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Za nami już jubileusz 
dwóchsetlecia Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów MN, 
rozpoczął się Wielki Post, 
a z nim ruszyła akcja czasopism 
misyjnych „Misjonarz na Post”. 
Już za chwilę święta Wielkanocy. 
Chciałbym, aby świat zwolnił i aby 
było więcej czasu dla Boga, siebie 
i dla innych.

Na szczęście nie jesteśmy sami 
na świecie. Gdyby tak było 
doświadczylibyśmy tego, jak 
bardzo okrutna i przerażająca 
jest samotność. Stan, gdy 
obok nie ma ludzi, których 
kochamy, na których liczymy, 
a z którymi czasem się poróżnimy. 
Chrześcijanin to człowiek, który 
obok siebie ma ludzi i ma w sobie 
wrażliwość na ich różnorakie 
biedy.

Edytorial: Świętujemy

RyszaRd szmydki Omi
Papieskie Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary, 
Rzym

Komentarz misyjny
O wrażliwości misjonarzy na 
ludzką biedę możesz przeczytać 
w „Misyjnych Drogach”, które 
trzymasz w ręku. Przeczytasz 
o wprowadzaniu pokoju przez 
misjonarzy tam, gdzie są wojny, 
niesprawiedliwość społeczna 
i beznadzieja. Mnie poruszyły teksty 
„wojenne”: s. Urszuli Brzonkalik FMM 
z Syrii, br. Benia Pączki OFMCap. 
z Republiki Środkowoafrykańskiej, 
Darka Kałuży MSF z Papui Nowej 
Gwinei, czy dotyczące uchodźców 
Symeona Stachery OFM z Algierii. 
Wracałem do nich i zmuszały 
mnie do myślenia. Są też relacje 
z Tajwanu, Peru, Etiopii, Zambii, 
Turkmenistanu, Białorusi. Ci 
wszyscy misjonarze wprowadzają 
pokój tam, gdzie po ludzku nie ma 
prawa go być.

Na nadchodzący czas Wielkanocy 
życzymy Wam i sobie doświadczenia 
Paschy, czyli przejścia ze swoich 
słabości i ograniczeń do bycia 
kimś lepszym i świętości. Życzymy 
zwolnienia, zdrowia i jak najwięcej 
kochających ludzi wokół.

wrzos@misyjnedrogi.pl

maRcin WRzOs Omi
Misyjne Drogi, Poznań

Tożsamość misjonarza 

Misjonarz jest uczniem Jezusa 
Chrystusa. Uczeń-misjonarz 
nie przestaje uczyć się chodzić 
śladami Mistrza, kroczyć drogą 
błogosławieństw: „Błogosławieni 
wprowadzający pokój”. 

Misjonarz wprowadza pokój, 
który on sam otrzymuje w darze 
od Zmartwychwstałego. 
„Chrystus bowiem jest naszym 
pokojem”. On pierwszy nas 
umiłował. Misjonarz wie, że pokój 
to owoc miłości mocniejszej 
niż śmierć, owoc przebaczenia 
grzechów i pojednania. Chrystus 
zjednoczył wszystko w sobie. 

Misjonarz dostrzega na misyjnych 
drogach żywego Jezusa, dawcę 
pokoju; wie, że On pracuje z nim. 
Głosząc Ewangelię, misjonarz 
zwiastuje pokój: dar jedności 
z Bogiem i między ludźmi. 
Misjonarz przygotowuje ludzi do 
przyjęcia wielkich darów Pana, 
do których należy pokój. Stara się 
nieść ten dar innym ludziom, do 
których jest posłany.

Uczeń-misjonarz ciągle 
uczy się kochać Boga 
i bliźniego. W tej szkole 
misjonarz staje się człowiekiem 
dialogu – człowiekiem słuchania 
i zadawania pytań, otwartego 
serca i umysłu, towarzyszenia 
w drodze, współczucia i bliskości, 
odważnego dawania świadectwa 
Prawdzie, którą spotkał. 

Misjonarz wierzy, że Duch 
Prawdy wyprzedza go w każdym 
spotkaniu. Stąd płynie jego 
szacunek dla innych ludzi, 
pokora wobec różnorodności 
i odmienności, otwarcie 
w prawdzie i miłości na drugiego.
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Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

Trwa Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 
podczas którego Ojciec Święty 
Franciszek udzielił odpustu 
zupełnego pod zwykłymi warunkami 
wszystkim wiernym, którzy odbędą 
pielgrzymkę do Drzwi Świętych 
otwartych w bazylikach większych 
w Rzymie, a także do katedry 
i kościołów wyznaczonych przez 
biskupa diecezjalnego.

Aby wierni diecezji sandomierskiej 
oraz pielgrzymi nawiedzający bazy-
likę mniejszą i sanktuarium relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego na Świętym 
Krzyżu mogli korzystać z daru Jubile-
uszowego roku miłosierdzia, pasterz 
diecezji snadomierskiej, biskup 
Krzysztof nitkiewicz dekretem z dnia 
10 lutego br., postanowił o otwarciu 
nowych „Drzwi Świętych" m.in w bazy-
lice na Świętym Krzyżu.

 odpust zupełny roku miłosier-
dzia związany jest z przejściem przez 
„Drzwi Święte” w wyznaczonej świą-
tyni. Wierni przybywający na Święty 
Krzyż mogą zyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami – sakramentalna 
spowiedź, Komunia święta i modlitwa 
w intencjach Papieża. 

Uroczyste otwarcie „Drzwi Świę-
tych" nastąpiło w II niedzielę Wielkiego 
Postu – 21 lutego. modlitwie przewod-
niczył ks. kan. Jerzy Beksiński, dziekan 
dekanatu świętokrzyskiego.

 Papież Franciszek na czas trwania 
roku miłosierdzia mianował także ob-
latów oo. Pawła gomulaka omI, Włady-
sława Kozioła omI, sebastiana stasia-
ka omI misjonarzami miłosierdzia. na 
podstawie decyzji Papieża Franciszka 

otrzymali prawo do rozgrzeszania tzw. 
grzechów zarezerwowanych stolicy 
Apostolskiej.

„Drzwi Święte" roku miłosierdzia 
zostały także ustanowione w sank-
tuarium w Kodniu nad Bugiem oraz 
w parafii w lublińcu.

 Na zdjęciu: sanktuarium relikwii  
Drzewa Krzyża Świętego, w którym 
pracuje misjonarz miłosierdzia 

ObLaci.PL

Rok M i łosi e R dz i a

„Drzwi Święte" i Misjonarze Miłosierdzia
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Wszystkim naszym 
Czytelnikom, 
Misjonarzom 

zaangażowanym 
w działalność 

misyjną 
życzymy owocnego 

Wielkiego Postu 
i wielu łask Bożych 

od Zmartwych- 
wstałego Pana.

Redakcja
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