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Edytorial: Ewangelizacyjna wiosna
Marcin Wrzos OMI

Misyjne Drogi, Poznań

Jest już ciepło. Wiosna sprzyja
aktywności: coś chcemy robić,
bardziej nam się chce. Wierzącym
wiosna kojarzy się z działaniem
Ducha Świętego, który ożywia
Kościół i dodaje mu sił witalnych.
Rozejrzyjmy się: taką wiosnę
przeżywamy i w naszym Kościele.
Ludzi praktykujących jest mniej,
ale za to ci, którzy są, chcą dzielić
się wiarą z innymi. Nie chcą być
bierni. Księża zaś widzą, że bez
świeckich nie da się już dziś
skutecznie ewangelizować. Mówi
się o Nowej Ewangelizacji, która jest
wiosną Kościoła, czyli o głoszeniu
Ewangelii na nowe sposoby i nie
tylko w kościele. O tym piszemy

Komentarz misyjny

w tym wydaniu „Misyjnych Dróg”.
Wybrzmiewa też pytanie: misje czy
Nowa Ewangelizacja? Co łączy te
metody duszpasterskie, a co je różni?
Nowa Ewangelizacja to nie tylko
Polska. To ożywienie dotyczy całego
świata. Zatem pokazujemy ją
w Kenii, Skandynawii, na Cabo Verde,
a także w mediach czy w działalności
misjonarzy oblatów. Warto zajrzeć
do rozmów ze specjalistami od Nowej
Ewangelizacji, przyjrzeć się nowej misji
oblackiej na wyspie La Réunion, czy
zastanowić się nad liturgią futbolu.
Przed nami Boże Ciało, a wcześniej
Zielone Świątki – manifestacje
wiary. Czujmy się wezwani do tego,
aby późna wiosna 2012 r. stała się
wiosną Kościoła. Pomyślmy, że może
też naszych ust i rąk potrzeba do
nowego głoszenia Ewangelii. Także na
mistrzostwach Europy w piłce nożnej.
wrzos@misyjnedrogi.pl

Ryszard Sierański OMI
Wspólnota Dobrego
Pasterza, Katowice

Stara – nowa ewangelizacja.
Dużo w ostatnim czasie słyszymy
w Kościele o duchu Nowej
Ewangelizacji.
O co w ogóle chodzi? Przecież
Ewangelia nie zmieniła się, więc
co ma być „nowego”? Czy jeszcze
jesteśmy w stanie coś zrobić z tym,
by inaczej powiedzieć światu
o Chrystusie? Jakiego rozwiązania
szukać?
Nasze doświadczenie nasuwa dwie
rzeczy.
Przez lata ukształtował się podział,
według którego osoby duchowne
powołane są do mówienia,
a świeccy do słuchania. Natomiast
słowa Pana: „Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu”(Mk 16,15) nie są
skierowane tylko do księży. Każdy
z nas jest do tego wezwany
i zobowiązany. Tak duchowni, jak
i świeccy, mamy być świadkami
Zmartwychwstałego.
Druga „nowość”, to uświadomienie
sobie, że nie tylko Afryka czy
Azja, ale również ulice naszych
miast, szkoły czy zakłady
pracy są terenami misyjnymi.
Mnóstwo wokół nas ludzi, którzy
byli katechizowani, ale nie
ewangelizowani, którzy nigdy
nie poznali żywego Chrystusa.
Osoby takie nie potrzebują
kolejnych kazań czy nauk,
ale pragną świadectwa kogoś,
kto ma doświadczenie żywego
Boga i wszedł z Nim w relację:
świeckiego i duchownego.

Joanna Grubińska

Zambia. Miasteczko nadziei w Lusace. Wiele dzieci szuka tam schronienia.
To jedno z dzieł, w które włączał się misjonarz, kard. Adam Kozłowiecki SJ
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Najprostszym sposobem na to,
by głosić Chrystusa, wydaje się
być głęboka więź z Nim
i odwaga dawania świadectwa,
która z niej płynie.
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E p i s k o pat

W 94 krajach świata
pracuje 2171 polskich
misjonarzy
Wśród nich 1138 to zakonnicy,
681 siostry zakonne, 301 księża
diecezjalni i 51 osób świeckich.
W Centrum Formacji Misyjnej
do pracy na misjach przygotowuje się
24 kandydatów na misjonarzy: 14 księży, 1 brat zakonny i 9 sióstr zakonnych.
Tym razem nie ma wśród nich świeckich
kandydatów, choć w latach poprzednich
było ich po kilkoro.
Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Afryce – 921 (w tym 435 zakonników, 377 sióstr, 86 księży diecezjalnych
i 23 świeckich), w Ameryce Łacińskiej
i Środkowej pracuje 837 polskich misjonarzy (w tym 493 zakonników,
175 zakonnic, 155 księży diecezjalnych
i 14 świeckich), w Ameryce Północnej
pracuje 17 polskich misjonarzy (w tym
11 zakonników i 6 księży diecezjalnych).
W Azji pracuje 316 polskich misjonarzy (w tym 145 zakonników, 121 sióstr
zakonnych, 41 księży diecezjalnych

Wa r s z awa

komentuje Marcin Szwarc OMI

XVIII Targi
Wydawców
Katolickich
Ponad 130 wystawców zaprezentowało swoją ofertę podczas XVIII Targów Wydawców Katolickich (TWK),
które odbyły się w dniach
20-22 kwietnia w Warszawie. Gościem honorowym
tegorocznej imprezy była
Książnica i Wydawnictwo
Watykańskie – „Libreria Editrice Vaticana". Tegoroczne
Targi zostały zorganizowane są pod hasłem „Kościół
naszym domem. Rok 2012
rokiem nowej ewangelizacji”.
Podczas Targów była
mowa także o nowych technologiach w działalności
wydawniczej.
KAI
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i 9 świeckich). W Europie – w Chorwacji, Włoszech, Belgii i Serbii – pracuje
12 polskich misjonarzy (5 zakonników,
3 siostry zakonne, 1 ksiądz diecezjalny i 3 świeckich). W Oceanii pracuje
68 polskich misjonarzy (49 zakonników,
5 sióstr zakonnych, 12 księży diecezjalnych i 2 osoby świeckie).
Biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji,
podkreślił podczas konferencji, że do

misyjne drogi maj – czerwiec 2012

liczby misjonarzy nie wlicza się ponad
1500 osób pracujących na rzecz Kościoła
katolickiego na Wschodzie oraz ponad
tysiąca osób pracujących w Europie
Zachodniej.
Liczba katolików na świecie przekroczyła miliard, czyli 17,4 % ludzkości.
Katolicy stanowią ponad 51 % chrześcijan na świecie (36% to protestanci,
8% prawosławni).
KAI
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