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Za nami sportowe wakacje. 
Ich rozpoczęcie zbiegło się 
z zakończeniem Euro 2012 
w Polsce, a koniec ze zmaganiami 
olimpijskimi w Londynie. Dla 
wielu oglądanie sportowych 
widowisk to sposób spędzania 
wakacji. W ręku pilot od wielkiego 
telewizora, coś do picia, grill 
w ogródku. To wystarczy.

Jednak dla sporej grupy młodych 
ludzi wakacje to nie tylko 
wypoczynek, ale i praca dla innych. 
Dostrzegają, że ich zapał, ręce 
gotowe do pracy i odrobina serca to 
olbrzymi potencjał. Szkoda byłoby 
go zmarnować. Wyruszają do 

Edytorial: Dać komuś wakacyjny czas

Szkoła życia, szkoła wiary.
Kiedy w latach dziewięćdziesiątych 
studiowałem w Wiedniu, z dużym 
zaciekawieniem obserwowałem 
zaangażowanie świeckich w pomoc 
misjonarkom i misjonarzom 
pracującym w różnych częściach 
świata. Bardzo mnie to urzekło, 
że są ludzie, którzy organizują się 
w grupy, by wspierać modlitwą 
i pomocą materialną konkretną 
osobę czy placówkę na misjach. 
Wielu deklarowało odkładanie 
części dochodów na ten cel. 
Spotkałem też grupy, które 
w czasie urlopu wyjeżdżały 
do placówek misyjnych, by tam 
pracować. Przygotowywali 
się do tego bardzo starannie, 
wykorzystując na wyjazdach 
głównie to, co potrafili robić. Często 
gdzieś z dala od ojczyzny, w innych 
warunkach, wykonywali po prostu 
swój zawód, bezinteresownie 
służąc potrzebującym. 
To wolontariusze misyjni – ludzie 
odkrywający w sercach powołanie 
misyjne – zajmujący się na co dzień 
często czymś zupełnie innym.

Dziś jestem dumny z tego, 
że także z Polski co roku do pracy 
misyjnej wyjeżdżają ludzie młodzi 
i dorośli, którzy często przez 
cały rok poświęcają sprawom 
misji wolny czas, modląc się 
w tej intencji oraz uczestnicząc 
w formacji i animacjach misyjnych. 
Takie środowiska jak choćby 
Salezjański Wolontariat Misyjny, 
Fundacja Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Missio, oblacka Niniwa 
czy Akademickie Koło Misjologiczne 
od lat przygotowują i wysyłają 
wolontariuszy na misje. Od kilku lat 
uczestniczę w tej pracy i z radością 
obserwuję piękne owoce misyjnego 
wolontariatu w życiu studentów. 
To dobra szkoła życia, wiary i szansa 
odkrywania swego powołania.

ks. szymon stułkowski
Akademickie Koło 
Misjologiczne, Poznań

Komentarz misyjny
pomocy. Ich misyjne drogi prowadzą 
do slumsów, domów dziecka, szpitali 
czy do buszu. Poświęcają tam czas 
i dają wiele, aby wiele otrzymać. 
To tej armii młodych ludzi oddajemy 
strony kolejnego wydania pisma. 
Będziemy z nimi w Tanzanii, Izraelu, 
Kamerunie, Kazachstanie, Boliwii, 
Zambii, Tajlandii i na Cabo Verde. 
Wolontariat misyjny okiem naukowca 
opisują misjolodzy i bibliści. Cieszy 
to, że niektórzy z nich wyruszyli pod 
naszym patronatem. Warto pomagać 
tym młodym ludziom.

Ostatnie wydanie „Misyjnych Dróg” 
mówiło o posłudze dojrzałych 
misjonarzy. Jeden z nich, o. Alfons 
Strancich OMI, od wielu lat pracujący 
w naszej redakcji, w lipcu odszedł 
do Domu Ojca. Mamy nadzieję, że 
i stamtąd nadal będzie życzliwie 
przyglądał się naszym misyjnym 
drogom.

wrzos@misyjnedrogi.pl

marcin wrzos omi
Misyjne Drogi, Poznań

Daniel Szwarc OMi

Koło Podbiegunowe. Środek arktycznego lata. Siostry oblatki rozgądają się 
na brzegu Oceanu Arktycznego czekając na nadchodzące ciepło
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Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

Dwaj duchowni Kościoła 
episkopalnego w USA zostali 
wyświęceni na katolickich 
księży. Nie byłoby może w tym nic 
dziwnego, gdyby nie to, że Charles 
Hough senior i Charles Hough 
junior są ojcem i synem.

Obaj swoją konwersję widzą jako cząst-
kę procesu zjednoczenia kościołów, 
w którym od wielu lat biorą aktywny 
udział. 

Po święceniach ich sytuacja się nie 
zmieni. Od 20 lat żonaci duchowni an-
glikańscy przechodzący na katolicyzm 
mogą otrzymywać święcenia kapłańskie 
w kościele katolickim. Jak dotychczas 
jest to jedyny taki przypadek w uSa, 
aby ojciec i syn podczas tej samej Mszy 
św. otrzymali święcenia w  kościele 
katolickim. 

kościół episkopalny Stanów 
zjednoczonych należy do wspólnoty 
anglikańskiej. 

kai

US A

ojciec i syn równocześnie 
wyświęceni na katolickich 
księży

Poz nA ń

Rozesłanie świeckich misjonarzy 

28 czerwca 2012 r. abp Stanisław 
Gądecki rozesłał 18 misjonarzy 
z archidiecezji poznańskiej. 
Świeccy wolontariusze wezmą 
udział w projektach misyjnych 
realizowanych w różnych krajach 
świata.

uroczystość, podczas której abp Sta-
nisław Gądecki udzielił błogosławień-
stwa uczestnikom projektów misyjnych 
i poświęcił dla nich krzyże misyjne, odbyła 
się podczas nieszporów sprawowanych 
w katedrze poznańskiej w wigilię uroczy-
stości Świętych apostołów Piotra i Pawła.

„Przyjmijcie ten znak miłości chry-
stusa i naszej wiary. Głoście chrystusa 
ukrzyżowanego, który jest Bożą mocą 
i mądrością” – mówił do młodych misjo-
narzy metropolita poznański, wręczając 
im krzyże misyjne.

najliczniejszą grupą wyruszających 
na wolontariat misyjny byli członkowie 
akademickiego koła Misjologicznego 
działającego przy wydziale teologicznym 
uniwersytetu im. adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Dziewięć zaangażowanych 

w nim osób wyjeżdża bowiem, wraz z ka-
płanem, na miesiąc do Domu Pokoju pro-
wadzonego przez siostry elżbietanki na 
Górze Oliwnej w Jerozolimie, a dwie oso-
by na miesięczny i trzymiesięczny wolon-
tariat na wyspach zielonego Przylądka.

cztery osoby z poznańskiego Sale-
zjańskiego wolontariatu Misyjnego uda-
dzą się na rok do Peru, Boliwii, a jedna 
osoba do zambii. natomiast dwóch klery-
ków z koła Misyjnego działającego przy 
arcybiskupim Seminarium Duchownym 
spędzi miesiąc w kazachstanie. 

kai

WA rSz AWA

W polsce jest 135 
biskupów katolickich 
Episkopat Polski liczy 
135 członków, w tym 
133 biskupów obrządku 
łacińskiego i 2 obrządku 
bizantyńsko-ukraińskiego. 

w  skład konferencji epi-
skopatu Polski wchodzi 
93  biskupów czynnych, nie 
jest natomiast jego członkami 
39 biskupów-seniorów, a tak-
że 3 biskupów tytularnych nie 
przydzielonych do żadnej die-
cezji w Polsce.

Do keP nie należy 2 pol-
skich kardynałów oraz 7 ar-
cybiskupów i biskupów pra-
cujących w kurii rzymskiej 
i w dyplomacji watykańskiej.

najwięcej biskupów mia-
nował Jan Paweł ii. 
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