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Ostatnio strach włączyć telewizor, 
radio czy Internet. Nawet 
z lodówki odzywa się mowa 
o równouprawnieniu czy gender. 
Przebijają się tezy, że Kościół 
ciemięży kobiety, że są one w nim 
lekceważone, mało robią i mają 
mało do powiedzenia. To nie jest 
prawda.

A my w tym numerze oddajemy 
głos właśnie kobietom. Nie byle 
jakim, bo Bogu poświęconym, 
które realizują się na misjach. Bez 
nich wiele dzieł by nie istniało, 
a wielu ludzi nie usłyszałoby 
o Jezusie. Jestem pod wrażeniem 
misyjnych dróg i wrażliwości 
sióstr na różne przejawy 

Edytorial: Cieplej o kobietach

Józefa Leyk
Matka Generalna 
Służebniczek NMP 

Komentarz misyjny
biedy i niedostatku, szczególnie 
dzieci czy młodych kobiet. Nic nie 
zastąpi ich serc. Często zbierają 
potrzebujących z ulic, wysypisk śmieci 
czy kanałów w Gujanie, Namibii, 
Kamerunie, Togo, Kazachstanie, na 
Syberii, w Ekwadorze, na Wyspach 
Zielonego Przylądka, w Republice 
Środkowoafrykańskiej czy w Japonii. 
Potrafią życie modlitewne łączyć 
z aktywnością na polach edukacji, 
medycyny innej pomocy misyjnej.

Zapraszamy dorosłych z Maciejem 
Kalarusem, a dzieci z Dreptakiem 
Nóżką na wyprawę po bezdrożach 
Ameryki Południowej, do rozmów 
z oblatkami i służebniczkami, a także 
do zobaczenia sytuacji kobiet 
w największych religiach. Zachęcamy 
serdecznie do uczestnictwa w akcji 
„Misjonarz na Post”, aby nie było 
polskiego misjonarza, który w tym 
czasie nie jest szczególnie omadlany. 
A to wszystko w marcu, kiedy cieplej 
myślimy o kobietach.

wrzos@misyjnedrogi.pl

Marcin Wrzos oMi
Misyjne Drogi, Poznań

Łukasz zając OMI

Kanada Północna. Zima za Kołem Polarnym potrafi być bardzo sroga.  
O. Łuasz Zając OMI – misjonarz oblat – doświadcza tego w codziennej pracy misyjnej.

Jaka jest rola posługi sióstr 
na misjach? Zadając sobie to 
pytanie, myślę o sobie samej, 
ale też o każdej współsiostrze 
służebniczce pracującej na misjach, 
a szczególnie w Kamerunie, bo to 
właśnie tam przez 16 lat mogłam 
służyć i być siostrą dla każdego. 
Zadaniem misjonarki jest głosić 
Dobrą Nowinę, objawiać oblicze 
Boga-Miłości jako „femme de Dieu”: 
siostra, matka, kobieta.

Powołaniem siostry jest 
dawanie miłości, która swe 
źródło ma w Bogu. Wyraża 
się to w spotkaniu, przyjęciu 
każdego człowieka w prostocie 
jako służebniczka: w wysłuchaniu 
go, współczuciu, okazaniu 
gestów ludzkiej i Bożej miłości, 
towarzyszeniu w cierpieniu 
i w konkretnych gestach 
miłosierdzia. Ten „każdy człowiek” 
to siostra w mojej wspólnocie, 
dziecko w przedszkolu lub chory 
w przychodni bez względu na 
religię czy sytuację materialną, 
pozycję w społeczeństwie.  
To babcia z grupy różańcowej 
czy innej w parafii, to sąsiad albo 
nieznajomy spotkany na targu 
lub w autobusie. A zwłaszcza ten, 
który nie ośmiela się prosić i do 
którego „nie warto iść, pojechać”. 

Gdy opuszczałam Kamerun, 
podszedł do mnie François. Jako 
chłopiec rozpoczynał ze mną 
katechumenat, a dziś jest bardzo 
zaangażowany w życie parafii. 
Powiedział: „Dziękuję, dzięki 
siostrze jestem, kim jestem. 
Inaczej żyłbym bez Boga”. To jest 
radość! Zawsze dając, otrzymuję. 
Bóg nie da się prześcignąć 
w hojności. Przez te 16 lat dał mi 
wiele matek, mnóstwo ojców, 
sióstr i braci, dzieci, domów, 
przyjaciół. 
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Wiadomości   z życia Kościoła

urodził się w 1939 r. w laoag, 
Ilcos norte na filipinach, 
a pierwsze śluby zakonne zło-
żył w teksasie w 1957 r. wró-
cił na filipiny, aby odbyć stu-
dia filozoficzne, a następnie 
powrócił do stanów zjedno-
czonych na studia teologicz-
ne, które odbył w kolegium 
Oblackim w  waszyngtonie. 
tam też w 1964 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie.

zanim został biskupem, 
pracował w edukacji i forma-
cji. Między innymi był rek-
torem uniwersytetu notre 
dame w cotabato (1970–1976) 
oraz superiorem scholasty-
katu Oblackiego w  Manili 
(1979–1980). w 1980 r. został 

mianowany biskupem Pra-
łatury kidapawan (ustano-
wionej diecezją w  1983 r.). 
w 1986 r. został arcybiskupem 
nueva segovia, gdzie posłu-
giwał do 1998 r., a następnie 
został przeniesiony do archi-
diecezji cotabato.

w latach 1999–2003 peł-
nił funkcję przewodniczące-
go konferencji episkopatu 
filipin i był sekretarzem Ge-
neralnym konferencji Bisku-
pów azji. Był także członkiem 
Papieskiej rady ds. sprawie-
dliwości i Pokoju (1991–2001) 
i  radnym Generalnym se-
kretariatu synodu Biskupów 
(1994–2000) w rzymie.

obLaci.pL

komentuje Marcin Szwarc OMI

Oblaci mają kolejnego 
kardynała
Nasz współbrat, misjonarz oblat, Orlando B. Quevedo OMI, 
arcybiskup Cotabato z Filipin został mianowany przez 
papieża Franciszka kardynałem. To wielka radość dla 
zgromadzenia. 

Z i elon k a  
k .  Wa rsZ aW y

61. Światowy Dzień 
trędowatych 

26 stycznia 2014 r. już po raz 
61. obchodzono Światowy 
Dzień Trędowatych. Z tej 
okazji na całym świecie, 
także w polskich kościołach, 
zbierano pieniądze na rzecz 
ośrodków dla trędowatych. 

Pomimo postępów w medycy-
nie – co roku notuje się ponad 
200 tys. zachorowań – zwraca 
uwagę dr kazimierz szałata, 
prezes fundacji Polskiej raoula 
follereau, która zajmuje się pro-
filaktyką i opieką nad chorymi 
na trąd. w opiekę nad chorymi 
na świecie największy wkład 
wniosły misyjne i opiekuńczo 
lecznicze ośrodki kościoła 
katolickiego.
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