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Tak jak w zyciu jednostki tak rowniez w zyciu rodziny, wspolnoty czy misji sa wydarzenia, ktorych nie
sposob przemilczec. Jestem przekonany, ze takim wydarzeniem radosnym jest fakt, iz na naszej nowej
misji w stolicy Madagaskaru, Antananarivo, w dzielnicy AMBATOBE / doslownie nazwa "na skale"/ dnia
17 stycznia tego roku, nasza nowa Parafia "Slowa Bozego" zostala oficjalnie zatwierdzona. To
zatwierdzenie dokonalo sie poprzez oficjalne "zaprzysiezenie" proboszcza i jego dwoch wikarych
poslugujacych w tej parafii.
Tak jak w zyciu jednostki tak rowniez w zyciu rodziny, wspolnoty czy misji sa wydarzenia, ktorych nie
sposob przemilczec. Jestem przekonany, ze takim wydarzeniem radosnym jest fakt, iz na naszej nowej
misji w stolicy Madagaskaru, Antananarivo, w dzielnicy AMBATOBE / doslownie nazwa "na skale"/ dnia
17 stycznia tego roku, nasza nowa Parafia "Slowa Bozego" zostala oficjalnie zatwierdzona. To
zatwierdzenie dokonalo sie poprzez oficjalne "zaprzysiezenie" proboszcza i jego dwoch wikarych
poslugujacych w tej parafii. Parafia Slowa Bozego w jej wymiarze duchowym oraz materialnym jest
owocem wysilku glownie dwoch naszych polskich wspolbraci, ktorzy nawzajem sie wymienili funkcjami a
obecnie uzupelniaja sie w tworzeniu i formacji nowej wspolnoty parafialnej. Chodzi o dwoch kursowych
wspolbraci: O. Krzysztofa Pawlukiewicza svd i O. Zdzislawa Grad svd.
Na ten moment otwarcia nowej Parafii SVD w stolicy czekalismy dokladnie od 8 lat. 15 stycznia 2007
pierwsza wspolnota Ksiezy Werbistow osiedlila sie w dzielnicy Ambatobe z mysla o zalozeniu nowej
Parafii. Wowczas myslalo sie, iz moment oficjalnego rozpoczecia tworzenia nowej parafii nastapi lada
miesiac... Jednak nie dalo sie uniknac przyslowiowego malgaskiego powiedzenia-"mora mora vazaha..."
/ powoli powoli bialy czlowieku.../. Niestety tej zasadzie powolnego zalatwiania i organizacji spraw nie
ustrzega sie nawet Biskupi..Glownie z powody zmian w kierownictwie archidiecezji , pewnego oporu ze
strony sasiedniego proboszcza oraz innych powiklan, dopiero 19 stycznia 2014 zostal polozony kamien
wegielny pod nowa swiatynie. Mimo niebywalych trudnosci administracyjnych i finansowych zdolalismy
wybudowac nowa swiatynie w jeden rok. Zaledwie stanely mury, ale jeszcze bez dachu, to juz
modlilismy sie i celebrowli na nowym placu... To 27 czerwca 2015 kosciol zostal konsekrowany pod
wezwaniem "Slowa Bozego"-"Teny Tonga Nofo". Dekret o oficjalnej parafii zostal przekazany ubiegla
niedziele 17 stycznia 2016. Zatem w koncu doczekalismy sie tej laski, o ktora modlilismy sie ladnych
kilka lat. I tutaj od razu przychodzi mi na mysl powiedzenie Sw. Arnolda, iz " Boze dziela zwykle
napotykaja trudnosci a to jest znak, ze sprawa pochodzi od Boga...". Tak tez bylo w przypadku naszej
swiatyni, ktorej oredownikiem sa nasi swieci i blogoslawieni Rodziny Arnoldowej. Swiety Arnold i Sw.
Jozef Freinademetz maja w nowej swiatyni swoja kaplice dla ukazania bezposrednio naszej misyjnej
duchowosci. Niesposob w duchu wiary dostrzec zbieznosci dat, ktore lacza sie z historia naszej nowej
swiatyni i parafii. Najwazniejsze wydarzenia zwiazane z jej powstaniem byly badz 15 stycznia badz w
poblizu tej daty zwiazanej ze swietem naszego Zalozyciela sw. Arnolda. Nasi nowi parafianie, sa z
dwoch wspolnot: francuskiej i tej malgaskiej. Tak, to interesujaca specyfika naszej rodzacej sie Parafii
SVD-SLOWA BOZEGO. Ale cieszymy sie z tej roznorodnosci, ktora jeszcze bardziej uwypukla charakter
misyjny, tak drogi wlasnie misjonarzom Werbistom. Owszem bedzie to wymagalo wiekszej uwagi, taktu
i wywazenia w ogolnej posludze duszpasterskiej naszej wspolnoty, tak aby kazdy czul sie u siebie, tak
obcokrajowcy jak przede wszystkim Malgasze. Wielkim poczatkiem naszej Parafii byla wpierw animacja
duszpasterska wspolnoty emigrantow. Celebracja mszy swietej w jezyku francuskim od 2008 odbywala
sie w prowizorycznej kaplicy obok. Wkrotce potem otrzymalismy oficjalne pozwolenie na zorganizowanie
duszpasterstwa imigracyjnego, w jezyku francuskim. I tak rozpoczelismy regularna opieke
duszpasterska nad ta grupa osob, w sklad ktorej wchodza Francuzi, Chinczycy, Afrykanczycy roznych
narodowosci oraz Malgasze opcji francuskiej. Duszpasterstwo grupy miedzynarodowej z czasem nabralo
skrzydel. Zaczelismy prowadzic regularna katecheze dla dzieci i mlodziezy oraz przygotowania do chrztu
doroslych czy innych sakramentow. Grupa swieckich pomocnikow dzielnie sie zaangazowala, a to
pozwala na katechizacje 5 osobnych grup wiekowych. Aktualnie nasza nowa parafia przygotowuje, aby
stac sie centrum duszpasterstwa emigracyjnego na region stolicy. Obecnie pierwszym oficjalnym
proboszczem nowej parafii o podwojnym duszpasterstwie jest O. Krzysztof Pawlukiewicz, ktory wlozyl
cale swoje serce i talent w budowe swiatyni. Wspolbratem, ktory tutaj jest od samego poczatku tj; od
2007 to O. Zdzislaw. On przygotowal teren, ogrod, otoczyl murem a glownie przygotowywal duchowo
rodzaca sie wspolnote francuska i malgaska. Zanim powstala swiatynia z kamienia rosla stopniowo i
dojrzewala "swiatynia i kosciol osob". Zatem nominacja i uznanie oficjalne ze strony diecezji, to akt
formalny, ktorego nikt nie zaskoczyl, gdyz wspolnota parafialna byla juz od dawna gotowa na podjecie
tego wyzwania niezaleznej parafii. Zyczmy naszym polskim wspolbraciom, aby nowa parafia wzrastala w
moc laski Ducha Swietego stajac sie swietlistym centrum animacji duszpasterskiej i misyjnej na okolice.
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