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Wiarygodność
nacie papieża Franciszka?
To jest fantastyczny człowiek!
Posłuchajmy go. A co on mówi?
Mówi, żebyśmy poszli na peryferie:
do wykluczonych, biednych,
pogardzanych. Dlaczego? Żeby
ich spotkać, dotknąć. I jak to
zrobimy, to nie my ich, ale oni nas
zewangelizują – powiedział zmarły
w maju Jean Vanier. Wiedział,
co mówi. Jean to współtwórca
ruchu Wiara i Światło, organizator
wspólnot L’Arche, w których
opieką nad niepełnosprawnymi
intelektualnie zajmują się dzielący
z nimi życie pełnosprawni.
Autor wielu świetnych książek
o funkcjonowaniu wspólnot,
przebaczeniu w nich i odrodzeniu.

Z

wrzos@misyjnedrogi.pl

Wspólnota Chleb Życia, Opatów

Nie tylko kremówki
by Kościół odzyskał
wiarygodność, przede wszystkim
życie ludzi Kościoła musi być spójne
z tym, co Kościół głosi. Powróćmy do
Ewangelii. Oczywiście jesteśmy słabi
i nigdy nie będzie ono tak spójne
jak życie Pana Jezusa, ale trzeba
próbować. Często ludzie, którzy są na
świeczniku Kościoła i reprezentują
chrześcijan, odbiegają swoim życiem
od wiary. Myślę tutaj o bogactwie,
o sposobie życia, o zachowaniu bez
szacunku do innych, a szczególnie
do najsłabszych. To jest wyznacznik
tego, że jesteśmy rzeczywiście
chrześcijanami, jeśli naśladujemy
naszego mistrza. Chrystus mówi
o sobie: „Ja jestem drogą, prawdą
i życiem” – czyli to, w co wierzymy,
musimy wcielać w życie.

N

Żadne kazanie nie jest
bardziej skuteczne
od dobrego przykładu.
św. Jan Bosko

Misyjne Drogi lipiec–sierpień 2019

s. Małgorzata Chmielewska

A

apraszamy Was w tym numerze
na „Misyjne Drogi” Kościoła,
na których pracują misjonarze
urobieni po łokcie, utytłani
błotem, w afrykańskim skwarze
czy arktycznych lodach. Uczmy się
od nich, że trzeba głosić Chrystusa
wypowiedzianym Słowem, ale
i ewangelicznym sposobem życia,
troską o człowieka w jego biedzie.
W warunkach misyjnych wyraża
się to przez zakładanie szkół,
ośrodków zdrowia, wsparcie ludzi
ulicy, uchodźców i współczesnych
niewolników, poszanowanie kultury,
wprowadzanie pokoju.
Dobrych wakacji.

Lefteris Partsalis/pap/Photoshot

Z

aką wspólnotą, którą
współtworzymy, jest Kościół.
Przeżywa on kryzys związany
z grzechami niektórych duchownych.
Trzeba, byśmy jako chrześcijanie
na nowo stawali się wiarygodni,
przekonujący w oczach ludzi.
Odzyskali zaufanie. Nie ma innej
drogi jak powrót do Ewangelii:
odejście od władzy i przyjęcie
postawy służby.

a misjach Kościół wzrasta,
bo głoszone Słowo jest
potwierdzane czynami. Zakładane
są szkoły, ośrodki zdrowia, dba
się o ludzi ulicy, współczesnych
niewolników, o najsłabszych... Jest
to kierunek, do którego należy
powrócić w Polsce i w Europie.
Papież Jan Paweł II mówił o tym
nieustannie, tylko myśmy zwracali
uwagę tylko na kremówki. Mówił, że
Kościół jest Kościołem ubogim, dla
ubogich. Nie są to rzeczy, o których
lubimy słuchać.

D

latego, jak mówił Papież
Franciszek, nastał czas ruszenia
się z kanapy. Ruszyć się i przemieniać
świat zgodnie z modlitwą „przyjdź
królestwo Twoje”. W królestwie
Bożym ci najsłabsi są VIPami, czyli
najważniejszymi osobami.
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Święt y Krzyż

Abp STANIS Ł A W G ą d eck i

ponad 1,5 tys. ministrantów na ogólnopolskiej
pielgrzymce
Ponad 1,5 tys. ministrantów, lektorów i kandydatów
do służby ołtarza z kilkunastu diecezji w Polsce wraz
ze swymi duszpasterzami i opiekunami wzięło udział
8 czerwca 2019 r. w pielgrzymce do sanktuarium Relikwii
Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.
kai

Ze wzruszeniem i smutkiem obejrzałem dzisiaj film pana
Sekielskiego, za który pragnę podziękować reżyserowi. Ten
film przyczyni się do jeszcze surowszego potępienia przestępstwa pedofilii – napisał w oświadczeniu przekazanym
PAP przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.
pap

P i ek a r y Ś l ą s k i e

chiny
ANGELO CARCONI/pap/epa

DAVID CHANG/pap/epa

pragnę podziękować za film pana Sekielskiego

rozpoczęcie obchodów stulecia obecności
oblatów w Polsce
W 1919 r. pierwsi oblaci polscy głosili kazania podczas
obchodów kalwaryjskich. Przygotowując się do rocznicy
stulecia istnienia Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej, w dorocznej Pielgrzymce Mężczyzn
do Piekarskiego Sanktuarium uczestniczyła administracja
prowincji na czele z o. Pawłem Zającem OMI – prowincjałem, przełożeni oblackich domów zakonnych, klerycy
i nowicjusze. 
oblaci.pl/Paweł Gomulak OMI

Kościół katolicki to ok. 10 mln wiernych,
100 biskupów, około 3,7 tys. księży
Z okazji obchodzonego 24 maja z inicjatywy Benedykta XVI
Światowego Dnia Modlitwy za Kościół w Chinach podajemy
kilka podstawowych danych na ten temat za wydawanym w Niemczech kwartalnikiem „China heute” (Chiny
dzisiaj). Według tego pisma, opierającego się z kolei na
wielu innych źródłach, głównie z Hongkongu, pod koniec
2018 r. w Państwie Środka mieszkało 6–10 mln katolików, co stanowiło niespełna 0,7% jego ludności. Pracowało wśród nich stu biskupów, prawie 3,7 tys. kapłanów
i ok. 4,6 tys. sióstr zakonnych.
kai
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