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Dopiero co wrocilem z wizyty po Afryce Poludniowej, gdzie w dniach 27 V - 2 VI 2015 w miescie
Mokopane, w poblizu regionu Pretorii,... mialo miejsce wyjatkowe spotkanie misjonarzy Werbistow
pracujacych na tym kontynencie. Celem spotkania ponad 50 werbistow z roznych krajow afrykanskich,
ktorzy w swoich misyjnych regionach sa koordynatorami, byla refleksja nad nowymi wyzwaniami jakie
napotyka sie w pracy misyjnej w Afryce. Werbisci "afrykanscy" zastanawiali sie i robili swego rodzaju
rachunek sumienia co do skutecznosci ich poslugi w ramach werbistowskiego charyzmatu.
Dopiero co wrocilem z wizyty po Afryce Poludniowej, gdzie w dniach 27 V - 2 VI 2015 w miescie
Mokopane, w poblizu regionu Pretorii,... mialo miejsce wyjatkowe spotkanie misjonarzy Werbistow
pracujacych na tym kontynencie. Celem spotkania ponad 50 werbistow z roznych krajow afrykanskich,
ktorzy w swoich misyjnych regionach sa koordynatorami, byla refleksja nad nowymi wyzwaniami jakie
napotyka sie w pracy misyjnej w Afryce. Werbisci "afrykanscy" zastanawiali sie i robili swego rodzaju
rachunek sumienia co do skutecznosci ich poslugi w ramach werbistowskiego charyzmatu. Przypomne
naszym Przyjaciolom misyjnym, ze werbistowski charyzmat w zaangazowaniu misyjnym wyraza sie:
- w apostolacie biblijnym zaangazowanie poprzez, ktore dajemy poznanie Slowa Bozego-Biblii jako
podstawy pelni zycia chrzescijanskiego
- w animacji misyjnej Werbisci koncentruja sie na polu pierwszej i nowej ewangelizacji oraz animuja
Kosciol lokalny, aby bardziej stal sie misyjny,
- w dzialaniu na rzecz sprawiedliwosci i pokoju / to szeroka gama zaangazowania w ktorej centralna
jest opcja na rzecz ubogich,
- w zaangazowaniu na polu komunikacji spolecznej w sluzbie skutecznego gloszenia Ewangelii. W
grupie, ktora przybyla do Mokopane ku mojej radosci znalazlem sporo Polakow, ktorzy sa
koordynatorami w wyzej wymienionych sekcjach apostolatu werbistowskiego. Na liczbe ponad 50
misjonarzy bylo blisko 10 Polakow. To spora grupa procentowo. Ta liczba dobrze swiadczy o polskich
werbistach, ktorzy mimo juz znaczacej liczby werbistow "lokalnych i afrykanskich" to jednak potrafia sie
"przebic" dajac swiadectwo gorliwosci, kompetencji i oddania sprawie misyjnej. Dlatego az tak wielu
znalazlo sie w gronie "animatorow i przewodnikow". Ku mojej radosci spotkalem kolegow z lat
seminaryjnych, ktorych dziesiatki lat nie widzialem. Obecnie pracuja w Togo, Kongo, Zimbabwe, Kenii,
Botswanie, Sudanie Poludniowym, Afryce Poludniowej czy jak ja na Madagaskarze. Na spotkanie przybyl
tez O. Jan Stefanow SVD, bliski kolega, ktory obecnie ma odpowiedzialna funkcje jako Sekretarz
Miedzynarodowej Federacji Biblijnej. Oczywiscie wspomnieniom i rozmowom nie bylo konca. Ale jak
wyzej zaznaczylem tematem zgromadzenia byl stan misji werbistowkich w Afryce. Wspolnota misji
afrykanskich w lonie miedzynarodowego Zgromadzenia Werbistow jest zonem o nazwie AFRAM tzn. "Afryka i Madagaskar". Na to wazne spotkanie przybyli 4 generalni koordynatorzy z ramienia Generala.
On sam tez dolaczyl na to spotkanie dzielac sie nowa wizja i perspektywa jaka stoi przed calym
Zgromadzeniem Werbistow, a szczegolnie w Afryce. Podczas tego zebrania mielismy okazje do spotkania
z dwoma Biskupami z Afryki Poludniowej. Szczegolnie interesujace bylo spotkanie z Arcybiskupem
Johanesburga. Bylismy bardzo wdzieczni, ze Arcybiskup w pokorny i bezposredni sposob podzielil sie z
nami swoimi duszpasterskimi troskami, ktorych jest niemalo w calym kraju Afryki Poludniowej czy w
jego diecezji. Jak sie okazuje Kosciol katolicki w tym kraju nie jest tak liczny jak by mozna
przypuszczac i nie tak dynamiczny jak w innych krajach. Na tle slow Biskupa zrozumialem jak "piekna i
owocna" jest nasza i moja misja na Madagaskarze. Nie bedzie przesada stwierdzenie, iz jest to jedna z
najbardziej duchowo owocnych misji werbistowskich na calym swiecie. Wielu mowi, iz Afryka jest w
duzej mierze przyszloscia i szansa Kosciola katolickiego. Zgadzam sie z ta opinia i wiele faktow z zycia to
potwierdza. Polska misyjna obecnosc na tym kontynencie jest cenna. Z mlodym Kosciolem Afryki jako
misjonarze z Polski dzielimy nasza tysiacletnia tradycje katolicka: nasze przywiazanie do Kosciola,
umilowanie Krzyza i Ewangelii oraz wiernosc i przyklad setki polskich mecznnikow za wiare i zbawienie
innych.
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