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Kazda nowa misja dla konkretnego Zgromadzenia jest laska a zarazem wyzwaniem. Kiedy pierwsza
grupa Werbistow zdecydowala sie na podjecie poslugi ewangelizacyjnej na Madagaskarze byla to dla
niech wielka niewiadoma. Czterej wspolbracia z Indonezji, ktorzy jako pierwsi przybyli na Madagaskar 4
wrzesnia 1989 mieli nadzieje, iz czesciowe podobienstwo kulturowe w duzym stopniu ulatwi im misje...
Kazda nowa misja dla konkretnego Zgromadzenia jest laska a zarazem wyzwaniem. Kiedy pierwsza
grupa Werbistow zdecydowala sie na podjecie poslugi ewangelizacyjnej na Madagaskarze byla to dla
niech wielka niewiadoma. Czterej wspolbracia z Indonezji, ktorzy jako pierwsi przybyli na Madagaskar 4
wrzesnia 1989 mieli nadzieje, iz czesciowe podobienstwo kulturowe w duzym stopniu ulatwi im
misje...Rzeczywistosc okazala sie bardziej skomplikowana niz przypuszczano. Na pomoc pierwszej grupie
indonezyjskiej przybyla druga zlozona z dwoch Polakow i jednego Hindusa. Jak sie okazalo po czasie to
dalo wymowny impuls nowej malgaskiej misji misjonarzy Slowa Bozego. Charyzmatem podstawowym
Werbistow jest pierwsza ewangelizacja czyli apostolat posrod tych narodow czy grup etnicznych, ktorym
Ewangelia jest zupelnie nieznana albo Kosciol lokalny jest za slaby, aby stanac na wlasnych nogach. To
do diecezji Mananjary, na poludnio-wschodnim Wybrzezu Madagaskaru zostali zaproszeni Werbisci ze
swoja posluga misyjna. Ksiadz Biskup Tabao, jezuita powiedzial otwarcie, ze jego diecezja potrzebuje
misjonarzy, ktorzy sa gotowi do wyrzeczen, do prostego i wymagajacego stylu zycia, gotowi do poslugi
posrod ubogich i dla ubogich. W niczym sie nie mylil. Pierwsza placowka w dystrykcie Vohilava / teren
lancuchow gorskich /, a pozniej kolejna w dystrykcie Mahavoky / region rowniez rozleglych wzgorz / i
Pangalana / teren wodnego Kanalu Pangalana i jego rozlewisk / staly sie terenem ich ofiarnej poslugi
misyjnej z wyzwaniami klasycznie pierwszej ewangelizacji. To piekna i pasjonujaca przygoda, w ktora z
polskiej grupy zostali wlaczeni wpierw: O. Zdzislaw Grad,svd-O. Krzysztof Pawlukiewicz, svd - O.
Czeslaw Sadecki, svd- O. Pawel Galla, svd- O. Krzysztof Kolodynski, svd- Kleryk Andrzej Dzida svd i
ostatnio nowy misjonarz O. Adam Brodzik...To polski wklad w werbistowska misje na Madagaskarze,
ktora w tym roku 2015 obchodzila Jubileusz 25 lat swego istnienia... W jaki sposob moznaby
scharakteryzowac apostolat misyjny misjonarzy Werbistow na przestrzeni 25 lat ich zaangazowania?
Jaka metoda misjonowania poslugiwali sie, ze zdoali pociagnac do Chrystusa i ewangelii nie tylko prosty
lud, typu dzieci czy mlodziez / czesto z ciekawosci / ale i ludzi doroslych a w tym nawet dziesiatki
krolow szczepowych...Sekret tej metody misyjnej kryje sie w przykladzie zycia swietych Werbistow:
zalozyciela Sw. Arnolda Janssena i pierwszego misjonarza Sw. Jozefa Freinademetza, pracujacego w
Chinach. Charyzmat misyjny Misjonarzy Werbistow jest zakorzeniony w nauczaniu Swietego Pawla, ktory
"stal sie wszystkim dla wszystkich, aby przynajmniej niektorych pozyskac dla Chrystusa...". To
"stawanie sie" wszystkim dla wszystkich jest cecha kazdego autentycznego misjonarza i zrodlem kazdej
skutecznej metody misyjnej. Wchodzac w realia misji Werbistow na Madagaskarze i w regionach im
podleglych, po dzis dzien wychodzenie do ludzi poprzez regularne wizyty czyli tzw. "tournees" misyjne,
jest metoda podstawowa i najbardziej skuteczna. Bycie obecnym....przy ludziach i w miejscu ich
codziennego zmagania sie o codziennosc przynosi najwiecej owocow misyjnych...Polscy Werbisci jak
najbardziej dali cale swoje serce udajac sie w odlegle wioski w spiekocie i deszczu, w blocie ryzowisk i
przez gesty las, pokonujac rzeki w pas, doswiadczajac prostoty i niewygod domostw malgaskich, kasani
przez komary malaryczne i insekty roznego rodzaju, ulegajac wielu chorobom tropikalnym / glownie
malarii, chorobom skory, zatruc pokarmowych i wirusowych / itp. po prostu spalajac sie dla zbawienia
drugiego czlowieka. Bowiem "gloszenie Dobrej Nowiny jest najwiekszym wyrazem milosci blizniego" /
sw. Arnold Janssen /. Gloszenie werbalne Dobrej Nowiny polaczone ze swiadectwem milosci i
poswiecenia przekonuje najbardziej. Owoce takiej poslugi sa namacalnie widoczne i osobiscie moze
przesadzam, ale stoje za tym mowiac, iz pod wzgledem skutecznosci i liczby nawrocen- Madagaskar jest
jedna z najpiekniejszych misji werbistowskich na swiecie...Obchodzenie srebrnego Jubileuszu poslugi
misyjnej Werbistow na Madagaskarze nie ma za cel glorifikowanie konkretnych osob, ale ukazanie
wspanialosci dziela Bozego. Uwypuklenie ewidentnego dzialania Boga, ktory zbawia tu i teraz poslugujac
sie kruchym narzedziem / jak by na to spojrzec / jakim sa misjonarze.. To przedstawienie rowniez
jakiejs czastki "wspolczesnej historii zbawienia" konkretnego ludu, plemienia czy regionu. Otwarcie
Jubileuszu 25 lat misji Ksiezy Werbistow na Madagaskarze zapoczatkowano w diecezji Mananjary, w
dystrykcie Vohilava, ktory stal sie przed laty pierwsza placowka misyjna SVD. Byly to dni pazdziernika
2014 w poblizu wspomnienia Matki Bozej Rozancowej, ktora przed laty zostala obrana Patronka misji
SVD na Madagaskarze. Kilkudniowa uroczystosc jubileuszowa polaczona z coroczna pielgrzymka maryjna
dystryktu stala sie jednym wielkim hymnem dziekczynienia w radosci i uniesieniu duchowym.Powodow
do radosci bylo wiele. Na nasz Jubileusz przybyl sam Nuncjusz Apostolski ze stolicy Antananarivo. Nie
wahal sie przybyc w gleboki busz, aby byc z nami misjonarzami. Towarzyszyl mu oczywiscie lokalny
Biskup diecezji Mananjary, Jose Alfredo de Nobrega. Uroczystosc we Vohilava dala poczatek obchodom
Jubileuszu we wszystkich diecezjach, Domach czy parafiach werbistowskich na Madagaskarze. Na
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dzisiejszy dzien jestesmy obecni juz w 5 diecezjach: Mananjary- poludniowy wschod, Fianarantsoa,
Antsirabe i Antananarivo - Wyzyna centralna oraz Ambatodrazaka - polnocna czesc Czerwonej Wyspy.
Posrod placowek typowo duszpasterskich i misjonarskich SVD na Madagaskarze posiada juz Domy
formacyjne dla malgaskich kandydatow na ksiezy i braci. We Fianarantsoa ogolny Dom formacyjny i w
Antsirabe, Dom formacyjny dla braci. To swiadczy o owocnosci misji SVD na Madagaskarze kiedy rodza
sie pierwsze tubylcze powolania. W roku jubileuszowym Werbisci na Madagaskarze otzrymali widzialny
znak Bozego blogoslawienstwa bowiem na 25 rocznice ich misji do Seminarium zglosilo sie takze 25
kandydatow!!! W sumie na dzien dzisiejszy Region SVD Madagaskar posiada ponad 50 wspolbraci we
formacji; 90% formuje sie na miejscu a reszta okolo 10% dopelnia swojej formacji w centrach
formacyjnych w Afryce.Mimo, ze Region SVD na Madagaskarze jest mloda misja, to juz posyla swoich
pierwszych misjonarzy na misje zagraniczne. Pierwszy kaplan malgaski SVD zostal poslany na misje na
Filipiny. Dla naznaczenia godnosci Jubileuszu tak jego otwarcie w pazdziernuku 2014 jak i jego
zamkniecie 18 X 2015 zostalo polaczone ze swieceniami kaplanskimi mlodych malgaskich werbistow. Na
otwarcie zostal wyswiecony jeden, O. Lucie a na zamkniecie dwoch; O. Felix i O. Bienvenu. Tych dwoch
ostatnich rowniez udaje sie na misje do Ekwadoru i Kenii. Zatem SVD na Madagaskarze mimo swego
"mlodego" wieku to od poczatku wlacza sie w uniwersalna misje Zgromadzenia jako takiego. Dla
upamietnienia srebrnego Jubileszu SVD na Madagaskarze wybudowalo nowy piekny i duzy kosciol pod
wezwaniem "Slowa Bozego" w stolicy Antananarivo, w dzielnicy Ambatobe. Nowa parafia zaledwie w
stanie rodzenia sie / Kosciol zostal konsekrowany 27 VI 2015 /, a juz byla swiadkiem wielkich
jubileuszowych i kaplanskich uroczystosci. Podczas calego roku SVD na Madagaskarze dziekowalo Bogu
w Trojcy Jedynemu za dar misji malgaskiej a rownoczesnie prosilo Ducha Swietego o laske odnowy i
nowego zapalu misyjnego na kolejne dziesiatki lat. Temu posluzyla tzw. "asamblea" czyli regionalne
spotkanie wszystkich czlonkow misji malgaskiej, aby dokonac swego rodzaju podsumowania i nadac
nowy kierunek ewangelizacji na Czerwonej Wyspie.Ogromna mobilizacje SVD Madagfaskaru otrzymalo
od samego O. General SVD, O. Kuluke, ktory wraz z O. Kalanchira SVD / koordynator zonu Afryki i
Madagaskaru / uczestniczyli w calych uroczystosciach jubileuszowych. To oni podzielili sie wizja, jaka w
tej chwili przyswieca calemu Zgromadzeniu w dziele ewangelizacji na calym swiecie. Ta wizja uaktualnia
charyzmat SVD, ktory pod kazda szerokoscia geograficzna wyraza sie w: apostolacie biblijnym-animacji
misyjnej- zaangazowaniu na rzecz sparwiedliwosci i pokoju oraz komunikacji spolecznej w sluzbie
Ewangelii. Pierwszym zaangazowniem SVD na Madagaskarze byla klasyczna animacja misyjna czyli
"pierwsza ewangelizacja", ktora nadal jest wielka czescia apostolatu werbistow w tym kraju. Ale
przyszedl czas swego rodzaju "wyjscia" z buszu do innych "aeropagow"...Od kilku lat Werbisci na
Madagaskarze angazuja sie takze w miastach i centrach formacyjnych, ktore stwarzaja wieksze
mozliwosci rozwiniecia apostolatu 4 dziedzin charakterystycznych wspomnianych wyzej. Z grupy polskiej
O. Zdzislaw Grad SVD angazuje sie w komunikacji spolecznej na rzecz Ewangelii. Dla przykladu rozwija
promocje kultury chrzescijanskiej poprzez tworzenie grup ewangelicznych spiewu i tanca, jakze
skuteczna forma przekazu wiary droga "piekna i przyjemnosci". Ewangelia jest godna, aby dla jej
rozpowszechnienia uzywac najnowoczesniejszych narzedzi i technologii typu radia, TV, Video,
Internetu...Tych mozliwosci nie zaniedbuje nasz wspolbrat mimo ograniczonych mozliwosci. Poprzez
rozwoj 4 dziedzin charyzmatu, SVD na Madagaskarze pragnie wyjsc i ogarnac jeszcze wieksza liczbe
ludzi dzielac sie z nimi "wspanialoscia Slowa Bozego" i Jego laski zbawienia. Misjonarze Slowa Bozego
na Madagaskarze w duzej mierze na przestrzeni 25 lat juz okrzepli jako niezalezna misja. Dziekujac
Bogu za udane dziela misyjne, SVD na Madagaskarze szuka nowych drog i z ufnoscia patrzy w
przyszlosc oddajac sie calkowicie na sluzbe Ewangelii prowadzac malgaszy do "swiatlosci Slowa i ducha
laski".
O. Zdzislaw Grad SVD
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