego, korzystamy z przychylnosci polskich Oblatow, ale mamy nadzieje ze nastepnego
roku wlasciwe prace rusza z miejsca. b/ ognisko mlodziezoweSporo mlodych chlopcow z buszu posiada
aspiracje wstapienia do SVD, ale z braku podstaw szkolnej formacji nie moga zrealizowac swego
marzenia. Wychodzac na przeciw temu wyzwaniu zorganizowamismy tzw. ýOgnisko mlodziezoweý w
ktorym chlopcy z buszu pod naszym kierownictwem moga dokonczyc swoja edukacje szkolna i wstapic do
SVD. Jest to swego rodzaju forma promocji powolan misyjnych. Obecnie 11 chlopcow uczy sie i mieszka
przy naszym domu w Mananjary.Nasza misja na Madagaskarze po 15 latach jest w pelnym rozwoju.
Mimo roznego rodzaju trudnosci entuzjazm i zapal misyjny nie oposzcza naszych wspolbraci w gloszeniu
Dobrej Nowiny. Z realnym optymizjem spogladamy na przyszlosc i rozwoj naszej misji. Misja nasza
potrzebuje sporo nowych, mlodych misjonarzy, badz kaplanow, braci czy klerykow. Nowe mozliwosci
otwieraja sie przed nasza wspolnota, jednak wpierw potrzeba serc gotowych i ofiarnych. Rozwoj i
przyszlosc naszej malgaskiej misji powierzamy naszej Patronce, Matce Bozej, Krolowej Rozanca Sw.
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