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Krew na metkach 
  s. 22

rozmowy w drodze

zbyt biedni, by jeść
s. 33
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marcin wrzos omi
„Misyjne Drogi”, misyjne.pl, Poznań

s. ewa JachimeK amBp*

Sieć Bakhita, Warszawa

K o m e n t a r z  m i s y j n y

Niewolnictwo dziś

K ilka liczb, za którymi stoją 
twarze ludzi. Ponad 40 mln. 

osób na świecie, ze 142 krajów, 
dotyka niewolnictwo. są to zazwyczaj 
najbardziej bezbronni: dzieci (31%) 
i kobiety (49%). Współczesne oblicze 
niewolnictwa to nie tylko zmuszanie 
do darmowej pracy, prostytucji, 
bycia dzieckiem-żołnierzem, ale 
też sprzedaż kobiet do ślubu, czy 
handel ludźmi dla narządów. Gdy 
rozszerzymy definicję współczesnego 
niewolnictwa, co czynią nie tylko 
kościelne agendy, o ludzi pracujących 
za mniej niż 1,5 dolara dziennie, 
okazuje się, że jest ich na świecie 
więcej niż 1,5 mld., w tym 168 mln. 
dzieci. Problem dotyczy krajów 
misyjnych, choć nie tylko. to boli.

Nie tylko misje

Dane na papierze dotyczące 
współczesnego niewolnictwa 

mogą zasmucać, zdumiewać skalą 
procederu, ale nie mają konkretnej, 
cierpiącej twarzy. W 2018 r. nadia 
murad została laureatką Pokojowej 
nagrody nobla. Pochodząca 
z północnego iraku nadia w 2014 r.  
po ataku oddziałów isis na ten region 
została porwana. Przez  
3 miesiące była przez swych 
oprawców maltretowana i gwałcona. 
W końcu uciekła. otrzymała nagrodę 
wraz z lekarzem Denisem mukwege 
z Demokratycznej republiki Konga.

przekonanie, że handel ludźmi 
dotyczy wyłącznie krajów 

tzw. trzeciego Świata to mit. 
Świadomość  skali tego zjawiska 
jest coraz większa. Dotyka 
ono ludzi na całym  świecie. 
Konieczne jest nadal budzenie 
świadomości istnienia problemu, 
jego skali i metod werbunku – aby 
uchronić przed cierpieniem nowe, 
potencjalne ofiary. odpowiedzią 
na to jest działalność sieci Bakhita, 
powołanej przez grupę polskich 
sióstr zakonnych. zrzesza tych, 
którzy pragną przeciwdziałać 
współczesnym formom niewolnictwa 
i nieść pomoc poranionym przez 
ten proceder ofiarom. tysiące 
osób w geście solidarności z nimi 
podejmuje regularnie (w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca) nocną 
modlitwę Koronką do miłosierdzia 
Bożego, powierzając wszechmocy 
Pana ich poranione życie. Pozwala 
on zamienić niemoc w konkretny 
gest pomocy.  
 
* Ze względu na charakter pracy oraz 

charyzmat zgromadzenia (praca w ukryciu)  

nie publikujemy wizerunku siostry.

Kończąc obchody 
nadzwyczajnego miesiąca 

misyjnego, chcemy za słowami 
papieża Franciszka, zapisanymi 
w liście zapowiadającym ten 
czas, mieć w sobie postawę 
stałego wyjścia z ewangelią do 
ludzi różnorodnie poranionych. 
Przemierzmy trudne, misyjne 
drogi osób pokiereszowanych 
i wyzyskiwanych przez innych. Kto 
wie, być może jedzenie, obuwie, 
ubrania, sprzęt sportowy, auta, 
a nawet telefony komórkowe, 
mają twarz naszych umęczonych 
bliźnich? Korzystajmy z produktów 
„sprawiedliwego handlu”.

M isjonarze ich nie 
pozostawiają. Współtworzą 

sieci takie jak „talitha Kum”, 
obecne w 90 krajach świata, 
w które włączona jest polska sieć 
Bakhita. zagarniają w nie tych 
ludzi. opatrują rany cielesne 
i duchowe. Przywracają do 
życia. to z nimi na początku 
nadzwyczajnego miesiąca 
misyjnego spotkał się papież.

wrzos@misyjnedrogi.pl

Obojętność jest 
największą zarazą 
naszych czasów.

św. maksymilian kolbe
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5-12
Wiadomości z życia Kościoła
Informacje z Kościoła, misji, 

z kraju i ze świata
7

Obdarzyć czułością
Mozambik, Madagaskar i Mauritius

(4-10 września 2019 r.) 
Emilia Klimasara

13
raport misyjny

niewolnictwo to kobieta  
Współczesne niewolnictwo

Marcin Wrzos OMI
33

rozmowy w drodze
Zbyt biedni, by jeść
Z Wojciechem Ziębą

rozmawia Karolina Binek
36

Jesteśmy ludźmi całą dobę
Z s. Anną Bałchan SMI 

rozmawia Zofia Kędziora
38

Pocztówka misyjna
40

na granicy kultur i religii
Przywracają godność

Religie świata
Magdalena Rzym

43
Łączył ludzi

Redaktor Alfons Kupka OMI
Marcin Wrzos OMI

45
Fotoreportaż

twarzą w twarz z ich koszmarami
Uganda

Krzysztof Błażyca

Temat numeru

14
Bez łańcuchów i kajdan
Współcześni niewolnicy
Maksymilian Nagalski

19
Krótko na temat

Handlu ludźmi nie można policzyć
Joanna Garnier

Brak świadomości
S. Marta Błaszak AMBP

Jest różnie
Marek Durski

20
Zaczyna się zawsze tak samo

Europa
Zofia Kędziora

22
Krew na metkach.  

Prawdziwa cena ubrań
Azja

Michał Jóźwiak
25

Pensja zmalała do zera
Ameryka Północna i Południowa

Rafał Bilicki
28

Kopalnia, daleko od drogi
Afryka

Justyna Janiec – Palczewska
31

Ocean niezbyt spokojny
Australia i Oceania

Karolina Binek

50
Prześladowania chrześcijan

Korea Płn. Spotkamy się w niebie
Włodzimierz Tasak

52
Fotoreportaż
Dwa brzegi

Madagaskar
Jacek Jarosz

56
Listy misjonarzy

62
młodzi i misje

myślą i robią inaczej
Agata Kosowska

64
Przyjaciele misji

Za nami czas ciężkiej pracy
Marian Lis OMI

66
Ludzie listy piszą
Adopcja misyjna

Marek Hamny
68

Kultura i rozrywka
Polecamy, anegdoty, krzyżówka

71
Kuchnia z misją

Pączki dyniowe z rokitnikiem
Wojciech Modest Amaro

72
Papieskie intencje misyjne

listopad, grudzień
74

Felieton z misją
nie-wola

Elżbieta Adamiak
Hańba niewolnictwa
Ks. Andrzej Draguła

40 50

Zdjęcie 
na okładce:
Harsh Kushwa-
ha/pexels.com

www.misyjne.pl

3
n r  6  |  l i s t o p a d - g r u d z i e ń  2 0 1 9



CL
aU

Di
o

 P
er

i/
eP

a/
Pa

P

bo
ry

s 
n

ie
śP

ie
La

k/
De

Fa
Ct

o/
w

ik
im

eD
ia

 C
o

m
m

o
n

s

s z t o K h o l m

t u r c j a

Rozpoczęła się wojna z syRią
Turcja ogłosiła 9 października br. początek tzw. fazy lądo-
wej ofensywy w Syrii. Decyzja spotkała się z powszechną 
krytyką, w tym papieża Franciszka. Działania wojenne 
zostały zawieszone 17 października. kai

W a t y K a n

synod dla amazonii o ekologii, foRmacji, 
obecności kościoła i migRacji
Cztery główne tematy, które poruszano podczas kongre-
gacji generalnych Zgromadzenia Specjalnego Synodu 
Biskupów dla Amazonii to kwestie ekologii, formacji, 
obecności Kościoła na tym terenie oraz migracji – poin-
formował prefekt Dykasterii ds. Komunikacji, dr Paolo 
Ruffini. Synod o Amazonii trwał od 6 do 27 października.  
Więcej w następnym numerze „Misyjnych Dróg”. kai

W a r s z a W a

kaTolickie noble za 2019 Rok Rozdane
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym 
"Misericordia" w Lublinie, dyrygent Piotr Pałka, Naczelna 
Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia, Wydaw-
nictwo Diecezji Tarnowskiej "Promyczek" oraz ks. prof. 
Michał Heller – to tegoroczni laureaci nagrody „Totus Tuus”, 
którą nazywa się „katolickimi noblami”.  PaP

liTeRacki nobel dla olgi TokaRczuk
10 października Olga Tokarczuk, polska powieściopisarka 
i eseistka, została laureatką literackiej Nagrody Nobla 
za rok 2018. Wyróżnienie przyznano jej za "wyobraźnię 
narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje 
przekraczanie granic jako formę życia". Noblistka wcze-
śniej otrzymała też The Man Booker International Prize 
i dwukrotnie Nagrodę Nike. Hubert PiecHocki/mD
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