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Za oknem zmieniają się barwy liści, 
a wrzosy w lesie nabierają kolorów. 
Drzewa zaczynają owocować. 
Każdy ogrodnik wie, że zanim 
drzewo wyda rumiane owoce, 
trzeba je przyciąć, czasem opryskać, 
obłożyć nawozem. Trzeba wiele 
wysiłków, aby pojawiły się owoce. 

Podobnie jest z misjami. Jan Paweł II 
pisał, że Kościół misyjny ukazuje 
swoją dojrzałość, gdy zaczyna 
owocować, czyli samemu wysyłać 
misjonarzy. Koło się zamyka. Wiele 
osób w kraju musi pomagać, aby 
misjonarze mogli skuteczniej 
ewangelizować i aby misje 
owocowały. 

Edytorial: Ku dojrzałości

Dobre przygotowanie. Przed 
wyjazdem na misje trzeba przejść 
przygotowanie obejmujące wiedzę 
o danym kraju, ludziach i ich kulturze 
oraz trudnościach w ewangelizacji, 
które można napotkać. W wielu 
przypadkach ta wiedza jest 
poszerzona o wiadomości dotyczące 
chorób i zagrożeń obecnych 
w danym regionie. Zazwyczaj 
wielomiesięczne przygotowanie, 
rozpoczęte już w seminarium, 
odbywa się w Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie, gdzie 
wspólnie z duchownymi 
przygotowują się osoby świeckie. 
Tam też zaczyna się intensywna 
nauka języka obcego, nierzadko 
kontynuowana jeszcze za granicą. 

Musimy też poddać się 
szczepieniom i zadbać o dobry 
stan zdrowia. W wielu krajach 
panują choroby, na które nie 
ma szczepionki, na przykład 
malaria, na którą każdy na pewno 
zachoruje. Ważne, aby organizm 
był w dobrej formie, by sobie z nią 
poradzić.

Nie sposób nie wspomnieć 
o „wyprawce” dla misjonarza. Każdy 
musi zabrać ze sobą podstawowy 
pakiet rzeczy osobistych i sprzętów 
potrzebnych do pracy. O to stara się 
Prokura Misyjna. Kiedy patrzymy 
na misjonarza wsiadającego do 
samolotu, by głosić Chrystusa 
na innym kontynencie, wiemy, 
że stoi za nim cała rzesza ludzi, 
którzy go wspierają: począwszy od 
modlitwy wszystkich wierzących, 
poprzez lekarzy, a na osobach 
wspierających zakup wyposażenia 
osobistego skończywszy. Tak 
dobrze wyposażony ewangelizator 
może z zapałem stawić czoła nowej, 
trudnej rzeczywistości. Dzięki 
przygotowaniom uniknie wielu 
problemów i rozczarowań. 

Marian Lis OMi
Prokura Misyjna,  
Poznań

Komentarz misyjny
Zapraszamy Was, drodzy Czytelnicy, 
do wędrówki „Misyjnymi Drogami” 
w Polsce. Do przyjrzenia się ludziom, 
którzy robią wiele, aby misjonarzom 
było lżej i aby byli przygotowani 
do ewangelizacji. Zawitamy do 
Papieskich Dzieł Misyjnych, Centrum 
Formacji Misyjnej, Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji, misjologów 
studiujących na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, MIVA Polska, Prokury 
Misyjnej Misjonarzy Oblatów MN czy 
rozmaitych fundacji wspierających 
misjonarzy. Bez Was Drodzy 
Czytelnicy misjonarzom było trudniej.

W Kościele ostatnio sporo się dzieje: 
rozpoczęcie Roku Wiary, Dzień 
Papieski, kongres prowincji oblatów, 
różne marsze. Wszystkie one 
prowadzą nas do Niedzieli Misyjnej. 
Nie zapominajmy o modlitwie i pomocy 
misjom. Także z różańcem w ręku. 

wrzos@misyjnedrogi.pl

Marcin WrzOs OMi
Misyjne Drogi, Poznań

Comboni press

Ghana. Joanna Owanek w miejscowości Abor w wiosce dziecięcej „In My Father's 
House" w ramach zabawy uczy dzieci języka polskiego
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Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

Obr a

Oblaci na kongresie 
Zakończył się V Kongres Polskiej 
Prowincji Misjonarzy Oblatów pod 
hasłem: „Przypatrzcie się bracia życiu 
i posługiwaniu waszemu”. 
Odbył się on od 17 do 20 września 
2012 r. w Obrze k. Wolsztyna.

uczestnicy kongresu za główne zadanie 
obrali rewizję tekstu dyrektorium, czyli 
dokumentu normującego pracę i wszel-
kie posługi misjonarzy oblatów na tere-
nie prowincji polskiej.

W  kongresie wzięli udział przed-
stawiciele wspólnot zakonnych z całej 
prowincji, prowincji zaprzyjaźnionych: 
kanady i niemiec, delegat ojca Generała 
z rzymu oraz zaproszeni goście, m.in.: 
ks. abp andrzej dzięga, o. bp eugeniusz 
Juretzko omi oraz ks. prof. Czesław pa-
rzyszek saC.

szczególnie zastanawiano się nad 
problematyką nowej ewangelizacji oraz 
posłannictwem oblatów w dzisiejszym 
świecie.

polska prowincja została erygowana 
w 1925 r., jako szósta w europie, a dwu-
nasta na świecie. W 2011 r. liczyła 468 
oblatów, których średnia wieku wynosiła 

45 lat. oprócz polski, w skład prowincji 
wchodzą: delegatura Francji i beneluksu, 
obejmująca Francję, belgię i luksemburg 
oraz Frankfurt nad menem, delegatura 
na madagaskarze, delegatura na ukra-
inie, misja na białorusi, misja w Turkme-
nistanie, a także dystrykty: szwedzko-
-norweski oraz duński. 

Kai

POz na ń

„Misyjne Drogi" 
w czołówce 
Nasz dwumiesięcznik ma 
już 25 tysięcy czytelników. 
W ciągu ostatniego 
roku liczba czytelników 
zwiększyła się o 5 tysięcy, 
a liczba prenumeratorów 
wynosi ponad 17 tysięcy. 

Wynik ten został osiągnię-
ty dzięki wytężonej pracy 
redakcji, nowej szacie gra-
ficznej, aktywnej obecności 
w świecie wirtualnym, a tak-
że grupie zapalonych anima-
torów misyjnych i kolporte-
rów. dziękujemy za zaufanie 
Czytelników oraz księży 
proboszczów, za wspieranie 
dzieła misyjnego. miejmy 
nadzieję, że będzie nas jesz-
cze więcej. 

MD

błażeJ mielCarek omi

Obra. Wspólne zdjęcie kilku uczestników 
kongresu przy pomniku założyciela 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 
Od lewej ojcowie: T. Jochem OMI, 
J. Bielecki OMI, J. Kuc OMI, M. Gil OMI, 
R. Szmydki OMI, A. Kupka OMI, 
L. Głowacki OMI, P. Latusek OMI
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