
Pierwsze urodziny portalu misyjne.pl 

Rok temu, w Niedzielę Misyjną rozpoczął działalność portal misyjne.pl. 

Przez ten czas stronę odwiedziło około miliona czytelników, którzy 

łącznie wygenerowali 2,7 mln odsłon. 

 

– Zależało nam na tym, aby stworzyć w Internecie 

miejsce, gdzie będzie można znaleźć wiadomości 

misyjne czy informacje o chrześcijanach 

prześladowanych. Takich miejsc jest niewiele. 

Cieszymy się, że udaje nam się rozwijać ideę 

ewangelizacji przez rzetelne informowanie – mówi o. 

Marcin Wrzos OMI, redaktor naczelny „Misyjnych 

Dróg”. 

Portal zajmuje się przede wszystkim tematyką misyjną, ale nie tylko. Znajdziemy tu wiadomości z życia Kościoła, 

wypowiedzi papieża Franciszka czy modlitwy. Nie brakuje także felietonów, komentarzy do bieżących wydarzeń 

społecznych, a nawet treści typowo lifestylowych. Czytelnicy portalu mogą rozwiązać quiz lub znaleźć przepisy na 

egzotyczne potrawy. – Każdego dnia zespół naszych dziennikarzy i autorów pracuje na to, abyśmy mieli dla 

czytelników jak najciekawszą i jak najbardziej wartościową ofertę. Zadowolenie budzi fakt, że portal cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem wśród internautów – podkreśla Michał Jóźwiak, redaktor prowadzący portalu misyjne.pl. 

https://opoka.news/show_img.php?modul=news&fid=57582


Stronę z miesiąca na miesiąc odwiedza coraz większa liczba czytelników. We wrześniu było to 220 tys. unikalnych 

użytkowników. Regularny wzrost liczby wejść na stronę sprawia, że młody zespół redakcyjny nabiera jeszcze 

większego zapału do dalszej pracy. – Mamy poczucie, że współtworzymy portal, który przybliża pracę misjonarzy, ale 

też sam w sobie jest misyjny, bo Internet to przestrzeń, która powinna zostać wypełniona konkretnymi wartościami – 

dodaje Michał Jóźwiak. 

Redaktorzy portalu, Justyna Nowicka oraz Michał Jóźwiak, prowadzą również specjalną audycję („Ludzie z misją”) w 

Radiu Emaus, która jest poświęcona tematom misyjnym. Wprowadzają słuchaczy w świat misjonarzy, ale również 

dzielą się komentarzem do bieżących wydarzeń z życia Kościoła. 

Misyjne.pl to także miejsce, w którym możemy zaangażować się we wsparcie konkretnego projektu misyjnego. – 

Prowadzimy akcje modlitewnego i materialnego wspierania misjonarzy. Sam będąc na Madagaskarze jako misjonarz 

doświadczyłem tego jak zarówno jedna, jak i druga forma wsparcia jest istotna i potrzebna – zaznacza o. Marcin Wrzos 

OMI. „Misjonarz na Post”, „Misja Szkoła”, „Ryż na Madagaskar”, „Himalaje muzyki” – to tylko niektóre z akcji 

prowadzonych i wspieranych przez redakcję. Na stronie możemy odwiedzić też sklep internetowy, który ma bogatą 

ofertę towarów fair trade, takich jak dewocjonalia, kawa, herbata, przyprawy czy słodycze. 

Czasopismo "Misyjne Drogi" oraz portal misyjne.pl są wydawane przez misjonarzy oblatów. 
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