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NIeoCeNIoNA pomoC
Ewangelizacja na misjach 
to nie tylko głoszenie kazań 
czy katechez. To także 
urzeczywistnianie jej przez 
budowę szkół czy ośrodków 
zdrowia. Te inicjatywy pokazują, 
że misjonarzowi zależy na 
ludziach i tym bardziej on sam 
i Bóg staje się im bliższy.
W tym roku Fundacja Pomocy 
Humanitarnej „Redemptoris 
Missio” będzie świętować 
dwudziestopięciolecie istnienia. 
To dla nas szczególny czas 
wytężonej pracy, ale również 
podsumowań i wspomnień. 
Przez dwadzieścia pięć lat 
Fundacja wysłała do pracy na 
misjach prawie dwieście osób: 
lekarzy, pielęgniarek, położnych 
i studentów medycyny. Do pracy 
w tropiku przygotowują się 
kolejne osoby.
LICzby te ozNACzAją tySIąCe 
oCALoNyCh IStNIeń, uLgę w CIerpIeNIu 
I ChorobIe, NAdzIeję NA LepSzą 
przySzłość. to rówNIeż tySIąCe 
uśmIeChów wdzIęCzNyCh pACjeNtów, 
NIezApomNIANe przeżyCIA, 
wzruSzAjąCe momeNty. 
Zapytałam po jednym z wyjazdów 
dentystę Konrada Rylskiego, 
ilu miał w Afryce pacjentów. 
Odpowiedział: „przyjmowałem 
człowieka, którego ząb bolał kilka 
lat. Dla mnie było warto jechać 
tam choćby tylko dla niego”.
Nikt z naszych wolontariuszy 
na co dzień nie mówi o swoich 
motywacjach, ale jest dla nas 
jasne, że są one przejawem 
naszej wiary i wcieleniem idei 
miłosierdzia. Kiedy mijamy się 
w fundacyjnym korytarzu, kiedy 
omawiamy szczegóły kolejnego 
wyjazdu, kiedy do Fundacji 
przychodzą darczyńcy, jest dla 
nas jasne, że łączy nas idea 
chrześcijańskiej pomocy i miłości 
bliźniego. 

juStyNA jANIeC-
pALCzewSkA
Prezes Fundacji 
„Redemptoris Missio”

Komentarz misyjny

Nie raz zastanawiałem się, dlaczego 
kościoły czy kaplice misyjne 
wypełniają się ludźmi, a w naszym 
kraju tendencje są raczej odwrotne. 
Przyczyn jest wiele i nie wszystko 
zależy od nas. Być może jedną 
z nich jest położenie na misjach 
większego akcentu na Ewangelię 
głoszoną w praktyce.

Jest w ewangelizacji pokusa, 
by zapomnieć o ciele człowieka, 
o tym, że ono może być chore, 
głodne, spragnione, nagie czy 
brudne. Brat Albert, którego 
rok obchodzimy, wiedział, 
że elementem ewangelizacji jest 
przywrócenie człowiekowi jego 
godności. Sakramenty, kazania, 
katechezy – nawet te najświętsze 
ze świętych, są potrzebne. Jednak 
trzeba je podeprzeć troską i pracą 
na rzecz poprawienia jakości życia 
ludzi. Tam, gdzie pojawiają się 

edytorIAL: Ewangelia w praktyce

misjonarze, pojawiają się szkoły, 
ośrodki zdrowia, domy starców czy 
przytułki dla dzieci ulicy. Miejscowi 
widzą, że misjonarz w ten sposób 
troszczy się o nich i nie pozostawia 
ich w biedzie. Chrześcijanie z krajów 
misyjnych, widząc tę troskę, 
przejmują to za styl życia Kościoła. 
Widziałem, jak to funkcjonuje na 
Madagaskarze, gdy chrześcijanie 
dzielili się z potrzebującymi. 
To przeniesienie Ewangelii do 
życia. Jak to działa? Ludzie, którzy 
widzą tak funkcjonujące wspólnoty 
chrześcijańskie, sami chcą się stać 
ich członkami. Przychodzą, prosząc 
o chrzest. Zapraszam Was na „Misyjne 
Drogi”. Zobaczymy, jak medycy – 
misjonarze świeccy i duchowni – 
rzez troskę o chorych wprowadzają 
Ewangelię w życie.

Naszym przyjaciołom z fundacji 
„Redemptoris Missio”, zajmującej się 
wysyłaniem personelu medycznego, 
materiałów medycznych i szkoleniem 
medycznym misjonarzy, życzymy co 
najmniej kolejnych 25 lat działalności. 
Dziękujemy Wam za wspieranie 
duchowe misjonarzy w okresie 
Wielkiego Postu. Prawie 13 tys. osób 
wspierało 2007 polskich misjonarzy.

wrzos@misyjnedrogi.pl

mArCIN wrzoS omI
Misyjne Drogi, Poznań

Cierpienie w świecie  
jest po to,  
by wyzwalało miłość.

św. Jan Paweł II
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Oblacki klasztor na Świętym 
Krzyżu, w diecezji sandomierskiej, 
znalazł się wśród obiektów 
wpisanych na listę pomników 
historii. Uroczystość odbyła się 
15 marca br. w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie.

Podczas uroczystego wpisywa-
nia zabytkowych obiektów na listę 
pomników historii obecna była liczna 
delegacja z regionu świętokrzyskie-
go. Przybyli przedstawiciele oblatów 
z prowincjałem Polskiej Prowincji 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepoka-
lanej o. Pawłem Zającem OMI oraz 
superiorem o. Zygfrydem Wiechą 
OMI, władz wojewódzkich i kieleckich 
uczelni. Akt wpisania Świętego Krzy-
ża na listę pomników historii odebrał 
superior, o. Zygrfryd Wiecha OMI.

Przełożony świętokrzyskich oblatów 
podkreślił, że Święty Krzyż jest obiek-
tem zasługującym na wpisanie na listę 
pomników historii, gdyż on był naj-
większym sanktuarium Polski aż do 
połowy XVII w.

– To właśnie od przechowywanych 
tutaj relikwii Drzewa Krzyża Świętego 
nazwę bierze województwo święto-
krzyskie, ziemia świętokrzyska oraz 

różne instytucje działające na tere-
nie województwa. Święty Krzyż jest 
duchową stolicą dla tej części naszej 
ojczyzny – dodaje rektor tamtejszej 
bazyliki.

Święty Krzyż to najstarsze polskie 
sanktuarium. Sprowadzenie benedyk-
tynów zainicjował Bolesław Chrobry 
w 1006 r. Obecnie opiekę nad Sanktu-
arium Relikwii Drzewa Krzyża Święte-
go sprawuje Zgromadzenie Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej.

Drugi obiekt regionu świętokrzy-
skiego wpisany na listę pomników hi-
storii to cysterski klasztor w Wąchocku, 
który jest jednym z przykładów wspa-
niałej architektury romańskiej w Polsce. 
Został wybudowany na przełomie XII 
i XIII w. Opactwo ufundował w 1179 r. 
biskup krakowski Gedeon, zaś bu-
downiczym był Simon, z pochodzenia 
Włoch.

Klasztor był dwukrotnie niszczony 
przez najazdy tatarskie. Mimo tego, 
że zakonnicy przywracali go do daw-
nej świetności, w 1656 r. najechały go 
wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego 
Rakoczego, które spustoszyły miasto 
i okolicę. Zrabowały też bogate archi-
wum, skarbiec i cenne zabytki.
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Ś W i ę t y  K r z y ż

Klasztor na Świętym Krzyżu wpisany na listę pomników historii
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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, cenne ofiary, 
które pozwalają nam skuteczniej 
pracować na rzecz misji.

mAj – CzerwIeC 20174 misyjne drogi Wiadomości z życia Kościoła
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