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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

100 lat inaczej

Na początku, kiedy planowaliśmy 
to wydanie „misyjnych dróg”, 

obawiałem się tematu jubileuszu 
stulecia obecności oblatów 
w Polsce, a w zasadzie szerokiego 
wprowadzenia do niego. obchody 
jubileuszy z reguły są nudne, 
przelukrowane i nie chce się w nich 
uczestniczyć. siada się w ostatnim 
rzędzie i jak tylko można, czmycha 
się przed czasem lub też czeka się 
z niecierpliwością na ich zakończenie. 
najczęściej idzie się, bo „wypada” lub 
dlatego, bo „co inni powiedzą, jak nas 
nie będzie”. mam wrażenie, że tym 
razem się udało i jest inaczej.

Jestem dumny z mojej misyjnej 
rodziny – oblatów. z artykułów 

Wdzięczność

polska Prowincja misjonarzy 
oblatów maryi niepokalanej 

rozpoczyna obchody rocznicy 
stu lat istnienia. dla naszego 
zgromadzenia jest to okazja, 
by wyrazić wdzięczność Bogu 
i wszystkim ludziom, którzy pomogli 
założyć i rozwinąć tę prowincję. 
Pierwsi oblaci przybyli do Polski 
z Kanady i niemiec. Podobnie jak 
św. Eugeniusz de mazenod zauważyli 
pilną potrzebę służenia młodym 
ludziom, więc zaczęli od poświęcenia 
się edukacji i formacji. Prowincja 
rozwijała się bardzo szybko do 
obecnej liczby prawie 500 oblatów.

chciałbym podkreślić dwa punkty 
w ciągu tej stuletniej historii. 

Pierwszym z nich jest ogromne 
cierpienie, a nawet męczeństwo 
członków prowincji podczas ii wojny 
światowej. W tym okresie straciło 
życie około 40 polskich oblatów, 
a wielu z nich pokazało bohaterstwo 
i odwagę. Wystarczy wspomnieć 
tutaj choćby o bł. józefie Cebuli omi, 
który został beatyfikowany w 1999 r.

Drugą kwestią, na którą chciałbym 
zwrócić uwagę, jest dostępność 

misyjna prowincji i jej członków. 
Polscy oblaci założyli i rozwinęli 
misje na całym świecie: w Kamerunie, 
na madagaskarze, na Ukrainie, na 
Białorusi, w turkmenistanie. Wielu 
oblatów z Polski służyło na tych 
misjach i nadal to czyni. Ponad 
dwustu polskich oblatów pracuje 
poza granicami swojego kraju, niosąc 
Ewangelię ubogim i najbardziej 
opuszczonym. 

wyłania się obraz ludzi z pasją 
ewangelizacyjną, którzy od powołania 
pierwszego klasztoru 7 czerwca  
1920 r. w Krotoszynie są różnorodnie 
zaangażowani w ewangelizację. 
Wyjeżdżają na misje, na Wschód 
i do emigrantów. Prowadzą parafie 
i sanktuaria. Głoszą misje parafialne 
i rekolekcje. Poświęcają się nauce.  
są kapelanami w wojsku, więzieniach, 
szpitalach. Ewangelizują podczas 
koncertów, są wśród młodych, 
ubogich, angażują się w dialog 
i prowadzą media. Przyprowadzają 
do Boga tych, którzy stracili kontakt 
z jezusem. zapraszam. Warto poczytać 
i dowiedzieć się, jak wyglądają te Boże, 
misyjne, oblackie drogi. zobaczyć 
codzienne, nie zawsze łatwe zmagania 
o świętość ludzi w sutannach 
z krzyżami misyjnymi za pasem.

Zapraszamy do włączenia się już 
w szóstą edycję „misjonarza na 

Post”: do duchowego wspierania 
misjonarzy. na nadchodzącą 
Wielkanoc życzymy Bożego 
błogosławieństwa, zdrowia i odkrycia 
Boga w najbardziej potrzebujących.

wrzos@misyjnedrogi.pl

Kapłan jest 
człowiekiem żyjącym 
samotnie po to,  
aby inni nie byli 
samotni.

jan paweł II

m
ar

Ci
n 

W
rz

o
s 

o
m

i

Misyjne Drogi marzec–kwiecień 2019

2
Drogowskaz



5-12
Wiadomości z życia Kościoła
Informacje z Kościoła, misji, 

z kraju i ze świata
7

Spotkanie pośrodku świata
Maksymilian Nagalski

13
raport misyjny

Dynamiczny rozwój
Oblackie placówki

Maciej Michalski OMI
33

rozmowy w drodze
Bycie prowincjałem  

to posługa relacji
Z o. Pawłem Zającem OMI
rozmawia Justyna Nowicka

36
młodzi potrzebują  

czegoś więcej
Z Krzysztofem Zielińskim 
rozmawia Zofia Kędziora

38
Pocztówka misyjna

40
na granicy kultur i religii

Wierze potrzebny jest rozum
Fides et ratio

Leon Nieścior OMI
43

misjologia i dialog
Nauka dla misji

Tomasz Szyszka SVD
45

Fotoreportaż I
Ojczyzna oblatów
Aix-en-Provence

Krzysztof Zielenda OMI

Temat numeru

14
namalować obraz stulecia…

Oblaci w Polsce
Paweł Zając OMI

19
Krótko na temat

Kreatywność ewangelizacji
Katarzyna Szendzielorz

Sto lat solidnej pracy 
Abp Stanisław Gądecki

 Promieniująca wspólnotowość 
Magdalena Kudełka-Lwowska

20
na wszystkich kontynentach

Misje ad gentes
Jarosław Różański OMI

22
Gen misyjności

Duszpasterstwo w Europie
Wojciech Kluj OMI

25
Być z ludźmi i dla ludzi

Oblackie duszpasterstwo
Robert Wawrzeniecki OMI

28
ewangelizować wszędzie,  

na wszystkie sposoby
Misjonarze ludowi (rekolekcjoniści)

Sebastian Wiśniewski OMI
31

O tym samym, ale inaczej
Nowa ewangelizacja
Marcin Wrzos OMI

50
Prześladowania chrześcijan

Świat. tragiczny los chrześcijan
Włodzimierz Tasak

52
Fotoreportaż II

Oblaci m. n. w Polsce
Oblat Niepokalanej (1/1926 r.)

Jan Pawołek OMI
56

Listy misjonarzy
62

młodzi i misje
14% łaski

Krzysztof Zieliński
64

Przyjaciele misji
W kolejne lata z matką Bożą

Marian Lis OMI
66

nowy rok, nowe nadzieje
Adopcja misyjna
Łukasz Tadyszak

68
Kultura i rozrywka

Polecamy, anegdoty, krzyżówka
71

Kuchnia z misją
Wędzony węgorz

Wojciech Modest Amaro
72

Papieskie intencje misyjne
Marzec, kwiecień

74
Felieton z misją

Oblaci na cyfrowym kontynencie
Michał Jóźwiak

misja – ewangelizacja
Justyna Nowicka

Zdjęcie 
na okładce:
Projekt Błażej 
Mielcarek OMI

36 45

20

www.misyjne.pl

3
n r  2  |  m a r z e c - k w i e c i e ń  2 0 1 9



ro
BE

rt
 W

o
źn

ia
K

Gr
zE

Go
rz

 m
iC

h
ał

o
W

sK
i/

Pa
P

ar
tU

r 
rE

sz
Ko

/P
aP

d o m i n i K a n a W a r s z a W a / P o z n a ń

ł ó d ź

CenTralne obChody XXII dnIa JudaIzmu  
w KośCIele KaTolICKIm
Kadisz, czyli modlitwa za zmarłych na największym cmen-
tarzu żydowskim w Europie środkowo-wschodniej, nabo-
żeństwo Słowa Bożego prowadzone przez abp. Grzegorza 
Rysia i rabina Dawida Szychowskiego, a także wydarzenia 
kulturalne złożyły się na centralne obchody XXII Dnia 
Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, które odbyły 
się w czwartek 17 stycznia 2019 r. w Łodzi.  kaI

B i a ł y s t o K

„od współzawodnICTwa do współpraCy” – 
XIX dzIeń Islamu w KośCIele KaTolICKIm w polsCe
Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawod-
nictwa do współpracy” obchodzony był XIX Dzień Islamu 
w Kościele katolickim w Polsce. – Współzawodnictwo 
międzyreligijne sprzyja upatrywaniu w religiach nie źró-
dla pokoju, ale przemocy. Aby to powstrzymać, musimy 
przywoływać wartości wspólne chrześcijaństwu i islamo-
wi, przy jednoczesnym uznaniu istniejących między nami 
różnic – brzmi cytowane w tym roku z okazji wspólnych 
obchodów przesłanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Mię-
dzyreligijnego. Główne obchody odbyły się 26 stycznia  
2019 r. w Białymstoku, a lokalne w Krakowie i dwa dni 
później w Katowicach. kaI

525. roCznICa pIerwszeJ mszy św. w ameryCe
Główne uroczystości 525. rocznicy odprawienia pierw-
szej mszy św. na kontynencie amerykańskim odbyły się  
5 stycznia 2019 r. w miejscowości La Isabela w północnej 
Dominikanie. Przewodniczył im specjalny wysłannik pa-
pieski kard. Gregorio Rosa Chávez z Salwadoru, a udział 
wziął m.in. prezydent Dominikany Danilo Medina.  kaI

w orszaKaCh TrzeCh KrólI wzIęło udzIał  
1,2 mln uCzesTnIKów
W całej Polsce w Orszakach Trzech Króli wzięło udział  
ok. 1 mln 200 tys. osób, z czego najwięcej, ok. 60 tys., w War-
szawie – podaje w rozmowie z KAI Jolanta Stachacz, rzecz-
nik prasowy Fundacji Orszak Trzech Króli. Pod hasłem 
„Odnowi oblicze ziemi”, nawiązującym do słów św. Jana 
Pawła II, Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami 752 miej-
scowości w Polsce i 22 poza jej granicami. kaI
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