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W końcu wakacje. Przed nami kilka, 
może kilkanaście dni spokoju, czasu 
z najbliższymi. Nie możemy się 
doczekać tych dni, kiedy komputer 
odłożymy do kąta, a komórkę 
wyłączymy. Dla wielu to okres 
rekolekcji, czasem wolontariatu 
misyjnego, ale także refleksji 
nad ważnymi wydarzeniami. 
Bez wątpienia najważniejszym 
z ostatnich wydarzeń w Kościele 
była kanonizacja papieży 
Jana XXIII i Jana Pawła II. Obaj są 
dziedzictwem całego Kościoła. 
Dlatego w „Misyjnych Drogach” 
piszemy o nowych świętych i o tym 
wydarzeniu z perspektywy czasu 
i z perspektywy misyjnej.

Podczas uroczystości kanonizacji 
Jan Paweł II został nazwany 
„papieżem rodzin”. Zbiega się to 

Edytorial: Rodzinne wakacje

Bp Jan WątroBa
Przewodniczący Rady 
Episkopatu Polski  
ds. Rodziny

Komentarz misyjny
z dawno zaplanowanym tematem 
numeru „Rodzina na misjach”. Nie 
spodziewałem się, że tyle rodzin 
ewangelizuje! Zapraszam do 
przyjrzenia się misyjnym drogom 
rodzin starszych i młodszych, 
także wielodzietnych, na misjach 
na Filipinach, w Ugandzie, Peru, 
Mongolii, Kenii, Tanzanii, Republice 
Środkowoafrykańskiej, Republice 
Południowej Afryki i Serbii. Z tekstów 
przebija radość i trud ewangelizacji 
misyjnej. Widać rolę małżeństw 
w tym dziele, a także dzieci, które 
czasem szybciej odnajdują się w nowej 
rzeczywistości niż dorośli. Wszyscy 
podkreślają, że wyjazdy misyjne spajały 
małżeństwa i budowały ich wiarę.

Zapraszamy, dorosłych do 
przemierzania Amazonii z Danutą 
Prot, a dzieci na wyprawę po 
największej piaskownicy świata, 
Saharze z Dreptakiem Nóżką, do 
rozmów z Przemysławem Babiarzem 
i Kają Godek o wierze w rodzinach. 
A to wszystko na wakacje, kiedy – 
mam nadzieję – trochę odpoczniemy.

wrzos@misyjnedrogi.pl

Marcin Wrzos oMi
Misyjne Drogi, Poznań

Martyna rubinowska

Kyenjojo. Jeden z wychowanków ugandyjskiego sierocińca New Hope  
prowadzonego przez małżeństwo Davida i Anett Busobozi

Szukając wzoru rodziny, 
współcześni chrześcijanie powinni 
patrzeć na Świętą Rodzinę i pytać 
o wiarę. Może wiara jest w nas 
tylko wtedy, gdy w naszych domach 
wszystko układa się pomyślnie? 
Gdy żyjemy w zdrowiu, zgodzie 
i miłym nastroju? Czy jest też ona 
dla nas ostoją w chwilach trudnych, 
tak jak była dla Józefa i Maryi?  
Czy wtedy potrafimy zawierzyć?

Droga do bycia rodziną świętą to 
droga objawionego słowa. Święta 
rodzina wyrasta z mądrości Biblii. 
To dzięki zasłuchaniu w delikatne 
tchnienie Ducha, Maryja potrafiła 
usłyszeć Boga, wzywającego ją do 
niepojętych zadań. Podobnie św. 
Józef dzięki tym świętym tekstom 
sam mógł zrozumieć,  
że dzięki jego rodzinie Bóg ingeruje 
w dzieje człowieka w sposób 
absolutnie zdumiewający.  
To właśnie Pismo Święte od 
tysięcy lat pomaga tworzyć piękne 
i szczęśliwe rodziny. Biblia pomaga 
w ich dojrzewaniu i rozwoju, daje 
odpowiedź w chwilach wątpliwości, 
broni w sytuacjach zagrożenia 
i kryzysu. 

Dobrze by było, gdyby 
Biblia, która jest 
w większości domów, była 
wykorzystywana. Przykład 
wielu dobrych małżeństw 
pokazuje, że wspólne poznawanie 
Pisma Świętego uratowało wiele 
rodzin. Osobisty przykład rodziców 
wierzących, czytających Pismo 
Święte, modlących się i żyjących 
zgodnie z wyznawaną wiarą  
to bezcenny i najbardziej skuteczny 
sposób przekazania wiary kolejnym 
pokoleniom. W ten sposób stają 
się oni misjonarzami w swoich 
rodzinach, a czasem podejmują 
trud bycia misjonarzami na 
zewnątrz.
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Wiadomości   z życia Kościoła

Podczas kazania dzielił się 
swoim doświadczeniem 
przygotowania do święceń 
kapłańskich, które przyjął 
w tym samym kościele 25 lat 
temu. „nie przyjąłem świę-
ceń razem z moimi kolegami 
z kursu, a rok później. utwo-
rzyłem w sobie obraz idealne-
go człowieka, którym powi-
nien być ksiądz. nie dawałem 
temu obrazowi rady. Dopie-
ro, kiedy zawierzyłem bogu, 
zrozumiałem, że przez moje 

słabości i  dzięki moim sła-
bościom mogę doświadczać 
boga, który mnie przemienia, 
który jest bogiem bliskim” – 
powiedział. zachęcał także do 
wytężonej modlitwy i zaanga-
żowania ewangelizacyjnego.

Po przyjęciu święceń 
prezbiteratu i diakonatu ich 
uczestnicy spotkali się przy 
stole w  refektarzu, a  na-
stępnie w godzinach popołu-
dniowych na akademii przy-
gotowanej przez kleryków. 

komentuje Marcin Szwarc OMI

Święcenia 
prezbiteratu 
i diakonatu
O. bp Radosław 
Zmitrowicz OMI z diecezji 
kamieniecko-podolskiej 
na Ukrainie udzielił święceń 
prezbiteratu i diakonatu 
podczas Eucharystii, którą 
sprawował 31 maja 2014 r. 
w kościele św. Jakuba 
Apostoła Większego przy 
obrzańskim seminarium. 

Wat y k a n

Kolejna encyklika   

za 7–8 miesięcy będzie gotowa 
kolejna encyklika Franciszka, 
poświęcona tym razem ubó-
stwu, środowisku naturalne-
mu i zmianom klimatycznym. 
zapowiedział to papież 19 maja 
podczas spotkania z biskupami 
włoch, zebranymi na zgroma-
dzeniu plenarnym swej kon-
ferencji – donosi watykanista 
Marco tossati.

oznacza to, że encyklika 
zostałaby opublikowana na po-
czątku 2015 r. byłaby to pierwsza 
„samodzielna” encyklika obecne-
go papieża. Poprzednia, „Lumen 
fidei” (Światło wiary) z 2013 r. 
została bowiem napisana „na 
cztery ręce” z benedyktem XVi, 
który zaczął jej redakcję, a Fran-
ciszek – dokończył.  
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Obr a

Podczas niej otrzymali pierw-
sze obediencje (skierowania 
do pracy) z rąk przełożonego 
Polskiej Prowincji – o. an-
drzeja kordy oMi. w uroczy-
stości święceń kapłańskich 
wzięło udział 50 oblatów 
z Polski oraz ukrainy, Francji, 
włoch, sri Lanki i kamerunu, 
a także klerycy z oblackiego 
międzynarodowego semi-
narium w  rzymie. obecni 
byli księża z  parafii nowo 
wyświęconych prezbiterów 

i diakonów, a także ich rodzi-
ny i znajomi.

Święcenia prezbitera-
tu otrzymali: tomasz gali 
oMi, grzegorz glabas oMi, 
grzegorz Pawluś oMi, Piotr 
Prauzner-bechcicki oMi, 
Przemysław kościanek oMi, 
rafał krystyanc oMi i tade-
usz wdowczyk oMi. na diako-
nów zostali wyświęceni: Mar-
cin król oMi, bogdan sawicki 
oMi i krzysztof wrzos oMi. 

oBLaci.pL
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