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Poznań

„Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym” to hasło trwającego
roku liturgicznego. Być może
gdzieś nam to umknęło. To hasło
ma przypominać, że im bardziej
damy się prowadzić Duchowi
Świętemu, tym bardziej będziemy
potrafili miłować wszystkich,
wprowadzać pokój, szanować,
przebaczać, mieć cierpliwość,
zaradzać problemom ludzi. Oby
nas, chrześcijan, rozpoznawano
po takim sposobie życia.
Na misjach nie da się funkcjonować
bez Ducha Świętego. Po prostu, tak
to działa. W powojennej historii
polskich misji zapisały się osoby,
w których pracy szczególnie
widać Jego działanie. Mówimy
o nich: ikony lub bohaterowie

misji. One uczyły i uczą pokolenia
misjonarzy, że głosi się Ewangelię
przez troskę o człowieka i jego
rozwój, a także gotowość do oddania
życia. Zapraszam na misyjne drogi
Ugandy, Zambii, Boliwii, Peru, Indii,
Kamerunu. Na szlaki przedeptane
przez Wandę Błeńską, Helenę
Kmieć, kard. Adama Kozłowieckiego
SJ, bp. Eugeniusza Juretzko OMI,
Mariana Żelazka SVD, Michała
Tomaszka OFMConv. i Zbigniewa
Strzałkowskiego OFMConv. Warto
zobaczyć, jak Duch Święty przez nich
działał i jak wyprzedzali misyjne
intuicje Kościoła o całe lata, a nawet
dekady.

Andrzej Madej OMI
Pasterz chrześcijan
w Turkmenistanie

Posłał ich Kościół znad Wisły.
Błeńska, Żelazek, Juretrzko,
Kmieć, Strzałkowski, Kozłowiecki,
Tomaszek – ikony działalności
misyjnej, ludzie Ducha Świętego.
Choć nie tylko oni. Nie wzięli
ze sobą złota ani srebra. Nie udali
się też na misje w poszukiwaniu
złota czy sławy. Przyświecała im
Ewangelia, a to znaczy – Jezus
Chrystus. Jedni wrócili, kości
innych spoczęły na cmentarzach
innych kontynentów. Jedni
dali świadectwo słowem, inni
miłosiernym gestem, a byli i tacy –
gdy słowo nie wystarczyło – swoją
krwią.

Okres powakacyjny to tradycyjnie
czas, aby wznowić prenumeratę
„Misyjnych Dróg”, której cena
pozostaje bez zmian. Zachęcamy
do tego gorąco. Już teraz za to
zapowiadamy nowości. W styczniu
przyszłego roku zmienimy dla Was
szatę graficzną pisma. Chcemy
jeszcze piękniej oraz skuteczniej
informować, analizować
i pokazywać misje.

Ktoś nazwa ich nawet ambasadorami
Chrystusa, ktoś inny ambasadorami
Polski. Dzielili się z innymi wiarą,
nadzieją i miłością. Mówili ludziom:
wiemy, gdzie tryska źródło Żywej Wody!
Chodźcie z nami ją pić!

wrzos@misyjnedrogi.pl

Każde ludzkie zadanie,
aby osiągnęło swój cel,
musi znaleźć oparcie
w modlitwie.

jan paweł II

Ben White/unsplash.com

Marcin Wrzos OMI

Komentarz misyjny

Przekroczyli granice między
biednymi i bogatymi, między
młodymi i mniej młodymi, między
wierzącymi i niewierzącymi,
między narodami, partiami,
rasami, językami, religiami...
w imię solidarności, w imię tego,
co ewangeliczne, co powszechne,
czyli katolickie. By świat okazał się
bardziej przyjazny i ludzki. By także
na obliczach ludzi z marginesu
pojawił się uśmiech.
Dzieci biegły ku nim z rozpostartymi
rękami, a wielu zwracało się
do nich: bracie, siostro, ojcze...
Przeszli i idą odważnie misyjnymi
drogami Kościoła aż na peryferie,
by budzić ludzką godność w tych,
którzy z różnych powodów zostali
przez nas odepchnięci. By ziemia
„nadawała się na mieszkanie
dla wszystkich, dla całej ludzkiej
rodziny" – jak mawiał br. Roger
z Taizé. Dobrze, że byli. Uczyłem się
od nich i uczę się, jak być dobrym
misjonarzem.

www.misyjne.pl
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Wiadomości z życia Kościoła

Francja

Portal misyjne.pl w nowej odsłonie
Portal misjonarzy oblatów
i wydawnictwa „Misyjne Drogi”
zaprezentował się w nowej wersji
graficznej. Nowoczesny layout
sprawia, że szukanie informacji
na stronie jest jeszcze bardziej
intuicyjne, a szata graficzna
przyjemniejsza dla oka.
– Celem redakcji jest tworzenie przestrzeni dla ludzi zainteresowanych
misjami, ale też tematami związanymi
z życiem Kościoła i duchowością. Portal
od początku był i jest tworzony w duchu
misyjnej-oblackiej kreatywności, otwartości i ciekawości świata – zaznacza
o. Marcin Wrzos OMI, redaktor naczelny
„Misyjnych Dróg”.
– Dokładamy wszelkich starań,
żeby nasi czytelnicy mieli poczucie,
że wchodząc na portal, znajdują coś
dla siebie. Dlatego poruszamy wiele tematów, bo jesteśmy przekonani,
że dostarczanie informacji o tym, co
dzieje się w różnych regionach świata, w różnych kręgach religijnych
i kulturowych służy budowaniu kultury spotkania, o której wielokrotnie
mówił papież Franciszek – podkreśla
Michał Jóźwiak, redaktor prowadzący
misyjne.pl. Oprócz informacji, wywia-

Exact Image

dów, reportaży i felietonów internauci
na portalu znajdą również quizy, blogi
misjonarzy, a także sklep internetowy,
gdzie można nabyć specjały i dewocjonalia w krajów misyjnych.
Redakcja „Misyjnych Dróg” prowadzi również akcje pomocowe związane
z adopcją misyjną (Misja Szkoła) i przy
udziale misjonarzy oblatów wspiera
lokalne społeczności mniej zamożnych

komentuje M a r c i n S z w a r c O M I

krajów w budowie studni, przychodni
lekarskich, wyposażeniu szkół (Himalaje muzyki) czy organizowaniu pomocy w przypadku kataklizmów (Ryż na
Madagaskar). Na misyjne.pl można także zamówić Mszę św. lub dołączyć do
grona Przyjaciół Misji Oblackich. Portal regularnie odwiedza około 250 tys.
czytelników.
kai

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.
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