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Ludzie, którzy nie poznali żywego 
Kościoła, traktują go jako niemrawą 
instytucję, w której niewiele się 
zmienia. To nie jest prawda. Kościół 
jest bardzo dynamiczny. Zmienia 
się przecież na naszych oczach: 
Benedykt XVI odszedł na emeryturę, 
a dwa tygodnie później wybrany 
został papież Franciszek. To nowość. 
Nie dość, że jest to zakonnik-jezuita, 
to jeszcze misjonarz z kawałka 
ziemi, na którym Kościół rozwija 
się i jest żywy. Stąd nadzieja 
na to, że iskierka Franciszka 
nada nam większy dynamizm 
i kreatywność ewangelizacyjną. 
Nie wiem, czy jesteśmy do tego 
przygotowani w Europie, w Polsce, 
ale mam nadzieję, że do tego szybko 
dojrzejemy.

Edytorial: Czas dzieci

Dzieci także są misjonarzami. 

Często słyszymy, że dzieci są 
misjonarzami odpowiedzialnymi 
za misje. I wtedy niektórzy z Was 
pytają: co znaczy „być misjonarzem” 
i „dlaczego mam nim być”? Podczas 
Chrztu św. zostałeś dzieckiem 
Bożym i stałeś się członkiem 
Kościoła, który jest misyjny.

Jezus Chrystus powiedział uczniom: 
„Idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody”. Są to słowa posłania 
misyjnego. Apostołowie umocnieni 
Duchem Świętym głosili Dobrą 
Nowinę o zbawieniu aż po krańce 
ziemi. Do Polski także dotarli 
misjonarze – dzięki ich gorliwości 
dzisiaj jesteśmy narodem 
chrześcijańskim, znamy Jezusa.

Stawajcie się małymi misjonarzami. 
Możecie nimi zostać poprzez 
modlitwę za misjonarki 
i misjonarzy, a także w intencji 
ludzi, którzy jeszcze nie znają 
Jezusa Chrystusa. Możecie 
także sprawić wiele radości 
misjonarzom, kiedy napiszecie 
do nich list i powiecie im, że 
ich wspieracie, modlicie się za 
nich. Taki list dziecka daje wiele 
radości, w chwilach trudnych 
pomaga zapomnieć o problemach. 
Możecie wspierać misje drobnymi 
ofiarami materialnymi, np. 
podczas akcji „Dzieci pomagają 
dzieciom”. Piękna jest inicjatywa 
kolędników misyjnych, kiedy dzieci 
przekazują rówieśnikom z biednych 
krajów ofiary zbierane podczas 
kolędowania. Możecie też należeć 
do Papieskiego Dzieła Misyjnego 
Dzieci czy Kółka Misyjnego 
w parafii. A może któreś z Was 
zostanie powołane w przyszłości 
do tego, aby wyjechać i pracować 
na misjach? O to powołanie trzeba 
się też modlić.

bp Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji 
Episkopatu Polski  
ds. Misji

Komentarz misyjny
Na naszych łamach zajmowaliśmy 
się tematami wolontariuszy 
misyjnych, starszych na misjach, 
kobiet na misjach... Czas, aby wejść 
na „Misyjne Drogi” dzieci. Zarówno 
tych, które modlą się i wspierają 
misje pośród nas, w kraju, ale także 
tych w misyjnych krajach świata. One 
często przyprowadzają dorosłych 
„za rękę” do Chrystusa, są małymi 
ewangelizatorami. Mają także 
swoje biedy. Dzieci te zobaczymy na 
Haiti, w Zambii, w Turkmenistanie, 
w Ghanie, w Peru, na ulicach, z bronią 
w ręku, pracujące jako współcześni 
niewolnicy i w domach dziecka.

Benedykt XVI ostatnim mianowanym 
przez siebie biskupem uczynił 
polskiego oblata Wiesława 
Krótkiego OMI. Rozmawiamy z nim 
o jego polarnej diecezji na lodowej 
pustyni. Warto dowiedzieć się 
również o kanadyjskim misjonarzu, 
br. Antonim Kowalczyku OMI, który 
jest o krok od beatyfikacji.

  wrzos@misyjnedrogi.pl

Marcin WrzoS oMi
Misyjne Drogi, Poznań

Krzysztof GniazdowsKi 

Kamerun. Na twarzach dzieci wypełnionych wiarą zawsze widnieje szczery 
uśmiech 
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w numerze:

16

42

64

Krzysztof GniazdowsKi

arch. wiesław KrótKi oMi

Klaudia zielińsKa

wiadomości z życia kościoła
Papież z misji
trzy słowa: Bergoglio, argentyna, franciszek

raport misyjny 
Misyjne drogi Benedykta XVI
Po odejściu z Watykanu

Temat numeru. Dzieci misji
Dzieci ewangelizują świat
Papieskie dzieło Misyjne dzieci
Anna Sobiech

Arktyczne dzieci
w czasie burzy – do kościoła!
Daniel Szwarc OMI

Dzieci z buszu
radzą sobie bez księdza
Monika Łoboda

Dzieciństwo z karabinem
Młodość dzieci-żołnierzy
Jarosław Czyżewski

Dzieci z wysypiska śmieci
los dzieci ulicy z nairobi  
Ewa Maziarz

rozmowy w Drodze
Ostatni biskup Benedykta
z biskupem nominatem wiesławem Krótkim oMi 
z diecezji churchill – hudson Bay
Marcin Wrzos OMI

Wiadomości misyjne
Serwis informacyjny 
ze świata i z kraju

prześladowania chrześcijan 
Śmierć za wiarę
ks. Rafał Cyfka

na granicy kultur i religii
Obrzędy przejścia 
Plemienne obrzędy pomagają zrozumieć świat
Grzegorz Krzyżostaniak OMI

Listy misjonarzy

reportaż misyjny. Kenia
Specjalistki od miłości
Klaudia Zielińska

młodzi i misje
Do przodu, Polsko! 
Krzysztof Zieliński
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zdjęcie na okładce
Martyna A. Rubinowska
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Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

WaT y k a n

Polski oblat bliżej chwały ołtarzy 

Papież Franciszek przyjął prefekta 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
kard. Angelo Amato i zezwolił 
tej dykasterii na opublikowanie 
dekretu, który dotyczy Polaka, 
brata Antoniego Kowalczyka OMI, 
zmarłego 10 lipca 1947 r. w Edmonton 
w Kanadzie.

dekret dotyczy heroiczności cnót bra-
ta antoniego Kowalczyka oMi. urodził 
się w licznej rodzinie w wielkopolsce 
w 1866 r. Jako młody emigrant zarob-
kowy w  niemczech poznał zgroma-
dzenie zakonne Misjonarzy oblatów 
Maryi niepokalanej. został bratem 
zakonnym. Pracował najpierw na 
misjach wśród indian w  Kanadzie, 
potem w kolegium misyjnym, które 
kształciło misjonarzy. w pracy stracił 
rękę, mimo to pozostał wzorem pra-
cowitości i uczynności. nazywano go: 
„dobry brat – Polak” lub też „brat ave 
Maria”. do jego beatyfikacji koniecz-
ne jest jeszcze uznanie cudu za jego 
wstawiennictwem. 

MD

arch. MisyJne droGi

Antoni Kowalczyk. Portret

WaT y k a n

papieskie konto na 
twitterze ma już ponad  
5 mln obserwujących

W czwartek 
4 kwietnia kilka 
minut po godz. 15 
liczba obserwujących 
papieskie konto 
na Twitterze 
przekroczyła 5 mln.

wzrost liczby śledzących papieskie wpisy 
jest imponujący: 17 marca było ich jesz-
cze 3,3 mln. oznacza to, że w ciągu 17 dni 
przybyło 1,7 mln osób, czyli średnio 94 
tys. dziennie.

Papieskie wpisy zamieszczane są 
w dziewięciu językach, w tym także po 
polsku. najbardziej wzrasta liczba osób 
korzystających z wersji hiszpańskiej, 
choć nadal niemal połowa korzysta 
z wersji angielskiej. stale wzrasta tak-
że liczba obserwujących posty w języku 
łacińskim.

twitter to międzynarodowa sieć po-
zwalająca na wysyłanie zwięzłych komu-
nikatów do zapisanych na liście osób. 

 Kai/"iL SiSMografo"

Szcz eci n

ponad 100 
kościołów 
zorganizowało noce 
Konfesjonałów

Już 110 kościołów w 60 mia-
stach włączyło się do akcji noc 
Konfesjonałów, zapoczątkowa-
nej cztery lata temu w archi-
diecezji szczecińsko-kamień-
skiej. aby parafia wzięła w niej 
udział, księża muszą prowa-
dzić dyżur w konfesjonale co 
najmniej do północy. 

– akcja wynikła z naszej 
obserwacji tego, jak żyje 
współczesny człowiek – mówi 
ks. adamski. – często czas ma 
dopiero wieczorem, wtedy też 
ustawiają się najdłuższe kolej-
ki przy konfesjonałach i nie 
każdy zdąży się wyspowiadać.  
wychodzimy temu naprzeciw.

 Kai



maj – czerwiec 20134 misyjne drogi

Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

WaT y k a n

Polski oblat bliżej chwały ołtarzy 

Papież Franciszek przyjął prefekta 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
kard. Angelo Amato i zezwolił 
tej dykasterii na opublikowanie 
dekretu, który dotyczy Polaka, 
brata Antoniego Kowalczyka OMI, 
zmarłego 10 lipca 1947 r. w Edmonton 
w Kanadzie.

dekret dotyczy heroiczności cnót bra-
ta antoniego Kowalczyka oMi. urodził 
się w licznej rodzinie w wielkopolsce 
w 1866 r. Jako młody emigrant zarob-
kowy w  niemczech poznał zgroma-
dzenie zakonne Misjonarzy oblatów 
Maryi niepokalanej. został bratem 
zakonnym. Pracował najpierw na 
misjach wśród indian w  Kanadzie, 
potem w kolegium misyjnym, które 
kształciło misjonarzy. w pracy stracił 
rękę, mimo to pozostał wzorem pra-
cowitości i uczynności. nazywano go: 
„dobry brat – Polak” lub też „brat ave 
Maria”. do jego beatyfikacji koniecz-
ne jest jeszcze uznanie cudu za jego 
wstawiennictwem. 

MD

arch. MisyJne droGi

Antoni Kowalczyk. Portret

WaT y k a n

papieskie konto na 
twitterze ma już ponad  
5 mln obserwujących

W czwartek 
4 kwietnia kilka 
minut po godz. 15 
liczba obserwujących 
papieskie konto 
na Twitterze 
przekroczyła 5 mln.

wzrost liczby śledzących papieskie wpisy 
jest imponujący: 17 marca było ich jesz-
cze 3,3 mln. oznacza to, że w ciągu 17 dni 
przybyło 1,7 mln osób, czyli średnio 94 
tys. dziennie.

Papieskie wpisy zamieszczane są 
w dziewięciu językach, w tym także po 
polsku. najbardziej wzrasta liczba osób 
korzystających z wersji hiszpańskiej, 
choć nadal niemal połowa korzysta 
z wersji angielskiej. stale wzrasta tak-
że liczba obserwujących posty w języku 
łacińskim.

twitter to międzynarodowa sieć po-
zwalająca na wysyłanie zwięzłych komu-
nikatów do zapisanych na liście osób. 

 Kai/"iL SiSMografo"

Szcz eci n

ponad 100 
kościołów 
zorganizowało noce 
Konfesjonałów

Już 110 kościołów w 60 mia-
stach włączyło się do akcji noc 
Konfesjonałów, zapoczątkowa-
nej cztery lata temu w archi-
diecezji szczecińsko-kamień-
skiej. aby parafia wzięła w niej 
udział, księża muszą prowa-
dzić dyżur w konfesjonale co 
najmniej do północy. 

– akcja wynikła z naszej 
obserwacji tego, jak żyje 
współczesny człowiek – mówi 
ks. adamski. – często czas ma 
dopiero wieczorem, wtedy też 
ustawiają się najdłuższe kolej-
ki przy konfesjonałach i nie 
każdy zdąży się wyspowiadać.  
wychodzimy temu naprzeciw.

 Kai


