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Edytorial: Ku dojrzałości
Marcin Wrzos OMI

Misyjne Drogi, Poznań

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.

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

Marian Lis OMI

Prokura Misyjna,
Poznań

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.

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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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.

w numerze:
zdjęcie na okładce
Comboni Press

8

11
14

18

20

24
26

28
30
36

wiadomości z życia kościoła

Powołani, aby ukazywali blask Słowa prawdy
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2012
raport misyjny

Pielgrzym pokoju
Alfons Kupka OMI
Temat numeru. Zaplecze misyjne

Wsparcie dla misji
Misjonarz nie może pracować sam
Małgorzata Madej
Papieskie Dzieła Misyjne
Służą misjom na całym świecie
ks. Tomasz Atłas

Myślący misjonarze
Z głową o misjach
Wojciech Kluj OMI
Pokazać misje
Ciekawie i profesjonalnie
Marcin Wrzos OMI
Wzajemne wsparcie
Mariusz Bosek OMI
Pojazd dla misjonarza
Od wszystkich kierowców
Ks. Jerzy Kraśnicki
Rozmowy w Drodze

Kwiat Pustyni walczy
Rozmowa z Waris Dirie
Kinga Baszczuk
Wiadomości misyjne

47

Na granicy kultur i religii

51

Listy misjonarzy

60

kna-Bild

Poważna sprawa
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
Kazimierz Szymczycha SVD

40

56

11

20
Kna-Bild

Serwis informacyjny ze świata i z kraju
Jezus z karabinem
Teologia wyzwolenia w historii Kościoła
Tomasz Szyszka SVD

Reportaż misyjny. Madagaskar

Malgaski program
Arkadiusz Ziemba
Młodzi i misje

Boży GPS
Krzysztof Zieliński

56
Arkadiusz Ziemba

www.misyjnedrogi.pl

listopad – grudzień 2012 misyjne drogi

3

Wiadomości z życia Kościoła

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 wszelkie posługi Misjonarzy Oblatów na terenie Prowincji Polskiej.
W Kongresie wzięli udział przedstawiciele 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 Parzyszek 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 dwunasta na świecie. W 2011 r. liczyła 468
oblatów, których średnia wieku wynosiła

Pozna ń

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 Ukrainie, Misja na Białorusi, Misja w Turkmenistanie, a także dystrykty: szwedzko-norweski oraz duński.

komentuje Marcin Szwarc OMI

„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 osiągnięty dzięki wytężonej pracy
redakcji, nowej szacie graficznej, aktywnej obecności
w świecie wirtualnym, a także grupie zapalonych animatorów misyjnych i kolporterów. Dziękujemy za zaufanie
Czytelników oraz księży
proboszczów, za wspieranie
dzieła misyjnego. Miejmy
nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej.
MD
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KAI

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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