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Boże Narodzenie. Czas z najbliż-
szymi. Bez kłótni i nerwowości 
w telewizorze, bez wyniszczającego 
pośpiechu, bez trwającej ostatnio 
zajadłej krytyki Kościoła. Redakcja 
życzy Wam, Drodzy Czytelnicy, 
błogosławieństwa Bożego, 
zdrowia, czasu z rodziną, a przede 
wszystkim spokoju. Podczas 
Świąt serca są wrażliwsze i lepiej 
dostrzegamy ludzką biedę. 
Obecne wydanie „Misyjnych Dróg” 
ukazuje, że z jednej strony ludzie 
na misjach są ubodzy materialnie 
– niczym Chrystus w Betlejem, 
ale jednocześnie bywają 
bogatsi od nas. Na czym polega 

Edytorial: Naczelny daje słowo

Metoda misyjna. Oblaci nie 
wypracowali własnej, oryginalnej 
metody misyjnej. Przejmowali 
wzorce od innych misjonarzy, 
niekiedy je modyfikując. 
Podobnie myślał i postępował 
Założyciel oblatów, św. Eugeniusz 
de Mazenod. Miał on przed 
oczyma cel, Boże wezwanie, 
a sposobów jego realizacji szukał 
w dostępnych wówczas wzorcach 
pracy i życia zakonnego. Wzorce 
te poprawiał i modyfikował pod 
wpływem rozmów z misjonarzami 
i ich listów.

Na początku drogi apostolskiej 
św. Eugeniusz de Mazenod 
podkreślał, że odbiorcami naszego 
przepowiadania są nie tylko 
chrześcijanie potrzebujący naszej 
posługi, opuszczeni, przeżywający 
różnego rodzaju kryzysy, ludzie 
nękani przeróżnymi trudnościami, 
ale również – a może nawet 
przede wszystkim – ci, którzy 
odeszli od Boga, stracili wiarę, 
zerwali więź z Kościołem. 
Bardzo szybko dostrzegł też, 
że w posłudze oblatów nie chodzi 
tylko o nadzwyczajną formę 
duszpasterstwa parafialnego, 
jaką są misje ludowe: chodzi 
o kerygmę, o przekazywanie 
wiary. Podkreślał, że naśladujemy 
Apostołów w całej pełni 
wtedy, gdy tak jak oni 
idziemy do wszystkich ludów 
i ze wszystkich ludów czynimy 
uczniów Chrystusa.

Można zatem w jakiś sposób 
to podsumować, mówiąc że nie 
jest ważne, gdzie oblaci pracują. 
Liczy się tylko to, że na swoim 
miejscu odpowiadają na Boże 
wezwanie i wierni swemu 
powołaniu misyjnemu głoszą 
Ewangelię ubogim i najbardziej 
opuszczonym.

Prof. Jarosław  
różański oMi
Uniwersytet im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie

Komentarz misyjny
to bogactwo? Odpowiedzi szukamy 
w Indiach, Izraelu, Pakistanie, Sudanie 
Południowym, Ugandzie, Kanadzie 
Północnej i innych miejscach na całym 
świecie. Zachęcam do zapoznania się 
z relacją z pielgrzymki Benedykta XVI 
do Beninu, a także z omówieniem 
adhortacji „Africae munus”, 
z ekumenicznymi rozważaniami 
wprowadzającymi w nowy rok. 

Zmiany. Dotychczasowy redaktor 
naczelny, o. Alfons Kupka OMI oddał 
stery w młode ręce. Z całego serca 
dziękujemy mu za 29 lat pracy i 150 
wydań „Misyjnych Dróg”.  Oczywiście 
pozostaje w naszej redakcji. Stara się 
uczyć nas pisania i składu. Skutecznie 
rozkochuje w misjach i w Was, Drodzy 
Czytelnicy. W ręku trzymacie „Misyjne 
Drogi” w nowej szacie graficznej. Mam 
nadzieję, że się do niej przekonacie 
i dobrze ją przyjmiecie. 

marcinwrzos@oblaci.pl

Marcin wrzos oMi
Misyjne Drogi, Poznań

Daniel szwarc omi

Repulse Bay. Jeden z oblackich kościołów na lodowej pustyni. W czasie świąt 
Bożego Narodzenia temperatury spadają tam poniżej -40oC.
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Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

Kapłaństwo 
najlepszą pracą 
świata

Kapłaństwo jest 
najszczęśliwszą pracą 
świata – wynika z badań 
przeprowadzonych na 
Uniwersytecie w Chicago 
a opublikowanych 
w magazynie „Forbes”.

Kolejne miejsca zajmują: 
fizjoterapeuci, pisarze, wycho-
wawcy ze szkół specjalnych, 
nauczyciele, artyści, psycholo-
gowie i agenci finansowi.

z badań wynika, że ludzie 
są najbardziej zadowoleni, 
wykonując pracę, która nie-
koniecznie przynosi korzyści 
finansowe, ale jest zaangażo-
waniem na rzecz bliźnich.

na końcu listy znajdują 
się funkcje kierownicze zwią-
zane z wysokim uposażeniem, 
ale i ze słabszymi relacjami 
międzyludzkimi. najmniej sa-
tysfakcjonujące okazało się 
zajęcie dyrektora sprzedaży 
i marketingu.

kai

Ż y c z e n i a

Wszystkim 
naszym 
czytelnikom, 
przyjaciołom , 
dobrodziejom, 
misjonarzom 
życzymy wielu 
łask Bożych 
od Dzieciątka 
Jezus oraz 
dobrego 
nowego roku.

rEDakcJa

Ogromnej większości 
Polaków (89%) nie 
przeszkadza krzyż 
w przestrzeni publicznej, 
zawieszony w klasie 
szkolnej lub w urzędzie, 
natomiast razi to co 
dziesiątego badanego 
– wynika z ogłoszonego 
raportu Centrum Badania 
Opinii Społecznej. 

w raporcie napisano, że 89% 
Polaków nie przeszkadza 
krzyż czy inny symbol reli-
gijny zawieszony w  klasie 
szkolnej lub w urzędzie. Krzy-
że w budynkach publicznych 
nie przeszkadzają większo-
ści badanych we wszystkich 
analizowanych grupach 
społeczno-demograficznych. 
w stosunkowo największym 
stopniu reakcje na krzyż 
różnicuje orientacja świa-
topoglądowa badanych – 
religijność i  w  mniejszym 

stopniu deklarowane poglądy 
polityczne.

wieszanie krzyży w bu-
dynkach publicznych razi 
przede wszystkim osoby nie-
wierzące (54%) oraz – rzadziej 
– w ogóle nie uczestniczące 
w  praktykach religijnych 
(40%). już jednak wśród osób, 

które praktykują sporadycz-
nie, kilka razy w  roku, dla 
których – jak można sądzić 
– udział w nabożeństwie jest 
przede wszystkim elementem 
obrzędowości, a  nie aktem 
wynikającym z wiary, takie 
deklaracje składa jedynie 13%.

kai

Polsk a

Krzyż nam nie przeszkadza
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