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Otoczyć troską rodziny
s. 14

rOzmOwy w drOdze

do wartości się przyciąga, 
a nie popycha  s. 36

FOtOrepOrtaż

zaskoczeni przez zorzę
s. 45
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rObert Friedrich „Litza”
muzyk rockowy, katechista 

Drogi Neokatechumenalnej, Poznań

E d y t o r i a l K o m E n t a r z  m i s y j n y

Wspomagać rodziny

dziękuję Bogu za bijatyki 
z braćmi i wspólną grę w nogę. 

nie byłem w tym najlepszy i stałem 
na bramce. dziękuję za każdą chwilę, 
a szczególnie świąteczny czas, gdy 
w późnym Prlu rodzice, wyciągali 
na stół schowane w różnych 
miejscach smakołyki. Część z nich 
padała naszym łupem już wcześniej. 
dziękuję za wspólne modlitwy 
wieczorne z tatą – choć czasem się 
buntowaliśmy, i za podarte portki, 
które naprawiała mama. Chyba 
najbardziej brakuje mi ich w święta.

a w Kościele ostatnio tak wiele 
o tej rodzinnej bliskości. 

najpierw spotkanie rodzin w dublinie, 

Rodzina jest schronem

We współczesnym świecie: 
w Polsce czy na misjach – 

rodzina jest schronem. jest ostatnim 
bastionem normalności. Widzę, 
także po moich córkach, że szukały 
mężów w wielodzietnych rodzinach,  
we wspólnotach chrześcijańskich, 
gdzie człowiek jest inaczej 
przystosowany do życia. Wychodzi 
z domu dojrzały przez to, że ma 
rodziców i rodzeństwo. W takich 
rodzinach człowiek jest już trochę 
odarty z egoizmu, przygotowany do 
tego, że obok istnieje inny człowiek.

oboje z dobrochną, moją 
żoną, pochodzimy z rodzin 

rozbitych. naszym marzeniem 
było zbudować rodzinę – miejsce, 
z którego dzieci ruszą w świat 
przygotowane do życia, z posagiem 
wiary i doświadczenia rodzinnego. 
to się sprawdza w naszym wypadku. 
z perspektywy ojca siedmiorga 
dzieci i dziadka ośmiorga wnucząt 
mogę powiedzieć, że nasze dzieciaki 
są szczęśliwe, zadowolone z życia, 
widzą więcej radości w tym świecie 
niż jego mankamentów czy zła.

Przychodzi czas, gdy Kościół staje 
się wspólnotą wspólnot, a parafie 

zaczynają zamierać. Widzimy to 
w Europie zachodniej, gdzie znikają 
parafie, a kościoły są zamieniane na 
biblioteki, parkingi dla rowerów czy 
kluby muzyczne. to wkracza powoli 
do Polski. rodzina w której jest wiara, 
gdzie ojciec i matka przekazują swoim 
dzieciom wiarę, pokazują,  
że parafia czy wspólnota to ich 
naturalne miejsce życia i rozwoju. 

potem synod na temat młodzieży 
w rzymie, gdzie tematu rodziny nie 
można było opuścić. dokument 
końcowy spotkania wspomina 
o rodzinie jako pierwszej wspólnocie 
wiary, nazywając ją „Kościołem 
domowym”. Podkreśla rolę dziadków 
w przekazywaniu wiary, bliskości 
rodzinnej. stąd pomysł, aby przyjrzeć 
się kondycji rodziny w krajach 
misyjnych, zobaczyć jej rolę, rozwój, 
czasem zagrożenia oraz towarzyszenie 
misjonarzy.

do Waszych rąk, drodzy 
Czytelnicy, oddajemy 

„misyjne drogi” w zmienionej 
szacie graficznej. mamy nadzieję, 
że zostaną dobrze przyjęte 
i będą skłaniać do chętniejszego 
czytania i podejmowania refleksji. 
z okazji świąt Bożego narodzenia 
i nowego roku 2019 życzymy 
dalszego wzrastania w świętości, 
pięknych rodzinnych świąt, zdrowia 
i spełnienia marzeń. Pamiętajcie 
o nas i o misjonarzach przy 
wigilijnym stole, w trakcie modlitwy. 
my o Was pamiętamy.

wrzos@misyjnedrogi.pl

Miłość zaczyna się 
w domu i rozwija się 
w domu. Tu nigdy  
nie brak sposobności,  
aby ją okazać.

Matka teresa z kalkuty
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Wiadomości z życia Kościoła
Informacje z Kościoła, misji 

z kraju i ze świata
7

miłość nie umarła
Justyna Nowicka

13
raport

Szkolnictwo na misjach
Pomóc rodzinie
Michał Jóźwiak

33
rozmowy w drodze

Być z rodzinami na misjach
Z abp. Tadeuszem Wojdą SAC
rozmawia Marcin Wrzos OMI

36
Do wartości się przyciąga, 

a nie popycha
Rodzina to fundament
Z Jackiem Pulikowskim

rozmawia Michał Jóźwiak
38

Pocztówka misyjna
40

na granicy kultur i religii
różne drogi rodziny
Rodzina na świecie

Magdalena Rzym
43

małżeństwo jest pomysłem Boga
Ewangelizacyjna misja rodziny

Kazimierz Lubowicki OMI
45

Fotoreportaż I
Zaskoczeni przez zorzę

Islandia
Miłosz Kosicki

Temat numeru

14
rodzina na misjach.

Otoczyć troską rodziny
Małgorzata Terlikowska

19
Krótko na temat – felietony:

rodzinne wyzwania
Kasper Mariusz Kaproń OFM

Ważni młodzi 
Barbara i Aleksander Szanieccy 

Szacunek wobec rodziny 
afrykańskiej 

Jarosław Różański OMI
20

Dom świątynią chrześcijańską
Pierwsi chrześcijanie

Kinga Puchała
22

Zambijskie slumsy
Afryka

Anna Musiał
25

Zapłata za żonę
Australia i Oceania
Dariusz Kałuża MSF

28
rodzina całym światem

Arktyka
Bogdan Osiecki OMI 

31
tu wszyscy są ważni

Ameryka Południowa i Środkowa
Sylwia Grzęda

50
Prześladowania chrześcijan
Indie. nie opuścimy Jezusa

Włodzimierz Tasak
52

Fotoreportaż II
Góry pachnące kardamonem

Kambodża
Łukasz J. Latosiński

56
Listy misjonarzy

62
młodzi i misje

Zadanie: rodzina
Marcin Szuścik

64
Przyjaciele misji

rodzina na madagaskarze
Marian Lis OMI

66
Ostatnia wola

Adopcja misyjna
Łukasz Tadyszak

68
Kultura i rozrywka

Polecamy, anegdoty, krzyżówka
71

Kuchnia z misją
Kaczka w 8 krokach

Wojciech Modest Amaro
72

Papieskie intencje misyjne
Styczeń, luty

74
Felieton z misją

neo. rodziny w misji
Zofia Kędziora

nie stracić wiary
Aleksander Barszczewski

Zdjęcie 
na okładce:
Shifaaz Shamoon 
/unsplash.com
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Franciszek: 
w adwencie Trzeba czujności i modliTwy

Na czujność i modlitwę jako dwie postawy, które powinni 
przyjąć chrześcijanie w okresie Adwentu, wskazał papież 
Franciszek w rozważaniu przed niedzielną modlitwą 
„Anioł Pański” 2 grudnia 2018 r. w Watykanie. Papież 
przestrzegł przed zagrożeniami związanymi ze zdomi-
nowaniem przygotowań do Bożego Narodzenia przez 
postawy konsumpcyjne.  kai

kaTolicy w Polsce modlą się w inTencji szczyTu 
klimaTycznego coP24
Do duchowego wsparcia Szczytu Klimatycznego w Kato-
wicach COP24 zaprosili wszystkich wiernych Konferencja 
Episkopatu Polski, Caritas i Światowy Ruch Katolików na 
Rzecz Środowiska. Do polskich parafii przesłane zostały 
materiały zawierające tekst specjalnej modlitwy w tej 
intencji. Katolicy zaproszeni zostali do jej odmówienia 
w niedziele 2 grudnia i 9 grudnia. COP24 odbywał się od 
3 do 14 grudnia 2018 r.  kai

misyjne sPoTkanie PaPieskiej unii misyjnej
Około 500 osób zgromadziło się w dniach 1–2 grudnia 
2018 r. na Jasnej Górze, aby pogłębić ducha misyjnego 
i oddać się macierzyńskiej opiece Matki Bożej. W wigilię 
wspomnienia św. Franciszka Ksawerego Papieska Unia 
Misyjna zorganizowała w duchowej stolicy Polski sym-
pozjum misjologiczne i czuwanie misyjne. kai

K r a K ó W

szlacheTna Paczka: 1,2 mln dzieci w Polsce 
zagrożonych ubósTwem
Ponad 1,2 mln dzieci w Polsce jest zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, w co piątej rodzinie mie-
sięczny dochód na osobę nie przekracza 200 zł, a 20% rodzin 
objętych programem Szlachetnej Paczki nie ma w domu 
łazienki – wynika z „Raportu o biedzie”, który 27 listopada 
2018 r. ogłosiło Stowarzyszenie Wiosna. kai

Misyjne Drogi styczeń–luty 2019
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