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Edytorial: Świętujemy
Marcin Wrzos OMI

Misyjne Drogi, Poznań

Przed nami święto narodzin
Boga. Bardzo lubię śpiew kolęd,
wspólną wieczerzę, opłatek,
którym się łamiemy, życząc
sobie wzajemnie wiele dobra.
Upominki, modlitwę w kościele
i radość dzieci. Chyba wszyscy
z tym kojarzymy Święta. Jest
rodzinnie, sielsko i pięknie.
Jest jeszcze jedna okazja do
świętowania. Drodzy Czytelnicy,
do tej pory na naszych łamach
staraliśmy się pokazywać
działalność misyjną Kościoła
w szerokim kontekście. Naszym
celem nie było zawłaszczenie
misji i pokazywanie, że jedyne
prawdziwe i działające misje to te
prowadzone przez nas, oblatów.
Bo to nieprawda. Jednak czasem
trzeba zrobić wyjątek i pokazać
swój, a w zasadzie nasz świat.

Komentarz misyjny
Obchodzimy jubileusz
dwóchsetlecia Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej, czyli dwóch wieków
ewangelizacji. Jak napisał obok
abp Stanisław Gądecki, to
jednocześnie dużo i mało. Zatem
chcemy zaprosić Was na nasze
„Misyjne Drogi”. Te drogi bardzo
stare, nieco zakurzone, ośnieżone,
czasem zapomniane na naszym
początku w Aix, we Francji, ale
i te współczesne. Zachęcam do
przyjrzenia się oblackim drogom na
różnych kontynentach w: Ameryce
Północnej i Południowej, Afryce,
Azji, Europie, Australii i Oceanii,
a także w Polsce. Paradoksalnie
są one takie same, a jednocześnie
różne. W artykułach można
zobaczyć, jak wiele dla Boga i ludzi
czynią oblaci.
W ten świąteczny czas Bożego
Narodzenia życzymy Wam wsparcia
Boga w codziennym życiu,
zmaganiu o świętość. Życzymy
zdrowia i jak najwięcej kochających
ludzi wokół.
wrzos@misyjnedrogi.pl

Abp Stanisław Gądecki

Przewodniczący
Konferencji Episkopatu
Polski

Misjonarze Oblaci Maryi
Niepokalanej to zasłużone
dla Kościoła zgromadzenie
zakonne założone w Prowansji
przez biskupa Marsylii
Eugeniusza de Mazenoda.
Pierwsza wspólnota oblacka
liczyła jedynie pięciu księży
zamieszkujących w klasztorze
w Aix-en-Provence. Już za życia
Założyciela zgromadzenie
liczyło 414 członków. Dzisiaj
oblatów jest prawie 4000,
pracują w 70 krajach, także
tych, w których Kościół
działa w podziemiu lub jest
prześladowany, m.in. w Chinach,
Pakistanie, Laosie, Wietnamie,
Saharze Zachodniej czy
Turkmenistanie.
Do tak zaskakującego rozwoju
przyczyniał się charyzmat
zgromadzenia: głoszenie Ewangelii
ludziom, którzy odeszli od Kościoła,
także tym nie znającym Chrystusa,
a szczególnie ubogim materialnie.
Oblaci ewangelizują we
wspólnocie, jako misjonarze pod
patronatem Maryi Niepokalanej.
Wydaje mi się, że szczególnie
aktualnym wyzwaniem,
któremu powinni sprostać, jest
przyprowadzanie do Kościoła tych
ludzi, którzy utracili z nim kontakt,
a także przygotowanie się do
działalności duszpasterskiej wśród
imigrantów.
W Polsce oblaci pojawili się
w 1920 r. Dziś żyją w 20 domach
w całej Polsce. Głoszą rekolekcje
i misje ludowe. Ewangelizują
w Polsce i na całym świecie.
Dwieście lat dla zgromadzenia
zakonnego to dużo i mało. Dużo,
bo dokonało się przez nie wiele
dobra. Mało, ponieważ wiele
przed nimi wyzwań pochodzących
od Ducha Świętego.
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w numerze:

16

42
Błażej MIelcarek OMI

Błażej MIelcarek OMI

zdjęcie na okładce
Błażej Mielcarek OMI

10

wiadomości z życia kościoła

13

raport misyjny.

16
21
23
26
29
32
34
36

Papież na peryferiach
Jarosław Różański OMI

38
40

42

Pocztówka misyjna
Rozmowy w drodze.

Chciałem umknąć Bogu
Rozmowa z superiorem generalnym
Louisem Lougenem OMI
Marcin Wrzos OMI
Z otwartymi oczyma
Rozmowa z prowincjałem
Antonim Bochmem OMI
Sandra Sękowska

Dla misji
175. wydanie „Misyjnych Dróg"
Marcin Wrzos OMI

44

Wiadomości misyjne

Temat numeru. Jubileusz

49

prześladowania chrześcijan

Kawaleria Chrystusa
Ameryka Północna
Wojciech Kluj OMI

51

Na granicy kultur i religii

Ewangelizują od dwustu lat
Paweł Latusek OMI

Miłość metodą ewangelizacji
Afryka
Grzegorz Krzyżostaniak OMI
Dla Cejlończyków stać się Cejlończykiem
Azja i Oceania
Andrzej Madej OMI
Misje dla specjalistów
Arktyka
Daniel Szwarc OMI
Z ubogimi i opuszczonymi
Ameryka Południowa
Jan Kot OMI
Tu był początek
Europa
Damian Kopyto OMI
Potrzebni
Polska
Paweł Zając OMI

54
56
62
66
70
72
74

Serwis informacyjny ze świata i kraju
W walce o diamenty
Republika Środkowoafrykańska
ks. Jarosław Czapliński
Sunnizm i szyizm
Nurty islamu
Piotr Stawiński
Karaimizm w Polsce
Przyszli z Tatarami
Paweł Szuppe
Listy misjonarzy
Reportaż misyjny. Francja

U źródeł oblatów
W ojczyźnie założyciela
Krzysztof Buzikowski OMI
Młodzi i misje

Konspekty (z) miłości
Materiały duszpasterskie
Krzysztof Zieliński
Krzyżówka
Papieskie intencje misyjne
felieton z misją
styczeń - luty 2016 misyjne drogi
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Paweł Ratajczyk OMI

Wiadomości z życia Kościoła

K o d e ń n a d B u gi e m

Zjazd oblatów pod opieką Matki Bożej Gregoriańskiej
Od 19 do 22 października 2015 r.
odbywał się Zjazd Polskiej
Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej. Obecni byli na nim
m.in. o. generał Louis Lougen OMI
oraz o. prowincjał Antoni Bochm
OMI. Słowo o nowej ewangelizacji
wygłosił do uczestników bp
Grzegorz Ryś.

Konferencję „Wspólnota zakonna
a nowa ewangelizacja” biskup rozpoczął od przytoczenia fragmentu

z Dz 4,32-35, w którym mowa jest o wspólnocie pierwszych Apostołów. Biskup
krakowski mówił zarówno o powołaniu
do ewangelizacji w każdym momencie naszego życia, jak i o potrzebie
wspólnotowego głoszenia Ewangelii.
Sednem konferencji było wezwanie do
nawrócenia pastoralnego, czyli przejścia od „konserwacji” do misji.
Obecność ojca generała Louisa
Lougena OMI na Zjeździe była związana z jego drugą wizytą w Polsce.
Po zakończeniu obrad udał się on do

komentuje Marcin Szwarc OMI

innych domów zakonnych, m.in. Iławy
i Gdańska.
Nieprzypadkowo wybrano miejsce Zjazdu. Sanktuarium Matki Bożej
Kodeńskiej to renesansowy kościół
z I poł. XVII w., wybudowany dzięki
fundacji Mikołaja Sapiehy. W świątyni znajduje się cudowny obraz Matki
Bożej Gregoriańskiej. Obecnie to jedno z najbardziej znanych sanktuariów
maryjnych w Polsce.
Na zdjęciu: Uczestnicy kongresu
Oblaci.pl

Życzenia

Wszystkim naszym
czytelnikom,
przyjaciołom,
współporacownikom,
dobrodziejom,
misjonarzom
życzymy wielu
łask Bożych od
Dzieciątka Jezus
oraz dobrego
nowego roku.
Redakcja
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