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Ponad dwadzieścia milionów 
Polaków żyje poza granicami 
kraju. To niemal 36% naszych 
rodaków. Przyczyny i kierunki 
emigracji są różne. Kiedyś 
były to bardziej przyczyny 
polityczne (tzw. pierwsza 
emigracja), dziś chyba królują 
względy ekonomiczne (druga 
emigracja). Gdy Polacy masowo 
wyruszyli do pracy w krajach Unii 
Europejskiej w 2004 r., biskupi 
Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, 
a potem kolejnych krajów mieli 
nadzieję, że Polacy wypełnią ich 
puste kościoły i niczym magnes 
przyciągną do nich miejscową 
ludność. Staną się misjonarzami. 
Wyszło różnie. Czasem tak 
było, a czasem Polacy nabierali 

Edytorial: Na obczyźnie

Ewa KaczmarEK mchr
Przełożona generalna 
Misjonarek Chrystusa 
Króla

Komentarz misyjny
nawyków ludzi, wśród których 
pracowali czy mieszkali. Za Polakami 
wyruszali ich duszpasterze, tworząc 
ośrodki duszpasterskie – Polskie 
Misje Katolickie, które służą nie 
tylko duszpasterstwu, ale stają się 
miejscowymi urzędami pracy czy 
miejscami spotkań. 

W tym wydaniu „Misyjnych Dróg” 
oddajemy głos emigrantom i ich 
duszpasterzom. Przyglądamy się 
ich misyjnym drogom na wszystkich 
kontynentach, a szczególnie w: 
Argentynie, Republice Południowej 
Afryki, Nowej Zelandii, Australii, 
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, 
Szwecji, Norwegii, Danii, Irlandii, 
Wielkiej Brytanii, Beneluksie. 

Zachęcam Was, Drodzy Czytelnicy, 
do przedłużenia prenumeraty. 
To dobry 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

Emigracyjna szansa

Jan Paweł II powiedział, 
że człowiek, który nie wie, skąd 
przyszedł, nie wie też, dokąd idzie. 
Człowiek wyrwany ze swojego 
środowiska może zagubić 
tożsamość. W tę przestrzeń 
wchodzą z posługą Misjonarki 
dla Polonii Zagranicznej. 
Przez naszą obecność i życie 
z Polakami na emigracji staramy 
się podtrzymywać naszą kulturę, 
język, pobożność i przypominać 
o tożsamości.

Spotkania z Polakami 
przekonały mnie, 
że niezależnie od liczby 
języków,  którymi się 
posługujemy, z Bogiem 
rozmawiamy w języku 
ojczystym.

Polska religijność ma 
często charakter tradycyjny 
i niepogłębiony, co na emigracji 
powoduje szybkie porzucenie 
wiary i Kościoła. Niektórzy 
twierdzą nawet, że Polacy 
żegnają się z wiarą na granicy. 
Nie zgadzam się z tak radykalnym 
stwierdzeniem. Często zdarza 
się, że na samym początku 
wyjazdu człowiek koncentruje się 
na nauce języka, na znalezieniu 
mieszkania i dobrej pracy. W tym 
momencie Pan Bóg i Kościół 
może być odsuwany na dalszy 
plan. Nie jest to jednak reguła. 
Ale są i tacy, którzy przed 
wyjazdem sprawdzają, czy 
w miejscu, do którego przyjadą, 
jest odprawiana Msza św. 
w języku polskim. Spotkałam 
ludzi, dla których niedostateczna 
znajomość języka nie jest 
przeszkodą w uczestniczeniu 
w liturgii. Najważniejsze jest dla 
nich bycie z Jezusem.



Listopad–grudzień   2016 3misyjne drogi

w numErzE:

10 62
Kna-bilD Mark von riedeMann/PoMoc kościołowi w Potrzebie

wiadomości z życia kościoła
Na Kaukazie
Hubert Ossowski

raport misyjny. Emigracja Polaków
Z przymusu i z wyboru
za chlebem i nie tylko
Michał Jóźwiak

Temat numeru. misja Polonia
dla rodaków
Misja Polonia
Joanna Mazur

Zostawiają opłatek
Jerzy Jacek Twaróg OFM

Wśród lodów i prerii
ameryka Północna
Michał Kasprzak

Biorą sprawy w swoje ręce
beneluks
Małgorzata Mazurek

Nie tylko za chlebem
wielka brytania i irlandia
Mario Jachym TChr

Po drugiej stronie Bałtyku
Skandynawia
Mariusz Chamarczuk SDB

Emigracja na końcu świata
afryka
Bogdan Wilkaniec TChr

W krainie kangurów
australia i oceania
Wiesław Słowik SJ

10

13

16

21

23

26

29

32

34

36

zdjęcie na okładce
Ted Woliński

Pocztówka misyjna

rozmowy w drodze 
Pożegnanie z Afryką
rozmowa z o. Henrykiem kruszewskim oMi
Marcin Wrzos OMI

143 dni poza granicami
rozmowa z z bp. wiesławem Lechowiczem
Joanna Mazur

wiadomości misyjne
Serwis informacyjny ze świata i z kraju

prześladowania chrześcijan. irak
Naznaczeni
iraccy chrześcijanie
Anna Apolonia Walczyk

na granicy kultur i religii
Świadek miłosierdzia
orędzie na dzień Misyjny 2016 r.
Papież Franciszek

Prawdziwy islam
interpretacja koranu
Mariusz Maciak

Listy misjonarzy

reportaż misyjny. Liban i irak
Cel – uchodźcy
obozowe życie
ks. Paweł Kaczmarczyk, ks. Paweł Kucia

młodzi i misje
Spojrzeć za siebie
owoce światowych dni Młodzieży
Kajetan Garbela

Krzyżówka

Papieskie intencje misyjne

felieton z misją

38
40

42

44

49

51

54

56
62

66

70
72
74



Listopad–grudzień  20164 misyjne drogi

Wiadomości   z życia Kościoła

komentuje Marcin Szwarc OMI

Wśród 13 nowych kardynałów, 
których nazwiska ogłosił Papież 
9 października jest oblat – 
abp Sebastian Koto Khoarai 
z Lesotho.

„ich pochodzenie z jedenastu narodów 
wyraża powszechność kościoła, który 
głosi i świadczy o dobrej nowinie Miło-
sierdzia bożego w każdym zakątku zie-
mi” – powiedział Franciszek zaznacza-
jąc, że włączenie nowych kardynałów 
do diecezji rzymu pokazuje również 
nierozerwalną więź łączącą Stolicę 
Piotrową i kościoły partykularne roz-
siane po całym świecie.

zapowiedział też, że w niedzielę 
20 listopada, w uroczystość chrystusa 
króla, na zakończenie nadzwyczajne-
go roku świętego Miłosierdzia będzie 
koncelebrował Mszę św. z nowymi 
kardynałami, kolegium kardynalskim, 
arcybiskupami, biskupami i kapłana-
mi. Przyszli kardynałowie-elektorzy 
pochodzą z włoch, republiki środ-
kowoafrykańskiej, Hiszpanii, bra-
zylii, USa, bangaldeszu, wenezueli, 
belgii, wyspy Mauritius, Meksyku, 
Papui nowej Gwinei. kardynałowie 
nieelektorzy pochodzą z  Malezji, 

włoch, Lesotho i albanii. Pięciu kar-
dynałów-nominatów reprezentuje 
europę, sześciu obie ameryki, trzech 

afrykę, dwóch azję i jeden oceanię. 
Po raz pierwszy swych przedstawicieli 
w kolegium kardynalskim będą miały 
bangladesz, Lesotho, Malezja i Papua 
nowa Gwinea.

o. Sebastian koto khoarai oMi jest 
emerytowanym arcybiskupem, ordy-
nariuszem Mohale’s Hoek w Lesotho, 
gdzie pracę duszpasterską oblaci 
prowadzą od roku 1862 r. arcybiskup 
khoarai oMi urodził się w koaling, 
w diecezji Leribe, 11 września 1929 r. 
wstąpił do zgromadzenia Misjonarzy 
oblatów Maryi niepokalanej w 1947 r. 
święcenia kapłańskie przyjął 21 grud-
nia 1956 r. 10 listopada 1977 r. został 
mianowany biskupem Mohale’s Hoek. 
Sakrę przyjął 2 kwietnia 1978 r. w maju 
2006 r. złożył rezygnację z pełnionych 
obowiązków w związku z ukończe-
niem przewidzianego prawem wieku, 
ale był administratorem apostolskim 
tej diecezji do lutego 2014 r. od 1982 r. 
do 1987 r. był przewodniczącym konfe-
rencji episkopatu Lesotho. Jest pierw-
szym kardynałem w Lesotho. znany 
jest z posługi na rzecz pokoju, prze-
ciwdziałania wykluczeniu i formacji 
duchowieństwa.

mw omi

Wat y K a n

Oblat Sebastian Koto Khoarai kardynałem

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 misyjne.pl, 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.

ntHakoana nGatane

nominacja. Abp Sebastian Koto 
Khoarai OMI mianowany kardynałem
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