
maj–czerwiec 2016
Nr 3 / 177  rok 34 ISSN 0209-1348

4 zł  (w tym 8% VAt)

www.misyjnedrogi.pl

Łowcy głów  
s. 62

RepoRtaż  
misyjnynaprawić, 

ile się da 
s. 16

temat numeRu 

nr indeksu 400637

Dreptak 
Pozdrawia

dodatek dla 
najmłodszych

Na misjach

Dzieci 
ulicy



maj - czerwiec  20162 misyjne drogi

drogo wskaz nr 3/Maj–czerwiec/2016

Za nami i przed nami wiele 
wydarzeń w Kościele w Polsce, 
które można, a nawet trzeba 
przeżywać w kontekście 
misyjnym. Za nami 1050. rocznica 
chrztu Polski, na którą zostali 
zaproszeni biskupi polscy 
pracujący na misjach. To spora 
grupa, bo 24 duchownych – chyba 
najwięcej w historii. W tym 
okresie zostali także posłani 
nowi misjonarze. W czerwcu na 
UKSW w Warszawie będziemy 
rozmawiać o roli i zaangażowaniu 
osób świeckich na misjach. 
Natomiast w drugiej połowie 
lipca rozpoczną się Światowe 
Dni Młodzieży w Krakowie, gdzie 
będą nas ewangelizować młodzi 
z całego świata, a szczególnie ci 
pochodzący z krajów misyjnych. 

Edytorial: Z ulicy do życia

kard.  
Jean-Piérre kutwa
Wybrzeże Kości 
Słoniowej, Abidżan

Komentarz misyjny
Mam nadzieję, że ich entuzjazm 
wiary będzie zaraźliwy.

Gdy myśleliśmy o temacie bieżącego 
wydania „Misyjnych Dróg”, 
doszliśmy do wniosku, że w Roku 
Miłosierdzia trzeba oddać głos 
najmłodszym, a zarazem najbardziej 
sponiewieranym przez życie: 
dzieciom ulicy, co podpowiedział 
nam papież Franciszek w swojej 
ostatniej adhortacji „Amoris 
laetitia". Ich liczbę na świecie 
szacuje się na ponad sto milionów. 
Nie mają rodzin, dachu nad głową, 
nie mają czego włożyć do garnka. 
W wieku 5–6 lat muszą się same 
utrzymywać. Czasem zarabiają na 
życie, rozprowadzając narkotyki czy 
prostytuując się. Zapraszamy na 
trudne „Misyjne Drogi” dzieci ulicy 
i ludzi, którzy starają się im pomagać 
w Peru, Kolumbii, Ugandzie, 
Nepalu, na Kubie, Syberii, w Etiopii. 
Głoszą im Ewangelię, ale także 
próbują nauczyć je życia w innych 
warunkach. Bez ich pomocy nie 
miałyby szansy na lepsze życie. 

wrzos@misyjnedrogi.pl

Marcin wrzos oMi
Misyjne Drogi, Poznań

Wspomagać rodziny i dzieci 

Rodzina jest podstawową 
komórką każdej społeczności. 
To dzięki niej, dzięki 
rodzinie, odbywa się proces 
przekazywania wartości 
oraz budowaniu społecznej 
harmonii. Każda rodzina ze swej 
natury powinna być miejscem 
przyjmowania życia i gwarancji 
jego ochrony. Powinna być też 
miejscem, w którym uobecniania 
jest miłość i wzajemny szacunek.  
To w niej młody człowiek okrywa 
i kształtuje swoją tożsamość, 
a także otwiera się na Boga.

Dziecko, będące owocem 
miłości rodziców, zasługuje 
na szczególny rodzaj troski 
i dbałości o jego emocjonalny, 
intelektualny oraz duchowy 
rozwój. Dar bycia rodzicem polega 
na powołaniu do całkowitego 
poświęcenia się swoim dzieciom. 
Tymczasem w wielu krajach 
misyjnych mamy olbrzymi kryzys 
wartości rodziny, objawiający się 
skrajnie negatywnymi zjawiskami. 
Pozostawione bez jakiejkolwiek 
opieki dzieci trafiają na ulice miast, 
wsi, mieszkają w buszu,  
są problemem, który bardzo nas 
boli. Musimy wyjść temu naprzeciw 
i chronić wartość, jaką jest rodzina.

To jest zadaniem 
dzisiejszym misjonarzy: 
wspomagać rodziny, bo gdy 
będą silne, to nie będzie 
strasznego zjawiska dzieci 
ulicy. Również trzeba wspierać 
dzieci pozbawione rodzin,  
dachu nad głową, środków  
do życia, których losem nikt się 
nie interesuje. Ta pomoc misyjna 
wypływa wprost z Ewangelii 
i jest wołaniem Boga o nasze 
miłosierdzie.
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Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

W tegorocznej edycji „Misjonarza 
na Post” wzięło udział ponad pięć 
tysięcy osób. Zainteresowanie akcją 
było większe niż w ubiegłych latach.

„Misjonarz na Post” to inicjatywa 
duchowego wspierania polskich 
misjonarzy. W 97 krajach posługuje 
ich dokładnie 2040. uczestnicy akcji 
zadeklarowali, że przez okres Wiel-
kiego Postu poprzez modlitwę, post, 
dobre postanowienia lub np. ofiarowa-
nie cierpienia będą wspierać polskich 
misjonarzy na krańcach świata.

– Cieszymy się, że akcja spotkała 
się z tak dużym zainteresowaniem. 
Mamy nadzieję, że poprzez naszą ak-
tywność w mediach społecznościo-
wych udało nam się przybliżyć nieco 
charakter pracy misjonarza i sylwetki 
kilku z nich – komentuje koordynator 
akcji, Michał Jóźwiak.

Organizatorzy otrzymywali spo-
ro wyrazów aprobaty w  związku 
z prowadzoną akcją. Wielu uczestni-
ków dzieliło się swoimi odczuciami 

w komentarzach oraz listach. – Mo-
dlitwa za jednego, konkretnego misjo-
narza to strzał w dziesiątkę, motywu-
je do wytrwania w tym zobowiązaniu 
każdego kolejnego dnia – w końcu nie 
mogę zawieść siostry, którą od Was 
otrzymałam – pisze Wiktoria, jedna 
z uczestniczek akcji.

Także misjonarze chętnie dzielili 
się swoimi przemyśleniami, zdjęciami 
czy innymi materiałami. – dziękuję 
wszystkim, którzy się modlą za misjo-
narzy. dziękuję tym, którzy modlą się 
za mnie. dzięki Wam my możemy wle-
wać nadzieję w serca tych, którzy żyją 
na krańcach świata – dać im trochę 

radości płynącej ze spotkania z Chry-
stusem Zmartwychwstałym. Muchas 
gracias amigos – napisał ks. Tomasz 
denicki.

Koniec Wielkiego Postu nie powi-
nien być jednak końcem wspierania 
naszych misjonarzy. – Mamy nadzieję, 
że chociaż część uczestników będzie 
kontynuowało wsparcie przez cały 
rok – mówi o. Marcin Wrzos, redaktor 
naczelny „Misyjnych dróg”.

Na zdjęciu: Plakat promujący akcję 
wsparcia modlitewnego „Misjonarz 
na Post"
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Pięć tysięcy 
uczestników akcji 
„Misjonarz na Post”
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450 ton żywności  
dla potrzebujących
Około 450 ton żywności trafiło 
do około 71 tys. osób z rodzin 
wielodzietnych i samotnych 
rodziców przed Wielkanocą. 
To efekt wielkanocnej Zbiórki 
Żywności Caritas, przeprowadzonej 
w sklepach na początku marca. 
To już dziesiąta edycja akcji, która 
w okresie Wielkanocy wspiera 
potrzebujących.

W  zbiórkę żywności zaangażowa-
nych było prawie 20 tys. wolontariu-
szy z Parafialnych Zespołów Caritas 
i Szkolnych Kół Caritas w całej Polsce, 
którzy zbierali żywność w sklepach, by 
móc przygotować świąteczne paczki 
dla potrzebujących.

rw
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