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Edytorial: Dialog i uśmiech dziecka
Marcin Wrzos OMI

Misyjne Drogi, Poznań

Nikt nie jest samotną wyspą – to
słowa dwudziestowiecznego
teologa, trapisty o. Tomasza
Mertona.
Obok nas są inni ludzie. Misjonarze
też nie są sami, rozmawiają
z Bogiem i ludźmi. Ich działania
motywuje osoba Boga i troska
o drugiego człowieka. Szanują jego
kulturę, wierzenia, wrażliwość.
Dziś „Misyjne Drogi” zaprowadzą
nas do Mongolii, Sudanu, Togo,
Kanady, Sierra Leone, Indii i na
Filipiny. Zobaczymy tam misjonarzy,
którzy wchodzą w dialog z Bogiem
i z ludźmi, z ich kulturą oraz wiarą.

Komentarz misyjny

W tym wydaniu dzielimy się ważną
i radosną dla nas wiadomością.
Dwóch naszych współbraci, o. Jacek
Pyl OMI i Radosław Zmitrowicz OMI
zostało mianowanych biskupami na
Ukrainie. To wyróżnienie dla polskich
oblatów.
Zgodnie z zapowiedziami
z początkiem roku rozpoczynamy
ważną inicjatywę adopcji misyjnej.
Warto włączyć się w nią i pomóc
dzieciom z krajów misyjnych przez
wsparcie ich edukacji.
Za kilka dni Boże Narodzenie. Życzymy
Wam Bożego błogosławieństwa
i zdrowia. Dziękujemy za Wasze
misyjne zaangażowanie.
Może adopcja misyjna będzie
prezentem, który wywoła uśmiech
na twarzy dziecka. Wielu jest takich,
którzy chcieli by czuć się kochani.
wrzos@misyjnedrogi.pl


Daniel Corijn OMI

Papieski Uniwersytet
Urbanianum, Rzym

O sztuce dobrego dialogu.
Misjonarz to człowiek dialogu.
Konstytucje oblatów, mojego
zgromadzenia, mówią o tym,
że oblat ewangelizuje, ale także
daje się ewangelizować tym, do
których jest posłany.
Ten proces dwustronnego
ewangelizowania nie uda się
bez wejścia w głęboką relacje
dialogu prowadzonego w duchu
szacunku i otwartości. Ale te cechy
ma przecież każdy misjonarz.
Ewangelizując, misjonarz wchodzi
w relację dialogu z drugim
człowiekiem. Odkrywa jego
kulturę, wiarę, świat. Ewangelia
ten świat przemienia, daje inne
spojrzenie i czyni lepszym.
Zanim misjonarz posłany przez
Kościół zacznie głosić Dobrą Nowinę,
sam musi się dać ewangelizować.
Wpierw Bogu, przez dialog modlitwy,
sakramentów czy pokornego
słuchania Boga w Piśmie Świętym.
To jednak nie wszystko. Jest on
otwarty na wpływ ludzi, do których
jest posłany. Uczy się ich kultury,
zachowań, subtelnych znaków,
które wyrażają jego duchowość
i wrażliwość na Boga. Dzieli z nimi
życiowe smutki i radości. To też
ważny dialog.

Kamil Syc

Ghana. Na głowie można nosić wiele przedmiotów. W miejscowości Abor można
spotkać mieszkankę z butlą gazową
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Aby ewangelizacja misyjna była
owocna, zarówno misjonarz, jak
i słuchacz muszą być otwarci
na rozmowę z Bogiem i z sobą
nawzajem. Niełatwa to postawa,
lecz przyjęcie jej przynosi
wiele korzyści słuchajacemu
i głoszącemu Dobrą Nowinę.
Bez postawy dialogu nie warto
jechać na misje, ponieważ będzie
się głosiło samego siebie. A nie o to
chodzi.
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Wiadomości z życia Kościoła

Pozna ń

Ważne spotkanie
Jak w ubiegłych latach, w niedzielę
papieską 14 października 2012 r.,
w siedzibie redakcji „Misyjnych Dróg”
w Poznaniu spotkali się kolporterzy
i animatorzy misyjni związani z naszą
redakcją. Przybyła na spotkanie grupa
ponad 30 współpracowników w dziele
misyjnym Kościoła.
Podczas spotkań uczestnicy dzielili się
wzajemnie wiarą, doświadczeniami związanymi z animacją misyjną za pomocą
dwumiesięcznika. Ważne dla redakcji
były uwagi i podpowiedzi związane z rozwojem periodyku.
Szczególnym gościem spotkania był
o. bp Eugeniusz Juretzko OMI, ordynariusz diecezji Yokaoduma w Kamerunie.
Mszy św. przewodniczył o. Marcin Wrzos
OMI – redaktor naczelny, homilię wygłosił o. Piotr Osowski OMI. Obecny był
redaktor senior, o. Alfons Kupka OMI.

Życzenia

Wszystkim
naszym
Czytelnikom,
osobom
zaangażowanym
w sprawy misji,
życzymy Bożego
Błogosławieństwa
od Nowo
narodzonego
Jezusa,
zdrowia i zapału
do pokonywania
codziennych
trudności.
Redakcja

4

misyjne drogi styczeń– luty 2013

Grzegorz walczak OMI

Zapraszamy nowe osoby chcące dołączyć do grona kolporterów czasopisma
„Misyjne Drogi". Wszelkie informacje
o zasadach współpracy w kolportarzu
można uzyskać w Redakcji

komentuje Marcin Szwarc OMI

MD

Poznań. Od blisko 30 lat kolporterzy
dwumiesięcznika „Misyjne Drogi"
spotykają się w murach poznańskiego
klasztoru Misjonarzy Oblatów, dzieląc
się swoją pracą na rzecz misji w swoim
najbliższym środowisku
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