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Dla papieża Franciszka 
chrześcijaństwo to nie 
konkurs moralnej piękności, 
w którym chodzi o wzajemne 
udowadnianie sobie, kto jest 
lepszy. To również nie parada 
grup rekonstrukcji liturgicznej, 
która rozpamiętuje jedynie 
złożoność znaczenia gestów 
liturgicznych czy właściwy kolor 
guzików od sutanny, zapominając 
o Ewangelii. Dla niego Kościół jest 
szpitalem polowym, w którym 
wzajemnie, bez względu na to, 
kim jesteśmy, opatrujemy sobie 
rany i podpieramy się, aby dotrzeć 
do nieba.

Ta papieska wrażliwość jest 
przekonywująca, jak i wspólne 

Edytorial: Raban z misji

Kard. StaniSław 
dziwiSz
Arcybiskup Metropolita 
Krakowski

Komentarz misyjny
z siostrą Faustyną przekonanie 
o miłosierdziu, które mamy 
praktykować na wszelkie sposoby. 
Trafia szczególnie do młodych, 
których liczba na krakowskich 
Światowych Dniach Młodzieży 
wzrastała z każdym dniem. To był 
prawdziwy efekt kuli śnieżnej. 
Do wyludnionego miasta, 
pozbawionego krakowian – około 
połowa wyjechała w obawie przed 
zamachami i niedogodnościami 
komunikacyjnymi – miało przyjechać 
jedynie trzysta tysięcy młodych. 
Po cichu spodziewano się wielkiej 
klapy. Ostatecznie było ich ponad 
dwa miliony ze 187 krajów i im w tym 
numerze oddajemy głos.

Zachęcam Was, Drodzy Czytelnicy, 
do przedłużenia prenumeraty. 
To ten czas. Warto przez nią 
wspierać dzieło misyjne Kościoła, 
warto zachęcić innych. My w zamian 
obiecujemy dobre teksty i zdjęcia, 
modlitwę i codzienną Mszę św. 
za Was. 
  wrzos@misyjnedrogi.pl

Marcin wrzoS oMi
Misyjne Drogi, Poznań

Dzięki Miłosierdziu

W Krakowie, podczas Światowych 
Dni Młodzieży, spotkał się 
młody Kościół trzeciego 
tysiąclecia. Kościół „stróżów 
poranka” – jak mawiał św. Jan 
Paweł II. Młodzi dzielili się między 
sobą, a także dzielili się z nami 
wszystkimi entuzjazmem 
wiary, która rozjaśnia mroki zła 
i przemocy, cierpienia i śmierci. 
Dzielili się wiarą, która otwiera 
horyzont nadziei i wskazuje 
drogę miłości i służby. Ich radość, 
spontaniczność dostrzegałem 
w każdym zakątku naszego 
miasta i nie tylko.

Miłosierdziu Pana zawdzięczamy 
to wszystko, co przeżyliśmy 
w tych dniach. Młodzi 
chrześcijanie z całego świata 
spotkali się na naszej ziemi, aby 
doświadczyć radości Ewangelii. 
Miłosierdziu Pana zawdzięczamy 
obecność papieża Franciszka. 
Dziękujemy za Jego słowa. 
Dziękujemy za bliskość. Dziękujemy 
za uśmiech. Dziękujemy za 
ojcowskie serce. Miłosierdziu 
Pana zawdzięczamy, 
że młodzi przeżyli te dni 
spokojnie i radośnie, 
że powrócili do swoich 
krajów i rodzin, aby zanieść 
iskrę nadziei i miłosierdzia 
do najdalszych zakątków 
naszego niespokojnego 
świata.

Dziękuję wszystkim za 
uczestnictwo w Światowych 
Dniach Młodzieży 2016 
w Krakowie, szczególnie młodym 
z dalekich krajów misyjnych, 
którzy ponieśli szczególne trudy, 
aby dostać się do Krakowa. 
Dziękuję misjonarzom, którzy im 
towarzyszyli w drodze. 
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Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

Gdy papież Franciszek w ostatnich 
godzinach obecności w Polsce 
mówił  do młodzieży w Krakowie 
o potrzebie ruszenia się młodych 
z miejsca, niektórzy potraktowali 
te słowa poważnie.

W  poniedziałek 1 sierpnia grupa 
38 rowerzystów wyruszyła na kolej-
ną wyprawę. Start maratonu odbył 
się w Kokotku na Śląsku. Tradycyjnie 
wydarzenie pożegnalne rozpoczęła 
Msza św. o godz. 5:00. W eucharystii 
uczestniczyło ośmiu kapłanów, w tym 
o. antoni Bochm OMI – prowincjał 
misjonarzy oblatów, zaś przewod-
niczył ks. bp senior Jan Wieczorek. 
W homilii nawiązał do słów papieża 
Franciszka. Wspomniał też, nawiązu-
jąc do przesłania wyprawy, że „miarą 
miłości jest miłość bez miary” i takiej 
postawy życzył uczestnikom. Przez 
osiem tygodni uczestnicy „Misji JuT 
– Ostatnie Okrążenie” przejechali oko-
ło 8 tys. kilometrów. Bez samochodu 
technicznego, z pełnym bagażem, bez 
zaplanowanych noclegów i minimum 
150 km dziennie. 

Organizatorzy, misjonarze ob-
laci i Stowarzyszenie Młodzieżowe 

NINIWa, w  tym roku zaskakują. 
Ma  to  być już ostatnia tego typu 
wyprawa. Wstępny plan podróży do 
starotestamentalnej Niniwy nie mógł 
zostać zrealizowany z powodu woj-
ny w Iraku, jednak pętla prowadząca 
przez 15 krajów może być równie wy-
magająca fizycznie, a i wątków spo-
łeczno-politycznych tu nie zabraknie. 
Podróż przez rozdartą wojną ukra-
inę, naznaczone niepokojem obszary 
Gruzji, niestabilne tereny wschodniej 
Turcji, czy wymieszane etnicznie Bał-
kany dostarczą niejednej okazji, by 
nieść ludziom świadectwo Bożego 
Miłosierdzia.

– Choć nie wiedzieliśmy co powie 
w  Brzegach papież Franciszek, już 
od miesięcy planowaliśmy tę wypra-
wę – mówi w dzień pożegnania o. To-
masz Maniura OMI, kierownik wypra-
wy. – Nie chcemy być tym kanapowym 
pokoleniem z pilotem w ręku. Przed 
tym przestrzegał papież. Wiemy do-
brze, że trzeba wstać i nieść swój en-
tuzjazm i świadectwo wiary na cały 
świat. rowerzyści powrócą do Kokotka 
25 września. 
Na zdjęciu: Modlitwa przed odjazdem 
rowerzystów z Centrum Formacji 
Niniwy

Kai

kokot e k

Oblaccy rowerzyści 
już w trasie
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PRENUMERATA

Drodzy Czytelnicy, jak co roku 
zachęcamy Was do przedłużenia 
prenumeraty „Misyjnych Dróg”. 
Jesteśmy wdzięczni, 
że jesteście z nami, że możemy 
towarzyszyć Wam co dwa 
miesiące. „Misyjne Drogi”, 
to współczesne czasopismo 
i portal internetowy, nie tylko 
informujące o misjach, ale 
i zapraszające do współpracy 
na ich rzecz. Jesteśmy dla 
Was i dzięki Wam. Koszt 
prenumeraty rocznej to 
jedynie 24 PLN. Jednocześnie 
dziękujemy za dodatkowo 
składane i cenne ofiary, które 
pozwalają nam skuteczniej 
pracować na rzecz misji.
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