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Zaangażowanie świeckich 
w działalność misyjną Kościoła, 
a szczególnie w wolontariat 
misyjny, jest coraz większe. Jest to 
bardzo dobry i pożądany kierunek. 
Dobrze, że tak wielu, jak wskazują 
statystyki, angażuje się zarówno 
w długoterminowe wyjazdy 
na misje – jako misjonarze, 
czy krótkoterminowe – jako 
wolontariusze misyjni. Warto 
przypominać, że jest powinnością 
każdego chrześcijanina, także 
świeckiego, zaangażowanie 
w różny sposób w działalność 
misyjną Kościoła.

JeSt to poruSzeNie duchA Świętego, 
Jeżeli Świeccy ludzie poStANAwiAJą, 
przyNAJMNieJ JAkąŚ czeŚć SwoJego 
życiA poŚwięcić SprAwoM ewANgelizAcJi 
czy Służbie NA rzecz drugiego 
człowiekA przez głoSzeNie Mu dobreJ 
NowiNy, czy też przez udzielANie 
Mu różNego rodzAJu poMocy 
huMANitArNeJ. 

Naszym zadaniem, jako 
Kościoła, jest wspomaganie ich 
w tych dobrych pragnieniach. 
Mam nadzieję, że coraz więcej 
świeckich ludzi w Polsce będzie 
w ten sposób angażowało się 
w życie Kościoła. Oby coraz więcej 
duszpasterzy widziało w tym 
poruszeniu misyjnym młodych 
szansę dla ich działalności 
parafialnej.
Bez wątpienia państwo powinno 
wspomagać Kościół w formacji 
misjonarzy świeckic. Wiele 
krajów tzw. Europy Zachodniej 
ma wypracowane standardy 
ubezpieczeń społecznych, 
zdrowotnych, opieki nad młodymi 
wolontariuszami wyjeżdżającymi 
do krajów misyjnych czy tzw. 
krajów rozwijających się. Jest 
to zadanie, przed którym stoi 
Komisja Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Misji.

Abp wiktor Skworc
metropolita katowicki

Komentarz misyjny

Współczesnej misji nie można 
sobie wyobrazić bez osób 
świeckich. – Chciałbym, aby 
każda parafia diecezji wysyłała 
misjonarzy świeckich. To przejaw 
tego, że wspólnota parafialna 
jest dojrzała i chce wziąć na 
siebie odpowiedzialność za 
ewangelizację – powiedział abp 
Stanisław Gądecki, przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski, 
posyłając naszą redakcyjną 
koleżankę Madzię Plekan do 
Etiopii. Od kilku lat z diecezji 
poznańskiej, systematycznie, co 
roku, wyjeżdża na misje ponad 50 
osób świeckich. Najczęściej są to 
kilkumiesięczne tzw. wolontariaty 
misyjne czy kilkutygodniowe 
„doświadczenia misji”, choć 
zdarzają się też wyjazdy 
długoterminowe. Tak też jest 
w innych diecezjach, czy zakonach. 
Przebudzenie misyjne świeckich 
trwa. I dobrze. Zauważa to także 
od kilku lat Komisja Konferencji 

edytoriAl: Misja 3.0 – nie tylko duchowni

Episkopatu Polski ds. Misji, 
współorganizująca sympozjum na 
ten temat. Odbyło się ono w czerwcu 
bieżącego roku w Warszawie, 

We wrześniowym numerze 
„Misyjnych Dróg”, skupiamy się na 
świeckich na misjach, szczególnie 
tzw. wolontariatach misyjnych 
i doświadczeniach misji. Co roku 
wyjeżdża ich około pięciuset. 
Chcemy opisać ich pracę, ale też 
stworzyć swoistą „instrukcję 
obsługi” wolontariatu misyjnego, 
odpowiadając na pytania: kto 
może jechać?, dokąd?, kiedy?, 
po co?, dlaczego?, w jaki sposób 
przygotowany?. Zapraszamy 
na misyjne drogi misjonarzy 
świeckich związanych z oblatami, 
salwatorianami, salezjanami, 
kombonianami, pallotynami, a także 
diecezjami. Robią zadziwiające 
rzeczy i są wszędzie. Wśród autorów 
witamy Wojciecha Modesta Amaro. 
Zapraszamy do nowej rubryki 
„Kuchnia z misją”. Palce lizać.

Przypominamy Czytelnikom 
o możliwości, od tego numeru, 
odnowienia prenumeraty na kolejny 
rok. Młodszym natomiast życzymy 
dobrego nowego roku szkolnego 
i akademickiego. 

wrzos@misyjnedrogi.pl

MArciN wrzoS oMi
Misyjne Drogi, misyjne.pl, 
Poznań

Dobroć jest 
cichym 
czynieniem tego, 
o czym inni 
głośno mówią.

Friedl beutelrock
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14 i 15 lipca 2017 r. w Toruniu odbył się jeden 
z największych festiwali muzyki chrześcijańskiej 
w Europie. Song of Songs Festival powrócił po siedmiu 
latach. Na scenie wystąpiły m.in. 2TM 2,3, Luxtorpeda, 
TGD, Siewcy Lednicy, Anastasis, Maleo Reggae 
Rockers, Mietek Szcześniak i gość specjalny z Włoch – 
s. Cristina Scuccia.

Song of Songs Festival, którego pełna nazwa brzmiała Mię-
dzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijań-
skiej, miał w latach 1998–2010 r. trzynaście edycji i był 
największą w Europie Środkowowschodniej prezentacją 

czołówki polskich artystów wykonujących współczesną, 
profesjonalną muzykę chrześcijańską oraz znakomitych 
solistów i zespołów z zagranicy. W ciągu ponad dekady ist-
nienia Festiwalu zaprezentowało się na nim 96 wykonawców 
z Polski i 58 wykonawców zagranicznych. 

Jak przyznawał przed festiwalem jego organizator Woj-
ciech Zaguła, pierwszą próbą powrotu był ubiegły rok. – Po-
myśleliśmy, że Światowe Dni Młodzieży są jak najbardziej 
godnym pretekstem do tego, aby na nowo zagrać i zaśpiewać 
muzykę chrześcijańską w Toruniu. Nie udało się, ale wi-
docznie tak miało być. Tym razem – z Bożą i ludzką pomocą 
– mamy nadzieję, że się uda i że będzie to wielki powrót. 
Nasz festiwal był i pozostaje „głośniejszą stroną mocy”. 
I wierzymy, że jest to moc Ducha. Organizatorzy podkreślają 
też jednoczący wymiar Festiwalu: „W niespokojnej Europie 
można i trzeba szukać obszarów, w których młodzi ludzie 
znajdą wspólną płaszczyznę z innymi, podobnie czującymi 
i myślącymi. Najlepszą formą takiego kontaktu jest muzy-
ka, w szczególności ta inspirowana chrześcijańską tradycją 
i prawdą płynącą z Ewangelii”.

Patronem i przewodnikiem duchowym tegorocznego Song 
of Songs był bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski – har-
cerz, kapłan, który stracił życie 23 lutego 1945 r. w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. W 1999 r. w Toruniu został 
beatyfikowany przez św. Jana Pawła II. Jest patronem pol-
skich harcerzy. Na liście tegorocznych artystów byli: Jafia, 
Exodus15, Fisheclectic, Anastasis, Maleo Reggae Rockers, 
Luxtorperda, Michał Rassek, THE SHEPHERDS BAND (z Pa-
lestyny), 2 TM 2,3, Siewcy Lednicy, s. Cristina (z Włoch), 
TGD i gościnnie Beata Bednarz i Mate.O.
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Powrócił Song of Songs Festival – święto muzyki chrześcijańskiej

komentuje M A R C i N  S z W A R C  o M i
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 jedyne 30 pln.

Jednocześnie dziękujemy 
za składane, cenne ofiary, 
które pozwalają nam skutecz- 
niej pracować na rzecz misji.
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