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Są tematy, które wydają się 
tak oczywiste, że się je pomija. 
Jednym z takich tematów są bracia 
zakonni. Do niedawna zajmowali 
się budową szkół, szpitali, mostów, 
studni, kościołów, klasztorów, 
naprawą samochodów czy 
agregatów prądotwórczych. Dziś 
są równoprawnymi towarzyszami 
księży w dziele ewangelizacji 
misyjnej. Ich posługa jest 
poruszająca, może także przez 
to, że w ich życie wpisana jest 
skromność i pragnienie cichej służby 
Bogu i człowiekowi. Bracia zakonni 
są mocno wpisani w serce Boga, 
które bije dla misji. Zapraszam do 
wyruszenia „Misyjnymi Drogami” 
braci oblatów w Kamerunie, Kanadzie 
czy na Ukrainie. Warto przyjrzeć 
się braciom werbistom na Papui 

Edytorial: Z warsztatu do ewangelizacji

Rafał Dąbkowski oMi
Brat zakonny 
w Zgromadzeniu 
Misjonarzy Oblatów

Komentarz misyjny
Nowej Gwinei, kapucynom w Gabonie, 
jezuitom w Kirgistanie, małym braciom 
Jezusa w Algierii, misjonarzom Świętej 
Rodziny w Indonezji oraz franciszkanom 
w Kazachstanie i Rosji. Ta ciekawa 
różnorodność pokazuje, jak bardzo 
zmienia się ich posługa i jak są niezbędni.

W trwającym roku wiary, nie 
zabraknie tematów z bieżącego życia 
Kościoła. Autorzy zapraszają nas na 
Światowe Dni Młodzieży do Rio de 
Janeiro i na andyjskie fiesty ku czci 
świętych. Dojeżdżamy z oblackimi 
rowerzystami na Syberię, a także 
możemy zobaczyć, jak Kościół 
w Polsce ożywia się i ewangelizuje, 
już nie tylko na „Przystanku Jezus”, 
ale w innych miejscach.

Od bieżącego numeru tradycyjnie 
można przedłużyć prenumeratę 
„Misyjnych Dróg”. Pomyśl, może warto, 
aby ktoś jeszcze z Twojego otoczenia 
więcej wiedział o Kościele misyjnym, 
lub poznał go? Chcemy być obecni 
w jak największej liczbie domów. 

wrzos@misyjnedrogi.pl

MaRcin wRzos oMi
Misyjne Drogi, Poznań

Arch. JArosłAw łyskAwkA oMI

Siedlce. Brat zakonny Jarosław Łyskawka OMI zajmuje się najbardziej pilnymi 
sprawami gospodarczymi w domu zakonnym 

Często braci zakonnych utożsamia 
się z księżmi, zapewne przez 
podobny strój zakonny. Dopiero 
gdy zacznie się wyjaśniać, kim 
jest brat, jaka jest jego posługa 
i rola w Kościele, ludzie zaczynają 
dostrzegać sens i cel takiego 
powołania. Nieraz współczują 
i litują się nad ciężką pracą – ja się 
wtedy uśmiecham, bo chyba nie 
do końca pojmują, kim jest brat 
zakonny.

W każdym powołaniu to Bóg 
nas wybiera z nadzieją, że ten 
nieoszlifowany kamień stanie się 
w przyszłości cennym znakiem 
działania Boga w świecie. On 
powołuje do rzeczy wielkich, ale 
także do zupełnie prostych i małych, 
a takim jest powołanie brata. Brat 
zakonny, współpracując z łaską 
Bożą i żyjąc radami ewangelicznymi, 
podejmuje się zwyczajnej pracy 
dla dobra drugiego człowieka 
i Kościoła.

Na misjach bracia w pocie czoła 
budują kaplice i świątynie. Opatrują 
i są wsparciem dla chorych 
i opuszczonych. We wspólnotach 
w kraju bracia zakonni też pełnią 
różne funkcje, między innymi 
nauczycieli, zakrystianów, 
ekonomów w domach zakonnych, 
opiekunów niepełnosprawnych. 

Jesteśmy radosnymi braćmi, 
służąc w prostocie serca, 
często w ukryciu. Przede 
wszystkim jesteśmy dla Boga 
i dla tych ludzi, którzy do nas 
przychodzą, staramy się ich nigdy 
nie zostawić.

Chrystus wciąż potrzebuje żywych 
kamieni, by budować Kościół. Może 
i Ciebie wzywa, byś w cichości 
serca pragnął służyć Jemu 
i drugiemu człowiekowi. Idź za nim!
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Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

Kodeń n. Bugi em

Szansa na Sukces w czasie oblackiego Festiwalu Życia 

Festiwal Życia to wydarzenie 
organizowane już od kilku lat przez 
Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów MN, 
Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA 
i Wspólnotę Dobrego Pasterza. 

uczestnicy mogli usłyszeć, jak podej-
mować właściwe decyzje w życiu, czym 
się kierować i w jaki sposób radzić sobie 
z wyzwaniami, by dotrzeć do upragnio-
nego punktu docelowego. tegoroczne 
konferencje skupiały się na postaciach 
wybitnych, godnych naśladowania 
świętych, takich jak Mojżesz czy Pier 
Giorgio frassati, a opowiedzieli o nich 
m. in. o. tomasz Maniura oMI, o. Piotr 
Darasz oMI, czy ks. prof. dr hab. Alojzy 
Drożdż. codziennie po południu każdy 
miał możliwość wzięcia udziału w róż-
nego typu warsztatach, np. ewangeliza-
cyjnych, nauki gry na bębnach, pisania 
ikon, rękodzieła. 

Głównym punktem każdego dnia 
była eucharystia. Msze Święte podczas 
festiwalu słyną z tego, że naprawdę 
tętnią życiem! Głośne śpiewy, wspólne 
modlitwy, znakomite homilie głoszone 

z ambony i zgromadzone setki młodych 
ludzi skupionych na Jezusie chrystusie, 
powodują, że radość wylewa się z nie-
wielkiego kościoła i z całą okolicą dzieli 
się powiewem młodości i bożego Ducha.

każdy dzień został uwieńczony kon-
certem znakomitych muzyków: „Albo 
i nie”, „Anielsi” czy jednego z czołowych 
polskich zespołów gospelowych „Gospel 
rain”. odbył się też pokaz głośnego filmu 
„cristiada”, którego główny bohater, José 
Luiz sánchez del río, będzie bohaterem 
jednego z festiwalowych dni. 

obLaci.PL

Poz na ń

Sakra biskupia dla 
ks. Damiana Bryla
nowy biskup pomocniczy 
archidiecezji poznańskiej  
ks. Damian bryl przyjmie 
sakrę biskupią w  katedrze 
poznańskiej 8 września 2013 r. 

Dzieląc się radością z no-
minacji biskupiej dla ks. dr. 
bryla, abp stanisław Gądecki 
prosi diecezjan o  modlitwę 
w intencji biskupa-nominata 
oraz zaprasza na uroczystość 
przyjęcia sakry biskupiej, któ-
ra odbędzie się w  niedzielę 
8 września br. o godz. 16.00 
w poznańskiej katedrze.

ks. dr bryl z wykształce-
nia jest teologiem duchowo-
ści. od kilkunastu lat pełni 
posługę ojca duchownego 
w poznańskim Arcybiskupim 
seminarium Duchownym.

kai

Arch. nInIwA

Kodeń.  W czasie festiwalu było dużo 
czasu na rozwój ducha i ciała
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