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Za oknem mało śniegu, ale za to 
notujemy kolejne rekordy zimna. 
Nie wychodzimy bez potrzeby, 
by nie zmarznąć. Zimno, a nawet 
lodowato traktuje się też 
Kościół w Polsce. Znikają krzyże 
w kolejnych salach lekcyjnych 
i urzędach. Wydaje się okólniki 
zabraniające  zapraszania 
duchownych na świeckie  
uroczystości, a jeśli przyjdą, to 
należy ich pomijać w powitaniach 
bądź wymieniać na ostatnim 
miejscu. Jedyna telewizja katolicka, 
pomimo odpowiedniej oferty, 
nie otrzymuje pozwolenia na 
nadawanie cyfrowego sygnału 
naziemnego. To tylko niektóre 

Edytorial: Mróz na plecach

Chrześcijanie wciąż 
prześladowani. Według 
najnowszego raportu organizacji 
Open Doors około 100 milionów 
z nich cierpi  z powodu wyznawania 
wiary w Jezusa Chrystusa.

Listę krajów, w których 
chrześcijanie są najbardziej 
prześladowani, otwiera Korea 
Północna. Kilkaset tysięcy 
jej mieszkańców przebywa 
w więzieniach i obozach pracy. 
Nawet posiadanie Biblii to powód 
wykonania egzekucji lub skazania 
na dożywocie wraz z rodziną. 
Śmierć dyktatora Kim Dzong Ila nie 
zmieni sytuacji chrześcijan w tym 
kraju. Jego następca będzie robił to 
samo. W czołówce prześladowców 
znajduje się dziewięć państw: 
Afganistan, Arabia Saudyjska, Iran, 
Pakistan, Somalia, Jemen, Irak, 
Uzbekistan i Laos.

Nie widać też polepszenia sytuacji 
w Afryce Północnej: po „arabskiej 
wiośnie” dochodzi do aktów 
przemocy wobec chrześcijan. Około 
80 mln wyznawców Chrystusa 
w Chinach nie może swobodnie 
praktykować. Wciąż istnieje podział 
Kościoła katolickiego w tym kraju 
na „podziemny” i „oficjalny”. 

W ponad 70 krajach za wiarę 
ginie około 170 tys. osób rocznie, 
a sprawcami ataków są osoby 
z najbliższego otoczenia. 
Chrześcijanie nie otrzymują 
pomocy policji czy wojska, 
nie wszczyna się dochodzeń, 
a ciemiężyciele nie ponoszą żadnej 
kary.

Najstarsze prawo każdego 
człowieka, prawo do wolności 
myśli, sumienia i wyznania jest 
jednym z najczęściej łamanych 
praw na świecie.

dr Marian Puchała OMi
Teolog dogmatyk, 
ekumenista, Siedlce

Komentarz misyjny
przykłady. Jesteśmy dyskryminowani, 
a może już prześladowani za 
przyznawanie się do Chrystusa 
w „katolickim” kraju.

W tym numerze „Misyjnych Dróg” 
spotkamy chrześcijan prześladowanych 
w XXI w., szczególnie w krajach 
misyjnych. Poruszające są relacje 
ze wspólnot w Laosie, Pakistanie, 
Wenezueli, Chinach, na Bliskim 
Wschodzie czy Nigerii, gdzie 
chrześcijanie są zabijani. Warto 
zapoznać się także ze świadectwami 
prześladowania Kościoła w historii. 

Dla oblatów tegoroczne nasilenie 
prześladowań chrześcijan zbiegło 
się z beatyfikacją 22 współbraci 
– męczenników wojny domowej 
w Hiszpanii. Warto ich poznać. 

Nie trzeba wychodzić na dwór: podczas 
lektury po plecach biegnie chłód.

marcinwrzos@oblaci.pl

Marcin WrzOs OMi
Misyjne Drogi, Poznań

AleksAnder szAniecki

Tanzania. Pierszy numer „Misyjnych Dróg" w zmienionej szacie graficzenej dotarł 
na misję w Tanzanii. Cieszył się zainteresowaniem dzieci
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Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI
Ż y c z e n i a

Wszystkim 
naszym 
Czytelnikom, 
Przyjaciołom, 
Dobrodziejom, 
Misjonarzom 
życzymy 
owocnego 
Wielkiego 
Postu i wielu 
łask Bożych  
od Zmartwych- 
wstałego.

redakcJa

Według stanu na 31 stycznia 
2012 r. Zgromadzenie Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI) 
liczyło na całym świecie 4093 
członków – podano na stronie  
www.omiworld.org.

liczba ta obejmuje 1 kardynała (Fran-
cis e. George – metropolita chica-
go), 10  arcybiskupów, 31 biskupów, 
2981 księży, 2 księży po ślubach czaso-
wych, 360 braci zakonnych po ślubach 
wieczystych, 17 braci po ślubach czaso-
wych, 6 diakonów stałych oraz 113 kle-
ryków, którzy złożyli śluby wieczyste 
i 572 tych, którzy złożyli śluby czasowe.

W porównaniu z końcem stycznia 
ubiegłego roku jest o 18 mniej oblatów 
(wtedy było nas 4111). spadła zwłaszcza 
liczba księży, braci, którzy złożyli śluby 
czasowe i kleryków, którzy złożyli śluby 
wieczyste, podczas gdy wzrosła liczba 
braci, którzy złożyli śluby wieczyste i kle-
ryków ze ślubami czasowymi.

Ponad jedna czwarta członków 
zgromadzenia (1120) mieszka w  eu-
ropie, na drugim miejscu jest Afryka 

z Madagaskarem (859), a kolejne miej-
sca zajmują regiony: kanada-usA (855), 
Azja-oceania (749), Ameryka Łacińska 
(472). Trzeba też uwzględnić 38 zakon-
ników pełniących różne funkcje w kurii 
generalnej zgromadzenia.

najwięcej oblatów skupia prowin-
cja polska (348), wyprzedzając stany 
zjednoczone (326), demokratyczną re-
publikę konga (166), sri lankę-kolombo 
(158) i Haiti (133).

WWW.OMiWOrLd.Org

R z y m

Na świecie jest prawie 4,1 tys. oblatów Maryi Niepokalanej
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