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Bywają tematy, których się nie 
porusza. Po prostu nie wypada, 
powodują zakłopotanie czy 
niezręczną ciszę przy stole. 
Nie lubimy słyszeć o śmierci, 
czy nawet uczestniczyć 
w pogrzebach. Boimy się jej. W tym 
strachu ukryty jest też szacunek 
– nie chcemy jej zbanalizować, 
spłycić. Jakoś trudno nam 
uwierzyć, że śmierć jest wstępem 
do lepszego życia z Bogiem. 
Kard. Luis Tagle napisał w swojej 
książce, że chrześcijanie to ludzie 
„Wielkiej Nocy”. Ludzie Paschy, 
którzy przechodzą ze śmierci  
do życia, o czym nam przypomina 
zbliżająca się Wielkanoc.

W żywych do dziś wierzeniach 
i kulturach tradycyjnych można 
zauważyć intuicje chrześcijańskie. 
Dla mieszkańców Afryki, Azji, obu 

Edytorial: Ludzie zmartwychwstania

Kazimierz Szymczycha SVD
Sekretarz Komisji 
Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Misji

Komentarz misyjny
Ameryk, Australii i Oceanii śmierć 
nie jest, tak jak dla chrześcijan, 
końcem, ale przejściem do innego 
rodzaju życia. Zmarli stają się 
pośrednikami pomiędzy Bogiem, 
bogami, a żyjącymi. Zapraszam do 
uważnego kroczenia misyjnymi 
drogami Madagaskaru, Papui Nowej 
Gwinei, Sulawesi czy też Tybetu, 
Peru, Arktyki i stawania się ludźmi 
nadziei Zmartwychwstania.

Warto przeczytać poruszające 
rozmowy z dwoma Janami: Kotem 
– oblackim biskupem z Brazylii oraz 
ks. Kaczkowskim, zmagającym się 
z nieuleczalną chorobą. Dużo nadziei 
wniesie także lektura rozważań 
o. Wacława Hryniewicza OMI.

Dzieci z Dreptakiem zapraszamy 
do Chin, a dorosłym już dziś 
dziękujemy za zaangażowanie się 
w projekt „Misjonarz na Post”. Udało 
się: wszyscy polscy misjonarze 
uzyskali duchową pomoc. Życzę 
nam wszystkim dobrego wejścia 
w tajemnicę Paschy: świętowania 
przejścia ze śmierci do życia.

wrzos@misyjnedrogi.pl

marcin WrzoS omi
Misyjne Drogi, Poznań

Zmartwychwstały Chrystus 
pozostawił Kościołowi testament: 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody” (Mt 28,19). Kościół wypełnia 
to zadanie od Zesłania Ducha 
św., kiedy to Apostołowie 
otrzymali Ducha Św., zostawiając 
w wieczerniku strach i lęk, z 
odwagą i z mocą wyszli, aby 
głosić Ewangelię. Jako ochrzczeni 
i wierzący w zmartwychwstanie 
mamy wypełniać ten 
najważniejszy i największy akt 
miłości bliźniego. Jan Paweł II 
powiedział: „Każdy wierny 
powołany jest do świętości i do 
działalności misyjnej” (RMis 90). 
Czy jesteśmy świadomi naszej 
odpowiedzialności za misyjne 
dzieło Kościoła? Dużo jest serc 
oczekujących na prawdę 
o Zmartwychwstałym 
Chrystusie. 

Kiedy byłem misjonarzem 
w Demokratycznej Republice 
Konga, przyjechałem do wioski 
należącej do ludu Jansi. Przyjęto 
mnie szczerze, ale kiedy 
zorientowałem się, że w cieniu 
drzewa dyskutuje starszyzna 
wioski, odsunąłem się na bok. 
Pod wieczór starsi z sąsiedniej 
wioski otrzymali pewną sumę 
pieniędzy i dwie kozy.  Zmarła 
dziewiętnastoletnia dziewczyna. 
Czarownik (ngamwin) wskazał, 
że przyczyną śmierci dziewczyny 
były mwin (złowrogie siły, 
moce czarownicze) rzucone 
na nią przez wujka. Musiał on 
zapłacić za krzywdę wyrządzoną 
rodzinie zmarłej: pieniądze 
i dwie kozy. „Ojcze – powiedział 
mi mężczyzna – ja nie wierzę 
w żadne mwim, ale zapłaciłem 
i uznałem winę, bo chcę mieć 
spokój”. Czarownicy tłumaczący 
w ten sposób rzeczywistość 
śmierci żyją do dziś.
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Wiadomości   z życia Kościoła
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Nasza diecezja została przedzielona 
granicą ukraińsko-rosyjską, ale 
kanonicznie nic się nie zmieniło 
– powiedział biskup pomocniczy 
katolickiej diecezji odesko-
symferopolskiej, Jacek Pyl OMI. 

Przedstawił on obecną sytuację  
na Krymie, który podlega jego jurys-
dykcji. Biskup zapewnił, że Stolica 
apostolska nie uznała zajęcia pół-
wyspu przez rosję i nadal uważa 
go za część Kościoła katolickiego  
na Ukrainie.

rW

NINIWA hucznie obchodzi swoje dziesięciolecie. Biblijny 
Jonasz właśnie powrócił w wielkim stylu. W dodatku 
ściągnął ze sobą do katowickiego Spodka ponad 150 
niniwitów! A wszystko to na oczach kilku tysięcy 
widzów!

Po dekadzie ewangelizacji, modlitw, spotkań, zjazdów, 
festiwali, spektakli teatralnych i niezliczonych kilome-
trach na dwóch kółkach entuzjazm oblackiego duszpa-
sterstwa Młodzieży niniWa wybuchł w formie profesjo-
nalnego megawidowiska w stolicy Śląska. to właśnie tu, 
17 lutego, w kolebce niniWy, młodzi postanowili święto-
wać swój jubileusz. Pomogła im w tym Grupa eM Media, 
teatr a, Fundacja nowego tysiąclecia, Prezydent Katowic 
Marcin Krupa, abp Wiktor Skworc, Prowincjał Misjonarzy 

oblatów Mn o. antonii Bochm oMi i wiele innych osób 
i organizacji! W sumie 150 aktorów, muzyków i techników 
na jednej scenie w trakcie ponadgodzinnego musicalu!

Zanim widzowie zorientowali się, że spektakl się skoń-
czył, organizatorzy zaskoczyli inscenizowanym nabożeń-
stwem z udziałem młodzieży i krzyża Światowych dni Mło-
dzieży. tego też było mało, bo za chwilę na scenie stanął 
popularny raper, ks. Jakub Bartczak, który w towarzystwie 
kilku reprezentacji młodzieżowych duszpasterstw ze Ślą-
ska rozbujał publikę. na urodziny niniWa sprezentowała 
uczestnikom wydarzenia gadżety wielkopostne i zaprezen-
towała swoją najnowszą grę planszową pt. „Jonasz. Wstań 
i idź do niniwy”. Słowem, działo się! Więcej informacji na 
www.niniwa.org.

obLaci.PL

K atow ice

Jonasz wylądował w Spodku

K ry m

Bp Jacek Pyl OMI: 
Watykan nie uznaje 
aneksji Krymu

komentuje Marcin Szwarc OMI
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