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To nie tak miało być. 
Przygotowywaliśmy wydanie 
„Misyjnych Dróg” na temat rodzin 
na misjach. Ciekawe zagadnienie, 
które do tej pory nie doczekało się 
szerszego opracowania.  
Ze zdumieniem odkrywałem,  
że tak wiele polskich rodzin jest  
na misjach. Mama, tato, dzieci, które 
ewangelizują. Trzeba było jednak 
ten temat odłożyć na później.

Bóg zaskakuje, zaskakują też 
ludzie. Zaskoczyła i sytuacja na 
Ukrainie. Majdan, Krym, wschodnie 
regiony kraju zmieniają się szybko. 
Czasem nie nadążaliśmy i nie 
nadążamy za tymi wydarzeniami. 
Stąd decyzja, że trzeba zmienić 
plany i napisać o Kościele na 
Ukrainie. Tym bardziej że oblaci 
pracują tam dokładnie od 25 

Edytorial: Zmiana planów

Abp StAniSłAw Gądecki
Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu 
Polski, Poznań

Komentarz misyjny
lat. Zatem zapraszam na spacer 
misyjnymi drogami do tego kraju 
– mniej do polityki, a bardziej do 
Kościoła. Najpierw zobaczymy 
opracowania historii Ukrainy, 
wydarzeń, które doprowadziły do 
powstania takiego zjawiska, jakim 
jest Majdan, do kryzysu krymskiego. 
Warto przeczytać świadectwa 
obecności Kościoła w tym czasie 
i w tych miejscach: o poruszeniach 
serc, spowiedziach, nawróceniach, 
o zamianie kościołów na szpitale 
i budowaniu wspólnot. O tym nie 
informowały media. Także o polskiej 
solidarności modlitewnej, materialnej 
czy zwykłej ludzkiej serdeczności 
związanej z Ukrainą. Piszemy 
o misjonarzach oblatach, którzy 
ten Kościół budowali i zamierzają 
budować dalej, a także o trudnych 
momentach naszej wspólnej historii. 
Poruszają rozważania ks. Tadeusza 
Isakowicza-Zaleskiego, modlitwa 
o. Andrzeja Madeja czy świadectwa 
ludzi z Majdanu i Krymu. Często 
są to słowa pisane „na gorąco”, 
przejmujące, subiektywne, ale takie 
w gorącym czasie muszą być.

wrzos@misyjnedrogi.pl

MArcin wrzoS oMi
Misyjne Drogi, Poznań

Arch. TAdeuszA Frąckiewicz OP

Kamerun. Siostra Tadeusza Frąckiewicz OP katechizuje przed świętami 
wielkanocnymi w Garoua-Boulaï

Przyzywajmy światła i mocy 
Ducha Świętego. Wobec wciąż 
utrzymującej się sytuacji napięcia 
na Ukrainie i zagrożenia jej 
integralności zwracam się do 
Was, Siostry i Bracia, z apelem 
o dalszą gorącą modlitwę 
w intencji pokojowego rozwiązania 
narastającego konfliktu. W tak 
trudnej, niestabilnej i zmieniającej 
się z godziny na godzinę sytuacji 
niech w naszych rodzinach, 
parafiach, wspólnotach, 
stowarzyszeniach i ruchach 
katolickich nie zabraknie gestów 
duchowej solidarności. Po raz 
kolejny okażmy naszą jedność 
z umęczonym narodem ukraińskim. 
Ufamy, że nasze modlitewne wołanie 
do Boga, Pana dziejów i historii, 
pomoże w znalezieniu najlepszych 
dróg wyjścia z zaistniałej, pełnej 
napięcia, konfliktowej sytuacji. 
Łącząc się ze wszystkimi, którym 
na sercu leży prawdziwe dobro 
Ukrainy i życie w bezpieczeństwie 
oraz pokoju, nadal przyzywajmy 
światła i mocy Ducha Świętego 
w podejmowaniu ważnych decyzji.

Żadne rozwiązanie siłowe 
nie zapewni trwałego 
pokoju, a przyczyni się jedynie 
do wzrostu napięcia i eskalacji 
konfliktu. Niech to nasze wołanie 
do Boga, zanoszone u progu 
rozpoczynającego się Wielkiego 
Postu, uprosi łaskę i zmiłowanie 
w tych najnowszych dziejach 
naszego bratniego ukraińskiego 
narodu. Jeszcze raz z całą mocą 
przypominamy słowa zapisane 
w naszym wspólnym przesłaniu 
do narodów Polski i Ukrainy: 
„(…) współpraca wolnej Polski 
z wolną Ukrainą jest niezbędna, 
by w tej części Europy panował 
pokój, ludzie cieszyli się wolnością 
religijną, a prawa człowieka nie 
były zagrożone”.
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Wiadomości   z życia Kościoła

Pdrw jest jednym z czterech 
Papieskich dzieł misyjnych. 
głównymi celami Pdrw są: 
kształtowanie odpowiedzial-
ności za misje, duchowa 
i materialna pomoc misjom 
(zbiórki na rzecz misji na 
całym świecie i  przekazy-
wanie tej pomocy), informo-
wanie o  potrzebach misji, 
kształtowanie animatorów 
i  współpracowników misji. 
Funkcję tę obejmie 1 maja.

O. ryszard szmydki Omi 
urodził się 26 kwietnia 1951 r. 
w Terebiskach k. Białej Pod-
laskiej. do szkoły podstawo-
wej uczęszczał w Jabłecznej. 
w 1965 r. rozpoczął naukę w ob-
lackim niższym seminarium 
duchownym w markowicach 

na kujawach. Bezpośrednio 
po maturze w 1969 r. rozpoczął 
roczny nowicjat w zgromadze-
niu misjonarzu Oblatów maryi 
niepokalanej w Obrze i 8 wrze-
śnia 1970 r. złożył pierwsze ślu-
by zakonne. studiował filozofię 
w oblackim wyższym semina-
rium duchownym w Obrze, po 
czym teologię na Papieskim 
uniwersytecie gregoriańskim 
w rzymie. Po zakończeniu stu-
diów odbył dwuletni staż na 
misjach w kamerunie, gdzie 
21 stycznia 1977 r. złożył wie-
czyste śluby zakonne w Figu-
il. Tam też otrzymał święcenia 
diakonatu.

Po powrocie do kraju przy-
jął święcenia kapłańskie 2 lip-
ca 1978 r. w Jabłecznej z rąk 

komentuje Marcin Szwarc OMI

Polski oblat Dyrektorem 
Generalnym Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary
2 kwietnia 2014 r. Nuncjatura Apostolska w Warszawie 
poinformowała o. Prowincjała Ryszarda Szmydkiego OMI, 
że został mianowany Dyrektorem Generalnym Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewienia Wiary (PDRW) w Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów w Rzymie, odpowiedzialnym  
za jego działanie w 150 krajach. 

Wat y k a n

Kościół ma trzech 
nowych świętych  
Ojciec Święty rozszerzył na 
cały kościół kult liturgicz-
ny bł.   Franciszka de Laval, 
pierwszego biskupa Québecu 
w kanadzie (1623–1708), por-
tugalskiego jezuity, bł. Józefa 
de Anchiety (1534–1597) oraz 
bł. marii od wcielenia (marii 
guyart; 1599–1672), Francuz-
ki, wdowy, założycieli mniszek 
urszulanek w Quebecu (kana-
da), „matki kanady”.
Tych troje błogosławionych 
zostało wpisanych do katalogu 
świętych na mocy tzw. kano-
nizacji równoważnej. ich kult 
obowiązuje w całym kościele. 
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Wat y k a n

bp.  Jana mazura. Po święce-
niach rozpoczął studia dokto-
ranckie na kuL, pełniąc w tym 
czasie m.in. funkcję przełożo-
nego miejscowej wspólnoty. 
w  1984 r. obronił doktorat 
z teologii dogmatycznej. w la-
tach 1983–1991 był adiunktem 
w i katedrze Teologii dogma-
tycznej kuL. w 1988 r. odbył 
roczne stypendium w Paryżu. 
Po powrocie kontynuował 
obowiązki przełożonego domu 
zakonnego w Lublinie, wykła-
dając jednocześnie w wyższym 
seminarium duchownym 
w Obrze i kontynuując pracę 
naukową na kuL-u. 

w latach 1991–1992 był 
katechistą wędrownym 
w  ramach drogi neokate-
chumenalnej. w 1992 r. zo-
stał delegatem na kapitułę 
generalną, gdzie został wy-
brany asystentem generała 
do spraw misji. Po zakończe-
niu tej posługi przebywał na 
rocznym stażu w ecole Bibli-
que w Jerozolimie. w 2005 r. 
powrócił do Polski i  został 
mianowany wikariuszem 
Prowincjalnym do spraw mi-
sji. w 2010 r. został Prowin-
cjałem Polskiej Prowincji 
misjonarzy Oblatów mn.

Mw oMi



maj – czerwiec  20144 misyjne drogi

Wiadomości   z życia Kościoła

Pdrw jest jednym z czterech 
Papieskich dzieł misyjnych. 
głównymi celami Pdrw są: 
kształtowanie odpowiedzial-
ności za misje, duchowa 
i materialna pomoc misjom 
(zbiórki na rzecz misji na 
całym świecie i  przekazy-
wanie tej pomocy), informo-
wanie o  potrzebach misji, 
kształtowanie animatorów 
i  współpracowników misji. 
Funkcję tę obejmie 1 maja.

O. ryszard szmydki Omi 
urodził się 26 kwietnia 1951 r. 
w Terebiskach k. Białej Pod-
laskiej. do szkoły podstawo-
wej uczęszczał w Jabłecznej. 
w 1965 r. rozpoczął naukę w ob-
lackim niższym seminarium 
duchownym w markowicach 

na kujawach. Bezpośrednio 
po maturze w 1969 r. rozpoczął 
roczny nowicjat w zgromadze-
niu misjonarzu Oblatów maryi 
niepokalanej w Obrze i 8 wrze-
śnia 1970 r. złożył pierwsze ślu-
by zakonne. studiował filozofię 
w oblackim wyższym semina-
rium duchownym w Obrze, po 
czym teologię na Papieskim 
uniwersytecie gregoriańskim 
w rzymie. Po zakończeniu stu-
diów odbył dwuletni staż na 
misjach w kamerunie, gdzie 
21 stycznia 1977 r. złożył wie-
czyste śluby zakonne w Figu-
il. Tam też otrzymał święcenia 
diakonatu.

Po powrocie do kraju przy-
jął święcenia kapłańskie 2 lip-
ca 1978 r. w Jabłecznej z rąk 

komentuje Marcin Szwarc OMI

Polski oblat Dyrektorem 
Generalnym Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary
2 kwietnia 2014 r. Nuncjatura Apostolska w Warszawie 
poinformowała o. Prowincjała Ryszarda Szmydkiego OMI, 
że został mianowany Dyrektorem Generalnym Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewienia Wiary (PDRW) w Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów w Rzymie, odpowiedzialnym  
za jego działanie w 150 krajach. 

Wat y k a n

Kościół ma trzech 
nowych świętych  
Ojciec Święty rozszerzył na 
cały kościół kult liturgicz-
ny bł.   Franciszka de Laval, 
pierwszego biskupa Québecu 
w kanadzie (1623–1708), por-
tugalskiego jezuity, bł. Józefa 
de Anchiety (1534–1597) oraz 
bł. marii od wcielenia (marii 
guyart; 1599–1672), Francuz-
ki, wdowy, założycieli mniszek 
urszulanek w Quebecu (kana-
da), „matki kanady”.
Tych troje błogosławionych 
zostało wpisanych do katalogu 
świętych na mocy tzw. kano-
nizacji równoważnej. ich kult 
obowiązuje w całym kościele. 

kAi

B
Ł

A
że

J
 m

ie
L

c
A

r
e

k
 O

m
i

Wat y k a n

bp.  Jana mazura. Po święce-
niach rozpoczął studia dokto-
ranckie na kuL, pełniąc w tym 
czasie m.in. funkcję przełożo-
nego miejscowej wspólnoty. 
w  1984 r. obronił doktorat 
z teologii dogmatycznej. w la-
tach 1983–1991 był adiunktem 
w i katedrze Teologii dogma-
tycznej kuL. w 1988 r. odbył 
roczne stypendium w Paryżu. 
Po powrocie kontynuował 
obowiązki przełożonego domu 
zakonnego w Lublinie, wykła-
dając jednocześnie w wyższym 
seminarium duchownym 
w Obrze i kontynuując pracę 
naukową na kuL-u. 

w latach 1991–1992 był 
katechistą wędrownym 
w  ramach drogi neokate-
chumenalnej. w 1992 r. zo-
stał delegatem na kapitułę 
generalną, gdzie został wy-
brany asystentem generała 
do spraw misji. Po zakończe-
niu tej posługi przebywał na 
rocznym stażu w ecole Bibli-
que w Jerozolimie. w 2005 r. 
powrócił do Polski i  został 
mianowany wikariuszem 
Prowincjalnym do spraw mi-
sji. w 2010 r. został Prowin-
cjałem Polskiej Prowincji 
misjonarzy Oblatów mn.

Mw oMi


