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Edukacja jest priorytetem w krajach 
rozwijających się ze względu na 
olbrzymi procent analfabetów. 
Jeśli ktoś chce dobrze wyedukować 
dziecko w kraju misyjnym, posyła 
je do szkoły, najlepiej do katolickiej. 
Obok punktów medycznych 
misjonarze najczęściej prowadzą 
szkoły na wszystkich szczeblach. 
Szkoły katolickie zapewniają wysoki 
poziom nauczania. Brak kontroli 
w szkołach państwowych sprawia, 
że nauczyciele tygodniami nie 
przychodzą do pracy. W rezultacie 
tylko 5–10% dzieci z tych szkół 
zdaje egzaminy zewnętrzne, za to 
w szkołach katolickich ten odsetek 
dochodzi do 95%.

NIeStety NIe wSZyStKIe dZIeCI MOgą 
SIę UCZyć. CZęStO rOdZICe wybIerAJą 
SpOśród SwOICH dZIeCI JedNO ALbO 
dwOJe, KtóryCH NAUKę Są w StANIe 
SFINANSOwAć. pOZOStAŁe MUSZą 
prACOwAć w dOMU ALbO w pOLU. 
dLAtegO ObJęCIe wSpArCIeM FINANSOwyM 
edUKACJI KONKretNyCH dZIeCI, CZyLI 
tZw. AdOpCJA NA OdLegŁOść, JeSt 
tAKIe wAżNe. W wiosce w buszu 
na Madagaskarze, gdzi obecnie 
przebywam, ponad połowa dzieci 
się nie uczy. Pracują ponad siły, 
często podobnie jak dorośli. Nie 
zostali tymi szczęśliwcami. Czeka 
ich takie samo życie, jak ich 
rodziców, które kończy się i zamyka 
w rzeczywistości małej wioski 
w buszu. Pracują przy pomocy 
rąk albo wołów, podpisując się – 
w dobie podpisów elektronicznych 
– odciskiem palca. Wiele dzieci 
chce się uczyć. Brakuje tylko 
pieniędzy. Żyją z tego, co urodzi 
pole, a plony zależą od tego, czy nie 
będzie akurat klęski żywiołowej.

Dla nas 50 złotych miesięcznie 
nie jest dużym wydatkiem, tutaj 
umożliwia naukę dziecka, którego 
przyszłość może wyglądać inaczej 
niż życie jego rodziców.

MArtA tItANIeC
Dyrektor Wydziału 
Zagranicznego Caritas 
Polska

Komentarz misyjny

Tam, gdzie swoją siedzibę ma 
dojrzała misja katolicka, jest także 
szkoła i ośrodek zdrowia – mówi 
w rozmowie z nami abp Henryk 
Hoser SAC. Zna się na rzeczy, bo 
przecież przez 20 lat pracował 
w Rwandzie. Kościół od samego 
początku istnienia prowadził 
szpitale, leprozoria, przytułki, 
które dziś byśmy nazwali domami 
opieki społecznej, a z czasem 
zakładał szkoły i uniwersytety. 
Pomysł wziął od Nauczyciela 
z Nazaretu. Bo przecież Jezus 
uzdrawiał, karmił głodnych, 
a apostołowie byli uczniami 
w wędrownej szkole, w której był 
Nauczycielem. Troszczył się zatem 
o całego człowieka, nie tylko o jego 
ducha.

edytOrIAL: Szkoła daje szansę

W wakacyjnym numerze „Misyjnych 
Dróg”, co może być zaskakujące, 
będzie o szkole na misjach. 
Pokażemy, w jaki sposób my 
możemy pomóc dzieciom – w końcu 
trwa rok św. brata Alberta. 
Dane są zatrważające. Około miliarda 
ludzi to analfabeci. Okazuje się, 
że to, co dla nas jest normalnością, 
bywa luksusem w innych zakątkach 
świata. Edukacja daje szanse 
na lepszą przyszłość. Wspierając, 
za pośrednictwem różnych 
programów misyjnych, edukację 
dzieci, daje się im „nie rybę, 
a wędkę”. Zapraszamy do szkół, 
w których, dzięki pomocy naszych 
Czytelników, mogą uczyć się dzieci. 
To szkoły w Indiach, Bangladeszu, 
Nepalu i na Madagaskarze. Kolejne 
rozpoczną edukację we wrześniu. 
Czekają.

Jak zawsze w piśmie wiele informacji 
bieżących z misji i życia Kościoła. 
Weź je ze sobą na plażę, w góry, 
a może nad jezioro. Wypocznij.

wrzos@misyjnedrogi.pl

MArCIN wrZOS OMI
Misyjne Drogi, Poznań

Kiedy 
śmieje się 
dziecko, 
śmieje się 
cały świat.

JANUSZ KOrCZAK
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Kilka tysięcy pielgrzymów i turystów uczestniczyło 
w XII Jarmarku Świętokrzyskim, który odbył się 28 maja 
2017 r. na Świętym Krzyżu pod hasłem: „Powiat kielecki 
pomostem do Europy”. Zaprezentowana została 
twórczość ludowa i produkty regionalne.

Jarmark rozpoczęła Eucharystia sprawowana na przyklasz-
tornych błoniach. Przewodniczył jej o. Zygfryd Wiecha OMI, 
superior świętokrzyskiej wspólnoty, który w homilii zwrócił 
uwagę, że Bóg kierował wezwanie do świadczenia o Nim do 
różnych ludzi, m. in. do św. Benedykta.

– Jego misja miała stać się darem scalającym ludy i na-
rody, wobec czego jest uznawany za architekta i patrona 
wspólnoty europejskiej. Jest to wspólnota oparta na polece-
niu Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” Duchowi 
synowie św. Benedykta przybyli na to miejsce, by tu oprzeć 
przęsło mostu, łączącego naszą ziemię z Europą – wyjaśniał 
przełożony oblatów.

Po Mszy św. rozpoczęła się część artystyczna. Na sce-
nie wystąpiły zespoły regionalne, m. in.: „Makoszanki”, 
„Śwarne Kakonianki”, „Echo Łysicy”, „Chełmowianki”. 
Przez cały dzień wystawione były kiermasze, na których 
prezentowano wyroby twórców ludowych oraz tradycyjne 
potrawy kuchni świętokrzyskiej. Na imprezie obecni byli 
przedstawiciele m.in.: Sejmu RP, władz wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych, a także Rycerze Kolumba z Warszawy 
oraz goście z Niemiec, Węgier i Ukrainy.

Organizatorami XII Jarmarku Świętokrzyskiego są: Sta-
rostwo Powiatowe w Kielcach, gmina Nowa Słupia, gmina 
Bieliny, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Świętokrzy-
ski Park Narodowy, Urząd Miasta Kielce, Muzeum Zabawy 

i Zabawek w Kielcach, MZD, MZK, PZD, MOW Podzamcze, 
Muzeum Wsi Kieleckiej.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Sprowa-
dzenie benedyktynów zainicjował Bolesław Chrobry w 1006 r. 
Opiekę nad Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świę-
tego sprawuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej.

Na zdjęciu: Komunia święta podczas Eucharystii na przy-
klasztornych błoniach
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Kilka tysięcy osób na Jarmarku Świętokrzyskim
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Drodzy Czytelnicy, w związku z decy-
zją o. prowincjała Pawła Zająca OMI 
z dniem 1 lipca 2017 r. kolegium redak-
cyjne opuścił nasz współbrat o. Błażej 
Mielcarek OMI. Był naszym grafikiem, 
operatorem baz danych, kreatorem 
pomysłów, muzykiem, spowiedni-
kiem, a w zasadzie człowiekiem do 
wszystkiego. Rzadko kiedy przebywał 
w redakcji mniej niż 10 godzin, w dzień 
lub w nocy.

Błażeju, dziękuję Bogu i Tobie za 
czas Twojej sześcioletniej posługi w re-
dakcji, w misji na ósmym kontynencie 
medialnym, o którym pisał Benedykt 
XVI. Za tysiące godzin pracy, poświę-
cenie, rozsądne rady, modlitwę.

Życzymy Tobie Bożego wsparcia, 
ludzkiej życzliwości i pięknych chwil 
w pracy duszpasterskiej w Siedlcach.

MArCIN wrZOS OMI, redaktor naczelny
Misyjne Drogi, misyjne.pl

LIpIeC–SIerpIeń 20174 misyjne drogi Wiadomości z życia Kościoła



Kilka tysięcy pielgrzymów i turystów uczestniczyło 
w XII Jarmarku Świętokrzyskim, który odbył się 28 maja 
2017 r. na Świętym Krzyżu pod hasłem: „Powiat kielecki 
pomostem do Europy”. Zaprezentowana została 
twórczość ludowa i produkty regionalne.

Jarmark rozpoczęła Eucharystia sprawowana na przyklasz-
tornych błoniach. Przewodniczył jej o. Zygfryd Wiecha OMI, 
superior świętokrzyskiej wspólnoty, który w homilii zwrócił 
uwagę, że Bóg kierował wezwanie do świadczenia o Nim do 
różnych ludzi, m. in. do św. Benedykta.

– Jego misja miała stać się darem scalającym ludy i na-
rody, wobec czego jest uznawany za architekta i patrona 
wspólnoty europejskiej. Jest to wspólnota oparta na polece-
niu Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” Duchowi 
synowie św. Benedykta przybyli na to miejsce, by tu oprzeć 
przęsło mostu, łączącego naszą ziemię z Europą – wyjaśniał 
przełożony oblatów.

Po Mszy św. rozpoczęła się część artystyczna. Na sce-
nie wystąpiły zespoły regionalne, m. in.: „Makoszanki”, 
„Śwarne Kakonianki”, „Echo Łysicy”, „Chełmowianki”. 
Przez cały dzień wystawione były kiermasze, na których 
prezentowano wyroby twórców ludowych oraz tradycyjne 
potrawy kuchni świętokrzyskiej. Na imprezie obecni byli 
przedstawiciele m.in.: Sejmu RP, władz wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych, a także Rycerze Kolumba z Warszawy 
oraz goście z Niemiec, Węgier i Ukrainy.

Organizatorami XII Jarmarku Świętokrzyskiego są: Sta-
rostwo Powiatowe w Kielcach, gmina Nowa Słupia, gmina 
Bieliny, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Świętokrzy-
ski Park Narodowy, Urząd Miasta Kielce, Muzeum Zabawy 

i Zabawek w Kielcach, MZD, MZK, PZD, MOW Podzamcze, 
Muzeum Wsi Kieleckiej.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Sprowa-
dzenie benedyktynów zainicjował Bolesław Chrobry w 1006 r. 
Opiekę nad Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świę-
tego sprawuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej.

Na zdjęciu: Komunia święta podczas Eucharystii na przy-
klasztornych błoniach

KAI

Ś w I ę t y  K r Z y ż

Kilka tysięcy osób na Jarmarku Świętokrzyskim

komentuje M a r c I n  S Z w a r c  O M I

KA
rO

L 
pA

N
AS

IU
K 

O
M

I

zMiANA

Drodzy Czytelnicy, w związku z decy-
zją o. prowincjała Pawła Zająca OMI 
z dniem 1 lipca 2017 r. kolegium redak-
cyjne opuścił nasz współbrat o. Błażej 
Mielcarek OMI. Był naszym grafikiem, 
operatorem baz danych, kreatorem 
pomysłów, muzykiem, spowiedni-
kiem, a w zasadzie człowiekiem do 
wszystkiego. Rzadko kiedy przebywał 
w redakcji mniej niż 10 godzin, w dzień 
lub w nocy.

Błażeju, dziękuję Bogu i Tobie za 
czas Twojej sześcioletniej posługi w re-
dakcji, w misji na ósmym kontynencie 
medialnym, o którym pisał Benedykt 
XVI. Za tysiące godzin pracy, poświę-
cenie, rozsądne rady, modlitwę.

Życzymy Tobie Bożego wsparcia, 
ludzkiej życzliwości i pięknych chwil 
w pracy duszpasterskiej w Siedlcach.

MArCIN wrZOS OMI, redaktor naczelny
Misyjne Drogi, misyjne.pl

LIpIeC–SIerpIeń 20174 misyjne drogi Wiadomości z życia Kościoła


