
Listopad–Grudzień 2014
Nr 6 / 1 68  rok 32 ISSN 0209-1348

4 zł  (w tym 8% VAt)

www.misyjnedrogi.pl

nr indeksu 400637

Czwarty rok  
bez domu 

s. 13

RapoRt misyjny
Chrześcijanie  
na celowniku 

s. 16

temat numeRu

Państwo Islamskie

Święta Wojna



listopad – grudzień  20142 misyjne drogi

drogo wskaz nr 6/listopad–grudzień/2014

Niedawno wielu moich znajomych na 
portalu społecznościom Facebook 
zamieściło napis: „Stop Christian 
massacre now!” (Natychmiast 
zatrzymać masakrę chrześcijan!). 
Była to część ogólnoświatowej 
kampanii chrześcijan, mającej 
zwrócić uwagę świata na 
męczeństwo, prześladowania 
i wypędzenie chrześcijan z terenów 
tzw. Państwa Islamskiego (IS, 
ISIS, ISIL). Jeszcze dziesięć lat 
temu w Iraku i Syrii było półtora 
miliona chrześcijan, a dziś jest ich 
jedynie 150 tysięcy, zaledwie 10%. 
Większość z nich uciekła. Wielu 
chrześcijan krzyżowano, obcinano 
im głowy i nabijano na sztachety czy 
gwałcono. Jednak nadal niewiele 
o tym wiadomo. Zmieniamy to.

Warto zdefiniować prześladowców. 
Nie są nimi wszyscy muzułmanie, 

Edytorial: Ukrzyżowani

Louis RaphaeL i sako
Patriarcha Bagdadu, 
Kościół chaldejski 
(katolicki)

Komentarz misyjny
ale dżihadyści, którzy są zbrojnym 
ramieniem ekstremistów sunnickich 
prowadzących świętą wojnę 
przeciwko wyznawcom innych 
religii, współwyznawcom – szyitom, 
walczących o tereny bogate w ropę 
i gaz. Pozostali muzułmanie starają 
się pomagać prześladowanym. 
Zapraszam Was do wyruszenia 
„Misyjnymi Drogami” do Iraku i Syrii 
oraz Kurdystanu i Libanu, dokąd 
uciekają prześladowani chrześcijanie. 
Warto przeczytać opisy prześladowań, 
politycznych uwarunkowań konfliktu, 
pomysłów na jego rozwiązanie oraz 
poruszających, tylko dla dorosłych, 
relacji prześladowanych osób.

Zapraszamy dorosłych z Andrew 
McConnellem do Bebnine w Libanie, 
gdzie młodzi chłopcy, chrześcijańscy 
uchodźcy, zarabiają na życie, 
wypalając i sprzedając węgiel 
drzewny. Dzieci z Dreptakiem Nóżką 
tym razem wybiorą się do Eskimosów.

Przypominam o przedłużeniu 
prenumeraty na kolejny rok. To nasza 
cegiełka do rozwoju świata misji. 

 

wrzos@misyjnedrogi.pl

MaRcin WRzos oMi
Misyjne Drogi, Poznań

z Arch. KrzysztofA Kryzy

Chiny. Zbiór ryżu na polach niedaleko miejscowości Xiijang

W ostatnich dniach na frontowych 
ścianach domów chrześcijan 
maluje się arabską literę 
„N”, oznaczającą „Nazara” 
(chrześcijański), a na frontowych 
ścianach domów szyickich literę 
„R”, oznaczającą odrzucających. 
Nie wiemy, co się stanie 
w przyszłości, ponieważ zaczyna 
obowiązywać prawo islamskie – 
szariat. Na jego podstawie wydaje 
się nowe dokumenty tożsamości 
z zaznaczeniem przynależności do 
związku religijnego lub sekty.

Ta klasyfikacja oparta na religii 
lub przynależności do sekty jest 
kłopotliwa dla muzułmanów. 
Narusza też myśl islamską, 
która wyrażona jest w Koranie, 
w słowach: „Ty masz swoją religię 
i ja mam moją religię”. Również 
w innym miejscu Koran mówi: „Nie 
ma przymusu w religii”. Dotychczas 
życie chrześcijan i muzułmanów 
toczyło się w braterstwie, 
z szacunkiem dla różnic wiary 
i dogmatów. Chrześcijanie mieli 
wiele wspólnego z muzułmanami na 
Wschodzie od początków islamu. 

Chrześcijańska 
i muzułmańska krew została 
zmieszana, gdy wspólnie 
bronili swych praw i ziemi. 
Razem zbudowali cywilizację, 
miasta i dziedzictwo. Naprawdę 
niesprawiedliwe jest obecne 
traktowanie chrześcijan, odrzucanie 
ich i wyrzucanie z tej ziemi.

Pamiętajcie, że Koran nakazał 
wierzącym szanować niewinnych 
i nigdy nie wzywa do korzystania 
ze zdobytych siłą rzeczy, dobytku, 
własności innych ludzi. Koran 
nakazuje dać schronienie wdowom, 
sierotom, biednym i bezbronnym 
i okazywać szacunek „do siódmego 
bliźniego”.
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Wiadomości   z życia Kościoła

W dniach 15–17 października w domu 
prowincjalnym Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej w Poznaniu 
odbywało się spotkanie oblatów 
zajmujących się mediami w różnych 
krajach europejskich.

uczestnicy spotkania wymienili się 
doświadczeniami dotyczącymi różnych 
projektów medialnych, opowiadali o ich 
współczesności i historii. obecni byli 
redaktorzy niemieckiego „Der wein-
berg”, włoskiego „Missioni oMI”, centrum 
Medialnego w  Kijowie, polscy przed-
stawiciele mediów oblackich z francji, 
a także „oMI Information” wydawanego 
w domu generalnym oblatów w rzymie 
i klerycy oblaccy wydający biuletyn semi-
naryjny. uczestnicy spotkania zapoznali 
się z projektami prowadzonymi przez 
swoich współbraci z innych krajów, ich 
zasięgiem i wyzwaniami, przed jakimi 
stoją. zauważalna jest zmiana odbior-
ców związana ze starzeniem się społe-
czeństw w europie zachodniej.  to zja-
wisko powoduje spadek nakładów bądź 
nawet zamykanie tytułów.

 uczestnicy poszukują sposobów 
dotarcia z  ideą misyjną i  relacjami 
z wydarzeń na misjach do młodszych 
czytelników. w tym celu niezbędna jest 
obecność w mediach społecznościowych 
i prowadzenie projektów społecznych. 
tego typu aktywność prowadzą oblackie 

ośrodki w polsce i na ukrainie, co przy-
nosi efekt w postaci dotarcia do odbior-
ców młodych i w średnim wieku. warto-
ścią jest też pokazywanie różnorodności 
Kościoła w świecie i dokonań różnych 
misjonarzy, nie tylko oblackich, a także 
prowadzenie kampanii społecznych. to 
pozwala zainteresować ideą misyjną 
większe grono odbiorców. uczestnicy 
spotkania pochodzący z włoch, fran-
cji, Niemiec, a  także sri lanki zwie-
dzili poznań, zobaczyli stare Miasto, 
ostrów tumski i inne miejsca związane 

z początkami polskiej państwowości. 
skosztowali też potraw tradycyjnej pol-
skiej kuchni.

 zgromadzenie Misjonarzy oblatów 
Maryi Niepokalanej zostało założone we 
francji w 1816 r. przez św. eugeniusza 
Karola Józefa de Mazenod. Jego celem 
jest głoszenie ewangelii najbardziej 
opuszczonym. założyciel zgromadze-
nia został kanonizowany w 1995 r. przez 
Jana pawła II. polska prowincja zgro-
madzenia należy do najliczniejszych.

obLaci.pL

Do szczerego, otwartego 
wypowiadania tego, co 
odczuwają za konieczne 
w Panu oraz pokornego 
słuchania siebie nawzajem 
zachęcił Franciszek ojców 
synodalnych, otwierając 
5 października pierwszą 
kongregację generalną 
III Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego 
Synodu Biskupów. Obraduje 
on nad tematem „Wyzwania 
duszpasterskie dla rodziny 
w kontekście nowej 
ewangelizacji”.

ojciec Święty podziękował 
wszystkim, którzy przez dłu-
gie miesiące przygotowywali 
obecny synod, w tym kard. 
lorenzo Balidisseriemu, bp. 
fabio fabene i pracownikom 
sekretariatu Generalnego 
synodu Biskupów. zazna-
czył, że kierując się duchem 
synodalności decyzji perso-
nalnych – wyboru relatora 
i  sekretarza generalnego, 
a następnie przewodniczą-
cych delegowanych – doko-
nał po konsultacji z  radą 
posynodalną. 

zwracając się do obec-
nych w auli przewodniczących 
poszczególnych episkopatów 
papież podkreślił wielką od-
powiedzialność, jaką jest 
przedstawienie problematyki 
i rzeczywistości poszczegól-
nych Kościołów, aby im pomóc 
w pielgrzymowaniu tą drogą, 
jaką jest ewangelia rodziny. 

„ogólnym warunkiem 
podstawowym jest to, by 
jasno mówić. Niech nikt nie 
mówi: »tego nie można po-
wiedzieć; ktoś o mnie pomy-
śli tak czy inaczej«. trzeba 

powiedzieć to wszystko, co 
czujemy szczerze, otwarcie. 
po ostatnim konsystorzu (luty 
2014 roku), podczas którego 
mówiono o rodzinie, pewien 
kardynał napisał do mnie: 
szkoda, że niektórzy kar-
dynałowie nie mieli odwagi 
powiedzieć kilku rzeczy ze 
względu na szacunek dla pa-
pieża, uważając być może, że 
papież myśli coś innego. to 
nie jest dobre, to nie jest sy-
nodalność, bo trzeba powie-
dzieć to wszystko."

kai
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Spotkanie redakcji mediów oblackich Europy
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papież do ojców synodalnych: mówcie szczerze i pokornie słuchajcie
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