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Wykaz skrótów

II PSAG II Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej
II PSP II Polski Synod Plenarny (1991-1999)
III PSAG III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej
AAS „Acta Apostolicae Sedis” Commentarium Offciale, Romae 1909-
AG  Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes
AKKG Archiwum Kolegium Katechetycznego w Gnieźnie
AKMG Archiwum Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
AMP „Annales Missiologici Posnanienses”, Poznań 2000-
ATK Akademia Teologii Katolickiej – Warszawa 
BMAG „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, Gniezno 

1996-2010
CFM Centrum Formacji Misyjnej – Warszawa 
CL Adhortacja apostolska papieża Jana Pawła II Christifideles laici 
CM Instrukcja Kongregacji Ewangelizowania Narodów Cooperatio 

missionalis
DA Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem
DB Dekret o  pasterskich zadaniach biskupów w  Kościele Christus 

Dominus 
EN Adhortacja apostolska papieża Pawła VI Evangelii nuntiandi
FC  Adhortacja apostolska papieża Jana Pawła II Familiaris consortio 
KIK Klub Inteligencji Katolickiej 
KK Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium
KKK Katechizm Kościoła Katolickiego
KMEP Komisja Misyjna Episkopatu Polski
KPK Kodeks Prawa Kanonicznego
KSM Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
OsRomPol „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, Citta del Vaticano 

1980-
PDM Papieskie Dzieła Misyjne
PDMD Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
PDPAp Papieskie Dzieło Piotra Apostoła 
PDRW Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary
PG  Adhortacja apostolska papieża Jana Pawła II Pastores gregis 
PUM Papieska Unia Misyjna
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PWSD Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne
RMis Encyklika papieża Jana Pawła II Redemptoris missio
SAG „Słowo Archidiecezji Gnieźnieńskiej”
SAM Szkoła Animatora Misyjnego
ŚN „Światło Narodów”
ŚRM Świętowojciechowa Rodzina Misyjna
VPDM Vademecum Papieskich Dzieł Misyjnych
WAG „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, Gniezno 1946-



Wstęp

Podstawą wszelkich działań w  Kościele jest parafialne duszpasterstwo 
podstawowe, na fundamencie którego powstają różne ruchy i grupy apostol-
skie, odnajdujące, dzięki pogłębionej formacji, ważne dla siebie miejsce w Ko-
ściele parafialnym, następnie diecezjalnym i  powszechnym. Duszpasterstwo 
podstawowe przejawia się przez głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakra-
mentów i posługę miłości. 

Ważnym elementem w tym duszpasterstwie podstawowym jest duch mi-
syjny i związane z nim poczynania zmierzające do wzrostu świadomości mi-
syjnej wiernych i kształtowania odpowiedzialności oraz współpracy w zakresie 
działalności misyjnej.

Zaangażowanie misyjne parafialnych wspólnot powinno być otwarte na 
wszystkich, którzy nie należą do Kościoła, niezależnie od tego, czy znajdu-
ją się „blisko” czy „daleko” (por. DB 30). Co więcej, tym którzy są „blisko”, 
„we własnym domu”, przysługuje ewangelizacyjny prymat: „misyjność ad in-
tra jest wiarygodnym znakiem i bodźcem dla misyjności ad extra” (RMis 34; 
por. III PSAG 105).

Pojęcie „Kościół misyjny” związany jest z  szeroko pojętą animacją mi-
syjną Kościoła polegającą na ukazywaniu potrzeb duchowych i materialnych 
Kościoła na terytoriach misyjnych, szczególnie poprzez Papieskie Dzieła Mi-
syjne. 

Pojęcie „Kościół misjonarski” natomiast rozumiany jest jako Kościół, któ-
ry posyła misjonarzy i obejmuje ich troską na misjach, w czasie pobytu urlopo-
wego w diecezji oraz po powrocie z misji.

O  działalności archidiecezji gnieźnieńskiej na rzecz misji powstało już 
kilka prac naukowych, m.in. temat zaangażowania archidiecezji gnieźnieńskiej 
w Dzieło Misyjne Kościoła poruszył ks. Franciszek Jabłoński w pracy doktor-
skiej pt. Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, UKSW 2001. 
Z kolei ten sam autor o wkładzie misjonarzy gnieźnieńskich w ewangelizację 
misyjną Kościoła powszechnego pisał w książce pt. Błogosławione stopy. Świę-
towojciechowi misjonarze, Warszawa 2007.

Niniejsza publikacja zawiera kompleksowy opis działalności Dzieła Mi-
syjnego Kościoła na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, szczególnie na prze-
łomie drugiego tysiąclecia.
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Pierwszy rozdział ukazuje teologiczne podstawy misyjności Kościoła 
diecezjalnego, a  w  nim odpowiedzialność za misje osób, które reprezentują 
struktury w Kościele diecezjalnym. Dotyczy to: biskupa diecezjalnego, dele-
gata biskupiego ds. misji, dyrektora PDM, dekanalnego referenta ds. misji, 
proboszcza parafii, animatora misyjnego oraz małżonków i rodziców.

Drugi rozdział poświęcony jest realizacji wspomnianych teologicznych 
założeń w  strukturach Kościoła gnieźnieńskiego poprzez troskę o misje ar-
cybiskupów gnieźnieńskich prymasów Polski oraz pracę Referatu misyjnego.

Trzeci rozdział dotyczy animacji misyjnej w ramach Papieskich Dzieł Mi-
syjnych: Papieskiej Unii Misyjnej, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Papie-
skiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła. 

W kolejnym rozdziale zaprezentowano diecezjalne dzieło misyjne noszą-
ce nazwę Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej. Realizacja założeń statuto-
wych tego stowarzyszenia odbywa się poprzez pomoc duchową i materialną 
misjonarzom, animację misyjną w parafiach i  szkołach, poprzez objęcie pa-
tronatu nad ogólnopolską ceremonią wręczenia krzyży misyjnych w Gnieźnie 
w czasie odpustu ku czci św. Wojciecha oraz działalność wydawniczą. 

Piąty rozdział podejmuje temat cooperatio missionalis w ramach kurialnych 
agend. Ukazano możliwości umisyjnienia diecezjalnych inicjatyw, począwszy 
od diecezjalnego prawodawstwa, jakim jest synod diecezjalny, po jego realiza-
cję w życiu codziennym diecezji. 

Niniejsza książka ukazuje się w roku, w którym 13 maja będę obchodził 
25. rocznicę święceń kapłańskich. Ten srebrny jubileusz stał się motywacją do 
zebrania świadectwa mojego zaangażowania przez te lata w dzieło animacji 
misyjnej i pomocy misjonarzom w diecezji.

Realizacja mojego zapału misyjnego i mojej pasji do misji i misjologii mo-
gła się urealnić dzięki dwom osobom: śp. ks. kan. dr. Stefanowi Fiutakowi – 
opiekunowi Ogniska Misyjnego seminarium oraz bp. Bogdanowi Wojtusiowi, 
który zaproponował ówczesnemu ordynariuszowi – abp. H. Muszyńskiemu 
moją kandydaturę na stanowisko referenta misyjnego, a następnie na pracow-
nika Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie w Wydziale Duszpasterstwa Specjali-
stycznego. Nominacja ta – choć niełatwa – dała mi wręcz nieograniczone moż-
liwości animacji misyjnej w diecezji we wszystkich jej strukturach. Bp Bogdan 
oprócz poparcia i promocji wielu inicjatyw stawał też w ich obronie. 

Tytuł niniejszej publikacji został zaczerpnięty z wypowiedzi prymasa Pol-
ski, abp. J. Kowalczyka, który mówiąc o misjach w diecezji, używa często okre-
ślenia: „Kościół gnieźnieński: misyjny i misjonarski”. 

Cel tej publikacji jest dwojaki. Po pierwsze opisanie działań podejmowa-
nych w diecezji zmierzających do zwiększenia świadomości misyjnej diecezjan 
i ukazania różnych inicjatyw podjętych w jej strukturach. Po drugie jest zachę-
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tą dla innych delegatów ds. misji i dyrektorów diecezjalnych PDM szczególnie 
podejmujących to ważne zadanie na terenie diecezji, do których należą.

Franciszek 

Gniezno, 27 kwietnia 2014 r. w dzień kanonizacji dwóch papieży:  
Jana XXIII i Jana Pawła II, przez papieża Franciszka  
w obecności papieża seniora Benedykta XVI. 

PS
Jeszcze przed wydaniem niniejszej publikacji papież Franciszek mianował 

nowego ordynariusza dla archidiecezji gnieźnieńskiej. Został nim bp Wojciech 
Polak. 

Abp Wojciech Polak jest 90. arcybiskupem metropolitą i  57. prymasem 
Polski w dziejach archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej. Nominacja ta za-
równo przeze mnie, jak i przez wiernych diecezji została przyjęta z wielką ra-
dością. 

Dla dzieła misyjnego naszej archidiecezji jest nadzieja, że będzie ono da-
lej rozwijane i cieszyć się będzie zrozumieniem i wsparciem. Tym bardziej, że 
ksiądz prymas w homilii w czasie ingresu (7 czerwca 2014  r.) podkreślił, że 
celem życia i  działania w  Kościele gnieźnieńskim jest realizacja „misyjnego 
marzenia o dotarciu z Ewangelią Jezusa Chrystusa do wszystkich”.





I. 
 Misyjny Kościół diecezjalny 

„Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój począ-
tek bierze wedle planu Ojca z posłania (ex missione) Syna i z posłania Ducha 
Świętego” (AG 2). Konstytucja Lumen gentium podkreśla, że „Kościół otrzy-
mał od Apostołów uroczysty nakaz Chrystusowy zwiastowania zbawiennej 
prawdy, aby go wypełniać aż po krańce ziemi” (KK 17), stąd uznając za swoje 
słowa Apostoła Pawła: „Biada mi, jeślibym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16), 
Kościół zobowiązany jest prowadzić działalność misyjną1.

Ponieważ cały Kościół jest ze swej natury misyjny, a dzieło ewangelizacji 
należy postrzegać jako fundamentalny obowiązek Ludu Bożego, stąd wszyscy 
wierni, świadomi swojej odpowiedzialności, powinni mieć swój udział w Dzie-
le Misyjnym (por. kan. 781, AG 35). Każdy bowiem chrześcijanin na mocy 
chrztu św. i  bierzmowania jest współodpowiedzialny za działalność misyjną 
Kościoła (por. KKK 1270 i 1303). 

Ten z kolei, na mocy Dekretu o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes 
z 1965 r., został zobowiązany do całkowitego przekształcenia świadomości – 
Kościół musi nauczyć się rozmawiać, aby zrozumieć samego siebie i oddać się 
w służbę ludzkości2. Będąc ze swej natury misyjny w poszczególnych struktu-
rach powinien prowadzić permanentną animację misyjną3. 

Odpowiedzialność za animację misyjną w Kościele parafialnym oraz do-
mowym – rodzinie ponosi diecezja – Kościół diecezjalny, której rola i znacze-
nie zostały określone w kolejnych dokumentach Kościoła. 

Za dekretem o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele przyjmujemy, 
że „diecezję stanowi część (porcja) Ludu Bożego, powierzona pieczy paster-
skiej biskupa i współpracujących z nim kapłanów, tak, by trwając przy swym 

 1 F. Zapłata, Misyjny charakter Kościoła w świetle Konstytucji dogmatycznej Lumen gen-
tium, „Ateneum Kapłańskie” 360(1966)335; por. I. Olszewska, Wkład Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej w  misyjne dzieło Kościoła po Soborze Watykańskim II, UKSW, Warszawa 2002 
(mps), s. 13; F. Jabłoński, Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, Kraków 
2003, s. 41-46.
 2 Por. M. Pivot, Un nouveau souffle pour la Mission, Paris 2000, s. 21-43. 
 3 F. Jabłoński, Troska Kościoła diecezjalnego, parafialnego i domowego o ewangelizację mi-
syjną, BMAG 30(2010)27-28.
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pasterzu i zgromadzona przez niego w Duchu Świętym poprzez Ewangelię 
i  Eucharystię, tworzyła Kościół partykularny, w  którym prawdziwie obecny 
jest i działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusowy” (DB 11), 
który z natury swojej jest misyjny (por. AG 2). 

Zgodnie z konstytucją dogmatyczną o Kościele: „we wspólnocie kościelnej 
prawomocnie istnieją partykularne Kościoły, korzystające z własnej tradycji” 
(KK 13), w które Kościół powszechny „wciela się zupełnie” (EN 62), a „dzię-
ki swej katolickości poszczególne części przynoszą innym częściom i całemu 
Kościołowi właściwe sobie dary tak, iż całość i poszczególne części doznają 
wzrostu na skutek tej wzajemnej łączności wszystkich oraz dążenia do pełnej 
jedności” (KK 13)4. 

Sobór Watykański II Kościół znajdujący się w określonym miejscu określa 
dwoma terminami: „Kościół lokalny” (por. KK 23) i  „Kościół partykularny” 
(por. KK 23, AG 19-22). W pa pieskich dokumentach posoborowych częściej 
używano terminu „Kościół partykularny” z uwagi na to, iż obejmuje nie tylko 
kryterium terytorialne, ale również personalne. W Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego ustawodawca zaniechał używania termi nu „Kościół lokalny” na rzecz ter-
minów „Kościół partykularny” i „Kościół powszechny”. Znaczenie tych pojęć 
nie jest przeciwstawne. Są to odmienne sposoby oznaczania tego samego Ko-
ścioła Chrystusowego, który widzialnie uobecnia się w różnych miejscach, bez 
uwielokrotnienia istoty wydarzenia zbawczego5. 

Kan. 368 KPK objaśnia, że „Kościoły partykularne, w  których istnieje 
i z których składa się jeden i  jedyny Kościół katolicki, to przede wszystkim 
diecezje, z którymi – jeśli nie stwierdza się czegoś innego – są zrównane: pra-
łatura terytorialna i opactwo terytorialne, wikariat apostolski i prefektura apo-
stolska, jak również administratura apostolska erygowana na stałe”. 

W ten sposób została określona pozycja Kościoła partykularnego, którego 
podstawową strukturą jest diecezja w Kościele powszechnym oraz inne struk-
tury Kościoła partykularnego zrównane z diecezją6. 

W adhortacji apostolskiej Pastores gregis scharakteryzowano rolę, jaką peł-
ni Kościół: „Posiadając znamię powszechności, Kościół Chrystusowy realizuje 
się w pełni w każdym Kościele partykularnym, otrzymującym wszelkie środki 
naturalne i nadprzyrodzone do spełniania misji, której wypełnianie w świecie 
Bóg powierzył Kościołowi” (PG 56). 

 4 Por. K. Kucharska, Kościół w  Kościele, „Papieskie Intencje Misyjne” 5(1982)11; por. 
K. Muszyński, Odpowiedzialność Kościoła partykularnego za misje w świetle posoborowych sy-
nodów Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Poznań 2006 (mps), s. 13.
 5 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II: Lud Boży, Poznań 2005, 
s. 216.
 6 Tamże.
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„Kościół partykularny nie jest po prostu cząstką powstałą w wyniku ja-
kiegoś rozdrobnienia Kościoła po wszechnego ani Kościół powszechny nie jest 
prostym zbiorem Kościołów partykularnych; łączy je ze sobą żywa, istotna 
i stała więź, jako że Kościół powszechny żyje i ukazuje się w Kościołach par-
tykularnych” (CL 25)7.

Kodeks Prawa Kanonicznego określa diecezję jako typową postać Kościoła 
partyku larnego. Podaje jej istotne elementy istniejące także w innych Kościo-
łach partykularnych, lecz nie w takim samym stopniu8. Istnieją trzy elementy 
teologiczne, obecne w Kościele partykularnym, decydujące o tym, że w każ-
dym z nich „prawdziwie jest obecny i działa Ko ściół powszechny” – Ewangelia, 
Duch Święty, Eucharystia9. 

Diecezja – Kościół diecezjalny – jest więc, zgodnie z  cytowanymi do-
kumentami, Kościołem partykularnym, który stanowi Lud Boży powierzo-
ny kapłanom i  biskupom. Ponieważ określa terytorialnie i  kulturowo różne 
części świata, możemy uznać, że w Koście le partykularnym krzyżują się drogi 
Kościoła i  świata. Wszystkie podstawowe elementy Kościoła powszechnego 
odnajduje człowiek w Kościele partykularnym: misję Kościoła, jego posłanie, 
zgromadzenie z  Chrystusem w  Duchu Świętym – zgromadzenie euchary-
styczne, sakramentalne środki życia w Chrystusie, proklamację Słowa Bo żego, 
charyzmaty, posługi. Kościół powszechny wciela się w  rzeczywistość świa ta 
na płaszczyźnie lokalnej. Przez Kościół diecezjalny świat spotyka zbawienie, 
które jest mu dane nie w sposób formalny i przez zasady, ale w ludzkim wol-
nym kontakcie, który ma swoje źródło w jedynym akcie zbawczym Chrystusa, 
a otwartym dla wszystkich w zgromadzeniu eucharystycznym10. 

Tą drogą współpraca misyjna w pełni otrzymuje prawne uzasadnienie i na-
leży ją rozbudzać „we wszystkich diecezjach, według czterech podstawowych 
wytycznych: praca nad zwiększeniem ilości powołań misjonarskich; należna 
opieka kapłańska nad inicjatywami misyjnymi, przede wszystkim nad rozwo-
jem Papieskich Dzieł Misyjnych; obchody Dnia Misyjnego; doroczna zbiórka 
środków materialnych dla misji przekazywana Stolicy Apostolskiej” (KPK 791)11.

Animacja misyjna oznacza udzielanie misyjnego życia i motywacji dzia-
łaniom duszpasterskim Kościoła na różnych szczeblach po to, aby uświadomić 
jemu misyjną naturę i pomóc ją wyrazić. „Animacja misyjna jest wydarzeniem 
religijnym i edukacyjnym, które dotyka ducha, umysłu i serca chrześcijan we-
zwanych do życia we współbrzmieniu z misyjnym zadaniem Jezusa z Naza-

 7 Tamże, s. 217-219.
 8 Tamże.
 9 Tamże, s. 220-221.
 10 Por. J. Strojny, Ewangelizacja w misterium Kościoła, AMP 12(2001)43-45.
 11 Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Światowy Dzień Misyjny 1983, [w:] F. Jabłoński 
(red.), Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010), Gniezno 2010, s. 258. 
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retu, zadaniem, za które oddał On swe życie, i które przekazał chrześcijanom 
wszystkich czasów. Zbawcze zadanie misyjne Jezusa jest powszechne (dla 
wszystkich ludzi) i integralne (dla całego człowieka)”12, dlatego papież zaleca, 
aby Kościoły partykularne ożywiały „swoją działalność duchem misyjnym jako 
zasadniczym elementem ich duszpasterstwa zwyczajnego w parafiach, stowa-
rzyszeniach, grupach, zwłaszcza młodzieżowych” (RMis 83). 

W Kościele animacja misyjna polega na uruchomieniu rzeczywistości, 
które pomagają ochrzczonej osobie zyskać świadomość jej własnego prawa 
i obowiązku ewangelizacji, a w efekcie zobowiązać się do niej. Animacja mi-
syjna jest nabraniem misyjnego ducha Chrystusa i Kościoła. Przebiega na po-
ziomie zasad, ma na celu samo życie wspólnoty eklezjalnej w jej duchowym, 
liturgicznym, katechetycznym i  teologicznym wyrazie kulturowym. Nadaje 
autentyczną powszechną misyjność. 

Pierwszym celem animacji misyjnej jest zatem stworzenie i  ożywienie 
w Kościele samoświadomości swojej misyjności po to, aby poczuwać się w efek-
cie do odpowiedzialności za misyjną naturę Kościoła. Misyjność konkretnego 
Kościoła, do której zmierza animacja misyjna, jest w posiadaniu misyjności ad 
gentes, ponieważ w tym konkretnym Kościele jest obecny i działa jeden, święty, 
powszechny i  apostolski Kościół Chrystusa. Wszystko, co dotyczy Kościoła 
powszechnego, przez analogię, potwierdza się też w  pojedynczym Kościele, 
który „musi reprezentować powszechny Kościół tak doskonale, jak tylko jest to 
możliwe, musi pamiętać, że został posłany do tych, którzy żyją na tym samym 
terenie, co on, ale nie wierzą w Chrystusa” (AG 20). Ożywienie tej świadomo-
ści misyjnej musi mieć miejsce zarówno w konkretnym Kościele ustanowio-
nym już jakiś czas, jak i w nowo powstałym. Dwa określenia: „starszy Kościół” 
i „młody Kościół” są dziś związane wspólnym terminem „siostrzane Kościoły”, 
ponieważ każdy pojedynczy Kościół – zarówno powstały dawno, jak i niedaw-
no – zawsze ma coś do dania i do otrzymania (por. RMis 64 i EN 62)13. 

Ta zdolność przyjmowania i  dawania jest fundamentem ekonomii mi-
syjnej każdego poszczególnego Kościoła i wyraża się w zdolności do ewan-
gelizacji samego siebie wraz z oddaniem się ewangelizacji innych (por. EN 64 
i 14). Każde prawdziwe ożywienie misyjne łączy się z utworzeniem instytucji, 
struktur, organizacji pomocniczych, które utożsamiają się z  rzeczywistością 
współpracy misyjnej. Animacja ma motywować do współdziałania w zakresie 
misji14, jej zadaniem jest nieustanna animacja ludzi i instytucji w tym kierunku 

 12 Por. J. Tomko, La missione verso il Terzo Millennio, s. 338, [za:] G. Buono, Missiology. 
Theology and Praxis, Nairobi 2002, s. 204.
 13 Por. G. Buono, dz. cyt., s. 204-205.
 14 „Animacja misyjna poprzedza współpracę po to, by dojrzewało chętne do współpracy 
sumienie”; por. J. Tomko, La missione verso il Terzo Millennio, dz. cyt., s. 340, za: G. Buono, 
dz. cyt., s. 204-205.
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w kręgu odpowiedzialnego zaangażowania, które wyraża teologiczną ekono-
mię zaangażowania Kościoła w ewangelizację. „W tym sensie animacja misyj-
na zawsze będzie potrzebna dla istotnej dynamiki każdego Kościoła”15.

Można powiedzieć, że animacja misyjna jest „edukacyjnym, katechetycz-
nym, prawdziwie misyjnym wysiłkiem, aby zmotywować lud Boży w każdym 
partykularnym Kościele tak, by przekraczał swoje własne granice w poczuciu 
powszechności i dialogu, aby przekazywał swoją własną wiarę i przyjmował 
doświadczenie wiary innych Kościołów i innych ludów. Dlatego też animacja 
misyjna jest formą apostolatu. Animacja misyjna w swym edukacyjnym, kate-
chetycznym i autentycznie misyjnym zadaniu ma jako cel w każdym konkret-
nym Kościele «informowanie i  formowanie Bożego Ludu, aby uczestniczył 
w powszechnej misji Kościoła, wspieranie powołań ad gentes i zachęcanie do 
współpracy w dziele ewangelizacji» (RMis 83). Ma informować i formować za 
pomocą dobrze określonych programów świadomości misyjnej, promowanych 
przede wszystkim w seminariach, wśród księży, we wspólnotach religijnych, 
jak też pomiędzy różnymi pracownikami i  świeckimi animatorami każdej 
wspólnoty. Ta wspólnotowa animacja ma stworzyć świadomość misyjną i pra-
gnienie wychodzenia poza swoje własne granice”16. 

Misyjna animacja to akcja duszpasterska, która ma pomóc ludziom, insty-
tucjom i wspólnotom otworzyć się na misyjny wymiar całego Kościoła, ma wy-
wołać misyjność nie sporadyczną lub związaną ze szczególnymi momentami, 
ale stałą. „Animacja w swym wymiarze misyjnym jest częścią planu człowieka, 
pochodzącego od Boga Stwórcy, którego wzorem jest Syn Człowieczy Jezus 
Chrystus, pierwszy pełny Człowiek w  historii, centrum historii człowieka. 
Ten plan jest powszechny (uniwersalny). Postępuje jego urzeczywistnianie się, 
a w historii umieszcza on antycypowaną misję Starego Testamentu (prorocy, 
obietnica, oczekiwanie), przeprowadzaną w  istocie w  Nowym Testamencie, 
umieszczoną w historycznym kontekście czasów misyjnego Kościoła pierw-
szych wieków i następnych epok, dnia dzisiejszego, pomiędzy ewangelizacją 
a nową ewangelizacją”17. 

Celem animacji misyjnej jest nade wszystko: ukształtowanie sumienia 
i mentalności misyjnej za pomocą formacji teologicznej (por. AG 36 i 39, RMis 
83), wspieranie rozwoju duchowej współpracy misyjnej przede wszystkim kon-
templacją, modlitwą, ofiarą (por. AG 36, EN 75, RMis 78), promowanie powo-
łań misyjnych, szczególnie na całe życie i ad gentes (por. AG 23, RMis 65 i 66), 
pobudzanie do udzielania się także ekonomicznie w celu zaspokajania potrzeb 
najbardziej potrzebujących społeczności (por. RMis 37).

 15 Por. G. Buono, dz. cyt., s. 206.
 16 Por. J. Tomko, La missione verso il Terzo Millennio, za: G. Buono, dz. cyt., s. 139.
 17 Por. G. Buono, dz. cyt., s. 206-207.
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Animacja misyjna jest czasochłonna, dlatego animator zawsze będzie 
potrzebował formacji – permanentnej formacji misyjnej, którą cechuje kilka 
znamion18: 
 • oznacza początkową i szczególną formację o nieprzerwanej ciągłości. Jest 

kulminacją całej formacji – wyraża jej pełnię, nadaje teologiczny sens ca-
łemu procesowi,

 • oznacza formowanie ludzkiej osobowości obdarzonej ładem i zrównoważo-
nym dynamizmem odpowiedniej dla animacji misyjnej, to jest wewnętrznie 
wolnej, zdolnej do prawdziwej i mocnej przyjaźni oraz wdzięczności,

 • polega na formowaniu do życia teologicznego, duchowego, duszpaster-
skiego za pomocą studiowania teologii misji, ćwiczenia się w pełnej ener-
gii duchowości misyjnej i w sposobach przekazywania innym własnych 
przekonań wiary,

 • jest kształtowaniem innych animatorów ku aktywnemu przynależeniu do 
całkowicie misyjnego Kościoła. Oznacza formowanie do różnych misyj-
nych działań, po to, by powrócić do źródła misyjnej animacji: Słowa Bo-
żego, sakramentów Kościoła, magisterium papieża i biskupów19.

1. Misyjność w posłudze biskupa diecezjalnego 

Kościół diecezjalny kierowany jest przez biskupa diecezjalnego20, które-
mu, z racji pełnionych funkcji, powierzono odpowiedzialność za Dzieło Mi-
syjne. Potwierdzają to następujące dokumenty: dekret Ad gentes (por. AG 6, 19, 
20, 30, 38), dekret Christus Dominus (por. DB 6, 7, 13, 15), adhortacja Pawła VI 
Evangelii nuntiandi (por. EN 67-68) oraz encyklika Jana Pawła II Redemptoris 
missio (por. RMis 63-64). 

 18 O permanentnej edukacji (formacji) mówiono po raz pierwszy w 1960 r. w Montrealu 
podczas konferencji dotyczącej dorosłych promowanej przez UNESCO. To określenie miało 
w swym zamiarze wyrażać świadomość luki pomiędzy początkową formacją i nowymi wy-
mogami kształtującej się kultury, którą należy wypełnić. Wyrażenie „permanentna formacja” 
zostało oficjalnie użyte w 1960 r. Louis Armand i Michael Drancour napisali w 1961 r.: „Bez 
wątpienia w historii formacji okres, w którym edukacja była skoncentrowana na młodych, bę-
dzie uważany za paleokulturowy (…) Wszyscy dorośli muszą dziś być zaangażowani w myśle-
nie o sposobach udzielania wiedzy. Na pierwszym etapie trzeba się uczyć. Permanentna formacja 
to jedyny sposób”, za: G. Buono, dz. cyt., s. 210-211.
 19 Por. G. Buono, dz. cyt., s. 211.
 20 Z greckiego „biskup” znaczy episkopos, co w tłumaczeniu określa się terminem: nad-
zorca, inspektor, strażnik. Biskup jest głową wspólnoty Kościołów lokalnych już od czasów 
poapostolskich, przewodnikiem i  opiekunem, wokół którego skupiało się życie religijne 
pierwszych chrześcijan. Decydował o  ewangelizacji dalszych terytoriów. Zob. A. Żądło, 
Kościół lokalny. Teologia i duszpasterstwo, Kraków 2001, s. 88-89.
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Adhortacja apostolska Postores gregis poświęcona biskupom ukazuje także rolę 
misyjności w posłudze biskupiej.  „Jako członkowie Kolegium, biskupi są konsekro-
wani nie tylko dla diecezji ale dla zbawienia wszystkich ludzi. Każdy biskup musi 
być świadomy misyjnego charakteru własnej posługi pasterskiej. Zatem wszystkie 
jego działania pasterskie muszą być naznaczone duchem misyjnym” (PG 65) – 
czytamy w adhortacji. „Z tego powodu zadaniem biskupa jest wzbudzanie, pro-
mowanie i  kierowanie działaniami i  inicjatywami misyjnymi, także w  aspekcie 
ekonomicznym” (PG 65). Ten wątek pomocy materialnej został także podkreślony 
w części adhortacji mówiącej o strukturach Kościoła partykularnego: „Jeśli w die-
cezji żyje się duchowością komunii, z konieczności powinno się poświęcać uwagę 
biedniejszym parafiom i wspólnotom oraz, zależnie od możliwości, część środków 
ekonomicznych, jakie są do dyspozycji, przeznaczyć dla najuboższych Kościołów, 
szczególnie na terenach misyjnych i migracyjnych” (PG 45).

Temat odpowiedzialności biskupa za misje poruszany jest także w Kate-
chizmie Kościoła Kato lickiego (por. KKK 888), w Kodeksie Prawa Kanonicznego 
(por. kan. 782 § 2), w orędziach papieskich na Światowy Dzień Misyjny oraz 
przy okazji innych papieskich przemówień, traktujących o działalności misyj-
nej w Kościele partykularnym21. 

Benedykt XVI w czasie swego pontyfikatu poruszył temat obowiązków 
misyjnych biskupa we współczesnym świecie, m.in. w orędziu na Światowy 
Dzień Misyjny 2008 r. napisał, że wysiłki biskupa powinny zmierzać do umi-
syjnienia całej wspólnoty diecezjalnej i  chętnego posyłania, w miarę możli-
wości, kapłanów i świeckich do pracy ewangelizacyjnej w innych Kościołach. 
W ten sposób misja ad gentes staje się wartością jednoczącą i skupiającą całą 
jego działalność duszpa sterską i charytatywną22. 

Z kolei papież Franciszek, zwracając się do dyrektorów krajowych PDM, 
powiedział, że „słusznie Papieskie Dzieła Misyjne objęte są także troską bi-
skupów, aby były «zakorzenione w życiu Kościołów partykularnych» (Statut 
Papieskich Dzieł Misyjnych, n. 17); powinny stać się uprzywilejowanym na-
rzędziem wychowania w duchu misji uniwersalnej i do coraz większej jedności 
i współpracy między Kościołami w głoszeniu światu Ewangelii”23. 

II Polski Synod Plenarny, mówiąc o organizacji działalności misyjnej Ko-
ścioła, wskazał na misyjne zadania biskupów (por. II PSP 17).

Jan Paweł II w słowach skierowanych do polskich biskupów w 1993 r. zazna-
czył, że działalność ewangelizacyjna we współczesnym świecie musi kierować się 
odpowiednimi metodami i środkami, aby była skuteczna. „Kościół dzisiaj czuje się 
 21 Por. B. Łysik, Misyjny wymiar Kościoła gliwickiego, Opole 2013, s. 72.
 22 Por. Benedykt XVI, Orędzie na 82. Światowy Dzień Misyjny (19.10.2008), [w:] F. Jabłoński 
(red.), Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010), Gniezno 2010, s. 357.
 23 Por. Franciszek, Aż po najdalsze krańce ziemi. Audiencja dla krajowych dyrektorów Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych (17 V 2013), OsRomPol 7(2013)14-16. 
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przynaglony przez Mistrza do wzmo żonego wysiłku ewangelizacyjnego wszerz 
i w głąb, ad intra oraz ad extra. Czuje się ciągle Kościołem misyjnym, Kościo-
łem posłanym, aby siać ziarno słowa Bożego na glebie współczesnego świata. Bóg 
otwiera dzisiaj przed Kościołem nowe horyzonty i możliwości ewangelizacji”24. 

Z kolei, jak powiedział bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episko-
patu Polski ds. Misji, papież Franciszek w ramach wizyty polskich biskupów 
do „progu apostołów” w 2014 r. „wielokrotnie dziękował Kościołowi w Polsce 
za misjonarzy i  dzieła misyjne”25. W  swoim słowie skierowanym do bisku-
pów polskich napisał: „W posłudze kapłańskiej światło świadectwa mogłoby 
być przyćmione lub «ukryte pod korcem», jeśli zabrakłoby ducha misyjnego, 
chęci «wyjścia» w nieustannie ponawianym nawróceniu misyjnym, żeby szu-
kać – także na peryferiach – i iść do tych, którzy oczekują na Dobrą Nowinę 
Chrystusa”. Z kolei w słowie skierowanym do młodzieży zachęcał do udzia-
łu w  ruchach i  stowarzyszeniach, których duchowość jest oparta na Słowie 
Bożym, liturgii, życiu wspólnotowym i świadectwie misyjnym. „Niech znajdą 
również możliwości wyrażania swej dyspozycyjności i młodzieńczego entuzja-
zmu w dziełach miłosierdzia krzewionych przez parafialne czy szkolne koła 
«Caritas», lub w innych formach wolontariatu czy zaangażowania misyjnego”26.

 W Vademecum Papieskich Dzieł Misyjnych stwierdzono, że formacja misyj-
na jest zadaniem każdego Kościoła diecezjalnego i nie powinna być uważana 
za dodatek, ale samo centrum życia chrześcijańskiego. Kościoły diecezjalne 
powinny więc uczynić z  propagowania misji kluczowy element działalności 
duszpasterskiej w parafiach, stowarzyszeniach, grupach, w szczególności sku-
piających młodzież (RMis 83; Statuty I, art. 1; Statuty II, art. 23-25)27.

W świetle poruszanych dokumentów można wymienić kilka podstawo-
wych zadań na rzecz misji, które zobowiązany jest wypełniać biskup diecezjal-
ny już utrwalony w strukturach eklezjalnych:
 • ustanowienie delegata biskupiego ds. misji i dyrektora PDM,
 • powołanie Diecezjalnej Komisji Misyjnej28, 
 • popieranie instytucji pracujących na rzecz misji, a zwłaszcza Papieskich 

Dzieł Misyjnych,
 • wychowywanie wiernych od najmłodszych lat w  duchu uniwersalizmu 

i misyjności wspólnoty Kościoła,

 24 Jan Paweł II, Przemówienie do biskupów polskich z okazji wizyty „ad limina Apostolo-
rum” (15.01.1993), OsRomPol 2(1993)20.
 25 Por. Z. Sobolewski, Zebranie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych, www.mi-
sje.pl, 5 marca 2014 r.
 26 Por. Franciszek, Słowo do Konferencji Episkopatu Polski, Ad limina Apostolorum 2014, 
www.episkopat.pl, 3 marca 2014 r.
 27 Vademecum Papieskich Dzieł Misyjnych, Warszawa 2007, nr 66.
 28 Na wzór Komisji Misyjnej Episkopatu Polski.
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 • zachęcanie osób chorych i  cierpiących do ofiarowania swoich cierpień 
i modlitw w intencji ewangelizowania świata,

 • promowanie powołań misjonarskich (kapłanów diecezjalnych i  świec-
kich) oraz misyjnych wolontariuszy,

 • permanentne posyłanie wybranych kapłanów na terytoria misyjne, gdzie 
dostrzega się brak kapłanów i małą liczbę powołań kapłańskich29, 

 • powiązanie księży diecezjalnych z dziełem ewangelizacji misyjnej wśród 
narodów poprzez przeprowadzanie akcji misyjnych, 

 • zachęcanie do gromadzenia środków materialnych na cel misyjny30, 
 • troszczenie się o misjonarzy przejawiające się m.in. tym, że: 

o w czasie trwania urlopu biskup zapewni misjonarzowi mieszkanie 
i środki utrzymania, 

o po powrocie misjonarza na stałe do diecezji macierzystej biskup przy-
zna mu prawa i świadczenia na równi z pozostałymi kapłanami, którzy 
nieprzerwanie pracowali we własnej diecezji, 

o pracę kapłana na misjach traktuje jako szczególnie ważną31.
Biskupia troska o misje realizowana jest poprzez powierzoną pracę de-

legatowi biskupiemu ds. misji, dyrektorowi diecezjalnemu PDM i kurialnym 
dykasteriom, następnie poprzez codzienną posługę prezbiterów, szczególnie 
proboszczów, którzy w jego imieniu spełniają posługę nauczycielską, kapłań-
ską i pasterską w parafiach diecezji, powierza im rolę animatorów ds. misji. 
Osobiście zaś biskup wypełnia swoje zadania misyjne podczas wizytacji ka-
nonicznych, i duszpasterskie w parafiach oraz na diecezjalnych spotkaniach. 

2. Posługa delegata biskupiego ds. misji 

Informacje o zadaniach delegata biskupiego ds. misji można znaleźć w In-
strukcji Konferencji Episkopatu Polski regulującej działalność misyjną kapła-
nów diecezjalnych z 1987 r.32 oraz w Zaleceniach Komisji Misyjnej Episkopatu 

 29 Według Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski regulującej działalność misyjną ka-
płanów diecezjalnych, zobowiązuje się każdą diecezję do posyłania na misje pewnej liczby 
kapłanów (nr 6).
 30 Por. S. Kasprzak, Organizacja działalności misyjnej Kościoła katolickiego w świetle Prawa 
kanonicznego, Lublin 1999, s. 193-196; I. Olszewska, dz. cyt., s. 27.
 31 Por. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski regulująca działalność misyjną kapła-
nów diecezjalnych z  1988 r., [w:] F. Jabłoński, Recepcja idei misyjnej po Soborze Watykań-
skim II, Kraków 2003, nr 23-24.
 32 Por. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski regulująca działalność misyjną kapła-
nów diecezjalnych z  1987  r., [w:] F. Jabłoński, Recepcja idei misyjnej po Soborze Watykań-
skim II, Kraków 2003, Aneks 75, s. 579-581.
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Polski dla misjonarzy przybywających na urlop do Polski z 1979 r.33. Dotych-
czas nie ukazały się osobne opracowania i wskazówki dotyczące obowiązków 
delegata. Jednak w świetle statutu Komisji Misyjnej Episkopatu Polski, wspo-
mnianych dokumentów oraz na podstawie dotychczasowej pragmatyki można 
ukazać zadania delegata biskupiego ds. misji, do którego należy:
 • ożywianie i rozwijanie świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród wier-

nych Kościoła diecezjalnego,
 • współpraca z Komisją Misyjną Episkopatu Polski i uczestniczenie w spo-

tkaniach przez nią organizowanych,
 • prezentowanie planu pracy animacyjnej Komisji Misyjnej Episkopatu 

Polski ordynariuszowi w celu omówienia i zatwierdzenia przez niego,
 • propagowanie agend misyjnych podlegających Komisji Misyjnej: Krajowa 

Rada Misyjna, Dzieło Pomocy ad gentes, MIVA Polska, Centrum Forma-
cji Misyjnej,

 • popieranie i koordynowanie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz 
misji, szczególnie organizowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne, 

 • współpraca z dyrektorem diecezjalnym PDM i moderatorem diecezjal-
nym „Żywego Różańca” oraz kurialnymi wydziałami i referatami,

 • troska o nowe powołania misjonarskie fideidonistów: kapłanów diecezjal-
nych i świeckich (modlitwa, promocja, umożliwienie wyjazdu),

 • angażowanie kandydatów na przyszłych misjonarzy w parafialne i diece-
zjalne Dzieło Misyjne, 

 • koordynowanie przygotowaniami fideidonistów do ich przyszłej pracy 
(współpraca z dyrektorem Centrum Formacji Misyjnej),

 • utrzymywanie kontaktu z fideidonistami,
 • troska o wsparcie duchowe fideidonistów, 
 • organizowanie pomocy materialnej dla fideidonistów, 
 • pomoc i wspieranie fideidonistów przybywających do diecezji na urlop lub 

na stałe. Zgodnie z zaleceniem Komisji Misyjnej z 1979 r. „bezpośrednim 
opiekunem i zarazem przełożonym misjonarza na urlopie jest z ramienia 
ordynariusza diecezjalnego delegat biskupi ds. misji”, który stara się za-
pewnić podstawowe potrzeby egzystencjalne misjonarzy, próbuje szerzyć 
ideę misyjną w diecezji, organizuje szereg spotkań misjonarza z wiernymi 
w wybranych parafiach diecezji,

 • czuwanie nad ubezpieczeniem fideidonistów,
 • prowadzenie korespondencji z  misjonarzami, przesyłanie życzeń świą-

tecznych oraz informacji o tym, co dzieje się w diecezji,

 33 Zalecenia Komisji Misyjnej Episkopatu Polski dla misjonarzy przybywających na urlop do 
Polski z 1979 r., [w:] F. Jabłoński, Recepcja idei misyjnej po Soborze Watykańskim II, Kraków 
2003, Aneks 76, s. 581-583.
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 • troska o rodziców misjonarzy, której przejawem może być m.in. organi-
zowanie spotkań, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, odwie-
dzanie ich w domach rodzinnych,

 • propagowanie idei misyjnego diecezjalnego wolontariatu, a chętnym wo-
lontariuszom umożliwienie wyjazdu na misje na określony czas. Po po-
wrocie włączenie ich w animację misyjną diecezji, 

 • utrzymywanie kontaktów z seminarium duchownym w celu organizowa-
nia spotkań z Kleryckim Kołem (Ogniskiem) Misyjnym, przekazywania 
materiałów animacyjnych, umożliwienia klerykom wyjazdów na praktykę 
pastoralną na terytoria misyjne34, 

 • wydawanie krótkiego informatora czy diecezjalnego periodyku zawie-
rającego wiadomości o animacji misyjnej oraz o misjonarzach z diecezji 
(np. w Tarnowie, Gnieźnie, Rzeszowie, Przemyślu wydawany jest specjal-
ny biuletyn misyjny), 

 • stworzenie diecezjalnej internetowej strony misyjnej,
 • archiwizowanie w kurii wszelkich pism przychodzących i wychodzących 

oraz rejestrowanie podejmowanych inicjatyw misyjnych w  diecezji po-
przez prowadzenie diecezjalnej kroniki,

 • wyjaśnianie rodzaju zbiórki pieniężnej (składka czy dodatkowa zbiór-
ka), oraz jej przeznaczenia, organizowanej w ciągu roku przez: Papieskie 
Dzieła Misyjne, Komisję Misyjną Episkopatu Polski, Komitet Pomocy 
Katolikom i Kościołowi na Wschodzie oraz „Kościół w potrzebie” (Kirche 
In Not), 

 • pobudzanie i popieranie inicjatyw misyjnych zgromadzeń zakonnych oraz 
instytucji kościelnych w diecezji,

 • współpracowanie z misjonarzami zakonnymi pochodzącymi z terenu die-
cezji,

 • troszczenie się o to, aby w diecezjalnych domach rekolekcyjnych znajdo-
wały się materiały misyjne.
Za aprobatą biskupa diecezjalnego powinien dążyć do stworzenia Diece-

zjalnej Komisji Misyjnej składającej się z przedstawicieli diecezjalnych struktur 
misyjnych: dekanalnych referentów misyjnych, świeckich animatorów misyj-
nych i przedstawicieli Kleryckiego Ogniska Misyjnego. Do takiej komisji po-
winni należeć także: przedstawiciele męskich i żeńskich instytutów życia kon-
sekrowanego znajdujących się na terenie diecezji, przedstawicieli organizacji 
czy wspólnot promisyjnych lub chętnych z innych wspólnot lub stowarzyszeń 

 34 Jak pokazują doświadczenia z seminarium w Gnieźnie, po powrocie klerycy są zaan-
gażowani w Dzieło Misyjne w seminarium, potem są gorliwymi animatorami w parafiach, 
a u części z nich rodzą się powołania do pracy na misjach.
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kościelnych pragnących uczestniczyć w animacji misyjnej. Delegat powinien 
opracować statut tejże komisji, który powinien zatwierdzić biskup diecezjalny.

Oprócz spotkań Komisji Misyjnej delegat biskupi powinien organizo-
wać w ciągu roku: diecezjalne spotkania osób zaangażowanych w działalność, 
podczas których prowadzi permanentną formację, uczestniczyć w przygoto-
waniach diecezjalnego programu duszpasterskiego. Zobowiązany jest zatrosz-
czyć się o to, aby w dokumentach diecezjalnego synodu zostały zamieszczone 
wskazania dotyczące misji. W tych diecezjach, gdzie trwa synod, jest to jedno 
z priorytetowych zadań.

W szerzeniu oświaty misyjnej delegat biskupi powinien wykorzystać 
Internet, diecezjalne czasopisma, radio oraz telewizję lokalną. Powinien za-
troszczyć się o to, aby w kalendarzu liturgicznym zamieszczone były papieskie 
intencje ogólne i misyjne na każdy miesiąc wraz z zachętą do uwzględnienia 
ich w modlitwie powszechnej oraz do odprawienia w tej intencji nabożeństwa 
misyjnego, następnie, aby były zaznaczone wspomnienia świętych i błogosła-
wionych patronów misji i założycieli Dzieł Misyjnych35.

3. Zadania diecezjalnego dyrektora PDM36 

O zadaniach dyrektora diecezjalnego PDM mówią następujące doku-
menty: Statuty Papieskich Dzieł Misyjnych (por. nr 6), Instrukcja Kongre-
gacji Ewangelizowania Narodów – Cooperatio missionalis (por. nr 9), Vademe-
cum Papieskich Dzieł Misyjnych (por. nr 66-78) oraz II Polski Synod Plenarny 
1991-1999 (por. nr 16-17)37. 

Spośród wymienionych dokumentów bardzo szczegółowo i wyczerpująco 
zadania diecezjalnego dyrektora PDM opisuje w Vademecum Papieskich Dzieł 
Misyjnych. Rozdział trzeci dotyczy natury i specyfiki diecezjalnego PDM oraz 
wyboru, roli i cech, jakimi powinien dysponować dyrektor PDM.

Zgodnie z  zaleceniami dyrektorem diecezjalnym może być kapłan, za-
konnik lub osoba świecka, która powinna być mianowana na pięć lat z moż-
liwością przedłużenia kadencji (por. VPDM 67) na stanowisko wszystkich 
czterech Papieskich Dzieł (Unii Misyjnej, Rozkrzewiania Wiary, Dzieła Mi-
syjnego Dzieci i Dzieła Piotra Apostoła), najlepiej po konsultacji z dyrekto-
rem krajowym (KPK 791; CM 1, 9). 

 35 Pomocą może być: Liturgiczne Vademecum Misyjne, Warszawa 2001.
 36 Por. F. Jabłoński, Zadania referenta misyjnego według norm II Polskiego Synodu Plenar-
nego, BMAG 20(2003)17-21.
 37 Por. Statuty Papieskich Dzieł Misyjnych, Warszawa 1994; Instrukcja Kongregacji Ewan-
gelizowania Narodów – „Cooperatio missionalis”, Warszawa 1999; Vademecum Papieskich 
Dzieł Misyjnych, dz. cyt.; II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001.
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Dyrektor diecezjalny powinien dysponować odpowiednią ilością czasu, 
aby móc wypełnić wszystkie powierzone mu obowiązki i ograniczać do mini-
mum inne zajęcia (Statuty PDM II, art. 60; por. VPDM 70).

Dyrektor diecezjalny PDM powinien nieustannie ożywiać i  pogłębiać 
ducha misyjnego na terenie własnej diecezji, uwzględniając przy tym specyfikę 
danego regionu38. 

 Jego zadanie polega na pomaganiu biskupowi w „zachęcaniu i wspiera-
niu wszystkich inicjatyw misyjnych w diecezji (KPK kan. 782, 1), a zwłaszcza 
promowaniu powołań do pracy na misjach (KPK kan. 791, 1; Statuty PDM II, 
art. 27, 28, 60)” (VPDM 76), dlatego działalność dyrektora powinna obejmo-
wać wszystkie sektory Kościoła diecezjalnego: 
 • proboszczów, wśród których powinien pozyskać sobie grono sprzymie-

rzeńców i współpracowników, 
 • zgromadzenia zakonne na terenie diece zji, które posyłają misjonarzy,
 • seminarium duchowne, zarówno ze względu na potrzebę budzenia ducha 

misyjnego wśród alumnów, jak też na możliwość konstruktywnej i owoc-
nej współpracy, która może przybierać różne formy,

 • inne kurialne wydziały i  referaty: duszpasterski, katechetyczny, rodzin, 
młodzieżowy, liturgiczny itp. Bardzo owocna może się także okazać 
współpraca z różnego rodzaju grupami apostolskimi, zwłaszcza młodzie-
żowymi, grupami powołaniowymi, ruchami i wspólnotami działającymi 
na terenie diecezji (por. VPDM 71-74).
Zgodnie z zaleceniami Vademecum dyrektor diecezjalny PDM powinien 

charakteryzować się następującymi cechami: 
 • posiadać ducha misyjnego, znać dobrze teologię misji, jak i aktualną sytu-

ację misyjną,
 • powinien posiadać również zmysł kościelny i  jak najgłębszą znajomość 

Kościoła diecezjalnego,
 • mieć odpowiednie kompetencje do zbierania środków, być komunikatyw-

ny i posiadać zdolności do zarządzania. Jako pierwszy powinien prakty-
kować i wymagać od innych odpowiedzialności i prawości w zarządzaniu 
(por. Statuty II, art. 24-26, 60-62; por. VPDM 68-69).
Jeżeli chodzi o działalność to dyrektor diecezjalny na pierwszym miejscu 

powinien:
 • stawiać modlitwę za misje (RMis 78; Statuty II, art. 11, 13 a), 
 • zachęcać chorych do ofiarowania swoich cierpień Bogu w intencji misjo-

narzy (RMis 78), 

 38 Por. S. Bogdański, Rola i  zadania dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych oraz 
dyrektorów die cezjalnych w animacji misyjnej, ŚN 47(1986)17.
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 • będąc w ścisłej współpracy z moderatorem diecezjalnym Stowarzyszenia 
„Żywy Różaniec” zachęcać przez niego do modlitwy za misje członków 
tego stowarzyszenia.
W trosce o zabezpieczenie finansowe Dzieł Misyjnych permanentną tro-

ską dyrektora powinno być uświadamianie wiernych o różnorakich potrzebach 
młodych Kościołów misyjnych oraz zachęcanie wiernych do składania ofiar 
na działalność misyjną Kościoła. Każdego roku dyrektor diecezjalny powinien 
przedstawić dyrektorowi krajowemu pisemne sprawozdanie duszpasterskie na 
temat działań przeprowadzonych w celu pobudzenia ducha misyjnego i pro-
mowania czterech Dzieł oraz raport finansowy (por. VPDM 67, 78, 79).

Wszystkie ofiary wiernych zebrane z  Niedzieli Misyjnej oraz zbierane 
na powszechne misje Kościoła powinny być przekazane na powszechny fun-
dusz solidarności i przesłane w całości do centrali krajowej PDM. Zbiórki nie 
mogą być wykorzystywane na inne projekty misyjne ani na lokalne inicjatywy 
misyjne (Statuty II, art. 10, 12, 18). Jest to autentycznym wyrazem uczciwości 
i przejrzystości księgowości PDM (Statuty II, art. 55c). 

Dyrektor diecezjalny może również promować Dzieła, angażując osoby, 
które mają doświadczenie misyjne lub kompetencje i cechy odpowiednie do 
tego typu zadań m.in.: komunikatywność, znajomość administracji, doświad-
czenie w zbieraniu środków (por. VPDM 51-55).

W Vademecum wymieniono konkretne inicjatywy, jakie powinien podej-
mować dyrektor diecezjalny w ramach realizacji rocznego programu animacji, 
obejmującego: formację i animację misyjną wspólnoty chrześcijan na wszyst-
kich poziomach i promocję Światowego Dnia Misyjnego w diecezji. Do tych 
konkretnych inicjatyw należą:
 • dobry kontakt i dobre relacje z proboszczami,
 • stworzenie i zachowanie listy nazwisk wszystkich, którzy wspierają i po-

magają Papieskim Dziełom Misyjnym, 
 • nawoływanie tam, gdzie jest to możliwe, do pomocy czterem Dziełom 

i odwiedzanie osobiście w tym celu parafii,
 • używanie współczesnych środków społecznego przekazu,
 • dostarczanie do prasy katolickiej i świeckiej informacji dotyczących dzia-

łalności misyjnej oraz pracy Dzieł Misyjnych,
 • kolportowanie publikacji i materiałów audiowizualnych o misjach i du-

chowości misyjnej, 
 • organizowanie prezentacji misji ad gentes i Papieskich Dzieł Misyjnych 

w parafiach, szkołach, grupach i organizacjach diecezjalnych, 
 • uczestniczenie i przygotowywanie wystawy podczas spotkań diecezjalnych, 

zwłaszcza kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych, wychowawców, kate-
chetów oraz innych osób działających w duszpasterstwie (por. VPDM 78).
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Dyrektor PDM powinien zatroszczyć się o to, aby materiały na Tydzień 
Misyjny, przesyłane z  krajowego ośrodka Papieskich Dzieł Misyjnych, były 
poprzedzone pismem pro memoria skierowanym od biskupa do każdej parafii 
z prośbą i zachętą do ich wykorzystania w duszpasterstwie parafialnym i przy-
gotowania wraz z parafialną Radą Duszpasterską obchodów całego Tygodnia 
Misyjnego.

W pragmatyce wielu diecezji przyjęło się, że delegatem biskupim ds. misji 
i dyrektorem diecezjalnym PDM jest jedna osoba, która prawie we wszystkich 
diecezjach w Polsce, z wyjątkiem diecezji tarnowskiej i archidiecezji katowickiej, 
wypełnia swoje funkcje w ramach kurialnego Wydziału Duszpasterstwa Ogól-
nego lub Specjalistycznego. W diecezji tarnowskiej duszpasterstwo misyjne zo-
stało dowartościowane w sposób szczególny. Tu dyrektor PDM i delegat biskupi 
ds. misji pełni funkcję wikariusza biskupiego ds. misji i jest jednocześnie dyrek-
torem Wydziału ds. Misji. Również on decyduje o  finansach misyjnych poza 
Wydziałem Ekonomicznym kurii. W pozostałych diecezjach w Polsce funkcja 
dyrektora diecezjalnego PDM i delegata biskupiego ds. misji połączona jest prze-
ważnie z innymi obowiązkami kurialnymi, seminaryjnymi czy parafialnymi. Taki 
stan w znacznym stopniu wpływa na animację misyjną w diecezjach w Polsce.

4. Rola dekanalnego referenta misyjnego 

Każda diecezja składa się z dekanatów, w skład których wchodzi przeważ-
nie dziesięć parafii39. W każdym dekanacie wybierane są osoby odpowiedzialne 
za wyznaczone im funkcje. Troska o misje na terenie dekanatu spoczywa przede 
wszystkim na dekanalnym referencie misyjnym, który jest animatorem misyj-
nym w dekanacie i pośrednim po mocnikiem dyrektora PDM i ordynariusza. 

Według pragmatyki w  diecezjach w  Polsce wybór referenta ds. misji 
w dekanacie dokonuje się w dwojaki sposób: poprzez bezpośrednią nominację 
ordynariusza lub poprzez wybór spośród kapłanów (proboszczów) dekanatu 
i zatwierdzenie tego wyboru przez ordynariusza. Dekanalny referent ds. misji 
zobowiązany jest do:
 • utrzymywania łączności między kapłanami dekanatu a delegatem bisku-

pim ds. misji i dyrektorem diecezjalnym PDM, 
 • uczestnictwa w  spotkaniach organizowanych przez delegata biskupiego 

ds. misji i dyrektora diecezjalnego PDM,
 • zdawania w dekanacie relacji ze spotkań ogólnodiecezjalnych,
 • koordynowania działań podejmowanych w dekanacie dla misji,
 • pogłębiania swojej wiedzy misjologicznej,

 39 Np. archidiecezja gnieźnieńska składa się z 30 dekanatów i 266 parafii.
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 • osobistego zaangażowania w sprawy misyjne,
 • współpracy ze świeckimi animatorami misyjnymi,
 • bycia członkiem Papieskiej Unii Misyjnej.

Realizacja tych zadań gwarantuje, że w zakresie działalności na rzecz misji 
rozwinie się współpraca w  zakresie animacji misyjnej, a  także współcze snej 
odnowy Kościoła40. 

5. Misyjne zaangażowanie pasterza Kościoła parafialnego 

Jedną z najważniejszych struktur kościelnych, w których troska o misje 
winna znajdować swoje szczególne miejsce, jest wspólnota parafialna kiero-
wana przez proboszcza. Dzięki posłudze pasterzy i  animatorów misyjnych 
powinna umacniać wiarę swoich członków, a także wychodzić naprzeciw lu-
dziom stojącym z dala lub obojętnym, wypełniając w ten sposób swoją misję. 
Żadna wspólnota chrześcijańska nie spełni wiernie swojego zadania, jeśli nie 
będzie wspólnotą misyjną; łączą je dwa aspekty tej samej rzeczywistości wyra-
stającej z sakramentu chrztu św. i z innych sakramentów41.

W parafii za misje odpowiedzialny jest proboszcz parafii, który poprzez 
posługę słowa i  liturgię winien kształtować świadomość i odpowiedzialność 
parafian za misje oraz mobilizować do pomocy duchowej i  materialnej na 
rzecz misyjnego dzieła Kościoła.

Paweł VI w  jednym ze swoich misyjnych orędzi mówił do kapłanów, 
a zwłaszcza proboszczów, aby zwracali się „do wiernych zaangażowanych w ży-
cie Kościoła, do ludzi modlących się, cierpiących, do dzieci, prosząc o ich solidar-
ność z Dziełem Misyjnym, o ich zrozumienie i poczucie odpowiedzialności”42.

W kształtowaniu świadomości ogółu wiernych podstawową funkcję speł-
nia posługa kaznodziejska i  katechetyczna. Umisyjnienie kościelnego prze-
powiadania ułatwiają wkomponowane w  cykl roku liturgicznego pastoralne 
inicjatywy w szczególny sposób poświęcone Dziełu Misyjnemu (np. Niedziela 
Misyjna – przedostatnia niedziela października, i następujący po niej Tydzień 
Misyjny, Tydzień Modlitw o Powołania – IV niedziela wielkanocna, Misyjny 
Dzień Dziecka – uroczystość Objawienia Pańskiego, Misyjny Dzień Chorych 
– uroczystość Zesłania Ducha Świętego) oraz wspomnienia liturgiczne świę-
tych misjonarzy, szczególnie patronów misji i założycieli Dzieł Misyjnych43. 

 40 Por. C. Pawlaczyk, Zadania dekanalnych referentów misyjnych, AMP 11(2000)345-349.
 41 Por. Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Światowy Dzień Misyjny 1991, [w:] F. Jabłoński 
(red.), Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010), Gniezno 2010, s. 291. 
 42 Por. Paweł VI, Orędzie Papieskie na Światowy Dzień Misyjny 1975, [w:] F. Jabłoński 
(red.), Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010), Gniezno 2010, s. 214-215.
 43 Por. Liturgiczne Vademecum Misyjne, dz. cyt.
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Oprócz posługi kaznodziejskiej miejscem formacji misyjnej w  parafii 
jest posługa katechetyczna. Całe chrześcijańskie wychowanie, począwszy od 
pierwszej katechezy przygotowującej do przyjęcia sakramentów aż do stu-
dium teologii, powinno być realizowane w perspektywie misji obejmujących 
cały świat. Misje bowiem nie są tylko elementem marginesowym lub jakimś 
dodatkiem, ale konstruktywnym wymiarem naszej wiary katolickiej44.

Zadaniem szkolnej i parafialnej katechezy jest wychowywać do odpowie-
dzialności misyjnej, która powinna wyrażać się przede wszystkim w dawaniu 
świadectwa (por. RMis 33). Wychowanie do misji dokonuje się w ramach pro-
gramu nauczania oraz może odbywać się w ramach szkolnych czy parafialnych 
Ognisk Misyjnych45. 

Dzieci, których osobowość jest odpowiednio kształtowana w  rodzinie, 
w parafii i w szkole, mogą stać się m.in. pomocnikami swych rówieśników na 
całym świecie. Z niewinną prostotą i wielkoduszną gotowością mogą przybli-
żyć także wiarę swoim małym przyjaciołom oraz wzbudzić w dorosłych tęsk-
notę za wiarą bardziej żarliwą i radosną. Trzeba więc, by ich formację misyjną 
ożywiała modlitwa, nieodzowne źródło energii potrzebnej do dojrzewania, do 
poznawania Boga i  do zdobywania świadomości kościelnej. Na formację tę 
składa się również ofiarne dzielenie się, także dobrami materialnymi, z dzieć-
mi żyjącymi w trudnych warunkach46.

Nieocenionym wkładem w  Dzieło Misyjne Kościoła jest modlitwa 
w  intencji misji (por. RMis 78). Gdy wspólnota kościelna sprawuje Eucha-
rystię, zwłaszcza w niedzielę, w dniu Pańskim, doświadcza w  świetle wiary, 
jak wielką wartość ma spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem i coraz 
lepiej uświadamia sobie, że ofiara eucharystyczna jest składana „za wszystkich” 
(por.  Mt  26,28). Jeśli naszym pokarmem jest Ciało i  Krew ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego Pana, nie możemy zatrzymywać tego daru tylko dla sie-
bie. Należy się nim dzielić47. 

Do włączenia się w modlitewny apostolat misyjny pasterz Kościoła para-
fialnego powinien zmobilizować także parafian doświadczonych chorobą czy 
innymi życiowymi przeciwnościami. Modlitwa połączona z osobistą ofiarą ma 
szczególną wartość duchową dla ożywiania misyjnego dynamizmu Kościoła 
(por. RMis 78). Modlitwy w intencji misji prowadzone są również w ramach 

 44 Paweł VI, Orędzie Papieskie na Światowy Dzień Misyjny 1977, [w:] F. Jabłoński (red.), 
Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010), Gniezno 2010, s. 225.
 45 Tamże; por. R. Sławieński, Misyjność kapłana, „Dobry Pasterz” 18(1996)258-261.
 46 Por. Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Światowy Dzień Misyjny 1993, [w:] F. Jabłoński 
(red.), Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010), Gniezno 2010, s. 298.
 47 Jan Paweł II, Orędzie Papieskie na Światowy Dzień Misyjny 2005, [w:] F. Jabłoński 
(red.), Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010), Gniezno 2010, s. 341. 
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obowiązkowego comiesięcznego nabożeństwa tematycznie związanego z pa-
pieską intencją misyjną (por. RMis 78). 

Oprócz ogólnej formacji misyjnej wiernych, duszpasterstwo parafialne 
powinno umisyjniać wszystkie grupy i  stowarzyszenia apostolskie działające 
w parafii (parafialną Radę Duszpasterską, Żywy Różaniec, Liturgiczną Służ-
bę Ołtarza, Akcję Katolicką, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch 
Światło-Życie, Domowy Kościół, Eucharystyczny Ruch Młodych itp.) oraz 
w  miarę możliwości powołać parafialne grupy Papieskich Dzieł Misyjnych 
(por. RMis 79). Podczas spotkań z wiernymi duszpasterze z jednej strony po-
winni, ukazywać rodzicom chrześcijańskim konieczność „pielęgnowania po-
wołań misyjnych wśród swych synów i  córek”, z  drugiej zaś podtrzymywać 
„w młodzieży szkolnej i w stowarzyszeniach katolickich zapał misyjny, tak by 
z nich wyrośli przyszli zwiastunowie Ewangelii” (AG 39)48.

Formą animacji misyjnej wiernych są także ścienne gazetki przy parafiach, 
które odpowiednim opracowaniem graficznym i czytelnie zamieszczonymi in-
formacjami mają zachęcać parafian do zapoznania się z treścią misyjną49, oraz 
parafialne gazetki i strony internetowe.

Na wzór Diecezjalnej Komisji Misyjnej proboszcz parafii może powołać 
Parafialną Komisję Misyjną50, która, jak mówił prefekt Kongregacji Ewan-
gelizowania Narodów, kard. Willem Marinus Van Rossum, „(…) wspólnie 
z  sekretariatami diecezjalnymi ds. misji są filarami rozumnej i  nieustannej 
współpracy”. O  niezwykłej skuteczności w  krzewieniu zapału misyjnego 
wśród wiernych przekonał się również Pius XI, będąc jeszcze arcybiskupem 
Mediolanu. W jednym ze swych pierwszych przemówień papieskich, podczas 
I Międzynarodowego Kongresu Papieskiej Unii Misyjnej Kapłanów w roku 
1922, powiedział: „Jest naszym pragnieniem, aby w każdej parafii uformował 
się ośrodek zapału i aktywności misyjnej. On to rozprzestrzeni wszędzie pul-
sowanie swej nieodpartej atrakcyjności (...) Starajcie się, aby wszyscy poznali 
to pragnienie, ponieważ jest jedną z najgłębszych i najbardziej żywych trosk 
naszej duszy”. Zwolennikiem zakładania Parafialnych Komisji Misyjnych był 
również Jan XXIII: „W każdym miejscu, gdzie kapłanowi powierzone są du-
sze, starajcie się zakładać i umacniać Parafialne Komisje Misyjne”51. Komisje 
tego typu funkcjonowały na podstawie specjalnego statutu. 

 48 Por. F. Jabłoński, Troska Kościoła diecezjalnego, parafialnego i domowego o ewangelizację 
misyjną, art. cyt., s. 29-30.
 49 Por. I. Łabiszak, Moje gazetki misyjne, „Animator. Biuletyn Misyjno-Pastoralny” 
4(1991)301-305; por. E. Kossakowska, K. Ramus,  J. Kuczyńska, Jak wykonać gazetkę misyjną, 
„Animator. Biuletyn Misyjno-Pastoralny” 1(1992)190-198.
 50 Lub na wzór Parafialnej Rady Duszpasterskiej może powołać Parafialną Radę Misyjną 
lub też w ramach prac Parafialnej Rady Duszpasterskiej stworzyć sekcję animacji misyjnej. 
 51 Por. J.M. Goiburu Lopetegui, Duch Misyjny. Vedemecum, Warszawa 1991, s. 216.
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Jeden z  projektów takiego statutu zaproponował J.M. Goiburu Lope-
tegui. Opracowanie to zawiera informacje na temat zasad ogólnych, celów 
i  działalności Parafialnych Rad Misyjnych. Ustanowiona w  parafii Komisja 
Misyjna składa się z: przewodniczącego (proboszcz lub wydelegowany przez 
niego kapłan – ponosi odpowiedzialność za ewentualną zmianę członków), 
parafialnego animatora misyjnego oraz niewielkiej grupy członków wybranych 
spośród wiernych znanych ze swego ducha misyjnego i wspomagających Pa-
pieskie Dzieła Misyjne. Skład komisji przesyła się do diecezjalnego dyrektora 
PDM. Celem Komisji jest wspieranie proboszcza parafii w umisyjnianiu ca-
łej wspólnoty wiernych, w wychowywaniu wiernych do odpowiedzialności za 
misje i włączeniu ich do współpracy na rzecz misji, tak w sensie duchowym, 
jak i materialnym, zgodnie z przepisami Stolicy Apostolskiej i normami die-
cezjalnymi. W porozumieniu z dyrektorem PDM Komisja działa w zakresie 
pobudzania wiernych w parafii do modlitw za misjonarzy i o nowe powołania 
do pracy misyjnej oraz troski o włączenie ducha misyjnego w całe życie litur-
giczne parafii, gdyż jest jej istotną częścią. Stara się o to, aby ludzie poznali Pa-
pieskie Dzieła Misyjne i zachęca do wstąpienia wiernych do poszczególnych 
Papieskich Dzieł: Rozkrzewiania Wiary, Piotra Apostoła i Dzieła Misyjne-
go Dzieci. Przygotowuje obchody Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego. 
Wspiera misjonarzy pochodzących z  parafii oraz ich rodziców. Wspomaga 
ogólnopolskie i diecezjalne inicjatywy na rzecz misji: podtrzymywanie i roz-
powszechnianie prasy misyjnej, pomoc w zbiórce funduszy misyjnych, rozbu-
dzanie inicjatyw diecezjalnych oraz pomoc w organizacji: wystaw, kiermaszów, 
sprzedaży książek misyjnych czy kalendarzy misyjnych oraz włączenie się 
w różnego rodzaju akcje misyjne52.

6. Parafialny i szkolny animator misyjny

Odpowiedzialność misyjna spoczywa również na tej części Ludu Bożego, 
którą nazywamy laikatem. Na mocy chrztu św. i innych sakramentów świeccy 
włączeni w działalność Kościoła mają swoje prawa i obowiązki. Ich bowiem 
zadaniem „z tytułu właściwego im powołania jest szukać Królestwa Bożego, 
zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej (...). Szcze-
gólnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać sprawy doczesne (...), aby się 
ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale 
Stworzyciela i Odkupiciela” (KK 31)53. 

 52 Por. Tamże, s. 216-218.
 53 Por. K. Kozdrój, Podarować dzieciom miłość dzieci, Warszawa 2004, s. 76.
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Wierni świeccy, świadomi swojego udziału w misji Kościoła, przyjmują 
na siebie również obowiązek troski, aby wszystkie narody poznały Odkupi-
ciela. Chrystus bowiem pragnie, aby to wszystko, co robią chrześcijanie, a więc 
i świeccy, służyło budowaniu i szerzeniu Królestwa Bożego54. Na miarę swoich 
możliwości starają się o rozwój „autentycznej, kościelnej jedności we własnych 
parafiach oraz o rozbudzenie misyjnego zapału w stosunku do niewierzących” 
(CL 27). Każdy chrześcijanin jest zobowiązany do działalności na rzecz misji, 
gdyż „powołanie misyjne jest powszechne, jak powołanie do życia czy zbawie-
nia. Swoje powołanie misyjne realizujemy najpełniej w ruchu animacji misyj-
nej Kościoła partykularnego oraz w pracach Papieskich Dzieł Misyjnych”55.

II Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej zachęca katolików 
świeckich, by nie tylko sami uczestniczyli w akcji duszpasterskiej na rzecz mi-
sji, lecz również jako animatorzy misyjni służyli swoim duszpasterzom pomo-
cą we wszystkich poczynaniach i inicjatywach w tym zakresie na terenie parafii 
(por. II PSAG 4, 2e). Zadania te realizują świeccy jako katecheci w szkołach, 
dbając o misyjną formację katechizowanych. Czynnie włączając się w duszpa-
sterstwo, prowadzą parafialne grupy dzieci i realizują w ten sposób swe misyj-
ne zadanie. Tak zaangażowani w życie Kościoła, zyskując miano animatorów 
i formatorów, których zadaniem jest przybliżanie prawd chrześcijańskich i da-
wanie świadectwa, winni mieć świadomość, że misyjny wymiar życia chrześci-
jańskiego jest integralnym w procesie wychowania religijnego56. 

Jakim człowiekiem powinien być misyjny animator? „Animować” oznacza 
obdarzyć kogoś duszą, życiem, dać żywotność, dać życie, ożywiać, stymulować. 
Animator to ktoś, kto animuje, daje życie57. Stąd animator misyjny powinien 
posiadać następujące cechy58:
 • to osoba, która w jedności z Kościołem chce być narzędziem Chrystusa 

w ożywianiu świata, która towarzyszy innym i doświadcza ich towarzy-
stwa w życiu w Nim, w rozróżnianiu, jakiego życia udziela On dziś, jakie 
znaki pozwalają je ożywić59, 

 • jest człowiekiem dojrzałym w wierze i posiadającym bogatą chrześcijań-
ską osobowość oraz autorytet,

 • posiada misyjne serce, które poświęca się dla misji ad gentes,

 54 Por. J. Tomko, Powołanie i misja świeckich w Kościele, ŚN 50(1986), s. 18.
 55 Por. A. Kurek, Polska misyjna i  misjonarska, [w:] E. Śliwka (red.), Misyjny wymiar 
Kościoła katolickiego w Polsce 1945-1986, Pieniężno 1992, s. 4.
 56 Por. K. Kozdrój, dz. cyt., s. 77.
 57 Por. G. Buono, dz. cyt., s. 204.
 58 Por. P. Cavallo, L’animatore missionario: la profezia di una identita, „Popoli e missione 
Diregenti” 23(1998)61-62, za: G. Buono, dz. cyt., s. 208-209.
 59 Por. D. Mongillo, „Annuncia Cristo per far vivere il monda”, „Popoli e missione Dire-
genti” 21(1996)21, za: G. Buono, dz. cyt., s. 208.
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 • promuje kulturę dialogu i wymiany doświadczeń,
 • modli się i  kontempluje misje, aby następnie były one kontemplowane 

i otoczone modlitwą przez innych. Wie, że ktokolwiek modli się, kocha, 
a kto kocha, daje siebie, kto daje siebie, uniża się w swojej modlitwie i mi-
łości, w dawaniu siebie, 

 • posiada odpowiednią wiedzę misjologiczną i misyjną pasję,
 • jest twórczy i otwarty na nowe narzędzia przekazu informacji, 
 • jest zawsze gotowy uczestniczyć w  problemach misji, zająć się pilnymi 

sprawami misji, 
 • działa w zorganizowanej eklezjalnej rzeczywistości misyjnej, uczestnicząc 

i włączając się w projekty i działania aż po samodzielne tworzenie nowych 
działań misyjnych, 

 • nie jest tylko liderem, ale animatorem, to znaczy, że angażuje innych 
w Dzieło Misyjne, 

 • jest świadomy ważności swej posługi jasno określonej animacją misyjną, 
ponieważ jest osobą, która została posłana, a nie oddelegowana, by zastą-
pić kogoś innego pod jego nieobecność, 

 • jako pierwszy daje świadectwo duchowej i materialnej współpracy misyjnej,
 • stara się o pogłębianie własnej duchowości przez studium Pi sma Świętego, 

modlitwę, rekolekcje, a także kursy, sesje i spotkania z in nymi animatorami,
 • prowadzi grupę misyjną,
 • współpracuje w ścisłej jedności z proboszczem, dekanalnym referentem 

ds. misji, delegatem biskupim ds. misji i dyrektorem diecezjalnym PDM,
 • posiada misję kanoniczną do pełnienia funkcji animatora misyjnego,
 • należy do Papieskiej Unii Misyjnej.

Kościół potrzebuje aktywnych animatorów, gdyż Jego misja nie została wy-
pełniona do końca, a wręcz dopiero się rozpoczyna i w jej służbie trzeba zaan-
gażować wszystkie siły, nie tylko pochodzące od duchownych i konsekrowanych 
(por. RMis 1). Zatem, aby misja Kościoła rozwijała się, istnieje potrzeba włączenia 
się wszystkich ochrzczonych, świadomie przeżywających swoją wiarę w Chrystu-
sa. Kościół bowiem potrzebuje odpowiednio przygotowanych animatorów misyj-
nych, których zadaniem jest budzenie ducha misyjnego, poczynając od najmłod-
szych chrześcijan. Ich zadaniem jest „współpracować w miarę sił we wszystkich 
poczynaniach apostolskich i misyjnych swojej kościelnej rodziny” (DA 10)60.

Chcąc, aby animator misyjny przyjął taką postawę, należy stworzyć jemu 
warunki do odpowiedniej formacji. Formacja animatora misyjnego musi 
w  nim głęboko zakorzenić świadomość, że obowiązki animatora misyjnego 
są posługą, której oczekuje od niego Jezus poprzez wspólnotę Kościoła: „Je-
śli ludzie głoszą w świecie Ewangelię zbawienia, czynią to z nakazu, w imię 

 60 Por. K. Kozdrój, dz. cyt., s. 77.
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i dzięki łasce Chrystusa Zbawiciela. (…) Nikt nie może tego czynić, jeśli nie 
zostanie posłany” (EN 59). Świadomość tej bardzo istotnej posługi światu, jaką 
jest ewangelizacja, pozwoli animatorowi formować się odpowiednio do tego 
zadania. „Ta praca formacyjna musi być postrzegana nie jako peryferyjna, ale 
jako centralna w życiu chrześcijańskim” (RMis 83)61.

Styl animatora misyjnego wyraża się przede wszystkim w  życiu, które 
jest świadectwem braterskiej jedności, naśladowania Chrystusa na drodze mi-
sji, dyspozycyjności dla ewangelizacji, poczynając od najbiedniejszych. Bycie 
animatorem realizuje się w zdolności do jedności i współodpowiedzialności. 
Jest to styl życia brata pośród braci, zdolnego uchwycić najodpowiedniejsze 
momenty po to, by rozwijać dialog z Bogiem i pedagogię spotkania pomię-
dzy Bogiem, który wzywa, a  człowiekiem, który odpowiada i  realizuje jego 
powszechny plan miłości, jakim są misje, odbywające się w Kościele w celu 
poprowadzenia ludzkości do Królestwa Bożego62.

Chcąc osiągnąć te wszystkie zamierzone cele, w praktyce potrzebna jest 
permanentna Szkoła Animatora Misyjnego na szczeblu ogólnopolskim, die-
cezjalnym, jak i rejonowym (czy dekanalnym). 

W Polsce formacja misyjna przyszłych animatorów misyjnych została za-
inicjowana przez Komisję Misyjną i Papieskie Dzieła Misyjne w  latach 70. 
XX w. Raz w roku w różnych miejscach w Polsce63 odbywały się tzw. Ogól-
nopolskie Dni Misyjne dla Świeckich. Z kolei od lat 90. XX w. sekretariat 
krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary rozpoczął organizowanie 
takich spotkań. Największy sukces osiągnęła pierwsza Ogólnopolska Szko-
ła Animatorów Misyjnych, która odbyła się w Centrum Spotkań i Dialogu 
w Skorzeszycach koło Kielc w 1997 r. – I stopień oraz w 1999 r. – II stopień. 
Uczestnikami tej szkoły byli księża (większość z nich to diecezjalni dyrekto-
rzy PDM), siostry zakonne, jak i świeccy zaangażowani w animację misyjną, 
głównie katecheci. Na zakończenie Szkoły Animatorów Misyjnych jej uczest-
nicy otrzymali świadectwa zawierające prośbę do biskupów o udzielenie im 
misji kanonicznej do pracy w Kościele diecezjalnym. 

W Szkole Animatora Misyjnego przyszli animatorzy misyjni zdobywają 
podstawową wiedzę z zakresu teologii misji, duszpasterstwa misyjnego, metodolo-
gii misyjnej i duchowości misyjnej. Jest to konieczny krok, by później kompetent-
nie animować i formować innych. Zakres tej wiedzy, jak również wypraco wana 
i pogłębiona na modlitwie duchowość misyjna umożliwia pra cę w animacji, for-
macji i współpracy misyjnej, szczególnie w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych64. 
 61 G. Buono, dz. cyt., s. 210.
 62 Por. G. Buono, dz. cyt., s. 211.
 63 Spotkania takie odbyły się m.in. w Laskach koło Warszawy, na Górze św. Anny, w Ja-
rosławiu i Gietrzwałdzie. 
 64 Por. K. Kozdrój, dz. cyt., s. 77.
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Podsumowanie odpowiedniej formacji powinno zostać potwierdzone 
specjalną misją kanoniczną, którą animator otrzymuje od biskupa diecezjal-
nego jako posłanie do pracy animacyjnej w diecezji. Po otrzymaniu takiego 
dokumentu wielu animatorów stawia sobie pytanie: Jak rozpocząć inicjatywę 
animacji misyjnej w szkole czy w parafii? Jak stworzyć grupę misyjną dzieci, 
młodzieży czy starszych? 

W szkole należałoby podjąć następujące inicjatywy: poinformować dy-
rektora o zamiarze założenia Ogniska Misyjnego (np. w ramach tzw. godzin 
karcianych), przeprowadzić katechezę o misjach, zaprosić misjonarza, delegata 
biskupiego ds. misji czy dyrektora diecezjalnego PDM na spotkanie, przy-
gotować gazetkę misyjną w szkole. Po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły 
animator-katecheta jest zobowiązany przedłożyć na piśmie dyrekcji szkoły: 
ogólne cele, zadania i formy pracy Ogniska Misyjnego, należy określić grupę 
wiekową, której działanie dotyczy, podać czas i miejsce spotkań w ciągu roku, 
roczne lub semestralne sprawozdanie z pracy Ogniska Misyjnego. W przy-
padku dzieci i gimnazjalistów katecheci proszą rodziców o pisemną zgodę na 
udział dziecka w spotkaniach.

W parafii animator misyjny powinien rozpocząć swoją działalność od roz-
mowy z księdzem proboszczem, a następnie podjąć kroki takie, jak podejmując 
inicjatywę założenia Ogniska Misyjnego w szkole. 

Gdy animator misyjny rozpoczął już swoją pracę animacyjną, powinien 
pamiętać o  dokumentowaniu swojej działalności, utrzymywaniu kontaktu 
z kurialnym Referatem misyjnym i uczestniczeniu w spotkaniach formacyj-
nych, kongresach i konkursach misyjnych.

7. Małżeństwo i rodzina wspierająca misje65 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Przymierze małżeńskie, 
przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skie-
rowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania 
potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana 
do godności sakramentu” (KKK 1601). 

Łaska sakramentu małżeństwa polega na tym, że Chrystus – podobnie 
jak w Kanie Galilejskiej, gdzie był obecny rzeczywiście i widzialnie – w cza-
sie wypowiadania przez nowożeńców słów przysięgi obecny jest rzeczywiście 
i  sakramentalnie. Sakrament małżeństwa to spotkanie mężczyzny i  kobiety 
z Chrystusem, które jednak nie kończy się w dniu ślubu. Chrystus nieustannie 

 65 Por. F. Jabłoński, Udział rodziny w misyjnym dziele Kościoła, [w:] IV Krajowy Kongres 
Misyjny (12-14 czerwca 2015 r.). Konferencje i scenariusze katechez, Warszawa 2014. 
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trwa przy nich w całym ich życiu małżeńskim i wspiera ich swoją łaską! Z ra-
cji przyjęcia sakramentu chrztu św., bierzmowania, a  następnie małżeństwa 
uczestniczą oni w  misji prorockiej, kapłańskiej i  królewskiej; w  misji, którą 
wypełnił Chrystus, a  teraz czyni to Kościół, czyli każdy ochrzczony. Należy 
jednak pamiętać, że realizowanie tych zadań wiąże się z przyjęciem odpowied-
niej postawy66. 

Mężczyzna i kobieta, przyjmując sakrament małżeństwa, zobowiązują się 
do obrony i szerzenia wiary wszczepionej na chrzcie św. i podczas bierzmowa-
nia. Stają się świadkami Chrystusa „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8), prawdziwymi 
„misjonarzami” miłości i życia (por. FC 54), pierwszymi formatorami misyj-
nymi dzieci i  młodzieży. W  ramach katechezy rodzinnej rodzina powołana 
jest do ewangelizacji i misji (por. KKK 2205), do dawania żywego świadectwa 
wiary (por. FC 53) oraz kształtowania powołania misjonarskiego (por. FC 54)67. 

O tym, jak ważną rolę w życiu misyjnym Kościoła odgrywa rodzina, pi-
sał Jan Paweł II w  adhortacji apostolskiej Familiaris consortio (1981  r.) oraz 
w orędziu na Światowy Dzień Misyjny w 1994 r. Papież ukazał udział rodziny 
w misyjnym dziele Kościoła w aspekcie czterech elementów.

Po pierwsze rodzina wspiera Dzieło Misyjne poprzez modlitwę. „Jak każ-
da modlitwa chrześcijańska, także modlitwa rodziny powinna mieć również 
wymiar misyjny, aby skutecznie wspierać dzieło ewangelizacji” (Orędzie mi-
syjne, 1994 r.).

Po drugie rodzina wspiera misje poprzez ofiary, zarówno duchowe, jak 
i  materialne. „Nieodzownym uzupełnieniem modlitwy jest ofiara, tym sku-
teczniejsza, im bardziej wielkoduszna. Nieocenioną wartość ma cierpienie nie-
winnych, chorych, niepełnosprawnych, tych, którzy cierpią ucisk i przemoc” 
(Orędzie misyjne, 1994 r.). Jest także wiele okazji umożliwiających rodzinom 
niesienie przez nie wsparcia materialnego. Najpierw w parafiach, gdzie organi-
zowane są zbiórki pieniężne, np. podczas II niedzieli Wielkiego Postu na Dzie-
ło Ad gentes czy Niedzieli Misyjnej (przedostatniej niedzieli października) – na 
misje na całym świecie itp. Pomoc materialną można także realizować poprzez 
bezpośrednie wspieranie organizacji misyjnych takich jak np. MIVA Polska 
(pomoc w  zakupie środków transportu) czy zakonów misyjnych np. werbi-
stów, oblatów, salezjanów, franciszkanów, lub samych misjonarzy. 

Po trzecie rodzina – czytając i  zgłębiając różne treści dotyczące misji, 
a także podejmując związane z tym przedsięwzięcia – pełni funkcję animatora 
misji. Mówi o tym wyraźnie Jan Paweł II: „Komentowanie wspólnie z dzieć-

 66 Por. F. Jabłoński, Świadectwo rodziców budzi powołania, [w:] W. Polak, A. Ozon, 
Świadectwo budzi powołania. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekro-
wanego, Gniezno 2010, s. 30-33.
 67 Por. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa 2001, nr 29.
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mi wiadomości, informacji i opinii oraz rozważanie w sposób odpowiedzialny 
wszystkich treści, które za pośrednictwem środków społecznego przekazu do-
cierają do ich domów, a także podejmowanie pod ich wpływem konkretnych 
działań. W ten sposób rodzina współdziała z najbardziej autentyczną funkcją 
środków społecznego przekazu, która polega na umacnianiu jedności i wspo-
maganiu rozwoju ludzkiej rodziny” (Orędzie misyjne, 1994 r.).

Po czwarte rodzina ma też bezpośredni udział w Dziele Misyjnym po-
przez pracę na misjach: „Najdoskonalszym wyrazem wielkoduszności jest cał-
kowity dar z samego siebie”. W tej kwestii papież najpierw zwraca się do ludzi 
młodych: „Nie bójcie się poświęcić całego życia służbie Chrystusowi i  Jego 
Ewangelii!”, a następnie do rodziców: „Niech nigdy nie zabraknie w waszych 
sercach wiary i dobrej woli, gdy Chrystus zechce wam pobłogosławić, powołu-
jąc waszego syna czy córkę do służby misyjnej. Umiejcie Mu za to dziękować! 
Starajcie się raczej przygotować na takie powołanie przez rodzinną modlitwę, 
przez wychowanie budzące wolę i radość działania, przez codzienny przykład 
troski o sprawy innych, przez udział w życiu parafii i diecezji, przez zaangażo-
wanie w działalność stowarzyszeń i wolontariatu” (Orędzie misyjne, 1994 r.).

Jan Paweł II w Familiaris consortio zachęca samych małżonków do podjęcia 
pracy na misjach. Jako wzór wskazuje małżonków, którzy wraz ze św. Pawłem 
głosili Ewangelię: „Jak u zarania chrześcijaństwa Akwila i Pryscylla występo-
wali jako para misjonarska, tak dzisiaj Kościół świadczy o swej nieprzemija-
jącej nowości i rozkwicie poprzez obecność małżonków i rodzin chrześcijań-
skich, które przynajmniej na pewien czas udają się na tereny misyjne, ażeby 
głosić Ewangelię, służąc człowiekowi z miłością Jezusa Chrystusa” (FC 54). 
W Polsce mamy już kilkanaście takich „misjonarskich” par małżeńskich. 





II.  
Misyjność w strukturach  
Kościoła gnieźnieńskiego

Punktem wyjścia do naszych rozważań o  inicjatywach na rzecz misji 
w diecezji będzie ukazanie ogólnych danych statystycznych diecezji.

W 1991 r. archidiecezja gnieźnieńska liczyła 33 dekanaty, 356 parafii, 667 
księży diecezjalnych, z których 488 pracowało w duszpasterstwie parafialnym, 
reszta w centralnych instytucjach, na misjach, w duszpasterstwie polonijnym, 
poza diecezją, na studiach lub byli w stanie spoczynku68.

Po dwóch reorganizacjach granic diecezji w 1992 i 2004 r. obszar diece-
zji obejmuje (dane z 2013  r.) 8122 km2. Diecezja liczy 680 934 mieszkańców, 
z których 622 766 to katolicy. Składa się z 30 dekanatów i 266 parafii, w tym: 
254 parafie obsługiwane przez proboszczów, 12 parafii połączonych unią per-
sonalną, 2 parafie są wojskowe. Liczba księży diecezjalnych wynosi: 532, księży 
zakonnych: 33, braci zakonnych: 7, sióstr zakonnych: 22069.

W zakresie duszpasterstwa diecezjalnego zasadnicze zmiany nastąpiły 
w 2004 r., gdy papież Jan Paweł II powołał diecezję bydgoską. Znaczną część 
archidiecezji gnieźnieńskiej objęła nowa diecezja wraz z największym miastem 
– Bydgoszczą. W wyniku reorganizacji granic na terenie archidiecezji pozo-
stały dwa średnie miasta: Inowrocław i Gniezno oraz mniejsze ośrodki dusz-
pasterskie. Obecnie największymi dekanatami pod względem liczby wiernych 
są: Inowrocław I (46 530), Chodzież, Gniezno I i Gniezno II, a najmniejszymi: 
Pobiedziska, Damasławek, Strzałkowo i  Kiszkowo (8836). Najwięcej parafii 
(87) stanowią te, które mają od 1000 do 2000 wiernych (35%), następnie od 
212 do 1000 – 68 (27%), od 3000 do 4000 – 24 (9%), od 2000 do 3000 – 21 pa-
rafii (8%), od 4000 do 5000 – 16 (6%), od 6000 do 7000 – 14 parafii (5%), od 
9000 do 17 500 – 8 (3%), od 5000 do 6000 – 7 parafii (3%), od 7000 do 8000 

 68 Por. M. Aleksandrowicz, Zarys dziejów Archidiecezji Gnieźnieńskiej, „Rocznik Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej 2010”, s. 35.
 69 Por. „Rocznik Archidiecezji Gnieźnieńskiej 2013/2014”, s. 8.
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– 6 parafii (2%), od 8000 do 9000 – 4 parafie (2%). Jak wynika z powyższego 
zestawienia, większość to parafie mniejsze70.

Średnio w  diecezji w  niedzielnej Mszy św. uczestniczy 43% wiernych 
w stosunku do liczby wiernych skorygowanej o tych, którzy już nie mogą lub 
jeszcze nie mogą uczestniczyć. Z kolei do komunii św. przystępuje średnio 39% 
uczestniczących w niedzielnej Eucharystii. 

Według sprawozdań duszpasterskich księży proboszczów największą 
bolączką duszpasterską w diecezji są związki niesakramentalne oraz wyjazdy 
młodych ludzi za granicę w poszukiwaniu pracy. Parafie wyludniają się i sta-
rzeją. W parafiach istnieje grupa osób żywo zainteresowanych życiem Kościoła, 
wiernych korzystających z sakramentów, zaangażowanych w prace remonto-
wo-budowlane i akcje duszpasterskie, uczestniczących w liturgiach, nabożeń-
stwach i przygotowaniach do przyjęcia sakramentów. Jednak wielu parafian 
jest mało zainteresowanych duszpasterstwem parafialnym, a  trud ich jedno-
czenia zależy również od warunków pogodowych. Frekwencja spada zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie przygotowujący się do sakramentu 
bierzmowania od czasu do czasu pojawiają się na spotkaniach, natomiast po 
jego udzieleniu bardzo trudno jest ich nakłonić do uczestnictwa w katechezie 
ponadgimnazjalnej. W niektórych parafiach jest bardzo małe zainteresowanie 
prasą katolicką. Zmniejszyła się liczba domów odwiedzanych w czasie kolędy. 
„Umierają gorliwi katolicy (śmierć ich zabiera), a  młodzi nie idą w  ślad za 
starszymi”71. Duży wpływ na myślenie i działanie wiernych mają mass media.

Działające na terenie archidiecezji grupy apostolskie można określić jako 
stowarzyszenia i organizacje mające formalnie zatwierdzone statuty oraz for-
my wspólnotowego apostolatu realizowanego w ramach nieformalnych grup 
i ruchów religijnych. Do pierwszej grupy należą: Stowarzyszenie Rodzin Ka-
tolickich, Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich, Świętowojcie-
chowa Rodzina Misyjna, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Towarzystwo 
św. Wojciecha, Stowarzyszenie Niesienia Pomocy na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych. Do grupy drugiej zaliczyć można: Odnowę w Duchu Świętym, 
Neokatechumenat, Ruch Światło-Życie i  gałąź rodzinną Domowego Ko-
ścioła, wspólnoty Wiara i Światło, grupy małżeństw i dziewcząt związanych 
z Ruchem Szensztackim, wspólnoty Żywego Różańca, Eucharystyczny Ruch 
Młodych, parafialne Zespoły Charytatywne i  parafialne oddziały Caritas. 
W diecezji posługuje 100 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz 220 do-
radców życia małżeńskiego i rodzinnego. Liturgiczna służba ołtarza liczy po-
nad 5000 osób. 

 70 Por. F. Jabłoński, Wskazania duszpasterskie dla archidiecezji gnieźnieńskiej w roku 2005, 
WAG 60(2005)1, s. 105-114.
 71 Na podstawie sprawozdań z parafii. AKMG.
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W celu kształcenia katechetów w 1979 r. powołano do życia Studium Kate-
chetyczne. Dla pogłębienia wiedzy religijnej wiernych zorganizowano w 1982 r. 
instytuty teologiczne w Gnieźnie i Bydgoszczy, które z czasem otrzymały rangę 
szkół wyższych uznanych przez państwo. W 1992 r. w Bydgoszczy otwarto liceum 
katolickie, a trzy lata później szkołę podstawową. Początek szkołom katolickim 
w Inowrocławiu dało gimnazjum, które rozpoczęło swoją działalność 1 września 
1999 r. w budynku domu katechetycznego parafii pw. Imienia Najświętszej Marii 
Panny. W 2002 r. pracę rozpoczęły Katolicka Szkoła Podstawowa i Liceum Ka-
tolickie. Odtąd stało się możliwe proponowanie rodzicom edukacji dziecka od 
klasy pierwszej aż po maturę w szkołach katolickich.

W 1995 r. powstała archidiecezjalna rozgłośnia „Św. Wojciech” najpierw 
w Gnieźnie, a rok później w Bydgoszczy. Obecnie należy do sieci Radia Plus.

 Od 1993 r. archidiecezja posiada własny tygodnik dla ogółu wiernych wy-
dawany jako wkładka do ogólnopolskiego tygodnika. Najpierw było to „Słowo 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, później „Niedziela Gnieźnieńska”, a obecnie – 
„Przewodnik Katolicki Archidiecezji Gnieźnień skiej”. 

1. Misyjne świętowojciechowe dziedzictwo72

Dzieło ewangelizacji i  głoszenia Dobrej Nowiny na polskich ziemiach 
zawdzięczamy synom narodów, którzy wcześniej od naszych przodków przy-
jęli chrzest, m.in. św. Wojciechowi. To on pod koniec X w. stał się niestru-
dzonym misjonarzem na terenach: Czech, Węgier, Niemiec, Francji, Polski 
i Prus73. Przebywał w Gnieźnie i Gdańsku, dalej udał się w drogę z diakonem 
i lektorem, zabierając krzyż, kielich mszalny i Pismo Święte74. Podjął się mi-
sjonowania, poświęcając swoje życie. Z punktu widzenia celowości jego podróż 
była bezowocna, nie miała pożytku dla Kościoła, bo nie przysporzyła mu wier-
nych. Mimo to śmierć męczeńska św. Wojciecha, pierwszego misjonarza ziemi 
pruskiej, stała się zdarzeniem o  wielkiej dziejowej doniosłości. Jemu same-
mu przyniosła kanonizację i sławę, światu chrześcijańskiemu dała od dawna 
upragnionego męczennika, pierwszego o słowiańskim pochodzeniu; dla Polski 
okazała się wprost opatrznościowa75.

 72 Por. F. Jabłoński, Święty Wojciech w misyjnym orszaku męczenników, ŚN 2(2006)39-48; 
por. K. Muszyński, dz. cyt., s. 20-23.
 73 Por. W. Skworc, Homilia wygłoszona podczas uroczystej Mszy św. odpustowej ku czci 
św. Wojciecha, Gniezno – Plac św. Wojciecha 28 IV 2002, WAG 4(2002)264-268. 
 74 Por. J. Glemp, Homilia wygłoszona podczas uroczystej Mszy św. odpustowej sprawowanej 
na placu św. Wojciecha, Gniezno 25 IV 1999, WAG 4(1999)489-493.
 75 Por. P. Cieślik, Słowo Boże wygłoszone podczas I Nieszporów o św. Wojciechu w Katedrze 
gnieźnieńskiej, 24 IV 1999, WAG 4(1999)495-499.
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Dzięki św. Wojciechowi i  jego męczeńskiej śmierci powstały struktury 
organizacyjne Kościoła. Na przełomie lat 999 i  1000, za rządów Bolesława 
Chrobrego i pontyfikatu papieża Sylwestra II, podpisano akt erekcyjny archi-
diecezji gnieźnieńskiej, której pasterzem został brat męczennika – Radzym 
Gaudenty76.

W roku 1000 przy relikwiach św. Wojciecha spotkali się wysłannicy pa-
pieża Sylwestra II z Rzymu z cesarzem Ottonem III i pierwszym królem pol-
skim (wówczas jeszcze tylko księciem) Bolesławem Chrobrym, synem i na-
stępcą Mieszka. „O randze tego wydarzenia pisał Tadeusz Silnicki: «(...) śmierć 
Wojciecha od razu postawiła sprawę korzystnie i doprowadziła ją do końca. 
Św. Wojciech zza grobu zsyła Polsce dar znakomity: metropolię i metropolitę. 
Papież Sylwester II mianuje jego przyrodniego brata, Radzyma Gaudentego, 
pierwszym arcybiskupem Gniezna»”77. Męczeństwo św. Wojciecha „przypie-
czętowało w sposób szczególny chrzest, jaki przed tysiącem lat przyjęli nasi 
praojcowie. Męczeńskie zwłoki Apostoła, biskupa Wojciecha, legły u funda-
mentów chrześcijaństwa na całej polskiej ziemi”78. Św. Wojciech przynaglony 
Bożą miłością stał się fidei donum, darem wiary Kościoła, ziarnem zasianym 
w glebę, które ostatecznie obumarło i przyniosło plon obfity79. Tym plonem są 
nie tylko bezpośrednie zasługi św. Wojciecha, ale i dalsza praca misyjna, którą 
kontynuowali:
 • Mateusz, Izaak i  Kryspin – polscy męczennicy, którzy ponieśli śmierć 

w 1003 r. koło Międzyrzecza Wielkopolskiego, 
 • książę Bolesław Krzywousty – podjął próbę nawrócenia Pomorza w XII w., 
 • opactwo cystersów w Łeknie – założone w 1143 r., miało prowadzić misje 

wśród Prusów, 
 • bp Chrystian – przydzielony do nowego biskupstwa w Zantyrze powoła-

nego przez papieża Innocentego III w 1215 r., jurysdykcyjnie zależnego od 
arcybiskupa gnieźnieńskiego (por. II PSP 34), 

 • cesarz Otton – przywódca wielkiej wyprawy misyjnej na Pomorze 
w  1124  r., w wyniku której założono 11 kościołów w 9 miejscowościach, 
a w 1140 r. powstało biskupstwo pomorskie ze stolicą w Wolinie i katedrą 
pw. św. Wojciecha80, 

 76 Por. M. Aleksandrowicz, Zarys dziejów Archidiecezji Gnieźnieńskiej, „Rocznik Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej 2005”, s. 21.
 77 Por. J. Gałecki, Słowo Boże wygłoszone podczas II Nieszporów o św. Wojciechu w Kate-
drze gnieźnieńskiej, Gniezno 25 IV 1999, WAG 4(1999)499-501.
 78 Por. List Episkopatu Polski z  racji Jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej śmierci Świętego 
Wojciecha Warszawa 23 IV 1997, WAG 4(1997)270-273.
 79 Por. W. Skworc, art. cyt.
 80 Por. J. Gałecki, art. cyt.
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 • bł. Bogumił – po 12 latach rządzenia metropolią gnieźnieńską w 1198 r. 
złożył rezygnację na ręce legata papieskiego, kard. Piotra, i przeniósł się 
do Dobrowa, gdzie na wyspie rzeki Warty założył pustelnię. Dobra ro-
dzinne przeznaczył na misje wśród Prusów81.
Ewangelizacyjne dzieło św. Wojciecha odegrało ważną rolę w zakresie sze-

rzenia chrześcijaństwa poza granicami Polski. O tym, jaki wpływ na rozwój wia-
ry i Dzieła Misyjnego miało pozostawione dziedzictwo, pisał papież Paweł VI: 
„Wiadomo Nam jak dobroczynny był stąd wpływ na Dzieło Misyjne Kościoła 
w  sąsiednich krajach, nie znających jeszcze chrześcijańskiej wiary, bo Kościół 
gnieźnieński troskliwie wspierał i otaczał opieką tych, którzy z polecenia Stolicy 
Apostolskiej z tak dobrym skutkiem głosili tym ziemiom Ewangelię”82. 

Misyjne świętowojciechowe dziedzictwo kontynuowane jest do dzisiaj 
permanentnie w Kościele gnieźnieńskim w ramach jego struktur. 

2. „Apostolat Misyjny” w synodach diecezjalnych

Zwyczaj zwoływania synodów diecezjalnych sięga wczesnej starożytno-
ści chrześcijańskiej. Pod koniec pierwszego tysiąclecia były już ukształtowaną 
instytucją kościelną gromadzącą przedstawicieli diecezji, choć nierzadko brali 
w nich udział także świeccy. Celem ich było rozwiązywanie aktualnych po-
trzeb i likwidowanie pojawiających się niebezpieczeństw. Sobór laterański IV 
w 1215 r. nakazał periodyczne zwoływanie synodów prowincjalnych i – będą-
cych ich przedłużeniem – synodów diecezjalnych, które miały na celu realiza-
cję uchwał podjętych przez biskupów prowincji kościelnej83. 

Począwszy od XV w. do czasów współczesnych w  diecezji odbyło się 
50 synodów84. W okresie powojennym ogłoszono trzy synody archidiecezjalne. 
Zostały one poddane analizie pod kątem zawartości misyjnych treści.

W 1962 r. kard. Stefan Wyszyński zwołał po 242 latach I Synod Archidie-
cezji Gnieźnieńskiej, w dokumentach którego nie został ujęty aspekt misyjny. 

W dokumentach II Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej zwołanego 
także przez kard. Stefana Wyszyńskiego w  1981  r. w  rozdziale „Tworzenie 
wspólnoty przez posługę Słowa Bożego” znajduje się podpunkt zatytułowany: 
„Odpowiedzialność za misje”85. Wśród wniosków pastoralnych zamieszczono 

 81 Por. www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/06-10.php3, 25 czerwca 2006 r.
 82 Paweł VI, List papieża na 975 rocznicę ustanowienia Metropolii Gnieźnieńskiej, AAS 
67(1975)326-327; por. Liturgia Godzin, t. IV, Poznań: Pallottinum 1988, s. 1266-1267. 
 83 Por. M. Aleksandrowicz, Zarys dziejów Archidiecezji Gnieźnieńskiej, „Rocznik Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej 2010”, s. 52-53.
 84 Tamże, s. 54.
 85 Por. II Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 1981 (mps), AKMG. 
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w nim zachętę skierowaną do kapłanów: „Przez uczestnictwo w kapłaństwie 
Jezusa Chrystusa kapłaństwo nasze jest z natury swej misyjne. Jako kapłani 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej powinniśmy pośrednio realizować ten misyjny 
wymiar naszego kapłaństwa, tzn. przez szerzenie idei misyjnej wśród wier-
nych oraz przez sumienną pracę duszpasterską, która budzi wśród wiernych 
gorliwość do ewangelizacji świata (por. AG 39). Nie wyklucza to możliwo-
ści, że niektórzy z nas, obdarzeni szczególną łaską, za zgodą Arcypasterza na 
określony czas (por. AG 38), podejmą bezpośrednie posługiwanie na misjach 
zagranicznych”86. 

W ramach duszpasterstwa parafialnego wątek misyjny powinien prze-
jawiać się w  „przepowiadaniu szczególnie podczas «Tygodnia Misyjnego», 
w katechizacji, ukazując misyjny charakter Kościoła i  budząc zapał misyjny 
wśród dzieci i młodzieży, oraz przy okazji różnych nabożeństw, a szczególnie 
w ostatnią niedzielę każdego miesiąca”87.

Zachęcano „katolików świeckich, by nie tylko sami uczestniczyli w ak-
cji duszpasterskiej na rzecz misji, lecz również jako animatorzy Papieskich 
Dzieł Misyjnych służyli swoim duszpasterzom pomocą we wszystkich poczy-
naniach, inicjatywach w  tym zakresie na terenie parafii (np. przygotowanie 
Tygodnia Misyjnego, nabożeństwa, ogłoszenie w gablotkach, pokazy filmowe, 
nawiązanie podtrzymywanie łączności z misjonarzami, zwłaszcza pochodzą-
cymi z naszej Archidiecezji)”88.

Dokumenty III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej, zwo-
łanego przez abp. H. Muszyńskiego, zaczęły obowiązywać od dnia 23 kwietnia 
2001 r. Ich zawartość można podzielić na kilka części. Pierwszą z nich stano-
wią dokumenty wstępne, drugą część – zasadniczą stanowią statuty synodalne: 
normy ogólne, struktura i organizacja Kościoła gnieźnieńskiego, przekaz wia-
ry, święta liturgia, posługa charytatywna, małżeństwo i rodzina, życie i posłu-
ga kapłanów, życie konsekrowane, wierni świeccy w Kościele, dobra doczesne 
Kościoła. Trzecia część zawiera aneksy, w których zostały zamieszczone: sta-
tuty, instrukcje, dekrety i zarządzenia, formularze i wzory pism, historia prac 
synodalnych oraz dokumentacja zdjęciowa89.

Z myślą o  dalszym rozwoju działalności misyjnej, podczas trzeciego, 
w powojennej historii, Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej, powołano róż-
ne komisje i podkomisje m.in. podkomisję misyjną w składzie: ks. F. Jabłoń-
ski – przewodniczący oraz członkowie: ks. Stefan Fiutak, ks. Wojciech Po-
lak, s. Maria Michalska SAC, Ewa Zachwieja i Teresa Stańczyk. Podkomisja 
 86 Tamże.
 87 Tamże, por. Zarządzenie Kard. Prymasa z dnia 2 II 1973  r., WAG 3-4(1973), gdzie 
powinna się znaleźć również zachęta do składania ofiar na cele misyjne.
 88 II Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, dz. cyt. 
 89 Por. III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 2001. 
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wypracowała projekt statutów synodalnych – misyjne zadanie Kościoła, który 
składał się z trzech punktów: podstawy teologiczne, opis socjologiczny, wska-
zania duszpasterskie90. Opracowano uchwały synodalne dotyczące: „Apostola-
tu Misyjnego”, problematyki misyjnej świadomości, duchowości, współpracy 
oraz misyjności ad intra91. 

Podjęta na drugim i trzecim synodzie sprawa misji podkreśla odpowie-
dzialność Kościoła gnieźnieńskiego za jego pełną odnowę religijną z  uzna-
niem misyjności i konieczności głoszenia Ewangelii wśród ludzi nieznających 
jeszcze Chrystusa (por. II PSAG IV, 2)92. III Powojenny Synod Archidiece-
zji Gnieźnieńskiej w znacznie szerszym kontekście ukazuje troskę o Misyjne 
Dzieło Kościoła powszechnego w ramach struktur diecezjalnych. Część trze-
cia rozdziału dotyczącego przekazu wiary, zatytułowana „Apostolat Misyjny”, 
jest owocem pogłębionej świadomości i odpowiedzialności diecezji za misje 
oraz wieloletniej pracy Referatu misyjnego Kurii Metropolitalnej93.

3. Troska o misje arcybiskupów gnieźnieńskich prymasów Polski

Odpowiedzialność za zarządzanie całą diecezją, zwłaszcza kierowanie 
działalnością pasterską, administrowanie czy sprawowanie władzy sądowniczej 
spoczywa na biskupie diecezjalnym oraz wyznaczonych przez niego osobach, 
które w jego imieniu zajmują się animacją misyjną i troską o misjonarzy.

 Biskup diecezjalny do pomocy „w zarządzaniu całą diecezją, zwłaszcza 
w kierowaniu działalnością pasterską, w administrowaniu diecezją i wykonywa-
niu władzy sądowniczej” (KPK 469) posiada kurię diecezjalną składającą się z in-
stytucji i osób. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele wskazuje na 
to, że kurię diecezjalną trzeba tak zorganizować, by była podatnym narzędziem 
dla biskupa nie tylko w zarządzaniu diecezją, lecz również w wykonywaniu dzieł 
apostolatu (por. DB 27). Efektywność podejmowanych zadań zależy jednak od 
wizji biskupa diecezjalnego, następnie od osobistego zaangażowania zatrudnio-
nych oraz gorliwości i przekonania poszczególnych kapłanów. 

Na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej działalność biskupa na rzecz misji 
przejawia się m.in. w kierowaniu do wiernych listów pasterskich, komunikatów 
i apeli o wsparcie Dzieła Misyjnego, prowadzeniu animacji misyjnej w czasie: 
wizytacji kanonicznych, udzielaniu sakramentów bierzmowania, święceń ka-

 90 Por. Misyjne zadanie Kościoła – projekt statutów synodalnych, BMAG 6(1998)22-28.
 91 Por. III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, dz. cyt., s. 115-119.
 92 Por. K. Muszyński, dz. cyt., s. 4-5. 
 93 Tamże, s. 68-69.
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płańskich. Następnie poprzez posyłanie misjonarzy oraz troski o  nich i  ich 
rodziców. 

W latach 1948-2014 archidiecezja kierowana była przez czterech bisku-
pów diecezjalnych prymasów Polski: kard. Stefana Wyszyńskiego (1948-1981), 
kard.  Józefa Glempa (1981-1992), abp. Henryka Muszyńskiego (1992-2010) 
i  abp. Józefa Kowalczyka (2010-2014). To oni oraz ich biskupi pomocniczy 
z pasterską troską przyczynili się do stopniowego i permanentnego ożywiania 
ducha misyjnego w diecezji. 

Od dnia 7 kwietnia 2014 r. biskupem diecezjalnym jest abp Wojciech Po-
lak. Jest 90. arcybiskupem metropolitą i 57. prymasem Polski w dziejach archi-
diecezji i metropolii gnieźnieńskiej.

3.1. Listy pasterskie, komunikaty, apele

Podejmując temat zaangażowania biskupa diecezjalnego w rozwój misyjny 
dzieła Kościoła, należy wspomnieć o listach pasterskich, komunikatach i ape-
lach kierowanych do wiernych-diecezjan oraz kapłanów-wikariuszy z prośbą 
o wsparcie dla misji. Dotyczy ono nie tylko podejmowania prób powołania do 
pracy w innych krajach, ale także zaangażowania modlitewnego czy wsparcia 
finansowego misjonarzy.

W trosce o powołania do pracy misyjnej od 1998 r. arcybiskup gnieźnień-
ski pisze listy do Wyższych Przełożonych Zakonów i Zgromadzeń Męskich 
i Żeńskich w Polsce oraz odpowiedzialnych za ogólnopolskie agendy misyjne 
z zaproszeniem do uczestnictwa w uroczystości wręczenia krzyży misyjnych 
oraz włączenie się do modlitwy w tym dniu w intencji misjonarzy. W listach 
kierowanych do kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej arcybiskup popiera 
wyjazd na misje księży, którzy rozeznali powołanie misjonarskie i  od dłuż-
szego czasu angażują się w animację misyjną w swojej parafii, dekanacie i die-
cezji. Wskazuje kraje misyjnej pracy: „Praca misyjna kapłanów – misjonarzy, 
w pierwszym rzędzie możliwa jest w tych krajach, gdzie pracowali lub pracują 
kapłani z  archidiecezji: Kazachstan, Kamerun, Papua Nowa Gwinea, Czad, 
Brazylia”94. 

Arcybiskup podkreśla wagę ogłoszenia encykliki Fidei donum Piusa XII, 
która „pozwoliła przekroczyć wymiar terytorialny posługi prezbiterów i do-
strzec ich znaczenie w kontekście potrzeb Kościoła powszechnego”. Informuje 
o zaangażowaniu archidiecezji gnieźnieńskiej w posyłanie na misje kapłanów: 
„(…) nasza Świętowojciechowa Archidiecezja posłała do pracy misyjnej w su-
mie 41 Kapłanów, co jest dla nas wszystkich powodem do ewangelicznej ra-

 94 H. Muszyński, List do wikariuszy Archidiecezji Gnieźnieńskiej (9 VI 1999 r. l.dz. 1533/99/Abp), 
BMAG 8(1999)23. 
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dości i chluby. Biorąc pod uwagę ogrom pracy misjonarzy, nowe możliwości, 
a także – w porównaniu z innymi krajami Europy – stosunkowo dużą liczbę 
powołań kapłańskich, pragnę zachęcić Was, Drodzy Współbracia w kapłań-
stwie, do podjęcia wielkodusznej decyzji o  pracy misyjnej. Wielu biskupów 
zwraca się do mnie z prośbą o posłanie do ich diecezji kapłanów”95.

Arcybiskup pisze także apele o pomoc materialną dla fideidonistów z die-
cezji. W 1999 r., wychodząc naprzeciw potrzebom misjonarzy, abp Muszyń-
ski wystosował „Apel o pomoc dla misjonarzy pochodzących z Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej”96, w którym zarządził coroczną dodatkową zbiórkę do puszek 
na ten cel. Po raz pierwszy zbiórka została przeprowadzona 10 stycznia 1999 r. 

W roku 2000 arcybiskup ponowił apel o pomoc dla misjonarzy pocho-
dzących z  archidiecezji gnieźnieńskiej w  liście z  dnia 6 stycznia: „W ubie-
głym roku do wszystkich parafii naszej Archidiecezji zwróciłem się z prośbą 
o dodatkową zbiórkę na ich potrzeby. Zebrano wówczas 53 tys. zł – jednak 
nie wszystkie parafie włączyły się w tę akcję. Z funduszu tego skorzystali już 
nasi misjonarze. Jeszcze raz dziękuję Wam za ten dar otwartego serca. Potrzeb 
jednak jest bardzo dużo”97. Od 2000 r. zbiórka na ten cel odbywa się w ostatnią 
niedzielę stycznia, w Misyjny Dzień Chorych na Trąd. Z funduszu korzystają 
misjonarze oraz kapłani pomagający w duszpasterstwie w innych diecezjach 
na świecie, którzy przyjeżdżają na urlop do diecezji. Pieniądze przeznaczane 
są także na opłacenie kosztów podróży do kraju misyjnego. 

Listy i komunikaty wystosował również biskup pomocniczy – bp Bogdan 
Wojtuś, który odpowiedzialny był za misje w diecezji z mandatu ordynariusza 
w latach 1992-2012. Na Niedzielę Misyjną 20 października 1996 r. przekazał 
komunikat: „Siła oddziaływania poszczególnego leży w sile Kościoła lokalne-
go, który posyła, w Jego wierze i Jego miłości. Stąd ks. abp Henryk Muszyński 
podjął inicjatywę stworzenia Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej w naszej 
archidiecezji, która objęłaby duchowy i materialny patronat nad każdym mi-
sjonarzem”98. 

Po formalnym powołaniu Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej bp Woj-
tuś napisał list do parafii z  informacją o  jej powstaniu: „Zwracamy się więc 
z  gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli i  serca o  włączenie się do 

 95 H. Muszyński, List do Kapłanów Archidiecezji Gnieźnieńskiej w sprawie podjęcia pracy 
na misjach, AKMG.
 96 Por. H. Muszyński, Apel o pomoc dla misjonarzy pochodzących z Archidiecezji Gnieźnień-
skiej (21 XII 1998 r.), BMAG 7(1999)30-31.
 97 Por. H. Muszyński, Apel Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego o  pomoc dla misjonarzy 
pochodzących z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, BMAG 10(2000)77-78. 
 98 Por. B. Wojtuś, List Pasterski na Niedzielę Misyjną, BMAG 4(1997)30-31.
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Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej przez modlitwę i finansowe wsparcie 
misjonarzy, pochodzących z Archidiecezji Gnieźnieńskiej”99.

Ordynariusz lub biskup pomocniczy w jego imieniu pisze komunikaty do 
wiernych o wsparcie finansowe, organizowane przez agendy misyjne oraz przez 
Caritas, szczególnie dotyczące tragicznych sytuacji w krajach całego świata.

3.2. Wizytacje kanoniczne

Wizytację kanoniczną przeprowadza w  diecezji arcybiskup gnieźnień-
ski osobiście albo też na jego zlecenie i w jego imieniu – biskup pomocniczy 
(por. KPK 398). Wizytacje w parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej odbywają 
się tak, aby przynajmniej raz na pięć lat była zwizytowana cała archidiecezja 
(por. KPK 396 § 1)100. 

W ramach wizytacji proboszcz zobowiązany jest przesłać do Kurii Me-
tropolitalnej wypełniony kwestionariusz: Sprawozdanie wizytacyjne, w którym 
zamieszczony jest także punkt dotyczący duszpasterstwa parafialnego na rzecz 
misji. Zawiera on trzy pytania: 
 • Czy istnieje w parafii lub w szkole Ognisko Misyjne? 
 • Czy parafię odwiedzili misjonarze z kazaniami o tematyce misyjnej? Jeżeli 

tak, to proszę wymienić.
 • W jaki sposób parafia wspiera materialnie Dzieło Misyjne?101. 

Z kolei w dniu wizytacji biskup zachęca wiernych do wspierania Dzieła 
Misyjnego, często także we wskazaniach powizytacyjnych zachęca do utwo-
rzenia Ogniska Misyjnego w szkole i w parafii dla dzieci, młodzieży i dla star-
szych oraz do włączenia się do akcji na rzecz misji proponowanych przez ogól-
nopolskie agendy misyjne oraz przez Świętowojciechową Rodzinę Misyjną. 

3.3. Udzielanie sakramentu bierzmowania

Udzielanie sakramentu bierzmowania łączy się z  ukazaniem odpowie-
dzialności bierzmowanych za Kościół i  jego posłannictwo: prorockie, ka-
płańskie i królewskie. Dotyczy to także wspierania Dzieła Misyjnego i troski 
o powołania kapłańskie, do życia konsekrowanego i misjonarskiego. Biskupi 
gnieźnieńscy podczas bierzmowania zachęcają młodzież do wzięcia odpowie-
dzialności za Kościół powszechny poprzez modlitwę i wspieranie materialne 
Dzieła Misyjnego oraz otwartości na powołanie do pracy misyjnej. W 1999 r. 
 99 Por. B. Wojtuś, List pasterski do wiernych o powołaniu Świętowojciechowej Rodziny Mi-
syjnej, BMAG 5(1998)37-38.
 100 Por. Instrukcja o wizytacjach kanonicznych, [w:] III Powojenny Synod Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej, Gniezno 2005, Załącznik 21, s. 315-323.
 101 Por. Sprawozdanie wizytacyjne, AKMG.
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bierzmowanym przekazano folder Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej, 
a w 2014 r. część parafii włączyła się w ogólnopolską akcję Papieskich Dzieł 
Misyjnych polegającą na wręczaniu bierzmowanym misyjnego krzyżyka.

3.4. Obecność biskupa w diecezjalnych wydarzeniach misyjnych

Bardzo ważny jest udział biskupa w  spotkaniach organizowanych na 
szczeblu diecezjalnym, np.: diecezjalnym spotkaniu misyjnym, sympozjach 
misyjnych, Szkole Animatora Misyjnego czy podsumowaniu konkursów mi-
syjnych. Z kolei w kongresach misyjnych uczestniczą wszyscy biskupi gnieź-
nieńscy. Najpierw odwiedzają tzw. kościoły stacyjne, a  następnie sprawują 
Mszę św. w katedrze na zakończenie kongresu.

3.5. Posyłanie misjonarzy

Po raz pierwszy posłano diecezjalnych księży na misje do Papui No-
wej Gwinei (1974 r.) – trzy osoby oraz do Zambii (1973 r.) – jedną osobę, gdy 
prymasem Polski był kard. Stefan Wyszyński. W  latach następnych biskup 
gnieźnieński – kard. Józef Glemp wyrażał zgodę na wyjazd na misje, o ile byli 
kandydaci, jednego kapłana co roku. Kard. J. Glemp był szczególnie zaanga-
żowany w propagowanie misji. Podczas spotkań z klerykami w gnieźnieńskim 
seminarium, ksiądz prymas dzielił się swoimi wrażeniami z wizyt w tych kra-
jach. Dzięki przekazanym informacjom rodziły się powołania misjonarskie, 
podejmowano decyzje o wyjazdach do pomocy w innych diecezjach na świe-
cie. Wiele eksponatów z tych podróży, które zostały podarowane prymasowi, 
wyeksponowano w muzeum diecezjalnym, a następnie przekazano na rzecz 
wystawy misyjnej Referatu misyjnego102.

Szczególne ożywienie powołania misyjnego dostrzec można w  czasie 
18 lat posługi abp. Muszyńskiego. Wielu misjonarzy oraz kapłanów wyjechało 
do pomocy duszpasterskiej w innych diecezjach na świecie. Utworzono zaple-
cze materialne obejmujące misjonarzy oraz animację misyjną. 

W latach 2010-2014 abp Józef Kowalczyk rozwijał dziedzictwo Święto-
wojciechowej Rodziny Misyjnej. Sam też jako nuncjusz apostolski w Polsce 
przez 13 lat wręczał misjonarzom misyjny krzyż w Gnieźnie w czasie odpustu 
ku czci św. Wojciecha103. 

 102 Aktualnie wystawa tymczasowo znajduje się w domu ss. Pallotynek w Gnieźnie.
 103 Por. F. Jabłoński, Tradycja gnieźnieńskich krzyży misyjnych, Gniezno 2010. 
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3.6. Spotkania wakacyjne biskupa z misjonarzami

W czasie pobytu urlopowego misjonarze spotykają się z ordynariuszem, 
jak i z biskupami pomocniczymi104 przy biskupim stole. Podczas wizyt mogą 
opowiedzieć o swojej pracy misyjnej, wymienić poglądy, porozmawiać o Ko-
ściele w Polsce i diecezji. „Dzięki tym spotkaniom – mówi bp Wojtuś – osobi-
ście przekonuję się ile potrzeba wyrzeczeń i trudu, aby pełnić misyjną posługę, 
oraz z jakimi misjonarze borykają się przeciwnościami”105.

Misjonarze często podkreślają, że są bardzo wdzięczni za pomoc, jakiej 
doświadczają ze strony diecezji. Dziękują zarówno za duchowe, jak i mate-
rialne wsparcie. Często mówią, że powrót do Kościoła gnieźnieńskiego jest 
powrotem do domu, w którym są rodzinnie i serdecznie przyjmowani. 

Przyjeżdżający na urlop misjonarze odbywają również spotkania z die-
cezjalnym dyrektorem PDM, podczas których omawiane są różnego rodzaju 
potrzeby misjonarzy, zaspokajane, w miarę możliwości, przez diecezję. 

3.7. Odwiedziny misjonarzy w krajach misyjnych

Biskupi sporadycznie odwiedzają także swoich misjonarzy w krajach ich 
pracy. Kard. J. Glemp jako duchowy opiekun polskiej emigracji odwiedzał śro-
dowiska polonijne w  różnych krajach świata, a  także gnieźnieńskich misjo-
narzy. Był z wizytą duszpasterską w: Argentynie i Brazylii (1984 r.), Kanadzie 
(1986 r.), Belgii (1987 r.), Norwegii i Szwecji (1987 r.), Irlandii (1988 r.), Australii 
i  Nowej Zelandii (1988  r.), Rumunii (1992  r.), Kazachstanie (1992, 2000  r.), 
Meksyku (1993  r.), Szwajcarii (1994, 2000  r.), Republice Południowej Afry-
ki (1998 r.), a także w zachodniej i wschodniej Syberii (1999 r.). Kilkakrotnie 
gościł we Francji, w: Wielkiej Brytanii, USA, Austrii, Niemczech, Hiszpanii, 
ZSRR, a następnie w Rosji, także w: Czechach, Grecji, Finlandii, Portugalii, 
Luksemburgu, na: Słowacji, Białorusi, Węgrzech, Malcie i Ukrainie. Odwiedził 
polskich misjonarzy pracujących w Algierii i na Wybrzeżu Kości Słoniowej 
(1987 r.), polskie karmelitanki w północnej Norwegii (1996, 2000 r.) i członków 
polskiej wyprawy polarnej w ośrodku badawczym za kołem podbiegunowym 
na Spitsbergenie (1996 r.). W roku 1998 poprowadził ulicami Sankt Petersbur-
ga pierwszą od czasu rewolucji październikowej procesję Bożego Ciała106. 

 104 Do 2013 r. szczególnie z bp. Bogdanem Wojtusiem, któremu abp H. Muszyński po-
wierzył odpowiedzialność za Dzieło Misyjne diecezji.
 105 Por. B. Czyżewski, F. Jabłoński (red.), Posłał mnie Pan, abym głosił Ewangelię. Księga 
pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi z okazji 50-lecia kapłań-
stwa (1961-2011), Gniezno 2011, s. 59-60.
 106 Por. Strona internetowa prymasa Polski: www.prymaspolski.pl/index.php?subp=14, 
4 kwietnia 2011 r.
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Abp H. Muszyński odwiedził abp. Tomasza Petę, pochodzącego z archi-
diecezji gnieźnieńskiej, a pracującego w Kazachstanie oraz kapłanów pracują-
cych w Anglii. 

Podobnie abp J. Kowalczyk m.in. w 2013 r. odbył podróż do Anglii i Ka-
zachstanu. Wcześniej, pełniąc rolę nuncjusza apostolskiego, odwiedził wiele 
krajów misyjnych w ramach apostolskich podróży Jana Pawła II. 

Abp Stanisław Gądecki jako biskup pomocniczy odwiedził ks. Antoniego 
Bajka w Brazylii i ks. Kazimierza Domka w Puerto Rico. 

Natomiast, abp Wojciech Polak, pełniąc funkcję delegata Episkopatu Pol-
ski ds. Emigracji, odwiedził wielu misjonarzy i kapłanów z diecezji pracują-
cych w różnych miejscach na całym świecie.

3.8. Obecność biskupa na pogrzebach misjonarzy

Praca misjonarzy, tak jak ich życie, ma swoje ograniczone wymiary cza-
sowe. Po trudach posługi Pan Bóg powołuje misjonarzy do siebie. W uroczy-
stościach pogrzebowych misjonarzy biorą udział biskupi, przedstawiciele Re-
feratu misyjnego, często także przedstawiciele agend misyjnych z Warszawy. 
Spośród fideidonistów w latach 1973-2014 zmarło pięciu kapłanów: 
 • ks. Wacław Maciocha (+1993  r.), misjonarz z  Zambii. Uroczystościom 

pogrzebowym przewodniczył bp Franciszek Skalski – biskup pomocni-
czy z Detroit. Ks. Maciocha został pochowany na cmentarzu Mt. Oliver 
w Detroit w USA; 

 • ks. Zbyszko Hanelt (+1998  r.), misjonarz z  Papui Nowej Gwinei. Uro-
czystościom pogrzebowym przewodniczył abp H. Muszyński. Homilię 
wygłosił bp Jan Nowak. Wspomnienie o zmarłym przekazał bp Bogdan 
Wojtuś, który poprowadził kondukt żałobny. Ks. Hanelt został pochowa-
ny w Bydgoszczy; 

 • ks. Andrzej Grzela (+1998 r.), misjonarz z Papui Nowej Gwinei. Został po-
chowany na diecezjalnym cmentarzu Holy Sepulchre w Rochester w USA. 
Delegatem abp. Henryka Muszyńskiego na pogrzeb był ks. dr Maciej Na-
pieralski, który przekazał list kondolencyjny księdza arcybiskupa; 

 • ks. Kazimierz Muszyński (+2008  r.), został pochowany w  Gnieźnie. 
Mszy św. przewodniczył bp Bogdan Wojtuś; 

 • ks. Roman Waszkiewicz (+2009 r.), został pochowany w Złotnikach Ku-
jawskich. Mszy św. przewodniczył abp Henryk Muszyński107.

 • ks. Włodzimierz Dziadek (+2014 r.), został pochowany w  Barcinie. 
Mszy św. przewodniczył bp Bogdan Wojtuś.

 107 Por. F. Jabłoński, Błogosławione stopy. Świętowojciechowi misjonarze, Warszawa 2007. 
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3.9. Biskupia troska o rodziców i krewnych misjonarzy

W trosce o rodziców misjonarzy ks. F. Jabłoński zaproponował organizo-
wanie spotkań dla rodziców misjonarzy. W 1993 r. w domu biskupim bp. Bog-
dana Wojtusia zapoczątkowana została tradycja spotkań adwentowych z ro-
dzicami i krewnymi osób przebywających na misjach.

 Abp J. Kowalczyk w słowie skierowanym do rodziców misjonarzy na-
pisał: „Zapoczątkowana w 1993 r. w naszej archidiecezji tradycja spotkań dla 
rodziców i krewnych misjonarzy jest znakiem i dowodem, że Kościół jest na-
szym domem, jak to głosi hasło programu duszpasterskiego na 2012 r. Pragnę 
przy tej okazji wyrazić słowa wdzięczności i podziękować drogiemu biskupowi 
Bogdanowi Wojtusiowi, który patronuje tym spotkaniom, a który przyjął Was 
w swoim domu biskupim w pierwszych latach ich organizowania. Słowa ser-
decznych podziękowań kieruję także do ks. kan. dr. Franciszka Jabłońskiego, 
który jest organizatorem tych spotkań. Dziękuję Jemu za troskę o Dzieło Mi-
syjne Kościoła gnieźnieńskiego, a szczególnie za opiekę nad misjonarzami, ich 
rodzicami i krewnymi”108.

Przejawem biskupiej troski o rodziców misjonarzy jest również uhonoro-
wanie ich medalem „Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. W 2002 r. 
został on przyznany Annie Czerwińskiej za przykład życia matki wielodziet-
nej rodziny, z  której Pan Bóg powołał do kapłaństwa trzech synów. Jeden 
z nich – ks. Paweł jest misjonarzem w Papui Nowej Gwinei. Medal wraz z dy-
plomem wręczył pani Annie bp Bogdan Wojtuś 27 stycznia 2002 r. w kościele 
pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu. W tym samym roku medal otrzymała 
Anna Majdan, za otwartość na życie i wychowanie 14 dzieci, z których pięcioro 
odczytało i odpowiedziało na Boże wezwanie, m.in. ks. Mieczysław pracujący 
na misjach w Kamerunie. Wręczania medalu w imieniu księdza arcybiskupa 
dokonał bp B. Wojtuś 27 sierpnia 2002 r. w Rynarzewie, rodzinnej parafii pań-
stwa Majdanów.

Biskup uczestniczy w pogrzebach rodziców misjonarzy wraz z przedsta-
wicielami Referatu misyjnego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, przyjaciół-
mi i  towarzyszami misyjnych dróg misjonarza. Nie zawsze misjonarz może 
przyjechać na pogrzeb własnego ojca czy matki, wówczas w jego zastępstwie 
„(…) powinien stanąć biskup”109.

Takim przykładem może być m.in. pogrzeb matki ks. Mariana Zalew-
skiego i ks. Pawła Czerwińskiego z Papui Nowej Gwinei, ks. Henryka Mic-

 108 F. Jabłoński, Tradycja gnieźnieńskich spotkań rodziców misjonarzy (1993-2012), Gniezno 
2012, s. 8.
 109 Por. F. Jabłoński, Pogrzeby rodziców misjonarzy, BMAG 2(1999)54-55.
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ka z Australii oraz pogrzeb ojca ks. Mariusza Misiorowskiego z Kamerunu, 
ks. Macieja Napieralskiego z Alaski i ks. Grzegorza Pawlaczyka z Rumunii. 

Jednym z  ostatnich przykładów takiej troski jest pogrzeb śp. Alfonsa 
Schewiora, ojca ks. kan. Piotra Schewiora, administratora diecezji Tefé w Bra-
zylii, który odbył się 3 września 2013 r. w Łubowie koło Gniezna. Mszę św. po-
grzebową celebrowało dwóch biskupów: bp Teofil Wilski i bp Bogdan Wojtuś 
oraz 16 kapłanów z diecezji gnieźnieńskiej, kaliskiej i bydgoskiej. Na początku 
Mszy św. odczytano telegramy od bp. Edwarda Janiaka i bp. Stanisława Na-
pierały z Kalisza.

3.10. Uhonorowanie pracy misjonarzy i dyrektora PDM

Jako dowód uznania trudu pracy misyjnej arcybiskup gnieźnieński zwrócił 
się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o nadanie godności kapelana Jego Świąto-
bliwości kilku misjonarzom: ks. Antoniemu Bajkowi z Brazylii (2005 r.), ks. Ma-
rianowi Zalewskiemu z Papui Nowej Gwinei (2010 r.), ks. Florianowi Cieniu-
chowi z Wenezueli (2010 r.) oraz ks. Eugeniuszowi Bednarkowi (2012 r.). 

Tytuły honorowe przyznano także: ks. Wawrzyńcowi Wnukowi (1973 r.) 
z Kanady110, ks. Pawłowi Przybylskiemu (1995 r.)111, ks. Romanowi Waszkiewi-
czowi z Kanady (2005 r.).

Dyrektorowi diecezjalnemu PDM – ks. Franciszkowi Jabłońskiemu przy-
znano tytuł kanonika gremialnego Świetnej Kapituły św. Jerzego na Zamku 
Gnieźnieńskim (2009 r.). W dekrecie nominacyjnym ksiądz arcybiskup szcze-
gólnie podkreślił pracę na rzecz misji: „Pragnę podziękować Księdzu Kano-
nikowi za dotychczasową posługę kapłańską w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 
Szczególnie dziękuję za gorliwą pracę związaną z tak ważną dla Kościoła tro-
ską o misje i misjonarzy w którą to posługę Ksiądz Kanonik angażuje się całym 
sercem. Dziękuję również za prowadzenie wykładów z misjologii dla alumnów 
naszego Seminarium oraz za pracę w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie”112.

4. Referat misyjny Kurii Metropolitalnej

Na szczeblu diecezjalnym całokształtem inicjatyw misyjnych w archidie-
cezji kieruje Referat misyjny w  ramach kurialnego Wydziału Duszpasterstwa 
Ogólnego (por. III PSAG 95). Jego działalność ma uwidaczniać owoc wiary – 

 110 W 1969 r. został kanonikiem honorowym Kapituły Prymasowskiej, a w 1986 r. proto-
notariuszem apostolskim (infułatem).
 111 W 1997 r. został prałatem Jego Świątobliwości.
 112 Dekret nominacyjny z dnia 24 VI 2009 r. N.1924/09/Abp., AKMG.
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misyjne zaangażowanie „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Oznacza to potrzebę stałe-
go ożywiania, zarówno wśród duszpasterzy, jak i wiernych, odpowiedzialności za 
udostępnienie wszystkim ewangelicznego orędzia zbawienia (por. III PSAG 95). 
„Referat do spraw misyjnych winien zadbać o nawiązanie współpracy między 
otwartymi na taką inicjatywę parafiami a  ośrodkami misyjnymi kierowanymi 
przez diecezjalnych kapłanów – misjonarzy oraz o stworzenie na ich potrzeby 
stałego ogólnodiecezjalnego funduszu misyjnego” (III PSAG 103)113. 

Referat misyjny został utworzony w archidiecezji dopiero w  roku 1992. 
Do tego czasu praca na rzecz misji opierała się na działalności diecezjalnego 
dyrektora PDM. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w „Roczniku Ar-
chidiecezji Gnieźnieńskiej” z  roku 1991 funkcję tę pełnił dział moderatorów 
duszpasterstw ponadparafialnych. Od 1994  r. Referat duszpasterstwa misyj-
nego podlega Wydziałowi Duszpasterstw Specjalistycznych. W  „Roczniku 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej” z 2013 r. Referat misyjny podlega Wydziałowi 
Duszpasterskiemu.

Osobę odpowiedzialną za misje na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej po 
raz pierwszy powołano 24 sierpnia 1964 r. Dyrektorem diecezjalnym PDM oraz 
dyrektorem Związku Misyjnego Kleru na Archidiecezję Gnieźnieńską został 
ks. Wojciech Dzierzgowski, który swo je zadania wypełniał w ramach kurialne-
go Wydziału Duszpasterskiego. Następnie stanowisko dyrektora PDRW oraz 
pokrewnych Dzieł Misyjnych objął 25 marca 1968 r. ks. kan. dr Stefan Fiutak, 
którego w 1979 r. prymas Stefan Wyszyński mianował na okres pięciu lat dy-
rektorem diecezjalnym wszystkich czterech Papieskich Dzieł Misyjnych oraz 
swoim delegatem ds. misji na archidiecezję gnieźnieńską114. Kolejna nominacja 
na dyrektora PDM nastąpiła w 1986 r. Stanowisko to objął ks. Mirosław Sta-
wicki. Po 25 marca 1992 r., kiedy dokonano reorganizacji diecezji i prowincji 
kościelnych w Polsce, zmianie uległy także struktury Kurii Metropolitalnej. 
Poszczególnymi wydziałami kurii kierowali biskupi, przewodniczącym Wy-
działu Duszpasterstw Specjalistycznych został bp Bogdan Wojtuś115. Referen-
tem ds. misyjnych, wspierającym ówczesnego dyrektora diecezjalnego PDM, 
mianowano ks. Franciszka Jabłońskiego. 

W 1993  r. nowym dyrektorem PDM został ks. Leszek Chudziński, 
a w 1996 r. ks. F. Jabłoński, który pełni tę funkcję czwartą kadencję (1996-2001, 
2001-2006, 2006-2011, 2011-). Od 2010 r. ks. Jabłońskiemu powierzono także 
funkcję delegata biskupiego ds. misji.

 113 Por. K. Muszyński, dz. cyt., s. 24.
 114 Por. F. Jabłoński, Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, dz. cyt., 
s. 274.
 115 Por. B. Czyżewski, F. Jabłoński (red.), Posłał mnie, abym głosił Ewangelię, dz. cyt., s. 59.



III.  
Animacja misyjna w ramach  
Papieskich Dzieł Misyjnych

Papieskie Dzieła Misyjne utworzono we Francji i Włoszech, aby wesprzeć 
Dzieło Misyjne Kościoła. Stały się one instytucją Kościoła powszechnego i każ-
dego z Kościołów partykularnych. Tworzą jedną instytucję składającą się z czte-
rech gałęzi: Papieskiej Unii Misyjnej, Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary 
i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła oraz Papieskiego Dzieła Misyjnego 
Dzieci. Każde z nich ma swoją tożsamość i specyfikę, inne są cele, środki oraz 
podejmowane inicjatywy dostosowane i odnawiane w zależności od sytuacji ko-
ścielnej i  społeczno-kulturowej, w  jakiej działają. Dzieła te, zachowując swoją 
tożsamość, podkreślają jedność dążeń i kształtowania ducha misyjnego w Lu-
dzie Bożym. Ich zadania polegają na: informowaniu i budzeniu świadomości 
misyjnej, promocji powołań misjonarskich, zbieraniu i organizowaniu pomocy 
misyjnej prowadzonym dziełom i młodym Kościołom, które zachęca się do ko-
munii z innymi Kościołami w celu wymiany dóbr, pomocy i osób. 

Papieskie Dzieła Misyjne odróżniają od innych podobnych inicjatyw 
i dzieł współpracy misyjnej następujące cechy: 
 • mają charakter uniwersalny – są dziełami papieża, pierwszego odpowie-

dzialnego za ewangelizację misyjną i podlegają Kongregacji Ewangelizo-
wania Narodów. Jednocześnie są dziełami biskupów, w czym wyraża się ich 
powszechność w animacji i formacji misyjnej, ukierunkowanej na wszystkie 
Kościoły i na wszystkich członków Ludu Bożego, w pomocy oferowanej 
w równy sposób wszystkim Kościołom z terytoriów misyjnych, 

 • harmonijnie łączą cechę powszechności z zakładaniem i rozwijaniem no-
wych Kościołów oraz wspieraniem ich dzięki ich episkopalnemu charakte-
rowi, realizującemu się w komunii między Kościołami partykularnymi a ich 
pasterzami, we współpracy i w poszanowaniu programów duszpasterskich, 

 • ich głównym celem jest ewangelizacja, podstawowy obowiązek Kościoła, przy 
jednoczesnym dbaniu o udział w promowaniu pełni człowieczeństwa116.

 116 Por. F. Jabłoński, Terytoria misyjne w świetle Kongregacji ewangelizowania Narodów, 
Warszawa 2012, s. 97-99.
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1. Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna założona we Włoszech przez bł. Pawła Mannę 
w 1916 r. zajmuje się formacją misyjną duchownych i animatorów Ludu Bo-
żego: kapłanów, zakonników i zakonnic, członków instytutów świeckich oraz 
osób świeckich zaangażowanych w działalność misyjną. Jest „duszą” pozosta-
łych Papieskich Dzieł.

1.1. Formacja misyjna kapłanów

W latach 70. XX w. ówczesny dyrektor PDM – ks. Stefan Fiutak – idąc za 
wskazaniem bp. J. Czerniaka, brał udział w licznych spotkaniach dekanalnych, 
których celem było wyłonienie dekanalnych struktur animacji misyjnej wier-
nych, a także kapłanów w ramach Papieskiej Unii Misyjnej. „Tak zaczęła się 
budować ogólnodiecezjalna struktura współpracy z PDRW, w łączności z Dy-
rekcją Krajową której przewodniczył wówczas Bp J. Wosiński z Płocka”117. Co 
pewien czas rozsyłano do poszczególnych dekanatów materiały służące bu-
dzeniu świadomości misyjnej kapłanów. Dzięki pomocy dziekanów i dekanal-
nych referentów duszpasterskich próbowano pozyskać członków Papieskiej 
Unii Misyjnej. W stawianiu pierwszych kroków w zakresie animacji wsparcia 
udzielił o. Bronisław Poćwiardowski SVD, który dysponował różnymi po-
mocami misyjnymi (m.in. odpowiednim materiałem filmowym nakręconym 
przez swego rodzonego brata – o. Feliksa Poćwiardowskiego SVD). 

Potwierdzają to sprawozdania duszpasterskie z lat 1967-1981, kiedy każdego 
roku obchodzono Tydzień Misyjny we wszystkich parafiach. W jednym ze spra-
wozdań duszpasterskich za rok 1977 czytamy: „Wśród kapłanów: ks. dyr. wy-
głosił referat dla ojców dekanalnych w dniu 14 II 1977 r. na temat duchowości 
misyjnej w pracy duszpasterskiej. Dostarczono do wszystkich parafii materiały 
na Tydzień Misyjny oraz pewną ilość materiałów okresowych. Ponadto rozpro-
wadzono 30 egzemplarzy książki o Marii Teresie Ledóchowskiej oraz 64 egzem-
plarze książki «Misjonarze polscy w świecie», nadesłane z Paryża”118.

W latach 1979-1990 funkcję umisyjniania kapłanów pełnili ojcowie du-
chowni w dekanacie. Zgodnie ze sprawozdaniami świadomość misyjną wśród 
kapłanów w tych latach budzono głównie w oparciu o działalność dyrektora 
diecezjalnego. Poprzez dziekanów i dekanalnych referentów duszpasterskich 
czyniono starania o pozyskanie kolejnych członków Papieskiej Unii Misyjnej. 

 117 Por. S. Fiutak, Z  historii Papieskich dzieł Misyjnych w  Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 
BMAG 6(1998)29.
 118 Por. K. Śmigiel, Archidiecezja Gnieźnieńska w  świetle sprawozdań duszpasterskich 
1950-1981, Bydgoszcz 2007, s. 415-416.
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Co pewien czas rozsyłano do poszczególnych dekanatów materiały służące 
budzeniu świadomości misyjnej kapłanów119. 

Od 1996 r. animacja misyjna kapłanów odbywa się głównie dzięki deka-
nalnym referentom misyjnym, którzy zostali formalnie powołani w dekana-
cie120. Dla nich organizowane są spotkania formacyjne121.

W latach 1998-2014 formacja misyjna kapłanów diecezji odbywała się na 
kilku poziomach: 
 • dziekanów w ramach konferencji dziekańskiej, 
 • kapłanów w ramach konferencji kapłańskich,
 • dekanalnych referentów misyjnych w ramach spotkań formacyjnych122. 

Ważnym miejscem spotkań duchownych są konferencje dla dziekanów 
organizowane trzy razy w roku w Kurii Metropolitalnej. Uczestnicy biorący 
udział w konferencjach prowadzonych przez biskupa diecezjalnego oraz bi-
skupów pomocniczych informowani są na bieżąco o inicjatywach misyjnych 
w diecezji. Raz w  roku organizowana jest konferencja rejonowa dla ducho-
wieństwa, w  trakcie której obecnym przekazywane są wiadomości na temat 
działań misyjnych. 

Formacja misyjna dekanalnych referentów misyjnych odbywa się przede 
wszystkim w  ramach diecezjalnego spotkania misyjnego, na którym także 
przekazywane są wszystkie informacje dotyczące podjętych działań na rzecz 
misji w diecezji i w Polsce. Każdy z referentów systematycznie otrzymuje mi-
syjne materiały: „Światło Narodów” (od 2011  r. „Lumen Gentium”), „Misje 
Dzisiaj” oraz książki misjologiczne (np. książkę o bł. o. Pawle Mannie, Re-
cepcja idei misyjnej w Polsce, Błogosławione stopy. Świętowojciechowi misjonarze) 
i agendy misyjno-liturgiczne (Liturgiczne Vademecum Misyjne, Katechezy mi-
syjne dla chorych). 

Formacja misyjna kapłanów archidiecezji odbywa się także poprzez die-
cezjalne mass media: „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”123, „Prze-
wodnik Katolicki Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, stronę internetową, w któ-
rych publikuje się artykuły misjologiczne i informacje o tematyce misyjnej.
 119 Por. F. Jabłoński, Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, dz. cyt., 
s. 275.
 120 Wybór dokonuje się poprzez wspólną decyzję kapłanów z dekanatu. Zaleca się je-
dynie, aby był to kapłan, który pełni funkcję proboszcza. Informację o wyborze dziekan 
przesyła do Referatu misyjnego.
 121 Najpierw spotkania organizowane były wyłącznie dla referentów misyjnych. Obecnie 
odbywają się one w ramach diecezjalnych spotkań misyjnych, sympozjów i kongresów mi-
syjnych.
 122 Por. F. Jabłoński, Referat Misyjny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, BMAG 3(2000)28.
 123 Np. już w numerze z 1960 r. zamieszczone jest wyjaśnienie papieskiej intencji misyj-
nej oraz zawarte są informacje „Z katolickiego świata”; por. „Wiadomości Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej” 5(1960)261-269.
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Ta wielopłaszczyznowa formacja misyjna kapłanów odbywała się zwłasz-
cza w czasie, kiedy referent misyjny zajmował stanowisko referenta Wydziału 
Duszpasterstw Specjalistycznych. 

1.2. Diecezjalna Komisja Misyjna

W 1997 r. ks. F. Jabłoński podjął próby powołania Diecezjalnej Komisji 
Misyjnej. Zorganizował dwa posiedzenia124. Jednak nie doszło do formalnego 
jej powołania.

1.3. Formacja misyjna kleryków125

Formacja misyjna kleryków odbywa się na trzech płaszczyznach. Pierw-
szą z nich są wykłady z misjologii, drugą spotkania misjonarzy i promotorów 
Dzieł Misyjnych ze społecznością klerycką, trzecią jest permanentna praca Se-
minaryjnego Ogniska Misyjnego.

1.3.1. Wykłady z misjologii
Wykłady z misjologii w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchow-

nym w Gnieźnie zostały wprowadzone dopiero w roku 2004. Pierwszym wy-
kładowcą przedmiotu był misjolog ks. dr hab. Wojciech Kluj OMI z Obry. 
Wykłady w roku akademickim 2004/2005 objęły diakonów VI roku studiów 
w wymiarze 15 godzin.

W 2006 r. decyzją abp. H. Muszyńskiego wykładowcą misjologii został 
ks. dr Franciszek Jabłoński. W dekrecie nominacyjnym abp H. Muszyński na-
pisał m.in.: „Mając na względzie specjalistyczne wykształcenie oraz zaangażo-
wanie Wielebnego Księdza Doktora w działalność misyjną, niniejszym powie-
rzam Księdzu wykłady z misjologii w Prymasowskim Wyższym Seminarium 
Duchownym oraz w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie”126.

Wykłady 16-godzinne dla studentów z VI roku obejmują następujące za-
gadnienia: misjologia biblijna, teologia misji, historia misji, duszpasterstwo dla 
misji, misje w kontekście innych religii oraz nowe ruchy religijne. Wykłady 
kończą się egzaminem (z wpisem oceny do indeksu). Każdy diakon otrzymuje 

 124 Por. F. Jabłoński, I  Spotkanie Archidiecezjalnej Komisji Misyjnej, BMAG 2(1997)37; 
por. E. Majchrzak, II Spotkanie Archidiecezjalnej Komisji Misyjnej, BMAG 2(1997)38.
 125 Duża część informacji zawartych w tym punkcie pochodzi z artykułu: F. Jabłoński, For-
macja misyjna w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, [w:] M. Ol-
czyk, W. Radecki (red.), Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesoro-
wi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin, Gniezno 2010, s. 129-146.
 126 Por. Dekret z dnia 21 I 2006 r. N.178/06/Abp., AKMG.
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także certyfikat ukończenia misjologii oraz materiały do pracy animacyjnej 
w parafii.

1.3.2. Spotkania misjonarzy ze wspólnotą seminaryjną 
Ważnym sposobem kształtowania świadomości misyjnej są spotkania 

misjonarzy i  promotorów misji z  całą społecznością seminaryjną, dlatego 
rektorzy, moderatorzy seminarium oraz przedstawiciele Ogniska Misyjnego 
PWSD organizowali takie spotkania z udziałem zaproszonych gości. 

Do seminarium gnieźnieńskiego przybyli m.in. 8 czerwca 1933 r. o. Mak-
symilian Kolbe, który podczas wizyty wygłosił wykład o swej apostolskiej dzia-
łalności w Japonii127; 23 października 1955 r. w Niedzielę Misyjną zaproszono 
ks. dr. Zarębę, studenta misjologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. 
Ksiądz radca wygłosił prelekcję na temat rozwoju misji w czasach pontyfikatu 
Piusa XI. Wykład przybliżył klerykom renesans idei misyjnej w XIX w. i jej 
wspaniały rozkwit. 29 października 1959 r. przybył o. Andrzej Cierka OMI, wy-
świetlił film o Cejlonie oraz o sytuacji Kościoła i warunkach pracy misyjnej na 
wyspie. W 1982 r. odbyło się spotkanie z japońskim konwertytą prof. Kryotoro 
Hadzimoto z UAM-u. 3 października 1984  r. odbyło się spotkanie z Matką 
Teresą z Kalkuty.

Wśród diecezjalnych misjonarzy, którzy odwiedzili seminarium m.in. byli: 
ks. Zbyszko Hanelt, ks. Kazimierz Muszyński, ks. Antoni Bajek, ks. Florian 
Cieniuch, ks. Eugeniusz Bednarek, ks. Henryk Micek, ks. Marian Zalewski, 
ks. Paweł Czerwiński, ks. Piotr Schewior, ks. Andrzej Garczyk, ks. Andrzej 
Marmurowicz, ks. Mariusz Misiorowski, ks. Krzysztof Domagalski, ks. An-
drzej Rogowicz, ks. Maciej Napieralski.

Zaproszenie przyjęli misjonarze i misjonarki zakonne (werbiści, salezja-
nie, oblaci, duchacze, jezuici, chrystusowcy, służebniczki starowiejskie, pallo-
tynki, Misjonarki Franciszkanki Maryi, służebniczki Ducha Świętego) oraz 
świeccy misjonarze (dr Wanda Błeńska, dr Genowefa Abłażej, Ałła i Przemy-
sław Grzechowiakowie, Teresa Niewiadomska).

Seminarium odwiedziło także kilku biskupów misyjnych: abp Tomasz 
Peta i abp Jan Lenga z Kazachstanu, bp Hiacynth Oroko Egbebo z Nigerii 
oraz abp Dieudonne Nzapalainga – przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Republiki Środkowoafrykańskiej.

Prelekcje o  misjach wygłosiło wielu znanych promotorów misji m.in.: 
oo. Feliks i Bronisław Poćwiardowscy SVD oraz przedstawiciele PDM z War-
szawy. Już w 1968 r. przybył do seminarium ówczesny sekretarz krajowy PUM 
– o. Antoni Koszorz SVD. 27 listopada 1977 r. przemówienie skierowane do 

 127 Por. S. Fiutak, Seminaryjne Ognisko Misyjne w  służbie PDM (1929-1999), BMAG 
10(2000)79-85.
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kleryków wygłosił wybitny misjolog – o. prof. dr hab. Władysław Kowalak 
SVD z  ATK, zaproszono również ks. Czesława Białka SJ, który mówił na 
temat animacji misyjnej i pomocy niesionej misjonarzom128.

W spotkaniach organizowanych w PWSD uczestniczyli także moderato-
rzy i siostry zakonne, a także świeccy pomocnicy misji. Oprócz wizyt misjona-
rzy wspólnota seminaryjna uczestniczyła w: wieczornicach misyjnych, dniach 
skupienia i konferencjach ascetycznych podejmujących tematykę misyjną. 

O ciekawej wieczornicy misyjnej, która odbyła się 17 października 1968 r., 
kronikarz napisał: „A. Białczyk w obszernej prelekcji wygłoszonej z pamięci 
przedstawił kilka zasadniczych myśli dotyczących samej istoty misji: dzieła 
ewangelizacji świata; źródło i istota misyjności Kościoła; jak kapłan ma reali-
zować swój obowiązek misji; misje są dziś sprawą zasadniczą i pilną. Z kolei 
M. Jóźwiak przedstawił historię ewangelizacji Japonii, natomiast A. Wachow-
ski ukazał życiorys Zenona Żebrowskiego. Kl. Głowski deklamował wiersz: 
«Misje»”. Na zakończenie wicerektor (ks. Fiutak) wyraził życzenie, „aby bo-
gate w  dzisiejsze doświadczenie Ognisko Misyjne zorganizowało następne 
wieczornice na ściśle określony temat”129.

Interesującą inicjatywą Ogniska Misyjnego było zorganizowanie 1 maja 
1983 r. dla seminarium konkursu dotyczącego dekretu Ad gentes. Powołano ko-
misję w składzie: A. Jasiński – prezes Ogniska oraz moderatorzy: ks. B. Woj-
tuś, ks. S. Fiutak, ks. Z. Kiernikowski i dziekan diakon M. Napieralski. Rywa-
lizacja odbywała się parami. Zwycięzcami zostali: Adam Przyborski (IV rok) 
i Stanisław Drożyński (IV rok); drugie miejsce zajęli Waldemar Mazur i Zbi-
gniew Zabiszak; trzecie Bronisław Sitek (IV rok) i  Jarosław Radzikowski 
(II rok). Konkurs zakończono wręczeniem nagród, podziękowaniem rektoro-
wi – ks. Bogdanowi Wojtusiowi, moderatorom oraz uczestnikom konkursu130.

14 marca 1986 r. ks. dr Ambroży Andrzejak przeprowadził misyjny dzień 
skupienia pod hasłem: „Kapłani powinni dobrze zrozumieć, że ich życie jest 
poświęcone misjom” (AG 39). Kolejny taki dzień skupienia odbył się 20 maja 
2004 r. Poprowadził go ks. Henryk Micek, misjonarz z Papui Nowej Gwinei. 
Z  kolei w  2008  r. konferencję ascetyczną wygłosił ks. Grzegorz Pawlaczyk, 
prezbiter Drogi Neokatechumenalnej. 

W ostatnich latach ks. Jabłoński wygłosił kilka konferencji dla wspólnoty 
seminaryjnej:

 128 Wiadomość przekazał ks. dr A. Andrzejak z Poznania.
 129 Por. Kronika Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie (1955-1966), 
[za:] F. Jabłoński, Formacja misyjna w  Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym 
w Gnieźnie, art. cyt., s. 141.
 130 Por. Kronika Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie (1982-1984), 
[za:] F. Jabłoński, Formacja misyjna w  Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym 
w Gnieźnie, art. cyt., s. 141.
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 • 11 maja 2008 r., w ramach Tygodnia Modlitw o Powołania,
 • 9 grudnia 2009 r. przedstawił postać Sługi Bożego abp. Fultona Sheena 

w 30. rocznicę jego śmierci. Każdy z kleryków otrzymał misyjny różaniec, 
listę papieskich intencji, rodzinny kalendarz misyjny oraz „Misyjnego 
Aniołka” z siankiem na wigilijny stół,

 • 13 stycznia 2012 r. o Paulinie Jaricot,
 • 28 lutego 2014 r. o założycielkach Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła.

1.3.3. Działalność Kleryckiego Ogniska Misyjnego
Pogłębianiu misyjnej świadomości diecezjalnego duchowieństwa służy, na 

etapie formacji seminaryjnej, możliwość angażowania się w prace Kleryckiego 
Ogniska Misyjnego, a po święceniach kapłańskich czynne członkostwo w Pa-
pieskiej Unii Misyjnej (por. III PSAG 95).

Pierwsze w Polsce Kleryckie Koło (Ognisko) Misyjne powstało w Kiel-
cach w 1920 r., następne w Pelplinie, Łodzi, Sandomierzu i Płocku (1927 r.), 
w Poznaniu (1928 r.) oraz w Gnieźnie i Włocławku (1929 r.)131.

Seminarium gnieźnieńskie jest więc jednym z pierwszych w Polsce, w któ-
rych powstało Ognisko Misyjne. Swą działalność rozpoczęło 1 lutego 1929  r. 
w łączności z Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary. W latach następnych 
jego zadania poszerzono, włączając się do nurtu Papieskiego Dzieła Piotra Apo-
stoła (1930 r.) oraz Papieskiej Unii Misyjnej (1938/1939 r.). Angażując się w zakres 
zadań związanych z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, Ognisko określiło kieru-
nek dalszych poczynań. Jego inicjatorem był bp Kazimierz Kowalski – ówczesny 
wicerektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, który pełnił 
również funkcję opiekuna Koła Misyjnego w latach 1929-1935 i 1945-1946132. Ko-
lejnymi opiekunami byli: ks. A. Wronka w latach 1935-1938, ks. T. Tadrzyński 
w latach 1938-1945. Do roku 1968 nie ma informacji na temat opiekuna Ogniska 
Misyjnego. Wiadomo, że od 25 marca 1968 r. Kuria Metropolitalna w Gnieź-
nie zleciła ks. Fiutakowi prowadzenie animacji misyjnej na terenie archidiecezji. 
W latach 1968-1999 był opiekunem Ogniska Misyjnego, którego pracę ksiądz 
prymas Józef Glemp opisał tak: „Kleryckie Ognisko Misyjne pod patronatem 
Ks. Kanonika należało przecież wciąż do tych, które wyróżniały się żywotnością. 
Objawy budzenia się powołań misyjnych wśród naszych kapłanów, dzięki czemu 
Archidiecezja nasza daje swój wkład w Dzieło Misyjne Kościoła powszechnego 
– Bóg to wie – może właśnie są owocem tej działalności misyjnej Ks. Kanonika 

 131 Por. F. Jabłoński, Ognisko Misyjne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym 
w Gnieźnie ma już 80 lat, „Misjonarze Kombonianie” 2(2009)12-13.
 132 Postać ks. bp. K. Kowalskiego oraz początki Ogniska Misyjnego w Gnieźnie szcze-
gółowo opracował, w  swojej doktorskiej książce, misjolog – ks. dr Ambroży Andrzejak 
z Poznania. Por. A. Andrzejak, U początku ruchu misyjnego w Polsce. Bp Kazimierz Kowalski 
(1896-1972), Poznań 1993.
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w Seminarium”133. Słowa uznania zapisał również ówczesny kronikarz Wojciech 
Polak: „Nie jest tajemnicą w  naszej wspólnocie, że najprężniejszą działalność 
wśród kół zainteresowań prowadzi od lat Ognisko Misyjne. Zasługa w tym za-
pewne szefa tego koła Franciszka Jabłońskiego, ale także, a może przede wszyst-
kim, opiekuna ks. kan. Stefana Fiutaka”134. 

W latach 2000-2003 funkcję opiekuna Ogniska sprawował ks. Tomasz 
Trzaskawka. Od 2003 do 2007 r. był nim ks. Bogdan Czyżewski. W roku 2007 
rektor seminarium – ks. Wojciech Rzeszowski poprosił, aby opiekę nad Ogni-
skiem przejął ks. F. Jabłoński – wykładowca misjologii. Od tego czasu on pełni 
tę ważną funkcję.

Pierwotnie grupa alumnów działająca na rzecz Papieskich Dzieł Misyj-
nych nosiła nazwę Koło Papieskich Dzieł Misyjnych Alumnów Arcybiskupie-
go Seminarium Duchownego w Gnieźnie, następnie Koło Misyjne Alumnów 
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w  Gnieźnie oraz Koło Misyjne 
PWSD w Gnieźnie. W  latach 70. XX w. ówczesny opiekun Koła Misyjne-
go – ks. kan. Stefan Fiutak idąc za sugestią bp. Jana Wosińskiego (dyrektora 
krajowego PDM), zmienił jego nazwę na Ognisko Misyjne. Ksiądz kanonik 
argumentował to w następujący sposób: „Ognisko, z którego bije światło i cie-
pło, jest przyciągające, otwarte dla wszystkich, nie oddziela i nie odpycha, lecz 
swoim światłem rozprasza ciemności”135.

Ks. prał. Antoni Kmiecik, dyrektor krajowy PDM (1990-2000), po wizy-
cie w Gnieźnie na IV Diecezjalnym Spotkaniu Misyjnym w 1997 r. za szcze-
gólny owoc swojego pobytu uznał uświadomienie sobie ogromnej treści, jaką 
zawiera nazwa Ognisko Misyjne. Wówczas powiedział, że „Ognisko to źródło 
promieniowania, ukazuje dynamizm Ewangelii. Tak ważne jest, by nie zamykać 
się ze swoją działalnością, ale by wychodzić z nią do ludzi, do świata, by stawać 
się tą – tak potrzebną – misyjną iskrą”136. Z kolei w ogólnopolskim misyjnym 
czasopiśmie „Misje Dzisiaj” napisał: „W Archidiecezji Gnieźnieńskiej zespoły 
i koła współpracowników misji określane są jako «ogniska misyjne». To określe-
nie wydobywa dynamizm promieniowania misyjnego Kościoła. «Koło» oznacza 
bowiem krąg zamknięty, chyba że to «koło» jest przy ognisku, w którym wszyscy 
zapalają swoje wici zwiastunów Ewangelii aż po krańce ziemi. Ogniskiem zaś 
– Jezusowe Serce, w którym jest «ogień z nieba», Duch Święty, Miłość i Dar”137.

Nazwa Ognisko Misyjne przyjęła się także w różnych diecezjach w Polsce 
i określa grupy dzieci, młodzieży i starszych wspierające Misyjne Dzieło Ko-
ścioła i należące do Papieskich Dzieł Misyjnych.
 133 Por. F. Jabłoński, Wspomnienie pośmiertne o ks. kan. Stefanie Fiutaku, BMAG 11(2000)73.
 134 Por. Kronika Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie (1985-1988).
 135 Por. S. Fiutak, Seminaryjne Ognisko Misyjne w służbie PDM (1929-1999), art. cyt., s. 82.
 136 Por. F. Jabłoński, IV Diecezjalne Spotkanie Misyjne, BMAG 2(1997)38-41. 
 137 Por. A. Kmiecik, Ognisko Miłości, „Misje Dzisiaj” 1(1998)3.
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W 1985  r. patronem Ogniska Misyjnego, z  inicjatywy kl. Franciszka Ja-
błońskiego, ogłoszono św. Franciszka Ksawerego oraz wybrano misyjny kraj 
patronacki – pierwszy, do którego zostali posłani misjonarze pochodzący z ar-
chidiecezji: ks. Z. Hanelt, ks. K. Muszyński i ks. A. Grzela – Papuę Nową Gwi-
neę i otoczono go szczególną troską. Kl. Franciszek Jabłoński zaprojektował 
logo Ogniska Misyjnego, w którym zamieszczono postać św. Franciszka Ksa-
werego oraz kontury granicy politycznej Papui Nowej Gwinei. W kolejnych 
latach logo Ogniska Misyjnego ulegało zmianom. W 2008 r. projekt wykonał 
kl. Arkadiusz Pryka, w 2012 r. wykorzystano mapę Kazachstanu – nowego kra-
ju patronackiego i postać św. Wojciecha z trumienki znajdującej się w kate-
drze. Logo to nawiązuje do logo Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej.

W zarządzie Ogniska Misyjnego pełniono funkcje: prezesa, sekretarza, bi-
bliotekarza, kolportera czasopism misyjnych, kolportera znaczków, korespon-
denta naczelnego oraz alumna do wypisywania sentencji. Funkcje te świadczą 
o intensywnej działalności Ogniska w wielu kierunkach. Jego członkami byli 
wszyscy alumni PWSD w Gnieźnie. Z biegiem lat struktura ulegała zmianom. 
Zarząd Ogniska wybierany był co dwa lub trzy lata i składał się z prezesa, kol-
portera i kronikarza. Każdy przewodniczący Ogniska reprezentował je na ze-
wnątrz i kierował jego pracami w porozumieniu z opiekunem. Jego zadaniem 
było zwoływanie zebrań i przewodniczenie im. Członkami Ogniska była tylko 
część kleryków stanowiących społeczność seminaryjną. 

Obecne struktury reprezentują: opiekun, prezes, kolporter, sekretarz, 
skarbnik, odpowiedzialny za gazetkę ścienną i kronikarz. W latach 1976-2014 
prezesami Ogniska Misyjnego byli: 
 • Wojciech Szukalski (1976-1978), 
 • Henryk Micek (1978-1980), 
 • Paweł Kowalski (1980-1982), 
 • Andrzej Jasiński (1982-1984), 
 • Jan Korygacz (1984-1986), 
 • Franciszek Jabłoński (1986-1989), 
 • Mieczysław Polak (1989-1992), 
 • Jakub Dębiec (1992-1995), 
 • Marcin Wojtaszek (1995-1997), 
 • Jakub Szałek (1997-2000), 
 • Rafał Hordik (2000-2001), 
 • Mariusz Kamiński (2001-2003), 
 • Wojciech Owczarz (2003-2005), 
 • Krzysztof Żebrzowski (2005-2006), 
 • Tomasz Henclewski (2006), 
 • Szymon Ciesielski (2006-2008), 
 • Krystian Piekuciński (2008-2011),
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 • Julian Wawrzyniak (2011-2014),
 • Przemysław Robaszkiewicz (2014-).

W działalności Ogniska Misyjnego wpisane są również spotkania forma-
cyjne, w których zawsze uczestniczył opiekun. Każde z nich rozpoczyna się 
modlitwą, a w ostatnich latach także odczytaniem fragmentu Pisma Świętego. 
Podczas większości spotkań członek Ogniska wygłaszał referat poświęcony 
m.in.: postaciom wielkich misjonarzy, problemom misyjnym w różnych kra-
jach oraz dokumentom Kościoła dotyczącym spraw misji. Rozważana była 
także papieska intencja misyjna na dany miesiąc. Klerycy dzielili się relacja-
mi z pobytu na kongresach czy spotkaniach ogólnopolskich i  diecezjalnych 
oraz w Szkołach Animatorów Misyjnych. Dawano także świadectwo z pobytu 
pastoralnego w krajach misyjnych oraz na Wschodzie. Czasami podczas spo-
tkania wyświetlane były filmy misyjne, przeźrocza lub pokazy multimedialne. 
Prezentowane były także książki, czasopisma misyjne i misjologiczne. W la-
tach pontyfikatu Jana Pawła II przekazywano relacje z  papieskich podróży 
misyjnych. W latach 80. jeden z kleryków słuchał wiadomości Radia Waty-
kańskiego, które spisywał i umieszczał na ściennej gazetce Ogniska. 

W latach 1990-2008 każdego roku średnio odbywało się od czterech do 
pięciu spotkań Ogniska Misyjnego. Najwięcej, bo aż siedem odbyło się w roku 
1998 i 2007. Najmniej w 1997 – tylko dwa. W latach 90. w spotkaniach średnio 
uczestniczyło 24 alumnów, a w latach 2000-2007 średnio 18 alumnów. Najmniej 
obecnych było w latach 2000-2003. Największa liczba alumnów uczestniczą-
cych w spotkaniach była z roku I, II i IV, najmniejsza z roku III i VI. Średnio 
w spotkaniach brało udział 19,1% całej społeczności seminaryjnej, wyjątkowo 
w roku 1997 – prawie 30%. Najmniejszy procent obecnych (6,7%) odnotowano 
w roku 2000138. W 2013 r. liczba członków Ogniska Misyjnego wynosiła około 
25 kleryków, co stanowiło 50% wszystkich alumnów.

Ognisko Misyjne organizowało także specjalne spotkania pożegnalne dia-
konów należących do tego Ogniska. Pierwsze z nich odbyło się w 1985 r. w miesz-
kaniu opiekuna – ks. kan. S. Fiutaka. Według danych zawartych w kronikach 
Ogniska odbyło się 10 takich spotkań (1985-1994). W  miłej atmosferze, przy 
poczęstunku, diakoni dzielili się źródłem swego zainteresowania misjami oraz 
wpływem spotkań na ich świadomość misyjną. Każdy z diakonów otrzymywał 
teczkę z materiałami misyjnymi do pracy w duszpasterstwie. W ostatnich latach 
takie pożegnanie organizowane jest w czasie jednego ze spotkań Ogniska139. 

Ponadto członkowie Ogniska Misyjnego pomagali w  organizowaniu 
w seminarium ważnych wydarzeń misyjnych m.in.: akademii misyjnej z okazji 

 138 Por. F. Jabłoński, Formacja misyjna w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Gnieźnie, art. cyt., s. 141.
 139 Tamże, s. 142.
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70. rocznicy istnienia Ogniska Misyjnego (1999 r.), Ogólnopolskiego Spotka-
nia Misyjnego dla Kleryków (2001 r.), sesji misjologicznej z okazji 30. rocznicy 
pracy gnieźnieńskich fideidonistów oraz Ogólnopolskiego Spotkania Misjo-
logów (2004  r.), sympozjum misjologicznego poświęconego encyklice Fidei 
donum (2007  r.), akademii misyjnej z  okazji 80. rocznicy istnienia Ogniska 
Misyjnego (2009 r.) oraz kongresów diecezjalnych: I – 1999 r., II – 2000 r., 
III – 2003 r., IV – 2004 r., V – 2007 r., VI – 2008 r., VII – 2009 r., VIII – 2012 r. 
Oprócz tego członkowie Ogniska Misyjnego pomagają w konkursach misyj-
nych oraz od 2010 r. w organizacji opłatkowych spotkań rodziców misjonarzy.

Ognisko Misyjne swoją animacją obejmuje całą wspólnotę seminaryjną. 
Działalność ta polega przede wszystkim na modlitwie w intencji misji, szcze-
gólnie w przedostatnią niedzielę października, w tzw. Niedzielę Misyjną oraz 
następujący po niej Tydzień Modlitw i raz w miesiącu w tzw. Dniu Misyjnym. 

W każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. wymienia się imiona 
i nazwiska misjonarzy, kraje, w których pracują, aby modlić się w ich intencji 
i zachęcić do niej przez cały miesiąc.

Ogniska Misyjne uczestniczą również w różnego rodzaju jednorazowych 
akcjach przekazywania ofiar pieniężnych np. dla s. Rafały SAC, dla o. Ge-
rarda Goli SVD, oraz ofiar rzeczowych: katechizmy dla ks. Pety, różańce dla 
ks. Hanelta, książki dla seminarium w Rydze. Przekazano również środki pio-
rące dla Ghany dla o. Józefa Pieczykolana SVD, co potwierdza list skierowany 
przez Ognisko Misyjne do Referatu misyjnego werbistów: „przesyłamy dar 
dla Ghany w postaci: 190 mydeł, 6 proszków do prania, 1 szampon, 1 ręcznik, 
i po jednym bandażu i plastrze”140. 

Jedną z inicjatyw Ogniska jest misyjna kolęda w uroczystość Objawienia 
Pańskiego (od 2009  r.). Członkowie ogniska odwiedzają mieszkania mode-
ratorów, profesorów oraz kleryków, śpiewają kolędy, prowadzą modlitwy za 
mieszkańców pokojów, składają świąteczne życzenia oraz zbierają ofiary na 
misje, włączając się w ogólnopolską akcję „Kolędnicy misyjni”.

Animacja misyjna Ogniska odbywa się także poza seminarium. W latach 
1984-1993 klerycy poprowadzili spotkania o takim charakterze w 21 parafiach 
w Niedzielę Misyjną. Oprócz kazań o tematyce misyjnej i czynnego udziału 
w liturgii, klerycy prowadzili także kolportaż materiałów misyjnych. Człon-
kowie Ogniska brali udział w  ogólnopolskich i  diecezjalnych spotkaniach 
formacyjnych, kongresach i  Szkołach Animatorów Misyjnych141. W  dniach 
22-24 lutego 2002 r. odnotowano udział dwóch kleryków w zimowym kursie 
animatorów misyjnych w Górnej Grupie organizowanym przez werbistów. 

 140 Tamże, s. 144.
 141 Tamże.
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W ramach praktyk pastoralnych członkowie Ogniska Misyjnego wyjeż-
dżali do różnych państw. 14 kleryków przebywało w Kazachstanie, 5 na Biało-
rusi, 2 na Ukrainie, 1 w Gruzji, 1 na Litwie. 

1.4. Formacja misyjna sióstr zakonnych

Formację misyjną sióstr zakonnych w archidiecezji zapoczątkował ks. Ste-
fan Fiutak. W jednym ze swych sprawozdań z 1978 r. napisał: „Diecezjalny refe-
rent misyjny wygłosił referat dla sióstr w Gnieźnie o M. Teresie Ledóchowskiej. 
Wyświetlono też film o tematyce misyjnej (27 II 1978 r.)”142. Tradycja ta kontynu-
owana jest również dzisiaj, m.in. w 2000 r. wszystkie siostry zakonne znajdujące 
się na terenie archidiecezji zostały zaproszone do udziału w Dziele Misyjnym 
archidiecezji gnieźnieńskiej. Utworzono zakonny patronat misyjny, który polega 
na wsparciu modlitewnym tych, którzy wyruszyli na misyjny szlak od grobu 
św. Wojciecha. Siostry codziennie modlą się w intencji wskazanego misjonarza. 

W ramach spotkań dla sióstr przełożonych poszczególnych domów zakon-
nych każdego roku w październiku ks. F. Jabłoński przekazywał najważniejsze 
wiadomości z życia misyjnego Kościoła diecezjalnego i powszechnego oraz oma-
wiał główne idee misyjne zawarte w orędziu papieskim na Niedzielę Misyjną.

1.5. Formacja misyjna katechetów

Formacja misyjna katechetów w diecezji odbywa się w ramach: 
 • instytutu teologicznego dla świeckich143;
 • wykładów misjologicznych w ramach studiów teologicznych na UAM-ie. 

W programie nauczania poza wykładami z zakresu misjologii, znajdują się 
różne wykłady monograficzne prowadzone przez ks. F. Jabłońskiego m.in.: 
„Rodzina a misje”, „Terytoria misyjne według Kongregacji Ewangelizowa-
nia Narodów” oraz „Przesłanie orędzi na Światowy Dzień Misyjny”;

 • warsztatów metodycznych, które ks. Jabłoński prowadzi prawie każdego 
roku w ramach ogólnodiecezjalnego harmonogramu kształcenia kateche-
tów. Celem misyjnych warsztatów jest ożywienie zainteresowania misjami 
oraz wskazanie, jak prowadzić Ognisko Misyjne, m.in. w 2008 r. w zor-
ganizowanych zajęciach katecheci wysłuchali wykładu ks. Franciszka Ja-

 142 Por. K. Śmigiel, Archidiecezja Gnieźnieńska w  świetle sprawozdań duszpasterskich 
1950-1981, dz. cyt. 
 143 8 września 1982 r. erygowano Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, który w 1984 r. przekształcony został w 5-letnie studia filozoficzno-
-teologiczne. Od 1998 r. Instytut stał się zamiejscową sekcją UAM-u w Poznaniu. Kształce-
nie w zakresie misji rozpoczęło się w Instytucie już w latach 80., kiedy ówczesny wykładowca 
ks. dr Stefan Fiutak zapraszał na prelekcje kl. F. Jabłońskiego. 
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błońskiego, następnie animatorka misyjna, Ewa Zachwieja, prowadziła 
zajęcia praktyczne dotyczące organizacji Ogniska Misyjnego w  szkole 
i w parafii. Na koniec misjonarze dali świadectwo; 

 • rekolekcji katechetycznych, które kilka razy prowadził ks. F. Jabłoński; 
 • spotkań diecezjalnych dla zainteresowanych misjami w diecezji (sobota 

przed Niedzielą Misyjną);
 • ogólnopolskiej pielgrzymki nauczycieli na Jasną Górę, podczas której 

ks. Jabłoński prowadził w czasie drogi animację misyjną;
 • kongresów i konkursów misyjnych;
 • specjalistycznej Szkoły Animatora Misyjnego organizowanej przez Re-

ferat misyjny. Pierwsza diecezjalna Szkoła Animatorów Misyjnych roz-
poczęła swoją działalność 20 marca 1998  r. w  domu rekolekcyjnym na 
Piaskach w Bydgoszczy. Uczest niczyli w niej katecheci niemalże z całej 
archidiecezji gnieźnieńskiej144, mi sjonarze i zaproszeni goście. Spotkanie 
prowa dzili: ks. dr Franciszek Jabłoński, o. Manolo Torres, o. Stefano Giu-
dici – kombonianie z Warszawy, ks. dr Am broży Andrzejak z Poznania, 
s. Teresa Romatowska – elżbietanka z Wrocławia, misjonarka z Argen-
tyny i Gwatemali, s. Maria Michalska – pallotynka z Gniezna, s. Lidia 
Mierzwa – elżbietanka z  Wrocławia, animatorzy świeccy: Ewa Sudoł, 
Aurelia Golec z Legnicy, Ewa Zachwieja i Teresa Stańczyk z archidiece-
zji gnieźnieńskiej. W latach następnych Szkoły odbywały się w różnych 
ośrodkach rekolekcyjnych na terenie całej Polski: Bydgoszcz, Gniezno, 
Laskowice Pomorskie, Jastrzębia Góra, Pleśna i Podczele (nad morzem). 
W latach 2013-2014 Szkoła Animatora Misyjnego odbyła się w Archidie-
cezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie, do którego zaproszono 50 
osób z czterech diecezji: gnieźnieńskiej, kaliskiej, bydgoskiej i poznańskiej. 
Wśród uczestników, oprócz animatorów-katechetów z różnych środowisk 
oraz dwóch wolontariuszy przygotowujących się do wyjazdu na misje, 
była także grupa uczennic Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie.

W ramach Szkoły Ani matorów Misyjnych przeprowadzana jest 
zasadnicza formacja misyjna. Jej działalność polega na: przygotowaniu 
uczest ników do właściwej formacji misyjnej dzieci i młodzieży w szko-
łach i we wspólnotach kościelnych, stworzeniu systematycznej edukacji 
z  teologii misji oraz formacji teologicznej, duchowej i  duszpasterskiej 
animatorów misyjnych. Ta forma kształcenia oparta jest na trzydniowych 
spotkaniach realizowanych w okresie Wielkiego Postu. W programie za-
jęć ujęto: modlitwę, konferencje ascetyczne, wykłady misjologiczne, spo-
tkania z misjonarzami, pracę w grupach oraz warsztaty metodyczne145.

 144 Por. F. Jabłoński, I Diecezjalna Szkoła Animatora Misyjnego, BMAG 1(1998)42-45.
 145 Por. K. Muszyński, dz. cyt., s. 30-31.
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W latach 1998-2014 w 16 Szkołach Animatorów Misyjnych uczestni-
czyło około 700 osób. W 90% uczestnikami tych Szkół byli katecheci. Jest 
to więc bardzo duża grupa, która dzięki formacji została przygotowana do 
prowadzenia spotkań misyjnych dla dzieci i młodzieży oraz do wykorzy-
stania nabytej wiedzy podczas katechezy szkolnej. 
W 2013 r. w animację misyjną na terenie archidiecezji było zaangażowa-

nych 110 katechetów-animatorów, którzy poza uczestnictwem w  zajęciach 
otrzymują bezpłatne materiały potrzebne do dalszej pracy m.in.: książki mi-
sjologiczne, czasopisma: „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, 
„Świat Misyjny” (dla dzieci), „Misjonarze Kombonianie”, materiały liturgiczne 
na Tydzień Misyjny, Wielki Post, Boże Narodzenie, roczne materiały forma-
cyjne, płyty DVD z filmami misyjnymi. Z ofiarowanych pomocy korzystają 
prowadzący Ogniska Misyjne, księża podczas liturgii Mszy św., w wystawia-
niu jasełek, w przygotowaniu gazetki ściennej w szkołach czy prowadzeniu ka-
techezy, organizowaniu inscenizacji, drogi krzyżowej, adoracji Najświętszego 
Sakramentu, w przygotowaniu akcji „Kolędnicy misyjni” itp.

Katecheci-animatorzy misyjni z  diecezji udzielają się także na forum 
ogólnopolskim, publikując swoje teksty do materiałów misyjnych, np. Ewa 
Zachwieja w ogólnopolskich materiałach liturgicznych dla dzieci na rok 2013 
opublikowała adorację krzyża oraz scenariusz przedstawienia z okazji 25. rocz-
nicy wyboru Jana Pawła II na papieża. Pani Zachwieja współpracowała również 
z  Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci w  Warszawie przy opracowywaniu 
materiałów formacyjnych dla dzieci na rok szkolny 2004/2005 zatytułowanych 
Zapalamy Światło Nadziei.

2. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

W 1843 r. bp de Forbin Janson z Nancy we Francji założył Papieskie Dzie-
ło Misyjne Dzieci. W Polsce działa ono od 1858 r. Jego zasadniczym celem jest: 
rozpalanie w  sercach dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak 
duchowej, jak i materialnej, z dziećmi na całym świecie, prowadzenie szeroko 
pojętej animacji dzieci i młodzieży oraz formacji wychowawczej opartej na:
 • rozbudzaniu w dzieciach wrażliwości misyjnej,
 • pogłębianiu wiedzy misjologicznej,
 • działaniu na rzecz rówieśników na całym świecie (modlitwa i ofiara),
 • kształtowaniu trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego.

Realizacja powyższych założeń może przebiegać nie tylko w  szkołach, 
ale i podczas spotkań członków Ognisk Misyjnych, w trakcie kongresów czy 
organizowanych konkursów. Przede wszystkim jednak do najszerszego grona 
dzieci i młodzieży docieramy prowadząc katechezę. Uwzględnić tu należy za-
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równo katechezy w całości poświęcone misjom, jak i te, które tylko częściowo 
poruszają ten wątek. Katecheci starają się przekazać wiadomości o działalno-
ści misyjnej Kościoła i  animacji misyjnej, zwłaszcza zaś: zapoznać uczniów 
z  pracą misyjną,  wychować do niesienia pomocy misjonarzom146, rozbudzić 
wrażliwość na potrzeby misyjne147, uświadomić potrzeby oddania się Dziełu 
Misyjnemu148, przekazać elementy z teologii misji o Zbawieniu, które dokona-
ło się przez Jezusa Chrystusa i jest dostępne dla wszystkich ludzi149.

Wyjątkową rolę w animacji misyjnej spełniają parafialne i szkolne Ogni-
ska Mi syjne, które w archidiecezji zaczynały powstawać w latach 90. XX w., 
kiedy nauka religii powróciła do polskiej szkoły. 

W 1990  r. powstało Szkolne Ognisko Misyjne w  Szkole Podstawowej 
nr 12 w Gnieźnie, w roku 1995 odnotowano działalność Ognisk w Szkole Pod-
stawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźnie, w Laskownicy oraz 
w parafii pw. św. Wawrzyńca w Nakle. W roku 1997 liczba ognisk na terenie 
archidiecezji wzrosła do 20. Natomiast w roku 2000 odnotowano ich 120. Po 
roku 2004, kiedy przeprowadzono reorganizację granic archidiecezji, liczba 
ognisk zmalała do około 100, co wiązało się ze zmniejszeniem liczby miesz-
kańców archidiecezji, a co za tym idzie, ze spadkiem liczby szkół, pracujących 
w nich katechetów i uczących się uczniów.

W ramach cotygodniowych spotkań z dziećmi lub młodzieżą realizowany 
jest ogólnopolski program formacyjny. Nie brakuje animatorów, którzy tworzą 
własne, autorskie projekty. Niezależnie jednak od przyjętego programu, zawsze ich 
działalność opiera się na trzech głównych filarach: modlitwa za misje, szerzenie 
Dzieła Misyjnego przez poznawanie warunków życia dzieci w krajach misyjnych 
i pracy misjonarzy oraz wspieranie Dzieła Misyjnego ofiarami materialnymi. 

Animatorzy cotygodniowe spotkania prowadzą zgodnie z przyjętym pla-
nem np.: 
 • modlitwa w kręgu wokół zapalonej świecy w intencji konkretnego misjo-

narza bądź dzieci z konkretnego kraju misyjnego,
 • śpiew piosenki misyjnej, której dzieci nauczyły się podczas ostatniego 

spotkania,
 • poznawanie kraju misyjnego (pomocne są tutaj listy misjonarzy, zdję-

cia, atlas bądź mapa, czasopismo „Świat Misyjny”, książka pt. I ty możesz 
zmienić świat, filmy),

 146 Por. L. Mierzwa, Katecheza misyjna, BMAG 1(1998)81-85.
 147 Por. E. Kubicka, Wspieramy dzieło misyjne Kościoła, BMAG 2(2000)35-36; L. Mierzwa, 
Katecheza misyjna – w ramach przygotowania do Kongresu, BMAG 2(2000)37-40.
 148 Por. B. Grodź, Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Materiał do przygotowania 
katechezy misyjnej dla szkół średnich, BMAG 3(1999)57-59.
 149 Por. H. Sołtysiak, Zbawienie wszystkich narodów. Katecheza dla dzieci starszych – szkoła 
podstawowa, BMAG 2(2000)40-42.
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 • utrwalenie zdobytych wiadomości (praca w grupach, quiz, minikonkurs, itp.),
 • czas na krótką zabawę,
 • nauka nowej piosenki,
 • okazjonalnie: czas na przygotowania do imprez misyjnych, wycieczek, 

spotkań z misjonarzami, konkursów, przedstawień,
 • omówienie spraw bieżących,
 • modlitwa na zakończenie wraz z przypomnieniem o obowiązku codzien-

nej modlitwy indywidualnej każdego dziecka. 
Dzieci uformowane podczas tak prowadzonych spotkań później same 

animują swoje rodziny, społeczność szkolną, a często też parafialną.
Poza spotkaniami członkowie Ognisk Misyjnych organizują: bale, zbiórki 

środków materialnych, akcje charytatywne. Przygotowują oprawę Mszy św., 
modlitw czy nabożeństw parafialnych. Szczególnie angażują się w  sprzedaż 
kalendarzy misyjnych w czasie Tygodnia Misyjnego oraz obchody Dnia Pa-
pieskiego. Uczestniczą w kongresach misyjnych m.in.:
 • I Krajowym Kongresie w  Częstochowie w  1995  r. pod hasłem „Dzieci 

wszystkich kontynentów – chwalcie imię Pana”, 
 • II Krajowym Kongresie w  Częstochowie w  1998  r. pod hasłem „Pokój 

i miłość wszystkim dzieciom świata”,
 • III Krajowym Kongresie w Częstochowie w 2000 r. pod hasłem „Nieśmy 

radość całemu światu”,
 • IV Krajowym Kongresie w Częstochowie w 2002 r. pod hasłem „Nieśmy 

nadzieję całemu światu”,
 • V Krajowym Kongresie w Częstochowie w 2004 r. pod hasłem „Nieśmy 

miłość całemu światu”,
 • VI Krajowym Kongresie w Częstochowie i Tczewie w 2006 r. pod hasłem 

„Z Maryją nieść światu Jezusa”,
 • VII Krajowym Kongresie w  Łagiewnikach w  2008  r. pod hasłem „Od 

Bałtyku po gór szczyty jesteśmy misjonarzami Jezusa”,
 • VIII Krajowym Kongresie w Częstochowie w 2010 r. pod hasłem „Gło-

śmy światu: Bóg jest Miłością”, 
 • IX Krajowym Kongresie Misyjnym Dzieci w Warszawie w  2013  r. pod 

hasłem „Budujemy most misyjny z bł. Janem Pawłem II”. 
Ogniska Misyjne wspierają finansowo ogólnopolskie i diecezjalne zbiórki 

oraz m.in.: Stowarzyszenie św. Alberta w Słupcy, Fundację Pomocy Huma-
nitarnej „Redemptoris missio” w Poznaniu, Caritas Archidiecezji Gnieźnień-
skiej, siostry misjonarki św. Wincentego à Paulo. Sporadycznie Ogniska Mi-
syjne wspierają pomocą finansową szkoły na misjach w: Kamerunie, Boliwii, 
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Burkina Faso, na Ukrainie czy Haiti150. Animatorzy wraz z dziećmi włączają 
się także w akcję „Adopcja na odległość”.

W szkolnych Ogniskach Misyjnych redagowane są czasopisma misyjne: 
 • „Misjonarz Dwunastki” – miesięcznik dla dzieci wydawany przez Szkolne 

Koło Misyjne im. ks. Jerzego Popiełuszki w  Szkole Podstawowej nr  12 
przy parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie. Czasopismo po-
wstało w 1991 r. Publikuje się w nim: papieskie intencje misyjne, artykuły 
dotyczące aktualnych wydarzeń, charakterystykę świata misyjnego róż-
nych krajów, opowiadania, ciekawostki, listy misjonarzy z różnych zakąt-
ków świata, modlitwy dzieci, wierszyki, rysunki, krzyżówki. 

 • „Mały Misjonarz” – wydawany przez Szkolne Ognisko Misyjne w  Szkole 
Podstawowej nr 9 w Gnieźnie od stycznia 1996  r., wielokrotnie nagradzany 
w szkolnych i międzyszkolnych konkursach na najciekawszą gazetkę szkolną151. 
Jej głównym przesłaniem jest: „uwrażliwiać serca swoich małych i większych 
Czytelników na potrzeby innych ludzi, bez względu na to, czy są tuż obok: 
w domu lub w szkole, czy też może dzielą nas od nich tysiące kilometrów”152. 
Gazetka pełni ważną funkcję animacyjną, ponieważ rozpowszechniana jest 
wśród dzieci, które nie uczęszczają na Ognisko Misyjne, a także ich rodzin.
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci dociera każdego roku także do przy-

stępujących do I Komunii św. W wielu parafiach w Polsce utrwaliła się już 
tradycja, że jeden dzień Białego Tygodnia poświęcony jest modlitwie za misje, 
dzieci modlą się w intencji swoich rówieśników z krajów misyjnych i dzielą 
się darem materialnym składanym w  specjalnie przygotowanych na ten cel 
kopertach: „Mój dar dla dzieci z krajów misyjnych”. Na pamiątkę otrzymują 
obrazek z modlitwą, który będzie im przypominał o ich udziale w misyjnym 
dziele Kościoła. W archidiecezji idea ta została podjęta w roku 2002. Wów-
czas Referat misyjny rozesłał prośbę do kilkudziesięciu księży proboszczów, 
szczególnie dekanalnych referentów misyjnych, o włączenie się w tę akcję. Na 
prośbę odpowiedziało 50 parafii153. W roku 2004 inicjatywę Białego Tygodnia 
podjęło 60 parafii, natomiast w roku 2010 tych parafii było już 150.

Spośród około 110 Ognisk Misyjnych działających na terenie diecezji 
szczególną aktywność wykazują Ogniska Misyjne z następujących miejscowo-
ści: Bardo, Budzisław Kościelny, Budziszewko, Chodzież, Cienin Kościelny, 
Dobrosołowo, Gąski, Gębice, Gniewkowo, Gniezno, Inowrocław, Inowro-

 150 Por. M. Działowska, Wpływ ogólnopolskich i diecezjalnych kongresów misyjnych na świa-
domość misyjną wśród dzieci i młodzieży, Poznań 2009 (mps), s. 46-47.
 151 Por. W. Cierniak, Misyjne środki społecznego przekazu w służbie umisyjniania parafii, 
Gniezno 2002 (mps), s. 21-22.
 152 E. Zachwieja, O szkolnych czasopismach misyjnych, BMAG 1(2001)13, s. 70-71.
 153 Por. F. Jabłoński, Pismo Referenta misyjnego do proboszczów w sprawie Białego Tygodnia, 
BMAG 20(2003)46.
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cław-Szymborze, Janikowo, Kleczew, Kruszwica, Łojewo, Pakość, Raczyn, 
Rogowo, Słupca, Strzałkowo, Wągrowiec, Węglewo, Wierzbocice, Witkowo, 
Woźniki, Zagórów, Żelice, Żnin i Żydowo154.

Ważną rolę w  animacji misyjnej na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej 
odegrało kilkoro animatorek i animatorów misyjnych:
 • Jadwiga Wilska wspólnie z Hieronimem Muraszko założyła w  1990  r. 

Szkolne Ognisko Misyjne im. ks. Jerzego Popiełuszki przy Szkole Podsta-
wowej nr 12 w Gnieźnie. Chcąc rozwijać działalność misyjną i dzielić się 
swoimi pomysłami, uczestniczy wraz z członkami Ogniska w ogólnopol-
skich spotkaniach misyjnych, wydaje „Misjonarza Dwunastki”. W 2005 r. 
z okazji 15-lecia powstania i działalności Ogniska Misyjnego, Benedykt 
XVI przesłał błogosławieństwo jego członkom. 

 • Ewa Zachwieja od września 1995  r. prowadzi Szkolne Ognisko Misyj-
ne na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Gnieźnie. We wrześniu 1999 r. 
ukończyła Ogólnopolską Szkołę Animatora Misyjnego w Skorzeszycach 
koło Kielc. Przez lata współpracowała z Sekretariatem Krajowym PDMD 
oraz Referatem misyjnym archidiecezji gnieźnieńskiej m.in. przy opraco-
wywaniu materiałów formacyjnych dla dzieci, organizowaniu kongresów 
misyjnych i  konkursów. Członkowie Ogniska obierają patronat modli-
tewny nad wybranym misjonarzem, wspólnie przygotowują przedstawie-
nia o treściach misyjnych, korespondencję z misjonarzami, redagują „Ma-
łego Misjonarza”. Od października 2013 r. Ewa Zachwieja prowadzi także 
odrębne Parafialne Ognisko Misyjne w parafii pw. bł. Bogumiła.

 • Grażyna Stanisławska i  Elżbieta Sitek wspólnie od 2001  r. prowadzą 
Ognisko Misyjne w Szkole Podstawowej nr 8 w Gnieźnie. Spotkania od-
bywają się raz w miesiącu (w szkole lub w  salce katechetycznej). Wie-
dzę o misjach członkowie czerpią z  czasopism misyjnych oraz spotkań 
z misjonarzami. Dzieci przygotowują oprawę nabożeństw w roku litur-
gicznym, wykonują gazetki, biorą udział w konkursach oraz kongresach 
misyjnych, wysyłają życzenia świąteczne do misjonarzy, sprzedają kalen-
darze misyjne. Prowadzą akcję zbierania zużytych znaczków oraz innych 
przedmiotów. W ramach wręczania krzyży misyjnych przygotowują dla 
przyszłych misjonarzy laurki.

 • Elżbieta Rynarzewska, organizatorka Międzyszkolnego Konkursu Przy-
rodniczo-Misyjnego „Podróż przez kontynenty”, w  latach 2001-2012 
prowadziła Ognisko Misyjne w  Szkole Podstawowej w  Łojewie, obec-
nie, od 2001 r., prowadzi Ognisko Misyjne w Szkole Podstawowej nr 10 
w  Inowrocławiu-Szymborzu. Inspiracją do jego powstania była wizyta 
bp. B. Wojtusia w parafii. Najważniejszą formą pracy Ogniska jest mo-

 154 Por. M. Działowska, dz. cyt., s. 49.
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dlitwa. Członkowie co roku przygotowują obchody Dnia Papieskiego, 
Niedzieli Misyjnej, jasełka lub inne przedstawienia o tematyce misyjnej, 
uczestniczą w  wielu spotkaniach, organizują akcje charytatywne oraz 
kiermasze. Wydarzenia dotyczące Ogniska Misyjnego publikują na ła-
mach gazetki szkolnej „Duch”. 

 • Emilia Sopolińska prowadzi Ognisko Misyjne od 1998 r. w Szkole Podsta-
wowej w Wierzchosławicach, samodzielnie opracowała program pt. Mały 
Misjonarz, według którego prowadzi spotkania, przygotowuje inscenizacje 
misyjne, jasełka, nabożeństwa misyjne, bierze udział w akcji „Kolędnicy mi-
syjni”, organizuje kiermasze świąteczne oraz loterie fantowe. Swoją szcze-
gólną opieką członkowie Ogniska otoczyli świeckich misjonarzy: Aleksan-
dra i Barbarę Szanieckich pracujących obecnie w Tanzanii. 

 • Maria Andrzejak prowadzi Ognisko Misyjne w Bardzie, którego człon-
kowie biorą udział w konkursach misyjnych, regularnie przekazują ofia-
ry pieniężne na Papieskie Dzieło Misyjne i Świętowojciechową Rodzi-
nę Misyjną, co roku uczestniczą w akcji „Kolędnicy misyjni”, organizują 
Misyjny Dzień Dziecka, misyjne dyskoteki, doroczne obchody Niedzieli 
i Tygodnia Misyjnego, przygotowują przedstawienia i jasełka misyjne.

 •  Grażyna Jastrzębska w latach 2002-2013 będąc już na emeryturze na-
uczycielskiej prowadziła grupę misyjną w  szkole i  parafii w  Sławnie. 
Członkowie Ogniska brali udział w misyjnych konkursach diecezjalnych 
i ogólnopolskich, a także w akcjach przeprowadzanych przez inne Ogni-
ska Misyjne. Obecnie grupę tę prowadzi proboszcz parafii.

 • Renata Superczyńska jest opiekunem Ogniska Misyjnego od 2002  r. 
w Szkole Podstawowej w Strzelcach. Nazwę Ogniska „Misyjny Wietrzyk” 
wymyślili pierwsi jego członkowie. Działalność skupia się przede wszyst-
kim na pomocy duchowej (modlitwa za misjonarzy) i prowadzeniu kore-
spondencji z misjonarzami. Każdego roku w ramach Tygodnia Misyjnego 
przedstawiane są inscenizacje misyjne, członkowie Ogniska włączają się 
aktywnie w niesienie pomocy materialnej, uczestniczą w różnych akcjach 
np. „Puszka dla maluszka”, „Okulary dla Ghany”, „Ołówek dla Zambii”.

 • Piotr Barczak prowadzi Ognisko Misyjne od 2003 r. w Szkole Podstawo-
wej we Wronowych, którego uczestnicy biorą udział w akcji „Kolędnicy 
misyjni”, konkursach oraz w diecezjalnych kongresach.

 • Mariola Marciniak od 17 kwietnia 2004  r. prowadzi Ognisko Misyjne 
w Witkowie przy szkole podstawowej oraz parafii. Początek tej działalno-
ści rozpoczął się od przygotowań do IV Diecezjalnego Kongresu Misyj-
nego w Gnieźnie. Obecnie ważnym wydarzeniem w działalności misyjnej 
Ogniska są obchody Niedzieli Misyjnej, które starannie przygotowują 
(liturgia, przedstawienie) oraz Misyjny Dzień Dziecka. Każdego roku 
włączają się w  akcję „Kolędnicy misyjni”. Biorą udział w  diecezjalnych 
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kongresach i konkursach misyjnych oraz odpustach ku czci św. Wojciecha. 
Zapraszają do szkoły misjonarzy, m.in.: ks. Jerzego Nowaka z Argenty-
ny, ks. Krzysztofa Domagalskiego, ks. Jarosława Słowy, s. Joannę Gulcz 
z Kazachstanu oraz Teresę Lewandowską. W 2008 r. włączyli się w pro-
gram „Adopcja na odległość”, wspierając szkołę dla chłopców w Ugandzie 
oraz w akcję „Każdy znaczek wspiera misje”. Co roku organizują kiermasz 
świąteczny, podczas którego sprzedaje się sianko na stół wigilijny, ozdo-
by świąteczne, pierniki, kalendarze misyjne. W ramach cotygodniowych 
spotkań, w których uczestniczy kilkanaście osób, modlą się za misjonarzy, 
poznają ich pracę przez lekturę „Świata Misyjnego”, prezentacje multime-
dialne, filmy DVD, listy, gry i zabawy. Poznają kuchnię misyjną, korzystają 
z propozycji Warsztatu Małego Misjonarza. Uczą się piosenek misyjnych. 
Realizują tematy, które znajdują się w materiałach formacyjnych dla dzie-
ci. Ich działalność dokumentuje kronika. 
Spośród 110 animatorów zaledwie kilku prowadzi Ognisko Misyjne 

w gimnazjum: 
 • Maria Malicka działa wraz z Łucją Lewicką w Gimnazjum w Gniewko-

wie od września 1998 r. Zorganizowała dwa rejonowe kongresy misyjne155, 
bierze udział we wszystkich diecezjalnych i ogólnopolskich spotkaniach 
misyjnych. Każdego roku rozprowadza kalendarze misyjne, różańce, prze-
prowadza akcję „Kolędnicy misyjni”, przekazuje środki finansowe na Pa-
pieskie Dzieła Misyjne w Warszawie. Działalność jej Ogniska ma trzy 
kierunki: modlitwa, pogłębianie wiedzy misyjnej oraz pomoc materialna 
potrzebującym. 

 • Irena Maćkowiak od 2003 r. prowadzi Ognisko Misyjne w Strzałkowie, 
którego pierwsze lata działalności skupiały się na wystawianiu jasełek 
misyjnych przy żłóbku w kościele. W okresie Wielkiego Postu członko-
wie Ogniska zbierają środki materialne na pomoc medyczną dla polskich 
misjonarzy oraz dla fundacji „Redemptoris missio”. Uczestniczą w kon-
kursach, zrealizowali projekt „Misyjna posługa Kościoła”, organizują re-
kolekcje szkolne. Animacją misyjną objęli także rodziców (2009 i 2011 r.), 
zapraszając ich na spotkanie z ks. F. Jabłońskim. Młodzież z Ogniska trzy-
krotnie uczestniczyła w Szkole Animatora Misyjnego (2011, 2012, 2013 r.), 
bierze udział w ogólnopolskich i diecezjalnych kongresach misyjnych. Or-
ganizuje audycje radiowe o misjach, wystawy o pracy misjonarzy, pamięta 
o jubileuszach kapłańskich, przygotowuje dekorację w kościele na poszcze-
gólne okresy liturgiczne oraz ołtarz na Boże Ciało. Czynnie angażuje się 
w  „Noc Świętych”, bierze udział w czuwaniu młodych na Lednicy oraz 
Festiwalach Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych. 

 155 Por. M. Działowska, dz. cyt., s. 49.
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 • Ewa Krieger od 2002 r. prowadzi Szkolne Ognisko Misyjne w Gimna-
zjum nr 2 w Gnieźnie. Członkowie stale angażują się w: obchody Dni 
Misyjnych, spotkania z misjonarzami, akcje charytatywne, udział w archi-
diecezjalnych kongresach misyjnych, konkursach misyjnych na szczeblu 
diecezjalnym i  ogólnopolskim, współpracę z  parafią pw. Świętej Trójcy, 
gdzie w czasie Tygodnia Misyjnego przygotowują oprawę Mszy św. i pro-
wadzą nabożeństwo różańcowe. W 2005 r. w odpowiedzi na apel zawarty 
w  czasopiśmie „Świat Misyjny” społeczność Gimnazjum nr 2 włączyła 
się w akcję „Dzieci – dzieciom bez imienia”, mającą bronić praw dzieci. 
Wielokrotnie wspierali gnieźnieńskich misjonarzy, organizując zbiórkę 
zupek dla Czadu, bandaży i środków opatrunkowych dla sióstr pracują-
cych w Kamerunie czy artykułów papierniczych156.

 • Jarosław Królikowski prowadzi Ognisko Misyjne w  Gimnazjum nr 2 
w Kruszwicy, które istnieje od września 2007 r. Praca opiera się na mate-
riałach formacyjnych przygotowanych przez centralę Papieskiego Dzieła 
Misyjnego w  Warszawie. Podczas zajęć realizowane są następujące za-
łożenia: poznawanie kultury innych narodów, zaznajamianie się z pracą 
misjonarzy oraz warunkami życia w krajach misyjnych, poznawanie pa-
tronów misyjnych oraz osób mających duży wkład w rozwój misji, wyra-
bianie w sobie troski o rozwój postaw prospołecznych. W czasie wspól-
nych spotkań stosowane były następujące metody i  formy pracy: praca 
z  czasopismem i  książką, praca w  grupach, filmy o  tematyce misyjnej, 
pogadanki. W ramach ewaluacji uczniowie: przygotowywali się oraz brali 
udział w konkursach o  tematyce misyjnej, opracowywali prace pisemne 
w zakresie zadań domowych, organizowali i przeprowadzali loterie misyj-
ne na terenie szkoły, prowadzili kolportaż kalendarzy misyjnych w szkole, 
uczestniczyli w Kongresie Misyjnym w Gnieźnie, prowadzili gazetkę mi-
syjną. Ognisko udziela się także w parafii: przygotowywało drogę krzy-
żową o charakterze misyjnym, różaniec misyjny, wezwania do modlitwy 
powszechnej uwzględniające intencje misyjne.

3. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary zainicjowała Paulina Jaricot. Zo-
stało założone w Lyonie we Francji w 1822 r. w celu promowania współpracy 
misyjnej we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich. Zajmuje się zbieraniem 
funduszy i  troszczeniem się o powołania misyjne, kształtuje ducha misyjne-
go, szczególnie dzięki inicjatywom organizowanym w miesiącu misyjnym – 

 156 Na podstawie listu E. Krieger z dnia 22 października 2013 r., archiwum autora książki.
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październiku, z których najważniejszą jest Światowa Niedziela Misyjna. Jego 
działalność na rzecz misji wiąże się z duszpasterstwem parafial nym, które ma 
się przejawiać: w  przepowiadaniu, szczególnie w  czasie wkomponowanych 
w cykl roku kościelnego pastoralnych inicjatyw poświęconych Dziełu Misyj-
nemu, np. Tydzień Misyjny, Tydzień Modlitw o Powołania, Misyjny Dzień 
Dziecka, Misyjny Dzień Chorych (III PSAG 97), w  katechizacji, ukazując 
misyjny charakter Kościoła i budząc zapał misyjny wśród dzieci i młodzieży, 
przy okazji różnych nabożeństw, a szczególnie w ostatnią niedzielę każdego 
miesiąca157, w trakcie której powinno się zachęcać do składania ofiar na cele 
misyjne (II PSAG 4, 2e)158. 

W diecezji obecnych jest zaledwie kilka grup PDRW. Jedną z nich jest 
wspólnota misyjna działająca na terenie Chodzieży przy parafii pw. św. Flo-
riana. Powstała w 1991 r., liczy około 15 członków. Animatorem jest Stanisław 
Słoma. Zadaniem koła jest podejmowanie różnych działań i akcji przyczynia-
jących się do pomocy misjom oraz wzrostu zainteresowania ludzi sprawami 
misji. Należą do nich: 
 • codzienne modlitwy w intencji misji i misjonarzy, 
 • comiesięczny udział we Mszy św. w intencji misji,
 • prenumerata i rozprowadzanie czasopism, literatury oraz filmów o tema-

tyce misyjnej, 
 • organizacja akademii oraz wystaw misyjnych, 
 • korespondencja i spotkania z misjonarzami przebywającymi na różnych 

kontynentach, 
 • pomoc w zbiórce pieniędzy na misje, 
 • sprzedaż różnych pamiątek i wyrobów misyjnych, 
 • udział w rekolekcjach i dniach skupienia,
 • prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu i różańca misyjnego,
 • odwiedzanie chorych i angażowanie ich w modlitewną pomoc misjom,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z centralą Papieskich Dzieł Misyjnych, 

Referatem misyjnym i zgromadzeniami misyjnymi.
Wśród nielicznych w  Polsce grup Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania 

Wiary w dawnych granicach diecezji istniała tylko jedna – w parafii pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.

3.1. Żywy Różaniec 

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za 
Kościół i świat otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebu-

 157 Por. Zarządzenie Kard. Prymasa z dnia 2 II 1973 r., WAG 3-4(1973).
 158 Por. K. Muszyński, dz. cyt., s. 42.
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ją i są wskazani zwłaszcza w papieskich intencjach apostolstwa modlitwy159. Jego 
założycielką jest Paulina Jaricot, która pragnęła zrealizować następujące cele: 
 • codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca,
 • rozważanie tajemnicy odpowiadającej dziesiątce (losowo wybieranej co 

miesiąc),
 • znalezienie pięciu osób, które będą starały się zachęcić kolejne osoby,
 • ofiarowanie co roku pięciu franków przeznaczonych na rozpowszechnia-

nie dobrej prasy.
Zorganizowane w  ten sposób grupy modlitwy maryjnej miały tworzyć 

wiele komórek Żywego Różańca. Ta nazwa ma głęboki sens, gdyż przypomina 
każdej osobie, że jest w komunii ze „wspólnotą niewidzialną, ale realną, która 
codziennie gwarantuje odmówienie całego różańca”. A czyni to przez ten mały 
wkład (jednej dziesiątki), realizowany przez każdą z „komórek” osobiście. Jed-
nocześnie każda z nich włącza się w „różaniec horyzontalny”, który zamienia 
się w trakcie 15 miesięcy w „różaniec wertykalny” – zapewniający każdej oso-
bie odmówienie różańca w całości. Do codziennej praktyki Żywego Różańca 
Paulina dodała comiesięczne spotkania ukierunkowane na odprawienie drogi 
krzyżowej oraz godzinnej adoracji eucharystycznej160.

Obecnie w  świetle nowych statutów działalność Stowarzyszenia „Żywy 
Różaniec” opiera się także na modlitewnym i  materialnym wsparciu misji 
(por. Statuty p. 5 i 6). 

Jedną z większych akcji podjętych na terenie Polski przez Żywy Różaniec 
było zaproponowanie we wrześniu 2001 r. przez członków Papieskiego Dzieła 
Misyjnego z Warszawy wszystkim wiernym w Polsce: parafiom, zgromadze-
niom zakonnym, szkołom, uniwersytetom, wspólnotom, ruchom, rodzinom, 
aby w 25. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II złożyć papieżowi dar modlitwy 
różańcowej – 250 000 róż Żywego Różańca oraz ofiarowanie różańców161. Do 
podjętej inicjatywy dołączyła również archidiecezja gnieźnieńska. Z  jej po-
szczególnych parafii wpłynęło 700 kart z modlitewnym zobowiązaniem162 od 
róż różańcowych z deklaracją modlitwy za Jana Pawła II i Dzieło Misyjne. 
W modlitwę za papieża włączył się każdy dekanat archidiecezji. W parafiach 
odbyły się uroczyste nabożeństwa różańcowe w intencji papieża i misji. Zebra-
ne zaś ofiary były przeznaczone na zakup wspomnianych różańców dla papie-
ża. Zebrano wówczas 8000 złotych.

 159 Por. Statuty Żywego Różańca, [w:] F. Jabłoński (red.), Stowarzyszenie „Żywy Różaniec” 
w archidiecezji gnieźnieńskiej, Gniezno 2013. 
 160 Por. C. Giacovelli, Paulina Jaricot. Biografia, Warszawa 2011, s. 151.
 161 Por. F. Jabłoński (red.), Stowarzyszenie „Żywy Różaniec” w archidiecezji gnieźnieńskiej, 
Gniezno 2013, s. 43.
 162 Por. F. Jabłoński, Modlitwa w intencji papieża Jana Pawła II i dzieła misyjnego w Archi-
diecezji, BMAG 20(2003)60.
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Wydział Duszpasterski zorganizował w  kilku miejscach dni skupienia 
dla członków, na które przybyło 800 osób. Przeprowadzono animację mi-
syjną tematycznie związaną z ukazaniem postaci Pauliny Jaricot i  jej zasług. 
Od 2004 r. takie dni skupienia odbywają się dwa razy w roku, jednocześnie 
w czterech ośrodkach. Jednorazowo na spotkania przyjeżdża około 700 osób. 

Poza uczestnictwem w dniach skupienia Żywy Różaniec brał udział także 
w kongresie diecezjalnym i całorocznej modlitwie o beatyfikację Pauliny Jari-
cot w jej 150. rocznicę śmierci163. 

Abp Kowalczyk zatwierdził nowe statuty Stowarzyszenia „Żywy Róża-
niec” i w dekrecie wyraził nadzieję, że poprzez odmawianie różańca i branie 
udziału w spotkaniach Żywego Różańca, jego członkowie ożywią wiarę wśród 
wiernych: „Mam nadzieję, że wcielenie w życie uchwał statutowych przyczyni 
się do ożywienia grup Żywego Różańca w parafiach, a poprzez odmawianie 
różańca i uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych na szczeblu diecezjalnym 
i  parafialnym przyczyni się do pogłębienia wiary ich członków i  ożywienia 
wiary w archidiecezji”164.

W archidiecezji gnieźnieńskiej w 2012 r. grupy Żywego Różańca działały 
w 223 parafiach (na 262):
 • po 1 róży (grupie) w 47 parafiach, 
 • po 2 róże (grupy) w 51 parafiach, 
 • po 3 róże (grupy) w 41 parafiach, 
 • po 4 róże (grupy) w 30 parafiach, 
 • po 5 róż (grup) w 25 parafiach, 
 • od 6 do 20 róż (grup) w 36 parafiach. 

Łącznie w 882 grupach działa 17 640 członków (na każdą różę – grupę 
przypada 20 członków)165. 

W ramach działalności Żywego Różańca moderator diecezjalny zachęca 
do modlitwy na misyjnym – pięciokolorowym różańcu oraz do modlitwy za 
ludzi mieszkających na pięciu kontynentach. Odmawianie różańca za misje 
i misjonarzy na pięciokolorowym różańcu zainicjował w świecie abp Fulton 
Sheen166.

 163 Por. F. Jabłoński, Paulina Jaricot – odwaga głoszenia Chrystusa w 150. rocznicę śmierci 
(1862-2012), Gniezno 2012, s. 73-74.
 164 Por. Dekret abp. J. Kowalczyka, [w:] F. Jabłoński, Stowarzyszenie „Żywy Różaniec” 
w archidiecezji gnieźnieńskiej, dz. cyt., s. 9.
 165 Por. F. Jabłoński, Stowarzyszenie „Żywy Różaniec” w  archidiecezji gnieźnieńskiej, 
dz. cyt., s. 44.
 166 Abp Fulton Sheen zaproponował podział różańca na pięć kolorów, z których każdy 
oznacza kolejne kontynenty: biały – Europa, czarny – Afryka, żółty – Azja, czerwony – 
Ameryka i niebieski – Australia z Oceanią. Por. K. Góral, Różaniec Matki Teresy, „Misje 
Dzisiaj” 6(1997)15.
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3.2. Nabożeństwa misyjne

Sprawa modlitwy w  intencji misji nie powinna ograniczać się tylko do 
Tygodnia Misyjnego. Nieocenioną rolę w  kształtowaniu postawy misyjnej 
spełnia liturgia, dlatego w 1969 r. Komisja Misyjna Episkopatu Polski zaleciła, 
by duszpasterze parafialni przeznaczyli na ten cel jedno z niedzielnych na-
bożeństw popołudniowych. Zachęcano, by podczas nieszporów niedzielnych 
zapoznać wiernych z tematyką dekretu misyjnego Ad gentes, odprawić nabo-
żeństwo słowa o tematyce misyjnej i w ten sposób wzbudzić większe zaintere-
sowanie sprawami misyjnymi. W przeprowadzeniu nabożeństw pomóc miały 
rozsyłane do parafii materiały liturgiczne zawierające rozważania zgodne z pa-
pieskimi intencjami ogólnymi i misyjnymi167. 

W latach 90. ks. F. Jabłoński zainicjował praktykę odprawiania nabo-
żeństw misyjnych każdego 23. dnia miesiąca. Wciąż jednak niewiele parafii 
przyjęło tę praktykę168. W kilku też parafiach diecezji odbywają się misyjne 
nabożeństwa przy żłóbku. 

W parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie w każdy drugi piątek miesiąca 
od wielu lat odprawiana była, przez opiekuna seminaryjnego Ogniska Misyj-
nego, Msza św. w intencji misjonarzy i Dzieła Misyjnego Kościoła169. 

3.3. Młodzież dla misji

Formacja młodzieży na polu misyjnym w skali diecezji jest bardzo trudna. 
Szczególną okazją do formowania młodych ludzi są zjazdy, pielgrzymki, spo-
tkania w grupach. 

Nieliczna młodzież zaangażowana w  Dzieło Misyjne bierze udział 
w ogólnopolskich spotkaniach młodzieży. Pierwsze z nich odbyło się w 1997 r. 
w Niepokalanowie pod hasłem „Młodzież dla misji”. Zjazd zorganizowano 
z okazji Niedzieli Dobrego Pasterza, która jest w Kościele Światowym Dniem 
Modlitwy o Powołania170. Dwa lata później w dniach 1-2 maja 1999 r. do Wro-
cławia przybyło około 4000 osób z 32 diecezji Polski na I Krajowy Kongres 
Misyjny Młodych171. W  dniach 19-21 października 2001  r. zorganizowano 

 167 A. Koszorz, Formacja misyjna w parafii, „Ateneum Kapłańskie” 360(1969)103.
 168 Zgodnie ze wskazaniem ks. F. Jabłońskiego przyjęto, że nabożeństwa misyjne w para-
fii będą odprawiane 23. dnia każdego miesiąca na pamiątkę wspomnienia o św. Wojciechu. 
Zachęta do odprawiania takiego nabożeństwa została zamieszczona także w diecezjalnym 
kalendarzu liturgicznym.
 169 Przez wiele lat odprawiał tę Mszę św. śp. kan. Stefan Fiutak, a także przez kilka lat 
były rektor seminarium, ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski.
 170 Por. E. Wryk, Świt misyjny młodzieży w Polsce, „Papieskie Intencje Misyjne” 4(1997)22-23.
 171 Por. Strona internetowa ŚRM, www.srm.gniezno.opoka.org.pl, 25 czerwca 2006 r.
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w  Chorzowie „Missio Festiwal”, w  którym wzięło udział około 1000 osób 
z 27 diecezji. W latach kolejnych odbyły się: IV Misyjny Kongres Młodych 
„Missio Festiwal 2004” w Toruniu – 2-3 października 2004 r., V Misyjny Kon-
gres Młodych w Poznaniu – 28-29 września 2007 r.

Poza wymienionymi zjazdami animacja misyjna młodzieży odbywa się 
w ramach ruchu pielgrzymkowego. W latach 80. Religijny Ośrodek Młodzie-
żowy w Gnieźnie zapraszał młodych przyjaciół i sympatyków misji na piel-
grzymkę do Gniezna w czasie odpustu ku czci św. Wojciecha. Wówczas zor-
ganizowano sympozjum mające przybliżyć historię, duchowość i apostolstwo 
zgromadzeń zakonnych zaangażowanych w służbę misjom. 

W latach 1991-1998 w  Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymce na Jasną 
Górę wędrowała grupa o charakterze misyjnym (biało-czarna), której prze-
wodnikiem był ks. F. Jabłoński. Młodzież uczestnicząca w pielgrzymce, a na-
leżąca do Ogniska Misyjnego prowadziła animację misyjną wśród różnych 
grup całej pieszej pielgrzymki. 

Młodzież angażuje się również w obchody ku czci św. Wojciecha. W so-
botni wieczór w kościele pw. św. Michała w Gnieźnie odbywała się przez wiele 
lat adoracja przy relikwiach św. Wojciecha. Czuwanie w  ramach wyznaczo-
nej godziny dla grup misyjnych prowadzili postulanci ze zgromadzenia księży 
kombonianów z Warszawy (2001-2008). W ostatnich latach (do 2013 r.) czu-
wanie przygotowywała młodzież z Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie. 

W 2009 r. do uczniów szkół ponadgimnazjalnych skierowano zaproszenie 
do wzięcia udziału w diecezjalnym konkursie o św. Pawle pod hasłem: „Najcie-
kawsza mapa obrazująca jedną z podróży misyjnych”. W konkursie uczestni-
czyło kilka osób. Z kolei w 2012 r. odbył się konkurs wiedzy na temat Kongre-
gacji Ewangelizowania Narodów w 390. rocznicę jej powstania. W konkursie 
wzięła udział jedna osoba z I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie.

Młodzież zaangażowała się także w działalność Ognisk Misyjnych w die-
cezji.

 Pierwszym z nich było Ognisko Misyjne, które powstało w  latach 80. 
XX w. w Gniewkowie. Z osób należących do grupy oazowej założonej przez 
Mariusza Misiorowskiego172 wyłoniła się grupa misyjna pod nazwą „Mugenzai 
no sono” („Ogród Niepokalanej”).

Drugie Ognisko rozpoczęło swoją działalność w tym samym czasie przy 
parafii pw. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy.

Trzecie Ognisko powstało przy parafii pw. św. Bogumiła w  Gnieźnie 
(1991-1996). Jego założycielem był ówczesny wikariusz ks. F. Jabłoński. Z tej 

 172 Obecnie ks. Mariusz Misiorowski jest doktorem misjologii, byłym misjonarzem 
z Kamerunu i Czadu, proboszczem parafii w Gozdowie. W 2014 r. rozpocznie ponownie 
pracę misyjną w Kamerunie. 
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modlitewnej grupy zrodziły się dwa powołania do zgromadzenia żeńskiego. 
Jedna z  sióstr zakonnych wstąpiła do misyjnego zgromadzenia i  pracuje na 
misjach w Angoli173. 

Pewną formą oddziaływania misyjnego na młodzież jest działalność 
Ogniska Misyjnego w  Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym 
skupiającego młodych kleryków przygotowujących się do kapłaństwa. Alum-
ni zaangażowani w  działalność Ogniska pełnią rolę animatorów misyjnych 
w swoim rówieśniczym środowisku. 

4. Papieskie Dzieło Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Piotra Apostoła zostało założone przez Joannę Bigard 
i jej matkę Stefanię w Caen we Francji w 1889 r. Zajmuje się niesieniem po-
mocy w  zakresie powołań do kapłaństwa i  życia zakonnego na terytoriach 
misyjnych. Dzieło to, podobnie jak Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, 
skierowane jest do wszystkich katolików. Specyficzny jest jedynie jego cel 
określony w statutach: „Dzieło to powstało dla uwrażliwienia chrześcijan na 
sprawę formacji kandydatów do życia zakonnego, mężczyzn i kobiet poprzez 
pomoc duchową i materialną”174.

Papieskie Dzieło Piotra Apostoła jest najmniej znane, dlatego podczas 
konferencji księży dziekanów w 2013 r. ks. Jabłoński zaproponował, zgodnie 
z prośbą Papieskich Dzieł Misyjnych z Warszawy, zakup krzyżyka misyjnego 
dla bierzmowanych. Dochód z ich sprzedaży ma wspierać finansowo Papieskie 
Dzieło Piotra Apostoła. W akcje te włączyło się kilkanaście parafii.

Jedną z  form propagowania tego Dzieła w diecezji w 2014  r. były kon-
ferencje o  założycielkach Dzieła głoszone dla wspólnoty seminaryjnej oraz 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. 

5. Diecezjalne spotkania, kongresy i konkursy misyjne 

5.1. Archidiecezjalne spotkania misyjne 

Okazją do podsumowania rocznej pracy w zakresie animacji misyjnej Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych oraz przekazania dyrektorowi diecezjalnemu i bi-

 173 S. Krystyna Zachwieja FMM.
 174 Por. F. Jabłoński, Terytoria misyjne w świetle Kongregacji ewangelizowania Narodów, 
dz. cyt., s. 99.
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skupowi wiadomości o pracy na rzecz misji są diecezjalne spotkania misyjne175. 
Poza charakterem informacyjnym mają one również charakter formacyjny dla 
osób należących do Papieskiej Unii Misyjnej. W ich trakcie jednoczy się osoby 
zaangażowane w rozpowszechnianie Dzieła Misyjnego w parafii, szkole, miej-
scu pracy, prowadzona jest stała formacja misjologiczna, informuje się o inicja-
tywach misyjnych w kraju, diecezji oraz w poszczególnych parafiach czy szko-
łach. Początkowo spotkania te organizowane były na zakończenie Tygodnia 
Misyjnego, później przed jego rozpoczęciem. 

Początek misyjnych spotkań diecezjalnych w  archidiecezji gnieźnieńskiej 
datuje się na rok 1994. Głównym inicjatorem zjazdu był ks. Franciszek Jabłoński, 
który zorganizował spotkanie pilotażowe celem skonsultowania z  animatora-
mi, jakie inicjatywy podejmować podczas I Diecezjalnego Spotkania Misyjnego. 
W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Szkolnego Koła Misyjnego im. ks. Je-
rzego Popiełuszki działającego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Gnieźnie, kate-
chetka z parafii w Złotnikach Kujawskich, animatorka wspólnoty misyjnej z pa-
rafii pw. św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, kleryk Jakub Dębiec 
– szef seminaryjnego Ogniska Misyjnego, Młodzieżowe Ognisko Misyjne oraz 
zespół muzyczny z parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie. Na spotkaniu obecny 
był również ks. Leszek Chudziński – dyrektor diecezjalny PDM (1993-1996) 
oraz misjonarze176. Druga część spotkania, którą formalnie postrzega się za 
I Diecezjalne Spotkanie Misyjne, odbyła się w sobotę 29 października 1994 r., na 
zakończenie Tygodnia Misyjnego, w kościele pw. św. Jerzego. W trakcie zjazdu 
omówiono: sposoby wspierania Dzieła Misyjnego i pracę animacyjną177.

Głównymi prelegentami diecezjalnych spotkań misyjnych byli przedsta-
wiciele agend misyjnych: ks. Stefan Fiutak – były dyrektor diecezjalny PDM 
i wieloletni opiekun seminaryjnego Ogniska Misyjnego w Gnieźnie, ks. Anto-
ni Kmiecik – krajowy dyrektor PDM, ks. Dariusz Kisiel i o. Luca Bovio IMC 
– sekretarz krajowy PUM z Warszawy, ks. Eugeniusz Szyszka – sekretarz kra-
jowy PDRW i PDPAp, o. Emanuel Torres MCCI, s. Lidia Mierzwa CSSE 
– animatorka misyjna z Wrocławia, ks. Jacek Garncarek – dyrektor diecezjalny 
PDM w Częstochowie oraz misjolodzy: ks. dr Włodzimierz Burzawa MSF, 
ks. dr Ambroży Andrzejak z Poznania i ks. dr hab. Józef Urban z Opola. Pre-
legentami byli także dekanalni referenci misyjni, animatorzy misyjni, misjona-
rze diecezjalni i świeccy oraz kapłani pomagający w duszpasterstwie w innych 
diecezjach na świecie: ks. Henryk Micek (Papua Nowa Gwinea), ks. Florian 
Cieniuch (Wenezuela), ks. Dariusz Pejka (Kamerun), ks. Janusz Czerniejewski 

 175 Por. A. Kmiecik, Diecezjalne Kongresy Misyjne, „Papieskie Intencje Misyjne” 3(1999)3-4.
 176 Por. K. Muszyński, dz. cyt., praca magisterska napisana na seminarium ks. prof. dr. 
hab. Adama Przybeckiego pod kierunkiem ks. dr. Mieczysława Polaka.
 177 Por. Tamże.
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(Kamerun), ks. Andrzej Marmurowicz (Kazachstan), ks. Antoni Bajek (Brazy-
lia), ks. Marian Zalewski (Papua Nowa Gwinea), ks. Paweł Czerwiński (Papua 
Nowa Gwinea), ks. Kazimierz Muszyński (Papua Nowa Gwinea), dr Wanda 
Błeńska (Uganda), Przemysław Grzechowiak (Czad), Teresa Lewandowska 
(Kazachstan), Ałła i Przemysław Grzechowiakowie (Czad), ks. Zdzisław Pie-
traszewski (Białoruś), kleryk Piotr Gic (Zambia) oraz klerycy z gnieźnieńskie-
go seminarium i ze zgromadzenia Ducha Świętego.

W kolejnych latach spotkania te miały uformowany profil i stały program. 
Odbywały się najczęściej w Kurii Metropolitalnej i, co zasługuje na podkreśle-
nie, zawsze z udziałem przynajmniej jednego biskupa. Ich celem była formacja 
misjologiczna dekanalnych referentów misyjnych i liderów grup oraz przeka-
zanie wiadomości dotyczących Dzieła Misyjnego w świecie, w Polsce i diece-
zji, w tym przede wszystkim w parafiach i szkołach archidiecezji gnieźnień-
skiej. W czasie spotkań przedstawiano także program działań na przyszłość.

W latach 1994-2013 zorganizowano 20 takich spotkań. W sumie uczest-
niczyło w  nich około 1200 osób. Ze sprawozdań wynika, że średnio bierze 
w nich udział 50 osób. 

Spośród zaangażowanych w Dzieło Misyjne dekanalnych referentów mi-
syjnych i animatorów uczestniczy każdego roku około 50%.

5.2. Archidiecezjalne kongresy misyjne 

Idąc za papieskim wskazaniem Jana Pawła II skierowanym do uczest-
ników II Krajowego Kongresu Misyjnego w Częstochowie w 1992 r.: „Kon-
gres jest bardzo potrzebny do ożywienia ducha misyjnego i woli współpracy 
w dziele ewangelizacji oraz do zwiększenia troski o powołania misyjne”178, Re-
ferat misyjny organizuje w Gnieźnie kongresy misyjne dla dzieci i młodzieży. 
W latach 1994-2012 odbyło się siedem takich spotkań. Każdy z nich miał swoje 
hasło oraz program. 

I Archidiecezjalny Kongres Misyjny w  Gnieźnie pod hasłem „Dzie-
ci pomagają Świętowojciechowym Misjonarzom” odbył się 23 maja 1999  r. 
W ten sposób archidiecezja gnieźnieńska odpowiedziała czynnie na wezwanie 
II Krajowego Kongresu Misyjnego: „Wyrażamy pragnienie, aby w przyszłym 
roku z okazji Niedzieli Misyjnej odbyły się Diecezjalne Kongresy Misyjne”179. 
Jednym z elementów przygotowujących kongres było opracowanie katechezy 
dla katechetów o kongresie oraz zachęty do wzięcia w nim udziału. Materiały 
te ukazały się w „Biuletynie Misyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, który 
rozesłano do wszystkich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

 178 Por. A. Kmiecik, Diecezjalne Kongresy Misyjne, art. cyt. 
 179 Tamże.
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 Na pierwszy kongres do Gniezna przybyło 1471 uczestników wraz 
z opiekunami z 61 parafii180. Program zjazdu obejmował modlitwę, udział we 
Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej oraz spotkania z misjonarzami: ks. Maria-
nem Zalewskim, ks. Henrykiem Mickiem i ks. Pawłem Czer wińskim z Papui 
Nowej Gwinei, zwiedzanie katedry, wystawy misyjnej oraz muzeum, a także 
występ dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie i Broniszewicach, któ-
re przygotowały spektakl teatralny. Rozstrzygnięto wcześniej przeprowadzone 
konkursy misyjne, zebrano dar materialny od dzieci dla misjonarzy pochodzą-
cych z archidiecezji181 pozyskany m.in. ze sprzedaży naklejek „Kocham misje”. 

4 listopada 2000 r. odbył się II Archidiecezjalny Kongres Misyjny w ra-
mach jubileuszu „Małych Misjonarzy”. W katedrze gnieźnieńskiej zgroma-
dziło się 1700 dzieci i młodzieży z całej diecezji, którzy w ramach spotkania 
przeszli przez Drzwi Gnieźnieńskie, uczestniczyli w Eucharystii oraz spotkali 
się z misjonarzami. Dzieci brały udział w konkursie na najpiękniejszy strój 
pielgrzyma, zwiedzały wystawę misyjną oraz wypuszczały w niebo 500 balo-
nów w kolorach pięciu kontynentów jako znak modlitwy za cały świat182.

24 maja 2003  r. zorganizowano w  Gnieźnie III Archidiecezjalny Kon-
gres Misyjny, w którym wzięło udział 700 osób. Uczestnicy spotkania zostali 
przydzieleni do kilku gnieźnieńskich parafii: pw. Świętej Trójcy, kościoła gar-
nizonowego, oo. Franciszkanów oraz pw. św. Wawrzyńca, gdzie zapoznawali 
się ze specyfiką pracy misjonarzy na poszczególnych kontynentach. Wśród za-
proszonych prelegentów byli: ks. Franciszek Behrendt (Zambia) i ks. Ryszard 
Pełech (Wybrzeże Kości Słoniowej) z diecezji pelplińskiej, ks. Kazimierz Do-
mek (Wenezuela, Puerto Rico, Floryda), ks. Stefano Giudici (kombonianin), 
który przyjechał wraz z klerykami oraz świeccy misjonarze: Ałła i Przemysław 
Grzechowiakowie z Czadu. Podczas Mszy św. uczestnicy spotkania przebra-
ni byli w stroje z różnych misyjnych zakątków świata. Podsumowaniem uro-
czystości było rozstrzygnięcie konkursu pt.: „Misja św. Wojciecha nadal trwa. 
30-lecie pracy Świętowojciechowych Misjonarzy”. 

IV Archidiecezjalny Kongres Misyjny, który odbył się w dniach 20-22 maja 
2004 r. w Gnieźnie poświęcony był jubileuszowi 30-lecia pracy świętowojcie-
chowych misjonarzy. Kongres odbywał się pod hasłem: „Misja św. Wojciecha 
trwa nadal” i  przebiegał na kilku płaszczyznach. Pierwszą z  nich był dzień 
skupienia, który prowadził ks. Henryk Micek dla kleryków. Drugą była sesja 
misjologiczna, w której uczestniczyli: ks. abp Tomasz Peta Metropolita Astany 
(Kazachstan), członek Kongregacji Ewangelizowania Narodów (kapłan i mi-
 180 Por. F. Jabłoński, Grupy z animatorami, BMAG 2(1999)77-79.
 181 Por. F. Jabłoński, Dzieci pomagają Wojciechowym misjonarzom – I Diecezjalny Kongres 
Misyjny, BMAG 2(1999)73-75.
 182 Por. F. Jabłoński, Sprawozdanie z  działalności misyjnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
w 2000 r., BMAG 13(2001)66. 
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sjonarz archidiecezji gnieźnieńskiej), ks. abp Paweł Lenga z Karagandy (Ka-
zachstan), ks. bp Bogdan Wojtuś i ks. bp Wojciech Polak, następnie misjolodzy 
z Polski, kapłani, którzy powrócili do diecezji, a wcześniej przebywali na mi-
sjach: ks. Tadeusz Krzymiński i ks. Krzysztof Domagalski, klerycy seminarium, 
dekanalni referenci misyjni oraz animatorzy misyjni. W czasie sesji zaplanowa-
no dwa referaty. Pierwszy z nich został wygłoszony przez ks. prof. dr. hab. Jana 
Górskiego (misjolog z Katowic), kolejny przez ks. dr. Wojciecha Kuja OMI 
z Poznania. W dalszej części sesji zaprezentowano świadectwa pracy misyjnej 
na poszczególnych kontynentach: dorobek misjonarzy w Kazachstanie ukazał 
ks. abp Tomasz Peta, w Papui Nowej Gwinei – ks. Henryk Micek, w Ameryce 
Południowej – ks. Henryk Jankowski183. O wkładzie w duszpasterstwo w Eu-
ropie mówił ks. Paweł Kiejkowski. W sobotę 22 maja 2004 r. odbyła się trzecia 
część kongresu misyjnego, czyli pielgrzymka do grobu św. Wojciecha dzieci 
i młodzieży z Ognisk Misyjnych oraz osób starszych zrzeszonych w Święto-
wojciechowej Rodzinie Misyjnej. Łącznie przyjechało do Gniezna 1200 osób. 
Najpierw w kościołach stacyjnych: pw. Świętej Trójcy, oo. Franciszkanów, gar-
nizonowym i pw. św. Jerzego, symbolizujących poszczególne kontynenty, pro-
wadzono modlitwy i spotkania z misjonarzami. Następnie została odprawiona 
uroczysta Msza św. koncelebrowana przez 25 kapłanów, której przewodniczył 
ks. Kazimierz Muszyński. Kongres zakończył się festynem zorganizowanym na 
placu św. Wojciecha, podczas którego podsumowano konkurs na najpiękniejszą 
laurkę dla misjonarza. Spośród przysłanych 220 prac nagrodzono 30184.

W dniach 26-27 maja 2007 r. w Gnieźnie został zorganizowany V Archi-
diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci połączony z obchodami 50. rocznicy en-
cykliki Piusa XII Fidei donum. W spotkaniu uczestniczyło około 650 uczniów 
z różnych szkół archidiecezji gnieźnieńskiej. W dniu poprzedzającym kongres 
w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie odbyło się 
sympozjum misjologiczne związane tematycznie z encykliką Piusa XII, któ-
ra otworzyła drogę księżom diecezjalnym i osobom świeckim do wyjazdu na 
misje. Wśród zaproszonych gości obecny był m.in. sekretarz Komisji Misyjnej 
Episkopatu Polski, ks. dr Tomasz Atłas, który przedstawił główne założenia 
dokumentu oraz jego wskazania i zadania w Polsce. O realizacjach encykli-
ki w  archidiecezji gnieźnieńskiej opowiedział główny organizator spotkania 
ks. dr Franciszek Jabłoński. Na zaproszenie Referatu misyjnego na kongres 
odpowiedziało także kilkunastu obecnych, jak i byłych misjonarzy diecezjal-
nych oraz świeckich. Podzielili się oni z zebranymi swoimi doświadczeniami 
zdobytymi w trakcie pracy misyjnej, wspomnieniami i refleksjami. 

 183 Por. F. Jabłoński, Relacja z obchodów 30-lecia Posługi Świętowojciechowych Misjonarzy, 
BMAG 22(2005) 58-63.
 184 Por. F. Jabłoński, IV Archidiecezjalny Kongres Misyjny, BMAG 22(2005)74.
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Drugi dzień zjazdu poświęcony był dzieciom, które przybyły do Gniezna 
z całej archidiecezji. Uczestnicy spotkali się z misjonarzami, aby porozmawiać 
i wymienić poglądy. Następnie odbyły się występy w tzw. kościołach stacyj-
nych. Dzieci przyjechały poprzebierane w  stroje misyjne. Większość z nich 
wzięła udział w konkursie na najpiękniejsze ubranie kontynentalne. 

Uwieńczeniem kongresu było rozwiązanie konkursów: plastycznego „Jan 
Paweł II – Misjonarz Świata”, multimedialnego pod tym samym tytułem oraz 
wiedzowego dla gimnazjalistów na temat encykliki Fidei donum. Na zakoń-
czenie obchodów V Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci Mszę św. 
w katedrze gnieźnieńskiej odprawił ks. bp Bogdan Wojtuś.

3 czerwca 2009 r. do Gniezna przyjechało około 1500 osób na VI Archi-
diecezjalny Kongres Misyjny. Od rana w czterech miejscach stacyjnych zorga-
nizowano misyjne konkursy, projekcje filmów przypominających pobyt Jana 
Pawła II w Gnieźnie w 1979 r. Z dziećmi i młodzieżą spotykali się misjonarze. 
Do uczestników kongresu przyszli też gnieźnieńscy biskupi, bp Bogdan Woj-
tuś i bp Wojciech Polak, którzy wręczyli dzieciom i młodzieży krzyżyki misyj-
ne. Po spotkaniach w mniejszych grupach w kościołach stacyjnych uczestnicy 
kongresu przeszli do gnieźnieńskiej katedry, żeby wziąć udział w uroczystej 
Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa, jako dzięk-
czynienie za pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Gniezna185.

4 czerwca 2012 r. odbył się w Gnieźnie VII Archidiecezjalny Kongres Mi-
syjny poświęcony Słudze Bożej Paulinie Jaricot w  150. rocznicę jej śmierci. 
W  spotkaniu wzięło udział 1200 osób: uczniów szkół podstawowych (700) 
i gimnazjów (200), członków Żywego Różańca (300). Obecni byli także: pry-
mas Polski abp Józef Kowalczyk i  bp Bogdan Wojtuś, misjonarze oraz de-
kanalni referenci misyjni. W  słowie skierowanym do uczestników kongresu 
abp J. Kowalczyk podkreślił, że każdy członek Kościoła jest poniekąd misjo-
narzem, bo jest posłany do głoszenia Ewangelii w swoim środowisku, w miej-
scu zamieszkania, nauki i pracy: „Dziś musimy być misjonarzami, czyli gło-
sicielami Ewangelii bardziej postawą i przykładem niż słowem. Tego bardzo 
potrzeba Europie”. Przyznał również, że miał okazję poznać pracę polskich 
misjonarzy i misjonarek na różnych kontynentach. Podziwiał odwagę i odda-
nie tych ludzi. Prosił również o modlitwę za misjonarzy i powołania misyjne.

Pierwsza część kongresowego spotkania odbyła się w  Prymasowskim 
Wyższym Seminarium Duchownym oraz w trzech gnieźnieńskich kościołach: 
pw. Świętej Trójcy, pw. św. Jana i pw. św. Jerzego. Ponadto w Gimnazjum nr 1 
odbył się konkurs wiedzy o życiu Pauliny Jaricot. Dzieci zaprezentowały spe-
cjalnie przygotowane stroje i przebrania. Miały okazję posłuchać świadectw 
misjonarzy pochodzących z  archidiecezji gnieźnieńskiej: ks. J. Słowy z  Ka-

 185 Por. VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny, www.archidiecezja.pl, 4 czerwca 2013 r.
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zachstanu, ks. G. Pawlaczyka z Rumunii, ks. A. Graczyka z Gruzji, o. E. Ka-
tulskiego OFM z Boliwii, s. Marii Michalskiej SAC z Kamerunu oraz byłych 
misjonarzy: ks. M. Misiorowskiego i T. Niewiadomskiej. 

W drugiej części kongresu w południe wszyscy uczestnicy spotkania wzię-
li udział we Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej pod przewod-
nictwem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Homilię wygłosił sekretarz 
krajowy PDRW – ks. B. Michalski, były misjonarz z Peru. Po Eucharystii od-
było się rozstrzygnięcie konkursów misyjnych i wręczenie nagród zwycięzcom. 
Kongres zakończyła wspólna modlitwa dzieci, młodzieży i członków Żywego 
Różańca przy relikwiach bł. Jana Pawła II186.

Oprócz siedmiu diecezjalnych kongresów, w których uczestniczyło ponad 
8500 dzieci, młodzieży, katechetów, animatorów misyjnych, referentów misyj-
nych, misjologów i misjonarzy oraz członków Żywego Różańca, organizowane 
są również kongresy misyjne o charakterze rejonowym.

W 2003  r. odbył się I  Rejonowy Kongres Misyjny, który związany był 
z 5. rocznicą istnienia Ogniska Misyjnego w Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie. 
26 października 2003 r. ponad 160 dzieci i młodzieży z dziewięciu Ognisk Mi-
syjnych archidiecezji gnieźnieńskiej wzięło udział w uroczystościach związa-
nych z zakończeniem Tygodnia Misyjnego w parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Gniewkowie. Były to Ogniska Misyjne z: Kruszwicy, Bydgosz-
czy, Dąbrowy Biskupiej, Gniezna, Inowrocławia, Solca Kujawskiego i Gniew-
kowa. W programie przewidziano: przedstawienie „Wiara może czynić cuda” 
i misyjną Mszę św. koncelebrowaną, której przewodniczył ks. dr Franciszek Ja-
błoński. W czasie homilii ks. Jabłoński powiedział, że parafia pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa jest szczególna, bo przyniosła wiele dobrego dla Kościoła 
w sprawach misji. Tutaj powstało prawie 20 lat temu pierwsze Ognisko Misyj-
ne w naszej archidiecezji pod nazwą „Ogród Niepokalanej”. Tutaj też zrodziło 
się wielkie powołanie misyjne ks. Mariusza Misiorowskiego. Stąd także na 
szlak misyjny wyruszyli kapłani: Mieczysław Majdan i Krzysztof Domagalski. 
Te wydarzenia zobowiązują do podejmowania na nowo działań zmierzających 
do pobudzania aktywności misyjnej. 

W dniu 14 czerwca 2008 r. w Gniewkowie, w Gimnazjum nr 1 odbył się 
II Rejonowy Kongres Misyjny poświęcony 150. rocznicy Papieskiego Dzie-
ła Misyjnego Dzieci w Polsce oraz 10. rocznicy istnienia Ogniska Misyjne-
go w Gimnazjum nr 1. Animatorka misyjna – Maria Malicka (organizatorka 
pierwszego kongresu) przy współpracy z dyrektorem szkoły, proboszczem pa-
rafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie oraz wieloma osoba-
mi i sponsorami zorganizowała konkurs plastyczny, zaś w sam dzień kongresu 

 186 Por. B. Kruszyk, F. Jabłoński, VII Archidiecezjalny Kongres Misyjny 4 VI 2012 r., www.
srm.gniezno.opoka.org.pl, 4 czerwca 2013 r.
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– konkurs na piosenkę misyjną. W spotkaniu uczestniczyło około 300 osób. 
Mszę św. sprawował ks. F. Jabłoński, dyrektor PDM, w  obecności siedmiu 
kapłanów oraz misjonarzy: ks. prob. Tadeusza Krzymińskiego, ks. Kazimie-
rza Muszyńskiego i ks. Andrzeja Graczyka. Oprawę liturgiczną, tańce i pieśni 
śpiewane podczas Mszy św. zaczerpnięto z Afryki187.

5.3. Archidiecezjalne konkursy misyjne 

Referat misyjny zorganizował w latach 2002-2007, 2009-2012 ogólnodie-
cezjalne konkursy misyjne.

Pierwszy z  nich pod hasłem „Jak wyobrażam sobie pracę misjonarza?” 
zorganizowano w roku 2002 w ramach Międzyszkolnego Konkursu Plastycz-
nego dla Dzieci. Nadesłano 566 prac plastycznych i  22 komiksy z  14 szkół 
leżących na terenie archidiecezji188.

Rok później odbył się drugi konkurs pod hasłem „Misja św. Wojciecha 
nadal trwa. 30-lecie pracy Świętowojciechowych Misjonarzy”. Z diecezji prze-
słano 1200 prac, wszystkie zaprezentowano w katedrze i oceniono w katego-
riach: praca plastyczna, album, album – praca zbiorowa, praca literacka (wiersz, 
opowiadanie), wywiad – reportaż oraz piosenka189. 

W 2004 r. zorganizowano trzeci konkurs ogólnodiecezjalny pod hasłem 
„Laurka dla misjonarza”, w którym udział wzięło 600 uczniów.

Czwarty konkurs „Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – patronka misji” zor-
ganizowany w roku 2005 poświęcono wydarzeniom związanym z pielgrzymką 
urny z relikwiami św. Teresy po Polsce. Na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej 
peregrynacja relikwii odbyła się w dniach 9-10 lipca 2005 r. (9 lipca w katedrze 
i w klasztorze ss. Karmelitanek, a 10 lipca w Mogilnie w parafii pw. św. Jana 
Apostoła i w Kruszwicy w parafii pw. św. Teresy). Z tej okazji Referat misyjny 
i katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie zorganizował konkurs mi-
syjny dla dzieci i młodzieży poświęcony postaci św. Teresy. Przysłano ponad 
700 prac plastycznych w dwóch kategoriach: witraż oraz mozaika (wykona-
nych przez uczniów szkół podstawowych) oraz 60 prac literackich (napisanych 
przez gimnazjalistów). Dnia 3 czerwca 2005  r. w  Szkole Podstawowej nr 9 
przeprowadzony został konkurs wiedzy o  św. Teresie dla uczniów starszych 
klas szkół podstawowych (IV-VI), do którego zgłoszono 100 uczniów190. 

 187 Por. F. Jabłoński, Rejonowy Kongres Misyjny w Gniewkowie, BMAG 29(2009)44.
 188 Por. F. Jabłoński, Sprawozdanie z działalności misyjnej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
w 2002 r., www.srm.gniezno.opoka.org.p, 29 czerwca 2006 r.
 189 Por. III Archidiecezjalny Kongres Misyjny, BMAG 20(2003)49-59.
 190 Por. F. Jabłoński, Archidiecezjalny Konkurs Misyjny „Mała Tereska – Mały Misjonarz”, 
www.srm.gniezno.opoka.org.pl, 22 czerwca 2006 r. 
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W roku 2006 konkurs odbył się pod hasłem „Św. Franciszek Ksawery 
– patron misji” z okazji 500. rocznicy jego urodzin (1506-2006). Na konkurs 
przesłano 270 prac plastycznych oraz 40 pokazów multimedialnych. Ponadto 
do konkursu wiedzy przystąpiło 130 uczniów z 65 szkół. Podsumowanie odby-
ło się 11 maja 2006 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Gnieźnie191. 

Szósty konkurs poświęcony był Janowi Pawłowi II i encyklice Fidei do-
num. Przeprowadzony pod hasłem „Jan Paweł II – Misjonarz Świata” został 
podzielony na kategorie plastyczną i multimedialną, dla gimnazjalistów przy-
gotowano pytania z zakresu wiedzy o encyklice. 

Kolejny konkurs dotyczył Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w  150. 
rocznicę jego powstania w Polsce (1858-2008). Na konkurs przesłano z archidie-
cezji gnieźnieńskiej 270 prac plastycznych i 90 pokazów multimedialnych, zaś 
do konkursu wiedzy przystąpiło 125 uczniów z 55 szkół podstawowych i gimna-
zjów. Konkurs wiedzy odbył się 3 czerwca 2008 r. w Prymasowskim Wyższym 
Seminarium Duchownym. Uczniowie pisali test w kilku salach wykładowych. 
Następnie spotkali się z klerykami i ks. Andrzejem Graczykiem (Gruzja), obej-
rzeli pokaz multimedialny o historii Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci przy-
gotowany przez ks. Franciszka Jabłońskiego oraz przedstawienie o tym Dziele 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 z Gniezna. 

W 2009 r. ogłoszono konkurs plastyczny dla uczestników klas I-III szkół 
podstawowych pt.: „Jan Paweł II w Gnieźnie 30 lat temu...”, na który prze-
słano 460 prac z 53 szkół. Dla klas IV-VI szkół podstawowych zorganizowa-
no konkurs literacki na najciekawsze wspomnienie bezpośrednich uczestni-
ków pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna w 1979 r. Na konkurs przesłano 
152 prace. Z kolei gimnazjaliści zobowiązani byli przesłać materiał multime-
dialny o historii i działalności Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła. Zgłoszo-
no 96 prac z 31 szkół. Konkurs o św. Pawle – żarliwym misjonarzu dla szkół 
ponadgimnazjalnych ogłoszono pod hasłem: „Najciekawsza mapa obrazująca 
jedną z podróży misyjnych”. Przesłano dwie prace. 

Konkurs, który odbył się w 2012 r. dotyczył Pauliny Jaricot. Wzięło w nim 
udział ponad 500 dzieci i młodzieży. Konkursy zostały zorganizowane w kilku 
kategoriach: plastycznej, literackiej, multimedialnej oraz wiedzy. Oprócz tego 
odbył się także konkurs wiedzy na temat Kongregacji Ewangelizowania Naro-
dów w 390. rocznicę jej powstania. 

W zorganizowanych konkursach wzięło udział ponad 5000 osób. Należy 
do nich doliczyć uczestników konkursów na szczeblu szkolnym.

 191 Por. L. Muniak, Święty Franciszek Ksawery – wzór do naśladowania, „Przewodnik Ka-
tolicki Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 28 maja 2006 r., s. 5. 





IV.  
Świętowojciechowa Rodzina Misyjna  

– diecezjalne Dzieło Misyjne

1. Geneza Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej

III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej zaleca wiernym sto-
warzyszanie się w zespołach i organizacjach misyjnych (np. Papieskie Dzie-
ło Rozkrzewiania Wiary, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, szkolne Ogniska 
Misyjne). Szczególnym zrozumieniem, poparciem oraz pasterską troską – jak 
mówi synod – powinno cieszyć się wyrosłe z ducha misyjnego św. Wojciecha 
diecezjalne stowarzyszenie misyjne pod nazwą Świętowojciechowa Rodzina 
Misyjna (por. III PSAG 97)192.

W myśl powyższych zaleceń stworzono stałą pomoc duchową i material-
ną dla misjonarzy. Zadanie to zlecił abp Muszyński biskupowi pomocniczemu 
bp. Wojtusiowi, który wraz z  referentem misyjnym, ks. Jabłońskim, podjęli 
dalekosiężne działania.

Uwzględniając dotychczasowe kontakty diecezji z misjonarzami, w szcze-
gólności ich formę, ks. bp Bogdan Wojtuś na Niedzielę Misyjną 20 paździer-
nika 1996 r. wystosował komunikat o Świętowojciechowej Rodzinie Misyjnej. 
Z tej okazji wydano 14 000 folderów misyjnych wraz z blankietami na prze-
kazy pieniężne, które, jako załącznik do komunikatu, rozesłano do wszystkich 
parafii archidiecezji. Osobom, które przekazały ofiary na konto Świętowojcie-
chowej Rodziny Misyjnej podziękowano listownie, przesłano również życze-
nia na Boże Narodzenie i list ks. Andrzeja Rogowicza – misjonarza z Argen-
tyny oraz „Biuletyn Misyjny”193.

Dnia 25 marca 1998  r., w  uroczystość Zwiastowania Pańskiego, metro-
polita i arcybiskup gnieźnieński wydał dekret powołujący Świętowojciechową 
Rodzinę Misyjną. W dokumencie tym odniesiono się do powszechnego obo-

 192 Por. G. Gereluk, Wyzwania duszpasterskie w zakresie animacji misyjnej wynikające z doku-
mentów III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej, BMAG 15(2002)63-64.
 193 Por. M. Bejnarowicz, Świętowojciechowa Rodzina Misyjna w działalności misyjnej Ar-
chidiecezji Gnieźnieńskiej, UAM 2004 (mps), s. 66.
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wiązku misyjnego całego Kościoła oraz odpowiedzialności Kościoła diecezjal-
nego za Dzieło Misyjne. Świętowojciechowa Rodzina Misyjna powstała więc 
po to, aby wspomóc duchowo i materialnie misjonarzy z archidiecezji gnieź-
nieńskiej oraz ich dzieło ewangelizacyjne194.

Z okazji powołania Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej, ks. bp Bog-
dan Wojtuś skierował do wiernych list pasterski, w  którym pisze, iż „każdy 
chrześcijanin powołany jest do przekazywania wiary i  do odpowiedzialności 
za cały Kościół powszechny. Aby to powołanie i odpowiedzialność mogło się 
urzeczywistnić potrzebne jest zaangażowanie we wsparcie Dzieła Misyjnego”. 
Biskup ukazał również potrzeby misjonarzy przebywających w różnych krajach 
całego świata i prosił wszystkich ludzi dobrej woli i serca o włączenie się do 
Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej przez modlitwę i finansowe wsparcie 
misjonarzy pochodzących z archidiecezji gnieźnieńskiej. „W czasach przemian, 
przełamywania murów i wielu nowych możliwości – pisał ks. bp Bogdan Woj-
tuś – powinniśmy spłacić zaciągnięte długi, posyłając jeszcze więcej misjonarzy 
i większą troską otaczać już pracujących. Gdy jednak już ich poślemy, gdy będą 
już pracować z dala od ojczyzny, nie wolno nam o nich zapomnieć, pozostawia-
jąc bez pomocy i opieki”195. Uznano, że jednym z ważniejszych celów Rodziny 
Misyjnej będzie gromadzenie funduszy pochodzących z dobrowolnych ofiar, 
przeznaczonych dla misjonarzy na pobyt urlopowy w kraju i w miarę możliwo-
ści na konkretną pomoc w miejscu pracy misyjnej196. 

Świętowojciechowa Rodzina Misyjna posiada swój statut, w którym usta-
nowiono, że jest organizacją katolicką i posiada kościelną osobowość praw-
ną. Członkiem jej może być każdy katolik wrażliwy na sprawy misji, gotowy 
wspierać duchowo i materialnie misjonarzy. Statut Świętowojciechowej Ro-
dziny Misyjnej, podpisany przez arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego 
Henryka J. Muszyńskiego 25 marca 1998 r. w Gnieźnie, przedstawia w dziale 
czwartym w  paragrafach 15-20 strukturę Świętowojciechowej Rodziny Mi-
syjnej197. Zwierzchnikiem Rodziny Misyjnej jest arcybiskup gnieźnieński. 
Władzami Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej są: Walne Zgromadzenie, 
przedstawiciele parafialnych i szkolnych Ognisk Misyjnych, Zarząd Rodziny 
Misyjnej, dyrektor Rodziny Misyjnej, który mianowany jest przez arcybiskupa 
gnieźnieńskiego oraz Komisja Rewizyjna (por. Statut ŚRM 15). Na dyrekto-
ra Rodziny Misyjnej statut nakłada następujące obowiązki: przewodniczenie 
i koordynacja prac statutowych Rodziny Misyjnej na szczeblu diecezjalnym, 
utrzymywanie żywego kontaktu z jej członkami, nawiązywanie kontaktu z mi-

 194 Por. H. Muszyński, Dekret powołujący ŚRM, BMAG 1(1998)30.
 195 Por. B. Wojtuś, List pasterski do wiernych o powołaniu ŚRM, BMAG 1(1998)37-38.
 196 Por. M. Bejnarowicz, dz. cyt., s. 82.
 197 Statut Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej, BMAG 1(1998)33-34.
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sjonarzami w celu propagowania informacji o  idei Rodziny Misyjnej, troska 
o  utrzymanie więzi z  rodzicami misjonarzy, redakcja materiałów misyjnych 
i  biuletynu informacyjnego Rodziny Misyjnej oraz rozdzielanie misjona-
rzom funduszu zebranego z dobrowolnych ofiar członków Rodziny Misyjnej 
(por. Statut ŚRM 18).

Aby rozpowszechnić ideę Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej, roze-
słano listy w celu przedstawienia założeń organizacji oraz zapoznania z po-
trzebami misjonarzy pochodzących z archidiecezji gnieźnieńskiej. W piśmie 
zwrócono się z prośbą o pomoc modlitewną i, w miarę możliwości, materialną 
dla misjonarzy. Adresatami tych listów zostały szczególnie osoby o imionach: 
Wojciech, Krzysztof, Teresa i  Franciszek, ze względu na patronujących im 
świętych, którzy są szczególnie związani z misyjnym posłannictwem Kościo-
ła198. Na początku wysyłano rocznie około 2000 próśb, później 500, na które 
odpowiadało około 10-20 osób. Pomimo tak nielicznych reakcji, w ciągu roku 
tworzy się pewna grupa stałych ofiarodawców Świętowojciechowej Rodziny 
Misyjnej. Do tych osób wysyłane były 23 kwietnia każdego roku podziękowa-
nia za udzieloną pomoc, a w okresie świąt Bożego Narodzenia i Zmartwych-
wstania Pańskiego życzenia świąteczne199.

Świętowojciechowa Rodzina Misyjna swoją troską w głównej mierze obej-
muje misjonarzy i kapłanów pomagających w innych diecezjach na świecie. 

Księża z diecezji, jako fideidoniści, począwszy od 1974  r. podejmują pracę 
w  krajach misyjnych: Papui Nowej Gwinei, Kamerunie, Czadzie, Wenezueli, 
Brazylii, Argentynie, Kazachstanie i na Alasce. Jeden z misjonarzy – abp Tomasz 
Peta – w 2001 r. otrzymał sakrę biskupią i pracuje obecnie w Kazachstanie w Asta-
nie. Pewna grupa kapłanów pomaga w duszpasterstwie w Europie Wschodniej 
i Południowej (Czechy, Rosja, Rumunia, Gruzja). Do pracy misyjnej włączyli się 
także wierni świeccy. Na misje zostały posłane małżeństwa do Czadu i Tanza-
nii. Z kolei do Kazachstanu i Kamerunu udali się świeccy katecheci. Z chwilą 
otworzenia rynków pracy w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii za Polakami podążyli 
także kapłani do pracy wśród Polonii w Szkocji, Irlandii oraz Anglii.

Misyjne doświadczenie zdobyło także trzech wolontariuszy z Gniezna, 
którzy przez miesiąc pracowali na misjach w Kazachstanie (w 2013  r.) oraz 
w Gruzji (w 2014 r.).

W roku 2000 Świętowojciechowa Rodzina Misyjna liczyła 2000 człon-
ków, często także spoza archidiecezji. Wiele z nich to osoby noszące imię Teresa 
i Wojciech. W roku 2005 było 1000 osób, a w 2012 liczba należących do Święto-
wojciechowej Rodziny Misyjnej znacznie zmniejszyła się, do kilkunastu. 

 198 Św. Wojciech – żarliwy misjonarz, św. Krzysztof – patron MIVA, św. Teresa i św. Fran-
ciszek – patroni misji.
 199 Por. M. Bejnarowicz, dz. cyt., s. 75-77.
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Ciężar pomocy materialnej dla misjonarzy został przełożony na fundusz 
diecezjalny dla misjonarzy pochodzący ze zbiórki do puszek organizowanej 
w parafiach diecezji w ostatnią niedzielę stycznia. 

Działalność Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej polega również na 
utrzymywaniu stałego kontaktu z  misjonarzami i  przekazywaniu materia-
łów informacyjnych dotyczących archidiecezji gnieźnieńskiej misjonarzom. 
W tym celu Świętowojciechowa Rodzina Misyjna przesyła: „Biuletyn misyjny 
Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej”, „Wiadomości Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej”, kalendarze, foldery, książki. Na Boże Narodzenie i Wielkanoc mi-
sjonarze otrzymują życzenia od arcybiskupa i biskupów oraz dyrektora ŚRM. 
Misjonarzom dostarczano też listy, w których opisywano aktualną sytuację ar-
chidiecezji, natomiast do ich rodzinnych domów wysyłane były „Wiadomości 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. Od roku 2006 przesyłane były drogą elektro-
niczną cotygodniowe wiadomości KAI. Obecnie korespondencję z misjona-
rzami zastąpiła poczta elektroniczna, a wszystkie wiadomości publikowane są 
na stronie ŚRM.

Dla członków Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej zorganizowano 
dwa zjazdy. Pierwszy z nich odbył się 8 maja 1999 r. w katedrze gnieźnień-
skiej. Przybyło 100 osób, w większości spoza archidiecezji gnieźnieńskiej m.in. 
z Olsztyna, Dąbrowy Górniczej, Poznania i innych mniejszych miejscowości. 
Spotkanie rozpoczął ks. bp Bogdan Wojtuś, który witając wszystkich przyby-
łych, podziękował za modlitwę w intencji misjonarzy, za ich nieustanne wspie-
ranie, za każdy gest dobrej woli. Biskup podkreślił, że z ofiar przekazanych 
przez członków Rodziny Misyjnej niesiona jest pomoc 30 misjonarzom po-
chodzącym z archidiecezji gnieźnieńskiej, którzy w szczególny sposób wspie-
rani są w czasie pobytu urlopowego w kraju200.

22 maja 2004  r. z okazji jubileuszu 30-lecia pracy świętowojciechowych 
misjonarzy został zorganizowany w Gnieźnie II Zjazd Świętowojciechowej 
Rodziny Misyjnej, na który przybyły dzieci i młodzież z Ognisk Misyjnych 
oraz osoby starsze zrzeszone w Świętowojciechowej Rodzinie Misyjnej. Łącz-
nie przyjechało do Gniezna 1200 osób.

2. Animacja misyjna w parafiach i szkołach archidiecezji

Od października 1998  r. dyrektor ŚRM rozpoczął odwiedzanie parafii 
w diecezji. W czasie niedzielnych Eucharystii głosił kazania o tematyce misyj-
nej, prezentował wystawę misyjną, zachęcał do modlitwy, rozprowadzał folde-

 200 Por. F. Jabłoński, I Spotkanie Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej, BMAG 2(1999)47-48.
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ry i materiały misyjne, propagował misyjny różaniec oraz zachęcał do pomocy 
duchowej i materialnej świętowojciechowych misjonarzy201.

Nieodzowną pomocą w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia było wspar-
cie, jakiego udzieliła firma HAWA z Gniezna. Jej dyrektor mgr inż. Jan Wal-
czak ofiarował sztalugi do wystawy, kserokopiarkę wraz z serwisem oraz papier. 
Dzięki temu można było powielać materiały formacyjne oraz zorganizować 
misyjną wystawę w parafiach. 

Ks. Jabłoński najpierw odwiedził parafie dziekańskie, a  następnie te, 
w których pracowali dekanalni referenci misyjni. 

W latach 1999-2012 w parafiach w Jankowie i Strzyżewie, gdzie ks. Fran-
ciszek pomagał w duszpasterstwie, prowadzono również permanentną anima-
cję misyjną. Parafie te w latach 2000-2006 gościły około 30 misjonarzy. 

Animację misyjną w archidiecezji prowadzą również misjonarze odwiedza-
jący parafie. Według sprawozdań duszpasterskich za rok 2010 w  53 parafiach 
diecezji gościło 101 misjonarzy: diecezjalnych, zakonnych. Z kolei według spra-
wozdań duszpasterskich z parafii za rok 2011 kazanie o tematyce misyjnej gło-
siło 143 misjonarzy. Najwięcej parafii w archidiecezji gnieźnieńskiej odwiedzili 
misjonarze: ks. Andrzej Marmurowicz, ks. Florian Cieniuch, ks. Jakub Szałek, 
ks. Mariusz Misiorowski, o. Marian Lis OMI, ks. Eugeniusz Zinkowski.

Swój wkład w umisyjnianie parafii archidiecezji gnieźnieńskiej poprzez 
głoszone kazania i  katechezy mają niektóre zgromadzenia zakonne. Wśród 
nich wyróżniają się Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego, którzy szcze-
gólnie intensywną animację prowadzili w latach 1995-2000, głosząc katechezy 
i  rekolekcje, nawiązując kontakty z księżmi i parafianami, wydając dwumie-
sięcznik „Misjonarze Kombonianie. Wiadomości misyjne” rozesłany na tere-
nie archidiecezji gnieźnieńskiej do około 100 parafii202.

Drugim zgromadzeniem mającym znaczący wkład w  umisyjnianie pa-
rafii są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, którzy prowadzili na terenie 
archidiecezji Niższe Seminarium Duchowne w Markowicach. Każdego roku 
w parafiach w ramach kolportażu swojego kalendarza odwiedzali parafie Ino-
wrocławia i okolic203. 

W animację misyjną parafii oraz szkół archidiecezji włączyli się także kle-
rycy ze zgromadzeń werbistów oraz Ducha Świętego.

Ponadto wielu wiernych prenumeruje także wydawane przez nich czaso-
pismo „Misyjne Drogi”, podobnie jak „Echo z Afryki” Zgromadzenia Sióstr 

 201 Por. F. Jabłoński, Sprawozdanie z  działalności misyjnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
w 1999 r., www.srm.gniezno.opoka.org.p, 29 czerwca 2006 r.
 202 Por. I. Olszewska, dz. cyt., s. 55-56.
 203 Od 2013 r. sanktuarium w Markowicach opuścili misjonarze oblaci, a parafię przejęli 
księża diecezjalni.
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Misjonarek św. Piotra Klawera, „Misjonarz” Zgromadzenia Misjonarzy Słowa 
Bożego, „Horyzonty misyjne” wydawane przez zgromadzenie pallotynów204.

W czasie kiedy religii nie prowadzono w szkołach, animacje misyjne odby-
wały się m.in. w ośrodkach katolickich, np. w ośrodku rekolekcyjnym w Pobie-
dziskach czy salkach katechetycznych w Gnieźnie. Dopiero po 1990 r. zezwo-
lono na organizowanie animacji misyjnej w placówkach szkolnych. Zaczęto 
zakładać Ogniska Misyjne. Z biegiem czasu dyrektorzy stali się przychylni ich 
działaniom, pozwolono więc na większą swobodę, zapraszano misjonarzy oraz 
dyrektora ŚRM. Obecnie organizuje się wiele konkursów, wystaw, prelekcji 
czy pokazów multimedialnych o tematyce misyjnej. Misjonarze przebywają-
cy na urlopie odwiedzają szkoły, aby opowiadać o misjach, rozmawiają z po-
szczególnymi katechetami i  animatorami o  różnych możliwościach włącze-
nia się w animację misyjną, m.in. w pierwszym półroczu 2008 r. ks. Krzysztof 
Domagalski odwiedził 35 szkół, a ks. Mariusz Misiorowski w roku szkolnym 
2009/2010 przybył do 16 szkół.

3. Działalność wydawnicza Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej 

Jak naucza II Polski Synod Plenarny obowiązkiem Kościołów lokalnych 
jest wypełnianie duchem misyjnym życia i działalności parafii, stowarzyszeń 
i grup zwłaszcza młodzieżowych. Należy informować o pracy misjonarzy i ich 
potrzebach przez redagowanie czasopism misyjnych, emitowanie specjalnych 
programów radiowych i telewizyjnych oraz rozpowszechnianie innych pomo-
cy audiowizualnych. Synod zobowiązuje czasopisma i rozgłośnie katolickie do 
budzenia żarliwości misyjnej przez sprzyjanie kontaktom czytelników i słu-
chaczy z misjonarzami, organizowanie konkursów i zbiórek oraz wsparcia mo-
dlitewnego (por. II PSP 68-69).

W perspektywie otwierania się Kościoła gnieźnieńskiego na Dzieło Mi-
syjne konieczne jest przekazywanie informacji o  tematyce misyjnej dociera-
jącej do wszystkich wiernych205. W  tym celu powołano do życia publikacje, 
czasopisma informacyjne, wydaje się foldery i  kalendarze misyjne, które są 
nieodzownym narzędziem animacji misyjnej. 

3.1. „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 

Pierwszy numer biuletynu misyjnego pt. „Dzieło Misyjne” został wyda-
ny w 1972 r. w celu pogłębienia świadomości misyjnej w archidiecezji. Zaistniał 

 204 Por. I. Olszewska, dz. cyt., s. 55-56.
 205 Por. Tamże, s. 52.



97IV. Świętowojciechowa Rodzina Misyjna – diecezjalne Dzieło Misyjne  

w formie maszynopisu, redagowany przez ks. Stefana Fiutaka, wydawany w 29 
egzemplarzach, przekazywany był księżom dziekanom. Od 1975  r., po krótkiej 
przerwie, wznowiono wydawanie diecezjalnego pisma misyjnego pod zmienio-
nym tytułem „Ognisko Misyjne” oraz dodatku do pisma „Vocatio Missionaria”. 
Dodatek ten stanowił konkretną pomoc dla zorganizowania w  parafiach na-
bożeństw w intencji misji, gdyż zawierał zbiór modlitw: „za misje”, „modlitwa 
chorych za misje”, „modlitwa o powołania”, „o chleb dla wszystkich”, „modlitwa 
Afrykanów do Matki Bożej”, „modlitwy plemienia Kikuju”, rozważania tajemnic 
różańca misyjnego i inne, przyczyniające się do pogłębiania świadomości i odpo-
wiedzialności wiernych za Dzieło Misyjne Kościoła. Biuletyn „Ognisko Misyjne” 
zawierał informacje o ważnych wydarzeniach z życia Kościoła w Polsce i na świe-
cie oraz listy misjonarzy pochodzących z archidiecezji gnieźnieńskiej. W ten spo-
sób wiadomości docierały za pośrednictwem księży proboszczów z ambony do 
dzieci, młodzieży i dorosłych. W latach 80. czasopismo przestało się ukazywać206.

W 1996 r. zaczęto wydawać kwartalnik „Biuletyn Misyjny Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej” – czasopismo Referatu misyjnego Kurii Metropolitalnej re-
dagowane przez dyrektora PDM ks. Franciszka Jabłońskiego. Nowe narzędzie 
animacji misyjnej zaprezentowano 13 grudnia 1997 r. podczas V Spotkania Ro-
dziców i Krewnych Misjonarzy pochodzących z archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Biuletyn zawierał, na około 100 stronach wydawanych w formie zeszytowej, 
teksty o treści misjologicznej, naukę Kościoła o misjach, nabożeństwa misyjne 
opracowywane na każdy miesiąc według papieskiej intencji misyjnej, przykła-
dy animacji misyjnej w archidiecezji, sprawozdania z działalności szkolnych 
i parafialnych Ognisk Misyjnych, listy misjonarzy oraz misyjne formy teatral-
ne do zrealizowania w parafii. Czasopismo drukowane było w 800 egzempla-
rzach i docierało do parafii archidiecezji i do animatorów misyjnych, misjo-
logów polskich, misjonarzy oraz do członków Świętowojciechowej Rodziny 
Misyjnej. W latach 1996-2010 ukazało się 30 numerów biuletynu.

Ze względu na dobrze rozpropagowaną i funkcjonalną stronę internetową 
zrezygnowano z wydawania biuletynu. Wszystkie informacje i materiały ani-
macyjne ukazują się w wersji elektronicznej na stronie internetowej.

Do tej bogatej tradycji nawiązało Seminaryjne Ognisko Misyjne, które 
w 2014 r. wydało pierwszy numer misyjnej seminaryjnej gazetki pt. „W Ognisku”.

3.2. Kalendarze

Szczególną formą promowania misjonarzy są kalendarze Świętowojcie-
chowej Rodziny Misyjnej, które prezentują pracę na misjach. Publikacja ma 

 206 Por. F. Jabłoński, Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, dz. cyt., 
s. 274-275.
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charakter kalendarza liturgicznego. W kalendarium zaznaczone są wspomnie-
nia świętych i błogosławionych (kolor czarny), święta (kolor niebieski), uro-
czystości (kolor czerwony) i dni misyjne w ciągu roku (kolor zielony). W po-
szczególnych miesiącach umieszczona została papieska intencja misyjna. 

Pierwszy kalendarz został wydany na rok 2001. Zawierał wykaz misjo-
narzy gnieźnieńskich oraz kapłanów pomagających w  innych diecezjach na 
świecie. Na okładce umieszczono zdjęcie z wręczenia gnieźnieńskich krzyży 
misyjnych, które pojawia się w kolejnych wydaniach kalendarza. 

Następne wydanie ukazało się w 2003 r., jego głównym przesłaniem była 
prezentacja Ognisk Misyjnych w diecezji. Kalendarz wydrukowano w nakła-
dzie 20 000 egzemplarzy. 

W 2004 r. wydano kalendarz w nakładzie 15 000 sztuk. Został poświęcony 
30-leciu pracy misjonarzy z diecezji (1974-2004). 

W 2005 r. kalendarz pod nazwą „Głosić Ewangelię nadziei”, oprócz pre-
zentacji misjonarzy, ukazał także charakterystykę diecezji po przemianach 
w 2004 r. oraz mapę diecezji z podziałem na dekanaty i parafie.

Kalendarz na rok 2006 prezentuje wszystkich kapłanów i osoby świeckie 
z archidiecezji pracujące na misjach na całym świecie. Na okładce kalendarza 
widnieje zdjęcie Jana Pawła II z  dwóch pielgrzymek do Gniezna – w  1979 
i 1997 r. 

Kalendarz na rok 2007, obok wielu akcentów misyjnych, zawiera także 
błogosławieństwo Benedykta XVI.

Kalendarz misyjny na rok 2008 został przygotowany w nowej szacie gra-
ficznej. Zawiera wiele barwnych zdjęć z  placówek misyjnych z  podkładem 
zdjęć przyrody wykonanych przez ks. M. Napieralskiego.

Kalendarz na rok 2009 pt. „Otoczmy troską życie. Z przedstawicielami 
misjonarzy zakonnych z Archidiecezji Gnieźnieńskiej” poświęcony został za-
konnikom i zakonnicom pochodzącym z archidiecezji gnieźnieńskiej, pracują-
cym na misjach lub pomagającym w duszpasterstwie w różnych diecezjach na 
świecie. 9800 sztuk zostało rozesłanych do 229 parafii.

Kalendarz na rok 2010 pt. „Bądźmy świadkami Miłości. Z polskimi bi-
skupami na misjach” prezentuje polskich i polskiego pochodzenia biskupów 
pracujących na terytoriach misyjnych. 

Głównym tematem kalendarza na rok 2011 („W komunii z Bogiem”) są 
sakramenty udzielane dzieciom i  dorosłym w  krajach misyjnych. Na foto-
grafiach znajduje się również abp Józef Kowalczyk metropolita gnieźnieński 
prymas Polski podczas ingresu do katedry oraz ceremonii przyjęcia paliusza 
w Rzymie.

Kalendarz na rok 2012 i  2014 był kolportowany przez Papieskie Dzieło 
Misyjne z Warszawy. Kolejnym więc, który został przygotowany przez Świę-
towojciechową Rodzinę Misyjną, był kalendarz na rok 2013 nawiązujący do 
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przeżywanego w Kościele Roku Wiary. Został poświęcony Misyjnym Świad-
kom Wiary, prezentuje przedstawicieli misjonarzy z diecezji lub pochodzą-
cych z jej terenu. 

Poza kalendarzami Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej w  2004  r., 
zgodnie z  sugestiami animatorów misyjnych, został wydany kalendarz dla 
dzieci obrazujący pracę świętowojciechowych misjonarzy na przestrzeni 30 lat. 
Zawiera on zdjęcia 46 duchownych i świeckich, którzy w tym czasie pełnili 
posługę misyjną w krajach całego świata. Miał format A4.

W 2005 r. opublikowano dwustronicowy kalendarz dla dzieci, który roz-
prowadzany był w  szkołach przez animatorów misyjnych. Przyświecało mu 
hasło: „Eucharystia znakiem nadziei”. Zawiera zdjęcia misjonarzy przebywa-
jących w różnych zakątkach świata, ale także fotografie z kongresu misyjnego 
dzieci czy spotkania Szkoły Animatorów Misyjnych. 

W roku 2006 mały kalendarz jest dwustronicowy, a jego mottem są słowa: 
„Pamiętajmy o modlitwie za misjonarzy i za dzieci z krajów misyjnych”. Główną 
jego ideą jest przedstawienie aktualnie pracujących misjonarzy. W każdym mie-
siącu widnieje wizerunek Jana Pawła II z dziećmi. Kalendarz zawiera wezwanie 
do pracy misyjnej „Nieśmy światu Jezusa” oraz krótką modlitwę do św. Teresy, 
patronki misji: „Święta Tereso naucz nas czynić małe rzeczy z wielką miłością”.

Kalendarz z roku 2007 odwołuje się głównie do dzieci z Ognisk Misyj-
nych powołanych na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Dominują tu zdjęcia 
z  różnych spotkań najmłodszych m.in. IX Szkoły Animatorów Misyjnych, 
konkursu na temat św. Franciszka Ksawerego czy z VI Krajowego Kongresu 
Misyjnego Dzieci w Częstochowie. 

Mottem przewodnim kalendarza dla dzieci z 2009 r. było hasło: „Otocz-
my troską życie na misjach”. Na obu stronach kalendarza znajduje się kilka-
naście twarzy dzieci z krajów misyjnych, a także kilka zdjęć przedstawiających 
kaplice, szkoły i grupy powołane przez misjonarzy. 

W 2010 r. jako ad experimentum wydany został „Rodzinny Kalendarz Mi-
syjny”. Jest to kolejny krok do ożywiania świadomości misyjnej, tym razem 
wśród małżonków, rodziców i  dzieci. Jest on dedykowany całym rodzinom, 
które są fundamentem Kościoła powszechnego, diecezjalnego i parafialnego. 
Kalendarz miał zachęcać do modlitwy za misjonarzy, Dzieło Misyjne oraz 
za wszystkie rodziny świata. Prezentuje sylwetki świętych i błogosławionych 
związanych z  Dziełem Misyjnym m.in.: błogosławieni małżonkowie Luis 
i Zelia Martin wraz z córką – św. Teresą z Lisieux, która jest patronką misji, 
francuski bp Karol de Forbin-Janson, założyciel Papieskiego Dzieła Misyj-
nego Dzieci, Sługa Boża Paulina Jaricot, która założyła Żywy Różaniec i jest 
inicjatorką Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, jako wsparcia dla misji, 
sługa Boży ks. abp Fulton J. Sheen, twórca misyjnego różańca, którego kolory 
mają symbolizować pięć kontynentów świata. 
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3.3. Foldery, ulotki i naklejki

Inną formą działalności Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej jest wyda-
wanie i kolportaż materiałów okolicznościowych np.: folderów, ulotek i naklejek. 

Pierwszy folder misyjny nosi tytuł „Duchowa i materialna pomoc dla ka-
płanów – misjonarzy Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. Na okładce folderu znaj-
duje się trumienka św. Wojciecha na tle kuli ziemskiej, która jest otoczona 
napisem „Świętowojciechowa Rodzina Misyjna”. Folder zawiera informacje 
na temat działalności Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej, a także kapła-
nów pochodzących z archidiecezji gnieźnieńskiej przebywających na misjach 
w 1996 r. Następnymi elementami folderu są: modlitwa za misjonarzy i o nowe 
powołania do pracy misyjnej, modlitwa chorych za misje oraz kalendarium 
misyjne. Folder jest wydrukowany w kolorystyce czarno-białej, formatu A4, 
posiada 4 strony. Powstał dzięki pomocy kombonianina o. Emanuela Torresa.

Kolejny folder ukazał się pt. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”. 
Na stronie tytułowej widnieje ilustracja trumienki św. Wojciecha oraz fotogra-
fia Jana Pawła II w obecności kilku misjonarzy. Wewnątrz folderu zamieszczo-
no informacje dotyczące Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej. Na kolejnych 
stronach znajduje się obraz kuli ziemskiej z wybranymi państwami. Poniżej 
wyszczególniono wojciechowych misjonarzy posługujących na świecie. W fol-
derze znalazły się również informacje o archidiecezjalnym Dziele Misyjnym 
oraz o kalendarium misyjnym. Na ostatniej stronie zapisano modlitwy za mi-
sjonarzy, o nowe powołania misjonarskie oraz za chorych.

Następne wydanie folderu Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej pre-
zentuje na stronie tytułowej zdjęcia misjonarzy. Wewnątrz znajduje się infor-
macja o Świętowojciechowej Rodzinie Misyjnej oraz o wojciechowych misjo-
narzach na świecie. Na ostatniej stronie folderu zamieszczono treść modlitwy 
w intencji nowych powołań misyjnych. 

Ostatni folder został wydany z okazji 30-lecia Świętowojciechowych Mi-
sjonarzy i nosi tytuł „Misja świętego Wojciecha nadal trwa”. Na jego okładce 
znajduje się ilustracja pomnika św. Wojciecha. Wewnątrz opublikowano fo-
tografie misjonarzy, którzy wyjechali na misje w  latach 1974-2004. Na środ-
ku folderu umieszczono zdjęcie Jana Pawła II, poniżej tekst błogosławień-
stwa skierowanego do misjonarzy. Na kolejnych stronach zawarto informacje 
o Świętowojciechowej Rodzinie Misyjnej oraz duchowym patronacie Rodziny 
Misyjnej.

Poza folderami wydawane są również ulotki tematycznie związane z ani-
macją misyjną w archidiecezji, m.in. „Misyjne ABC dla katechety” to kolorowa 
ulotka zawierająca najważniejsze informacje na temat szkolnego Ogniska Mi-
syjnego. Materiał skierowany jest do katechetów archidiecezji gnieźnieńskiej, 
dlatego opisuje, jak założyć Ognisko Misyjne, od czego należy zacząć, jakie 



101IV. Świętowojciechowa Rodzina Misyjna – diecezjalne Dzieło Misyjne  

podjąć inicjatywy, w jakim kierunku powinna zmierzać działalność, jakie jest 
znaczenie modlitwy. Zawiera adresy internetowych stron misyjnych oraz in-
formacje dotyczące sposobów wspierania i organizowania pomocy materialnej 
dla Dzieła Misyjnego. 

Świętowojciechowa Rodzina Misyjna wydała także legitymacje dla dzieci 
należących do Ogniska Misyjnego.

Pierwsza legitymacja Ogniska Misyjnego Dzieci na okładce prezentu-
je Pana Jezusa w roli dobrego pasterza, który trzyma na rękach owieczkę na 
tle wszystkich kontynentów świata. Przed Panem Jezusem znajduje się grupa 
dzieci mająca różne kolory skóry. Wnętrze legitymacji przeznaczono na wpi-
sanie danych osobowych właściciela dokumentu, daty wstąpienia do Papie-
skiego Dzieła Misyjnego Dzieci i Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej oraz 
pieczęć. Na legitymacji znajduje się krótka modlitwa oraz informacja o dzia-
łalności Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. 

Druga legitymacja Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci jest wydruko-
wana w  kolorystyce zielono-żółtej w  formacie A5. Na okładce znajduje się 
postać Chrystusa otoczona dziećmi żyjącymi w  różnych zakątkach świata. 
Wnętrze legitymacji przeznaczono na wpisanie danych osobowych właściciela 
legitymacji: imienia, nazwiska, parafii, szkoły, daty wstąpienia do Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci i  Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej, pieczęć, 
podpis oraz zobowiązanie członka Ogniska Misyjnego. Ostatnia strona za-
wiera tekst codziennej modlitwy.

Świętowojciechowa Rodzina Misyjna na życzenie ks. M. Zalewskiego 
z Papui Nowej Gwinei wydała legitymacje przeznaczone dla jego ministran-
tów. Napisana jest w języku pidżi-english. Pierwsza i ostatnia strona wydru-
kowana jest w kolorystyce błękitnej, na stronie tytułowej znajduje się napis 
„Diploma bilong ol ministrant”. Wewnętrzna strona legitymacji w  kolorze 
żółtym posiada miejsce na zdjęcie osoby, do której będzie ona należała, a także 
pieczęć oraz datę.

W 2007  r. z  okazji V  Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego została 
wydana specjalna podkładka do komputera z  informacją o  stronie interne-
towej Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej (500 sztuk). Podkładka została 
ofiarowana księżom proboszczom, animatorom misyjnym oraz ofiarodawcom 
Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej. 

W 2010  r. do animatorów Żywego Różańca i  do każdej parafii zostały 
przesłane papieskie intencje (ogólne i misyjne) w ramach akcji: „Papieskie In-
tencje w każdym Kościele parafialnym i domowym”. W latach 2012-2014 wy-
dano papieskie intencje misyjne, które zostały rozesłane do członków Żywego 
Różańca.

Świętowojciechowa Rodzina Misyjna wydała także naklejki. Pierwszą 
z nich pod hasłem „Kocham misje” wykonano w 2000  r. Przedstawiała ona 
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papugę z ogonem w pięciu kolorach, symbolizujących pięć kontynentów. Rok 
2004 to kolejna naklejka pod tym samym tytułem, prezentująca zdjęcie autor-
stwa ks. Piotra Schewiora, na którym widnieje indiańskie dziecko z Brazylii. 
W 2005 r. wydane zostały naklejki upamiętniające Jana Pawła II jako misjo-
narza świata. Przedstawiały zdjęcie papieża podczas pobytu w Papui Nowej 
Gwinei wykonane przez ks. Kazimierza Muszyńskiego. W 2007 r. wydruko-
wano naklejki z okazji V Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego upamięt-
niającego 50. rocznicę wydania encykliki Fidei donum (1957-2007). Ukazała się 
również kolekcja z wizerunkiem Jana Pawła II wydana z okazji 30. rocznicy 
wizyty papieża w Gnieźnie. Na naklejkach widnieją hasła: „Weźmijcie Ducha 
Świętego” i  „Pójdziemy ku przyszłości”. Przedstawiają one papieża na placu 
przed katedrą, podczas spotkania z młodzieżą czy w czasie nakładania krzyży 
misyjnych. Naklejki wydano także w 2012 r. z okazji VII Archidiecezjalnego 
Kongresu Misyjnego. Znajdują się na nich zdjęcia wykonane przez ks. Fran-
ciszka Jabłońskiego odwiedzającego misjonarzy w  Wenezueli, Papui Nowej 
Gwinei, Kazachstanie, a także fotografie z krajów misyjnych: Kolumbii, Tan-
zanii, Kamerunu i Czadu.

Należy wspomnieć, że w Gnieźnie zaprojektowano i wykonano naklejkę 
na II Krajowy Kongres Misyjny Dzieci w Częstochowie w 1998 r. odbywający 
się pod hasłem: „Pokój i miłość wszystkim dzieciom świata”. 

3.4. Strona internetowa

Pierwsze informacje o animacji misyjnej w diecezji pojawiły się w 2002 r. 
na stronach: www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl207 i  www.archidiecezja.
gniezno.opoka.org.pl. Następnie, 5 czerwca 2005  r., uruchomiono stronę in-
ternetową Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej, która stała się bogatym 
źródłem informacji o misjach w Kościele powszechnym, w Kościele w Polsce 
i  Kościele diecezjalnym. Celem inicjatora, ks. F. Jabłońskiego, było dotarcie 
do internautów z możliwie najbogatszą informacją o tematyce misyjnej oraz 
archiwizacja najważniejszych opisów wydarzeń oraz dokumentów Kościoła 
o tej tematyce. Ponieważ jest to strona archidiecezjalna, na pierwszym planie 
publikowane są wiadomości o animacji misyjnej prowadzonej na terenie ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej oraz pracy misjonarzy pochodzących z archidiecezji. 
Głównymi adresatami strony są wszyscy, którzy zaangażowali się w działal-
ność misyjną, animatorzy misyjni, członkowie Świętowojciechowej Rodziny, 
misjonarze pracujący w  bardzo różnych, często odległych zakątkach świata, 

 207 Ówczesny proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana w Gnieźnie ks. Edmund Karuk 
zaproponował wprowadzenie na stronę internetową parafii informacji dotyczących spraw 
misyjnych.
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dla których strona jest źródłem informacji o wydarzeniach z kraju i świata oraz 
każdy, kto zainteresowany jest działalnością misyjną.

Atutem strony jest jasna i czytelna struktura pozwalająca szybko dotrzeć 
do interesujących danych na temat: Referatu misyjnego (struktury i sprawoz-
dania z działalności), Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej (statuty, dekrety, 
listy, spotkania), misjonarzy pochodzących z diecezji (m.in. adresy, sprawoz-
dania z  wizyt u  misjonarzy), działających na terenie diecezji Ognisk Mi-
syjnych (relacje i  sprawozdania z  całorocznej pracy z  dziećmi i  młodzieżą), 
diecezjalnych spotkań misyjnych, Szkoły Animatora Misyjnego. Na stronie 
archiwizowane są: „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, materia-
ły duszpastersko-katechetyczne (homilie, katechezy, misyjne formy teatralne 
dla dzieci i młodzieży), informacje oraz sprawozdania z odbywających się na 
terenie diecezji kongresów misyjnych, informacje na temat wręczanych co-
rocznie w Gnieźnie krzyży misyjnych, dane z zakresu misjologii oraz sprawoz-
dania z działającego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym 
w Gnieźnie Ogniska Misyjnego kleryków. Bardzo cennym elementem są linki 
do innych stron poruszających tematykę misyjną208.

4. Patronat nad wręczeniem krzyży misyjnych

Kolejną formą działalności Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej jest 
przyjęcie patronatu nad wręczeniem krzyży misyjnych, które odbywa się każde-
go roku w Gnieźnie, w czasie dwudniowych uroczystości ku czci św. Wojciecha. 

Od 1998  r. ordynariusz wysyła pismo do 250 zakonów i  zgromadzeń 
w  Polsce oraz do Centrum Formacji Misyjnej z  zaproszeniem do wzięcia 
udziału w  tej  ceremonii w  czasie uroczystości ku czci św. Wojciecha, której 
towarzyszy stała, bogata w doniosłe elementy oprawa. Misjonarze uczestniczą 
w I nieszporach sobotnich, a następnie idą w procesji wieczornej z relikwiami 
św. Wojciecha do kościoła pw. św. Michała. Od 2013 r. podczas wieczornego 
spotkania swoje świadectwo drogi powołania do pracy na misjach składa jeden 
z przyszłych misjonarzy. Ideę tę zaproponował ks. bp Jerzy Mazur, przewod-
niczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski. 

W  niedzielę uczestniczą w  głównej Eucharystii ku czci św. Wojciecha. 
Przed błogosławieństwem specjalne słowo kieruje do nich nuncjusz apostolski, 
który następnie, w imieniu papieża, nakłada krzyże misyjne. 

W całej tej uroczystości bardzo cenny jest także jej animacyjny charakter. 
Świadkami tego doniosłego wydarzenia w życiu misjonarza stają się licznie 
zgromadzeni wierni, szczególnie zaś młodzież i  dzieci należące do Ognisk 

 208 Por. „Misje Dzisiaj” 2(2011), s. 19.
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Misyjnych. W wielu sercach w tym dniu budzi się poczucie odpowiedzialności 
za Dzieło Misyjne Kościoła oraz tak cenna chęć modlitwy i ofiary w intencji 
każdego misjonarza209. 

Podczas 16 ceremonii wręczenia krzyży misyjnych w Gnieźnie (w latach: 
1979, 1992210, 1997-2010) krzyż wręczono 630 misjonarzom i  70 osobom po-
magającym w  duszpasterstwie. Tego uroczystego aktu dokonał dwukrotnie 
papież Jan Paweł II (1979 i 1997 r.), kard. Józef Glemp (1992 r.), abp Dominik 
Duka OP prymas Czech (2005 r.) oraz 13 razy nuncjusz apostolski, abp Józef 
Kowalczyk prymas Polski211. Od 2011 r. krzyże misyjne wręcza nuncjusz apo-
stolski abp Celestino Migliore.

Od Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej misjonarze otrzymują komplet 
zdjęć z uroczystości, od kilku lat film DVD oraz specjalny certyfikat potwier-
dzający udział w  gnieźnieńskich uroczystościach oraz ikonę św. Wojciecha. 
Z kolei dzieci z Ognisk Misyjnych z Gniezna wręczają każdemu misjonarzowi 
misyjną laurkę.

Obszerna relacja z wręczenia krzyży misyjnych została opracowana przez 
ks. F. Jabłońskiego w książce pt. Tradycja gnieźnieńskich krzyży misyjnych212.

5. Pomoc materialna 

Ks. abp Henryk Muszyński, wychodząc naprzeciw potrzebom misjonarzy, 
wystosował w roku 1999 list do wiernych z prośbą o wsparcie misjonarzy po-
chodzących z diecezji, zarządzając coroczną dodatkową zbiórkę do puszek na 
ten cel. Od tego roku w ostatnią niedzielę stycznia, w Misyjny Dzień Chorych 
na Trąd, zbierane są ofiary. Fundusz wspomaga misjonarzy przebywających na 
urlopie w diecezji, pokrywa koszty podróży do kraju misyjnego213. 

Z ofiar zbieranych m.in. w diecezji (od indywidualnych ofiarodawców, jak 
i ze zbiórek do puszek w parafiach) w latach 1998-2003 zebrano około 500 000 
złotych na pomoc dla misjonarzy. W 2003 r. misjonarze z archidiecezji otrzy-
mali pomoc w wysokości 121 500 złotych: z konta Świętowojciechowej Rodzi-
ny Misyjnej – 74 500 złotych, z konta Pomocy Misjonarzom (ze zbiórki do 
puszek w ostatnią niedzielę stycznia) – 47 000 złotych. 

 209 Por. F. Jabłoński, Święty Wojciech w misyjnym orszaku męczenników, art. cyt.
 210 41 misjonarzy 26 kwietnia 1992 r. otrzymało krzyże misyjne od księdza prymasa i in-
nych biskupów.
 211 Por. F. Jabłoński, Tradycja gnieźnieńskich krzyży misyjnych, dz. cyt., s. 169.
 212 Por. Tamże.
 213 Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach rocznych; por. www.srm.gniezno.
opoka.org.pl, 30 czerwca 2006 r.
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Każdego roku diecezja przekazuje na misje ofiary pieniężne za pośrednic-
twem Papieskich Dzieł Misyjnych i agend misyjnych, np. w 2013 r. archidiece-
zja na misje przekazała 269 196, 96 złotych:
 • Papieskim Dziełom Misyjnym – 61 899 złotych,
 • Komisji Misyjnej – 68 739 złotych, w tym: 

o w II niedzielę Wielkiego Postu – 26 706 złotych (wpłaty z 77 parafii), 
o 6 stycznia na CFM – 10 736 złotych,
o MIVA Polska z akcji św. Krzysztof – 31 297 złotych (wpłaty z 87 parafii),

 • Papieskiemu Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie – 55 987,93 
złotych (wpłaty z 165 parafii),

 • Zespołowi Pomocy Kościołowi na Wschodzie – 32 571,03 złotych (wpłaty 
z 117 parafii),

 • misjonarzom diecezjalnym – 50 000 złotych.
Ponadto należy także dodać do tej sumy ofiary, które otrzymują misjona-

rze z parafii w czasie ich wizyt oraz od indywidualnych ofiarodawców, którzy 
wspierają bezpośrednio misjonarzy lub też wysyłają pieniądze do różnych or-
ganizacji misyjnych.

6. Wystawa misyjna i film o krzyżach misyjnych 

W 2007  r. do Muzeum Archidiecezjalnego zostało zakupionych sześć 
gablot, w których znajdują się eksponaty z krajów misyjnych. Są to dary od 
fideidonistów gnieźnieńskich. W wyniku remontów muzeum gabloty prze-
niesiono do domu ss. Pallotynek w Gnieźnie, gdzie tymczasowo znajdują się 
do chwili obecnej. 

W 2007 r. jedna gablota do eksponatów misyjnych została przekazana do 
seminarium duchownego w Gnieźnie. Od 2013 r. powstaje także mała wysta-
wa eksponatów misyjnych w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ro-
ścinnie.

W 2004 r. do pracy duszpasterskiej w Australii został posłany ks. prał. Hen-
ryk Micek. Tam poznał Michaela Willesee i Rona Tosoriero – autorów filmu 
„Eucharystia. Ze mną w Komunii” i zaproponował im przygotowanie polskiej 
wersji językowej tego filmu. W czerwcu 2005 r. ks. Micek przyjechał do Polski 
na swój srebrny jubileusz kapłaństwa. Wraz z nim przyjechali Willesee i Toso-
rio. Panowie nakręcony przez siebie film podarowali ks. abp. H. Muszyńskiemu 
oraz Referatowi misyjnemu Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Recenzja dzieła 
została zamieszczona na stronie internetowej ŚRM. Następnie niniejszy film, 
wraz z filmami o wręczeniu krzyży misyjnych przez Jana Pawła II w Gnieźnie, 
na jednej płycie DVD, został dołączony do książki opisującej tradycje wręczania 
krzyży misyjnych w Gnieźnie. 
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Wiele osób z Polski pisze prośby o przesłanie filmu o Eucharystii. Otrzy-
mują oni płytę DVD, która jest formą animacji misyjnej.

7. Artykuły o misjach w diecezjalnych mass mediach 

W latach 90. wraz z reorganizacją struktur kościelnych w Polsce i rozwo-
jem prasy katolickiej wiele diecezji rozpoczęło wydawanie swoich czasopism 
diecezjalnych. Większość z nich podjęła współpracę z ogólnopolskimi tygo-
dnikami religijnymi, takimi jak „Niedziela” , „Przewodnik Katolicki” czy „Gość 
Niedzielny”, rozprowadzając w swoich diecezjach czasopisma wraz z wkładką 
diecezjalną, np. „Niedziela Toruńska”, „Niedziela Gnieźnieńska”, „Niedziela 
Gliwicka”. Inne diecezje wydają własne miesięczniki lub tygodniki, np. die-
cezja kaliska wydaje miesięcznik „Opiekun”. W  wielu opisanych gazetach 
publikowane są również wiadomości o  animacji misyjnej diecezji oraz listy 
misjonarzy. 

W archidiecezji gnieźnieńskiej ukazywał się cykl artykułów o misjach i mi-
sjonarzach najpierw we wkładce „Słowo Archidiecezji Gnieźnieńskiej”214 do cza-
sopisma „Słowo – Dziennik Katolicki”, następnie w „Niedzieli Gnieźnieńskiej”, 
a od 2003 r. w „Przewodniku Katolickim Archidiecezji Gnieźnieńskiej”.

Wiele informacji misyjnych publikowanych jest na diecezjalnej stronie 
internetowej www.archidiecezja.pl, wciąż jednak informacje takie rzadko emi-
tuje się na antenie Radia Plus-Gniezno.

8.  Działalność dyrektora ŚRM, delegata biskupiego ds. misji 
i dyrektora PDM 

Ks. F. Jabłoński w zakresie animacji misyjnej pełni trzy funkcje w diecezji: 
dyrektora ŚRM, dyrektora diecezjalnego PDM i delegata biskupiego ds. mi-
sji. Należy również do diecezjalnych komisji i  rad: Archidiecezjalnej Rady 
Duszpasterskiej, jest członkiem sekretariatu tejże rady (od 1999  r.), Komisji 
Liturgicznej (od 2011 r.), Komitetu Organizacyjnego „Dnia Papieskiego” (od 
2013  r.), dyrektorem Diecezjalnego Studium Życia Małżeńskiego i Rodzin-
nego (od 2001  r.), moderatorem diecezjalnym Stowarzyszenia „Żywy Róża-
niec” (od 2012 r.) oraz dyrektorem Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego 
w Rościnnie (od 2012 r.). Przez rok pełnił funkcję redaktora pisma urzędowego 
„Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”.

 214 SAG 35(1994), SAG 39(1994)5, SAG 43(1994)4, SAG 16(1995), SAG 46(1995), SAG 
52(1995).
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Z kolei poza diecezją jest: konsultorem Komisji Misyjnej Episkopatu Pol-
ski (od 2007  r.), członkiem Krajowej Rady Misyjnej oraz jej prezydium (od 
2013 r.), członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolic-
kich (International Association of Catholic Missiologists – od 2007 r.), członkiem 
zarządu jako delegat Europy tegoż stowarzyszenia (od 2013 r.) oraz członkiem 
Stowarzyszenia Misjologów Polskich (od 2006 r.).

8.1. Wykłady, referaty, homilie poza diecezją

Ks. F. Jabłoński prowadzi szereg wykładów poza diecezją:

2000

 • 5 maja 2000 r. podczas Wrocławskich Spotkań Misyjnych: „Współpraca 
misyjna w najnowszych dokumentach Stolicy Apostolskiej”,

 • 20 października 2000 r. dla dekanalnych referentów misyjnych w Płocku: 
„Animacja misyjna w diecezji”,

2002
 • 22-24 lutego 2002 r. podczas II Diecezjalnej Szkoły Animatora Misyjnego 

w diecezji legnickiej (Strzegom): wykłady z podstaw misjologii,
 • 15 maja 2002 r. podczas Kongresu Misyjnego Zakonów w Gdańsku: „Re-

cepcja idei misyjnej zakonów i zgromadzeń zakonnych w Polsce”,
 • 2-6 września 2002 r. podczas Franciszkańskich Dni Misyjnych w Dukli: 

„Powstawanie, historia oraz formy działalności kleryckich kół misyjnych”,
 • 24 września 2002  r. podczas spotkania Krajowej Rady Misyjnej PDM 

w Sulejówku: „Rola i zadania Diecezjalnego Referenta Misyjnego według 
II Polskiego Synodu Plenarnego”, 

2003
 • 26 listopada 2003 r. na zaproszenie Naukowego Koła Misjologów UKSW: 

„Kościół w Polsce w służbie misjom”,

2004
 • 11 lutego 2004 r. dwa wykłady dla przyszłych misjonarzy w CFM w War-

szawie: „Animacja misyjna” oraz „Powołanie misjonarskie i krzyże misyjne”,
 • 18 lutego 2004 r. z okazji 20-lecia istnienia CFM w Warszawie: „Założe-

nia i praktyka przygotowania do pracy misyjnej fideidonistów polskich”, 
 • 20 marca 2014 r. na spotkaniu KIK w Poznaniu: „Zaangażowanie misyjne 

Kościoła w Polsce”,
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 • 28 kwietnia 2004 r. podczas sesji misjologicznej w Kazimierzu Biskupim: 
„Św. Wojciech w misyjnym orszaku męczenników”,

 • 23 maja 2004 r. dla animatorów misyjnych w Pelplinie: „Animacja misyjna 
w diecezji”,

 • 25 czerwca 2004 r. na Ogólnopolskim Spotkaniu dla Kleryków w Siedl-
cach: „Współpraca misyjna w świetle dokumentów Kościoła”,

 • 27 listopada-6 grudnia 2004 r. w czasie Międzynarodowego Sympozjum 
Naukowego w Kazachstanie poświęconemu ks. Władysławowi Bukowiń-
skiemu:  „Wkład duchowieństwa w  ewangelizację misyjną Kazachstanu 
w świetle adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia”,

2005
 • 16 listopada 2005 r. w czasie sympozjum poświęconemu Ecclesia in Oceania 

na UKSW: „Wkład misjonarzy z Polski w ewangelizację misyjną Oce-
anii”,

 • 3 grudnia 2005 r. podczas IV Krajowego Kongresu Misyjnego Papieskiej 
Unii Misyjnej (85 lat PUM w Polsce): „Papieska Unia Misyjna a duszpa-
sterstwo”,

2006
 • 25 marca 2006 r. w Piekarach Śląskich podczas promocji książki ks. prof. Jana 

Górskiego Jan Paweł II. Misjonarz Świata, wykład: „Animacja misyjna w Pol-
sce za czasów pontyfikatu Jana Pawła II”,

 • 12 maja 2006 r. w seminarium w Pelplinie podczas Diecezjalnych Warsz-
tatów Misyjnych Diecezji Pelplińskiej: „ABC misjologii” oraz „Św. Fran-
ciszek Ksawery – patron misji”, 

2007
 •  17 kwietnia 2007 r. podczas sympozjum na UKSW poświęconemu ency-

klice Fidei donum: „Ustalenia prawne dotyczące wyjazdów polskich fide-
idonistów”,

 • 8 i 15 września 2007 r. we Wrocławiu podczas konferencji dla kapłanów: 
„Katecheza ponadgimnazjalna w parafii” (został uwzględniony temat wy-
chowania młodzieży do misji),

2008
 • 7 kwietnia 2008 r. wykład na UKSW: „Wkład świętowojciechowych mi-

sjonarzy w ewangelizację misyjną Kościoła powszechnego”,
 • 19-20 kwietnia 2008  r. wykład w  Misyjnym Seminarium Duchownym 

Księży Werbistów w  Pieniężnie w  czasie sympozjum misjologicznego 
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pod hasłem „Misje w XIX wieku”: „Udział Polaków w misyjnym dziele 
Kościoła w XIX w.”,

2012
 • wykłady z misjologii w seminarium duchownym w Kaliszu,
 • 27 października 2012  r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji 

Bydgoskiej wykład dla katechetów i kapłanów odbywających stałą forma-
cję: „Animacja misyjna w diecezji”,

 • 8 listopada 2012  r. podczas sympozjum poświęconemu Księdze Funda-
cji św. Teresy od Jezusa oraz 400-leciu przybycia karmelitanek bosych do 
Polski w podziemiach klasztoru Karmelitów Bosych w Poznaniu: „Kwestia 
działalności misyjnej Kościoła w Ameryce w świetle nauczania Jana Pawła 
II i Benedykta XVI w kontekście Księgi Fundacji św. Teresy z Avila”,

 • 24 listopada 2012 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia 
Ducha Świętego w ramach sympozjum „Inkulturacja wczoraj i dzisiaj”: 
„Konteksty misji ad gentes i Nowej Ewangelizacji w świetle Roku Wiary”,

2013
 • wykłady z misjologii w seminarium duchownym w Kaliszu,
 • 18 lipca 2013 r. wykład podczas V Międzynarodowej Konferencji i zebra-

nia plenarnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Kato-
lickich: „Mission animation and formation  from the perspective of the 
archdiocese of Gniezno in Poland”,

 • 18 września 2013  r. w Niepokalanowie podczas spotkania ogólnopolskich 
środowisk misyjnych: „Jeanne Bigard – Papieskie Dzieło Piotra Apostoła”,

 • 25 października 2013 r. w seminarium w Drohiczynie wykład o Papieskim 
Dziele Piotra Apostoła,

2014
 • 3 marca 2014 r. wykład w Rzeszowie dla dekanalnych referentów misyj-

nych: „Zadania Dekanalnego Referenta Misyjnego”,
 • 12 i 26 marca 2014 r. dla studentów CFM w Warszawie: „ABC misjologii” 

oraz „Misjonarz a Kościół: diecezjalny, parafialny i domowy”.

Ks. Jabłoński prowadził także dni skupienia i rekolekcje o tematyce mi-
syjnej:

1999
 • 4 września 1999 r. udzielił pomocy w zorganizowaniu I Kongresu Misyj-

nego Dzieci w Legnicy, 
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 • 20 i 24 października 1999 r. wygłosił kazanie misyjne i odprawił Mszę św. 
transmitowaną przez TV Bydgoszcz,

2002
 • 6 stycznia 2002 r. odprawił Mszę św. transmitowaną przez TV Bydgoszcz 

i wygłosił kazanie misyjne,

2004
 • 5-6 stycznia 2004 r. prowadził Misyjne Dni Skupienia dla kleryków Wyż-

szego Seminarium Duchownego w Kielcach połączone z wystawą misyj-
ną oraz wystawą książek i czasopism o tematyce misyjnej,

2005
 • 22-25 sierpnia 2005 r. głosił rekolekcje w duchu misyjnym dla kapłanów 

diecezji legnickiej, zorganizował wystawę misyjną, prezentował materiały 
do animacji misyjnej w parafiach, 

 • 11-14 grudnia 2005 r. prowadził animację misyjną w Zgorzelcu w czasie 
rekolekcji adwentowych w parafii pw. św. Jana Chrzciciela,

2006
 • 2-3 maja 2006  r. w  seminarium w  Legnicy prowadził dzień skupienia 

w duchu misyjnym, 
 • 16 września 2006 r. w Bydgoszczy w parafii pw. Świętej Trójcy prowadził 

dzień skupienia dla animatorów misyjnych,

2012
 • 31 marca-4 kwietnia 2012 r. wygłosił rekolekcje o Paulinie Jaricot w Rze-

szowie w parafii pw. św. Rocha, 
 • 8 kwietnia 2012  r. prowadził rekolekcje o  Paulinie Jaricot dla Polonii 

w Belgii w Gandawie,
 • w sierpniu 2012  r. głosił rekolekcje o  Paulinie Jaricot w  polskiej parafii 

pw.  Matki Bożej Nieustającej Pomocy w  Mansfield w  Anglii (diecezja 
Nottingham),

2013
 • 20-27 grudnia 2013  r. głosił rekolekcje o  błogosławionych małżonkach 

oraz misyjnym różańcu w polskiej parafii pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Mansfield w Anglii (diecezja Nottingham) oraz poprowadził 
spotkanie w angielskiej parafii pw. św. Anny w Deepcar.



111IV. Świętowojciechowa Rodzina Misyjna – diecezjalne Dzieło Misyjne  

Ks. Jabłoński uczestniczył w  ogólnopolskich i  międzynarodowych 
sympozjach misyjnych:

 • 28 września 2000 r. w Jubileuszowym Światowym Dniu Misyjnym w Rzy-
mie,

 • 8 marca 2006 r. w sympozjum poświęconym „Dzieciom bez imienia” na 
UKSW, 

 • 11-13 maja 2007 r. w IV Światowym Kongresie Rodzin „Rodzina wiosną 
dla Europy i świata”,

 • 28-31 lipca 2007 r. w III Międzynarodowym Kongresie Misjologów Kato-
lickich w Pieniężnie, którego stał się członkiem, 

 •  9-14 lutego 2008 r. w oficjalnym wyjeździe do Kongregacji Ewangelizo-
wania Narodów i Agend misyjnych w Rzymie wraz z Zarządem Stowa-
rzyszenia Misjologów Polskich  i redakcją nowego czasopisma misjolo-
gicznego „Studia Misjologiczne”, którego został współredaktorem,

 • 30 listopada 2012 r. w międzynarodowej konferencji „Misjologia i nowa 
ewangelizacja we współczesnej Europie” w Warszawie,

 • 14-24 lipca 2013 r. w V Międzynarodowej Konferencji i zebraniu plenar-
nym Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich w Ke-
nii w Nairobi.

Ks. F. Jabłoński w latach 1998-2014 uczestniczył w spotkaniach, w trak-
cie których głoszono referaty o  tematyce: misyjnej, duszpasterstwa 
ogólnego, rodzin, różańcowej i nowej ewangelizacji dla:

 • diecezjalnych dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych, organizowane 
przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce (1992-, dwa razy w roku),

 • delegatów biskupich ds. misji, organizowane przez Komisję Misyjną Epi-
skopatu Polski (od 1992-, dwa razy w roku),

 • członków Stowarzyszenia Misjologów Polskich (1999-, raz w roku),
 • diecezjalnych dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich, zjazdy organi-

zowane przez Komisję Duszpasterską Episkopatu Polski (1998-2014, raz 
w roku),

 • diecezjalnych duszpasterzy rodzin, zjazdy organizowane z  inicjatywy 
Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski (2001-, trzy razy w roku),

 • diecezjalnych moderatorów Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” (2011-, dwa 
razy w roku),

 • diecezjalnych dyrektorów ds. Nowej Ewangelizacji (2013-, raz w roku).

Ks. Jabłoński promował także książki swego autorstwa:
 • 15 kwietnia 2005 r. – promocja książki Misjolodzy polscy w czasie I Zjazdu 

Misjologów,
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 • 18-19 lutego 2008 r. – w czasie zebrania dyrektorów diecezjalnych Papie-
skich Dzieł Misyjnych w Sulejówku koło Warszawy zaprezentował Bło-
gosławione stopy. Świętowojciechowi misjonarze.

8.2. Książki misjologiczne autorstwa ks. F. Jabłońskiego

 1. Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II
Książka została opublikowana przez Dom Wydawniczy „Rafael” w Kra-
kowie w 2003 r., jest przeredagowaną wersją doktoratu i stanowi pomoc 
dla osób, które poczuwają się do odpowiedzialności za Kościół i za po-
głębianie świadomości Ludu Bożego. Ukazuje bardzo szeroką panoramę 
działań podejmowanych w  różnych diecezjach w  Polsce, przez zakony, 
uczelnie katolickie. Liczy 626 stron w tym 94 stanowią aneksy.

 2. Misjolodzy polscy. Informator
Książka wydana w Warszawie w 2005 r. zawiera dorobek misjologów pol-
skich „rozproszonych po całym świecie”. Prezentuje zbiór ponad 900 prac 
naukowych podejmujących tematy misyjne i religioznawcze, które powsta-
ły na polskich uczelniach katolickich. Książka zawiera 196 stron. „Studia 
i Materiały Misjologiczne” 3.

 3. Błogosławione stopy. Świętowojciechowi misjonarze
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie w 2007 r. ukazała się monografia licząca 582 strony. Publi-
kacja dokumentuje ponad 30-letnią pracę misyjną świętowojciechowych 
misjonarzy i  jest pierwszą tego typu monografią na polskim rynku wy-
dawniczym zawierającą: wywiady, wspomnienia, prywatne zapiski, listy 
i ponad 540 barwnych zdjęć. Jak mówi jej autor, ks. Franciszek Jabłoń-
ski, zbieranie i opracowywanie materiałów trwało blisko 10 lat. W sumie 
publikacja ukazuje sylwetki 72 osób: misjonarzy świeckich i duchownych 
oraz księży pomagających w duszpasterstwie poza granicami naszego kra-
ju. W monografii oprócz krótkich biogramów znaleźć można także frag-
menty pamiętników i listów, które pisali, będąc na misjach, oraz wywiady, 
jakich udzielili różnym gazetom215. „Studia i Materiały Misjologiczne” 10.

 4. Tradycja gnieźnieńskich krzyży misyjnych
Publikacja ta zawiera relacje z  wręczania krzyży misyjnych w  latach 
1979-2010 wraz z albumem zdjęciowym wzbogaconym o zestawienie misjo-

 215 Błogosławione stopy głoszących Dobrą Nowinę, „Przewodnik Katolicki Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej” 3(2008)3.



113IV. Świętowojciechowa Rodzina Misyjna – diecezjalne Dzieło Misyjne  

narzy, którzy w poszczególnych latach otrzymywali krzyże misyjne. Książka 
została wydana w 2010 r. przez Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 
w Gnieźnie, zawiera 227 stron, w tym 41 stron aneksów. Publikacja posia-
da dokumentację fotograficzną: 115 zdjęć oraz 16 relacji z uroczystości wrę-
czenia krzyży misyjnych w Polsce. Do książki dołączona jest płyta DVD 
z trzema filmami. Pierwsze dwa przedstawiają relację z wręczenia krzyży 
misyjnych w Gnieźnie w 1979 r. Trzeci film jest zatytułowany „Eucharystia. 
Ze mną w Komunii”. „Studia i Materiały Misjologiczne” 16.

 5. Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010)
Publikacja wydana w Gnieźnie w 2010 r. jest zbiorem 91 apeli i orędzi, które 
zostały napisane przez sekretarza Kongregacji Ewangelizowania Narodów, 
a następnie przez kolejnych papieży: Pawła VI, Jana Pawła II i Benedyk-
ta XVI z okazji Światowego Dnia Misyjnego. Wydanie jest tym bardziej 
wartościowe, że zamieszczone w nim apele i orędzia jeszcze nie były pu-
blikowane w wersji książkowej w Polsce. Z kolei orędzia pisane przez kon-
gregację są pierwszym polskim wydaniem. Treść apeli i orędzi może być 
inspiracją w podejmowaniu inicjatyw na rzecz budzenia powołań misjonar-
skich w rodzinie, parafii, szkole, diecezji, jeszcze większej troski o misjona-
rzy. Szerzy wiedzę o misjach i pogłębia świadomość odpowiedzialności za 
nie. Książka liczy 395 stron. „Studia i Materiały Misjologiczne” 17.

 6. Terytoria misyjne w świetle Kongregacji Ewangelizowania Narodów
Książka wydana w Warszawie w 2012 r. zawiera ponad 140 map z terytoria-
mi misyjnymi, na których zaznaczone są granice poszczególnych diecezji 
czy innych jednostek administracyjnych. Poza tym zawiera wyjaśnienia całej 
struktury administracyjnej Kościoła powszechnego i diecezjalnego. Książ-
ka liczy 395 stron, została wydana przez Wydawnictwo „Missio-Polonia” 
w Warszawie. „Studia i Materiały Misjologiczne” 18.

 7. Tradycja gnieźnieńskich spotkań rodziców misjonarzy
Niniejsza książka wydana w Gnieźnie w 2012 r. powstała z miłości i szacun-
ku do rodziców misjonarzy. Dokumentuje spotkania rodziców i krewnych 
misjonarzy, którzy dzięki tej publikacji będą mogli powrócić do wspólnie 
przeżytych i niezapomnianych chwil; chwil, które pozostawiły w ich sercu 
ogromny ślad. Każde z opisanych spotkań zostało poprzedzone wstępem 
teologicznym dotyczącym programu duszpasterskiego na poszczególny rok.
Celem tej książki jest podkreślenie roli rodziców, jaką odgrywają w konty-
nuowaniu pracy na misjach danego misjonarza oraz ukazanie wewnętrz-
nych zmagań związanych z wyjazdem na misje ich dziecka. Sama idea 
spotkań zrodziła się ze słów wypowiedzianych przez ks. Franciszka Ja-
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błońskiego: „gdybym to ja pracował na misjach, to bardzo bym się cieszył, 
gdyby ktoś pamiętał o moich rodzicach i zaprosił ich na jakieś spotkanie”. 
W słowie do rodziców abp Józef Kowalczyk napisał: „Niniejsza publika-
cja ks. kan. dr. Franciszka Jabłońskiego: Tradycja gnieźnieńskich spotkań 
rodziców misjonarzy, ukazująca się w  Roku Wiary z  okazji 20. spotka-
nia, potwierdza kolejny raz powszechną opinię, że Kościół gnieźnieński 
jest rzeczywiście misyjny i misjonarski”. Książka liczy 172 strony. „Studia 
i Materiały Misjologiczne” 24.

 8. Paulina Jaricot – odwaga głoszenia Chrystusa
Książka składa się z kilku części. W pierwszej ukazano krótkie tło histo-
ryczne Francji w XIX w., a szczególnie Lyonu, gdzie urodziła się i żyła 
Paulina. W  drugiej i  trzeciej części zaprezentowano rodzinę, a  przede 
wszystkim jej postać. Następnie przedstawiono historię powstawania 
dwóch dzieł: Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca, a także społecz-
nego zaangażowania Pauliny. Na koniec ukazano Dzieło Rozkrzewiania 
Wiary i Żywego Różańca w Polsce. Książka liczy 108 stron, została wyda-
na w Gnieźnie w 2012 r.

 9. Stowarzyszenie Żywy Różaniec archidiecezji gnieźnieńskiej
Książka składa się z takich części jak: Certyfikat przynależności do Ży-
wego Różańca, Statut Stowarzyszenia Żywy Różaniec, Propagatorzy Ró-
żańca, Sługa Boża Paulina Jaricot – założycielka stowarzyszenia Żywego 
Różańca, Sługa Boży abp Fulton Sheen – twórca i promotor misyjnego 
różańca, Patroni Misji, Patroni małżeństw, Grupy Żywego Różańca w ar-
chidiecezji. Książka liczy 48 stron, została wydana w Gnieźnie w 2013 r. 

Oprócz publikacji misjologicznych ks. Jabłoński wydał także dwie 
książki z zakresu duszpasterstwa ogólnego: 

 • Kamerzysta i fotograf w czasie liturgii, Gniezno 2009. 
 • Nadzwyczajny szafarz Komunii św. i jego liturgiczna posługa w archidiecezji 

gnieźnieńskiej, Gniezno 2012. 

Pod jego redakcją, jako referenta Wydziału Duszpasterstw Specjali-
stycznych, zostały opracowane następujące materiały duszpasterskie:

 • Z wiarą Ojców w Trzecie Tysiąclecie. Materiały duszpasterskie na piesze piel-
grzymki na Jasną Górę z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 1999.

 • Jubileuszowe materiały duszpasterskie, Gniezno 2000. 
 • Nowenna i uroczyste Te Deum dla uczczenia ośmiu błogosławionych kapłanów 

– Męczenników Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 2001. 
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 • Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2002. Kontempla-
cja oblicza Jezusa (NMI 17), WAG 2001, wydanie specjalne.

 • Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2003. Kontempla-
cja oblicza Syna Bożego (NMI 24), WAG 2002, wydanie specjalne. 

 • Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2004. Naśladować 
Chrystusa (NMI 29). Miłość – pełnia życia chrześcijańskiego, WAG 2003, 
wydanie specjalne. 

 • Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2005. Eucharystia 
znakiem nadziei. Człowiek w społeczeństwie, WAG 2004, wydanie specjalne. 

 • Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2006. Człowiek 
w społeczeństwie. Przywracajmy nadzieję ubogim, WAG 2005, wydanie spe-
cjalne. 

 • Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2007. Przypatrzcie 
się, bracia, powołaniu waszemu (1 Kor 1, 26), WAG 2006, wydanie specjalne.

 • Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2011. Kościół na-
szym domem, WAG 2010, wydanie specjalne.

 • Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2012, WAG 2011, 
wydanie specjalne.

 • Rok wiary w  archidiecezji gnieźnieńskiej 2012-2013, WAG 2012, wydanie 
specjalne.

Współredagował także: 
 • F. Jabłoński, M. Polak, Materiały kongresowe. VI Archidiecezjalny Kongres 

Misyjny Dzieci i Młodzieży, Gniezno 2009.
 • F. Jabłoński, T. Niewiadomska, Narodowe Dni Życia i sympozja o rodzinie 

w archidiecezji gnieźnieńskiej, Gniezno 2010.
 • B. Czyżewski, F. Jabłoński, Posłał mnie Pan, abym głosił Ewangelię. Księga 

pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi z oka-
zji 50-lecia kapłaństwa (1961-2011), Gniezno 2011.

 • F. Jabłoński, T. Niewiadomska, ABC dla narzeczonych, Gniezno 2013. 
 • F. Jabłoński, T. Niewiadomska, Informator Duszpasterstwa Rodzin (nume-

ry: 1- 23, od 2001 r.).
 • F. Jabłoński, J. Skowroński, Nadzwyczajny Szafarz Komunii świętej Archi-

diecezji Gnieźnieńskiej (numery: 1-12, od 2007 r.).

Jest założycielem i administratorem kilku stron internetowych:
 • www.srm.gniezno.opoka.org.pl
 • www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl
 • www.swieccymisjonarze.pl
 • www.roscinno.pl
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Ks. Jabłoński będąc wikariuszem parafii pw. św. Bogumiła (1990-1996) 
redagował tygodnik parafialny „Ku człowiekowi” na przełomie lat 1992 i 1993 
(73 numery) oraz wydania specjalne tegoż tygodnika: „Dla chorych” (4 nume-
ry), wydanie o charakterze misyjnym (2 numery) oraz pielgrzymkowym dla 
grupy biało-czarnej (1 numer).

8.3. Artykuły autorstwa ks. F. Jabłońskiego

1994

 • Odpowiedzialność parafii w  świetle Magisterium Vaticanum II, WAG 
7-8(1994)382-396. 

1995
 • Misyjne Dzieło Kościoła, WAG 1(1995)68-75.
 • Powołanie misyjne, WAG 10(1995)746-754. 

1996
 • Misje odnową Kościoła powszechnego i diecezjalnego, WAG 5(1996)476-491.

1997
 • Formacja Misyjna w Katechezie Szkolnej, cz. I, BMAG 4(1997)6-13.

1998
 • Formacja Misyjna w Katechezie Szkolnej, cz. II, BMAG 5(1998)7-14.
 • Formacja Misyjna w Katechezie Szkolnej, cz. III, BMAG 6(1998)5-12.
 • Misyjne zadanie Kościoła – projekt statutów synodalnych, BMAG 6(1998)22-28.

2000
 • Nauczanie Jana Pawła II o misyjnej naturze Kościoła w oparciu o Orędzie na 

Światowy Dzień Misyjny (1979-1999), AMP 11(2000)179-208. 

2001
 • Nowa wiosna misjologii w Polsce, AMP 12(2001)203-213. 

2003
 • Zadania referenta misyjnego według norm II Polskiego Synodu Plenarnego, 

AMP 13(2003)175-178. 
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2004
 • Krzewienie idei misyjnej w  Polsce przez czasopisma, „Nurt SVD” 

105(2004)149-166. 
 • Ks. F. Jabłoński, J. Różański, Życiorys i dorobek naukowy dra hab. Antoniego 

Kurka OMI. Prof. UKSW, [w:] J. Różański, P. Suppe (red.), Ewangelia 
między tradycją a współczesnością afrykańską, Warszawa 2004, s. 179-193.

 • Na drogach misji Jana Pawła II – przepowiadanie w świetle orędzi na Świa-
towy Dzień Misyjny (1979-2003), ŚN 2(2004)50-61. 

 • Udział Polski w dziele misyjnym, [w:] E. Śliwka, Wypłyń na głębię. Materia-
ły Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Misyjnego Zakonów i Zgromadzeń 
Męskich i Żeńskich, t. 2, Gdańsk-Pieniężno 2004, s. 415-420. 

 • Założenia i praktyka przygotowania do pracy misyjnej fideidonistów w Polsce, 
[w:] J. Różański (red.), Przygotowanie misjonarzy – założenia i praktyka, 
Warszawa 2004. 

2005
 • Misjologia w Polsce, „Collectanea Theologica” 4(2005)197-207.
 • Wkład kapłanów w  ewangelizację misyjną Kazachstanu, [w:] J. Górski 

(red.), Nowy kontekst misji, „Studia i Materiały Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 26, Katowice 2005. 

2006
 • Święty Wojciech w misyjnym orszaku męczenników, ŚN 2(2006)39-51. 
 • Wkład misjonarzy z Polski w ewangelizację misyjną Papui Nowej Gwinei, 

[w:] J. Różański (red.), Ecclesia in Oceania. Wybrane problemy Kościoła, 
Warszawa 2006, s. 267-284. 

2007
 • „Cooperatio missionalis” w Polsce za pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005), 

[w:] Evangelizare Pauperibus, Gniezno 2007, s. 305-319.

2008
 • Bibliografia ks. prof. Władysława Kowalaka SVD, „Studia Misjologiczne”, 

t. 1, 2008, s. 132-152.
 • Wkład Kościoła w Polsce w dzieło misyjne w XIX w., [w:] P. Sokołowski (red.), 

Misje w XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Pieniężno 2008, s. 207-236. 

2010
 • Formacja misyjna w  Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym 

w Gnieźnie, [w:] Memoriale Domini, Gniezno 2010, s. 29-146. 



118 Gnieźnieński Kościół misyjny i misjonarski

 • Sługa Boży arcybiskup Fulton John Sheen (1895-1979) – wybitny teolog, filozof, 
kaznodzieja i animator Misyjny, [w:] Credidimus Caritati, Gniezno 2010, 
s. 187-203.

2011
 • 390. Rocznica powstania Kongregacji Ewangelizacji Narodów (1622-2012), 

„Studia Misjologiczne”, t. 4, 2011, s. 30-42.

2012
 • Ślub kościelny. Jak przygotować? Pastoralne działania formacyjne wobec na-

rzeczonych w archidiecezji gnieźnieńskiej, „Teologia i moralność”, t. 12, 2012, 
s. 157-172.

 • Udział polskich misjonarzy w ewangelizacji Misyjnej Papui Nowej Gwinei, 
AMP 18(2012)57-76.

 • Wolontariat misyjny, „Misyjne drogi” 5(2012)11-13. 

2013
 • Klerycka działalność na rzecz misji w  świetle Roku Wiary, „Lumen Gen-

tium” 1(2013)170-187. 
 • Konteksty misji ad gentes i nowej ewangelizacji w świetle Roku Wiary, „Lu-

men Gentium” 1(2013)139-151.

2014
 • Powołanie misyjne i  misjonarskie w  Kościele, [w:] Księga pamiątkowa po-

święcona ks. prof. dr. hab. Władysławowi Kowalakowi SVD, Warszawa 2014.

8.4. Redakcja i współredakcja czasopism

Redakcja:

 • „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” (30 numerów).

Współredakcja:
 • „Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej” (od 2001 roku), 
 • „Studia Misjologiczne. Rocznik Stowarzyszenia Misjologów Polskich” 

(od 2008 roku),
 • „Światło Narodów. Papieska Unia Misyjna” (od 2011 r. „Lumen Gentium”). 
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8.5. Recenzje, konferencje, sprawozdania

1987

 • Chrystusowi siewcy, „Niedziela Gnieźnieńska” 42(1987)1.

1992
 • Niedziela Misyjna, „Ku człowiekowi. Czasopismo parafii św. Bogumiła” 

20(1992)1.
 • Tydzień Misyjny w diecezji, „Niedziela Gnieźnieńska” 48(1992)2.3.

1993
 • XXVII Tydzień Misyjny (24-30 X 1993 r.), „Ku człowiekowi. Czasopismo 

parafii św. Bogumiła” 42(1993)1.

1994
 • Bliżej misji. Niedziela misyjna 1994, SAG 43(1994)3.
 • Sprawozdanie finansowo-pastoralne diecezji w ramach Papieskich Dzieł Mi-

syjnych za rok 1993, WAG 7-8(1994)356-359.

1995
 • Paryskie ulice odczuły misyjny szlak..., „Misjonarze Kombonianie” 3(1995)23.
 • Powołanie misyjne, „Posłaniec Ducha Świętego” 5(1995)3.
 • Szkoła animatorów w Gnieźnie (Ruchu Światło-Życie), SAG 12(1995)3.
 • Światowy Dzień Misyjny. Mali Misjonarze, SAG 1(1995)3.

1996
 • Powołanie misyjne, „Niedziela Gnieźnieńska” 1(1996)3.

1997
 • I Spotkanie Archidiecezjalne Komisji Misyjnej, BMAG 4(1997)37.
 • IV Diecezjalne Spotkanie Misyjne, BMAG 4(1997)38-40.
 • Aby ożywić misyjnego Ducha, BMAG 4(1997)48-49.
 • Misja św. Wojciecha nadal trwa, „Niedziela Gnieźnieńska” 25(1997)3.
 • Misja św. Wojciecha wciąż trwa. Wręczenie Krzyży Misyjnych 1997, „Misjo-

narze Kombonianie” 5(1997)22-23.
 • Pomnażajmy Świętowojciechowy Dar. IV Diecezjalne Spotkanie Misyjne, 

SAG 46(1997)1.
 • Świat misyjny jest w  sercach ludzi młodych, „Niedziela Gnieźnieńska” 

23(1997)3.
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 • Udział Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Misyjnym Dziele Kościoła, BMAG 
4(1997)84-85.

 • Wręczenie krzyży misyjnych polskim misjonarzom 1997, BMAG 4(1997)29.

1998
 • II Spotkanie Dekanalnych Referentów Misyjnych, BMAG 5(1998)41-42. 
 • V Diecezjalne Spotkanie Misyjne (28 X 1998), BMAG 5(1998)55-57.
 • Diecezjalna Szkoła Animatorów Misyjnych (20-22 III 1998), BMAG 

5(1998)42-45.
 • Pierwsza Diecezjalna Szkoła Animatorów Misyjnych. Pomnażajmy Święto-

wojciechowy Dar, „Niedziela Gnieźnieńska” 16(1998)3.
 • Pokój i  miłość. II Krajowy Kongres Misyjny w  Częstochowie, „Misjonarze 

Kombonianie” 4(1998)19.
 • Pomnażajmy Świętowojciechowy Dar. IV Diecezjalne Spotkanie Misyjne, 

„Misjonarze Kombonianie” 1(1998)22-23.
 • Przeszli przez gnieźnieńskie drzwi (Posłanie misjonarzy), „Niedziela” 

20(1998)11.
 • Wręczenie krzyży misyjnych w Gnieźnie, BMAG 6(1998)41-46.
 • Z Krzyżem na misje, „Niedziela Gnieźnieńska” 17(1998)2.
 • Z Krzyżem na misje (1998), „Misjonarze Kombonianie” 3(1998)9.
 • Z krzyżem na misje (historia), BMAG 6(1998)40-41.

1999
 • I Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci, BMAG 8(1999)73-83.
 • I Spotkanie Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej, BMAG 8(1999)47-48.
 • II Diecezjalna Szkoła Animatorów Misyjnych (12-14 III 1999), BMAG 

8(1999)61-63.
 • III Krajowy Kongres Misyjny 1999. Czynić małe rzeczy z  wielką miłością, 

„Misjonarze Kombonianie” 6(1999)21.
 • III Ogólnopolski Kongres Misyjny w  Częstochowie, „Echo z  Afryki” 

12(1999)297-298.
 • Animacja misyjna w Archidiecezji Gnieźnieńskiej (1999 r.). Sprawozdanie do 

Papieskich Dzieł Misyjnych, BMAG 9(1999)40-43.
 • Bez zaufania nie można żyć... (Mediolan 98/99), BMAG 8(1999)88-90.
 • Byłem bliżej Chrystusa. Europejskie Spotkanie Młodych w Mediolanie, „Po-

słaniec Ducha Świętego” 2(1999)12-13.
 • Idźcie i nauczajcie (Posłanie p. Przemysława Grzechowiaka), „Posłaniec Du-

cha Świętego” 2(1999)27.
 • Komunikat referenta Duszpasterstwa Misyjnego, „Niedziela Gnieźnień-

ska” 42(1999)4.
 • Misyjna Pasja. Niedziela Misyjna, „Niedziela Gnieźnieńska” 43(1999)2.
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 • Misyjny zapał w Seminarium (70-lecie powstania Kleryckiego Ogniska Mi-
syjnego), „Niedziela Gnieźnieńska” 48(1999)2.

 • Otworzyć drzwi Chrystusa pielgrzymom... (Rekolekcje dla przewodników 
grup), „Niedziela Gnieźnieńska” 11(1999)1.

 • Papieska Intencja Misyjna – Lipiec, BMAG 8(1999)25-26.
 • Posłanie misjonarzy, „Echo z Afryki” 9(1999)212-213.
 • Przeszli przez gnieźnieńskie drzwi, „Misyjne Drogi” 4(1999)40-41.
 • Przeszli przez gnieźnieńskie drzwi... Posłanie misjonarzy, „Misjonarze 

Kombonianie” 4(1999)17.
 • Terminarz Archidiecezji Gnieźnieńskiej (październik-grudzień 1999  r.), 

WAG 9(1999)795-797.
 • Terminarz Archidiecezji Gnieźnieńskiej (styczeń-sierpień 1999  r.), WAG 

1(1999)61-65.
 • Wakacje z misjami (w Krzeszowie), „Niedziela Gnieźnieńska” 40(1999)3.

2000
 • III Krajowy Kongres Misyjny, „Misyjne Drogi” 1(2000)40-41. 
 • III Krajowy Kongres Misyjny Dzieci (Częstochowa, 1 VI 2000), BMAG 

12(2000)51-52.
 • VI Diecezjalne Spotkanie Misyjne w  Gnieźnie (29-30 X  1999  r.), BMAG 

10(2000)78-79.
 • Czynić małe rzeczy z wielką miłością. III Krajowy Kongres Misyjny w Czę-

stochowie (22-24 października 1999), AMP 11(2000)330-332.
 • Jubileusz dzieci pierwszokomunijnych i  ministrantów, „Niedziela Gnieź-

nieńska” 26(2000)2.
 • Jubileusz Misyjny, „Niedziela Gnieźnieńska” 50(2000)4.
 • Jubileuszowa Pielgrzymka do Ziemi Świętej (15-23 III 2000  r.), BMAG 

11(2000)78-81.
 • Komunikaty Wydziału Duszpasterstw Specjalistycznych,  WAG 8-9(2000) 

547-548. 
 • Kto Krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Wręczenie Krzyży Misyjnych, BMAG 

4(2000)24-25.
 • Milenijne Krzyże Misyjne, BMAG 11(2000)52-57.
 • Milenijne Krzyże. Spotkanie dyrektorów PDM oraz wręczenie Krzyży Mi-

syjnych, „Niedziela Gnieźnieńska” 22(2000)4.
 • Przeszli przez gnieźnieńskie drzwi... Ogólnopolskie wręczenie krzyży misyj-

nych w Gnieźnie (24-25 kwietnia 1999), AMP 11(2000)339-340.
 • Referat Misyjny Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieź-

nie (historia), BMAG 12(2000)27-32.
 • Służba i porządek. Jubileusz służb porządkowych, „Niedziela Gnieźnieńska” 

24(2000)1.
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 • Sprawozdanie finansowe Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rzecz misji w roku 
1999, BMAG 11(2000)25-26.

 • Sprawozdanie z  Konferencji Księży Dziekanów (25 IX 2000), WAG 
8-9(2000)545-546.

 • Tak i  ja, tak i  ty możesz misjonarzem być (III Krajowy Kongres Misyjny 
Dzieci w Częstochowie), „Niedziela Gnieźnieńska” 26(2000)3.

 • Tydzień Misyjny w diecezji (1999 r.), BMAG 10(2000)86-87.
 • Wspomnienie pośmiertne o ks. kan. Stefanie Fiutaku, BMAG 11(2000)71-77.
 • Z misjami jak z dobrym małżeństwem – jest różnie. Rozmowa z bp. Janem 

Ozgą z Kamerunu, „Niedziela Gnieźnieńska” 25(2000)3.
 • Zaangażowanie misyjne Kościoła polskiego poprzez działalność w  kraju po 

Soborze Watykańskim II, BMAG 10(2000)7-34.

2001
 • Czuwanie modlitewne Kleryckich Kół Misyjnych na Jasnej Górze (1990-2000), 

AMP 12(2001)312-314. 
 • Głosić Ewangelię rodzinie. VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin na Jasną 

Górę, „Niedziela Gnieźnieńska” 44(2001).
 • Historia wręczania krzyży misyjnych, BMAG 13(2001)25-27.
 • Komunikaty Referatu Duszpasterstwa Rodzin, WAG 7(2001)805-812.
 • Międzynarodowy Kongres Misyjny. Rzym, 18-22 X 2000, „Collectanea The-

ologica” 2(2001)215-218. 
 • Pokochać parafię, „Niedziela Gnieźnieńska” 52(2001)3.
 • Spotkanie w Barcelonie. List do redakcji, „Niedziela Gnieźnieńska” 13(2001)3.
 • Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2000, WAG 3(2001)343-345.
 • Sprawozdanie z działalności misyjnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej 2000  r., 

BMAG 13(2001)65-67.
 • Srebrny jubileusz parafii w  Czewujewie, „Niedziela Gnieźnieńska” 

38(2001)1.
 • Światowy Kongres Misyjny w Rzymie (18-22 X 2000 r.), BMAG 13(2001)19-22.
 • Świt misjologii w Polsce, BMAG 15(2001)10-37.
 • Wasza posługa spłaca niejako dług Wojciechowej posługi. Wręczenie Krzyży 

misyjnych w Gnieźnie 28 IV 2002 r., „Niedziela Gnieźnieńska” 42(2001)5.
 • Wręczenie krzyży misyjnych. Historia, „Misyjne Drogi” 2(2001)30.31.
 • Z Ewangelią w Trzecie Tysiąclecie. Rejonowe spotkanie dla duchowieństwa 

i  członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej, „Niedziela Gnieźnieńska” 
11(2001)1.2.

2002
 • IX Diecezjalne Spotkanie Misyjne, BMAG 18(2002)54-56.
 • Dzień pomocy misjonarzom, „Niedziela Gnieźnieńska” 1(2002)1.
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 • Kościół Gnieźnieński w służbie misji. IX Dziecięce Spotkanie Misyjne, „Nie-
dziela Gnieźnieńska” 46(2002)1.

 • Niedziela Dobrego Pasterza (21 kwietnia 2002 r.), BMAG 15(2002)42-45.
 • Nieść nadzieję całemu światu. Ogólnopolskie Spotkanie Misyjne Dzieci 

w Częstochowie 1 VI 2002 r., „Niedziela Gnieźnieńska” 27(2002)3.
 • Ogólnopolskie Kleryckie Spotkanie Misyjne (1965-2001), BMAG 16(2002)28-40.
 • Ogólnopolskie Spotkanie Misyjne Dzieci w Częstochowie, BMAG 17(2002)60-62.
 • Recenzje Małego Słownika Misjologicznego, BMAG 17(2002)24-25.
 • Spotkanie Katolickiego Poradnictwa Rodzinnego Archidiecezji Gnieźnień-

skiej, „Niedziela Gnieźnieńska” 11(2002)1.
 • Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, „Niedziela Gnieźnieńska” 

28(2002)2.
 • Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2002, WAG 11-12(2002)847-851. 
 • Sprawozdanie z  animacji misyjnej w  Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 

2001, BMAG 16(2002)78-80.
 • Święto patronalne PDMD i  dzień pomocy polskim misjonarzom, BMAG 

15(2002)8-10.
 • Świętymi bądźcie. Rejonowe Spotkanie Duszpasterskie Rodzin (Wrocław, 

Włocławek, Legnica, Kalisz, Poznań, Gniezno), „Niedziela Gnieźnieńska” 
8(2002)1.

 • Tydzień Misyjny 2002, „Niedziela Gnieźnieńska” 42(2002)3.
 • Wprowadzenie do programu duszpasterskiego na rok 2002, „Niedziela Gnieź-

nieńska” 5(2002)1.
 • Wręczenie krzyży misyjnych 2002, „Misyjne Drogi” 4(2002)40-42.
 • Wręczenie krzyży misyjnych w Gnieźnie (28 IV 2002 r.), BMAG 17(2002)52-57.
 • Zapalić nadzieję dla świata. Dzień Świętości Życia, „Niedziela Gnieźnień-

ska” 18(2002)1.2.

2003
 • Dzień Pomocy Misjonarzom z Archidiecezji. Wojciechowy Misjonarz (35-lecie 

kapłaństwa ks. Kazimierza Muszyńskiego), „Przewodnik Katolicki Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej” 26 stycznia 2003 r., s. 3.

 • Homilia dla dzieci na Biały Tydzień, BMAG 19(2003)51-53.
 • Krzyże misyjne 2003, „Misyjne Drogi” 4(2003)41-42.
 • Sprawozdanie z działalności misyjnej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej 2002 r., 

BMAG 19(2003)108-109.
 • Sprawozdanie z wręczenia krzyży misyjnych polskim misjonarzom i misjo-

narkom podczas uroczystości ku czci św. Wojciecha w  Gnieźnie 26 kwietnia 
2003 r., AMP 13(2003)290-292. 



124 Gnieźnieński Kościół misyjny i misjonarski

2004
 • IV Ogólnopolskie spotkanie misjologów. Kraków, 7-8 XII 2003, AMP 

14(2004)275-276. 
 • V Ogólnopolskie spotkanie misjologów. Gniezno, 21 V 2004, AMP 14(2004)276-278.
 • Krzyże misyjne 2004, BMAG 21(2004)67-70.
 • Po całym świecie głoście Ewangelię, „Posłaniec Ducha Świętego” 3-4(2004)23. 
 • Spotkanie misyjne w Krakowie, BMAG 21(2004)53-54.
 • Sprawozdanie z działalności misyjnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w 2003 r., 

BMAG 21(2004)61-67.

2005
 • 35-lecie misjologii na UKSW (ATK), ŚN 3(2005)99-102.
 • Informacje Wydziału Duszpasterskiego (sprawozdanie za rok 2004), WAG 

1(2005)107-114.
 • Papieskie Działa Misyjne w  służbie Kościołowi, [w:] „Misyjne Materiały 

Liturgiczne na Tydzień Misyjny” 28 października 2005 r., Warszawa 2005.

2006
 • VI Spotkanie misjologów, ŚN 1(2006)90-93. 
 • VI Spotkanie misjologów (Czeladź, 14-15 XI 2005), AMP 14(2006)279-281.

2007
 • Podsumowanie duszpasterskie za rok 2006, WAG 1(2007)73-75.

2008
 • XV Spotkanie rodziców i krewnych misjonarzy, BMAG 28(2008)37-40. 
 • Chodzić po drogach świata – Konferencja dla kleryków, postulantek i nowi-

cjuszy, [w:] W. Polak, A. Ozon, A. Majgier (red.), Powołanie w  służbie 
Kościoła misyjnego, Gniezno 2008, s. 27-31.

 • Krzyże Misyjne 2008, BMAG 28(2008)44-47.
 • Posiedzenie Komisji Misyjnej Episkopatu Polski ( Jasna Góra, 1 XII 2007), 

BMAG 28(2008)22.
 • Sesja misjologiczna na Jasnej Górze, BMAG 28(2008)20-21.
 • Spotkanie Seminaryjnego Ogniska Misyjnego, BMAG 28(2008)40-41. 
 • Sprawozdanie roczne z  działalności na rzecz misji w  Archidiecezji Gnieź-

nieńskiej w roku 2007, BMAG 28(2008)27-30.
 • Wiosenne zebranie dyrektorów diecezjalnych papieskich dzieł misyjnych, „Mi-

sjonarze Kombonianie” 3(2008)23-24. 
 • Wizyty misjonarzy, BMAG 28(2008)47.
 • Wspomnienie pośmiertne o  śp. Kazimierzu Muszyńskim, WAG 

3(2008)458-466.
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2009
 • Córki i synowie św. Wojciecha, „Misje Dzisiaj” 4(2009)14.
 • Doświadczenie misyjnej pracy (u misjonarzy w  Papui Nowej Gwinei 

5-13 VIII 2008 r.), „Michael CSMA” 15(2009)145-152.
 • Jak to się robi w archidiecezji gnieźnieńskiej, „Głos dla Życia” 6(2009)27-28.
 • Ognisko Misyjne w  Prymasowskim Seminarium Duchownym w  Gnieźnie 

ma już 80 lat, „Misjonarze Kombonianie” 2(2009)12-13.
 • Prosimy o powołania misyjne – aby mieli życie, [w:] Misyjne Materiały Li-

turgiczne. Tydzień misyjny 2009, Papieskie Dzieła Misyjne, Warszawa 2009.
 • Sprawozdanie duszpasterskie w  Archidiecezji Gnieźnieńskiej za rok 2008, 

WAG 1(2009)148-153.
 • W trosce o powołania na misjach. Konferencja powołaniowa dla młodzieży, 

[w:] W. Polak, A. Ozon, A. Majgier (red.), Zaufać i  odpowiedzieć Bogu, 
który powołuje. Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konse-
krowanego, 3-9 maja 2009. Pomoce duszpasterskie, Gniezno 2009, s. 29-31.

2010
 • Kościół w Polsce – Kościołem misyjnym i misjonarskim, „Misjonarze Kombo-

nianie” 4-5/2010.

2011
 • Misjonarze z Polski czy do Polski (Katecheza katedralna, 24 X 2012 r.), „Prze-

wodnik Katolicki. Archidiecezja Gnieźnieńska” 45(2011)5.
 • Sprawozdanie Duszpasterskie w  Archidiecezji Gnieźnieńskiej za rok 2010, 

WAG 1(2011)115-125.
 • Wielkim skarbem są dla mnie słowa Papieża, które powiedział w języku pol-

skim, [w:] Wrzesińskie spotkania Karola Wojtyły Jana Pawła II, Września 
2011, s. 44-45.

2012
 • Sprawozdanie Duszpasterskie w  Archidiecezji Gnieźnieńskiej za rok 2011, 

WAG 1(2012)107-110.

2014
 • Udział rodziny w misyjnym dziele Kościoła, [w:] IV Krajowy Kongres Misyj-

ny (12-14 czerwca 2015 r.). Konferencje i scenariusze katechez, Warszawa 2014.





V.  
Cooperatio missionalis  

w ramach pracy kurialnych agend 

Bardzo ważną ideą jest cooperatio missionalis w ramach prac poszczegól-
nych wydziałów i referatów Kurii Metropolitalnej. To zadanie spoczywa głów-
nie na diecezjalnym dyrektorze PDM, obecnie ks. F. Jabłońskim, który, jako 
pracownik Kurii Metropolitalnej, pełni jednocześnie trzy funkcje: referenta 
duszpasterstw specjalistycznych (1998-2012 r.), referenta duszpasterstwa mał-
żeństw i  rodzin (od 2001  r.) oraz referenta misyjnego (od 1992  r.). W  dniu 
1 października 2012 r. ks. Jabłoński został nominowany na dyrektora Archidie-
cezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie.

Praca w tych referatach umożliwiała umisyjnianie diecezjalnych struktur 
oraz podejmowanie współpracy w ramach pozostałych kurialnych wydziałów. 
Niniejszy rozdział ukaże przykłady takich działań w życiu duszpasterskim die-
cezji. 

1. Aspekt misyjny w diecezjalnym programie duszpasterskim

Po II wojnie światowej programowanie duszpasterskie w diecezji rozpo-
częto w  związku z  przygotowaniami do 1000. rocznicy chrztu Polski. Pro-
gram składał się z Wielkiej Nowenny (1957-1966 r.) i obchodów chrztu Polski 
w 1966 r. Przygotowania i obchody milenium w diecezji opracował J. Pomin 
w książce pt. Millennium Chrztu Polski w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. „Jubile-
usz chrztu Polski – jak pisze J. Pomin – scalił duchowo archidiecezję. Prymas 
Polski czynił duże starania, aby główne uroczystości odbywały się w najstarszej 
metropolii. Przez gnieźnieńskie środowisko duchownych, został opracowany 
główny program Tysiąclecia Chrztu Polski. Oprócz Gniezna, na terenie archi-
diecezji, odbyły się również jubileuszowe uroczystości: Bydgoszcz i Kruszwica. 
Ponadto w każdej parafii Archidiecezji Gnieźnieńskiej odbyły się uroczystości 
milenijne. Można bez wątpienia powiedzieć, że przedsięwzięcie opracowane 
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przez kard. Wyszyńskiego i podjęte przez duchowieństwo archidiecezji przy-
niosło w praktyce właściwy skutek”216. 

Program duszpasterski zawierający aspekt misyjny podejmował kard. Jó-
zef Glemp, prymas Polski, szczególnie poprzez szerzenie kultu św. Wojciecha 
– żarliwego misjonarza. W homiliach, kazaniach i konferencjach religijnych 
ksiądz prymas ukazywał św. Wojciecha, jego męstwo w  wyznawaniu wiary, 
ducha apostolskiego i misyjnego. 

W nocy z 18 na 19 marca 1988 r. kilku młodych ludzi włamało się do kate-
dry gnieźnieńskiej. Częściowo zniszczono sarkofag-relikwiarz św. Wojciecha. 
Ksiądz Prymas polecił dokonać renowacji relikwiarza. Projekt, w oparciu o do-
kumentację fotograficzną, wykonał artysta z Gdańska – Wawrzyniec Samp, 
któremu zlecono również wykonanie kopii-miniatury sarkofagu jako wotum 
ekspiacyjnego. W  nowym relikwiarzu umieszczono relikwie św. Wojciecha, 
które wyjęto z głównego relikwiarza. 

W celu duchowego przygotowania diecezji do wielkiego jubileuszu 
1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha rozpoczęła się w archidiecezji 
gnieźnieńskiej peregrynacja relikwii św. Wojciecha. Od parafii do parafii prze-
wożono kopię-miniaturę sarkofagu z relikwiami św. Wojciecha. 

21 lutego 1991 r. ksiądz prymas wydał Instrukcję duszpasterską przed mile-
nium śmierci św. Wojciecha i peregrynacją relikwii. W założeniach teologicz-
no-duszpasterskich prymas Polski wskazał na potrzebę nowej ewangelizacji, 
dlatego pisał: „Milenium śmierci św. Wojciecha i peregrynację relikwii chcemy 
przeżyć w wyżej zarysowanej perspektywie. To właśnie ewangelizacja prowa-
dząca do nawrócenia była głównym dziełem życia św. Wojciecha. Jako Kościół, 
który przejął dziedzictwo Wojciechowe chcemy tkwić w nurcie ewangelizacji 
– w nurcie nowej ewangelizacji zrodzonej w nowych czasach i okolicznościach 
będących wyzwaniem. Rocznica śmierci św. Wojciecha staje się dogodną oka-
zją do:
 • wyrażenia najpierw dziękczynienia za dar życia św. Wojciecha,
 • podjęcia dziedzictwa wiary, którą otrzymujemy za pośrednictwem Ko-

ścioła i przeżywamy wraz z Kościołem i dzięki jego strukturom,
 • naśladowania św. Wojciecha i  budowania własnej świętości w  oparciu 

o duchowość kształtowaną na Biblii, liturgii i maryjności,
 • poznania i zatroszczenia się o to wszystko, co wraz z chrześcijaństwem 

weszło w nasze życie narodowe i co pozostało jako dziedzictwo kultury 
i historii”.
Wyżej ukazane założenia mają się przyczynić do szczególnego przeżywa-

nia rocznicowych obchodów. Związana z nimi peregrynacja relikwii nie może 

 216 Por. J. Pomin, Millennium Chrztu Polski w  Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Warszawa 
2013, s. 223-226.
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być czysto zewnętrznym przeżyciem, epizodem poruszającym może serce 
i wzbudzającym jednorazowe przeżycie, lecz prowadzącym do przemiany życia 
w duchu Eucharystii (metanoia) i zbudowania autentycznej żywej wspólnoty 
kościelnej w parafii. „Peregrynacja relikwii – uważał ksiądz prymas – przynie-
sie dobre owoce, jeśli będzie dobrze przygotowana”. W instrukcji wskazał trzy 
etapy przygotowania parafii: dalsze, bliższe i  bezpośrednie. „Przygotowanie 
dalsze ma w pierwszym rzędzie ożywić kult św. Wojciecha i przygotować wier-
nych do przeżycia dnia «Nawiedzin» relikwii Świętego Męczennika. A zatem 
będzie to informacja o planowanych uroczystościach, ale i formacja, w której 
wykorzystane zostanie to wszystko, co związane jest z postacią św. Patrona. 
Jako pomoc służącą założonym celom przewidzieć trzeba:
 • Pielgrzymkę parafialną do sanktuarium św. Wojciecha w  Gnieźnie. 

W  programie pobytu, oprócz praktyk kultycznych, przewidzieć trzeba 
zapoznanie się z dziedzictwem św. Wojciecha: Muzeum, Archiwum i Bi-
blioteka itd.

 • Mszę świętą wotywną ku czci św. Wojciecha odprawianą np. co miesiąc; 
w kazaniach ukazywać postać Świętego, duchowość, problem kultu świę-
tych, temat świadectwa, misyjność powołania chrześcijańskiego itd.

 • Regularna modlitwa do św. Wojciecha odmawiana w czasie różnych na-
bożeństw.

 • Stałe, okolicznościowe wezwanie w Modlitwie powszechnej”.
Po zakończeniu peregrynacji księża przysyłali sprawozdanie duszpaster-

skie. Wynikało z niego, że peregrynacja była owocna. Wielu wiernych brało 
udział w rekolekcjach, które poprzedzały peregrynację i miały na celu budze-
nie ducha apostolskiego na wzór św. Wojciecha. Liczba wiernych, która brała 
udział w samym świętowaniu, przeszła najśmielsze oczekiwania duszpasterzy. 
Parafianie dzięki rekolekcjom bliżej poznali życie i  apostolską działalność 
św. Wojciecha.

Do rozwoju kultu św. Wojciecha przyczyniają się pielgrzymki. Najwię-
cej pielgrzymów przybywa z okazji odpustu. Ksiądz prymas często zachęcał 
wiernych, aby pielgrzymowali nie tylko z tej okazji. W celu ożywienia ruchu 
pielgrzymkowego do grobu św. Wojciecha prymas Polski we wspomnianej już 
instrukcji duszpasterskiej zalecił, aby parafie, które miały przeżywać peregry-
nację relikwii św. Wojciecha najpierw pielgrzymowały do katedry gnieźnień-
skiej. Tym właśnie parafialnym pielgrzymkom wręczano kopię-miniaturę sar-
kofagu i pielgrzymi przywozili ją do parafii. Po nawiedzeniu relikwii w parafii 
pielgrzymka parafialna ponownie przyjeżdżała do katedry, aby Panu Bogu po-
dziękować za dar nawiedzenia parafii. Przy tej okazji pielgrzymi wysłuchiwali 
wykładu o św. Wojciechu, zwiedzali Muzeum Archidiecezjalne i Prymasow-
skie Wyższe Seminarium Duchowne. To pielgrzymowanie służyło ożywieniu 
kultu św. Wojciecha i zapoznaniu się z jego dziedzictwem.
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Ksiądz prymas kard. Józef Glemp pragnął, aby do 1000-lecia męczeń-
skiej śmierci św. Wojciecha przygotowała się cała metropolia gnieźnieńska 
i kościół warmiński. 12 lipca 1987  r. skierował więc list do pasterzy diecezji: 
gdańskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, chełmińskiej, szczecińsko-kamieńskiej, 
włocławskiej oraz warmińskiej, w którym proponował, aby w  ramach przy-
gotowań do jubileuszu odbyła się tzw. „Nowenna lat do św. Wojciecha” przed 
jubileuszem tysiąclecia jego Kościołów lokalnych, które należały do metropolii 
gnieźnieńskiej. Pierwsze dwa spotkania odbyły się w Gnieźnie. Program prze-
widywał: Mszę św., wykłady, poznawanie różnych form pracy duszpasterskiej 
i poznawanie dziedzictwa kulturowego. Dzięki tej nowennie cała metropolia 
gnieźnieńska bliżej zapoznała się z postacią św. Wojciecha i całym jego dzie-
dzictwem.

W Gnieźnie w kwietniu 1989 r. pod patronatem księdza prymasa kard. Jó-
zefa Glempa odbyło się sympozjum naukowe poświęcone św. Wojciechowi. 
Tego rodzaju spotkania odbywały się też m.in. w Olsztynie, Gdańsku, Szcze-
cinie i Rzymie. Dzięki nim nie tylko archidiecezja gnieźnieńska, ale i Polska, 
i Europa poznały życie, działalność apostolską i misyjną św. Wojciecha na tle 
czasów jemu współczesnych217. 

Abp Henryk Muszyński, kontynuując myśl swego poprzednika, kard. Jó-
zefa Glempa, podjął debatę o przygotowaniu archidiecezji do zbliżających się 
jubileuszy, zlecając opracowanie programu na lata 1992-2000. W czasie po-
siedzeń kurialnych omówiono kierunek działań, w  których uwzględniono: 
1000-lecie śmierci św. Wojciecha (1997 r.), 1000-lecie kanonizacji św. Wojcie-
cha (1999 r.), 1000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego, utworzenia pierwszej die-
cezji i metropolii w Polsce oraz Jubileuszowego Roku 2000. Proponowano: 
ożywienie ruchu pielgrzymkowego z okazji uroczystości odpustowych ku czci 
św. Wojciecha, pobudzenie świadomości, że katedra gnieźnieńska jest sanktu-
arium świętowojciechowym oraz propagowanie kultu św. Wojciecha. 

Abp Muszyński powołał Archidiecezjalny Komitet św. Wojciecha, które-
go owocem był program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej przygoto-
wujący do jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha obchodzo-
nego w Gnieźnie w 1995 r. Obejmował on teologiczno-pastoralne założenia, 
kontekst Wielkiego Jubileuszu roku 2000, pastoralne zadania bezpośrednie-
go przygotowania do milenium męczeńskiej śmierci św. Wojciecha w latach 
1995-2000 oraz zapis inicjatyw towarzyszących programowi duszpasterskiemu.

Działania duszpasterskie w  poszczególnych latach podejmowano na 
trzech płaszczyznach: nauczanie, kult uświęcający i świadectwo wiary. Towa-
rzyszyło temu powstanie: Domu Księży Emerytów w Gnieźnie, domu reko-

 217 Por. B. Wojtuś, Wkład Metropolity Warszawskiego w rozwój kultu św. Wojciecha, [w:]
Caritati in iustitia, Warszawa 2001, s. 119-121. 



131Cooperatio missionalis w ramach pracy kurialnych agend 

lekcyjnego w Bydgoszczy, Funduszu Ochrony Życia, pomnika św. Wojciecha 
w  Inowrocławiu, konfesji i  tumby św. Wojciecha, ołtarza ofiarnego w kate-
drze, repliki relikwiarza głowy św. Wojciecha, dokonano konsekracji kościoła 
pw. św. Wojciecha w Wągrowcu. 

W 1995 r. kontynuowano peregrynację relikwii św. Wojciecha w parafiach. 
Zaczęto organizować pielgrzymki do grobu św. Wojciecha z  tych wspólnot, 
w których odbyło się nawiedzenie. W każdym kościele w niedzielę przed za-
kończeniem Mszy św., po postcommunio, odmawiano modlitwę do św. Woj-
ciecha. Nastąpiła także aktywizacja Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz 
powołanie i ożywienie działalności zrzeszeń i organizacji kościelnych, m.in.: 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży. Rozpoczęły się przygotowania laikatu do uczestnictwa 
w działalności Akcji Katolickiej, włączono katechetów w duszpasterstwo dzie-
ci i młodzieży w parafiach oraz zaopiekowano się Prymasowskimi Uniwersy-
tetami Ludowymi. 

W 1996  r. odbyła się pokutna pielgrzymka do katedry z  okazji nawie-
dzenia figury Matki Bożej Fatimskiej, nastąpiła aktywizacja ruchu pielgrzym-
kowego do diecezjalnych sanktuariów Krzyża Świętego w Pakości i w Kcyni. 
W parafiach zorganizowano Dni Przebłagalne Boga za grzechy. W ramach 
próby ożywienia duszpasterstwa misyjnego utworzono Świętowojciechową 
Rodzinę Misyjną. 

W 1997 r. z okazji zbliżającego się milenium powstały: dom rekolekcyjny 
w Gnieźnie i Bydgoszczy, radio diecezjalne i wideoteka przy Wydziale Kate-
chizacji i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej, ustalono stały dyżur spo-
wiedniczy w Inowrocławiu i Gnieźnie, powołano Diecezjalny Fundusz Ochro-
ny Życia, oddano do użytku oddział rehabilitacji niepełnosprawnych w Domu 
Matki i  Dziecka w  Gnieźnie, udzielono pomocy hospicjum w  Gnieźnie, 
Bydgoszczy i  Inowrocławiu oraz domowi dziecka w Kołdrąbiu, odnowiono 
krzyże i figury w parafii oraz postawiono i poświęcono pomnik św. Wojciecha 
w Inowrocławiu. W parafiach podjęto katechizację dorosłych, zorganizowano 
czytelnie i biblioteki parafialne, powstało kilka gazetek parafialnych.

W latach 1998 i  1999 duszpasterstwo ukierunkowane było na duchowe 
przygotowanie do wizyty papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy.

Na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 ksiądz arcybiskup 
opracował 10-letni program duszpasterski na lata 2002-2010, który podzielo-
ny został na trzy cykle: prawda antropologiczna o człowieku (2002-2004 r.), 
człowiek w społeczeństwie (2005-2007 r.), człowiek w Kościele (2006-2010 r.). 

Bp Wojtuś jako wiceprzewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 
był odpowiedzialny za przygotowywanie projektów programów duszpasterskich 
na poszczególny rok. Wspólnie z ks. F. Jabłońskim opracował dwie instrukcje: 
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o przy gotowaniu i udzielaniu sakramentu bierzmowania oraz o duszpasterstwie 
małżeństw i rodzin. W tych dwóch instrukcjach zawarto także wątki misyjne: 
odpowiedzialności bierzmowanych i małżonków za misje.

W latach 2000-2013 diecezjalny program duszpasterski archidiecezji 
gnieźnieńskiej, mający charakter adaptacji programu ogólnopolskiego218, ukie-
runkowany był na problematykę rodzinno-misyjną.

W programie duszpasterskim na rok 2000 zamieszczono misyjne jubile-
usze i związane z tym pielgrzymki do grobu św. Wojciecha: jubileusz misjona-
rzy, jubileusz rodziców misjonarzy, jubileusz animatorów misyjnych i jubileusz 
Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej219. 

W roku 2001 zostały przygotowane materiały duszpasterskie z okazji no-
wenny i uroczystego Te Deum dla uczczenia ośmiu błogosławionych kapłanów 
– męczenników archidiecezji gnieźnieńskiej220.

W programie na rok 2002 „Kontemplacja oblicza Jezusa (NMI 17)” w za-
łożeniach teologicznych, podejmujących temat przedmiotu ewangelizacji, 
ukazana została istota działalności misyjnej Kościoła oraz dane statystyczne 
misjonarzy gnieźnieńskich oraz Ognisk Misyjnych w archidiecezji221.

W programie na rok 2003 „Kontemplacja oblicza Syna Bożego (NMI 24)” 
zaprezentowano postać Pauliny Jaricot, twórczyni Żywego Różańca oraz ini-
cjatorki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary222.

Program na rok 2004 „Naśladować Chrystusa (NMI 29)” zawiera projekt 
programu zrealizowanego przez Referat misyjny oraz listę dekanalnych refe-
rentów ds. misji223. Podobnie w programie na rok 2005 „Eucharystia znakiem 
nadziei. Człowiek w społeczeństwie” opublikowano listę podejmowanych ini-
cjatyw Referatu misyjnego224.

W roku 2006 program duszpasterski nosił tytuł: „Człowiek w społeczeń-
stwie. Przywracajmy nadzieję ubogim” i zawierał passus zatytułowany: „Ani-

 218 W roku 2009 redaktorem programu był ks. K. Walkowski, a w roku 2010 ks. M. Polak. 
W pozostałych latach funkcję tę pełnił ks. F. Jabłoński. Od 2013 r. za Wydział Duszpaster-
ski odpowiedzialny jest ks. dr Jakub Dębiec.
 219 Por. Jubileuszowe materiały duszpasterskie, Gniezno 2000.
 220 Por. Nowenna i uroczyste Te Deum dla uczczenia ośmiu błogosławionych kapłanów – Mę-
czenników Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 2001. 
 221 Por. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2002, WAG 2001, wyda-
nie specjalne, s. 22.
 222 Por. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2003, WAG 2002, wyda-
nie specjalne, s. 10.
 223 Por. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2004, WAG 2003, wyda-
nie specjalne, s. 21, 59.
 224 Por. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2005, WAG 2004, wyda-
nie specjalne, s. 25.
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macja misyjna na rzecz ubogich” składający się z ogólnych wskazań, jak nieść 
pomoc na rzecz ubogich oraz zagadnień wychowania misyjnego225.

Główne założenia pracy na rzecz misji zostały zamieszczone w Programie 
duszpasterskim Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2007 „Przypatrzcie się, bracia, 
powołaniu waszemu (1 Kor 1,26)”. W założeniach teologicznych, w punkcie 
opisującym szczegółowe powołania w Kościele, zostało opisane powołanie mi-
sjonarskie226. 

W roku 2008 w programie „Bądźmy uczniami Chrystusa we wspólnocie 
Kościoła” wyjaśniono różnice dotyczące poszczególnych tłumaczeń mandatu 
misyjnego (pomiędzy Mt 28,19 zawartym w Biblii Tysiąclecia a przekładem 
w językach obcych) oraz zawarto spis inicjatyw Referatu misyjnego w archi-
diecezji przewidzianych na rok 2008227. 

Z kolei w programie na 2009 r. „Otoczmy troską życie” w propozycjach dusz-
pasterskich uwzględniono akcję „Kolędnicy misyjni” oraz kongres misyjny228. 

Program duszpasterski na rok 2010 „Bądźmy świadkami Miłości. Kościół 
posłany, aby świadczyć o Miłości”, w ramach perspektywy teologicznej, zawie-
rał punkt: „Miłość źródłem misyjnego dynamizmu Kościoła”229. 

W 2011  r. realizowany był program duszpasterski „W komunii z  Bo-
giem”. Zgodnie z założeniami 2011 r. ogłoszono „Rokiem Prymasa Wyszyń-
skiego”. Zainicjowano także czytanie katechez liturgicznych w każdej parafii 
przed Mszą św., cykl katechez głoszonych w  katedrze gnieźnieńskiej przez 
księdza prymasa i  wykładowców gnieźnieńskiego seminarium duchownego 
(2011-2012  r.) oraz nowennę przed beatyfikacją Jana Pawła II. Wśród kon-
kretnych propozycji dla duszpasterstwa parafialnego znalazła się propozycja 
utworzenia grup misyjnych Żywego Różańca, na terenie diecezji ustalono plan 
działań na rzecz misji230.

W roku 2012 program duszpasterski „Kościół naszym domem” zachęcał 
do podjęcia następujących inicjatyw pastoralnych na rzecz misji: Biały Tydzień 

 225 Por. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2006, WAG 2005, wyda-
nie specjalne, s. 40-41.
 226 Por. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2007, WAG 2006, wyda-
nie specjalne.
 227 Por. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2008, WAG 2007, wyda-
nie specjalne, s. 11-12. Redaktorem tego programu był ks. Z. Przybylski.
 228 Por. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2009, WAG 2008, wyda-
nie specjalne, s. 37. Redaktorem programu był ks. K. Walkowski. 
 229 Por. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2010, WAG 2009, wy-
danie specjalne, s. 13-14. Redaktorem programu był ks. M. Polak pracujący w Wydziale 
Katechetycznym.
 230 Por. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2011, WAG 2010, wyda-
nie specjalne. 
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– „Dzieci – dzieciom misji”, udział w ogólnopolskim i diecezjalnym kongresie 
misyjnym oraz konkursie poświęconym Słudze Bożej Paulinie Jaricot231. 

Program duszpasterski na rok 2013 „Rok wiary w archidiecezji gnieźnień-
skiej 2012-2013” był ostatnim, który został przygotowany przez bp. B. Wojtusia 
i ks. F. Jabłońskiego. Ustalono w nim, że w ramach inicjatyw Referatu misyj-
nego zostanie przygotowany „(…) kalendarz misyjny na 2013  r. poświęcony 
misyjnym świadkom wiary. Członkowie Żywego Różańca włączą się w cało-
roczną modlitwę różańcową w intencji dzieła ewangelizowania świata”232.

2. Sprawa misji na kongresach diecezjalnych 

W archidiecezji oprócz kongresów misyjnych organizowane były kongre-
sy eucharystyczne oraz ruchów i stowarzyszeń apostolskich. W ramach tych 
spotkań pojawiał się także aspekt misyjny.

I Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny odbył się w  Inowrocławiu 
25 czerwca 1927 r. Kard. A. Hlond, otwierając kongres, powiedział: „Ludzkość 
dzisiaj szuka Boga, szuka czegoś bardziej trwałego, głębszego, szuka zasad 
wiecznych po to, by odnowić dusze i dlatego dzisiejszy Zjazd Katolicki ma 
to zadanie, żeby ten powrót duszy do Kościoła ułatwić i naprzód go pchnąć 
silniej przez poznanie prawd eucharystycznych i wysunięcie tych wszystkich 
haseł, co nas wszystkich zaprowadzać mają do odrodzenia narodu”233. Następ-
nie ks. bp Wincenty Tymieniecki z Łodzi rozpoczął szereg sześciu odczytów, 
które stanowiły główny trzon zjazdu. Hierarcha apelował o zwołanie wszech-
polskiego zjazdu eucharystycznego oraz o szerzenie krucjaty eucharystycznej. 
Kolejny mówca, ks. dr Karol Mazurkiewicz, profesor seminarium duchownego 
w Poznaniu, znawca pedagogiki, wygłosił referat pt. „Eucharystia a współcze-
sne zagadnienia wychowawcze”, podkreślając, że „pedagog katolicki nie może 
poprzestać na kulturze wody i mydła, lecz winien w dusze młode wszczepiać 
najszlachetniejszy szczep Ciała i Krwi Pańskiej, co się przy nowoczesnym sys-
temie podkreślania indywidualizmu ucznia tembardziej udać może”. Drugiego 
dnia zjazdu wygłoszono trzy główne referaty stanowe: „Eucharystia a  świat 
męski” – prof. Klemens Jędrzejewski z Płocka, „Eucharystia a młodzież” – Ta-
deusz Kuczma, doktor nauk prawnych z Poznania, „Eucharystia a świat ko-

 231 Por. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2012, WAG 2011, wyda-
nie specjalne.
 232 Por. Rok wiary w archidiecezji gnieźnieńskiej 2012-2013, WAG 2012, wydanie specjalne, 
s. 12-13.
 233 August Kardynał Hlond Prymas Polski, Przemówienie na otwarcie VIII Zjazdu Ka-
tolickiego i I Kongresu Eucharystycznego, [w:] M. Włosek, Maryjny wymiar duszpasterskiej 
posługi kard. A. Hlonda, Kraków 2004, s. 188.
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biecy” – znanej działaczki wielkopolskiej Anny Suchockiej z Pleszewa (babci 
premier Hanny Suchockiej, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej)234. Ino-
wrocławski kongres eucharystyczny był pierwszym zgromadzeniem o randze 
diecezjalnej, po którym nastąpiły kolejne – we Lwowie, w Łodzi, Częstocho-
wie, Siedlcach, Sosnowcu i Toruniu, przygotowujące I Narodowy Kongres Eu-
charystyczny w Poznaniu w 1930 r.235. 

Jedną z pierwszych inicjatyw duchowego przygotowania wiernych w ar-
chidiecezji do milenijnych uroczystości podjął II Archidiecezjalny Kongres 
Eucharystyczny pt. „Między ołtarzem a  stołem” ogłoszony przez prymasa 
Glempa. Hasło miało uświadomić wiernym związek, jaki istnieje między: 
Eucharystią a życiem, liturgią a pracą, Kościołem a domem, wspólnotą wiary 
a wspólnotą rodziny. Owocami tego spotkania było m.in. powstanie dwóch 
organizacji kościelnych: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Towarzy-
stwa św. Wojciecha, a także powołanie grona nadzwyczajnych szafarzy Komu-
nii św. Główne diecezjalne uroczystości zewnętrzne odbywały się w okresie od 
Bożego Ciała (14 czerwca) do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(22 czerwca 1990  r.) w  siedmiu ośrodkach, m.in. w Gnieźnie, Inowrocławiu 
(17 czerwca), Jarocinie (16 czerwca) i Żninie (22 czerwca). Niektóre homilie 
podczas tych Mszy św. uwzględniały aspekt misyjny Eucharystii. 

Oprócz dwóch kongresów eucharystycznych, odbyły się także dwa kon-
gresy ruchów i stowarzyszeń katolickich. 

Słowa Pana Jezusa wypowiedziane do uczniów: „Otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi” (Dz 1,8) stały się mottem 
I Diecezjalnego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń, który odbył się w dniach 
19-21 czerwca 1998 r. w Bydgoszczy. W kilku kościołach bydgoskich spotkały 
się grupy tematyczne: charytatywne, maryjne, apostolskie w życiu społecz nym, 
młodzieżowe i wspólnoty odnowy duchowej. W kościele pw. Świętej Trójcy 
o zaangażowaniu wiernych w Dzieło Misyjne mówił ks. F. Jabłoński. Tam też 
grupa animatorów misyjnych prezentowała swoje osiągnięcia. Na zakończenie 
kongresu przygotowano wystawę misyjną przy bazylice księży misjonarzy.

W 2005 r. odbył się II Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Ka-
tolickich pod hasłem „Odwaga bycia katolikiem”. Składał się z trzech etapów. 
Pierwszym było spotkanie przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń w Gnieźnie 
7 maja 2005 r. Na tym spotkaniu obecny był także ks. F. Jabłoński reprezen-
tujący diecezjalne Dzieło Misyjne. Drugim etapem były zebrania w: Słupcy, 
Chodzieży, Inowrocławiu i  Gnieźnie, trzeci etap polegał na organizowaniu 
kongresów w parafiach. Cały program miał zainspirować kapłanów i wiernych 

 234 Por. J. Nijak, Okoliczności Kongresu z 1927 roku (mps).
 235 Inowrocław: Sesja z  okazji 85. rocznicy Kongresu Eucharystycznego, www.ekai.pl, 
10 czerwca 2013 r.
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świeckich do podjęcia w  parafiach inicjatyw duszpasterskich związanych ze 
stałymi formami apostolatu. 

3. Kult Matki Bożej i świętych a misje

Kult Matki Bożej na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej szerzony jest od 
wielu lat. Dbali o to proboszczowie sanktuariów maryjnych w: Markowicach, 
Biechowie, Dąbrówce Kościelnej, Gnieźnie (oo. franciszkanie), Pieraniu czy 
Górce Klasztornej (która od 2004 r. należy do diecezji bydgoskiej), Kawnicach 
czy Złotkowie. 

Już w latach 50. XX w. w polskich diecezjach rozpoczęła się peregrynacja 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w  Gnieźnie mia-
ło także miejsce w dniach 9-16 kwietnia 1966  r. podczas uroczystości mile-
nijnych. W całej archidiecezji miała ona miejsce na przełomie 1978 i  1979 r. 
Przygotowania do wizyty obrazu trwały od 1975  r. Peregrynacja rozpoczę-
ła się 21 maja 1978  r., a zakończyła 24 czerwca 1979  r. W sobotę 23 czerwca 
1979 r. w Gnieźnie w godzinach wieczornych odbyła się procesja różańcowa 
do pięciu ołtarzy; pierwszy z nich usytuowany był przy kościele oo. Francisz-
kanów, drugi na rynku, trzeci przy froncie katedry, czwarty przy rezydencji 
prymasowskiej, a piąty przed katedrą. Przy każdym ołtarzu została odczyta-
na Ewangelia, a ks. B. Wojtuś przeprowadzał kolejno rozważania różańcowe. 
O godzinie 24.00 odbyła się pasterka maryjna. Uczestniczyli w niej także trzej 
kapłani z diecezji pracujący na misjach w Papui Nowej Gwinei: ks. A. Grzela, 
ks. Z. Hanelt i ks. K. Muszyński. W niedzielę 24 czerwca 1979 r. obraz został 
przewieziony do diecezji częstochowskiej236. 

Do nawiedzenia archidiecezji gnieźnieńskiej przez obraz Maryi Jasno-
górskiej odniósł się Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Gnieźnie w dniu 
3 czerwca 1979 r.: „Jest moją ogromną radością, że ten etap mojego pielgrzy-
mowania mogę odbyć wspólnie z Maryją, że wspólnie z Nią mogę się znaleźć 
na tym wielkim szlaku dziejów, którym trzykrotnie wędrowałem od Gniezna 
do Krakowa poprzez Jasną Górę, od św. Wojciecha do św. Stanisława, poprzez 
Bogarodzicę Dziewicę, Bogiem Sławioną Maryję”237.

Kolejna peregrynacja na terenie archidiecezji odbyła się 15 października 
1996  r. Tym razem biskupi polscy ogłosili peregrynację figury Matki Bożej 
Fatimskiej na terenie: Gniezna, Biechowa, Markowic, Kcyni, Górki Klasztor-

 236 Szczegółowe sprawozdania z  nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
znajdują się w kurii. 
 237 Por. F. Jabłoński, Tradycja gnieźnieńskich krzyży misyjnych, dz. cyt., s. 26.



137Cooperatio missionalis w ramach pracy kurialnych agend 

nej i Bydgoszczy. Dni uroczystego nawiedzenia stały się dla diecezji czasem 
wielkiej modlitwy całej rodziny diecezjalnej z Maryją, wspólną Matką. 

Oprócz peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i figury Matki 
Bożej Fatimskiej odbyła się w parafiach diecezji w  1991  r. peregrynacja tru-
mienki z relikwiami św. Wojciecha – żarliwego misjonarza. Wydarzenie miało 
przyczynić się do przygotowania wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej do mi-
lenium. Motywować lud do uczestniczenia w tzw. misjach ewangelizacyjnych, 
aktywować laikat. Po zakończeniu peregrynacji relikwii św. Wojciecha w de-
kanatach zaczęto organizować pielgrzymki z poszczególnych parafii do grobu 
św. Wojciecha w Gnieźnie (tzw. rewizyta).

Ważnym wydarzeniem w  animacji misyjnej była peregrynacja relikwii 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która miała miejsce w dniach 9-11 lipca 2005 r. 
w Gnieźnie w katedrze i klasztorze ss. Karmelitanek, w Mogilnie oraz w pa-
rafii pw. św. Teresy w Kruszwicy. Odprawiano specjalne nowenny, rozważano 
teksty świętej i podejmowano modlitwy za jej wstawiennictwem. W przygoto-
wania włączyły się również Referaty misyjny i katechetyczny Kurii Metropo-
litalnej w Gnieźnie, które zorganizowały konkurs pod hasłem „Mała Tereska 
– mały Misjonarz”. Udział w nim wzięło prawie 1000 osób.

Silnie związana z nurtem Matki Bożej jest piesza pielgrzymka na Jasną 
Górę. Początek wędrówki z archidiecezji gnieźnieńskiej na Jasną Górę datuje 
się na drugą połowę lat 30. XX w. Wtedy właśnie ówczesny proboszcz parafii 
pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie, ks. J. Chilomer, zorganizował grupę około 
200-300 pielgrzymów, wśród których liczniejszą część stanowili jego parafia-
nie. Tradycję tę przerwała II wojna światowa, dopiero w 1961 r. piesze wędro-
wanie z archidiecezji zostało wznowione dzięki idei ks. W. Dzierzgowskiego, 
wikariusza bazyliki prymasowskiej, a później ojca duchownego Prymasowskie-
go Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Nawiązując do tradycji 
okresu międzywojennego, wyruszał na pielgrzymi szlak wspólnie ze zgroma-
dzoną młodzieżą, głównie męską. Z  roku na rok grupa ta stawała się coraz 
liczniejsza. Trudności pojawiły się, gdy Służba Bezpieczeństwa przeszkodziła 
pielgrzymującym na Jasną Górę i zawróciła ich do domu. Od tego momentu 
pielgrzymi ruszali na szlak w kilkuosobowych grupach z  różnych zakątków 
archidiecezji, aby spotkać się 8 sierpnia przed cudownym obrazem. Z upływem 
lat do istniejących grup dołączyły kolejne. Taki sposób pielgrzymowania, ze 
względu na swą specyfikę, przyjął miano pielgrzymki promienistej. 

Drugim sposobem pielgrzymowania diecezjan na Jasną Górę było ich 
uczestnictwo w latach 70. XX w. w Pieszej Pielgrzymce Warszawskiej, w grupie 
błękitno-szarej. Ich patronem był św. Wojciech – misjonarz. Grupa ta zaczęła 
funkcjonować pod oficjalną nazwą gnieźnieńską od roku 1981. Rok później, 
kiedy liczba pielgrzymów z archidiecezji warszawskiej przekroczyła 50 000, 
w grupie gnieźnieńskiej wędrowało około 1000 pielgrzymów. W tym czasie, 
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w całej Polsce, zaczęły powstawać nowe pielgrzymki diecezjalne. W związku 
z  tym, w 1983  r. ks. bp J. Czerniak na spotkaniu z księżmi, którzy pielgrzy-
mowali w grupach pielgrzymki promienistej, warszawskiej i toruńskiej, podjął 
decyzję o  utworzeniu Pieszej Archidiecezjalnej Pielgrzymki Gnieźnieńskiej 
na Jasną Górę. Jej pierwszym kierownikiem został ks. A. Grzelak, a  ojcem 
duchownym ks. A. Balcerzak.

Pierwsza pielgrzymka archidiecezjalna wyruszyła 1 sierpnia 1983 r. Two-
rzyło ją sześć grup. W ten sposób narodziła się tradycja pielgrzymowania od 
grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, do którego z  różnych części archidiecezji 
przybywają grupy i wspólnie ruszają na szlak, by dojść na Jasną Górę.

Tak powstały w diecezji dwie formy pielgrzymowania: promienista i ko-
lorowa. Pierwsza podtrzymuje tradycję z lat 60., a druga nawiązuje do czasu, 
w którym pielgrzymi naszej archidiecezji wędrowali wspólnie z pielgrzymką 
warszawską. Grupy promieniste i kolorowe łączy zwyczaj, mający swoje źródła 
w latach międzywojennych, pieszego pielgrzymowania od grobu św. Wojcie-
cha na Jasną Górę238.

W pielgrzymce archidiecezjalnej – kolorowej jeden dzień poświęcony jest 
Dziełu Misyjnemu. Podczas Mszy św. dla wszystkich pielgrzymów kazanie 
o tematyce misyjnej wygłasza misjonarz, a zebrane ofiary przeznaczone są na 
potrzeby misji. Misjonarze wygłaszają również konferencje misyjne w grupach 
pielgrzymkowych. Wraz z powstaniem materiałów pielgrzymkowych tematy-
ka misyjna została także w nim zawarta.

W 2012 r. w dniu poświęcony misjom kazanie w Żegocinie podczas Mszy 
św. wygłosił ks. prał. Henryk Micek, były misjonarz z Papui Nowej Gwinei. 
Konferencje w grupach pielgrzymkowych przedstawił o. Eryk Katulski fran-
ciszkanin z Boliwii. W tym dniu zebrano także składkę na potrzeby misyj-
ne, które przeznaczono na pomoc dla o. Eryka. Dyrektor diecezjalny PDM 
ks. dr Franciszek Jabłoński zachęcał pielgrzymów do modlitwy o powołania 
do pracy misyjnej oraz do wspierania duchowego i materialnego misji. 

4. Misje ewangelizacyjne, szkoły biblijne a duszpasterstwo misyjne 

Działalność duszpasterstwa misyjnego obejmuje również powoływanie 
i prowadzenie różnego rodzaju szkół czy zajęć propagujących misje.

W latach 1996-2000 przeprowadzono we wszystkich parafiach tygo-
dniowe rekolekcje ewangelizacyjne pod hasłem „Nawracajcie się i  wierzcie 

 238 Por. D. Żochowski, Organizacja i religijne treści realizowane w ramach Gnieźnieńskiej 
Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w latach 1983-1992 (mps), s. 26-29; www.
ppag.pl, 20 lipca 2011 r.
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w Ewangelię”. Program głoszonych nauk przygotował Wydział Duszpasterski. 
Przepowiadanie homilijne odbywało się w  ramach cyklu ewangelizacyjnego 
II Wielkiej Nowenny i wotywnych Mszy św. ku czci św. Wojciecha. 

W 2001  r. w Bydgoszczy i Gnieźnie powstały Szkoły Animatorów Bi-
blijnych. Po zmianach przeprowadzonych w 2005 i 2006 r. patronat nad nią 
sprawuje Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Konferencje Szkół Słowa Boże-
go prowadzone są przez biblistów archidiecezji w różnych miastach na tere-
nie archidiecezji: w  latach 2005-2006 w Gnieźnie i  Inowrocławiu, w  latach 
2007-2008 w Żninie i Wągrowcu, w latach 2009-2010 we Wrześni i Chodzie-
ży. Od 2011 r. Szkoła Słowa Bożego działa w nieco zmodyfikowanej formie. 
Zajęcia odbywają się od września do czerwca w cyklu jednorocznym m.in.: 
w roku 2011/2012 w Słupcy i Inowrocławiu, w 2012/2013 w Zagórowie i Wą-
growcu, a w 2013/2014 w Kleczewie i Strzelnie. Na zakończenie spotkań w pa-
rafiach zakładane są kręgi biblijne prowadzone przez miejscowych duszpaste-
rzy, jej uczestnikom proponuje się również przystąpienie do Dzieła Biblijnego. 
Stowarzyszenie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w  archidiecezji gnieź-
nieńskiej na koniec 2013 r. liczyło 184 członków, z których większość należała 
do Szkół Słowa Bożego. 

W ramach szeroko rozumianego apostolatu biblijnego, obejmującego tak-
że: warsztaty biblijne dla katechetów, konkursy biblijne, pogadanki, konferen-
cje, rekolekcje biblijne i dni skupienia, pielgrzymki do Ziemi Świętej, Dzieło 
stara się także promować ducha misyjnego. Chodzi o coraz pełniejsze i głębsze 
uświadamianie duchownym i wiernym, że przyjęte z wiarą Słowo Boże po-
winno wyzwalać chęć dzielenia się Dobrą Nowiną z  innymi, aby Ewangelia 
zbawienia, zgodnie z poleceniem Jezusa, mogła dotrzeć aż po krańce ziemi 
(por. Dz 1,8). W działalności oraz różnych formach duszpasterstwa biblijnego, 
promowanych i prowadzonych przez Stowarzyszenie, Dzieło odwołuje się do 
nakazu misyjnego, by poprzez głoszone Słowo „pozyskiwać uczniów Chrystu-
sa we wszystkich narodach” (por. Mt 28,19). 

5. Wątek misyjny w czasie papieskich pielgrzymek 

Pielgrzymki Jana Pawła II do archidiecezji gnieźnieńskiej w  1979, 1997 
i  1999  r. wyznaczyły diecezji ważne duszpasterskie zadania do spełnienia. 
W program tychże pielgrzymek wpisały się też ważne wątki misyjne.

Divisio Apostolorum, czyli święto Rozesłania Apostołów, zwane tak-
że Świętem Rozesłańców, obchodzono niegdyś w Polsce 15 lipca. Najstarszy 
jego ślad zachował się w kalendarzu z mszału XI-XII-wiecznego używanego 
w Gnieźnie. Nieco później święto to znalazło swoje miejsce w kalendarzach 
wszystkich diecezji polskich. Od 1415 r., na mocy statutu abp. Mikołaja Trąby, 
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święto Rozesłania Apostołów ogłoszono świętem obowiązującym w całej pro-
wincji polskiej (festum fori). Powiązano je z obchodami rocznicy zwycięstwa 
pod Grunwaldem. Święto Rozesłania Apostołów, jak i związane z nim mo-
dlitwy – przechowywane dotychczas w gnieźnieńskim archiwum – znalazły 
na nowo swoje miejsce w Kościele, kiedy Jan Paweł II w 1979 r. w Gnieźnie 
nałożył krzyże misyjne współczesnym apostołom-misjonarzom. Jednocześnie 
nowego znaczenia nabrało tak ważne dla Kościoła w Polsce genius loci, jakim 
jest Gniezno – pierwsza stolica Polski oraz pierwsza metropolia i diecezja239.

W ramach przygotowań do pierwszej papieskiej pielgrzymki Jana Paw-
ła II do Polski i Gniezna podjęto starania o zorganizowanie uroczystości wrę-
czenia krzyży misyjnych. Głównym inicjatorem tego wydarzenia był o. Bro-
nisław Poćwiardowski SVD, ówczesny Prokurent Misyjny Polskiej Prowincji 
Księży Werbistów, pomysłodawcą zaś – ks. kan. dr Stefan Fiutak. Ideę po-
parli ks. Jan Nowak – ówczesny rektor seminarium gnieźnieńskiego, bp Józef 
Glemp i bp Jan Michalski. O. Bronisław o rozmowie i spotkaniu z przełożo-
nymi napisał: „Ks. Biskup przyjął mnie bardzo życzliwie. Trudności rozwią-
zaliśmy. Ojcze! – powiedział – dostaniecie bilety i zróbcie by się dobrze udało”240. 

Jan Paweł II dnia 3 czerwca 1979 r., w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 
podczas uroczystej Mszy św. na Wzgórzu Lecha, poświęcił krzyże misyjne. 
Odmówił modlitwę:

 „Bóg wybrał Was spośród świata, abyście szli i owoc przynieśli, i aby owoc 
trwał. Idźcie teraz na cały świat. Pracujcie w  Winnicy Pańskiej, aby przed 
światłością Słowa i duchem łaski ustępowały ciemności grzechu i noc niewia-
ry. A Serce Jezusowe było w sercach ludzkich. Amen”. 

Kiedy nadszedł moment, w którym Jan Paweł II miał błogosławić krzy-
że, o. Bronisław Poćwiardowski SVD i o. Bernard Bona SVD wstali z miejsc 
i  udali się w  jego stronę. Za ich przykładem do papieża podążyło również 
12 neoprezbiterów, którym papież osobiście nałożył krzyże misyjne241.

Z tego względu, że spotkanie papieża z młodzieżą znacznie się przedłużyło, 
osoby odpowiedzialne za ochronę papieża zadecydowały o odwołaniu zaplano-
wanej z klerykami kolacji. Jednak papież zaprosił profesorów i kleryków do pała-
cu biskupiego następnego dnia rano (4 czerwca). W czasie spontanicznego prze-
mówienia Jan Paweł II wskazał na powołanie do służby misyjnej: „Wiecie dobrze 
jak każdy z polskich biskupów, jak Wasz ks. Prymas i jak ja teraz w Rzymie czuję 
się, gdy przyjdzie biskup czy z Afryki, czy z Ameryki Południowej, przychodzi 
i zaczyna mówić z jakieś 5 minut: Ja myślę, że Polska pożyczy mi księży!”242.

 239 Por. F. Jabłoński, Tradycja gnieźnieńskich krzyży misyjnych, dz. cyt., s. 9-10.
 240 Tamże, s. 22-27.
 241 Tamże, s. 27-33.
 242 Tamże, s. 33.
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Druga pielgrzymka Jana Pawła II do archidiecezji gnieźnieńskiej odbyła 
się w 1997 r. Podjęto szereg starań, aby jak najlepiej przeżyć spotkanie z papie-
żem oraz przyjąć Boże łaski płynące z tej pielgrzymki. Jednym z elementów 
przygotowujących do tego spotkania była m.in. nowenna niedziel papieskich. 
Od września 1996 r. do maja 1997 r. podczas jednej z niedziel każdego miesiąca 
odmawiano wskazane modlitwy. Komitet organizacyjny przewidział również 
wręczenie krzyży misyjnych. 

Z okazji 1000-letniej rocznicy śmierci św. Wojciecha, 3 czerwca 1997 r., 
podczas Mszy św. w Gnieźnie Jan Paweł II pobłogosławił 58 krzyży misyjnych. 
Pięciu misjonarzy otrzymało je z rąk samego papieża. Wśród nich była misjo-
narka świecka, Małgorzata Aneta Stępień, udająca się na misję do Gwatemali, 
a także s. Ewa Interewicz (felicjanka) udająca się do Kenii, ks. Jerzy Bubuł-
ka z diecezji tarnowskiej udający się do Republiki Środkowej Afryki, ks. An-
drzej Marmurowicz z archidiecezji gnieźnieńskiej udający się do Kamerunu 
i o. Wiesław Wróblewski OFMConv udający się na misje do Kenii. 

Wśród darów ofiarnych składanych papieżowi był także pierwszy polsko-
języczny podręcznik misjologii pt. Kościół misyjny, który wraz z obrazem z ko-
zich skór został przekazany przez ks. Włodzimierza Dziadka i ks. Henryka 
Jankowskiego pracujących w Wenezueli243.

Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do diecezji odbyła się 7 czerw-
ca 1999  r. Pod przewodnictwem Głowy Kościoła Katolickiego archidiecezja 
świętowała trzy wielkie historiozbawcze wydarzenia: inaugurację wigilii Wiel-
kiego Jubileuszu 2000 lat narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, 
która zbiega się z  celebracją 1000-lecia ustanowienia przez papieża Sylwe-
stra II pierwszej metropolii i archidiecezji w Gnieźnie w 1000 r., 1000-lecie 
kanonizacji św. Wojciecha – żarliwego misjonarza, pierwszego patrona archi-
diecezji i metropolii gnieźnieńskiej oraz całej Polski. 

Wśród darów ofiarnych na Mszy św. sprawowanej przez papieża w Byd-
goszczy niesiono kamień węgielny pod katolicką szkołę w Bydgoszczy oraz 
ofiarę pieniężną zebraną przez „Solidarność Bankowców” na zakup nowego 
samochodu terenowego dla misjonarza z Kamerunu, ks. Eugeniusza Bednarka. 

6. Zjazdy Gnieźnieńskie a ekumeniczno-misyjne wyzwania

I Zjazd Gnieźnieński odbył się w 997 r. Była to pielgrzymka cesarza Świę-
tego Cesarstwa Rzymskiego Ottona III do grobu bp. Wojciecha oraz spotka-
nie z księciem Bolesławem Chrobrym i jego synami w celu pozyskania relikwii 
męczennika. Podczas zjazdu Otton III nałożył na głowę Bolesława diadem 

 243 Tamże, s. 42.
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cesarski oraz obdarował go kopią Włóczni św. Maurycego – jednym z symboli 
władzy cesarskiej. Najdonioślejszym efektem zjazdu było utworzenie metro-
polii gnieźnieńskiej, na czele której postawiono brata św. Wojciecha – Radzi-
ma Gaudentego, oraz powołanie podległych jej nowych biskupstw-sufraganii: 
w Krakowie z bp. Popponem, w Kołobrzegu z bp. Reinbernem, we Wrocławiu 
z bp. Janem. Biskupstwo w Poznaniu, być może dopiero wówczas powołane do 
życia, pozostało poza metropolią gnieźnieńską aż do śmierci bp. Ungera.

II Zjazd Gnieźnieński (3 czerwca 1997  r.) zorganizowała Fundacja 
św. Wojciecha pod patronatem abp. Henryka Muszyńskiego w 1000. rocznicę 
śmierci św. Wojciecha z udziałem papieża Jana Pawła II i siedmiu prezyden-
tów krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Polski, Niemiec, Czech, Słowa-
cji, Węgier, Ukrainy, Litwy). Przesłaniem zjazdu stały się papieskie słowa: „Nie 
będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha!”.

III Zjazd Gnieźnieński (12 marca 2000 r.) odbywał się w czasie Wielkiego 
Jubileuszu Chrześcijaństwa. Udział w nim wzięło pięciu prezydentów państw 
Europy Środkowej i  Wschodniej: Polski, Niemiec, Słowacji, Węgier, Litwy. 
Istotnym elementem tego zjazdu były nabożeństwa ekumeniczne i wzajemne 
wyznanie win trzech tradycji chrześcijańskich.

IV Zjazd Gnieźnieński (15-16 marca 2003 r.) odbył się pod hasłem „Quo 
vadis Europo?” z udziałem ponad 600 osób, przedstawicieli 80 ruchów kato-
lickich. Ruch misyjny z archidiecezji reprezentowany był przez Świętowojcie-
chową Rodzinę Misyjną.

V Zjazd Gnieźnieński (12-16 marca 2004 r.) odpowiadający na pytania: 
Jak być chrześcijaninem w jednoczącej się Europie? Jaką inspirację mają jej do 
zaoferowania Kościoły? Jaki jest wkład Kościoła w proces europejskiej inte-
gracji?244, odbywał się w przededniu akcesji dziesięciu nowych państw do Unii 
Europejskiej, z udziałem 700 reprezentantów ruchów i stowarzyszeń chrześci-
jańskich ze Wschodu i Zachodu Europy. Spotkaniu towarzyszyła Ekumenicz-
na Droga Krzyżowa, w której uczestniczyli przedstawiciele ośmiu Kościołów 
chrześcijańskich – wydarzenie było ewenementem na skalę światową. 

VI Zjazd Gnieźnieński (16-18 września 2005 r.) zorganizowano pod ha-
słem „Europa dialogu”. Tematem rozmów zaproszonych gości były przede 
wszystkim: ekumenizm, przyszłość Europy, otwarcie na inne religie (judaizm, 
islam) oraz dialog Kościołów z  instytucjami i  organizacjami Unii Europej-
skiej. Udział w nim wzięło około 800 osobistości życia społecznego z 15 kra-
jów Europy. Pierwszą część spotkania zdominowała dyskusja na temat dialogu 
między Kościołem a współczesną Europą. Druga część poświęcona była deba-
cie o wartościach europejskich oraz dialogowi Kościołów z instytucjami Unii 
Europejskiej. Wieczorem w  kościołach gnieźnieńskich odbywały się nabo-

 244 Rozpoczął się Zjazd Gnieźnieński, www.archidiecezja.pl, 29 czerwca 2006 r.
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żeństwa ekumeniczne, podczas których homilie wygłosili duchowni różnych 
wyznań chrześcijańskich. 

VII Zjazd Gnieźnieński (15-17 czerwca 2007  r.) odbył się pod hasłem 
„Człowiek drogą Europy”. Uczestnicy kongresu zastanawiali się głównie nad: 
koncepcjami człowieka w  religiach abrahamowych, relacjami między chrze-
ścijańskim a laickim humanizmem, kryzysem humanizmu w dobie systemów 
totalitarnych, przyszłością rodziny, kwestiami związanymi z bioetyką, a także 
ludzką seksualnością. 

VIII Zjazd Gnieźnieński (12-14 marca 2010 r.) odbył się pod hasłem: „Ro-
dzina nadzieją Europy”. W programie przewidziano dyskusję na temat pozycji 
rodziny w dzisiejszym świecie oraz debatę dotyczącą polityki Europy i Polski. 
Celem organizatorów zjazdu była próba odnalezienia miejsca dialogu ekume-
nicznego i  międzyreligijnego oraz miejsc debaty, modlitwy i  świadectwa. Na 
zjazd została zaproszona młodzież z Europy Wschodniej: Ukrainy, Białorusi, 
Kirgistanu, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Kazachstanu. Młodzież na czas zjazdu za-
mieszkała u rodzin w parafiach gnieźnieńskich. Wówczas przyjechało na zjazd 
75 osób. Całą organizacją delegacji młodzieży zajmował się ks. F. Jabłoński. 

IX Zjazd Gnieźnieński (16-18 marca 2012 r.) został zorganizowany pod 
hasłem „Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan”. Oficjalnie spotka-
nie zainaugurowali prymas Polski abp Józef Kowalczyk oraz Prezydent RP 
Bronisław Komorowski. Pozdrowienia do uczestników zjazdu skierował także 
papież Benedykt XVI245. 

Oprócz Zjazdów Gnieźnieńskich archidiecezja gnieźnieńska podejmu-
je także inne formy działań na rzecz ekumenizmu. Przykładem może być 
ekumeniczna pielgrzymka z Gniezna do Magdeburga, gdzie nauki pobierał 
św.  Wojciech. Pielgrzymka jest inicjatywą oddolną. Jej pomysłodawcą jest 
ewangelik z  Poczdamu Helmut Krueger. Początki pielgrzymki sięgają roku 
2002. Z biegiem lat wspólnych polsko-niemieckich wędrówek utarła się for-
muła pielgrzymki. Wyrusza ona na przemian – raz z Gniezna, raz z Magde-
burga. Co roku uczestniczy w niej około 50 osób246.

 245 Informacje o  Zjazdach Gnieźnieńskich zaczerpnięte ze strony: www.zjazd.eu, 
10 czerwca 2013 r.
 246 Por. M. Makohoński, Na ekumenicznym szlaku, www.archidiecezja.pl, 29 czerwca 
2006 r. 
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7.  Animowanie misyjne w ramach Wydziału Duszpasterskiego 
i Katechetycznego 

Ks. F. Jabłoński w ramach powierzonych obowiązków w Wydziale Dusz-
pasterskim kurii (1998-2013) podjął się: 
 • wprowadzenia do diecezjalnego „Kalendarza liturgicznego” papieskich 

intencji ogólnych i misyjnych (każdego 23. dnia miesiąca), zamieszczenia 
prośby o odprawienie w tym dniu nabożeństwa misyjnego247, oznaczenia 
dni misyjnych oraz zbiórek pieniężnych im towarzyszących,

 • propagowania w  ramach kursów fotografów i  operatorów kamer video 
kalendarzy misyjnych oraz różańców misyjnych, 

 • wprowadzenia do członków Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej 
przedstawiciela animatorów misyjnych. Począwszy od roku 1999 w każ-
dej 3-letniej kadencji Rady był w jej składzie przedstawiciel animatorów 
misyjnych. W  latach: 1999-2001, 2001-2003 członkiem Rady była Tere-
sa Stańczyk, w latach: 2004-2006, 2007-2009 – Maria Malicka, w latach 
2010-2013 – Irena Maćkowiak, w  roku 2013 przedstawicielem została 
Małgorzata Fimiak,

 • wprowadzenia do formularza „Sprawozdanie duszpasterskie za rok…” 
punktu o animacji misyjnej i wizycie misjonarzy w parafii. Na podstawie 
przesłanych informacji ks. Jabłoński dokonywał opracowań i  zestawień 
dotyczących m.in. wizyt misjonarzy w parafiach w danym roku, które były 
publikowane w  „Wiadomościach Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, a  na 
wiosnę każdego roku były prezentowane przez ks. Jabłońskiego na konfe-
rencji księży dziekanów, której przewodniczy ordynariusz,

 • wprowadzenia do formularza przedwizytacyjnego punktu o trosce parafii 
o misje: Duszpasterstwo na rzecz misji (Czy istnieje w parafii lub w szkole 
Ognisko misyjne? Czy parafię odwiedzili misjonarze z kazaniami o  te-
matyce misyjnej? Jeżeli tak, to wymienić. W jaki sposób parafia wspiera 
materialnie Dzieło Misyjne?). 

W ramach Wydziału Duszpasterskiego permanentnie prowadzona jest 
animacja misyjna nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. W  1991  r. ustano-
wiono pierwszą grupę szafarzy liczącą 25 osób. Ich opiekunem w 1998 r. zo-
stał ks.  Jabłoński, który dzięki pomocy szafarzy z  Bydgoszczy przygotował 
bazę danych o szafarzach i ich posłudze w parafiach. Nowy opiekun, co roku 
w okresie Wielkiego Postu, zaczął organizować rekolekcje. Początkowo trwały 
one dwa dni, później przedłużono je o jeszcze jeden dzień. W programie reko-

 247 Por. „Kalendarz liturgiczny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej 2005/2006”. W 2012 r. 
prośba ta nie została uwzględniona.
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lekcji ujęto uczestnictwo we Mszy św., spowiedzi, konferencjach, modlitwach 
brewiarzowych, drodze krzyżowej oraz dyskusjach w  grupach. Zajęcia pro-
wadzili zaproszeni kapłani, specjaliści z różnych dziedzin teologicznych oraz 
mi sjonarze. Opiekun wygłaszał konferencje, przedstawiał szafarzom program 
duszpasterski oraz prezentował najnowsze dokumenty Kościoła, literaturę li-
turgiczną i misyjną. Na spotkaniach obecny był również bp Bogdan Wojtuś, 
który podejmował rozmowy na temat sytuacji Kościoła na świecie, w Polsce 
i archidiecezji.

Podczas pierwszych spotkań i dyskusji po reorganizacji granic archidie-
cezji w 2004  r. wypracowano kolejne formy formacji szafarzy i  ich konsoli-
dacji w  ramach nowych granic diecezji. Jedną z  inicjatyw było wprowadze-
nie adwentowego dnia skupienia, podczas którego uczestnicy zapoznają się 
z diecezjalnym programem duszpasterskim, słuchają konferencji ascetyczno-
-liturgicznej, informacji o ruchu apostolskim działającym w archidiecezji oraz 
uczestniczą we Mszy św. i spożywają wspólny obiad. 

W 2007 r. powstała kolejna inicjatywa – spotkania dla szafarzy w rejonach 
diecezji, w których uczestniczą także żony szafarzy. Organizatorami tych spo-
tkań byli szafarze, którzy za zgodą proboszcza danej parafii przygotowali całą 
oprawę. Wszyscy uczestniczyli we Mszy św., w trakcie której opiekun szafarzy 
wygłosił kazanie, oraz w konferencji połączonej z dyskusją. Spotkania zakoń-
czone były agapą.

Od 2007 r. ukazuje się gazetka „Szafarz. Pismo Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. Każdy numer zawiera relacje 
z aktualnych wydarzeń i spotkań szafarzy w archidiecezji. Informacje te za-
mieszczane są także na stronie internetowej: www.szafarze.gniezno.pl.

Z inicjatywy opiekuna każdy szafarz ma możliwość zakupienia specjal-
nego krzyża szafarskiego, na którym znajduje się logo II Archidiecezjalnego 
Kongresu Eucharystycznego. Logo to przedstawia ręce trzymające Komu-
nię św. umieszczoną w globie ziemskim i ukazaną na planie krzyża. W dło-
niach umieszczone jest serce. Każdy z szafarzy otrzymał także specjalną le-
gitymację oraz identyfikator na spotkania, który ma ułatwić komunikację 
w trakcie zjazdów.

W ramach spotkań formacyjnych i  rekolekcji szafarze informowani są 
o działalności misyjnej Kościoła w świecie, w Polsce oraz w archidiecezji. Każ-
dego roku szafarze wspierają także misjonarzy materialnie248.

Szafarze zostali także zachęceni przez opiekuna do włączenia się do Mi-
syjnego Apostolstwa Chorych. Zachęta ta została zawarta w książce dla sza-
farzy: „Niech nadzwyczajni szafarze Komunii św. zachęcają chorych, których 

 248 F. Jabłoński (red.), Nadzwyczajny szafarz Komunii św. i jego liturgiczna posługa w ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej, Gniezno 2012, s. 21-28.
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odwiedzają, zanosząc im Komunię Św., do włączenia się w to misyjne apostol-
stwo. Chory jest pomocnikiem dzieła misyjnego, gdy: swoje cierpienie ofiaruje 
w intencji misyjnego dzieła Kościoła i zbawienia wszystkich ludzi, modli się 
za misjonarzy i misjonarki, modli się o nowe powołania misjonarskie, modli 
się o nieustanne rozszerzanie królestwa Bożego na ziemi. Takim dobrym przy-
kładem może być świadectwo życia św. Teresy z Lisieux. «Kiedy pewnego dnia 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus z wielkim trudem przemierzała ogród zakonny, 
zbliżyła się do niej jedna z sióstr i, widząc zmęczenie chorej, zaprosiła ją do 
odpoczynku. – Wiesz, co mi dodaje sił? – odpowiedziała Teresa. – Moje zmę-
czenie ofiaruję za pewnego misjonarza. Myślę, że tam gdzieś bardzo daleko, 
być może jakiś misjonarz, wyniszczony podróżami apostolskimi, potrzebuje 
pomocy; żeby zmniejszyć jego trudy, ofiaruję Bogu moje.» Pracując jako dusz-
pasterz w  jednej z  gnieźnieńskich parafii i  odwiedzając chorych, poznałem 
p. Teresę, która od 20 lat leżała w łóżku. Pomimo tak ciężkiej choroby była za-
wsze pogodna i uśmiechnięta. Podobnie jak św. Teresa, ofiarowała swoje cier-
pienie za misje. Wysyłała również ze swoich skromnych oszczędności ofiary 
na rzecz misji. W mocy Ducha Świętego świadectwo cierpienia ludzi chorych 
sięga aż po krańce ziemi i  jest najcenniejszym darem dla misjonarzy i misji 
Kościoła wśród narodów”249.

Wydział Katechetyczny odpowiedzialny jest za formację katechetów. 
W tym celu w ciągu roku podejmuje wiele inicjatyw zmierzających do tego. 
Każdy rok szkolny i katechetyczny nauczyciele religii rozpoczynają wspólną 
Mszą św. odprawianą pod prze wodnictwem biskupa u grobu św. Wojciecha 
oraz spotkaniem w  ramach tzw. Archidiecezjalnego Dnia Katechetycznego. 
Katecheci przybywają na zebranie w  znacznej większości, aby poznać plan 
formacji dydaktycznej obejmującej: warsztaty metodyczne, spotkania kateche-
tyczne dla księży prefektów, spotkania dla zespołów pastoralnych i wizytacje 
katechetycz ne, oraz formacji duchowej, do której włączono: adwentowe dni 
skupienia, rekolekcje, pielgrzymkę nauczycieli i  katechetów na Jasną Górę. 
Wydział Katechizacji Szkół Katolickich organizuje także: festiwale twórczo-
ści religijnej osób niepełnosprawnych, olimpiadę teologii katolickiej, konkursy 
z okazji Dnia Papieskiego oraz konkurs biblijny dla młodzieży gimnazjalnej250.

Współpraca z  Wydziałem Katechizacji Szkół Katolickich polega na 
wspólnym organizowaniu animacji misyjnych wśród katechetów, m.in.: Szko-
ły Animatorów Misyjnych, rekolekcji, dni skupienia i warsztatów katechetycz-
nych w aspekcie misyjnym, konkursów i kongresów misyjnych. 

 249 Tamże, s. 83-85.
 250 Por. B. Wojtuś, Archidiecezja Gnieźnieńska, [w:] Progrediamur Oportet In Spe, Warsza-
wa 2012, s. 190.
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8.  Współpraca Referatu misyjnego z Referatami rodzin 
i młodzieżowym 

Przez wiele lat głównym inicjatorem podejmowanych zadań na rzecz 
małżeństwa i rodziny w diecezji był bp Bogdan Wojtuś. Wychowany w atmos-
ferze rodzinnej, wsłuchujący się w głos prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II, 
w swojej posłudze kapłańskiej i biskupiej, bardzo często odnosi się do mał-
żeństwa i rodziny: „Rodziny zawsze były mi bliskie. Od nich przecież zależy 
przyszłość naszego narodu i całej ludzkości”. W czasie zebrań organizowanych 
dla diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia miał możliwość spotkania się 
z kard. Karolem Wojtyłą. Czerpiąc także z doświadczenia bp. Jana Czerniaka, 
podejmował wiele inicjatyw w ramach duszpasterstwa rodzin na szczeblu die-
cezjalnym, dekanalnym i parafialnym251.

Początki duszpasterstwa rodzin w archidiecezji datuje się na jesień 1967 r., 
choć korzenie sięgają 1964 r. 

W latach 1967-2014 diecezjalnymi duszpasterzami rodzin byli:
 • ks. dr Tadeusz Makowski (1967-1970), 
 • ks. dr Kazimierz Głów (1970-1971),
 • ks. dr Bogdan Wojtuś (1971-1976),
 • ks. dr Zbigniew Domagalski (1976-1989),
 • ks. Witold Dusiński (1989-1992),
 • ks. Zbigniew Zabiszak (1992-1999),
 • ks. dr Mieczysław Polak (1999-2000),
 • ks. Zbigniew Zabiszak (2000-2001),
 • ks. dr Franciszek Jabłoński (2001 ).

W 2001 r. diecezjalnym duszpasterzem rodzin został ks. F. Jabłoński – jego 
zadaniem była kontynuacja pracy poprzedników oraz stworzenie mocniejszych 
struktur w diecezji i prowadzenie permanentnej formacji osób zaangażowanych 
w duszpasterstwo rodzin. „W 2001 r. naszą wspólną pracę rozpoczęliśmy od sys-
tematycznych kurialnych spotkań raz w tygodniu z biskupem, z diecezjalną do-
radczynią i kapłanami zaangażowanymi w diecezji w duszpasterstwo rodzin. Do 
dziś spotkania te są motorem naszych wspólnych działań i inicjatyw. Kolejnym 
krokiem było odrodzenie diecezjalnych struktur (lub stworzenie nowych tam, 
gdzie ich brakowało), w skład których wchodzą dekanalni referenci rodzin i re-
jonowi doradcy, oraz organizowanie dla nich spotkań formacyjnych”252.

 251 Por. B. Czyżewski, F. Jabłoński (red.), Posłał mnie Pan, abym głosił Ewangelię, dz. cyt., s. 56.
 252 Por. F. Jabłoński, Jak to się robi w  archidiecezji gnieźnieńskiej, „Głos dla Życia” 
6(2009)27-28.
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Szczególną troską objęto pracę Katolickiego Poradnictwa Rodzinnego, 
którego celem było m.in. aktywowanie działań doradców życia rodzinnego 
w każdej parafii. Dla nich (według danych z 2013 r. jest ich 210), Referat rodzin 
organizuje trzy razy w  roku w ośrodkach spotkania formacyjne: w  styczniu 
spotkanie opłatkowe (do 2013 r. uczestniczył w nich bp Bogdan Wojtuś) po-
łączone z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, wiosną – warsztaty meto-
dyczne, jesienią – spotkanie formacyjno-modlitewne oraz w czerwcu – 3-dnio-
we rekolekcje. W spotkaniach formacyjnych średnio uczestniczy 110 doradców, 
a w rekolekcjach 50.

Każdy doradca otrzymuje misję kanoniczną do pełnienia swojej posługi 
na okres trzech lat. Następnie, na pisemną prośbę księdza proboszcza, otrzy-
muje przedłużenie na kolejne lata.

Z myślą o doradcach wydano pomoce w formie tablic metodycznych do-
tyczących płciowości mężczyzny i kobiety (w formacie A3). W celach infor-
macyjnych i formacyjnych doradców oraz proboszczów parafii ukazuje się od 
2001 r. „Informator Duszpasterstwa Rodzin”. Do wszystkich parafii docierają 
„Sprawy Rodziny” (do roku 2013) z prośbą o udostępnienie tego kwartalnika 
doradcom, natomiast każdy rejonowy doradca otrzymuje „Głos dla Życia” (do 
roku 2012).

Referat rodzin przeprowadził w latach 2001-2014 1,5-roczne studium dla 
przyszłych doradców oraz osób udzielających się w  zespołach pastoralnych. 
Takie studium odbyło się w  różnych częściach diecezji m.in. w: Gnieźnie, 
Chodzieży, Słupcy, Gniewkowie, Inowrocławiu, Wągrowcu, Wrześni, Złot-
nikach Kujawskich, Trzemesznie. W  każdym z  tych studiów uczestniczyło 
i ukończyło około 35-50 osób, z których 30% angażuje się w posługę parafial-
nych doradców. 

Dwa razy w roku organizowane są spotkania dla dekanalnych referentów 
rodzin oraz spo tkania dla rejonowych doradców. 

Referat rodzin koordynuje w diecezji pracę ruchów prorodzinnych (Do-
mowy Kościół, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Mał-
żeństw „Gianna”, Bractwo Świętej Rodziny, Rodziny Szensztackie, Ruch 
Nowych Rodzin) oraz wyjazdy grup pielgrzymkowych na Pielgrzymkę Mał-
żeństw i Rodzin na Jasną Górę. Z diecezji w pielgrzymce tej uczestniczy około 
300 osób. Rozpoczęta przed kilkoma laty tradycja jest podtrzymywana i syste-
matycznie się rozwija.

Kolejnym punktem w zakresie prac duszpasterstwa rodzin było wzmoc-
nienie formacji narzeczonych. W kilku miejscach diecezji (osiem ośrodków) 
cztery razy w roku (II niedziela Wielkiego Postu, II niedziela czerwca, II nie-
dziela września i II niedziela Adwentu) ks. Jabłoński rozpoczął organizowa-
nie spotkań formacyjnych dla narzeczonych. Po konsultacjach z proboszczami 
tychże ośrodków i  zaprezentowaniu programu takiego spotkania od 2004  r. 
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rozpoczęły się zajęcia, w  programie których zawarto: wykład o  komunika-
cji, zajęcia w parach, konferencję o wspólnym przygotowaniu Mszy św. oraz 
o przygotowaniu się do sakramentu pokuty i pojednania oraz o możliwości 
wsparcia Dzieła Misyjnego. Dla prowadzących ks. Jabłoński wydał pilotażową 
broszurę „Tylko miłość czyni to łatwym”, którą przygotował na podstawie ma-
teriałów dla doradców wydanych w jednej z amerykańskich diecezji pt.: „Only 
Love Can Make It Easy”. Dla narzeczonych zorganizowano także kolejną 
formę formacji, jaką są tzw. weekendy dla narzeczonych, które zostały zapo-
czątkowane w 2009 r. Od 2013 r. ks. Jabłoński wspólnie z dwoma parami mał-
żeństw z Murowanej Gośliny stworzyli Centrum Małżeńskie CASA, którego 
głównym zadaniem jest organizowanie w domu rekolekcyjnym w Rościnnie 
tychże weekendów dla narzeczonych. W  programie spotkania zamieszczo-
no m.in.: wykłady z teologii małżeństwa, warsztaty, ciekawe filmy o tematyce 
małżeńskiej, spotkanie ze stylistką, czas na rozmowę z Bogiem, zadanie sobie 
ważnych pytań oraz wypracowanie wspólnych postanowień. Podczas spotkań 
poruszana jest także tematyka misyjna.

Z myślą o  narzeczonych ks. Jabłoński wraz z  diecezjalną doradczynią 
(Marią Konieczną, Grażyną Frymark, Teresą Niewiadomską) opracowali pu-
blikację pt. ABC dla narzeczonych, którą narzeczeni otrzymują po zgłoszeniu 
się do biura parafialnego.

Jako ad experimentum ks. Jabłoński wydał płytę DVD dla narzeczonych 
o przygotowaniu Mszy św. ślubnej i przygotowaniu do spowiedzi.

Od 2004 r. ks. F. Jabłoński podjął inicjatywę, aby na Mszę św. z udziałem 
parafian i doradców byli zapraszani również małżonkowie, którzy danego roku 
przeżywają swoje jubileusze małżeńskie 25 i 50 lat oraz swoje okrągłe rocznice: 
5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 55 i dalej. Ks. Jabłoński zachęcał także proboszczów, 
aby wyrazili chęć przeprowadzenia takiej uroczystości. Każdego roku przy-
gotowywana jest przez ks. Jabłońskiego specjalna pamiątka, którą otrzymują 
małżonkowie. Pamiątka odnowienia ślubowania nawiązuje do roku duszpa-
sterskiego oraz zawiera życzenia i podziękowania dla małżonków za trwanie 
w sakramentalnym związku małżeńskim. W czasie tych spotkań prowadzona 
jest także animacja misyjna. W ciągu 11 lat (2004-2014) ponad 18 000 par mał-
żeńskich w różnych parafiach odnowiło przyrzeczenia małżeńskie. 

W 2014 r. ks. Jabłoński wraz z Teresą Niewiadomską odwiedzili 12 parafii, 
w których podczas Mszy św. wystawione były relikwie błogosławionych mał-
żonków: Marii i Ludwika. W trakcie homilii ks. Jabłoński ukazywał postać 
błogosławionych jako paradygmaty świętości dla współczesnych małżeństw, 
mówił o odpowiedzialności małżonków za Kościół powszechny, diecezjalny 
i parafialny, jak i również za misje. Po Mszy św. każdy z małżonków otrzymy-
wał indywidualne błogosławieństwo relikwiami i pamiątkę. Z kolei doradcy 
wysłuchali wykładu i informacji bieżących z zakresu duszpasterstwa rodzin. 
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Od 2008  r. ks. Jabłoński rozpoczął organizowanie sympozjów poświę-
conych problematyce małżeńskiej i  rodzinnej w  seminarium duchownym. 
W  programie spotkań zamieszczono: dwa referaty, świadectwa małżonków, 
pracę w  grupach tematycznych oraz wnioski, podsumowanie sympozjum. 
Każde z tych sympozjów zawiera hasło: 2008: „40. Rocznica wydania Huma-
nae Vitae”, 2009: „Ku małżeńskiemu i rodzinnemu szczęściu”, 2010: „Kapłan 
z rodziny i dla rodziny”, 2011: „Rodzina: praca i świętowanie”, 2012: „Przygo-
towanie do małżeństwa w świetle Roku Wiary”, 2013: „Małżeństwo i rodzina 
środowiskiem wiary”, 2014: „Rodzina – pierwsza i najważniejsza droga Ko-
ścioła”.

Owocem programu duszpasterskiego na rok 2009 „Otoczmy troską ży-
cie” jest promocja błogosławionych małżonków Marii i Ludwika Belttrame 
Quatroocci oraz Zeli i Ludwika Martin, a także sług Bożych: Franciszki i To-
masza Alwira Rosetta i Jan Gheddo. Podczas spotkań formacyjnych dla pa-
rafialnych doradców życia małżeńskiego i rodzinnego, rekolekcji parafialnych, 
w trakcie głoszonych homilii podczas Mszy św. ślubnych i Mszy św. w domach 
rodzinnych, oraz w szkołach i podczas sympozjów, ks. Jabłoński przybliża mał-
żonkom i młodzieży wzór ich świętego małżeńskiego i rodzinnego życia oraz 
ich misyjnego zaangażowania. Z tej okazji wydano obrazek zawierający po-
staci tych czterech par małżeńskich. Przygotowano także wystawę o pięknie 
ludzkiego życia, która trafiła do 20 parafii archidiecezji.

W 2004 r. została wprowadzona w archidiecezji katecheza parafialna dla 
młodzieży ponadgimnazjalnej. Jednym z  głównych celów tej katechezy jest 
wychowanie do odpowiedzialnej miłości i wyboru właściwej drogi życiowej, 
która może być także powołaniem do pracy na misjach. W latach 2005-2013 
ks. F. Jabłoński wraz z Teresą Niewiadomską oraz przy współpracy z Wydzia-
łem Katechizacji i  Szkół Katolickich organizował raz lub dwa razy w  roku 
w czterech ośrodkach warsztaty metodyczne dla zespołów pastoralnych od-
powiedzialnych za prowadzenie spotkań z młodzieżą. Co roku w warsztatach 
tych uczestniczyło około 100-150 osób. Dla samych uczestników katechezy 
ks. Jabłoński opracował i wydał indeks Jaką wybrać drogę w życiu? Małżeństwo, 
Życie konsekrowane, Kapłaństwo, Misje, Stan wolny253 oraz specjalne zaświad-
czenie o ukończeniu katechizacji.

Z okazji Dnia Świętości Życia (25 marca) od kilku lat podejmowane jest 
dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Propagowaniu tej idei służy 
specjalny folder autorstwa ks. Jabłońskiego, który rozsyłany jest do każdej pa-
rafii. Co roku około 1000-1600 osób włącza się w to dzieło.

 253 Por. Indeks uczestnika katechezy parafialnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej, Gniezno 
2005.
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Kolejną inicjatywą ks. Jabłońskiego jest wydawanie każdego roku: ulo-
tek, folderów i plakatów, m.in. o spotkaniach formacyjnych dla narzeczonych, 
randce małżeńskiej, obrazków okolicznościowych oraz utworzenie strony in-
ternetowej duszpasterstwa rodzin: www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.
org.pl, za którą obecnie odpowiedzialna jest Teresa Niewiadomska. 

Dnia 27 sierpnia 2004 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na mocy uchwa-
ły ustanowił Narodowy Dzień Życia. W  2005  r., z  inicjatywy Referatu ro-
dzin, podjęto starania o zor ganizowanie Narodowego Dnia Życia na terenie 
archidiecezji gnieźnieńskiej. O. Aleksander Doniec OMI i ks. Franciszek Ja-
błoński spotkali się z prezydentem Inowro cławia, Ryszardem Brejzą, w celu 
omówienia niniejszej inicjatywy. Prezydent zobowiązał się pomóc w organi-
zacji sympozjum, obejmując je również swoim patronatem. O. Aleksander 
i  ks. Franciszek odwiedzili także władze samorządowe Strzelna i  Mogilna. 
Na sympozjum zapro szono nauczycieli wychowania do życia w rodzinie oraz 
katechetów z kilku rejonów: Inowrocław, Mogilno i Strzelno. W spotkaniu 
uczestniczyło 120 osób. Odtąd, przez kolejne lata obchody Narodowe go Dnia 
Życia odbywają się w Inowrocławiu, zaś inicjatorami i organiza torami obcho-
dów są prezydent i Urząd Miasta.

W roku 2008 Referat rodzin podjął starania, aby Narodowy Dzień Życia 
został zorganizowany także w Gnieźnie. Ks. F. Jabłoński i Teresa Niewiadom-
ska omówili tę inicjatywę z prezydentem Gniezna, Jackiem Kowalskim, który 
chętnie przyjął propozycję i  zlecił sprawy organizacyj ne Telesforowi Gości-
niakowi, dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskie-
go. Pierwszy Narodowy Dzień Życia w Gnieź nie odbył się 26 marca 2008 r. 
w  Miejskim Ośrodku Kultury. Organi zatorami sympozjum byli: Wydział 
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Referat duszpa-
sterstwa rodzin Kurii Metropo litalnej w Gnieźnie oraz Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej pod patronatem prezydenta 
Miasta Gniezna. Uczestniczyli w nim nauczyciele wychowania do życia w ro-
dzinie oraz katecheci z po wiatów: Wągrowiec, Słupca, Września i Gniezno. 
Dzięki inicjatywie burmistrza gminy i miasta Murowana Goślina, Tomasza 
Łęckiego, obchody Narodowego Dnia Życia zorganizowano także w Muro-
wanej Goślinie254.

W archidiecezji gnieźnieńskiej działania na rzecz służby życiu i  rodzi-
nie normuje, wydana w 2007 r., Instrukcja Referatu Duszpasterstwa o przy-
gotowaniu do sakramentu małżeństwa oraz o  duszpasterstwie małżeństw 
i  rodzin255. Została ona opracowana na podstawie dokumentów mówiących 

 254 Por. F. Jabłoński, T. Niewiadomska (red.), Narodowe Dni Życia i sympozja o rodzinie 
w archidiecezji gnieźnieńskiej, Gniezno 2010, s. 9-14.
 255 Głównymi inicjatorami byli: bp B. Wojtuś, ks. F. Jabłoński i T. Niewiadomska.
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o  małżeństwie i  rodzinie, po konsultacjach z  dekanalnymi duszpasterzami 
rodzin, parafialnymi doradcami życia rodzinnego oraz wieloma osobami za-
angażowanymi w duszpasterstwo rodzin, wzbogacona doświadczeniami pracy 
w Referacie duszpasterstwa rodzin. 

Animowanie misyjne w ramach duszpasterstwa małżeństw i rodzin od-
bywa się: w czasie spotkań z parafialnymi doradcami, podczas rekolekcji dla 
doradców czy studium życia małżeńskiego i rodzinnego oraz w ramach for-
macji narzeczonych. Wiadomości misyjne publikowane są także w „Informa-
torze Duszpasterstwa Rodzin”. Doradcy otrzymywali także kalendarz misyjny, 
różańce misyjne i książki o tematyce misyjnej.

W diecezji bardzo ważne zadanie spełnia duszpasterstwo młodzieżowe. 
Podejmuje ono różne inicjatywy: organizuje spotkania formacyjne dla mło-
dzieży w  Gnieźnie, Światowy Dzień Młodzieży w  wymiarze diecezjalnym, 
pielgrzymkę młodych do grobu św. Wojciecha (kwiecień), Archidiecezjalny 
Dzień Młodych z  okazji uroczystości św. Stanisława Kostki, pielgrzymkę 
młodych do Markowic z okazji Dnia Papieskiego, „Noc świętych” w Gnieź-
nie i wielu miejscach diecezji, pielgrzymkę maturzystów archidiecezji na Jasną 
Górę, dni skupienia w Wielkim Poście, Dni Radości przed Adwentem oraz 
piesze pielgrzymki na Jasną Górę.

Współpraca z Referatem młodzieżowym opiera się przede wszystkim na 
zapraszaniu referenta misyjnego w celu wygłoszenia konferencji dla młodzieży 
w ramach pielgrzymki młodzieży do grobu św. Wojciecha oraz pielgrzymki 
maturzystów na Jasną Górę.

9.  Animacja misyjna w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym 
w Rościnnie

Od 2012 r., gdy dyrektorem domu rekolekcyjnego został ks. F. Jabłoński, 
ma miejsce animacja misyjna przybywającego do ośrodka. W każdym pokoju 
zawieszony został kalendarz misyjny, w bibliotece znajdują się książki misjolo-
giczno-misyjne, a w czytelni wystawione są czasopisma misyjne, które regular-
nie dostarczane są do domu. Ponadto zorganizowano małą wystawę misyjną. 
Dyrektor domu w miarę możliwości czasowych formuje misyjnie różne grupy 
apostolskie przybywające na dni skupienia, konwiwencje i rekolekcje.



Zakończenie

Kościół diecezjalny powinien mieć świadomość bycia wspólnotą Kościoła 
„wyruszającą w drogę”. 

Tego właśnie swoistego „dynamizmu wyjścia” uczy nas Biblia, o czym wy-
mownie przypomina papież Franciszek w Evangelii gaudium: 

„W Słowie Bożym pojawia się nieustannie ten dynamizm «wyjścia», do 
jakiego Bóg zachęca wierzących. Abraham przyjął wezwanie do wyruszenia 
do nowej ziemi (por. Rdz 12, 2-3). Mojżesz usłyszał Boże wezwanie: «Idź prze-
to teraz, oto posyłam cię» (Wj 3, 10) i wyprowadził lud do Ziemi Obiecanej 
(por. Wj 3, 17). Do Jeremiasza powiedział: «pójdziesz, do kogokolwiek cię po-
ślę» ( Jr 1, 7). Dzisiaj w Jezusowym «idźcie» obecne są zawsze nowe scenariusze 
i  wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do 
tego misyjnego «wyjścia». Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni roze-
znać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy 
jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z  własnej wygody 
i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebują-
ce światła Ewangelii” (nr 20).

Celem niniejszej pracy było ukazanie owego wyjścia wspólnoty diecezjal-
nej Kościoła gnieźnieńskiego aż na „peryferia świata”.

 Należy mieć nadzieję, że ten swoisty renesans animacji misyjnej i troski 
o misje w diecezji będzie podtrzymywany przez następne pokolenia kapłanów 
i animatorów misyjnych. Wszak „misja św. Wojciecha wciąż trwa”, a archidie-
cezja, stolica prymasowska w tym dziele ma szczególne miejsce i zadanie do 
wykonania.
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