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Jest taki śląski dowcip 
o Masztalskim, który biegał po 
budowie z pustą taczką w tę 
i z powrotem. Gdy inspektor zapytał 
go, dlaczego to robi, opowiedział, 
że obowiązujące normy szybkości 
pracy nie dają czasu na jej 
załadowanie. Czas staje się dobrem 
deficytowym. Nasze życie, także 
za murami klasztorów i misji, to 
nieustanna pogoń, za tym, aby 
nadążyć za codziennością: praca-
dom-praca. Bywa, że musimy się 
poddać. Zaczynamy tak bardzo 
szanować prywatny czas, że nie 
chcemy go oddawać innym. „Nie 
mam czasu” – ciągle słyszymy.

O czasie będzie sporo w tym 
numerze. Są ludzie świeccy, którzy 
tym bogactwem potrafią podzielić 

Edytorial: Czas na załadowanie taczki

Joanna Grubińska
Misjonarka świecka,  
Zambia

Komentarz misyjny
się na misjach. Wyjeżdżają na krócej 
– na wolontariat misyjny, różnego 
rodzaju doświadczenia misyjne, czy 
na dłużej. Podążymy ich „Misyjnymi 
Drogami” do Ghany, Izraela, Peru, 
Indii, Rwandy, Mongolii, na Cabo 
Verde i na Ukrainę. Zobaczymy, 
że czas spędzony na misjach jest 
pożyteczny zarówno dla tych, którzy 
na misje wyjeżdżają, jak i dla tych, 
którym czyni się wiele dobra. O czasie 
danym innym rozmawiamy z Jasiem 
Melą, niepełnosprawnym zdobywcą 
biegunów i Magdaleną Kudełką- 
-Lwowską, założycielką oblackiego 
wolontariatu misyjnego.

Przeczytajmy Franciszkowe Orędzie 
na Światową Niedzielę Misyjną, 
a w Tygodniu Misyjnym będziemy 
pamiętać o wsparciu misji.

Z radością chciałbym zapowiedzieć 
wersję dziecięcą naszego pisma. Od 
następnego wydania „Misyjne Dróżki 
Dreptaka Nóżki”, będą prowadzić 
najmłodszych po misyjnych szlakach.

wrzos@misyjnedrogi.pl

Marcin Wrzos oMi
Misyjne Drogi, Poznań

Marta KMieciaK

Tanzania. Podstawą wolontariatu misynego jest wiara w ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego Jezusa. Bez Niego, to tylko przygoda w egzotycznym kraju

Dlaczego każdy z Was może 
wyjechać na misje? Bo Pan Bóg 
posługuje się właśnie takimi 
marnymi narzędziami, jakimi 
jesteśmy. Aby jechać na misje, nie 
trzeba być nikim wyjątkowym. 
Wystarczy zaufać Bogu, dać Mu 
się poprowadzić, a On już potem 
będzie działał. Wystarczy chęć 
realizowania chrześcijańskiego 
powołania – miłości do drugiego 
człowieka. Bo misje to nic innego 
niż zwykłe zauważenie drugiego 
człowieka.  
Dostrzeganie drugiego 
człowieka oznacza również 
spojrzenie na tych, którzy 
zostali odrzuceni przez 
wszystkich. Tych, którzy zostali 
osieroceni, bądź wyrzuceni przez 
rodziców na ulice. Tych, którzy 
sprzedają swoje ciała jedynie po to, 
aby zdobyć trochę jedzenia. Dzieci, 
które kradną, chodzą od miesiąca 
w tych samych ubraniach, są wobec 
Ciebie wulgarne. Nastolatków 
trzymających przy nosie 
i wdychających benzynę, którzy są 
pod wpływem narkotyków bądź 
alkoholu. Misją chrześcijanina 
powinno być dostrzeganie tych 
najmniejszych, od których czasem 
ma się ochotę odwrócić wzrok, obok 
których łatwo przejść obojętnie. 
Misje to uczenie się patrzenia na 
nich oczami Boga. Uczenie się 
kochania drugiego człowieka, tak 
jak On – bezgranicznie.

Misje to też czas, kiedy Bóg 
pozwala nam zobaczyć samych 
siebie. To czas pokonywania 
własnych lęków, odnajdywania 
radości w najmniejszych rzeczach, 
poczucia szczęścia, zadowolenia 
i spełnienia. Doświadczenia,  
że Kościół jest misyjny i że Dobra 
Nowina jest głoszona nawet na 
krańcach świata. To czas pójścia 
w stronę świętości. 
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Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

Obr a k . WOlsz t y na

Śluby wieczyste pięciu oblatów w obrzańskim seminarium  

W niedzielę 8 września 2013 r., 
w Święto Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, pięciu młodych oblatów: 
Ryszard Łoin, Marcin Król, Bogdan 
Sawicki, Adam Hetman i Krzysztof 
Wrzos złożyło wieczystą profesję 
zakonną. 

Mszy Świętej sprawowanej w obrzań-
skiej kaplicy seminaryjnej przewodni-
czył i homilię wygłosił ojciec Prowincjał 
ryszard Szmydki oMi. w homilii mówił 
o znaczeniu ślubów zakonnych w kon-
tekście bezwarunkowego wyrzeczenia 
się świata dla chrystusa, różnych trud-
nościach w dawaniu świadectwa wiary 
w dzisiejszym świecie.

liturgię swoim śpiewem uświet-
nił występ chóru seminaryjnego 
pod przewodnictwem o. Krzysztofa 
tarwackiego oMi. 

Złożenie ślubów zakonnych zostało 
poprzedzone sześciodniowymi rekolek-
cjami wygłoszonymi przez o. Marcina 
ciunela MS. 

obLaci.pL

ŚW i ęt y k r z y ż

XiV Świętokrzyski 
rajd pielgrzymkowy 
Do sanktuarium relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego 
piętnastoma trasami przyby-
li uczestnicy XiV Świętokrzy-
skiego rajdu Pielgrzymkowe-
go. to największa w  Polsce 
jednodniowa imprezą turysty-
ki pieszej organizowana przez 
oddział Świętokrzyski PttK. 

grupy turystów prowa-
dzili przewodnicy świętokrzy-
scy PttK z Kielc, ostrowca 
Świętokrzyskiego, Sandomie-
rza, Starachowic i radomia. 

eucharystia o  godz. 15 
sprawowana była w intencji 
ojczyzny w 150. rocznicę wybu-
chu powstania styczniowego, 
za papieża Franciszka i za bp. 
Kazimierza ryczana w 50-lecie 
posługi kapłańskiej i 20-lecie 
sakry biskupiej. 

kai

błażeJ MielcareK oMi

Obra. Śluby wieczyste złożyli młodzi oblaci (od lewej): Krzysztof Wrzos, Marcin Król, 
Bogdan Sawicki, Ryszard Łoin i Adam Hetman
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