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Zazwyczaj myśląc o posłudze 
misyjnej, odruchowo łączymy ją 
z działalnością kapłanów i osób 
zakonnych głoszących Ewangelię, 
z budową nowych kościołów, 
szpitali, szkół i przedszkoli na 
obszarach misyjnych. Raczej nie 
kojarzymy jej z modlitewną ciszą 
klasztorów kontemplacyjnych. 

A jedNAk SAm chryStuS, podejmując 
wAżNe dzIełA, jAk chocIAżby NA 
początku dzIAłAlNoścI publIczNej 
czy przed wyborem ApoStołów, zAwSze 
poprzedzAł je modlItwą, A w Noc 
przed Swoją męką uSIlNIe o NIą proSIł 
NAjblIżSzych uczNIów. wSkAzuje NAm 
przez to, jAk wAżNy dlA wSzelkIej 
dzIAłAlNoścI ewANgelIzAcyjNej jeSt 
fuNdAmeNt modlItwy, bez której 
łAtwo może oNA zAmIeNIć SIę w czySty 
AktywIzm. 

Nieprzypadkowo na równi 
z wielkim misjonarzem, św. 
Franciszkiem Ksawerym, patronką 
misji od 1927 r. jest również św. 
Teresa z Lisieux, karmelitanka, 
która nie mogąc być czynną 
misjonarką, chciała stać się 
misjonarką miłości i pokuty. 
Nie mogła wyjechać na misje, 
ale stała się prawdziwą misjonarką 
poprzez nieustanną modlitwę za 
misyjną działalność Kościoła. 
W tej intencji ofiarowywała 
także liczne cierpienia fizyczne 
i duchowe. Była apostołką 
modlitwy i ofiary na rzecz 
misji. Modliła się za misjonarzy 
głoszących Ewangelię i w ich 
intencjach. W swoich zapiskach 
pozostawiła ważne wskazanie: 
„Zrozumiałam, że miłość jest 
źródłem wszelkich powołań”. 
Papież Jan Paweł II nadał świętej 
Teresie z Lisieux tytuł doktora 
Kościoła, czyniąc z niej wielką 
nauczycielkę dla wszystkich 
chrześcijan, także w dziedzinie 
misyjnej działalności Kościoła.

bp pAweł StobrAwA
Komisja Episkopatu Polski 
ds. Misji, Opole

Komentarz misyjny

Za oknem śnieg. W domu pachnie 
choinką i świątecznymi potrawami. 
Na miejskich placach pojawiły się 
świąteczne jarmarki. Jest bardziej 
wesoło i rodzinnie niż zazwyczaj. 
Polskie świętowanie Bożego 
Narodzenia jest nadzwyczajne. 
Z perspektywy kilometrów, jakie 
dzielą nas od krajów misyjnych 
widzimy, jak niezwykle jest 
bogate. Nikt chyba na świecie tak 
hucznie nie celebruje kolejnej 
rocznicy narodzin Jezusa. Jest 
postna, rodzinna wieczerza. 
Kolędy. Pasterka. Prezenty. Sianko 
pod obrusem. Dzielony chleb. 
Przypominamy sobie o tych, 
o których niewielu pamięta.

Dlatego, chcemy przedstawić drogi 
tych misjonarek i misjonarzy, 

edytorIAl: Cisi misjonarze

o których zazwyczaj nie pamiętamy, 
a jednak są i dzięki którym misje 
się dzieją. Zakonnice i zakonnicy 
„za kratami”. Dzień i noc modlą się 
w cichości eremów, klauzur i kaplic  
na terenach misyjnych, często w kurzu 
pustyni czy spiekocie afrykańskiego 
słońca. Są misjonarzami na wzór św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus OCD, czy 
Karola de Foucauld IPFI. Pamiętam, 
jak w dzieciństwie pochłaniałem 
książki o nich. Szczególnie lubiłem  
te o Karolu i jego przygodach 
na pustyni wśród Tuaregów. 
Karmelitanki, klaryski, siostry misyjne, 
mali bracia Jezusa, karmelici, paulini 
w najróżniejszych częściach świata 
zapraszają do siebie. Zajrzymy, tak 
odrobinę, na ile można, w ich życie za 
klauzurą. Jest ciekawe i inspirujące.

Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy,  
na Nowy Rok 2018 dalszego 
wzrastania w świętości, pięknych 
rodzinnych świąt, zdrowia i spełnienia 
choć ułamka marzeń. Pamiętajcie 
o nas i misjonarzach przy wigilijnym 
stole. My o Was pamiętamy.

wrzos@misyjnedrogi.pl

mArcIN wrzoS omI
Misyjne Drogi, misyjne.pl, 
Poznań

Modlić się, znaczy dać trochę swojego 
czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, 

pozostawać w milczącym słuchaniu 
Jego Słowa, pozwalać mu odbić się 

echem w sercu.
św. jAN pAweł II
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Od 2020 r. ma obowiązywać zakaz handlu w niedziele – 
zadecydował Sejm pod koniec listopada 2017 r.  
Do tego czasu będą obowiązywać stopniowe 
ograniczenia: od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele 
handlowe w miesiącu – pierwsza i ostatnia; w 2019 r. 
handlowa będzie ostatnia niedziela każdego miesiąca.

Przypomnijmy, że za zakazem handlu we wszystkie nie-
dziele zdecydowanie opowiada się Konferencja Episkopatu 
Polski oraz ponad połowa Polaków. Za uchwaleniem ustawy 
głosowało 254 posłów, przeciwko było 156, a 23 wstrzyma-
ło się od głosu. W trakcie prac nad ustawą przyjęto szereg 
poprawek. Doprecyzują one m.in. kwestię ograniczenia 
handlu na stacjach benzynowych czy dworcach kolejowych. 
Jedna z poprawek wyłączyła z zakazu sklepy internetowe.

Inna poprawka poszerza katalog podmiotów wyłączo-
nych z tego zakazu m.in. o piekarnie, cukiernie i lodziarnie.  
Zakaz nie będzie także obowiązywać na terenie rolno-spo-
żywczych rynków hurtowych.

Projekt ustawy trafił do Sejmu jesienią ubiegłe-
go roku jako inicjatywa obywatelska autorstwa Komite-
tu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi  
m.in. NSZZ „Solidarność”. Za zakazem handlu we wszystkie 
niedziele zdecydowanie opowiadają się polscy biskupi. W 
oświadczeniu Prezydium KEP wydanym 31 października czy-
tamy: „Trudno pominąć fakt, iż to właśnie »Solidarność« – 
jako związek programowo ukierunkowany na ochronę praw 
pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i 
zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady pięciodniowego 
tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne pra-
wo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. Wolna 

niedziela zawiera się w etosie »Solidarności«, z którego 
nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się  
na nią programowo powoływali i powołują”.

Wedle raportu CBOS zakaz handlu w każdą niedzielę, 
nieobejmujący m.in. niedziel przedświątecznych, popiera 
58% badanych, a sprzeciw wyraża 37% Polaków.

Na zdjęciu: Wnętrze jednego z supermarketów
kAI

W a r S z a W a

Sejm przyjął ustawę stopniowo ograniczającą handel w niedziele

komentuje M a r c i n  S z W a r c  O M i
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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 30 pLn. 

Jednocześnie dziękujemy  
za dodatkowo składane cenne 
ofiary, które pozwalają nam 
skuteczniej pracować na rzecz 
misji.

Styczeń – luty 20184 misyjne drogi Wiadomości z życia Kościoła
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