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„Idźcie na cały świat i nauczajcie 
wszystkie narody”. Brzmi pięknie, 
ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, 
a tym bardziej Jezus. Rozsyłając 
swoich uczniów, powiedział im 
otwarcie, czego od nich oczekuje, 
co ich czeka i na jakie trudności 
będą narażeni. Ale nie wysłał ich 
też „w ciemno”, bo zapewnił: 
„Ja jestem z wami, do końca”.

I tak już przez prawie dwa tysiące 
lat misjonarki i misjonarze idą na 
krańce świata, by głosić miłość 
Boga do człowieka. Te „krańce 
świata” to nie tylko odlegle kraje 
misyjne, tereny gdzieś daleko 
w buszu, niepoznane jeszcze 
kultury. DziSiaj te „peryferie naSzej 
cywilizacji” to miejSca, o których 
czaSem myślimy Sobie: „Diabeł tu mówi 
Dobranoc”. gDzie Dzieci znają tylko ryk 
Syren przeD wybuchem kolejnej bomby, 
gDzie luDzie nioSą na plecach cały 
Dobytek i Szukają kawałka ziemi, żeby 
zbuDować Sobie nowy Dom. Miejsca 
i sytuacje ludzkie, gdzie człowiek 
bezsilnie rozkłada ręce na widok 
cierpienia, samotności, odrzucenia 
i wykluczenia, bólu i opuszczenia, 
bo nie ma na nie lekarstwa. 

Co powoduje, że ludzie zostawiają 
wygodne kanapy i idą na krańce 
świata, na „peryferie naszej 
cywilizacji”? Przecież nie 
dostaną złotego medalu, nie 
będą na pierwszych stronach 
gazet, podziwiani przez miliony! 
Dlaczego podejmują się takiego 
zadania? Staram się to zrozumieć 
i nie mam innej odpowiedzi jak 
tylko ta, że w tych trudnych 
warunkach i sytuacjach 
misjonarki i misjonarze 
przypominają nam wszystkim, 
że Bóg jest miłością! Trzeba 
wiele odwagi, pokory, modlitwy 
i siły żeby na „peryferiach naszej 
cywilizacji” mówić o miłości 
i nadziei.

bp DariuSz kałuża mSf
Goroka, Papua 
Nowa Gwinea

Komentarz misyjny

Za kilka dni święta Boga, któremu 
poskąpiono miejsca w zajeździe, 
a który narodził się w zimnej stajni 
wykutej w skale, wśród zwierząt, 
wykluczony, gdzieś na peryferiach 
ówczesnego świata. Jakby chciał 
pokazać, że w tych miejscach 
w szczególny sposób rodzi się Bóg.

Nie tak dawno, bo w lipcu, 
w Krakowie, papież Franciszek tak 
odpowiedział na pytania młodych 
ludzi: „Gdzie jest Bóg – pytacie, 
jeśli na świecie istnieje zło, jeśli 
są ludzie głodni, spragnieni, 
bezdomni, wygnańcy, uchodźcy? 
Gdzie jest Bóg, gdy niewinni ludzie 
umierają z powodu przemocy, 
terroryzmu, wojen? Gdzie jest 
Bóg, kiedy bezlitosne choroby 
zrywają więzy życia i miłości? 
Albo gdy dzieci są wyzyskiwane? 
Istnieją takie pytania, na które nie 

eDytorial: Bóg na peryferiach

ma żadnych ludzkich odpowiedzi. 
Możemy tylko spojrzeć na Jezusa 
i Jego pytać. A odpowiedź Jezusa jest 
następująca: »Bóg jest w nich«”.

Te „Misyjne Drogi” będą 
o narodzinach Boga na dzisiejszych 
peryferiach misyjnych – w Zambii, 
Syrii, Indiach, Ekwadorze, na Ukrainie, 
w Nepalu, Maroku i w Arktyce, wśród 
biednych, opuszczonych, wygnanych, 
bezdomnych, samotnych... Bóg 
jest kreatywny i przychodzi na 
nieskończenie wiele sposobów, 
szczególnie na misjach. Warto te 
miejsca z nami przemierzyć.

Oddajemy w Wasze ręce pismo ze 
zmienioną szatą graficzną, a także 
nowym działem „Przyjaciół Misji”. 
W rozpoczynającym się roku 
nawiązujemy ścisłą współpracę 
z oblacką Prokurą Misyjną, aby 
bardziej być dla misji.

Życzę nam wszystkim, kochani 
Czytelnicy, narodzin Boga w nas, 
szczególnie na peryferiach naszych 
serc, w których Go jeszcze nie ma. 
Życzę też zdrowia i bardzo dobrego 
roku 2017.

wrzos@misyjnedrogi.pl

marcin wrzoS omi
Misyjne Drogi, Poznań
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20 listopada 2016 r. w diecezji Yokadouma 
w Kamerunie odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia 
sakry biskupiej o. Eugeniusza Juretzko OMI połączone 
z jubileuszem diecezji. W uroczystościach licznie wzięli 
udział diecezjanie, kameruński episkopat, a także 
oblaci z Polski.

Ojciec Eugeniusz Juretzko urodził się 25 grudnia 1939 r. 
w Radzionkowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. 
z rąk abp. Antoniego Baraniaka. 20 maja 1991 r. został mia-
nowany biskupem-ordynariuszem nowo powstałej diecezji 
Yokadouma w Kamerunie, konsekrowany 8 września 1991 r. 
Pracuje w Kamerunie już ponad 40 lat.

Biskup Juretzko podkreśla znaczenie pracy wśród naj-
uboższych. Za ewangelizacją musi iść także realna pomoc, 
która zapewni zaspokojenie podstawowych potrzeb. – Nasza 
praca, jak każdego misjonarza, idzie w dwóch kierunkach. 
Z jednej strony jest praca typowo ewangelizacyjna, a z dru-
giej – praca socjalna, żeby ludziom pomóc, bo to biedny kraj. 
Wybudowałem już parę szkół podstawowych, przedszkoli, 
jeden szpital mający lekarza oraz pięć ośrodków zdrowia. 
W Yokadouma jest 10 szczepów, ale Pigmeje są najliczniejsi. 
Tylko dla nich stworzyliśmy 27 małych szkół, żeby ich naj-
pierw przygotować do normalnej szkoły - mówił w rozmowie 
z Radiem Watykańskim bp Eugeniusz Juretzko.

Kościół w Afryce jest coraz silniejszy. W przeciwieństwie 
do Europy nie możemy mówić o kryzysie powołań. – Jeśli 
chodzi o powołania kapłańskie i zakonne, to sytuacja przed-
stawia się dobrze. Aktualnie mam 14 kleryków w semina-
rium. Jest też dużo kandydatek na siostry zakonne. Obecnie 
większość kapłanów to Afrykańczycy, dwie trzecie spośród 

45 sióstr to Afrykanki. Prowadzą one szkoły, ośrodki zdro-
wia oraz szpital. Muszę przyznać, że są kompetentne pod 
każdym względem. Jeden ksiądz jest na studiach w Rzymie, 
doktoryzuje się z prawa kanonicznego. Zatem przed lokal-
nym Kościołem jest przyszłość. Ludzie się do Kościoła garną. 
Ponieważ księża wszędzie nie docierają, ich posługę wspiera 
65 katechetów. Oni są jakby przedłużeniem naszych rąk, 
a większość z nich to ludzie ofiarni - dodaje bp Juretzko.
Na zdjęciu: Uroczystość w Yokadouma.
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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 składane i cenne ofiary, 
które pozwalają nam skuteczniej 
pracować na rzecz misji.

Styczeń – luty 20174 misyjne drogi Wiadomości z życia Kościoła
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