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Bez pomocy By NAS NIe Było
Życie jest tu naprawdę bardzo 
trudne. Nikt nie jest bezpieczny. 
Przemoc jest wszechobecna. Na 
to wszystko nakłada się jeszcze 
powszechne ubóstwo. Na skutek 
dewaluacji pieniądza ceny wzrosły 
dziesięciokrotnie, a ludzie nie mają 
pracy. Wszyscy są już wykończeni, 
umierają z wycieńczenia. Taka 
jest prawda o Syrii. I dlatego 
domagamy się rozwiązań 
politycznych. 

Żądamy zaprzestania sprzedaży 
broni i wspierania ugrupowań 
zbrojnych dla własnych interesów 
politycznych. Trzeba uszanować 
syryjskie realia, integralność kraju 
i jego prawowite władze. Taka jest 
prawdziwa droga do pokoju. Nie 
ma innej.

Często o tym mówię, gdy pytają 
mnie o znaki nadziei. Przeżywamy 
paradoksalną sytuację. Z jednej 
strony są bomby, trudności, 
cierpienie, które widać na 
twarzach ludzi, szczególnie 
dzieci, z drugiej jednak strony 
jako Kościół robimy wszystko, co 
w naszej mocy, by kontynuować 
normalne życie naszą wiarą: 
razem modlimy się, spotykamy. 
W Aleppo wciąż organizuje się 
jakieś spotkania: katechetów, 
skautów, rodzin... To są te chwile 
normalności.

SpotykAć SIę w ImIę JezuSA, A tym SAmym 
dośwIAdczAć Jego oBecNoścI, Jego 
pocIeSzeNIA – to dodAJe NAm SIł, By 
koNtyNuowAć życIe.

Gdyby nie pomoc organizacji 
chrześcijańskich, a przede 
wszystkim Kościoła katolickiego, 
wszyscy byliby tam chorzy 
albo już nie żyli czy wyemigrowali. 
Wojna nadal trwa a chrześcijanie, 
tysiącami uciekają.

Bp ANtoINe Audo SJ
eparcha Aleppo, 
zwierzchnik Kościoła 
chaldejskiego w Syrii

Komentarz misyjny

Ostatnio świat robi się bardzo 
skomplikowany. Tu nie ma 
gotowych recept. Gdy dotykamy 
tematu uchodźców, który jest 
tak eksponowany w mediach, 
najczęściej czytamy, że chodzi 
jedynie o muzułmanów, którzy 
chcą w ten sposób rozszerzyć 
zasięg swojej religii, zasiedlając 
w sprytny sposób kolejne kraje 
Europy. Jest to spore uproszczenie. 
Przecież wśród uchodźców są 
także chrześcijanie. Uciekają przed 
wojną i prześladowaniami tak 
samo jak wyznawcy Mahometa. 
Jedni i drudzy uciekają przed 
dżihadystami – ekstremistami 
muzułmańskimi, którzy źle 
interpretują Koran. Tworzą swoje 
państwa wyznaniowe, tzw. kalifaty, 
z których wyrzucają myślących 
inaczej niż oni. Żeby było bardziej 
skomplikowanie, każda ingerencja 

edytorIAl: Skomplikowani uchodźcy

państw związanych z NATO czy 
Rosją, przez nas interpretowana jako 
siły pokojowe, przez muzułmanów 
traktowana jest jako najazd 
chrześcijan na ich państwa w celu 
wprowadzania swojego porządku.
W tym numerze „Misyjnych Dróg” 
chcę zaprosić Was do zobaczenia 
życia chrześcijan, którzy uciekli 
ze swoich krajów w obawie przed 
prześladowaniami, wojną, biedą. 
Pojedziemy do Syrii, Iraku, Iranu, 
Pakistanu, Korei Północnej, Maroka. 
Zobaczmy, jak sobie radzą i jak ich 
wspieramy.
W ostatnim czasie, wraz 
z Czytelnikami i osobami 
zaangażowanymi w adopcję misyjną 
„Misja Szkoła”, odwiedziliśmy 
Madagaskar: misje i szkoły, którym 
pomagamy. Był to dobry czas. 
Zapraszamy Was do włączenia się 
w to dzieło, a w okresie Wielkiego 
Postu do wspierania duchowego 
misjonarzy w ramach akcji 
„Misjonarz na Post”. Warto dobrze 
przeżyć ten czas. Na zbliżające się 
Święta Wielkanocne życzymy wiele 
pokoju i przeżycia swojej paschy: 
przejścia od grzechu do wolności 
Dziecka Bożego.

wrzos@misyjnedrogi.pl

mArcIN wrzoS omI
Misyjne Drogi, Poznań

Drugi człowiek to mój brat,  
ponad barierami narodowości,  
pochodzenia społecznego czy religii.

Papież Franciszek
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Unia Europejska wniosła wiele 
dobrego, dziś jednak przeżywa 
kryzys, dlatego trzeba jej 
przywrócić duszę, trzeba powrócić 
do zamysłu jej ojców założycieli, 
którzy byli ludźmi o silnych 
i głębokich przekonaniach – 
powiedział w Davos kard. Pietro 
Parolin.

„Działalność Stolicy Apostolskiej bardzo 
się uaktywniła, głównie dzięki osobiste-
mu wkładowi papieża Franciszka, który 
podjął się roli przywódcy. Ojciec Świę-
ty wyznaczył watykańskiej dyplomacji 
trzy cele: walkę z ubóstwem, budowa-
nie mostów i dążenie do pokoju. Jedno 
z głównych zadań Stolicy Apostolskiej 

to także ochrona i promowanie wolności 
religijnej, która stanowi podstawowe 
prawo człowieka. Kiedy się ją respektuje, 
również inne prawa są zachowywane. 
Jeśli chcemy ocalić ludzkość, nie może-
my deprecjonować otwarcia człowieka 
na transcendencję. Człowieka nie można 
zredukować do aspektów czysto mate-
rialnych. Jeśli nie uda się nam zacho-
wać tego transcendentnego wymiaru, 
przyszłość ludzkości będzie naprawdę 
mroczna. Dlatego chciałbym uwydatnić 
rolę religii, której nie można redukować 
do życia prywatnego. W tym kontekście 
trzeba też wspomnieć o terroryzmie sta-
nowiącym oczywistą manipulację reli-
gią” – powiedział kard. Parolin. 

kAI

D a v o s

Kard. Parolin: Europa potrzebuje duszy

komentuje M a r c i n  s z w a r c  o M i
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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.

U n i c E F

1,4 milionom dzieci grozi głód

D z i E ł o  n o w E g o  T y s i ą c l E c i a

Siedmioro młodych misjonarzy

siedmioro podopiecznych Fundacji Dzieło nowego 
Tysiąclecia pod koniec sierpnia poleci do Etiopii. Będą 
tam pomagać w przychodni i uczyć w szkole.

Młodzi udadzą się do niewielkiej wioski na południu Etiopii 
pod opieką o. Ashenafiego Abebe z zgromadzenia Misjonarzy 
Matki Bożej Pocieszenia. 

kAI

niemal 1,4 miliona dzieci w nigerii, somalii, 
Południowym sudanie i Jemenie grozi śmierć głodowa, 
alarmuje onz-owskie dzieło pomocy dzieciom UnicEF. 

Na skutek konfliktu z Boko Haram w Nigerii dotkliwy niedo-
statek żywności odczuwa ponad 450 tysięcy dzieci. Utrzymu-
jąca się susza w Somalii dotyka ponad 6,2 mln. mieszkańców.

kAI
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