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Wszystkiemu winny jest papież 
Franciszek. Rok temu wydał 
encyklikę „Laudato Si”, o której 
mało słyszeliśmy w Polsce. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do 
tego, że tak ważne dokumenty 
papieskie dotyczą raczej kwestii 
teologicznych. Natomiast w tej 
papież pisał o odpowiedzialności 
za wspólny dom, którym jest 
Ziemia. Teologowie być może 
poczuli się mało kompetentni 
i dlatego nie zabierali głosu. 
Franciszek przypominał 
w dokumencie, że jesteśmy  
za nią wspólnie odpowiedzialni.  
Ta odpowiedzialność wyrażana 
jest przez proste rzeczy: 
segregację śmieci, nie palenie 
śmieci w piecach czy troskę 
o jakość wody i jej małe zużycie.

Edytorial: Życiodajna woda

prof. Zbigniew 
pawłowski
Katedra i Klinika Chorób 
Tropikalnych, Poznań

Komentarz misyjny
Rozpoczynamy wakacje. Jest 
gorąco i tym częściej sięgamy 
po butelkę z zimną wodą. Raczej 
nie mamy świadomości, że woda 
staje się towarem luksusowym. 
Szczególnie w Afryce – o tym też 
wspomniał w „Laudato Si” papież 
Franciszek. Misjonarze nie tylko 
głoszą Ewangelię słowem, ale 
potwierdzają ją czynem. Zakładają 
szkoły, ośrodki zdrowia, ale też 
budują studnie, oczyszczalnie 
ścieków, starają się o jak najszerszy 
dostęp do wody. Zapraszamy na 
„Misyjne Drogi” w Sudanie, Nigerii, 
Kenii, Wenezueli, Turkmenistanie, 
Republice Środkowoafrykańskiej, 
aby zobaczyć miejsca, w których 
misjonarze w ten sposób wspierają 
najuboższych. To również ich 
zadanie. Bez ich pomocy nie mieliby 
szansy na poprawę życia.

Za mniej niż miesiąc rozpoczynają 
się Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie. Popatrzmy na 
entuzjazm wiary młodych. Niech 
oni staną się dla nas misjonarzami. 

wrzos@misyjnedrogi.pl

Marcin wrZos oMi
Misyjne Drogi, Poznań

Potrzebna do życia 

Trudno o prostszą substancję, 
połączenie dwóch pierwiastków: 
wodoru i tlenu. Wszędobylską. 
W trzech postaciach: w płynnej, 
najbardziej znanej, bez barwy 
i zapachu, w rozproszonej 
w postaci ulotnej pary z czajnika 
lub groźnej czarnej chmury 
i scalonej w formie delikatnych, 
niebieskawych kryształków lodu 
i ogromnych białych lodowców. 
Jest warunkiem wszelkiego życia, 
zarówno drobnoustrojów, roślin, 
jak i zwierząt. W jej roztworach 
toczą się złożone procesy 
metaboliczne i genetyczne, dzięki 
niej możemy żyć, myśleć, cieszyć 
się i … płakać.

Nie doceniamy i nie szanujemy 
wody, dopóki jest dostępna 
i czysta. Lekkomyślnie 
nie dokręcamy kurków 
i zanieczyszczamy ją nadmiarem 
używanych chemikaliów. 
Natomiast woda staje się 
cenna tam, gdzie nie ma jej 
w dostatecznej ilości.

Jednym z zadań zawartych 
w milenijnych celach rozwoju 
świata przyjętych przez Narody 
Zjednoczone było zmniejszenie 
do 2015 r. o połowę liczby ludzi 
nie posiadających dostępu 
do wody zdatnej do picia. 
W przeciwieństwie do wielu 
innych ten cel został osiągnięty. 
Odsetek ludności świata 
mającej dostęp do dobrej wody 
zwiększył się z 76% w 2000 r. 
do 89% w 2010 r., ale nadal 
dla wielu populacji brak wody 
oraz jej zła jakość to istotny 
i codzienny problem. Musimy 
nad tym nieustannie pracować, 
co podkreślił papież Franciszek 
w ostatniej encyklice „Laudato Si”.
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Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

W kościele przyseminaryjnym 
św. Jakuba Apostoła Większego 
w Obrze 28 maja 2016 r. odbyła się 
uroczystość święceń prezbiteratu 
i diakonatu. Sakramentu 
alumnom Wyższego Seminarium 
Duchownego Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej udzielił 
biskup pomocniczy archidiecezji 
poznańskiej Grzegorz Balcerek.

Bp Grzegorz wskazał neoprezbiterom 
drogę świętego sprawowania naj-
świętszej ofiary. – Jaka jest „recepta” 
świętego sprawowania mszy Świętej? 
sprawuj ją codziennie tak, jakbyś to 
czynił pierwszy raz, to znaczy z takim 
przejęciem i namaszczeniem, z jakim 
będziecie to czynić jutro i w najbliż-
szych dniach. sprawuj ją zawsze tak, 
jakby to była ostatnia i jedyna msza 
Święta w twoim życiu. Ktoś powie-
dział o zmarłym księdzu: to był bar-
dzo święty kapłan. Pan go dobrze 
znał? – padło pytanie. nie, jeden raz 
uczestniczyłem we mszy Świętej, jaką 
ten ksiądz odprawiał. to wystarczy. 
tego wam życzę i  o  to się dla was 
modlę, by ci, którzy będą uczestniczyli 
w jakiejkolwiek Eucharystii przez was 

sprawowanej tak mogli was ocenić – 
powiedział biskup.

W uroczystości święceń kapłań-
skich wzięło udział około 50 oblatów 
z Polski oraz Ukrainy, niemiec, Biało-
rusi, Francji, turkmenistanu, norwe-
gii i madagaskaru. obecni byli księża 
z parafii nowo wyświęconych prezbi-
terów i diakonów, a także ich rodziny 
i znajomi.

Święcenia diakonatu przyjęli: Karol 
Dudek omI, Robert Grabka omI, Adam 
Hetman omI, Jarosław Konieczny omI, 
Pavel Lemekh omI i Paweł Pilarczyk 
omI, a prezbiteratu: maciej Drzewi-
czak omI, Dawid Grabowski omI, 

Daniel Jeżak omI, Patryk osadnik 
omI, mateusz Pawłowski omI, Karol 
Prandzioch omI i tomasz szura omI. 
Klasztor w obrze istnieje od 1291 r., 
kiedy to na te tereny przybyli cyster-
si. Pełni rolę Wyższego seminarium 
Duchownego od 1926 r., kiedy osiedlili 
się tu misjonarze oblaci mn (z prze-
rwą na lata okupacji). W tym czasie 
mury seminarium opuściło ponad 750 
wyświeconych księży. Dziś pracują na 
wszystkich kontynentach, w ponad 25 
krajach. 
Na zdjęciu: Święcenia diakonatu i pre-
zbiteratu w obrze

kai

Obr A

Święcenia u oblatów
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przysięga gwardzistów

W maju minęła rocznica bohaterskiej 
śmierci 147 żołnierzy Gwardii 
Szwajcarskiej, którzy 6 maja 
1527 r. zginęli w obronie papieża 
Klemensa VII. Dla upamiętnienia 
tamtego wydarzenia co roku w tym 
właśnie dniu maleńka armia Ojca 
Świętego obchodzi swoje święto, 
a nowi rekruci składają przysięgę.

Uroczystości rozpoczęły się już 5 maja 
koncertem gwardyjskiej orkiestry. 
Rano w Bazylice św. Piotra watykań-
scy żołnierze wzięli udział we mszy św. 
odprawionej dla nich przez kardynała 
Pietro Parolina. Jednak najważniej-
szym punktem obchodów jest przy-
sięga nowych rekrutów składana 
w Pałacu Apostolskim na Dziedzińcu 
św. Damazego. W tym roku jest ich 23.

rw
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