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Edytorial: Dwoje na misjach
Marcin Wrzos OMI

Misyjne Drogi, Poznań

W Kościele trwa Rok Wiary.
Zachęta Benedykta XVI, aby
poznawać Boga i rozwijać
wiarę, jest aktualna. Różnie jest
w parafiach. Czasem spotykamy
proboszczów z pomysłami, czasem
nie. Jednak to od nas samych
zależy, czy podejmiemy wysiłek,
aby lepiej poznać Boga i aby nasza
relacja z Nim stała się dojrzalsza.
Warto przyjrzeć się bohaterom
wiary. Są nimi misjonarze, a także
misjonarki. To o nich będzie mowa.
Budka Suflera, zespół z lat
osiemdziesiątych, śpiewał
podczas karnawału: „Bo do

Komentarz misyjny

tanga trzeba dwojga” – kobiety
i mężczyzny. Podobnie jest z misjami.
Aby działalność misyjna była udana,
potrzeba zaangażowania w nią
i kobiet, i mężczyzn. Na „Misyjnych
Drogach” Kościoła zwrócimy uwagę
na misjonarki – siostry zakonne
i nie tylko. Zobaczymy ich rolę
w ewangelizacji misyjnej w historii.
Przyjrzymy się ich pracy w Gwinei
Bissau, Kamerunie, Indiach, Arktyce,
Peru, Oceanii czy innych zakątkach
świata. Zobaczymy, jak kobiety
na misjach stają się apostołkami
w rodzinach, w otoczeniu.
Rozpoczęty Wielki Post daje nam
szansę nawrócenia, zmiany życia.
Warto korzystać z tego czasu:
podjąć postanowienia, pościć, więcej
się modlić. O tę modlitwę, także
za misjonarzy, za zmarłego kard.
Józefa Glempa oraz ustępującego
Benedykta XVI, bardzo prosimy.


wrzos@misyjnedrogi.pl

Adriano Titone OMI
Oblacka Prokura
Misyjna, Frascati,
Włochy

Geniusz Kobiety.
Zestawienie: kobieta i misje budzi
we mnie, misjonarzu oblacie,
wiele skojarzeń. Żyła kiedyś
pewna kobieta, Paulina Jaricot,
która rozpowszechniła misyjną
duchowość w ogromnej części
Kościoła w I połowie XVIII w.
Doprowadziło to do powstania
Dzieła Rozkrzewiania Wiary
i rozwoju misji katolickich.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus,
mimo że była siostrą zakonną
klauzurową i żyła za kratami, tak
intensywnie i gorliwie modliła się
za misje, że została przez papieża
Piusa XI w 1929 r. ogłoszona
Patronką Misji.
Obecność w krajach misyjnych tak
wielu kobiet zakonnych i świeckich
wzbogaca misje w kobiecy geniusz.
Misjonarki są w stanie działać i są
mile widziane w wielu miejscach
i okolicznościach, w których nie
mogą tego uczynić misjonarze
mężczyźni. Ukazują miłość Bożą
w służbie ubogim i potrzebującym.
Na misjach w Afryce
widziałem, że kobiety są
jedną z konstruktywnych sił
przyczyniających się do wzrostu
gospodarczego i nie tylko.
Wiedzą, jak znaleźć proste,
ale skuteczne metody, jak
wykorzystać niewielkie środki,
aby uczynić życie swoich rodzin
i przyjaciół znośnym. Mają zmysł
samoorganizacji, dzięki któremu
same lub w grupie są w stanie
zrealizować swoje zamierzenia.

Jarosław Różański OMI

Sudan Południowy. Kobiety pracujące przy uprawie roli
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Powiedziałbym, że zestawienie:
kobieta i misja, wyraża jeden
z fundamentalnych wymiarów
życia Kościoła.
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Wiadomości z życia Kościoła

P i at i g o r s k

Nowa placówka oblacka w Rosji
Oblaci zaznaczają
swoją obecność w Rosji.
W połowie grudnia 2012 r.
rozpoczęli ewangelizację
w Piatigorsku na Kaukazie.
To ich druga placówka
w tym kraju. Pierwszą jest
Wierszyna na Syberii.
18 grudnia 2012 r., rozpoczęli swoją pracę w Piatigorsku
na Kaukazie w Rosji: o. Paweł
Kubiak OMI – proboszcz oraz
br. Tomasz Stopka OMI. W niedzielę 23 grudnia rano zostali przedstawieni wspólnocie
parafialnej na porannej Mszy
św., a potem w oddalonym
o 60 km Nowopawłowsku,
gdzie mieszkają Asyryjczycy.
Nowa oblacka parafia jest
bardzo żywa, jest w niej dużo
dzieci i młodzieży, co jest źródłem nadziei.
W święta oblaci rozpoczęli systematyczną pracę
parafialną: spowiedzi, Msze

św. świąteczne, jasełka, spotkania z okolicznymi księżmi,
siostrami.
Oblaci, jak piszą, są
otwarci na niespodzianki
nowego klasztoru: „podczas
prania zalało nam kuchnię,
bo kanalizacja okazała się
zapchana, leciała woda z rur
od muszli, prysznic zabity,
woda cieknie z kranu, z dachu
w kuchni i w przedpokoju.
Trzeba uważać na kontakty
i gniazdka, bo druciki są na
wierzchu, w pokojach żarówki wiszą z sufitu na drutach
i tak można by dużo wyliczać”
– relacjonuje o. proboszcz
Paweł.
Druga placówka w tym
kraju to dowód wzmożonej
aktywności oblackiej w rosyjskojęzycznych krajach
byłego ZSRR. Oblaci są już
obecni na Ukrainie, Białorusi
i w Turkmenistanie.

Życzenia

Wszystkim
naszym
Czytelnikom,
Przyjaciołom,
Dobrodziejom,
Misjonarzom
życzymy
owocnego
Wielkiego
Postu i wielu
łask Bożych
od Zmartwychwstałego.
Redakcja
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Witalij Podolan OMI

Piatigorsk. Kolędowanie z siostrami honoratkami

komentuje Marcin Szwarc OMI
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