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Żeby zrozumieć, jak pomóc 
wykluczonym, warto spróbować 
sobie odpowiedzieć na pytanie: 
kto i co powoduje wykluczenie? 
Odpowiedź jest jedna: człowiek. 
Nie sposób dzisiaj oddzielić się 
od informacji o tym, co dzieje się 
wokół nas – obojętne czy blisko, 
czy daleko. Samotność ludzi 
starszych, wykluczenie z życia 
społecznego niepełnosprawnych, 
polityka społeczna powodująca 
zubożenie prowadzące do 
bezdomności, polityki państw 
skutkujące uchodźstwem, skutki 
zmian klimatycznych, brak 
dostępu do wody – to wszystko 
efekty działania człowieka i tylko 
człowiek może im zapobiec.

JAk to zrobIć? zAStANówmy SIę 
NAd SwoIm SpoSobem życIA. czy 
wyrzucAmy JedzeNIe, mArNuJemy 
wodę, chcemy co roku mIeć Nowy 
model komórkI I tANIą żywNość, którA 
częSto JeSt produkowANA w krAJAch 
AfrykAńSkIch? czy chcemy tANIo 
kupowAć ubrANIA, które SzyJą NA 
czArNo uchodźczyNIe SyryJSkIe w turcJI 
lub dzIecI w bANglAdeSzu? czy JeSteśmy 
wrAżlIwI NA SkutkI woJeN I kAtAStrof 
NAturAlNych, które dotykAJą corAz 
wIękSzą lIczbę ludzI? czy chcemy 
zAmkNąć SIę w NASzym bogAtym śwIecIe, 
tworząc SobIe pozory bezpIeczeńStwA 
koSztem INNych?

Odpowiedź na te pytania określa 
nasz poziom obojętności.  
Człowiek jest „skazany” na 
drugiego człowieka i na wspieranie 
się w rozwoju. Nie żyjemy 
w czasach Robinsonów: drugi 
człowiek jest bardzo blisko nas. 
Myślę o książce Thomasa Mertona 
„Nikt nie jest samotną wyspą”, 
którą przeczytałam w czasie 
studiów. Uświadomiła mi, jak 
wielką rolę odgrywa w naszym 
życiu drugi człowiek i świat, 
w którym wspólnie jesteśmy.

JANINA ochoJSkA
Polska Akcja Humanitarna

Komentarz misyjny

Wiecie, mnie w świętym Kościele 
Bożym najbardziej fascynuje 
zdolność przyjęcia grzeszników. 
To jest to, co mnie w Kościele Boga 
najbardziej pociąga. Jeśli Kościół 
jest rzeczywiście Kościołem, 
to grzesznik w nim nigdy nie jest 
sam. To nikt w tym Kościele nie 
powie człowiekowi w grzechu: 
nie obchodzą nas Twoje problemy. 
W Kościele, który naprawdę jest 
Kościołem Chrystusa grzesznik 
nigdy nie jest napiętnowany [...]. 
Jeśli jest, to znaczy, że ludzie 
Kościoła w tym momencie odeszli 
od tego, w co wierzą. W Kościele 
najpiękniejsza jest umiejętność 
zmierzenia się z grzechem. 
W każdym razie to jest to,  
co mnie do Kościoła przekonuje 
– powiedział niedawno abp 
Grzegorz Ryś. Kiedy wracałem do 
tych słów, zrozumiałem, że tak 

edytorIAl: Misje – by pomóc głodnym

samo można powiedzieć o ludziach 
głodnych, ubogich, sponiewieranych. 
Potrzebujący w Kościele nigdy nie 
powinien usłyszeć: „nie interesuje 
mnie twój głód, bieda, problem”. 
Zawstydzam się, gdy patrzę, jak na 
ubogich otwierają się młodzi ludzie 
Kościoła. Intuicyjnie wiedzą,  
że taki Kościół pociąga.  
Tak czynią też misjonarze.

To wielkopostne wydanie „Misyjnych 
Dróg” ma nas uwrażliwić na innych. 
Pokazać, że troskliwa i czuła miłość 
ma zdolność ewangelizacyjną. 
Otwierającą na Boga. Zapraszamy 
zatem, aby zobaczyć, co misjonarze 
robią dla najuboższych w Peru, 
Arktyce, na Flores, Madagaskarze, 
Ukrainie, Kubie i w wielu innych 
miejscach świata.

Ostatni czas był dla nas szczególny. 
Zmarł nasz współbrat, o. bp Eugeniusz 
Juretzko. Apostoł Pigmejów, wzór życia 
misyjnego. Prosimy o modlitwę za 
niego. W kolejnym numerze napiszemy 
o nim więcej. Na nadchodzącą 
Wielkanoc życzymy Bożego 
błogosławieństwa, zdrowia i odkrycia 
Boga w najbardziej potrzebujących.

wrzos@misyjnedrogi.pl

mArcIN wrzoS omI
Misyjne Drogi, misyjne.pl, 
Poznań

Człowiek nie żyje, aby jeść, 
ale je, aby żyć.
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Z udziałem najbliższej rodziny i przyjaciół 24 stycznia 
2018 r. odbyły się w Libiążu obchody 1. rocznicy 
tragicznej śmierci Heleny Kmieć. Mszy św. w jej 
rodzinnej parafii przewodniczył bp Jan Zając – wujek 
misjonarki. „Obdarzona przez Boga wieloma talentami, 
potraktowała Ewangelię jako skarb i najpewniejszy 
drogowskaz życia – mówił o niej w homilii rektor 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
Łagiewnikach ks. prałat Franciszek Ślusarczyk.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się wspólną modlitwą przy 
grobie Heleny na cmentarzu w Libiążu, gdzie odmówio-
na została Koronka do Bożego Miłosierdzia. Następnie, 

w kościele św. Barbary, bp Jan Zając przewodniczył Mszy 
św. w intencji tragicznie zmarłej rok temu krewnej.

„Obdarzona przez Boga wieloma talentami, potraktowała 
Ewangelię jako skarb i najpewniejszy drogowskaz życia. Nie 
czyniła niczego na pokaz; nikogo nie pouczała, ale swoim 
przykładem inspirowała do podejmowania pięknych dzieł” 
– wspominał młodą misjonarkę w homilii ks. Franciszek 
Ślusarczyk.

„Ziarno Dobrej Nowiny padało na urodzajną glebę jej ser-
ca, było przyjmowane z wiarą, pielęgnowane przez miłość. 
Tym ziarnem dzieliła się z innymi, także podczas Świato-
wych Dni Młodzieży oraz wyjazdów misyjnych” – stwierdził 
kapłan, podkreślając, że ostatni wyjazd, „opieczętowany 
darem męczeńskiej śmierci w Boliwii”, przemawia do nas 
nieustannie. „Miłość do osieroconych dzieci łączyła każ-
dego dnia z miłością do Chrystusa, stąd na księdze Pisma 
Świętego, które czytała w ostatni wieczór, pozostały krople 
krwi” – dodał.

Po Mszy św. zgromadzeni w świątyni obejrzeli film, który 
Helena nagrała w ostatnich dniach życia w ochronce dla dzieci 
w Cochabambie. Uroczystości rocznicowe odbyły się również 
w Warszawie, gdzie w kościele św. Anny zgromadzili się 
przyjaciele Heleny Kmieć z Wolontariatu Misyjnego Salvator. 

W lipcu 2016 r. Helena Kmieć pełniła funkcję koordynatorki 
Światowych Dni Młodzieży w rodzinnej parafii. 8 stycznia  
2017 r. rozpoczęła posługę jako wolontariuszka misyjna w Bo-
liwii, z zamiarem półrocznej pomocy Siostrom Służebniczkom 
Dębickim w prowadzonej przez nie ochronce dla dzieci w Co-
chabamba, gdzie została zamordowana 24 stycznia 2017 r.
Na zdjęciu: Rocznicowe obchody w kościele św. Barbary
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Obchody 1. rocznicy śmierci wolontariuszki misyjnej Heleny Kmieć
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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 30 pln. 

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

mArzec – kwIecIeń 20184 misyjne drogi Wiadomości z życia Kościoła
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