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Jako dziecko fascynowałem się 
prądem. Zastanawiałem się, jak 
to możliwe, że odkurzacz wciąga 
brud. Najpierw zobaczyłem, że 
jest podłączony do gniazdka, 
ale co w nim było? Włożyłem do 
niego druty połączone z żarówką 
znalezione w szufladzie – patent 
wujka elektryka. Tak doprowadziłem 
do pierwszego w życiu zwarcia (i nie 
ostatniego). Potem Tato powiedział 
mi o prądzie, o elektrowni, turbinie. 
I już wiedziałem. Warto zastanowić 
się, dlaczego działają misjonarze, 
gdzie jest to gniazdko, z którego 
biorą prąd?

W papieskim Roku Wiary chcemy 
pokazać misjonarzy, którzy do 
swojej pracy misyjnej biorą energię 

Edytorial: Skąd biorą prąd?

Wierzą i są skuteczni. 

Wiara decyduje o skuteczności 
działalności misjonarskiej.

Różnica między „wiarą w Boga”, 
a „wiarą Bogu” jest zasadnicza. 
Wierzyć w Boga w Trójcy Świętej 
Jedynego – to przyjmować do 
wiadomości między innymi to, że 
On istnieje: że Bóg-Ojciec z miłości 
stworzył człowieka i się o niego 
troszczy, że Jezus Chrystus 
z miłości umarł za każdego z nas 
na krzyżu, aby nas odkupić, że 
Duch Święty nieustannie nas 
uświęca, byśmy Bożej miłości mogli 
doświadczać. 

Właśnie taka wiara – rozumiana 
jako całkowite zaufanie Bogu, na 
dobre i na złe, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami w codzienności 
– potrzebna jest współczesnym 
misjonarzom. Bez postawienia 
Boga na pierwszym miejscu 
w swojej codzienności nie da się 
być autentycznym świadkiem 
Chrystusa Ukrzyżowanego 
i Zmartwychwstałego. Bez 
całkowitego zaufania Panu Bogu 
nie da się także dojrzale przeżyć 
trudnych sytuacji misjonarskiego 
życia.

Ale „wiara Bogu” nie jest czymś 
danym raz na zawsze. Ona 
nieustannie się rozwija i dojrzewa. 
Dlatego właśnie Apostołowie 
prosili Jezusa: Przymnóż 
nam wiary! Z pewnością z ust 
niejednego misjonarza wyrywa 
się ten okrzyk – zwłaszcza 
w sytuacjach trudnych i bolesnych. 
Chrystus zatroszczył się o wiarę 
swoich Apostołów i z pewnością 
pragnie zatroszczyć się także 
o wiarę współczesnych misjonarzy. 
Chce to uczynić, korzystając 
z naszej pomocy. 

Marcin SzaforS oMi
Wikariusz Prowincjała 
ds. Delegatur i Misji

Komentarz misyjny
z żywej relacji z Bogiem. Wiarę 
kształtują na niełatwych czasem 
spotkaniach z Bogiem na modlitwie, 
w sakramentach, w Słowie Bożym czy 
z drugim człowiekiem. Bywa,  
że bezsilność czy brak efektów 
pracy wpływają na zaufanie i wiarę 
misjonarza. Wówczas, jak ten z trudem 
docierający do Malgaszy misjonarz 
z okładki, czuje się bezsilny. Ma otwarte 
ręce, ale właśnie wtedy najbardziej 
należy do Boga. Zatem będziemy 
kroczyć po niełatwych misyjnych 
drogach wiary. Odwiedzimy misjonarzy 
w Arktyce, na Saharze, w Ekwadorze, 
Kamerunie i na Filipinach.

Porozmawialiśmy o wierze 
z o.  Wojciechem, oblatem pracującym 
wśród Indian i o. Darkiem, jedynym 
polskim dominikaninem w Afryce. 
Zajrzeliśmy za koło polarne, gdzie 
o. Wiesław Krótki został wyświęcony 
na biskupa, leżąc na skórze z białego 
niedźwiedzia. Jak dobrze, że ten 
misyjny świat jest taki ciekawy.

  wrzos@misyjnedrogi.pl

Marcin WrzoS oMi
Misyjne Drogi, Poznań

Marta KMieciaK

Tanazania. Wiara pomaga człowiekowi w codziennym życiu. W Tanzanii praca 
kobiet polega głównie na zajęciach domowych. Na zdjęciu czyszczenie zboża
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Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

Obr a

Święcenia diakonatu i prezbiteriatu 

21 maja 2013 r. w kościele pw. św. 
Jakuba Większego w Obrze ks. abp 
Stanisław Gądecki, metropolita 
poznański, udzielił święceń diakonatu 
i prezbiteratu klerykom Wyższego 
Seminarium Duchownego Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. 
Diakonat przyjęło pięciu akolitów, 
a prezbiterat pięciu diakonów: 
Sylwester Maćkiewicz OMI, Dominik 
Ochlak OMI, Sławomir Stawicki 
OMI, Dawid Omieciński OMI i Paweł 
Szlacheta OMI.

w czasie homilii Ksiądz arcybiskup 
ukazywał, jak bardzo ważne jest świa-
dectwo kapłana w dzisiejszym świecie, 
a szczególnie jego ubóstwo.

tradycyjnie w dniu święceń, w cza-
sie uroczystej akademii w auli semi-
naryjnej, neoprezbiterzy podziękowali 
wspólnocie obrzańskiego seminarium 
za czas formacji. Dziękowali także swo-
im rodzicom i tym wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób pomagali im w 
przygotowaniu się do tego tak ważnego 
wydarzenia. nowo wyświęceni księża 

otrzymali od ojca generała pierwsze 
obediencje, czyli skierowanie do pracy 
w konkretnym kraju, a ojciec prowincjał 
skierował ich do poszczególnych domów, 
gdzie będą wypełniać zadania wynikają-
ce ze święceń kapłańskich.

Uroczystość święceń tradycyjnie 
zgromadziła wielu gości oraz para-
fian. Po odprawieniu Mszy św. prymi-
cyjnych w rodzinnych parafiach i po 
miesięcznym urlopie neoprezbiterzy 
rozpoczną posługę w przydzielonych 
im placówkach

MD

Wat y k a n

Papież Franciszek 
dostał dwa 
motocykle

od 12 czerwca 2013 r. papież 
Franciszek jest posiadaczem 
dwóch motocykli marki har-
ley Davidson. Przedstawiciele 
amerykańskiej firmy przekaza-
li ojcu Świętemu obie maszyny 
podczas audiencji ogólnej na 
placu św. Piotra w watykanie 
w połowie czerwca.

tysiące posiadaczy har-
leyów spotkały się w rzymie 
z okazji 110. rocznicy założenia 
firmy. w sobotę zaplanowano 
przejazd corso wokół rzym-
skiej Via della conciliazione 
do placu św. Piotra. Uczest-
nicy zlotu wzięli także udział 
w niedzielnej modlitwie anioł 
Pański.   

Kai

Małgorzata lewanDowsKa

Obra. Nowo wyświęceni diakoni 
i prezbiterzy



lipiec – sierpień  20134 misyjne drogi

Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

Obr a

Święcenia diakonatu i prezbiteriatu 

21 maja 2013 r. w kościele pw. św. 
Jakuba Większego w Obrze ks. abp 
Stanisław Gądecki, metropolita 
poznański, udzielił święceń diakonatu 
i prezbiteratu klerykom Wyższego 
Seminarium Duchownego Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. 
Diakonat przyjęło pięciu akolitów, 
a prezbiterat pięciu diakonów: 
Sylwester Maćkiewicz OMI, Dominik 
Ochlak OMI, Sławomir Stawicki 
OMI, Dawid Omieciński OMI i Paweł 
Szlacheta OMI.

w czasie homilii Ksiądz arcybiskup 
ukazywał, jak bardzo ważne jest świa-
dectwo kapłana w dzisiejszym świecie, 
a szczególnie jego ubóstwo.

tradycyjnie w dniu święceń, w cza-
sie uroczystej akademii w auli semi-
naryjnej, neoprezbiterzy podziękowali 
wspólnocie obrzańskiego seminarium 
za czas formacji. Dziękowali także swo-
im rodzicom i tym wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób pomagali im w 
przygotowaniu się do tego tak ważnego 
wydarzenia. nowo wyświęceni księża 

otrzymali od ojca generała pierwsze 
obediencje, czyli skierowanie do pracy 
w konkretnym kraju, a ojciec prowincjał 
skierował ich do poszczególnych domów, 
gdzie będą wypełniać zadania wynikają-
ce ze święceń kapłańskich.

Uroczystość święceń tradycyjnie 
zgromadziła wielu gości oraz para-
fian. Po odprawieniu Mszy św. prymi-
cyjnych w rodzinnych parafiach i po 
miesięcznym urlopie neoprezbiterzy 
rozpoczną posługę w przydzielonych 
im placówkach

MD

Wat y k a n

Papież Franciszek 
dostał dwa 
motocykle

od 12 czerwca 2013 r. papież 
Franciszek jest posiadaczem 
dwóch motocykli marki har-
ley Davidson. Przedstawiciele 
amerykańskiej firmy przekaza-
li ojcu Świętemu obie maszyny 
podczas audiencji ogólnej na 
placu św. Piotra w watykanie 
w połowie czerwca.

tysiące posiadaczy har-
leyów spotkały się w rzymie 
z okazji 110. rocznicy założenia 
firmy. w sobotę zaplanowano 
przejazd corso wokół rzym-
skiej Via della conciliazione 
do placu św. Piotra. Uczest-
nicy zlotu wzięli także udział 
w niedzielnej modlitwie anioł 
Pański.   

Kai

Małgorzata lewanDowsKa

Obra. Nowo wyświęceni diakoni 
i prezbiterzy


