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Kilka dni temu spotkałam 
misjonarkę, która zupełnie 
niespodziewanie wróciła do Polski 
po 20 latach posługi na Papui 
Nowej Gwinei. Powodem było 
jej zdrowie. Powiedziała, że po 
powrocie czuła się niepotrzebna 
i bezużyteczna. Trochę trwało, 
zanim odnalazła sens i wartość 
kontynuowania misji, do jakiej 
została posłana, będąc już nie  
na dalekiej Papui, ale w kraju  
nad Wisłą. 
Powody powrotów są różne. Można 
je próbować pogrupować (zdrowie, 
wiek, koniec umowy itp.), ale dla 
każdego jest to decyzja osobista. 
W pewnym sensie powrót może 
okazać się trudniejszy niż wyjazd. 
Przecież po kilku, kilkunastu, 
a niejednokrotnie kilkudziesięciu 
latach posługi powracający 
misjonarz często potrzebuje 
specjalistycznej opieki medycznej, 
bo najlepsze lata życia i zdrowia 
oddał głoszeniu Ewangelii.
Dziś nawet jeśli żyjemy 
i pracujemy cały czas w kontekście 
kulturowym i społecznym nam 
znanym od urodzenia, to okazuje 
się, że zmIANy meNtAlNoścIowe we 
włASNym SpołeczeńStwIe Są tAk SzybkIe, 
Iż różNIcA kIlkuNAStu lAt powoduje 
trudNoścI w komuNIkAcjI. możNA SobIe 
wyobrAzIć, jAkIe ogromNe zAdANIe czekA 
powrAcAjącego mISjoNArzA,  
by NIejAko „od początku” NAuczyć SIę  
żyć w kulturze I krAju, w którym SIę 
urodzIł I wychowAł.
Czy musi być to zawsze proces 
trudny i bolesny? Niekoniecznie. 
Doświadczenie i bogactwo, które 
stały się udziałem osób posłanych 
„na krańce ziemi” może stać 
się ważnym elementem coraz 
głębszego przeżywania misyjnej 
natury Kościoła. Jest to dar 
i zadanie dla samego misjonarza 
i dla wspólnoty Kościoła, która  
go posłała i która go przyjmuje  
po spełnieniu posługi.

elżbIetA SołtySIk SSpc
Komisja EP ds. Misji, 
Warszawa

Komentarz misyjny

Istnieją tematy w Kościele, które 
porusza się tylko w półmroku 
plebanii czy klasztorów. Trochę ich 
jest – i są trudne. Jednym z nich  
są powroty z misji. Postanowiliśmy 
poruszyć tę ważną i przemilczaną 
problematykę w tym jesiennym 
czasie. Misjonarze wracają 
z doświadczeniem, wiedzą, 
wrażliwością na człowieka, 
entuzjazmem ewangelizacji, 
a czasem z poczuciem pustki, 
chorobą czy poczuciem przegrania. 
Bywa różnie. Warto na nich patrzeć 
w kluczu bogactwa i szansy dla 
Kościoła w Polsce, nie zawsze 
dobrze wykorzystanej.

Zdarzają się powroty po to, 
aby realizować nowe zadania 
w kraju. Bywają też takie zwykłe, 

edytorIAl: Zadanie i szansa

bo minął czas planowanego, 
kilkuletniego pobytu. Wracają 
misjonarze „poobijani” przez 
choroby, prześladowania chrześcijan, 
terroryzm, czy nie odnajdujący się 
w zupełnie innej kulturze. Tym 
ostatnim trzeba najpierw pomóc, 
okazać troskę, zainteresowanie, 
wyleczyć z chorób tropikalnych i dać 
nadzieję na nowy początek. Bywa,  
że misjonarze nie wracają do kraju, 
bo tu się nie odnajdują z różnych 
powodów – pracują we Francji, 
Hiszpanii czy Anglii. Zapraszamy 
do przeczytania osobistych 
świadectw misjonarzy, którzy 
wrócili. Przemierzamy ich misyjne 
drogi w kraju (bo misjonarzem się 
zostaje na całe życie) i wcześniejsze 
zmagania w Burundi, Brazylii, Ghanie, 
Kamerunie, Kazachstanie, Pakistanie, 
na Syberii, w Tanzanii i Zambii.

Zapewniamy Was o modlitwie 
i prosimy o jesienną modlitwę 
za misje i misjonarzy – także 
tych, którzy są po drugiej stronie 
życie. Wspierajmy się i troszczmy 
wzajemnie o siebie. To dziś bardzo 
nam wzajemnie jest potrzebne.

wrzos@misyjnedrogi.pl

mArcIN wrzoS omI
Misyjne Drogi, misyjne.pl, 
Poznań

Człowiek jest wielki nie przez 
to, co posiada, lecz przez to, 
kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi.
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Polscy misjonarze pracują  
w 99 krajach na pięciu 
kontynentach. Jest ich 2004. Wśród 
nich 938 zakonników, 696 siostry 
zakonne, 321 księży diecezjalnych 
oraz 49 osób świeckich. W ubiegłym 
roku było ich 2032 – informację 
podała 1 października 2018 r. 
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji.

Najwięcej polskich misjonarzy – 805 
osób – pracuje w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach (w Brazylii - 246, Boliwii - 127, 
Argentynie - 122, Peru - 63 i Paragwaju 
– 42), z czego 178 to księża diecezjal-
ni, 426 zakonnicy, 182 siostry zakonne  
i 19 osoby świeckie. 

W Afryce i na Madagaskarze pra-
cuje 775 misjonarzy. Kraje, w któ-
rych już od wielu lat znajduje się 
najwięcej polskich misjonarzy, to: 
Kamerun - 114, Zambia - 70, Tanza-
nia – 61, Madagaskar - 49, Republi-
ka Południowej Afryki – 40, Rwanda 
– 38 i Republika Środkowoafrykań-
ska - 37. W Afryce i na Madagaska-
rze przebywa 78 księży diecezjalnych, 
305 zakonników, 371 sióstr zakonnych  
i 21 osób świeckich.

W Azji jest 337 polskich misjona-
rzy, z czego już od lat najwięcej (120) 

w Kazachstanie. Na Filipinach pracuje 
29 misjonarzy, w Japonii - 29, Uzbe-
kistanie - 16 osób i na Tajwanie – 15. 
W Azji przebywa 46 księży diecezjalnych,  
148 zakonników, 136 sióstr zakonnych 
i 7 osób świeckich. 

W Oceanii pracuje 67 misjonarzy. 
Większość osób pracuje na Papui No-
wej Gwinei - 63. W Oceanii przebywa  
14 księży diecezjalnych, 46 zakonników, 
6 sióstr zakonnych i 1 osoba świecka.

W Ameryce Północnej przeby-
wa 20 misjonarzy. Większość osób 

pracuje w Kanadzie – 14, na Ala-
sce – 4 i na Bermudach - 2. W Ame-
ryce Północnej przebywa 5 księ-
ży diecezjalnych, 13 zakonników, 
1 siostra zakonna i 1 osoba świecka.

Najwięcej misjonarzy pochodzi ze 
zgromadzenia werbistów (190), fran-
ciszkanek misjonarek Maryi (56) oraz 
księży z diecezji tarnowskiej (58). Wśród 
misjonarzy jest też 24 biskupów z Polski.
Na zdjęciu: O. Bogdan Osiecki OMI pra-
cujący w Arktyce

zoFIA kędzIorA, mISyjNe drogI, mISyjNe.pl

W a r s z a W a

2004 Polaków pracuje na misjach. Jest ich mniej

komentuje M a r c i n  s z W a r c  O M i

lucjAN oSIeckI omI

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.

lIStopAd – grudzIeń 20184 misyjne drogi Wiadomości z życia Kościoła
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