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Biskup Eugeniusz pozostaje dla nas 
żywym pomnikiem wzrostu wiary 
ludu Bożego w Yokadoumie. On 
jest według mnie wspomnieniem 
umiłowanego apostoła Jana, 
którego Bóg wysłał do Kamerunu, 
żeby głosić Ewangelię. Jako 
budowniczy diecezji Yokadouma 
bp Eugeniusz wpisał się w księgi 
świętych misjonarzy krajów 
afrykańskich. Jego działalność 
można przedstawić na różnych 
płaszczyznach ewangelizacji: 
edukacji, opieki zdrowotnej, 
formacji katechetów i księży, 
katechezy sakramentalnej 
i duszpasterstwa młodzieży, 
duszpasterstwa rodzin katolickich, 
specjalnej troski i duszpasterstwa 
Pigmejów, różnych programów 
ewangelizacyjnych oraz posługi 
charytatywnej wobec biednych 
rodzin, dzieci, bezdomnych, 
więźniów i uchodźców.
eugeNIuSz Juretzko JAko mISJoNArz 
był bArdzo gorlIwy I SkuteczNy 
w INIcJowANIu rozwoJu NIe tylko 
koścIołA I ewANgelIzAcJI, Ale rówNIeż 
w pomocy NAJbArdzIeJ wykluczoNym. 
zAczyNAł od zerA. dzISIAJ dIecezJA lIczy 
17 rodzImych kSIęży, 1 SzpItAl,  
5 ośrodków opIekI SpołeczNeJ,  
9 przedSzkolI, 7 Szkół podStAwowych, 
buduJe SIę koleJNA SzkołA podStAwowA, 
A tAkże 1 gImNAzJum. Są ośrodkI 
edukAcyJNe dlA pIgmeJów. 
Cieszę się, że zostałem powołany 
przez papieża Franciszka na 
następcę takiego wybitnego 
misjonarza i pasterza. Zaraz po 
przyjęciu diecezji i przed odejściem 
bp. Eugeniusza do Domu Ojca 
mieliśmy marzenie pilnego 
wybudowania nowoczesnego 
szpitala katolickiego. Miałby 
służyć najuboższym: Pigmejom 
i uchodźcom z Republiki 
Środkowoafrykańskiej, których  
jest u nas wielu. Chciałbym,  
aby to był pomnik o. Eugeniusza 
i nosił jego imię.

pAul loNtSIe-keuNé
biskup diecezji Yokadouma, 
Kamerun

Komentarz misyjny

Jak wielu z nas, mam w życiu 
szczęście: spotykam dużo 
ciekawych osób. Zachwycają 
osobowością, sposobem życia, 
charakterem. Szczególne miejsce 
wśród nich mają przewodnicy 
chrześcijan na drodze wiary. 
Pokazują Boga i Kościół, który może 
zachwycać i przekonywać do siebie, 
być otwartym na ludzi. Pokazują 
czułą troskę Boga o najbardziej 
opuszczonych, odrzuconych. 
Niewątpliwie jednym z nich, takim 
oblackim patriarchą misyjnym, 
jest zmarły niedawno o. Eugeniusz 
Juretzko, biskup Yokadouma 
w Kamerunie. Od kiedy jestem 
u oblatów, pamiętam, że był. 

To wydanie „Misyjnych Dróg” 
będzie o nim. Chcemy Wam 
przybliżyć postać misjonarza-
pioniera, który z pierwszą grupą 

edytorIAl: Patriarcha misyjny

po wojnie, od razu po otrzymaniu 
zgody władz PRLu, w 1969 r. na statku 
„Acapulco” pod liberyjską banderą 
wypłynął z Marsylii do Kamerunu. 
Wypłynął, bo dawniej się nie latało. 
Zakładał nowe misje. Kościoły. 
Pielęgnował rodzime powołania.  
Tym jednak, czym do siebie 
przekonywał szczególnie, była troska 
o najbardziej opuszczonych. Czynił na 
misjach „oblacką robotę”. Zakładał 
szkoły, ośrodki zdrowia, domy opieki 
dla ubogich, pogardzanych Pigmejów, 
uchodźców. Do tego był gawędziarzem, 
znakomitym kierowcą, muzykiem, 
dobrze grał w nogę, śląskiego skata 
i lubił słuchać muzyki klasycznej. 
O. Eugeniusz Juretzko OMI świetnie 
wpisuje się w powojenną polską 
epopeję misyjną znakomitych postaci: 
Wandy Błeńskiej, Mariana Żelazka SVD 
i kard. Adama Kozłowieckiego SJ. To 
właśnie oni uczyli i uczą dzisiejszych 
misjonarzy „misyjnej roboty”.

Przed nami w końcu ciepłe miesiące. 
Proszę Was o modlitwę za misje 
i misjonarzy, szczególnie w trakcie 
nabożeństw majowych i czerwcowych. 
Warto ich wspierać, bo robią wielkie 
rzeczy.

wrzos@misyjnedrogi.pl

mArcIN wrzoS omI
Misyjne Drogi, misyjne.pl, 
Poznań

Darmo otrzymaliśmy, darmo 
dajemy. Jesteśmy wezwani 
do tego, by służyć Jezusowi 
ukrzyżowanemu w każdej 
osobie wykluczonej.
  pApIeż frANcISzek
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Jan Paweł II pytany o to, co będzie 
najważniejsze w duszpasterstwie 
XXI w., wskazał na świętość. Jest 
to również ważny element odnowy 
soborowej. Nic więc dziwnego,  
że Franciszek ten temat 
podejmuje. Świętość jest 
podstawową perspektywą 
duszpasterstwa. W adhortacji 
„Gaudete et exsultate” 
opublikowanej 9 kwietnia 2018 r. 
Ojciec Święty kładzie mocny akcent 
na świętość w codziennym życiu. 

– Podoba mi się wyrażenie, które 
znajdujemy na początku: „klasa śred-
nia świętości”, a zaraz potem papież 
mówi o „świętych z sąsiedztwa”.  
Bo rzeczywiście są święci beatyfikowa-
ni, kanonizowani, osoby znane, które 
wyróżniły się jakimiś dziełami, naucza-
niem, męczeństwem, ale są też „świę-
ci z sąsiedztwa”, kobiety i mężczyźni, 
którzy być może nigdy nie będę kano-
nizowani, ale którzy trudzą się każdego 
dnia, by zarobić na chleb i wychować 
dzieci; wychować nie tylko na dobrych 
obywateli, aby robili karierę, ale też 
na ludzi wierzących. Takie osoby nie 

dokonują spektakularnych dzieł, ale 
są rzeczywiście odblaskiem Pana Boga 
w świecie – mówi Radiu Watykańskie-
mu ks. Kowalczyk.

W swej adhortacji Ojciec Świę-
ty wskazuje na różne cechy świętości 
w świecie współczesnym, które jakoś 
wynikają z błogosławieństw. „Franci-
szek najwięcej mówi o radości i sądzę, 
że to jest ważne, by mówić o radości 
w kontekście powołania do świętości 
bo często mamy fałszywe wyobraże-

nie świętych, którzy z definicji muszą 
być bardzo poważni, wręcz smutni, na-
chmurzeni, gotowi dostrzegać słabości 
w innych, i w sobie też. Tymczasem nie 
brakuje świętych, którzy byli ludźmi 
radosnymi, co nie znaczy, że nie niosą-
cymi krzyża. Bo radość to nie jakaś we-
sołkowatość czy też brak problemów” 
– podkreśla ks. Kowalczyk.
Na zdjęciu: Papież Franciszek podczas 
audiencji

rw

W a t y k a N

Ks. Kowalczyk o „Gaudete et exsultate”: świętość podstawową 
perspektywą duszpasterstwa

komentuje M a r c I N  S z W a r c  O M I
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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.

mAJ – czerwIec 20184 misyjne drogi Wiadomości z życia Kościoła
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