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Boże Narodzenie. Ten czas 
z najbliższymi według mnie 
mógłby trwać wiecznie. Chyba 
wszyscy lubimy je świętować. 
Ubieranie choinki, śpiew kolęd, 
opłatek, prezenty, karp łypiący 
z półmiska, oczywiście czerwony 
barszcz z uszkami, a i spotkania 
rodzinne – to elementy tradycji, 
które podkreślają wyjątkowość 
tych świąt. Mamy więcej czasu, 
aby nacieszyć się Bogiem, rodziną, 
przyjaciółmi. Jest trochę więcej 
spokoju, czasem tego świętego.

Sposób świętowania narodzin 
Jezusa na misjach bywa dla nas 
zaskakujący. Dlatego wyruszymy 
„misyjnymi drogami” na wszystkie 
kontynenty: do Afryki, Azji, 
Ameryki Północnej, Ameryki 

Edytorial: Różnorodność świętowania

Marek Ochlak OMI
Przełożony oblatów 
na Madagaskarze

Komentarz misyjny
Południowej, Australii i Oceanii, 
a także za Koło Podbiegunowe, 
aby zobaczyć tę różnorodność 
i nią się zachwycić. Trafimy na 
święta u katolików z innych tradycji 
liturgicznych, obchodzących 
je w innym terminie i w innej 
liturgii: Ormian, grekokatolików, 
tradycjonalistów. Warto zauważyć, 
że są oni częścią Kościoła 
katolickiego i wzbogacają Go swoją 
różnorodnością. Warto przeczytać 
w naszych rozmowach o świętach: 
domowych, okupacyjnych i misyjnych 
u ks. M. Sedlaczka i o. bp. E. 
Juretzki OMI.

Mamy też dla Was prezent. Wewnątrz 
Pisma znajduje się oczekiwana 
wkładka dla dzieci „Misyjne Dróżki 
Dreptaka Nóżki”. Mam nadzieję,  
że przekonacie się do niej Wy, Wasze 
dzieci i wnuki i dobrze ją przyjmiecie. 

Z całego serca życzę narodzin Boga 
w nas podczas tych błogosławionych 
Świąt.

wrzos@misyjnedrogi.pl

O. Dr MarcIn WrzOs OMI
Misyjne Drogi, Poznań

AndrzEj MAdEj

Turkmenistan. Wspólnota Kościoła w Aszchabadzie zebrana na słuchaniu Słowa 
Bożego i sprawowaniu Eucharystii

Malgaskie Betlejem. Wydaje 
mi się, że każda wioska na 
Madagaskarze to takie Jezusowe 
Betlejem. Dlaczego? Dlatego, że 
Malgasze na ogół poruszają się 
po swojej wyspie pieszo i często 
przychodząc do wioski, proszą 
o chatę na nocleg. To część ich 
życia, kultury i obyczajów. 

Zmęczeni całodziennym marszem 
wchodzą do wioski po zachodzie 
słońca. Tam właśnie skończył 
się targ. Słychać jeszcze krzyki 
i śpiewy tych, którzy nie wrócili do 
swoich wiosek, bo zasmakowali 
atmosfery święta, a może 
i smaku miejscowego rumu. Chaty 
przeznaczone dla gości wypełnione 
po brzegi i trudno znaleźć jakiś 
spokojny kąt.

Rakoto i Binina z trójką małych 
dzieci na próżno szukają miejsca, 
aby odpocząć po całodziennym 
marszu. Nie znaleźli dla siebie 
miejsca w „hotely gasy” 
(gospodzie). Szukajcie miejsca 
u Bality – słyszą zza drzwi 
zachrypnięty głos. Niestety, 
u Bality nawet nikt ich nie 
pozdrowił. W końcu, zmęczeni 
szukaniem, idą na skraj wioski i tam 
znajdują opuszczone „toby” (domek 
przy polu uprawnym). Nie mają 
sił na gotowanie ryżu, więc jedzą 
resztki pozostałe z drogowego 
prowiantu. Nastepnie cała piątka 
układa się na kwadratowym 
klepisku, dotykając się głowami, 
tworząc piękną, malgaską gwiazdę, 
a może betlejemską? Sam nie 
wiem.

Tak jest w naszych wioskach, 
których są tysiące. Każda z nich 
to takie prawdziwe, malgaskie 
Betlejem, bo przecież co roku Jezus 
rodzi się w malgaskich, pięknych 
sercach. 
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Wiadomości   z życia Kościoła

Od 15 do 17 listopada wielkopolskie 
Wyższe Seminarium Duchowne 
Misjonarzy Oblatów w Obrze koło 
Wolsztyna gościło w swoich murach 
blisko 240 ministrantów. Przyjechali 
wraz z opiekunami: ojcami oblatami 
i rodzicami, by wziąć udział w Turnieju 
Piłki Halowej. Do zawodów przystąpiły 
drużyny z oblackich parafii. Rozgrywki 
odbywały się w szkolnych halach 
sportowych w Wolsztynie.  

na boisku wszyscy byli waleczni, czasa-
mi niektórym puszczały nerwy. pojawiły 
się łzy radości, ale i rozpaczy. Tego dnia 
piłka halowa dawała im dużo radości, 
szczególnie ministrantom z kategorii 
szkół podstawowych. zaś generalnie cała 
impreza przebiegła sprawnie, bezpiecz-
nie i życzliwie. obyło się bez większych 
kontuzji. w finale kategorii szkół podsta-
wowych zagrały parafie z siedlec i kato-
wic. wynikiem 2:0 wygrała parafiapw. św. 
Teresy od dzieciątka jezus w siedlcach. 
natomiast w finale kategorii szkół gim-
nazjalnych zmierzyły się parafie z obry 
i kodnia. zwyciężyła parafia św. jakuba 

większego w obrze. w kategorii szkół 
licealnych wygrała parafia najświętsze-
go serca pana jezusa z katowic pokonu-
jąc parafię pw. św. Eugeniusza de Maze-
noda z kędzierzyna koźla.

organizatorem turnieju piłki halowej 
ministrantów był oblacki sekretariat po-
wołań oraz obrzańskie wsd. Ministran-
ci mogli w trakcie turnieju włączyć się 

w życie wspólnoty, gdzie do święceń i pra-
cy na misjach przygotowują się młodzi 
oblaci. Mogli także dzielić z nimi życie, 
nawiązać rozmowę, modlić się i dostrzec, 
że ci klerycy byli przecież tacy, jak oni: 
służyli przy ołtarzu, grali w piłkę. osta-
tecznie wybrali drogę życia zakonnego, 
wybrali pójście za jezusem.

PaWeł PIlarczYk OMI

komentuje Marcin Szwarc OMI

Obr a k . WOlsz t y na

Ponad 200 ministrantów na Turnieju Piłki Halowej u oblatów

Wat y k a n

papież dziękuje 
za życie Marianny 
popiełuszko 

papież Franciszek dziękuje 
Bogu za piękne i  długie życie 
śp. Marianny popiełuszko, odda-
ne Bogu, kościołowi i rodzinie. 
Błogosławi jej najbliższym 
i uczestniczącym w pogrzebie. 
nuncjusz Apostolski w polsce 
abp celestino Migliore przeka-
zał metropolicie białostockiemu, 
abp. Edwardowi ozorowskiemu 
telegram kondolencyjny.

– odchodzi z  tego świata 
„ikona” matki, która, naznaczona 
cierpieniem, jednoczy się z Matką 
Bolesną i przebacza oprawcom 
swojego syna – napisał w tele-
gramie kondolencyjnym prze-
wodniczący konferencji Episko-
patu polski. 

kaI

Lodówka? 
Mikołaju, czy 

ci się coś nie 
pomyliło?
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